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ZAPISNIK 

 

18. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 21.6.2018 s pričetkom 

ob 18.00 uri, v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 17. redne seje   Sveta  KS  

      3.   Aktualne zadeve 

      4.    Razno: 

     - vloge za dotacije, izdana soglasja, potrditev računov,      

     - drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS. 

 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 18. redne seje sveta KS 

ugotovi, da so prisotni naslednji člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jelka 

JAMNIKAR, Irena-Leonida KROPF. Upravičeni so odsotni: dr. Peter CVAHTE, Samo 

PRAPROTNIK in Tomaž GODEC . 

 

Predsednik sveta KS prebere predlagani dnevni red in da potrditev le-tega na glasovanje. 

Sklep 1: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo predlagani dnevni red. 

 

AD2) Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 17. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 17. redne seje 

sveta KS 

Pohorski odred. 

 

AD3)  

Aktualne zadeve; 

 Predsednik sveta KS seznani člane, da sta pred sprejetjem Odloka o kategorizaciji 

cest v občini Slov. Bistrica, bili ukinjeni   kategorizirani javni poti in sicer; pod št. 523 

in 528-1 zaradi neuporabe in nevoznosti v daljšem časovnem obdobju. 

 V zvezi sklepa sveta KS , da se asfaltira cca  100 m ulice v podaljšku Cankarjeve 

ulice v smeri Finžgarjeve, je bilo predhodno dogovorjeno z g. Božičem, da pred 

pričetkom del pridobi soglasje sosednjega zemljišča, da se lahko naredi 

odvodnjavanje. 

 S strani krajanov smo bili obveščeni o posušenem drevesu v ulici V Zafošt in o 

nanosu zemlje na vozišču navedene ulice. Obvestili smo Komunalo,  vzdrževalce, da 

zadevo sanirajo. 

 Na KS Pohorski odred je bilo naslovljeno zaprosilo za mnenje v zvezi postavitve 

cvetličnih korit v Prvomajski ulici 3, s katerimi bi želeli stanovalci zaščititi del zelenih 

površin. Svet KS je sprejel sklep, da trenutno ne moremo dati soglasja o nameravani 
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postavitvi korit, saj je v pripravi Odlok o urejanju javnih površin, ki bo urejal evidence 

in status javnih površin, določil vrsto rabe in opremljenost z urbano opremo. 

 Predsednik sveta KS seznani člane, da je bil obveščen s strani podpredsednika dr. 

Cvahteta, da je gospodarska družba Impol 2000 d. d. odobril donacijo v višini 

10.000,00 EUR brez DDV-ja, za postavitev motoričnega parka. 

 Predsednik sveta KS predloga članom sveta, odpis osnovnih sredstev:  

-računalnik Bof 120 SSDz opremo in  

-tiskalnik DCPJ-Brother.  

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep o odpisu osnovnih 

sredstev. 

 

 

Svet KS Pohorski odred se soglasno strinja z naslednjimi donacijami: 

 Planinsko društvo Fosili; v višini 100,00 EUR 

 Društvo upokojencev Slov. Bistrica; v višini 100,00 EUR 

 DPD Svoboda, lutkovna skupina CIK CAK; v višini 100,00 EUR 

 Oktet Planika; v višini 100,00 EUR 

 

AD4)  

 

Razno: 

Predsednik seznani člane sveta KS, da smo od zadnje seje izdali 1 soglasje o obratovalnem 

času in 4 potrdila o seznanitvi s prireditvijo. 

 

Predsednik seznani prisotne člane, da bo 19. redna seja sveta KS predvidoma med 10.10 

in 17. 10.2018. 

 

 

Drugih pobud ni bilo. 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta 

KS: 

Irena-Leonida KROPF   l. r.                                                                             Ludvik 

REPOLUSK l. r. 

_________________                                                                                    ____________________ 


