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ZAPISNIK 

 

7. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 9.12.2015 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 6. redne seje Sveta KS z dne  22.10.2015 

3. Aktualne zadeve : 

a.) proračun KS- 1. obravnava za leto 2016 

b.) statut sveta KS-2. obravnava 

c.) program dela KS za leto 2016 

d.) predlog za Romihovo priznanja 

 

 

4. Razno: 

    a.) izdana soglasja, 

    b.)  drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

    c.) tekoče zadeve 

 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 7. redne seje sveta KS ugotovi, da so prisotni 

naslednji člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, Peter CVAHTE, Dušan DETIČEK, Jelka JAMNIKAR in Irena-

Leonida KROPF. Odsotna sta: Tomaž GODEC in Samo PRAPROTNIK. 

 

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 6. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 6. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3) Aktualne zadeve 

a.) Obravnava proračuna za 2016 

Članom sveta KS se predstavi proračun za leto 2016 s pripombo, da župan pred sprejemom 

proračuna do sedaj ni sklical predsednikov sveta KS. Proračun je po navedbah in pregledu 

zmanjšan za 15% vendar so v glavnem sredstva za investicije ostala nespremenjena.  

  

Sklep 3:  Svet KS soglasno sprejme proračun za leto 2016. 

 

b.) Pregled statuta Krajevne skupnosti Pohorski odred -2 obravnava. 



2 
 

Člani sveta KS po pregledu statuta ugotovijo, da so bile vse pripombe vnesene v sam statut. 

Sklep 4:  Svet KS soglasno sprejme sklep, da je statut s spremembami primeren, da se pošlje v 

presojo statutarni komisiji občine Slovenska Bistrica. 

 

c.) Predsednik KS Ludvik Repolusk  da v obravnavo program dela KS za leto 2016, kjer poudari, da bo 

realizacija odvisna od zagotovljenih investicijskih sredstev s strani občine Slovenska Bistrica. 

Investicije KS so kot prioriteta: 

-ureditev odvodnjavanja v Vodovnikovi ulici v dolžini 300 m 

-ureditev odvodnjavanja v ulici v Črnec v dolžini 70 m 

-sofinanciranje JR v Tomšičevi ulici in sicer od doma starejših do Tomšičeve v smeri Špara 

- sofinanciranje pločnika ob saniranju kanalizacijskega sistema v Tomšičevi ulici. V kolikor bo prišlo 

do sanacije s strani Komunale Slovenska Bistrica. 

 

Po obravnavi točk programa Tomaž Godec doda, da je nujna sanacija otroških igral v Prvomajski 

ulici in doda, da se naj to vnese v program dela za 2016. 

  

  

Sklep 5:  Po preučitvi predlaganega programa KS za 2016 svet KS soglasno potrdi program dela za 

leto 2016 vključno s predlogom, ki ga je podal g. Tomaž Godec. 

 

d.)  Predsednik KS pozove člane sveta KS, da je razpis za Romihova priznanja ter pozove člane, če 

ima kdo kakšen utemeljen predlog.  

 

Sklep 6:  Svet KS sprejme sklep, da po temeljiti razpravi ne predlaga nikogar za dobitnika 

Romihovega priznanja. 

 

 

AD4. Razno: 

- Predsednik KS pojasni, da so se na našem območju ponovno povečala kazniva dejanja-vlomi v 

objekte, zaradi česar predlaga, da ponovno opozorimo vse naše krajanke in krajane na varovanje 

premoženja in na osebno varnost. 

 

Sklep 7:  Svet KS soglasno predlog potrdi s pobudo, da se opozorilo objavi na spletni strani KS. 

 

- Predsednik KS seznani člane sveta, da je podal na Oddelke na splošne in pravne zadeve Občina 

Slovenska Bistrica urgenco zaradi ne-odziva na dopis, ki se nanaša na izgradnjo javne razsvetljave 

v Jenkovi ulici Slovenska Bistrica. 

 

- Predsednik KS seznani člane o prejeti zahvali s stran Gasilske zveze Slovenska Bistrica. 

 

- Predsednik KS seznani vse člane KS, da nosilci gostinske dejavnosti oz. organizatorji javnih 

prireditev pridobijo soglasje za podaljšan obratovalni čas na Oddelku za gospodarstvo občina 

Slovenska Bistrica. 
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- Predsednik KS da v potrditev naslednje račune: 

-račun št. 015 do 2015 v višini 712,76 EUR (snemanje prireditve cvetnega petka 2015 in snemanje 

promocijskega filma o KS Pohorski odred). 

-račun št. 171/041600260 v višini 246,37 EUR nakup reprezentanca 

 

Sklep 8: Svet KS soglasno potrdi predlagana računa 

 

Svet KS je podal 7 soglasij glede podaljšanja obratovalnega časa oz. soglasja za obratovalni čas. 

 

Predsednik KS poda pobudo za objavo novoletnega voščila v tedniku Panorama in KTV za krajane KS 

Pohorski odred. 

 

Sklep 9: Svet KS soglasno potrdi predlog. 

 

Ob zaključku seje predsednik poda voščilo vsem članicam in članom sveta KS. 

 

 

Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 


