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ZAPISNIK 

 

8. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 5.4.2016 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 7. redne seje   Sveta  KS  z dne  9.12.2015 

3. Aktualne zadeve : 

    - proračun KS Slov. Bistrica za leto 2016 

    - poročilo nadzornega odbora KS Slov. Bistrica za leto 2015 

    - poročilo o izvedbi Cvetnega petka 2016 

    - sklep o prerazporeditvi sredstev 

    - sprejem zaključnega računa za 2015 

 

4. Razno 

     - vloge za dotacije, izdana soglasja       

     - drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS Slov. Bistrica 

      

   

          

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 7. redne seje sveta KS 

ugotovi, da so prisotni naslednji člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, dr. 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 

z dopolnitvami. 

 

AD2) Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 7. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 7. redne seje 

sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3) Aktualne zadeve 

a)Proračun za leto 2016 

Predsednik KS seznani člane sveta o proračunu za leto 2016. 

Sklep: Svet soglasno potrdi predlagani proračun za leto 2016. 
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b)Predsednik KS seznani člane sveta KS, da je NO KS opravil dne 31.3.2016 nadzor o 

poslovanju na sedežu KS. Po pregledu je NO sprejel sklep, da pri pregledu ni našel 

nepravilnosti, zato predlaga, da svet KS zaključni račun za 2015 potrdi. 

Sklep: Svet KS soglasno potrdi zaključni račun za 2015. 

 

c)Predsednik KS člane sveta seznani z izvedbo prireditve Cvetni sejem-pozdrav 

pomladi in sicer seznani, da je bilo prihodkov 6.070,00 EUR in odhodkov za 4.000,13 

EUR, ob poravnanih predvidenih vseh obveznostih. 

Sklep: Svet KS soglasno potrdi uspešnost potrditve. 

 

d)Predsednik KS seznani svet KS z obračunom zimske službe za 2015-2016 katera je 

znašala za zimsko sezono v naselju Spodnja Ložnica v višini 247,03 EUR  vključno z 

DDV-jev. 

Nadalje seznani prisotne, da je bila ob pogodbi za izvajanje zimske službe podpisana 

pogodba z izvajalcem KRT gradbeništvo d.o.o., za 5-letno obdobje, do vključno 

15.3.2020 za območje naselja Spodnja Ložnica. Prav tako člane sveta seznani, da je 

bila z istim izvajalcem za vzdrževanje lokalnih cest na območju Spodnje Ložnice in za 

nudenje pomoči ob elementarnih in drugih nesrečah KS za obdobje od 10.01.2016 do 

31.12.2020. 

Sklep: Svet KS potrdi soglasno strošek zimske službe za 2015-2016, prav tako pa 

potrdi obe podpisani pogodbi. 

 

e)Predsednik KS sezani člane, da je v imenu KS podpisal izjavo o nestrinjanju glede 

pristojnosti KS po novem zakonu o javnem naročanju. 

Sklep: Svet KS se seznani z vsebino in soglasno potrdi izjavo o nestrinjanju. 

 

f)Predsednik KS svet KS seznani o pisnem odgovoru občinske uprave, glede izgradnje 

javne razsvetljave v Jenkovi ulici iz katere izhaja, da je Občinska uprava sklenila za 

navedeno ulico z investitorji sodno poravnavo. Za izvedbo asfaltiranja ostalih ulic v 

zazidalnem načrtu pa teče sodni postopek, zato občina do zaključka sodnega postopka 

ne more izvajati nobenih aktivnosti za zaključek izvedbe komunalne opreme na 

navedenem območju, vključno z Jenkovo ulico. 

Sklep: Svet KS se seznani z dopisom. 

 

 

g)Predsednik KS predlaga, da Svet KS sprejme sklep o pooblastitvi sveta KS za izdajo 

sklepov o prerazporeditvah pravic porabe. 

Sklep: Svet KS soglasno potrdi sklep o pooblastitvi predsednika. 

 

 

h)Predsednik seznani svet KS o anonimki, ki jo je podpisala civilna inciativa glede 

sanacije Žar burgerja na Partizanski 35, Slov. Bistrica. Predsednik seznani svet KS, da 
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je anonimno obvestilo o sumu nepravilnosti posredoval direktorju Občinske uprave in 

direktorju Javnega zavoda za Šport.  

 

i)Predsednik KS seznani svet o porastu kaznivih dejanj vlomov v kletne bokse in garaže 

stanovalcev v strjenem naselju-Tomšičeva ulica, Slov. Bistrica in pove, da bo na redni 

seji Občinskega sveta pozval pristojne k doslednejšemu izvajanju projekta »varovana 

soseska« in pozval predsednika varnostnega sosveta, da mu predstavi ukrepe v cilju 

opozarjanja samih krajanov in kaznivih dejan na območju KS Pohorski odred. 

Sklep: Svet KS soglasno potrdi predlog predsednika KS. 

 

 

AD4)Razno: 

Na podlagi sklepa sveta KS smo donirali sredstva naslednjim organizacijam in 

društvom:  

-Območno združenje rdečega križa Slov. Bistrica, KO RK Pohorski odred  v višini 800,00 

EUR 

-Klub študentov Slov. Bistrica za izvedbo prireditve dan ljubezni 150,00 EUR 

-Društvo Bistriški škrat  Slov. Bistrica v višini 200,00 EUR 

-ribiško društvo Farovec 100,00 EUR 

-DPD Svoboda –ženski pevski zbor 100,00 EUR 

-Društvo brusnica  v višini 200,00 EUR 

-Društvo za zaščito živali Slov. Bistrica 50,00 EUR 

 

 

Svet KS je obravnaval vlogi za dotacijo KUD Jebe´la cesta in akademskega kulturno 

umetnega društva Jurija Vodovnika Slov. Bistrica.  

Sklep: Svet KS soglasno sprejme sklep, da obema navedenima donira po 100,00 

EUR v primeru, da se dogovorimo, da bi bili pripravljeni se udeležiti kakšne 

prireditve na območju KS Slov. Bistrica. 

 

Predsednik seznani svet KS, da je bilo od zadnje sveta KS izdanih 7 soglasij za 

obratovalni delovni čas in 4 dopisi o seznanitvi prireditve. 

 

Nadalje predsednik sveta KS o obiskanosti spletne strani pove, da je obiskanost po 

evidencah več kot zadovoljiva, prav tako pove, da si je predstavitveni film KS ogledalo 

več kot 600 uporabnikov in seznani člane, da ima KS tudi svojo Facebook stran, s katero 

bomo še dodatno obveščali naše krajanke in krajane.  

 

Podpredsednik dr. Petek Cvahte daje pobudo za sanacijo križišča Prežihova ulica in 

ulica ob Stadionu, da se samo križišče »nivojno« poviša, kot je pri Srednji šoli Slov. 

Bistrica in se s tem omogoči varna vožnja v cestnem prometu. Prav tako daje pobudo, 

da se sanira del vozišča oz. zelenice v križišču Špindlerjeve in Ulice ob stadionu, da ne 

bo potrebno voznikom v samem križišču, ki vozijo v smeri ulice ob stadionu, voziti po 

zelenici. Predlaga tudi, da se v samem ovinku Tomšičeve ulice, ki se za tem navezuje 
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v smeri Partizanske zariše na vozišču sredinska ločilna označba, saj vozniki prevečkrat 

navedeni ovinek »sekajo« in s tem ogrožajo varnost cestnih udeležencev v cestnem 

prometu. 

Sklep: Svet KS soglasno pobudo potrdi in pooblasti predsednika KS, da poskrbi 

za realizacijo. 

 

  

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 

_________________                                                                                    ____________________ 


