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ZAPISNIK 

 

9. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 22.6.2016 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 8. redne seje   Sveta  KS  z dne  5. 4. 2016  

3. Aktualne zadeve : 

- obravnava vloge za odkup zemljišča Miljane Čeh 

- obvestilo Oddelka za okolje in prostor – ureditev parkovne površine 

- obravnava dopisa PTU d.o.o. Slov. Bistrica 

 

4. Razno 

     - Vloge za dotacije, izdana soglasja       

     - Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS          

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 9. redne seje sveta KS ugotovi, da so 

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

Leonida KROPF. Odsotna so: Tomaž GODEC, Samo PRAPROTNIK in dr. Peter CVAHTE. 

 

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 8. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 8. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3) Aktualne zadeve 

a)Obravnava vloge za odkup zemljišča Miljane Čeh.  

Predsednik KS seznani člane, da je dne 20.6.2016 opravil ogled parcelne št. 1769/2; k.o. 753-

Slovenska Bistrica in razgovor z Miljano Čeh. Članom je predstavljen grafični prikaz in na podlagi 

vseh ugotovitev predlaga svetu KS, da se izda pozitivno mnenje o nakupu navedene 

nepremičnine. 

 

Sklep: Člani sveta KS soglasno potrdijo, da ni zadržkov in dajo pozitivno mnenje za odkup 

nepremičnine št. 1769/2; k.o. 753-Slovenska Bistrica. Predsednik odgovori na dopis oddelku 

za splošne in pravne zadeve Občine Slovenska Bistrica. 
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2. Predsednik KS seznani člane sveta z dopisom z den 6.5.2016 PTU d.o.o., ki se nanaša na 

problematiko stanovalcev Tomšičeve ulice 27 in sicer na vdiranje meteornih vod preko ceste ter 

prosijo za dodaten jašek za odvodnjavanje. Istočasno so zaprosili KS, da se poskrbi, za košnjo 

zelenice okoli navedenega objekta in igral. Nadalje seznani člane sveta KS z odgovorom PTU 

d.o.o. in katerega je razvidno, da jih obveščamo, da smo poskrbeli za košnjo na zelenici in okoli 

igral. V zvezi problematike odvodnjavanje oz. vdiranje meteornih vod, pa smo naslovnika 

napotili na Komunalo Slovenska Bistrica, ki je pristojno za reševanje te problematike. 

 

Sklep: Svet potrdi odgovor, ki je bil podan PTU d.o.o. Slov. Bistrica, Ljubljanska cesta 38. 

 

3. Predsednik sveta KS seznani člane sveta s sklepom, o izvedbi nadzora št. 032-10/2016, z dne 

31.3.2016. Nadzor bodo opravili člani NO Občine Slov. Bistrice, sklep o izvedbi nadzora pa se 

nanaša: 

- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Slov. Bistrica  

- preveriti skladnost programa KS za leto 2015 in 2016, ter ugotavljati morebitna odstopanja in 

razloge zanje 

- preveriti zakonitost porabe sredstev (izplačilo nagrad, sejnin, itd…) 

- ugotoviti pravilnost vodenja pisnih aktov in finančne dokumentacije 

- preveriti postopke javnega naročanja in vodenje evidenc 

Nadzor se bo opravljal v času od 31.3.2016 do 30.6.2016. 

Predsednik pove, da bodo člani sveta o ugotovitvi Nadzornega odbora seznanjeni takoj, ko 

prejmemo njihovo poročilo. 

 

4. Predsednik KS seznani člane sveta s soglasjem, ki ga je izdala Občinska uprava Oddelek za 

okolje in prostor, ki se nanaša za ureditev parkirišča na parceli št. 838 in 839 k.o. Slovenska 

Bistrica, v Kopališki ulici v Slovenski Bistrici. 

 

AD4) Razno: 

Na podlagi sklepa sveta KS smo donirali sredstva naslednjim organizacijam in društvom:  

- Impos d.o.o. za izdajo Petice v višini 100€ 

- Mountanboard Klub 2310 v višini 100€ 

- Prijava ekipe v tenisu, ki bo zastopala KS Pohorski odred v višini 100€ 

- Društvo sožitje v višini 100€ 

- Planinsko društvo Slovenska Bistrica odsek fosili v višini 100€ 

- Društvo upokojencev Slov. Bistrica v višini 100€ 

 

Član sveta Dušan Detiček prenese zahvala za dotacijo v višini 100€, ki so jo podala članice 

Ženskega pevskega zbora DPD Svoboda Slovenska Bistrica. 
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Predsednik KS seznani člane sveta, da je bilo od zadnje seje sveta izpisanih 12 krat seznanitve s 

prireditvijo in 3 krat podana soglasja za 1 kratno podaljšanje obratovalnega časa. 

 

Prisotnim članom sveta KS je bil vročen po 1 izvod noveliranega Statuta KS Pohorski odred, 

katerega smo sprejeli  dne. 9.12.2015. 

 

Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 

 


