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ZAPISNIK  

1. Redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 30.11.2010 s pričetkom ob 

18.00 uri v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24. 

PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

2. Potrditev  Zapisnika konstitutivne seje Sveta  KS  z dne  4.11.2010. 

3. Aktualne zadeve : 

a. Obravnava vloge za donacijo Lutkovnega abonmaja s strani DPD Svoboda, 

b. Obravnava predloga za »Romihova« priznanja, 

c. Obravnava vloge za odkup zemljišča v Cankarjevi ulici Slov. Bistrica (70 m2), ki 

sta jo podali zainteresirani stranki Adrijan STARE in Andrej KLEINDIENST, 

d. Imenovanje volilne komisije, 

e. Pregled obstoječega statuta KS Pohorski odred , 

f. Materialno tehnične zadeve , 

g. Seznanitev z dosedanjimi aktivnostmi. 

4. Razno. 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 1. Redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest od sedmih članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK,  Dušan 
DETIČEK, Saša VIDMAR, Jure DETIČEK, Tomaž GODEC in Peter CVAHTE. Manjkal je 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 je seznanil člane, da je v zapisniku prišlo do spremembe pri predlogu 
kandidata za sodnika porotnika. Saša VIDMAR je predlagal za kandidatko za sodnico 
porotnico Brigito VIDAČKOVID.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik konstitutivne seje sveta  
KS Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS smo razpravljali o naslednjih aktualnih zadevah: 
  
a) Dne 15.10.2010 smo prejeli vlogo za donacijo s strani DPD Svoboda za lažjo izvedbo nove 

sezone Lutkovnega abonmaja. 
 
Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo donacijo društvu DPD Svoboda v 
višini 150,00 EUR za izvedbo Lutkovnega abonmaja. Donacija bo realizirana po sprejemu 
proračuna oz. najkasneje do konca februarja 2011. 
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b) Dušan DETIČEK je za »Romihovo« priznanje predlagal Ženski pevski zbor DPD Svoboda, ki 
je v letu 2010 obeležil 35. let delovanja. Rok za oddajo vloge je 07.01.2011. 

 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo predlog, da se Ženski pevski zbor 
DPD Svoboda Slovenska Bistrica predlaga za Romihovo priznanje. 
 
c) Glede odkupa zemljišča v Cankarjevi ulici s strani Adrijana STARETA in Andreja 

KLEINDIENSTA je predsednik s strankama opravil razgovor osebno na obravnavanem 
zemljišču. Člani sveta KS so v razpravi ugotovili, da v trenutni situaciji prodaja zemljišča ni 
smotrna. 

 
Sklep 5:  Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep, da vlogi trenutno iz 
objektivnih razlogov ni mogoče ugoditi.  
 
d) Po razpravi o možnih kandidatih za člane volilne komisije KS Pohorski odred so bili 

predlagani Andreja NOVAK, Lidija RAVŠ in Tina PUŠNIK BREZNIK. Za seznanitev 
kandidatov sta zadolžena Tomaž GODEC in Ludvik REPLUSK. Sklep o potrditvi kandidatov 
bo sprejet na naslednji redni seji. 

 
e) Po pregledu in obravnavi obstoječega statuta KS Pohorski odred so člani sveta ugotovili, 

da obstoječi statut ni več skladen z obstoječo zakonodajo, zato se je predsednik obvezal, 
da pripravi osnutek statuta z vsemi spremembami do naslednje redne seje. 

 
Sklep 6: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili predlog, da pripravi predsednik 
sveta osnutek statuta z vsemi obstoječimi zakonskimi spremembami do naslednje redne 
seje. 
 

f) Predsednik sveta KS je podal predlog, da se izbere izvajalca zimske službe za območje 
Spodnje Ložnice. Opravil je razgovore s tremi izvajalci in sicer z Alojzom PUŠNIKOM, ki je 
opravljal to dejavnost do sedaj, KOMUNALO d.o.o. Slov. Bistrica in zasebnikom Matejem 
DVORŠAKOM iz Slov. Bistrice. V razpravi se je ugotovilo, da je ponudba zasebnika Mateja 
DVORŠAKA najbolj ugodna.   

 
Sklep 6: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili predlog in hkrati pooblastili 
predsednika, da pripravi in podpiše pogodbo za izvajanje zimske službe na območju Sp. 
Ložnice z zasebnikom Matejem DVORŠAKOM. Cena ure aktivnega dela je 31 EUR. Z 
izvajalcem se sklene pogodba za obdobje 1 leta. 
 
Sklep 7: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili predlog, da se bo zadnjih 14 dni 
v decembru 2010 na KTV predvajalo Novo letno voščilo KS Pohorski odred. Voščilo bo 
objavljeno tudi v tedniku Panorama na 1/6 oglasnega prostora.  
 

Člani sveta KS so razpravljali o višinah zneskov podjemne pogodbe za predsednika KS, 
sejnin članov sveta KS, sejnin članov nadzornega odbora KS, višini zneska kilometrine, 
nabavi mobitela in povečanju pooblastil predsednika pri naročilih manjših vrednosti. V 
razpravi je prišlo do enotnega mnenja, da se dosedanje višine zneskov trenutno ne 
spreminjajo, ter ostajajo za predsednika sveta KS v višini 250,00 EUR neto mesečno, 
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znesek sejnine za člane sveta KS v znesku 70,00 EUR neto na sejo ter znesek sejnine za 
člane nadzornega odbora KS v višini 50,00 EUR neto na sejo.  

 
Sklep 8: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o sprejetju in podpisu 
podjemne pogodbe s predsednikom sveta KS Pohorski odred v znesku 250,00 EUR neto 
mesečno. Pogodba se sklene za leto 2010 in 2011. 
 
Sklep 9: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o znesku sejnin za člane 
sveta KS Pohorski odred v višini 70,00 EUR neto na sejo. 
 
Sklep 10: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o znesku sejnin za člane 
nadzornega odbora KS Pohorski odred v višini 50,00 EUR na sejo. 
 
Sklep 11: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep o višini kilometrine za 
uporabo osebnega vozila v višini 0,27 EUR/km, zato se mora postavka kilometrin v planu 
proračuna za leto 2011 dvigniti na 1.000,00 EUR. 
 
Sklep 12: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep, da se za nemoteno delo 
predsednika KS nabavi mobilni telefon, katerega številka se javno objavi. 
 
Sklep 13: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili sklep s katerim se pooblašča 
predsednika KS za podpis naročil manjših vrednosti do višine 1.000,00 EUR.  
 
Sklep 14: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili predlog predsednika sveta, da 
se za stalnega zapisnikarja določi Jureta DETIČKA. Za opravljena dela se mu dodeli nagrada 
v višini 30,00 EUR neto na zapisnik. 
 
AD4) Do naslednje seje se morajo pripraviti predlogi izvajalcev del za intervencijska in tekoča 
vzdrževanja v KS Pohorski odred. V ponudbi naj izvajalci navedejo vrednost strojne ure, vrsto 
mehanizacije in 24-urno dosegljivost. Za iskanje ponudb so zadolženi vsi člani sveta KS, do 
naslednje redne seje. 
 
V začetku leta 2011 se vzpostavi spletna stran KS Pohorski odred. Ponudbo izvedbe pripravi 
Samo PRAPROTNIK v sodelovanju z ostalimi člani sveta KS. 
 
V začetku leta 2011 bi se na obeh osnovnih šolah v naši KS razpisal natečaj za likovna dela za 
pripravo koledarja KS Pohorski odred. Natečaj bi trajal skozi vso leto in 12 najlepših risbic bi 
KS nagradila. Za razgovore in možnost realizacije projekta je zadolžen predsednik KS.  
 
Naslednja redna seja sveta KS bo predvidoma med 12. in 16. decembrom 2010. 
 
Seja je bila zaključena 20.00 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


