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ZAPISNIK  

11. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 14.03.2013 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 10. redne seje   Sveta  KS  z  dne 29.11. 2012 (priloga) 

3. Aktualne zadeve 

- seznanitev z ugotovitvami NO KS  

- potrditev  proračuna 2013 

- prenos aktualnih zadev 

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 11. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jure 
DETIČEK, Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK in Saša VIDMAR. Opravičil se 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 10. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 10. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik je predstavil zapisnik NO KS Pohorski odred, ki je imel dne 14.03.2013 ob 
17. uri sejo, na kateri so obravnavali zaključni račun. Člani nadzornega odbora so po 
pregledu dokumentacije sestavili zapisnik, v katerem članom sveta KS predlagajo 
potrditev zaključnega računa. Predsednik daje na glasovanje potrditev zaključnega 
računa za leto 2012. 

 
Sklep 3:  Člani sveta KS soglasno potrdijo zaključni račun za leto 2012. 
 

b) Občina je uvedla novo vrednotenje višine sredstev za zimsko službo, po kateri se KS 
Pohorski odred znižajo sredstva za 2.350,00 EUR. 

 
c) Občina bo za sanacijo škode po neurju, ki je nastala novembra 2012, na območju KS 

Pohorski odred sofinancirala v višini 2.500,00 EUR. 
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d) Na elektronski naslov KS je prišlo več pobud krajanov. Člani sveta KS so v razpravi 
odločili, da se bodo pobude in odgovori s strani KS anonimno objavljali na spletni 
strani KS. 

 
e) S strani podjetja Ibis d.o.o. je KS prejela predlog »Medsebojnega dogovora« za 

uporabo prostora za delovanje KS. Po preučitvi so bili člani sveta KS enotnega 
mnenja, da bi bilo potrebno spremeniti 3. člen, tako da se doda odstavek, kjer bo 
razvidno, da v kolikor bo hišni svet potreboval prostor, da se pravočasno obvesti 
predsednika KS.  
 

Sklep 4: Svet KS bo na Ibis d.o.o. podal pobudo o spremembi 3. člena Medsebojnega 
dogovora. 
 

f) Predsednik sveta KS je predstavil prejeti okvirni finančni načrt Krajevne organizacije 
RK za leto 2013. S strani KS so predvidena sredstva za izvajanje dejavnosti v višini 
500,00 EUR. 

 
g) Prejeli smo zahvalo Društva upokojencev Slovenska Bistrica za finančni prispevek in 

sodelovanje v letu 2012. 
 

h) V zvezi s prošnjo krajanov, stanovalcev Tomšičeva 50 in 52, Slovenska Bistrica, ki se 
nanaša na posek drevesa – breze  na navedenem naslovu, so bili člani sveta KS po 
razpravi mnenja, da nasprotujejo vsakršnemu neutemeljenemu podiranju dreves v 
nasprotju z zakonodajo, v bivalnem okolju.   

 
Sklep 5: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep o pooblastitvi predsednika sveta KS za 
izdajo sklepov o prerazporeditvah pravic porabe. 
 
AD 4) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 30,00 EUR kulturnemu 
društvu Slomšek za izvedbo predavanja. 
 
Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR DPD 
Svoboda Slovenska Bistrica za izvajanje letnega programa. 
 
Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 50,00 EUR društvu 
Brusnica za izvedbo koncerta ob mednarodnem prazniku žena in materinskemu dnevu. 
 
Sklep 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 150,00 EUR 2. OŠ 
Slovenska Bistrica za tiskanje nove knjige. 
 
Sklep 10: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 150,00 EUR OŠ 
Pohorskega odreda za nakup igral. 
 
Sklep 11: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo iz proračunske postavke 
»požarna varnost« v višini 200,00 EUR PGD Zgornja Bistrica za delovanje. 
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Sklep 12: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo iz proračunske postavke 
»požarna varnost« v višini 300,00 EUR PGD Slovenska Bistrica za delovanje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


