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ZAPISNIK  

15. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 11.12.2013 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 14. redne seje   Sveta  KS  z  dne 19.09.2013 (priloga) 

3. Aktualne zadeve: 

- seznanitev z aktualnimi zadevami  

- obravnava konkretnih predlogov – program dela za leto 2014 potrditev osnutka 

programa 

- potrditev prejetih računov 

4. Razno 
5. Tekoče zadeve 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 15. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih vseh sedem članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan 
DETIČEK, Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Tomaž GODEC, Saša VIDMAR in Jure DETIČEK. 
 
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 14. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 14. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Podana je bila pobuda za verificirano odmero vseh javnih poti v KS. Predlog bo poslan 
na občino. 

  
b) Predsednik je dal v obravnavo osnutek programa dela za leto 2014. Podan ni bil 

noben nov predlog ali pobuda. Člani sveta so obravnavali še nerealizirane projekte iz 
2013. Predsednik je dal na glasovanje potrditev programa dela za leto 2014. 

 
Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo program dela za leto 2014 in 
dokončanje projektov iz 2013. 

 
c) Potrditev prejetih računov: 

 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo račun za dela v Sp. Ložnici. 
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Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo plačilo računa za pesek. 
 
Sklep 6: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo račun za reprezentanco in kartuše. 
 

d) Člani svet so obravnavali poročilo inventurne komisije.  
 
Sklep 7: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo poročilo inventurne komisije. 
 
Sklep 8: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo objavo voščila za praznike na KTV. 
 
Sklep 9: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep o pooblastilu predsednika za 
prerazporeditev sredstev znotraj proračuna. 
 

e) Predsednik je predstavil program dobrodelnega koncerta, ki bo potekal v nedeljo 
23.03.2014 v športni dvorani. Namen koncerta je zbrati sredstva za otroke iz socialno 
šibkih družin iz naše občine. 

 
AD 4) Razno: 
 

a) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 3: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo PGD v višini 50,00 EUR za 
izvedbo tradicionalnega »Božička«. 
 

b) Po razpravi o potrebi nakupa prenosnega računalnika za potrebe delovanja KS so 
člani sveta zadolžili predsednika, da do naslednje seje pridobi ponudbe za nakup. 

 
c) Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne 

čase v KS Pohorski odred: 
- izdaja soglasja za podaljšan obratovalni delovni čas za gostilno D2 
- izdaja soglasja za izvedbo javne prireditve PUB BELI KONJ 

 
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


