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ZAPISNIK  

16. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 4.3.2014 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 15. redne seje   Sveta  KS  z  dne 11.12.2013 (priloga) 

3. Aktualne zadeve: 

- seznanitev z ugotovitvami NO KS za leto 2013  

- potrditev zaključnega računa za leto 2013 

- potrditev proračuna 2014 

- obravnava osnutka poročila dela KS za leto 2013 

- potrditev programa dela za leto 2014 

- prenos aktualnih zadev 

4. Razno 
 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 16. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, 
Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Tomaž GODEC, Saša VIDMAR. Opravičeno odsoten 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 15. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 15. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik je predstavil zapisnik NO KS Pohorski odred, 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 2013 

 
Sklep 3:  Člani sveta KS soglasno potrdijo zaključni račun za leto 2013. 

  
b) Predsednik je članom sveta predstavil proračun KS za leto 2014. Predsednik je po 

razpravi dal predlagani proračun KS za l. 2014 v potrditev. 
 
Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo proračun KS za leto 2014. 
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c) Predsednik je predstavil osnutek poročila dela KS za leto 2013.  
 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo osnutek poročila dela, ki se naj 
objavi na spletni strani KS. 
 

d) Predsednik KS je predstavil dokončni predlog programa dela za leto 2014, v katerem 
so bile vključene vsi predlogi članov sveta KS.  

 
Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo program dela KS za leto 2014, ki se 
objavi na spletni strani KS. 
 

e) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo društvu Brusnica v višini 
200,00 EUR za izvedbo letnega programa. 
 
AD 4) Razno: 
 
Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili računa za nakup pisarniškega materiala v višini 
164,48 EUR in reprezentance v višini 63,94 EUR. 
 

a) Na avtobusni postajališču na Partizanski cesti je bilo zamenjano steklo. 
 
b) V zvezi z nakupom zemljišča krajana Miroslava in Vlaste LEŠNIK je svet KS sprejel 

naslednji sklep: 
 
Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep o izdaji soglasja za nakupu omenjenega 
zemljišča. 
 

c) Predsednik sveta KS je pripravil odgovor na elektronsko sporočilo javnega zavoda KTV 
za informiranje občine Sl. Bistrica in ga dal v potrditev članom sveta KS. 

 
Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili napisan odgovor, ki se tudi objavi na spletni 
strani KS. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


