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ZAPISNIK  

17. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 13.5.2014 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 16. redne seje   Sveta  KS  z  dne 6.3.2014 (prejmete po e-pošti) 

3. Aktualne zadeve 

 -  seznanitev z realizacijo dobrodelnega koncerta » ZA LEPŠI JUTRI NAŠIH OTROK « 

  - seznanitev z izvedbo tradicionalne prireditve » CVETNI PETEK 2014 « 

 - potrditev računov izdanih v letu 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 pet članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Peter 
CVAHTE, Samo PRAPROTNIK in Jure DETIČEK. Opravičeno sta bila odsotna Tomaž GODEC in 
Saša VIDMAR. 
 
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 16. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 16. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik je predstavil finančno poročilo izvedbe dobrodelnega koncerta »Za lepši 
jutri naših otrok«. Za izvedbo je bilo planiranih za 476,74 EUR več kot je bilo 
porabljeno, zato je bil podan predlog, da se višek neporabljenih sredstev donira 
zraven že zbranih sredstev v višini 2.060,78 EUR. Donacija Rdečemu križu tako znaša 
2.537,52 EUR. Sredstva bodo na svečan način predali predstavnikom Rdečega križa KS 
Pohorski odred Mladen LOGAR, Ludvik REPOLUSK, Jure DETIČEK in predstavnik 
Občine Slovenska Bistrica.  

  
b) Predsednik je članom sveta predstavil poročilo »Cvetnega petka«. Predsednik je 

poudaril, da je celotna prireditev stala 1.464,23 EUR. Prihodki s strani najemov 
prostorov pa so znašali 6.430,00 EUR. Sejem je zelo dobro uspel in pritegnil veliko 
število ljudi. Obiskovalci so pohvalili novo dodatno ponudbo programa, ki se je 
odvijala v prostorih gradu, v sodelovanju z Zavodom za kulturo Občine Sl.Bistrica. 
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Člani sveta so zaradi uspešne izvedbe in vloženega truda s strani predsednika KS 
sprejeli naslednji sklep: 

 
Sklep 3: Predsedniku sveta KS Ludviku REPOLUSKU se izplača enkratna nagrada v višini 
500,00 EUR neto.  

 
c) Potrditev prejetih računov: 

 
Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred so soglasno potrdili plačilo računov Komunalnemu 
podjetju Sl. Bistrica v višini 20,01 EUR za posaditev lipe v športnem parku in izvajalcu 
zimske službe v višini 2.552,00 EUR.  
 

d) Krajanom Sp. Ložnice smo 5. maja 2014 pomagali pri sanaciji podrtih dreves. 
Predsednik je po ogledu sanirane poti predlagal, da se na križšču zaradi varnosti 
postavi cestno ogledalo. 

 
Sklep 5: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo sklep o postavitvi cestnega 
ogledala na javni poti št. 944621. 
 

e) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo društvu upokojencev DU Sl. 
Bistrica v višini 100,00 EUR za izvedbo letnega programa. 
 
Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo Teniškemu klubu za izvedbo 
tradicionalnega turnirja ekip krajevnih skupnosti v višini 100,00 EUR. 
 
Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo Tedniku Panorama za izdajo 
vsakoletne šolske »Petice« v višini 100,00 EUR. 
 
Sklep 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo Klubu študentov Sl. Bistrica ob 
20. Obletnici »Dneva ljubezni« v višini 200,00 EUR. 
 
AD 4) Razno: 
 

a) Predsednik je seznanil člane sveta KS v zvezi z vlogami krajanov Šabani ŠABANA in 
PULKO Bojana. 

 
b) 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 GAMS KLUB 
- izdaja soglasja za izvedbo specialne olimpijade OŠ Minka namestnik Sonja 
- izdaja soglasja za podaljšan obratovalni delovni čas za Okrepčevalnica SABINA  
 

c) Predsednik je seznanil člane sveta KS z njegovim gradivom v zvezi z problematiko 
KATV Sl. Bistrica, ki bo predstavljeno na seji občinskega sveta. 
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Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


