
ZAPISNIK  

21. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 2.10.2014 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 20. redne seje   Sveta  KS  z  dne 11.9.2014  

3. Aktualne zadeve 

4. Razno 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 21. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, 
Peter CVAHTE, Saša VIDMA, Jure DETIČEK in Tomaž GODEC. Opravičeno je manjkal 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 da na glasovanje potrditev zapisnika 20. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 20. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Dodatne betonske klopi za sprehajalce na območju Tomšičeve ulice so bile 
nameščene v skladu s sprejetim sklepom. 

 
b) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 

 
Sklep 3: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo DPD Svoboda v višini 100,00 
EUR za lutkovni abonma. 
 

c) Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne 
čase v KS Pohorski odred: 
- izdaja soglasja za izvedbo prireditve 20.9.2014 FRIDINA MIŠNICA v grajskem parku  
- izdaja soglasja za izvedbo dobrodelnega teka 11.10.2014 EUROPA DONNA  
- izdaja soglasja za izvedbo prireditve 12.9.2014 GAMS CLUB 
- izdaja soglasja za izvedbo dobrodelnega koncerta 25.10.2014 STOPIMO SKUPAJ 

Društva za zaščito živali. 
 
 
 
 



AD 4) Razno: 
 

a) Predsednik je povedal, da zimske službe ne bo več opravljal trenutni izvajalec in je 
zato potrebno poiskati novega v čim krajšem času, da ne bi prišlo do zamud pri 
opravljanju dela. Pogodbo bo sklenil nov svet KS.  

 
b) Prejeli smo vabilo na tradicionalno srečanje starejših občanov KS, ki bo potekalo 

3.10.2014. Srečanja se bo udeležil predsednik KS , ki bo tudi izročil zahvalo prisotnim. 
 

c) V zaključni besedi je predsednik sveta KS povedal, da je celoten mandat potekal 
korektno, pošteno in učinkovito. Odzivnost celotnega sveta KS je bila na visoki ravni 
in celoten mandat je ocenjen kot zelo dober. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
   Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
     Jure DETIČEK                  Ludvik   REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 
 


