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                   ZAPISNIK  

Konstitutivne  1.seje  Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 3.11.2014 v prostorih sedeža 

KS Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, Slovenska Bistrica, s pričetkom ob 18.00 uri. 

Ugotovi se, da so se seje udeležili naslednji novoizvoljeni člani Sveta KS Ludvik Repolusk,  

dr. Peter Cvahte, Tomaž Godec, Jelka Jamnikar, Samo Praprotnik in Dušan Detiček. 

Odsotna Irena Leonida Kropf. 

Sklicatelj seje je bil dosedanji predsednik Sveta KS Ludvik Repolusk, ki je predlagal 

naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov novo izvoljenega Sveta KS  

2. Poročilo o izidu volitev in potrditev mandatov novoizvoljenih članov sveta 

3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta KS 

4. Razno 

 

Po sprejetem predlaganem dnevnem redu, ki je bil soglasno sprejet, je bilo ugotovljeno na 

podlagi 18. člena Statuta KS, da je najstarejši član novoizvoljenega Sveta KS Dušan 

Detiček, zato mu Ludvik Repolusk preda vodenje same seje. 

 

AD1) Dušan Detiček ob nadaljevanju seje ugotovi, da so se seje udeležili naslednji 

novoizvoljeni člani Sveta KS Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, Tomaž Godec, Jelka 

Jamnikar, Samo Praprotnik in predsedujoči Dušan Detiček. Nadalje se ugotovi, da je 

odsotna Irena Leonida Kropf, da je prisotna večina članov, ter da se lahko nadaljuje s sejo. 

 

AD2) Predsedujoči Dušan Detiček  poda Poročilo rednih volitev članov svetov krajevnih 

skupnosti Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 5.oktobra 2014 za KS Pohorski odred, 

ter preveri Potrdila o izvolitvi za člana/ico Sveta krajevne skupnosti Pohorski odred. 

Ugotovi, da so veljavna  potrdila izkazali vsi prisotni člani in članica. 

 

AD3) Predsedujoči Dušan Detiček na podlagi rezultatov povpraša Ludvika Repoluska, ali je 

glede na to, da je prejel največ glasov, pripravljen kandidirati za predsednika KS. Ludvik 

Repolusk potrdi, da je pripravljen kandidirati, v kolikor bo prejel večino glasov prisotnih. 

Zatem Tomaž Godec v svojem imenu in v  imenu dr. Petra Cvahteta in Sama Praprotnika 

na podlagi 19. člena Statuta KS predlog za izvolitev Ludvika Repoluska za predsednika KS. 

Predsedujoči pozove prisotne, ali je še kakšen drug predlog, ugotovi, da ga ni bilo, ter poda 

predloga za predsednika KS Ludvika  Repoluska na glasovanje. Predsedujoči ugotovi, da je 

bil Ludvik Repolusk soglasno izvoljen za predsednika Sveta KS Pohorski odred.  
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Po končanem glasovanju predsedujoči Dušan Detiček  Ludviku Repolusku v imenu članov 

čestita, ter zaželi dobro delo Sveta KS v mandatnem obdobju in preda vodenje seje skladno 

z 18. členom Ludviku Repolusku. 

 

Ludvik Repolusk se zahvali za vodenje seje predsedujočemu Dušanu Detičku, prav tako pa 

vsem članom in članici za zaupanje. Pri tem poudari, da si želi konstruktivnega sodelovanja 

vseh članov/ic Sveta KS v mandatnem obdobju 2014-2018. 

 

Zatem Ludvik Repolusk predlaga v izvolitev za  podpredsednika Sveta KS dr. Petra 

Cvahteta, ter predlog poda na glasovanje. Ugotovi se, da je bil dr. Peter Cvahte soglasno 

izvoljen za podpredsednika Sveta KS. Ob tem Repolusk obrazloži, da je pri svoji odločitvi 

izhajal predvsem iz rezultatov volitev.  

 

AD4) Pod točko razno Repolusk člane zaprosi, da izpolnijo Izjave, ter izpolnijo tudi obrazce 

s svojimi e- naslovi in mobilnimi številkami.  Prav tako pozove vse prisotne, da do naslednje 

seje pripravijo predloge za člane inventurne komisije in člane NO. Pri slednjem dr. Peter 

Cvahte poda predlog za člana NO Saša Vidmarja in Jureta Detička, katera se tudi že 

evenditira kot kandidata za naslednjo sejo. Ob tem Dušan Detiček opomni, da v kolikor bo 

Jure Detiček še naprej urejeval spletno stran KS, da ne bi mogel biti član NO. Repolusk mu 

odgovori, da bo do naslednje seje pripravil predlog za urejanje spletne strani. 

 

Ludvik Repolusk je članici Jelki Jamnikar na kratko tudi obrazložil delo inventurne komisije 

in  potek finančnega poslovanja KS, pri tem pa izrecno poudaril, da finančno materialno 

poslovanje v celoti vodi Oddelek za finance in računovodstvo Občine Slovenska Bistrica. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.  

 

 

Zapisal:                                                                                   Predsednik Sveta 

Ludvik Repolusk                                                                KS POHORSKI ODRED  

        l. r.                                                                            Ludvik Repolusk, višji upr. del. 

                l. r. 

 


