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ZAPISNIK 

 

12. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v ponedeljek, dne 3.4.2017 s pričetkom ob 

18.00 uri, v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 11. redne seje Sveta  KS 

              priloga  v  e- pošti; (naknadno) 

      3.    Aktualne zadeve 

      4.    Razno 

     - Vloge za dotacije, izdana soglasja, potrditev računov      

     - Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 12. redne seje sveta KS ugotovi, da 

so prisotni naslednji člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jelka JAMNIKAR, Irena-

Leonida KROPF,  dr. Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK. Odsoten je Tomaž GODEC.  

 

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 11. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 11. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3)  

Aktualne zadeve 

a) Predsednik pove, da je bilo pridobljeno soglasje direkcije RS za infrastrukturo, da lahko 

postavi KS avtobusni nadstrešek na postajališču v križišču Ljubljanska-Špindlerjeva. 

b) Predsednik seznani prisotne člane, da priprave za izvedbo prireditve 2017 potekajo po 

načrtu. Do današnjega dne je poravnalo obveznosti 47 prodajalcev. 

c) Predsednik prav tako seznani prisotne, da bomo zasadili Brinarjevo jelko, ob dnevu 

zemlje pri 2. OŠ Slovenska Bistrica. Prireditev bo potekala dne 21.4.2017 ob 11 uri, na 

prireditev pa povabljen predsednik RS. 

d) V skladu s programom del je zagotovljeno s strani g. Babšeka iz komunale Slov. Bistrica, 

da se bodo pričela izvajati dela za označitev parkirnih prostorov na območju Prvomajske, 

Tomšičeve, Šolske In Ulice Pohorskega odreda. 
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e) Po načrtu dela je bil sprejet predračun za obnovo otroških igral, Prvomajska, Tomšičeva 

25-27, Pohorskega odreda, v višini 4.797,04 EUR. Obnovo bo opravila gospodarska 

družba Chemija d.o.o. Slovenska Bistrica. 

f)  Na podlagi sprejetega proračuna za 2017 predsednik pozove prisotne, da sprejmejo 

sklep o pooblastilu za prerazporeditev denarnih sredstev KS Pohorski odred. 

Sklep 3: Svet KS soglasno pooblasti predsednika za razporejanje sredstev znotraj proračuna v 

letu 2017. 

 

Na podlagi sklepa sveta KS smo donirali sredstva naslednjim organizacijam in društvom: 

- RK OO Pohorski odred 800 eur 

- Društvo brusnica 200 eur  

- Združenje borcev za vrednote NOB 100 eur 

- DU Slovenska Bistrica, 100 eur 

- PD »Fosili« Slovenska Bistrica 100 eur 

 

V času od zadnje seje je bilo prejetih in odobrenih 6 soglasij za podaljšanje 

obratovalnega časa za leto 2017 in izdana 4 potrdila s katerimi KS potrjuje seznanitev s 

prireditvijo, ki se prireja na območju KS. 

 

 

Razno: 

Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


