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ZAPISNIK 

 

13. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v petek, dne 23.6.2017 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 12. redne seje   Sveta  KS                

      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 13. 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 12. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 12. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3)  

Aktualne zadeve 

a)  Predsednik poda poročilo o izvedbi prireditve cvetni petek in pove, da se je prireditve 

udeležilo 76 prodajalcev in 5 stojnic je bilo brezplačnih za predstavitev lokalnih društev. 

Skupni prihodek znaša 5890,00 EUR, odhodek 3032,92 EUR in ostanek sredstev 2857,80 

EUR. 

Sklep 3: Svet KS soglasno potrdi pobudo predsednika, da se naslednjo leto »cvetni petek« 

ponovno izvede. 

 

b) Marjan Stegne je podal prošnjo za postavitev multimata (prodajni avtomat za kmetijske 

izdelke). 

Sklep 4:  Svet KS daje soglasje za postavitev prodajnega avtomata, v kolikor bodo 

izpolnjeni zakonski pogoji. 
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c) Predsednik seznani prisotne o poteku priprav sanacije kanalizacije v Tomšičevi. 

 

d) Predsednik seznani svet KS, da potekajo aktivnosti skladno z letnim načrtom KS in sicer: 

- da se postavi na pobudo stanovalcev v Tomšičevi 9 klopca 

- da bo izrisan prehod za pešce na Partizanski 57 

- da poteka aktivnosti za izgradnjo javne razsvetljave v Prvomajski 8-10, 

- da potekajo aktivnosti v zvezi nadstreška – postajališče Špindlerjeva 

- seznanitev sveta KS z dopisi Angelce Šrenk v zvezi mejnega spora 

 

Svet KS se soglasno strinja z naslednjimi donacijami: 

-za izvedbo Zlate vrtnice 100 EUR 

-KUD Šmartno (Vaberški fantje) 100 EUR 

-PGD Šmartno 100 EUR 

-društvo vinogradnikov Ritoznoj za postavitev klopotca 100 EUR 

 

Razno: 

Predsednik seznani svet KS, da je bilo izdanih 7 potrdil o seznanitvi s prireditvijo in 3 

soglasja o podaljšanem obratovalnem času. 

Član sveta Samo Praprotnik poda pobudo, da se obrežejo ali pa odstranijo gabri ob 

Partizanski ulici, zaradi varnosti v cestnem prometu. 

Dr. Peter Cvahte poda pobudo, za prestavitev avtobusnega postajališča ob zahodni 

obvoznici. 

Predsednik poda pobudo, o potrebi nakupa novega telefona in nabavi novega 

računalnika komplet s pripadajočo opremo(ekran, tipkovnica itd.) 

Sklep 5:  Svet KS daje soglasje za nakup novega mobilnega telefona, prav tako pa 

sprejme sklep, da se pred nakupom računalnika zberejo  ponudbe, ter se gre šele 

potem v nakup novega računalnika s pripadajočo opremo. 

 

Drugih pobud ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


