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ZAPISNIK 

 

15. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 7.12.2017 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 14. 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 15. redne seje sveta KS ugotovi, da 

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

Leonida KROPF,  dr. Peter CVAHTE. Odsotna  sta Tomaž GODEC in 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 14. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 14. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

AD3)  

Aktualne zadeve; 

 Predsednik sveta KS seznani člane sveta z dopisi, ki se nanašajo na problematiko v 

skupnih prostorih Tomšičeve 9, Slovenska Bistrica. Nadalje prisotnim pove, da je o 

problematiki seznanil policijsko postajo in inšpekcijske službe, katere so skladne s 

svojimi pooblastili ustrezno ukrepale. 

 Predsednik sveta KS seznani člane sveta o anonimki, ki so jo posredovali stanovalci 

območja »kugla« in se nanaša na samovoljo posameznikov pri gradnji novo nastajajočih 

objektov. V tej zvezi pove, da smo kot KZ zaprosili za pojasnilo tako UE Slov. Bistrica, kot 

tudi oddelek za okolje in prostor Slov. Bistrica. 

Iz odgovorov, ki so bili posredovani svetu KS, prav tako pa tudi objavljeni v medijih, je 

evidentno, da se objekti gradijo na podlagi ustreznih gradbenih in drugih soglasij ter 

dovoljenj. 
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Predsednik sveta KS Pohorski odred, da v potrditev naslednje račune: 

- izgradnja javne razsvetljave Prvomajska 10 do 12,  v višini 5.965, 19 EUR 

-avtobusni nadstrešek na križišču Ljubljanske in Špindlerjeve, v višini 6.043,45 EUR 

-račun Gea d.d. v višini 150,86 EUR 

-račun za potrebe srečanje starejših v višini 77, 00 EUR 

Sklep 3: Svet KS potrdi predložene račune. 

 

 

Na podlag sklepa sveta KS o nabavi novega kompleta računalnika, so bile pridobljene ponudbe 

s strani Big Benga , Lemax računalniki in UltraAs d.o.o.. Po pregledu vseh treh ponudb, svet KS 

ugotovi, da je najugodnejša ponudba ponudnika Ultra As d.o.o.. 

Sklep 4:  Posreduje se naročilo Ultra As d.o.o., kot najugodnejšemu ponudniku. 

 

  

AD4)  

Razno; 

V času od zadnje seje do danes, so bila posredovana 3 soglasja za podaljšanje obratovalnega 

časa in sicer: 

-Puritas d.o.o. (Lavante) 

- Gams klub d.o.o. Slovenska Bistrica 

- Gut Kavarna 

 

  

Drugih pobud ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


