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ZAPISNIK 

 

17. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 4.4.2017 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 16. 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 17. redne seje sveta KS ugotovi, 

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

Irena-Leonida KROPF,  dr. Peter CVAHTE in Samo PRAPROTNIK. Odsoten: 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 16. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 16. redne seje sveta 

KS 

Pohorski odred. 

 

AD3)  

Aktualne zadeve; 

 Predsednik seznani člane svet KS, da smo na pisno zaprosilo prejeli odgovor policijske 

postaje Slov. Bistrica, glede prijave o množičnih kršitvah v Baru Cesar, na naslovu 

Šolska ulica 10 Slov. Bistrica. Iz odgovora je razvidno, da je bila prijava neresnična. 

 Predsednik poda poročilo o izvedbi prireditve cvetni petek 2018: 

PRIHODEK: 5359,00 EUR 

ODHODKI:  3287,50 EUR 

Ostanek sredstev : 2071, 50 EUR 

 

 Predsednik da v potrditev sklep, o pooblastitvi predsednika sveta KS, za izdajo sklepov 

o prerazporeditvah pravic porabe znotraj proračuna KS. 

Sklep 3: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o pooblastilu. 

 

 Predsednik sveta KS  seznani člane sveta, da odgovora v zvezi dokončanja Kajuhove 

ulice še nismo prejeli, s strani Oddelka za okolje in prostor. 

 Izvedbo projekta naprave na prostem pri športni dvorani; celotna investicija znaša med 

65-80.000 EUR, ter bo potrebno izgraditi v dveh fazah. Ob sodelovanju KS in občine 

Slovenska Bistrica, smo podali pobudo o sodelovanju z gospodarsko družbo Impol in 

društvom za promocijo zdravja. Njihovo odločitev še pričakujemo. 
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 Brinarjeva jelka, ki je bila nasajena pri 2. osnovni šoli je uničena. Predsednik predlaga 

nakup nove v vrednosti  do 350,00 EUR. 

Sklep 4: Člani sveta potrdijo predlog o nakupu nove Brinarjeve jelke, v vrednosti do 

350,00 EUR. 

 

 Predsednik , da v potrditev izgradnjo protiprašne zaščite v Finžgarjevi ulici, po letnem 

programu dela  

Sklep 5 Člani sveta potrdijo predlog o izgradnji protiprašne zaščite. 

 

 Predsednik seznani člane o pobudi ureditev prometa v Cankarjevi ulici, ter seznani 

člane, da se bo tovrstna problematika obravnavala pri urejanju Celovite prometne 

strategije v občini Slov. Bistrica. 

 

 

Svet KS Pohorski odred se soglasno strinja z naslednjimi donacijami: 

 Združenje borcev za vrednote NOB; v višini 100,00 EUR 

 RKS-OBMOČNO ZDRUŽENJE Slov. Bistrica; v višini 800,00 EUR (vsakoletno 

srečanje starejših) 

 KUD Šmartno na Pohorju; v višini 100,00 EUR 

 MOUNTAINBOARD KLUB; v višini 100,00 EUR 

 IMPOL d.o.o. za namen zlata petica; v višini 100,00 EUR 

 Društvo Brusnica; v višini 250,00 EUR 

 Klub študentov Slov. Bistrica; v višini 100,00 EUR 

 

AD4)  

Razno: 

Predsednik seznani člane sveta KS, da smo od zadnje seje izdali 1 soglasje o 

obratovalnem času in 5 potrdil o seznanitvi s prireditvijo. 

 

Predsednik seznani prisotne člane, da bo 18. redna seja sveta KS predvidoma 21.6.2018.  

 

Drugih pobud ni bilo. 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS:   

 Irena – Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 


