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ZAPISNIK 

 

19. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v sredo, dne 17.10.2018 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 18. 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 19. redne seje sveta KS ugotovi, da so 

prisotni naslednji člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, Jelka JAMNIKAR, dr. Peter 

CVAHTE in Irena-Leonida KROPF. Upravičeni so odsotni: Samo PRAPROTNIK in 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 18. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 18. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

AD3)  

Aktualne zadeve; 

Od zadnje sejem je svet KS Pohorski odred sprejel več pobud, ki so jih podali krajani: 

- postavitev opozorilnih tabel za prepoved vodenja psov na otroška igrišča, 

- postavitev oziroma označitev prehoda za pešce v križišču Špindlerjeve in Cankarjeve 

ulice. Obe pobudi sta bili posredovani pristojnemu Občinskemu organu. 

- sprejeli smo pobudo za podaljšanje intervala za prečkanje vozišča v križišču Partizanske 

in Tomšičeve ulice. 

Vse pobude so bile posredovane pristojnemu občinskemu organu. 

 

Predsednik seznani člane sveta KS o korespondenci med g. Šomen-om in policijo ter pristojnimi 

inšpekcijskimi organi. 
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Svet KS Pohorski odred se soglasno strinja z naslednjimi donacijami: 

• RIC za izvedbo božično-novoletne prireditve; v višini 100,00 EUR 

• PGD Slov. Bistrica za božično obdarovanje otrok; v višini 100,00 EUR 

• Sožitje Slov. Bistrica; v višini 100,00 EUR 

• Brusnice; v višini 100,00 EUR 

• KORK  za novoletno obdaritev socialno šibkih otrok; v višini 500,00 EUR 

 

AD4)  

 

Razno: 

Predsednik seznani člane sveta KS, da smo od zadnje seje izdali 8 soglasje o obratovalnem času in 

7 potrdil o seznanitvi s prireditvijo. 

 

Predsednik seznani svet KS, da smo prejeli s strani okteta Planika zahvalo za finančno pomoč. 

Nadalje seznani člane sveta KS, da dinamika izgradnje motoričnega parka poteka po načrtu. Prisotne 

seznani, da se izvajajo dela za dograditev javne razsvetljave. 

 

Predsednik sveta KS seznani člane z osnutkom poročila o delu KS za mandatno obdobje 2014-2018. 

 

Predsednik seznani prisotne člane, da bo 20. redna seja sveta KS dne 9.11.2018, na dogovorjeni 

lokaciji, z namenom da se pregleda in potrdi poročilo o delu sveta KS za mandatno obdobje 2014-

2018. 

 

 

Drugih pobud ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


