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ZAPISNIK 

 

2. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v ponedeljek, dne 24.11.2014 s pričetkom ob 

18.00 uri v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24. 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 1. seje Sveta KS z dne 3.11.2014 

3. Aktualne zadeve: 

 

a) Obravnava proračuna KS za leto 2015, pobude za investicije na območju KS  

b) Predlog članov Nadzornega odbora za KS Pohorski odred 

c) Predlog članov inventurne komisije; 

d) Predlog članov volilne komisije; 

 

 4. Razno 

- Obravnava predloga za zapisnikarja – zapisnikarico sej sveta KS 

- Predlog in  potrditev podpisnikov za račune, potrditev podpisnikov za pošto 

- Urejanje spletne strani KS 

- Novoletno voščilo krajankam in krajanom KS – KTV, Panorama 

- Zimska služba 

- Seznanitev s Poročilom RK – Dobrodelni koncert 

- Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

 

 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 2. redne seje sveta KS je 

ugotovil, da je prisotnih vseh sedem  članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Tomaž 

GODEC , Peter CVAHTE,  Dušan DETIČEK, Samo PRAPROTNIK, Jelka JAMNIKAR in Irena-

Leonida KROPF. 

 

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 1. redne seje KS Pohorski odred. 

 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 1. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 
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AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 

 

a) Predsednik sveta KS, je bil na sestanku pri direktorju občinske uprave. Opozoril ga je 

na težave glede cestišča in kanalizacije v Kajuhovi ulici, javne razsvetljave, .... 

DETIČEK predlaga, da je potrebno pri investicijah za leto 2015 predvideti tudi 

namestitev ogledal na kritične točke, pri vseh križiščih urediti krivine, kar pomeni, da 

je potrebno znižati previsoke robnike, kjer je to potrebno. Izpostavi tudi ureditev 

nepreglednosti pri zavijanju na glavno cesto pri gostilni Avguštin in nepreglednost v 

križišču pri Kapelci. Predsednik sveta KS doda, da je potrebno kanalizacijsko urediti 

Kajuhovo ulico, ter jo preplastiti, prebeliti ločilne prostore na celotnem območju 

blokovskega naselja ter  saniranje vseh ležečih cestnih ovir v Špindlerjevi ulici. 

Predlaga tudi ureditev avtobusne postaje pri Impolu, na način, da se razširi po 

zelenici. Razširjena postaja bo omogočala varno zaustavljanje  avtobusa. 

 

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo plan proračuna za leto 2015 

 

b) Predsednik sveta KS predlaga za člane nadzornega odbora; Jure DETIČEK-a, Saša 

VIDMAR-a, Anton GAJŠEK-a, Branko FIDLER-ja, Alojz PUŠNIK-a (Sp. Ložnica). Vsi 

prisotni potrdijo predlog za člane za nadzorni odbor. Izmed katerih se bo tri, ki bodo 

pristali imenovalo na naslednji seji za člane NO. 

 

Sklep 4: Predlog za člane nadzornega odbora so: Jure DETIČEK, Saša VIDMAR, Anton 

GAJŠEK, Branko FIDLER, Alojz PUŠNIK. Predsednik z imenovanimi opravi razgovor, pridobi 

privoljenje do naslednje seje, kjer se tri članski NO potrdi, ter se jim kasneje izda sklep o 

imenovanju. 

 

c) Predsednik sveta KS predlaga za člane inventurne komisije: predsednik Dušan 

DETIČEK , za člana pa Samo Praprotnik in dr. Peter CVAHTE.  

 

Sklep 5: Člani  inventurne komisije so: Dušan DETIČEK, Samo PRAPROTNIK in dr. Peter 

CVAHTE. 

 

d) Predsednik Sveta KS in Dušan Detiček predlagata zneske sejnin in nagrad in sicer , da 

predsedniku pripada od imenovanja mesečna nagrada 250,00 EUR neto na podlagi 

podjemne pogodbe, nadalje sejnine za člane Sveta KS so 70,00 EUR neto, sejnine 

članov  NO so 50,00 EUR neto, zapisnikar prejme 30,00 EUR neto po zapisniku, 

obračun dvakrat letno, kilometrina- nadomestilo za opravljanje dejavnosti 

predsedniku za uporabo lastnega vozila po veljavnem ceniku za JU, skrbnik spletne 

strani – se sklene podjemna pogodba, plačilo je 30,00 EUR neto mesečno, izplačilo pa 

dvakrat letno.  
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Sklep 6: Člani Sveta KS ugotovijo, da so zneski ostali nespremenjeni iz prejšnjega mandata, 

ter predlog soglasno potrdijo. 

 

e) Predsednik Sveta KS predlaga  Ludvika Repoluska, dr. Petra Cvahteta in Ireno Leonido 

Kropf za pooblaščene podpisnike na podračunu KS Pohorski odred. 

 

Sklep 7: Člani Sveta KS soglasno potrdijo pooblaščene podpisnike za podpisovanje na 

podračunu KS Pohorski odred. 

 

AD4) Razno: 

- Predsednik sveta KS za zapisnikarico sej sveta KS predlaga Ireno-Leonido KROPF. Vsi 

navzoči predlog potrdijo. 

- Svet KS pooblasti predsednika KS Ludvik REPOLUSK-a, za plačilo računov manjše 

vrednosti brez predhodnega sklepa, v višini do 1000€. Potrditev podpisanega računa 

se potrdi na naslednji seji sveta KS. Podpisnika računov v času odsotnosti predsednika 

sveta KS sta: dr. Peter CVAHTE in Irena-Leonida KROPF.  Za dvig pošte v odsotnosti 

predsednika KS so pooblaščeni: dr. Peter Cvahte, Irena KROPF in Luka REPOLUSK. 

 

- V kolikor je g. Jure DETIČEK pripravljen nadalje urejati spletno stran KS Pohorski 

odred, se z  njim podpiše podjemna pogodba. Razgovor in podpis podjemne pogodbe 

opravi predsednik sveta KS g. Ludvik REPOLUSK. 

 

- Predsednik KS Pohorski odred, bo pripravil opozorilo za krajane, v katerem se jih 

opozori na čas zvišanja število vlomov. Prav tako pripravi pojasnilo glede javne 

razsvetljave na območju KS Pohorski odred. Vse se objavi na spletni strani KS in v 

Tedniku Panorama, v kolikor se bo urednik odločil za objavo.  

 

- Predsednik KS Pohorski odred tudi seznani člane, da je bila prejšnja leta praksa, da so 

mestne KS skupaj podale novoletno voščilo, ter predlaga, da se pozove predsednike 

ostalih treh mestnih KS, v kolikor se bodo strinjali za objavo na KTV, v nasprotnem 

primeru, pa se poda voščilo samo s strani KS Pohorski odred. Člani Sveta KS predlog 

potrdijo. 

 

- Dne 14.11.2014 je zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska 

Bistrica razpisala razpis, za Javna Romihova priznanja. Namen je podeliti zlato 

Romihovo plaketo za življenjsko delo in pet Romihovih priznanj za najuspešnejšega 

posameznika, sekcijo ali KUD za leto 2014. Do naslednje seje KS se zberejo predlogi, 

ki se pisno pošljejo do 9. januarja 2015. 
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- Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK prebere poročilo RK o letovanju otrok v letu 

2014 in predlaga, da se na spletni strani objavi informacija o letovanju otrok. 

 

- Sestanka NO stanovalcev Tomšičeve ulice 25in 27 v  PTZ-proizvodno trgovski zadrugi,  

se bosta udeležila Ludvik REPOLUSK in dr. Peter CVAHTE. 

 

- Predsednik KS predstavi vlogo za donatorski prispevek prostovoljnega gasilskega 

društva, ki načrtujejo nakup zložljivega koritastega korita. 

 

- Predsednik sveta KS  pove, da je bilo odobreno enkratno podaljšanje delovnega časa                              

25.10.2014 Gams klubu d.o.o., napisano je bilo soglasje za izvedbo športne prireditve 

v telovadnici 2. osnovne šole v Slovenski Bistrici. 

 

- Seje sveta KS Pohorski odred bodo predvidoma ob ponedeljkih ali četrtkih. Zaključna 

seja v letu 2014 bo 15.12.2014 . Na zaključno sejo se povabi tudi bivša člana sveta KS 

Pohorski odred: Jureta DETIČEK-a in Saša VIDMAR-ja. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 Zapisnik zapisala:      Predsednik sveta KS: 

 Irena-Leonida KROPFLudvik REPOLUSK 

___________________ ____________________              

 

 

 




