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ZAPISNIK 

 

3. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v ponedeljek, dne 15.12.2014 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 2. seje Sveta KS z dne  3.11.2014 

3. Aktualne zadeve: 

 

a) Obravnava aktualnih zadev 

b) Potrditev članov Nadzornega odbora za KS Pohorski odred 

 

 4. Razno 

- Potrditev izdanih računov, morebitno priznanje za Romihovo priznanje 

- Seznanitev o dogovoru za skrbnika za spletne strani-Jure Detiček 

- Sklep o izvedbi «CVETNEGA PETKA« 27.3.2015, izdana soglasja 

- Drugo; predlogi članov za uspešno delovaje Sveta KS 

 

5. Tekoče zadeve 

 

  

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 3. redne seje sveta KS je ugotovil, 

da so prisotni naslednji  člani sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Tomaž GODEC , Peter 

CVAHTE,  Dušan DETIČEK, Samo PRAPROTNIK, Irena-Leonida KROPF. Odsotna je bila Jelka 

JAMNIKAR.    

 

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 2. redne seje KS Pohorski odred. 

 

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

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

 

Predsednik KS Ludvik Repolusk predlaga naslednjo sestavo oziroma funkcijo 

posameznega člana Nadzornega odbora KS Slovenska Bistrica: Saša Vidmar-predsednik 

Nadzornega odbora KS Slovenska Bistrica, Gajšek Anton in Pušnik Alojz mlajši-člana 

Nadzornega odbora KS Slovenska Bistrica. 

 

Sklep 3: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo  za predsednika Nadzornega odbora 

KS Slovenska Bistrica-Saša Vidmar, za člana pa Gajšek Antona in Pušnik Alojza. 

  

AD3) Aktualne zadeve 

 

a)  Predsednik KS Pohorski odred Ludvik REPOLUSK in Peter CVAHTE sta se udeležila 

sestanka NO stanovalcev Tomšičeve ulice 25 in 27, Slovenska Bistrica, ki je potekal v 

sredo 26.11.2014 ob 18:00 v prostorih PTZ-ja (Prodajno trgovske zadruge), na 

Ljubljanski cesti 38, Slovenska Bistrica. Skupaj so poiskali rešitve glede urejenosti 

zelenice in otroških igral. Prispevek za manjšo zelenico, bo prispevala tudi KS Pohorski 

odred, prav tako material za obnovo igral. 

 Po ogledu kraja, bo g. Modest pripravil 2-3 možnosti v 3D resoluciji. V okviru danih 

sredstev bo KS prispevala tudi za nakup  nekaj okrasnih rastlin (2-3 grmičevje). 

 

Sklep 4: Člani sveta KS Pohorski odred se strinjajo z zaključki sestanka opravljenega na PTZ-

ju. 

b) Na sestanku je bila sprejeta pobuda za rešitev pasjih iztrebkov. Predsednik KS g. 

Repolusk, bo zapisal zaprosilo na ustrezni inšpektorat, glede ukrepanja. 28.11.2014 sta 

bili izrečeni dve globi lastnikom psov, glede neustrezne odstranitve pasjih iztrebkov na 

zelenico. Vse prebivalce KS Pohorski odred se ponovno obvesti/opozori(pošta, e-

pošta), glede pravilnega odstranjevanja pasjih iztrebkov in posledic, v kolikor za to ne 

poskrbijo med sprehodom po zelenici. 

c) KS Pohorski odred bi želel preko sredstev javnega obveščanja čestitati vsem vaščanom 

KS. Na omenjen predlog se ni nihče odzval, niti direktor občinske prave, niti ostale KS. 

V kolikor se ne bodo v ustreznem času vsi zgoraj omenjeni odzvali, bo KS Pohorski 

odred oddala čestitko na KTV in Tednik Panorama za vse krajane v vrednosti cca 200€. 

 

d) Na dne 27.3.2015 bo potekala izvedba »CVETNEGA PETEKA«. Potrebna je ureditev 2-3 

premičnih WC-jev. 

 

Sklep 5: Izvedba prireditve »CVETNEGA PETKA« bo, v kolikor bo možna lokacija izpred  

               prejšnjih let. Svet KS daje vsa pooblastila predsedniku KS Pohorski odred, za  

               izvedbo prireditve.  Za pripravo in izvedbo prireditve se sklene z Ludvikom 

              Repolusk Podjemna pogodba v višini 500,00 EUR neto za čas od 5.1.2015 do 
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              30.3.2015, vse nastale stroške - reprezentanca, najem prenosnih stranišč,  

              kilometrina, pripravo in pospravljanje prireditvenega prostora, igranje ustrezne 

              godbe in druge spremljajoče zadeve v zvezi same prireditve, se  krije iz  proračuna 

              KS  Pohorski odred.  

 

e) KS Pohorski odred je izdalo v enkratna podaljšanja naslednjim zaprositeljem; 

-Gams KLUB, za enkratno podaljšanje delovnega časa za izvedbo javne prireditve za 

dne 25.10.2015 »koncert skupine proti toči«, do 04:00 naslednjega dne v prostorih 

GAMS KLUBA na Ljubljanski 72, Slovenska Bistrica 

-zgoraj omenjenemu klubu je bilo izdano dovoljenje za podaljšanje delovnega časa tudi 

za dan 6.12.2014 in 7.12.2014 

 

-Beli Konj, izdana naslednja dovoljenja za podaljšanje delovnega časa, za dan 

20.12.2014, 23.12.2014 in 27.12.2014 

 

-Larmoniji se je izdalo letno soglasje za podaljšanje rednega delovnega časa. V kolikor 

bi se pojavile kršitve je možnost preklica izdanega letnega soglasja. 

 

 

f) Predsednik in člani KS Pohorski odred nimajo predloga za podelitev Romihovega 

priznanja. 

g) Za člana nadzornega sveta Občine Slovenska Bistrica Svet KS ne predlaga nikogar. 

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

___________________                                                                                ____________________                                                                                                         

 

 


