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ZAPISNIK 

 

4. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v ponedeljek, dne  30.3.2015 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 3. redne seje   Sveta  KS  z dne  15. 12. 2014 

3. Aktualne zadeve : 

      a) Obravnava aktualnih zadev,        

      b) seznanitev z ugotovitvami NO o pregledu finančnega poslovanja KS za leto 2014,  

          potrditev zaključnega računa KS za leto 2014, v kolikor ne bo posebnosti oz. nejasnosti  

          pri nadzoru NO 

      c) seznanitev študije variant za prenosni plinovod M9  Kidričevo – Vodice 

      d) Poročilo o izvedbi prireditve »CVETNI PETEK« 2015 

      e) predlog- sklep Sveta KS - pooblastilo predsedniku o prerazporeditvi sredstev znotraj 

          proračunskih postavk KS Pohorski odred  

       f) izdani pisni dokumenti- seznanitev  

 4. Razno 

     - Potrditev izdanih računov, 

     - Nabava osnovnih sredstev       

     - Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

 

 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 4. redne seje sveta KS je 

ugotovil, da so prisotni naslednji  člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK , Peter CVAHTE,  Dušan 

DETIČEK, Jelka JAMNIKAR in Irena-Leonida KROPF. Odsotna sta bila 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 3. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 3. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 
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AD3)  Aktualne zadeve 

 

a) Ludvik REPOLUSK seznani navzoče o ugotovitvi nadzornega odbora, ki se je sestal dne 

18.3.2015, v prostorih KS.  

Nadzorni svet v sestavi: Saša Vidmar - predsednik in Anton Gajšek in Alojz Pušnik – 

člana, so pregledali in potrdili zaključni računa KS Pohorski odred za leto 2014. 

 

b) Člani sveta KS se seznanijo z ugotovitvijo NO za leto 2014. 

 

Sklep 3: Člani sveta KS soglasno potrdijo zaključni račun za leto 2014. 

 

c) Svet KS je obravnaval javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše 

variante in okoljskega poročila Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod 

M9 Kidričevo - Vodice. 

 

d) Predsednik KS seznani prisotne člane o sejmu »Cvetni petek«. Prihodki so znašali 

skupno 5.910,00 EUR. Po poravnanih finančnih obveznostih je ostanek sredstev  

2.562,90 EUR. 

 

e) Do  1.2.2015 je bilo potrebno oddati predlog za podelitev priznanja Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2014. Svet KS Pohorski odred je za občinsko priznanje predlagal Jožefa 

Pečovnika, Stanujočega Šmartno na Pohorju, vendar predlog ni bil potrjen. 

 

f) Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je na sedež KS Pohorski odred poslalo 

zgibanko - informator 2015; v kateri so zapisane različne informacije, ter opisano 

delovanje upokojencev Slovenska Bistrica. 

 

g) Predsednik KS seznani člane sveta  o prijavi kaznivega dejanja sečnje dveh lip na 

naslovu Pohorskega odreda 4, ki jo je zoper neznane stanovalce podala Občinska 

uprava oddelka za splošne in pravne zadeve Občine Slovenska Bistrica. 

 

h) Predsednik KS seznani svet KS z dopisom Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. z dne 

14.1.2015, kjer nas opozarjajo, da je potrebno na določenih odsekih cest odstraniti 

viseče vejevje in s tem omogočiti dostopnost smetarskega vozila do posameznih 

prevzemnih mest za odvoz odpadkov (Prešernova in Vrtnarska ulica). Člani sveta se 

seznanijo tudi z odgovorom sveta KS z dne 2.2.2015 in ga soglasno potrdijo. 

 

i) Člani sveta KS se seznanijo v vlogo za izdajo predhodnih pogojev za dostop do 

zemljišča  v ulici Cesta XIV divizije, ki jo je podal Andrej Črešnar, stanujoč Cesta XIV 

divizije 24 in dokumentom oddelka za okolje in prostor z dne 11.3.2015, kjer so 
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zaprositelju Andreju Črešnarju, bili izdani projektni pogoji za uvoz le preko parcel št. 

1836/3 in 2511/1 obe k.o. Slovenska Bistrica in ne po ulici Cesta XIV divizije. 

 

Sklep 4: Svet KS Pohorski odred pooblasti predsednika KS za izdajo sklepov o 

prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega 

področja proračunske porabe iz naslova KS Pohorski odred.  

 

Sklep 5: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Združenje 

šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica. 

 

Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR Združenje 

borcev za vrednotenje NOB Slovenska Bistrica. 

  

Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 200,00 EUR Klub 

študentov Slovenka Bistrica. 

     

Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 200,00 EUR društvu 

Brusnica Slovenska Bistrica. 

 

Sklep 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR 

Turističnemu društvu Zgornja Ložnica. 

 

Svet KS Pohorski odred je izdal soglasje o obratovalnim času za leto 2015 naslednjim 

zaprosilcem: 

- IKTUS d.o.o., Oplotniška cesta 1/a, Slovenske Konjice za podaljšan obratovalni čas 

Pub-a BELI KONJ 

- Plahuta Domenu, kot najemniku lokala »Lavante cafe«, s sedežem Ljubljanska cesta 

86, Slovenska Bistrica 

- Ten-top, Feltrin-Galun Jure s.p., od stadionu 10, Slovenska Bistrica 

- Gams klub d.o.o., Ljubljanska cesta 72, Slovenska Bistrica 

- Bar Bistro Lentek, Irena Mušič s.p., Gombačeva ulica 4, Slovenska Bistrica 

- Žar Burger d.o.o., Partizanska ulica 35, Slovenska Bistrica 

- »BAR CESAR« Zlatko Ačko s.p., Šolska ulica 10, Slovenska Bistrica 

 

Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne čase v KS 

Pohorski odred: 

 

-BOKS KLUB Slovenska Bistrica, za izvedbo javne športne prireditve »Turnir za 22. Zlati grb 

občine Slovenska Bistrica« 

-TWIRLING KLUB SAŠO-Slovenska Bistrica, za izvedbo športne prireditve 18.4.2014 in 

19.4.2015 (finale državnega prvenstva v twirlingu) 
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-JUDO KLUB Impol, Partizanska 35, Slovenska Bistrica, za organizacijo športne prireditve 

»Državno prvenstvo za kadete, kadetinje, starejše dečke in deklice v judu« 

-GAMS KLUB d.o.o., Ljubljanska 72, Slovenska Bistrica;soglasje za prekomerni hrup dne 

14.2.2014 na »Pustni zabavi« 

  

AD4)  

a) Predsednik KS Pohorski odred Ludvik Repolusk, je članom predložil v pogled naslednje 

račune: 

-ZKTV (predvajanje videostrani voščilo ob koncu leta 2014, št. računa 14-206, v vrednosti 

114,63 EUR 

-Impos (oglas v tedniku Panorama); št. računa14/0432, v vrednosti 83,20 EUR 

-Hotel Leonardo (zaključek leta), št. računa št. 14/0432, v vrednosti 342,50 EUR 

-Pošta Slovenija, št. računa 9458, v vrednosti 78,00 EUR 

-Big Beng (pisarniški material in nakup tiskalnika za potrebe KS-osnovno sredstvo), trgovine 

in storitve d.o.o., št. računa 14670056, v vrednosti 233,71 EUR 

-račun za telefon Samsung Galaxy (osnovno sredstvo), št. računa 04434-2014 

 

Sklep 9: Člani sveta KS soglasno potrdijo pregledane račune. 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

___________________                                                                                ____________________                                                                                                         

 

 


