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Datum: 16.12. 2018 

 

                   ZAPISNIK  

Konstitutivne  1.seje  Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 12. 12. 2018  v prostorih 

sedeža KS Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, Slovenska Bistrica, s pričetkom ob 

18.00 uri. 

Ugotovi se, da so se seje udeležili naslednji novoizvoljeni člani Sveta KS Ludvik 

Repolusk,  dr. Peter Cvahte, Lidija Ravš, mag. Rebeka Tramšek, Samo Praprotnik in 

Marko Berdnik.  Opravičeno odsoten Tomaž Godec. 

Sklicatelj seje je bil dosedanji predsednik Sveta KS Ludvik Repolusk, ki je predlagal 

naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti  in potrditev članov novo izvoljenega Sveta KS  

2. Poročilo o izidu volitev in potrditev mandatov novoizvoljenih članov sveta 

3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta KS 

4. Razno 

 

Po sprejetem predlaganem dnevnem redu, ki je bil soglasno sprejet, je bilo ugotovljeno 

na podlagi  2. točke 17. člena Statuta KS, da je najstarejša članica  novoizvoljenega 

Sveta KS Lidija Ravš, zato  se jo pozove, ali je pripravljena prevzeti vodenje seje. Lidija 

Ravš predlaga svetu , da naj prevzame vodenje seje Ludvik Repolusk, kar soglasno 

potrdijo vsi prisotni. 

 

AD1) Ludvik Repolusk v  nadaljevanju seje ugotovi, da so se seje udeležili naslednji 

novoizvoljeni člani Sveta KS Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, mag. Rebeka Tramšek, 

Lidija Ravš, Samo Praprotnik in Marko Berdnik. Ugotovi se, da je opravičeno odsoten 

Tomaž Godec in  da je prisotna večina članov, ter da se lahko nadaljuje s sejo. 

 

AD2) Predsedujoči Ludvik Repolusk poda Poročilo rednih volitev članov svetov 

krajevnih skupnosti Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 18. novembra 2018 za 

KS Pohorski odred, ter preveri Potrdila o izvolitvi za člana/ico Sveta krajevne skupnosti 

Pohorski odred. Ugotovi, da so veljavna  potrdila izkazali vsi prisotni člani in članici. 
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AD3) Predsedujoči Ludvik Repolusk  na podlagi Poročila pozove prisotne člane , da 

predlagajo kandidata za predsednika Sveta KS. Samo Praprotnik predlaga  glede 

dosedanjega dobro opravljenega  dela za  predsednika KS Ludvika Repoluska.  

Predsedujoči pozove prisotne, ali je še kakšen drug predlog, ugotovi, da ga ni bilo, ter 

poda predlog za predsednika KS Ludvika  Repoluska na glasovanje. 

Predsedujoči ugotovi, da je bil Ludvik Repolusk soglasno izvoljen za predsednika 

Sveta KS Pohorski odred.  

 

Novo izvoljeni predsednik se vsem prisotnim zahvali za zaupanje, ter poudari, da si želi 

konstruktivnega in uspešnega sodelovanja v dobro krajank in krajanov KS Pohorski 

odred.  

 

Zatem Ludvik Repolusk predlaga v izvolitev za  podpredsednika Sveta KS dr. Petra 

Cvahteta, ter predlog poda na glasovanje.  

Ugotovi se, da je bil dr. Peter Cvahte soglasno izvoljen za podpredsednika Sveta 

KS. 

 

AD4) Pod točko razno Repolusk člane zaprosi, da izpolnijo Izjave, ter izpolnijo tudi 

obrazce s svojimi e- naslovi in mobilnimi številkami. V nadaljevanju seznani člane in 

članici, da je potrebno opraviti še naslednje ugotovitvene sklepe na predlog 

predsednika: 

 

a)   Predlog za člane inventurne komisije – mag. Rebeka Tramšek  predsednica 

       člana Marko Berdnik, Samo Praprotnik 

Sklep 1: Člani  inventurne komisije so: mag. Rebeka Tramšek- predsednica in 

člana  Marko Berdnik  , Samo Praprotnik  

 

b) Predlog za člane volilne komisije – Marko Berdnik – predsednik, člana Lidija Ravš in 

Tomaž Godec 

Sklep 2: Člani volilne komisije so Marko Berdnik – predsednik, člana Lidija Ravš 

in Tomaž Godec 

 

c) Predlog za podpisnike računov  in podpisnikov za pošto – Ludvik Repolusk, dr. Peter 

Cvahte in Lidija Ravš 

Sklep 3: Pooblaščeni podpisniki računov in pošte so Ludvik Repolusk, dr. Peter 

Cvahte in Lidija Ravš 
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d) Predlog zneska nagrade predsedniku  za vodenje KS v višini 300,00 eurov NETO 

mesečno – Podjemna pogodba, plačilo kilometrine po veljavnem ceniku za javne 

uslužbence za potrebe KS z lastnim prevoznim sredstvom in plačilo mobilnega 

telefona mesečno po računu za potrebe KS,  

e) Predlog zneska za sejnine posameznemu članu in članici v višini 54,00 eurov NETO 

po seji – izplačilo 2 krat letno, 

 

Zneski so predlagani na podlagi veljavnega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles  

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v 

Občini Slovenska Bistrica 

 

Sklep 4: Člani in članici Sveta KS soglasno potrdijo sklenitev podjemne pogodbe- 

sklene jo v imenu KS podpredsednik dr. Peter Cvahte, v višini  300,00 eurov neto 

mesečno za vodenje KS Ludviku Repolusku, ter vse  predlagane zneske in pravico 

do povrnitve stroškov predsedniku KS. Potrdijo  se tudi soglasno znesek sejnine 

za člane Sveta KS v višini 54,00 eurov. 

 

f) Predlog sklepa za izdajo pooblastila  predsedniku KS Ludviku Repolusku za plačilo 

računov do vrednosti tisoč (1000,00) eurov, brez predhodnega sklepa Sveta KS, 

račun se potrdi oz. se seznani člane na naslednji seji Sveta KS 

Sklep 5: Članici in člani Sveta KS predlog soglasno potrdijo  

 

g) Predlog  sklepa za zapisnikarico sej  mag. Rebeka Tramšek, za posamezni zapisnik 

pa prejme 30,00 eurov NETO, oz. članu ali članici, ki bo napisala Zapisnik. 

Sklep 6: Članica in člani Sveta KS predlog soglasno potrdijo       

 

h) Predlog sklepa, da spletno stran KS še nadalje ureja  Jure Detiček, s katerim se 

sklene Podjemna pogodba, za plačilo 50,00 eurov NETO mesečno, izplačilo 2 x 

letno, v kolikor bo imenovani pripravljen še naprej urejati spletno stran. 

Sklep 7: Predlog je soglasno potrjen.      

 

i) Predsednik poda predlog sklepa, da še v prihodnje KS izvede vsakoletno prireditev 

»CVETNI PETEK«, ter zaprosi da se predlaga, kdo ga bo izvedel. Samo Praprotnik 

in dr. Peter Cvahte predlagata, da še v prihodnje izvede za KS prireditev Ludvik 

Repolusk. Prav tako predlagata, da se na podlagi Podjemne pogodbe celotna 

prireditev ovrednoti na 600 eurov NETO za vsako leto posebej, s povrnitvijo ostalih 

stroškov v zvezi same prireditve( PTT, kilometrina in drugo) 
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Sklep 8: Svet KS soglasno potrdi predlagan sklep, da vsakoletno prireditev izvede 

Ludvik Repolusk na podlagi posamezne letne  Podjemne pogodbe, sklene jo 

podpredsednik dr. Peter Cvahte, s predlaganimi zneski in povrnitvijo nastalih 

stroškov, kot je zapisano v predlogu sklepa.     

 

j) Predsednik seznani članici in člane  Sveta KS, da smo kot  KS vsakoletno skupaj z 

mestnimi KS Impol, Dr. Jagodiča in Alfonz Šarha na lokalni TV podali skupno voščilo, 

tako, da so se stroški razdelili.  Prav tako pa smo  podali skupno ali pa sami kot KS 

tudi voščilo v Tedniku Panorama.    

Sklep 9: Svet KS  soglasno potrdi, da kot KS objavimo voščilo na lokalni KTV, v 

kolikor se bodo strinjale še preostale tri mestne KS. Soglasno je sprejet sklep da 

pripravljeno voščilo, pripravi ga mag. Rebeka Tramšek, objavimo samostojno v 

tedniku Panorama.                                 

  

k) Predsednik Ludvik Repolusk seznani članici in člane Sveta KS, da je potrebno na 

podlagi Zakona o lokalni samoupravi in ugotovitvah NO Občine Slovenska Bistrica 

novelirati Statut KS, saj Zakon o lokalni samoupravi ne predvideva nadzornih 

odborov v ožjih delih lokalne skupnosti. Predsednik predlaga, da se v Statutu KS 

Pohorski odred črtajo točke in členi ki določajo obveznosti NO v KS. Tako se črta 2. 

točka 13. člena in členi 30, 31 in 32.  

Sklep 10: Svet KS soglasno potrdi črtanje točk in členov v Statutu KS Pohorski 

odred, s tem , da se ostali členi v Statutu preštevilčijo na predlog mag. Rebeke 

Tramšek.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.  

 

Zapisal           Predsednik Sveta KS 

Ludvik Repolusk                                                                         Ludvik  Repolusk 

 


