
 

 

KS Pohorski odred 
Tomšičeva ulica 24 
2310 Slovenska Bistrica 
E-naslov: info@ks-pohorski-odred.si 
Spletna stran: www.ks-pohorski-odred.si 

 

 
 

1 
 

Datum: 18. 10. 2019 

                   ZAPISNIK  

4.seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 18. 10. 2019 v prostorih sedeža KS 

Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, Slovenska Bistrica, s pričetkom ob 18.00 uri. 

Ugotovi se, da so se seje udeležili člani Sveta KS: Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, 

Lidija Ravš, mag. Rebeka Tramšek in Marko Berdnik. Opravičeno sta bila odsotna 

Tomaž Godec in Samo Praprotnik. 

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

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti  članov Sveta KS  

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje Sveta KS z dne 17. 6. 2019 

3. Aktualno: 

- obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev društvom in drugim 

organizacijam 

- obravnava predlogov na podlagi poziva o participativnem proračunu KS v obdobju 

2020 do 2022 

- obravnava izgradnje javne razsvetljave v Osojni ulici – dogovor z lastnikom 

- seznanitev z ostalimi aktivnostmi, ki potekajo na območju KS 

4. Razno: 

- vloge za dotacije, izdana soglasja, potrditev računov 

- drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

 

Predlagan dnevni red vsi prisotni soglasno potrdijo.  

 

AD1) Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, ugotovi, da so se seje 

udeležili naslednji člani Sveta KS: Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, mag. Rebeka 

Tramšek, Lidija Ravš in Marko Berdnik. Ugotovi se, da sta opravičeno odsotna Tomaž 

Godec in Samo Praprotnik. Predsednik Sveta KS Pohorski odred nato ugotovi, da je 

prisotna večina članov ter da se lahko nadaljuje s sejo. 

 

AD2) Prisotni člani Sveta KS Pohorski odred obravnavajo zapisnik 3. seje Sveta KS z 

dne 17. 6. 2019 ter zapisnik soglasno potrdijo.  
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AD3)  

 

Predlagani predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev društvom in drugim 

organizacijam je soglasno sprejet. 

 

Prisotni pregledajo s strani krajanov posredovane predloge krajanov na podlagi poziva 

o participativnem proračunu KS v obdobju 2020 do 2022: 

- Ureditev Kopališke ulice – elektrika (še vedno na drogovih in blokih), pločnik in 

luči (trenutno ni ne pločnika, ne luči) 

- Preplastitev Taborniške ulice 

- Ureditev razsvetljave parkirišča na Tomšičevi 34-49 

- Omejitev hitrosti na regionalni cesti, ki poteka skozi Spodnjo Ložnico 

- Ureditev parkirišča pred blokom Tomšičeva 42 do 50 

- Ureditev igral na Prvomajski ulici 

- Ureditev manjkajočega dela pločnika med prehodom za pešce in taborniško 

ulico, saj je ta del zelo nevaren, zlasti za otroke 

- Postavitev dveh dodatnih luči na parkirišču Tomšičeve 28-30 

- Postavitev igral – Tomšičeva 28-30 

- Nova posaditev dreves na lokaciji Spar – Impol zaradi osušitve 

- Ureditev nadstrešnice pri avtobusni postaji Impol 

- Ureditev Špindlerjeve ulice: ležeči policaji (neustrezni), živa meja, vdolbine 

- Urejanje zemljišča med Župančičevo in Kajuhovo ulico (zemljišče je ne 

vzdrževano, zato zanj skrbijo krajani) 

- Preveritev ustreznosti kmetijskega zemljišča sredi naselja (med Aškerčevo in 

Kajuhovo) 

- Zmanjšanje prehitre vožnje po Kajuhovi in Špindlerjevi, ureditev kolesarskega 

pasu na cestišču 

- Ureditev luči na Prešernovi ulici 

- Ureditev parkirišč na Tomšičevi 2-4 in 6-8 

- Ureditev kolesarskih stez v Slovenski Bistrici 

- Ureditev osvetljave dohoda do blokov (nekateri so v čisti temi) 

- Preveritev možnosti e-busa do vlaka in promoviranje vožnje z vlakom 

- Dogovor s Komunalo, da se odpeljejo odpadki, ko so polni (zelo neestetsko je, 

da so kante polne, odpadki ležijo naokoli) 

 

Dogovori se, da se vse zadeve natančno prouči. Vse, ki niso v pristojnosti KS, se 

naslovijo na ustrezne službe (pobuda pristojnim za ureditev regionalne ceste ob Spodnji 

Ložnici). 
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Vse, kar je v pristojnosti KS, se realizira skladno s prioritetami, zmožnostmi izvedbe in 

sredstvi, ki so na voljo. Prioritete se zastavijo do naslednje seje sveta KS. Glede na to, 

da gre za ureditev samega mesta, se predlaga namenitev večjega dela proračuna za 

ureditev nujno potrebnih stvari, ki bodo izboljšale kakovost bivanja v mestu.  

Prav tako se bo del sredstev skušal pridobiti s sofinanciranjem na razpisih.  

 

V zvezi z izgradnjo javne razsvetljave v Osojni ulici predsednik Sveta KS Pohorski 

odred, Ludvik Repolusk, pojasni, da je bil sprejet dogovor z občino in lastnikom za 

ureditev razsvetljave in priklop na javno razsvetljavo na Osojni ulici.  

 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, povzame novosti, ki potekajo 

na območju KS Pohorski odred.  

 

Ureditev Kopališke ulice je predvidena v letu 2020/21, istočasno z dograditvijo športne 

dvorane. 

Prejeta je bila zahvala za sodelovanju na srečanju starejših in za donacijo Fridini mišnici.  

V zvezi s pobudami za izboljšanje kakovosti življenja starejših predsednik Sveta KS 

Pohorski odred, Ludvik Repolusk, pojasni, da imajo vsi na voljo obrok, da se obrok lahko 

pelje tudi na dom. Se pa bo uredil tudi prevoz za starejše po vzoru drugih občin, kar je 

bila pobuda.  

Podan je bil odgovor krajana v zvezi s pridobitvijo ustreznih ponudb za igrala, ki so bila 

postavljena na Spodnji Ložnici.  

 

 

AD4) Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil s 

prošnjami za donacije.  

 

Donacije 

Prisotni člani Sveta KS Pohorski odred so soglasno sprejeli odločitev, da se donacije 

namenijo: 

- Društvu Sožitje, v višini 200,00 €, 

- Za obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin, v višini 1.000,00 €. 

Vloga RIC za Miklavževanje se zavrne, saj je RIC sofinanciran z javnimi sredstvi in ne 

gre za društvo. 

Zavrne se vloga društvu Brusnica, saj je bila za zapisan namen donacija že namenjena 

v letošnjem letu.  
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Soglasja in potrdila 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil, da so bila 

med 3. in 4. sejo izdana s strani KS Pohorski odred 3 soglasja za podaljšanje 

obratovalnega časa in 5 potrdil o seznanitvi s prireditvijo.  

 

Potrditev računov 

Prisotni potrdijo račune:  

- Nakup rožic za srečanje starejših v vrednosti 33,00 € (sredstva se vrnejo Ludviku 

Repolusku) 

- Vzdrževanje javnih poti – obrezovanje drevja na Spodnji Ložnici (št. KSB-5R-

1901933 v višini 409,53 € in št. KSB-5R-1901934 v višini 843,85 €) 

- 2 luči: ena na ulici Na Ajdov hrib (račun v vrednosti 365,75 €) in ena luč med 

Prežihovo 1-3 (365,75 €) 

- Dograditev javne razsvetljave v Jenkovi ulici – 2 svetili in položitev (2.354,60 €) 

- Ureditev razsvetljave na Prvomajski 3-5 (3.334,00 €) 

 

 

Pobude in predlogi 

Marko Berdnik predlaga, da bi se opozorilo Komunalo SB, da ostrani rebrasto železo, 

ki ga je nekdo postavil na javnem zemljišču, saj je zelo nevarno.  

 

Spomladi se predlaga zamenjava pitnika v lipovem parku; takšnega, ki se vzida in  se  

ne more odtujiti delov pitnika,  ter je primeren tudi za invalide.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30.  

 

Zapisala          Predsednik Sveta KS 

mag. Rebeka Tramšek                                                                Ludvik  Repolusk 

 


