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Datum: 9. 12. 2019 

                   ZAPISNIK  

5.seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 9. 12. 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 vsi člani Sveta KS: Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, Lidija 

Ravš, mag. Rebeka Tramšek,  Marko Berdnik, 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 4. seje Sveta KS z dne 9. 12. 2019 

3. Aktualno: 

- obravnava predloga za Načrt oz. Program dela KS za leto 2020, podlaga tudi predlogi krajanov 

pri participativnem proračunu KS za obdobje 2020 do 2022 (priloga) 

- 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 vsi člani Sveta KS: Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, mag. Rebeka Tramšek, Lidija 

Ravš, Marko Berdnik, 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) Člani Sveta KS Pohorski odred obravnavajo zapisnik 4. seje Sveta KS z dne 9. 12. 2019 

ter zapisnik soglasno potrdijo.  

 

AD3)  

Glede na veliko število predlogov s strani krajanov se člani Sveta KS soglasno odločijo, da bodo 

dali poziv za povečanje sredstev v participativnem proračunu za izvedbo predlaganih aktivnosti.  

 

Prav tako Člani Sveta KS Pohorski odred  soglasno sprejmejo naslednje prioritete: 

1. Prestavitev igral na Tomšičevo 26-28, 30-30a, 32 (iz Tomšičeve 25-27) ter postavitev 2 

klopi in posaditev 2 dreves. 

2. Gradnja urbanih igral pri restavraciji Prestige; del sredstev se bo poskušal pridobiti preko 

razpisa LAS. 
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3. Ureditev javne razsvetljave na Osojni ulici, Prešernovi ulici in na parkiriščih na Tomšičevi 

42-50. 

4. Obnova avtobusne postaje. 

 

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

novostmi: 

1. KS Pohorski odred je dobila s strani lastnikov zemljišča poziv za odstranitev igral s 

Tomšičeve 25-27. Za prestavitev je potrebno dovoljenje oddelka za okolje in prostor. 

Prav tako se pridobiva soglasje za delo na igralih pri restavraciji Prestige. V zvezi s temi 

je KS Pohorski odred v dogovarjanjih za vključitev sofinanciranja v prijavo na razpis LAS. 

2. Podana je bila zahteva za asfaltiranje ceste, ki vodi do hišne številke Kajuhiva 63c. Do 

hiše vodi cesta, ki je javno dobro. KS ima pristojnost le za vzdrževanje makadamske 

ceste in ne za asfaltiranje. 

3. Podan je bil predlog za sklenitev pravnega posla za obnovo nadstreška na avtobusni 

postaji pri Mercatorju (dogovor KS – Občina SB). Zbrani sta bili dve ponudbi za izvedbo 

del, za zamenjavo strehe je bil izbran najcenejši ponudnik, Potisk Janko, s.p. (1.131,00 

€). Dano je bilo naročilo za zamenjavo strehe pri Mercatorju in pri Zdravstvenem domu.  

 

Soglasja in potrdila 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil, da so bila med 4. 

in 5. sejo podana s strani KS Pohorski odred 4 soglasja za podaljšanje obratovalnega časa.  

 

Potrditev računov 

Prisotni potrdijo račune:  

- Promocija domačih izdelkov (156,00 €) 

 

Razno 

10.12.2019 bo ob 16.30 na sedežu RK obdaritev 25 otrok iz socialno ogroženih družin, 12.12. 

pa božični koncert in obletnica Doma Dr. Jožeta Potrča.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00.  

 

Zapisala          Predsednik Sveta KS 

mag. Rebeka Tramšek                                                                 Ludvik  Repolusk 

 


