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Datum: 13.5.2020 

                   ZAPISNIK  

6.seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 13.5.2020 v prostorih Občine 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,  Marko Berdnik, Tomaž Godec. Odsoten je 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 5. seje z dne 9.12.2020   

3. Aktualno  

- Obravnava Proračuna KS  za leto 2020 

 - Seznanitev z ostalimi aktivnostmi, ki potekajo na območju KS    

 - Poročilo v zvezi s pandemijo Covid 19 za KS Pohorski odred 

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, Marko Berdnik in Tomaž 

Godec. 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 5. seje Sveta KS z dne 9. 12. 2019 ter zapisnik 

vsi prisotni soglasno potrdijo.  

 

AD3) Prisotni sprejmejo sklep: Sveta KS Pohorski odred pooblašča predsednika sveta krajevne skupnosti 

za izdajo sklepov o prerazporeditvi pravic porabe.  

 

Sklep je soglasno sprejet.  

 

Svet KS se seznani s proračunom KS za 2020. 
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Svet KS se seznani z zaključnim računom za 2019. 

 

Zaključni račun je soglasno sprejet.  

 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, poda poročilo v zvezi s pandemijo Covid 19 za KS 

Pohorski odred.  Posebej se zahvali prostovoljcu Nejcu Prosencu, ker je razdelil maske za celotno Spodnjo 

Ložnico.  

 

V zvezi z odstranitvijo igral Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, pove, da je bilo veliko 

hude krvi in pojasnil v zvezi s tem. 

 

Preklic statuta KS 

Skladno z odločitvijo MJU se mora sprejeti seznanitveni sklep, da se prekliče status KS, saj KS ni organ, ki 

bi lahko sprejel statut. 

Prisotni se seznanijo s preklicem statuta.  

 

22. aprila je KS dobil obvestilo IBIS-a v zvezi z javno razsvetljavo na Kopališki ulici. KS bo posredoval 

obvestilo dalje na Oddelek za okolje in prostor. En del javne razsvetljave je že v planu. Podano bo 

vprašanje in pobuda na Oddelek za okolje in prostor.  

 

Prisotni se seznanijo z odgovorom pristojnih služb v zvezi z ureditvijo na cesti Oplotnica – Ložnica. 

 

Prisotni se seznanijo z dopisom in odgovorom v zvezi z ureditvijo ceste do Kajuhove 63c. 

 

V zvezi s postavitvijo avtobusne postaje pri zgornjem Sparu se je predsednik Sveta KS Pohorski odred 

pogovarjal z lastnikom, zadeva je v reševanju. Lastnik namreč še ni dobil dokumentacije niti v zvezi z 

avtobusnim postajališčem.  

 

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

 

Požarna varnost: 

- PGD Slovenska Bistrica in PGD Zgornja Bistrica se nakaže vsakemu 500,00 €. 

 

Donacije: 

- Društvu Brusnica se donira 300,00 € za izvedbo aktivnosti društva v letu 2020. 

- Rdečemu križu Slovenska Bistrica se donira 800,00 € za izvedbo aktivnosti v letu 2020. 
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Soglasja in potrdila 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil, da so bila med 5. in 6. sejo 

podana s strani KS Pohorski odred 5 soglasij za enkratno podaljšanje obratovalnega časa in 5 soglasij za 

podaljšanje obratovalnega časa.  

 

Razno 

V času epidemije je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje z lokalnimi predstavniki Civilne zaščite in 

gasilskih društev. 

 

Na Marka Berdnika se je obrnil krajan, da se pri priključitvi ceste s Črnca na Kajuhovo ulico proti Hoferju 

ne vidi dobro na cesto – zaradi cipres.  

Podan bo predlog odgovornim službam, da se opravi pregled in ustrezno ukrepa.  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

Zapisala         Predsednik Sveta KS 

mag. Rebeka Tramšek                                                                  Ludvik  Repolusk 

 


