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Datum: 23.9.2020 

                   ZAPISNIK  

7. seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 23. 9. 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 in 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 6. seje z dne 13. 5. 2020 

3. Aktualno  

- Obravnava dopisov, posredovanih na KS ali Občino 

 - Seznanitev z ostalimi aktivnostmi, ki potekajo na območju KS    

 - Sklenitev pogodbe za zimsko službo – predlogi - pobude 

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 6. seje Sveta KS z dne 13. 5. 2020 

ter zapisnik vsi prisotni soglasno potrdijo.  

 

AD3) Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil z naslednjimi 

novostmi: 

 

V medije je bil strani KS posredovan dopis, v katerem so navedene aktivnosti, ki jih izvaja KS. 

Prisotni so se v zvezi s tem seznanili. 
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V zvezi z dopisom občanom županu v zvezi z nevarnimi pločniki na Špindlerjevi ulici je bil 

izveden sestanek na Občini. Predstavljeno je bilo, da se bo to uredilo, ko se bo uredila 

kanalizacija, to je v naslednjih letih. 

 

Predstavi se problematika Kajuhove ulice. Na večkratne pozive je KS vendarle dobila dopis, ki 

je bil poslan na PP in Občino Slovenska Bistrica v zvezi z zagotovitvijo ustrezne varnosti 

cestnega prometa. Predsednik pove, da ni mogoče sprejeti kritike, da KS ni ničesar ukrepal, KS 

je sproti reagiral. Prav tako pove, da KS ni dobil nobene garancije, da je bil zadnji projekt v 

Kajuhovi ulici zaključen. V izdelavi je ponovno študija ali je smiselno narediti hitrostne ovire ali 

bokse.  

 

Ureditev blokovskega naselja: Občinska uprava bo naredila celovit geoposnetek blokovskega 

naselja, preden bo narejena zasnova nove ureditve. Združene informacije bodo osnova za 

idejno zasnovo. Problem je s funkcionalnim zemljiščem, nekatera zemljišča so v zasebni lasti.  

 

V zvezi z avtobusnim postajališčem pri Sparu predsednik KS pojasni, da zadeva še ni 

razjasnjena, da se bo ponovno oglasil na Občinski upravi v zvezi s tem (da se pridobi vsa 

potreba dokumentacija).  

 

Pojavljajo se težave z vožnjo s skuterji po parku in pri Soči, skupaj s Komunalo se išče rešitev. 

Tam se bo najbrž dalo postaviti ovire, na način, ki bo omogočal gibanje gibalno oviranim 

osebam. 

 

V zvezi s pogodbo za zimsko službo predsednik KS pojasni, da je bila sklenjena pogodba s Krt 

gradbeništvo, d.o.o., kot podizvajalca Komunale Slovenska Bistrica, za 4 leta. To je najcenejša 

možnost, hkrati pa je bila storitev vedno korektno opravljena. Zato se predlaga tudi v bodoče 

sklenitev pogodbe z istim izvajalcem za štiri oziroma pet let. Prisotni soglasno potrdijo, da se 

lahko sklene pogodba z istim izvajalcem za naslednja štiri oziroma  pet let.  

 

AD4)  

Prisotni soglasno potrdijo naslednje račune oziroma predračune: 

- IBIS d.o.o. v višini 21,22 € (tlačni preizkus), 

- Renato Rojs, s.p. v višini 522,00 € (barvanje postajališča), 

- Big Bang d.o.o. v višini 265,98 € (menjava telefona), 

- Komunala Slovenska Bistrica v višini med 6000,00 – 7.000,00 € (sofinanciranje javne 

razsvetljave), 

- Račun v višini 10.500,00 € (preplastitev Ul. Poh. odreda), 

- Račun v višini 1308,00 €  (izgradnja stebra JR v Prešernovi), 

- Račun Komunale Slovenska Bistrica v višini 1820,58 € (izgradnja poti za pešce med 

Taborniško in ZD Slovenska Bistrica), 

- Račun komunale v višini 2.390,59 € (soudeležba pri sanaciji odprtega jaška kanalet v 

Tomšičevi 42-52). 
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S potrditvijo računa – nakup telefona, se dosedanji telefon  zaradi dotrajanosti in okvare, kot 

osnovno sredstvo  tudi odpiše mobitel HUAWEI P10 Plus Black. 

 

 

Donacije: 

 

Soglasno se potrdi donacija društvu upokojencev Slovenska Bistrica v višini 100,00 €. 

 

Soglasja in potrdila 

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

in 7. sejo podana s strani KS Pohorski odred naslednja soglasja: 1 soglasje za podaljšanje 

obratovalnega časa, 2 soglasji za seznanitev s prireditvijo.  

 

Razno 

Pregledajo se s strani krajanov posredovane fotografije o stanju igral - fitnesa v parku. 

Pregledala se je pogodba z izvajalcem, ki ima 4-letno vzdrževanje. Igrala-fitnes ima v upravljanju 

Zavod za šport, zato se bo predsednik KS v naslednjem tednu srečal z direktorjem Zavoda za 

šport, da se dogovorita za srečanje z izvajalcem in se z njim dogovorita, da igrala popravi.  

 

Marko Berdnik v zvezi z novo obvoznico pove, da bi naj ob obvoznici en del ceste v Črnec ostal 

makadamski. Predlaga, da se da pobudo, da se tudi tisti del asfaltira, ko bo končana obvoznica. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

Zapisala         Predsednik Sveta KS 

mag. Rebeka Tramšek                                                                     Ludvik  Repolusk 

 


