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Datum: 7.12.2020 

                   ZAPISNIK  

8. seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 7.12. 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 Samo Praprotnik. Odsoten je Tomaž Godec. 

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 7. seje z dne 23.9. 2020 

3. Aktualno  

- Obravnava dopisov, posredovanih na KS ali Občino 

 - 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, Marko Berdnik 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 7. seje Sveta KS z dne 23.9. 2020 

ter zapisnik vsi prisotni soglasno potrdijo.  

 

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

novostmi: 

 

V zvezi z ureditvijo parkirnih prostorov v blokovskem naselju je pojasnjeno, da bo več znanega, 

ko bodo podana strokovna mnenja.  

 

Posredovan je bil odgovor Nadzornemu odboru v zvezi s pozivom.  

 



 

 

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

 

 
 

2 
 

Prejeta je bila prošnja za asfaltno preplastitev v Vodovnikovi ulici. Na Občinski upravi so v zvezi 

s tem povedali, da bo narejen plan, ko bo končana obvoznica. Z vzporednimi cestami na 

obvoznico se bo počakalo, dokler ne bo obvoznice in se bo to naredila sanacija (ko bo manjša 

obremenitev s strani tovornjakov). 

 

Ponovno je bil podan poziv za ureditev Špindlerjeve ulice. V zvezi s tem je bil predsednik KS na 

sestanku na Občinski upravi. 

 

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju z Občino je so bili podani zahtevki za plačilo.  

 

Sklenjena je bila pogodba za 5 let za izvajanje zimske službe od 15.11.2020 do 15.3.2025, s Krt 

gradbeništvo, d.o.o. 

 

Cvetni petek je odpadel, zato tudi v zvezi s tem niso bili izdani računi. So pa vseeno nastali 

nekateri stroški.  

 

V sodelovanju z Rdečim križem je bilo obdarovanih 23 otrok iz 10 družin, ki so bili izbrani s strani 

CSD.  

 

AD4)  

Prisotni soglasno potrdijo naslednje račune oziroma predračune: 

- 5888,88 € - prispevek (delež)za izvedbo del javne razsvetljave v Ulici Pohorskega 

odreda, 

- 2033,74 € - gramoziranje in ureditev JP, Spodnja Ložnica v dolžini 400m,  

- 1023,73 € - sanacija posedkov v asfaltu – Spodnja Ložnica, 

- 1156,07 € - Izvedba javne razsvetljave v Prešernovi ulici 21 v Slovenski Bistrici, 

- 182,00 € - promocijski material, 

- 12.719,88 € - račun za ureditev voziščne konstrukcije v Ulici Pohorskega odreda 

Razno 

 

V zvezi s smotrnostjo izvedbe Cvetnega petka s strani KS se prisotni dogovorijo, da bodo v 

zvezi s tem izvedli dopisno sejo konec januarja 2021, na kateri se bodo dogovorili ali ga bo KS 

izvajal ali ne, glede na takratno situacijo. V primeru izvedbe ostanejo pogoji izvedbe enake.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

Zapisala         Predsednik Sveta KS 

mag. Rebeka Tramšek                                                                     Ludvik  Repolusk 


