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ZAPISNIK 

 

sestanka  Zbora krajanov naselja Spodnja Ložnica, kateri je bil dne 20.10.2011 ob 18.00 uri  v Gostišču pri 

Janezu na Zgornji Ložnici, sklican z namenom, da se člani Sveta KS Pohorski odred  neposredno  na terenu 

seznanijo s problematiko krajanov, ki prebivajo v naselju Spodnja Ložnica, katera spada pod območje >KS 

Pohorski odred.  

Prisotni člani Sveta KS: 

1. Ludvik Repolusk , predsednik Sveta KS  

2. Dr. Peter Cvahte , član Sveta KS 

3. Samo Praprotnik, član Sveta KS   

Prisotni krajani: 

Tone  Ozvaldič,  Mičo Soršak, Ivan Breznik, Vida Berdnik, Silvo Justinek, Milan Pulko, Majda Žist, 

Mirko Dvoršak in Ivan Venguš; 

 

Ostali prisotni: 

1.  Stanislav Mlakar, podžupan Občine Slov. Bistrica  

2.  Blaž Gregorič, direktor Komunale d.o.o. Slovenska Bistrica  

Dnevni red: 

 

1. Uvodna predstavitev članov in dela KS Pohorski odred 

2. Problematika krajanov Spodnje Ložnice (pločnik, vzdrževanje javnih poti) 

3. Ureditev kanalizacije in priključitev na kanalizacijski sistem  

4. Razno  
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 Ad1 

 

V uvodu je predsednik KS Pohorski odred  Ludvik Repolusk vse prisotne pozdravil, prav tako pa predstavil oba 

sodelujoča člana Sveta KS Pohorski odred dr. Petra Cvahteta in Sama Praprotnika, ter upravičil ostale člane  

zaradi delovnih obveznosti.  

V nadaljevanju je predsednik KS Pohorski odred povedal, da je prejelo vabilo 41 gospodinjstev, po listi 

prisotnih, pa se je zbora krajanov udeležilo devet predstavnikov gospodinjstev. Predstavil  je samo delovanje 

Sveta KS, predstavil finančno konstrukcijo delovanja KS, načrt za leto 2011, kateri razen tekočih nalog ni in ne 

bo realiziran zaradi pomanjkanja financ. Predstavljena je bila krajanom tudi spletna stran KS Pohorski odred, 

elektronski naslov  in mobilna številka – dosegljivost predsednika KS za nemoteno delovanje in povezovanje s 

krajani KS Pohorski odred,  zatem pa je  predal besedo obema članoma KS Pohorski odred.  

Dr. Peter Cvahte in Samo Praprotnik sta se v nadaljevanju zahvalila za zaupanje na lokalnih volitvah, ter na 

kratko predstavila tudi svoje videnje o samem delu v Svetu KS.  

Prav tako je zatem vse prisotne pozdravil tudi podžupan Občine Slovenska Bistrica gospod Stanislav Mlakar, 

kateri je na kratko orisal stanje na področju delovanja same občine, kot tudi samih krajevnih skupnosti. V 

nadaljevanju je pojasnil stanje prometne infrastrukture v občini, poudaril pa je , da se zaveda, da je stanje 

nekaterih lokalnih cest kot tudi cest, ki spadajo pod Direkcijo za ceste, kar nedvomno cesta Sl. Bistrica – 

Oplotnica je, potrebno sanacije, vendar pri tem dodal, da pa je vse vezano na proračun tako na državnem , kot 

tudi na lokalnem nivoju.  

  

               Ad2 

 

Pod točko dve, se je najprej oglasil  Anton Ozvaldič, kateri je povedal, da že šest let ni bila posipana cesta, ki 

vodi do njegove stanovanjske hiše, predlagal eno luč javne razsvetljave na odseku javne poti, ki vodi do njega in 

do sosedov Untelehnerjev,  opozoril na hrup ob sami avtocesti, ter na stanje jaškov oz. odvodnjavanja ob javnih 

poteh.  

Vida Berdnik je zatem najprej opozorila na stanje regionalne ceste Slov. Bistrica – Oplotnica, opozorila, da kljub 

obojestranskemu avtobusnemu postajališču ni urejenega prehoda za pešce in da glede na to smatra, da bi ob 

postajališčih bilo primerno, da se hitrost vozil omeji na npr. 60 km/h, kar bi omogočalo uporabnikom – občanom  

varno prečkanje vozišča. Predlagala je tudi pločnik ob sami regionalni cesti v smeri Zg. Ložnice, ter tekoče 

vzdrževanje bankin.  

V tej zvezi je podžupan Stanislav Mlakar opozoril, da sama regionalna cesta , ter njeno vzdrževanje  spada pod 

Direkcijo za ceste, ter da sam meni, da bi morala biti sanacija navedenega odseka prioriteta. 

Silvo Justinek je opozoril na sam dovoz v naselje Sp. Ložnica, ter na osvetljevanje v nočnem času s strani javne 

razsvetljave, saj meni, da ni primerno da se ob 24. Uri ugasnejo luči javne razsvetljave.  

Ivan Breznik je opozoril na pomanjkanje betonskih pokrovov ob javni poti, ki vodi v samo naselje Sp. Ložnica. 

Milan Pulko pa je opozoril na bolj ažurno peskanje javnih poti, ki je bilo v prejšnjih leti bolj ažurno.  

 

 



 

V zvezi pobud je odgovarjal  predsednik Sveta KS Ludvik Repolusk,  ki je najprej pozdravil mnenje podžupana 

Stanislava Mlakarja, da je preplastitev dela vozišča, ki vodi skozi naselje Spodnja Ložnica, ter ustrezna prometna 

ureditev prioriteta, vendar je bilo ponovno pojasnjeno, da je odsek v pristojnosti Direkcije za ceste in kot takšno 

vezano tudi na državni proračun. Glede izklopa javne razsvetljave je bilo pojasnjeno, da se pripravlja osnutek 

predloga, ki bo urejal področje javne razsvetljave, ter da bodo dane pobude na sam pripravljen osnutek.  Glede 

manjkajočih betonskih pokrovov je bilo povedano, da bo zadeva preverjena, ter da se bo poskrbelo, da se 

pomanjkljivosti sanirajo. V zvezi peskanja javnih poti, pa je bilo odgovorjeno, da so nekatere javne poti, ki že 

več let niso bile tekoče vzdrževane, sedaj v zelo slabem stanju, kar pa terja večja denarna sredstva za 

samosanacijo. V samem Svetu KS bo pripravljena po ogledu vseh javnih poti prioriteta, po katerih se bodo javne 

poti pričele vzdrževati, ob predpostavki, da bodo na razpolago sredstva s strani občinskega proračuna. 

Pojasnilo je podal tudi podžupan Stanislav Mlakar, kateri je podal tudi jasno oceno, da proračun občine ni v 

zavidljivem položaju, da se rešujejo nekatere nujne zadeve, ter da sam v prihodnosti pričakuje bolj ugodno in 

stabilno financiranje tudi s strani države. 

      Ad3 

 

Direktor Komunale d.o.o. Blaž Gregorič je pod to točko najprej pozdravil vse prisotne, predstavil delovanje 

družbe, ter zatem predstavil novosti na podlagi zakonodaje, ki določa ureditev, vzdrževanje, ter priključitev 

malih komunalnih čistilnih naprav  za individualne uporabnike. Opozoril je tudi, da se lahko uporabniki med 

sabo dogovorijo, ter se jih lahko več priključi na posamezno malo komunalno čistilno napravo zaprtega tipa. 

 

     Ad4 

 

Pod navedeno točko ni bilo razprave. 

 

Zbor krajanov  je  bil zaključen ob 19.30 uri.  

 

Zapisal:                      Predsednik Sveta KS  

Ludvik Repolusk       Ludvik Repolusk, viš.upr.del.   

 

POSLANO: 

1 x Spletna stran KS  

1 x Stanislav Mlakar, podžupan  

1 x Arhiv  


