
ZAPISNIK  

18. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v četrtek, dne 3.7.2014 s pričetkom ob 

18.00 uri v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24. 

PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 17. redne seje   Sveta  KS  z  dne 13.5.2014  

3. Aktualne zadeve: 

- vloge za dotacijo 

- potrditev računov izdanih v času od 13.5.2014 

- prenos aktualnih zadev  

4. Razno 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 18. redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih šest članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK, Dušan DETIČEK, 
Peter CVAHTE, Samo PRAPROTNIK, Saša VIDMAR in Jure DETIČEK. Opravičeno je bil odsoten 
Tomaž GODEC. 
 
Predsednik sveta KS prebere predlagani dnevni red in da potrditev le-tega na glasovanje. 
 
Sklep 1: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo predlagani dnevni red. 
 
AD2) Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 17. redne seje KS Pohorski odred. 
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 17. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Glede na zavezo iz prejšnje seje je predsednik pregledal celotno problematiko v zvezi 

s cestišči na območju KS Pohorski odred. Dne 30.5.2014  je bil opravljen ogled cestne 

infrastrukture na območju KS Pohorski odred skupaj s predstavnikom Oddelka za 

okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica gospodom Markom PUČNIKOM, kjer so pri 

ogledu bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki terjajo hitro ukrepanje in sicer:  

- Naselje Spodnja Ložnica, kategorizirana javna cesta štev. 944621, postavitev 

prometnega ogledala v križišču cest, (skica priložena); 

- Vodovnikova ulica- potek gramoziranega dela ulice, ki vodi do stanovanjske hiše 

Vodovnikova 31, potrebno sanirati samo vozišče, ter urediti odvodnjavanje ob 

samem vozišču, (popolnoma zaraščen jarek), priloga – skica; 

- Ulica v Zafošt – potrebno nemudoma urediti košnjo ob samem vozišču, saj zaradi 

nepreglednosti le tega obstaja utemeljena nevarnost za udeležence v prometu; 



- Križišče Murnove ulice z Špindlerjevo ulico v smeri Ljubljanske ulice – postavitev 

prometnega ogledala (nepreglednost vključevanja v smeri Ljubljanske ulice); 

- Nemudoma potrebna ureditev križišča Špindlerjeve ulice v smeri Ulice Ob stadionu, 

saj ni mogoče varno zavijati v Ul. Ob stadionu, ne da bi se zapeljalo na nasprotno 

prometni pas, 

- Nemudoma enako rešitev urediti v križišču Prežihove ulice z ulico Ob stadionu, zaradi 

nepravilno izpeljane krivine ni mogoče varno zavijati v navedenem križišču v smeri 

Špindlerjeve ulice; 

- Ob hitrostnih ovirah v Špindlerjevi ulici zaradi zelo slabe vidljivosti na novo označiti 

talne označbe; 

- Pri ogledu ostalih križišč, le ta urediti na način, da bo vključevanje varno tako, da 

uporabniki ne bodo s svojimi vozili zapeljali na prometni pas, namenjen za vozila iz 

nasprotne smeri; 

- Urediti bankine ob Kajuhovi ulici,  

- Urediti bankine in popravilo robnikov v Špindlerjevi ulici; 

- Saniranje povezovalne javne poti med Vodovnikovo ulico in Ulico v Zafošt – 

gramoziranje; 

- Ureditev bankine na povezovalni cesti med Ljubljansko ulico in Cesto XIV. Divizije pri  

sedežu upravne zgradbe Granit; 

- Sanirati udarne jame na mestnih ulicah v KS Pohorski odred,  

- Urediti talne označbe – parkirni prostori med večstanovanjskimi zgradbami v 

blokovskem naselju; 

- Urediti talne označbe – Partizanska ulica v smeri krožišča pri Impol-u; 

- Večstanovanjska zgradba Partizanska 57, vključevanje na Partizansko ulico – 

onemogočena preglednost iz smeri Impola, postavitev prometnega ogledala, ali pa 

odstranitev prvega drevesa v smeri Impola, oz. drugače zagotoviti preglednost za 

varno vključevanje; 

- Urediti vertikalno prometno signalizacijo, saj le ta na območju KS ni na posameznih 

križiščih sploh več vidna. 

Poročilo je bilo poslano na Občino Slovenska Bistrica – Oddelek za okolje in prostor. 

b) Predsednik je v zvezi z javno razsvetljavo opozoril, da do danes nismo prejeli 
odgovora s strani občine. Občina je po pozivu KS Pohorski odred sama odgovorila, da 



bo omenjeno problematiko uvrstila v plan dela, vendar tega ni storila. Na NO Občine 
Sl. Bistrica bo poslan poziv za odgovor o poročilu za javno razsvetljavo. 

 
c) V zvezi s vprašanjem transparentne porabe sredstev posameznih KS v občini, ki ga je 

postavil Tomaž GODEC na seji občinskega sveta, občina do danes ni poslala odgovora 
na poziv. 

 
d) Člani sveta KS so razpravljali o pozivu ga. KLOKOČOVNIK v članku v tedniku Panorama 

za postavitev  klopi in ureditev pešpoti v lipovem drevoredu v športnem parku. Podan 
je bil predlog, da se v akcijo vključi KS Pohorski odred in da se hkrati pozove ostale 
mestne KS. Projekt bi moral biti zaključen do septembra 2014 oz. v najkrajšem 
možnem času.  

 
Sklep 3: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep, da se za izvedbo in koordinacijo projekta 
pooblasti predsednika KS Pohorski odred. 
 

e) Člani sveta KS so v zvezi z donacijami sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 4: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo OŠ Pohorskega odreda v višini 
250,00 EUR za pomoč pri nakupu igral. 
 
Sklep 5: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo 2. OŠ Slovenska Bistrica v 
višini 250,00 EUR za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkih 
družin. 
 
Sklep 6: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo Medobčinski turistični zvezi za 
izvedbo projekta »Zlata vrtnica 2014« v višini 100,00 EUR. 
 
Sklep 7: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo Združenju borcev za vrednote 
NOB v višini 100,00 EUR za izvedbo letnega programa. 
 
Sklep 8: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo ženskem pevskemu zboru DPD 
Svoboda v višini 100,00 EUR za izvedbo letnega programa. 
 

f) Člani sveta KS so bili seznanjeni z nabavo osnovne opreme za KS, ter predložitvijo 
naslednjih računov : 
 

- Račun št. 24410114 – Trgovina Mavrica , znesek 226,76 EUR, nakup barve za 
pleskanje paviljona v mestnem parku; 

- Podaljšanje domene ks-pohorski- odred.si v višini 17,28 EUR in podaljšanje 
gostovanja CITRON MINI , v višini 14,64 EUR 

- Račun št. 15526-011800413 – Mercator, nabava pijače za srečanje in prijavnino 
teniške ekipe KS Pohorski odred , organizator Športna zveza Sl. Bistrica v višini 104,50 
EUR 

- Račun št. 146700122- BIG BANG Sl. Bistrica za nabavo osnovnih sredstev po planu za 
leto 2014 (računalnik, ekran, tipkovnica , vključno z 3 – letnim zavarovanjem) v višini 
971,49 EUR. 



Sklep 9: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za  vse predložene račune. 
 
AD 4) Razno: 
 

a) Prejeli smo zahvalo Kluba študentov Slovenska Bistrica za pomoč pri izvedbi »Dneva 
ljubezni«. 

 
b) Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve in obratovalne 

čase v KS Pohorski odred: 
- izdaja soglasja za izvedbo »Bistriškega tabora« Zavoda za kulturo Občine 

Slovenska Bistrica  
- izdaja soglasja za izvedbo projekta »Leo dan družin« Leo kluba Slovenska Bistrica 
- izdaja soglasja za izvedbo sejmov AMK Classic 
- izdaja soglasja za izvedbo veselice PGD Slovenska Bistrica  

 
c) Peter CVAHTE je opozoril na neprimeren faktor pozidanosti v občini Slovenska 

Bistrica, ki znaša 0,4 oz. 0,6, kar je po njegovem mnenju občutno premalo. Člani sveta 
KS so se po razpravi dogovorili, da KS Pohorski odred poda pisno mnenje o tej 
problematiki, ki ga bosta strokovno pripravila Peter CVAHTE in Saša VIDMAR do 
20.07.2014. 

 
d) Zaradi novih in odprtih projektov in nalog so se člani sveta KS dogovorili, da sta za 

uspešen nadzor in realizacijo potrebni dodatni seji, ki bosta predvidoma 4.9. in 
2.10.2014. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
   Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
     Jure DETIČEK                  Ludvik   REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 
 


