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ZAPISNIK  

4. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v petek, dne 17.06.2011 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 3. redne seje Sveta KS z dne 28.02.2011 

3. Aktualne zadeve: 

a) Poročilo o izvedbi »Cvetnega petka«  

b) Obravnava vlog za soglasje 2x (OČKO Franc odkup cvetličarne, SEKOL          

Marija postavitev montažne garaže – Tomšičeva 42-50) 

c) Odstranitev igral – Tomšičeva 25-27 

d) Srečanje Svetov KS dne 24/6 2011 , organizator KS Laporje 

e) Obravnava vlog za donacije  

f) Potrditev pooblastila za prerazporeditev sredstev  

g) Drugo – obravnava  dopisov, ter predstavitev internetne strani 

h) Tekoče zadeve – (člana Sveta  DETIČEK – GODEC ) 

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 4. Redne seje sveta KS je 
ugotovil, da je prisotnih vseh sedem članov sveta KS in sicer: Ludvik REPOLUSK,  Dušan 
DETIČEK, Saša VIDMAR, Jure DETIČEK, Tomaž GODEC, Peter CVAHTE in Samo PRAPROTNIK.  
 
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 3. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 3. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik sveta KS je predstavil rezultate projekta »Cvetni petek« in povedal, da je 
bil projekt uspešno realiziran. V fazi organizacije je zaradi poenostavitve postopka 
najema prostora predsednik sveta KS spremenil cene najema in sicer po metrih 
najema prodajnega prostora. Nova enotna cena za najem pokritega ali nepokritega 
prodajnega prostora znaša 10 EUR/m. Ukrep je bil uspešen saj znaša skupni prihodek 
od najemnin 97 prodajalcev 6.840,25 EUR. Od tega zneska je bilo 2.900,00 EUR 
stroškov komunale in 3.940,25 EUR ostanka dohodka. Bilo je tudi 23 odpovedi, ker je 
zmanjkalo najemnega prostora za prodajalce. Predsednik sveta KS je še povedal, da je 
dogodek potekal brez zapletov, da je bilo vseh 97 prodajalcev uradno potrjenih in da 
so bili zadovoljni in so napovedali svoj prihod tudi drugo leto. Organizacija projekta je 
zahtevala ogromno dela in nastali so nepredvideni stroški (telefon, kilometrina, 
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drobni material), zato so člani sveta predlagali, da se predsedniku sveta KS 
obračunajo stroški za izvedbo projekta. 

 
Sklep 3: Predsedniku sveta KS se povrnejo stroški za izvedbo projekta »Cvetni petek« v 
višini 500,00 EUR. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Občanka SEKOL Marija, stanujoča na Tomšičevi ulici 46, se je obrnila na KS s prošnjo 
za soglasje, da si uredi montažno garažo pri blokih na lokaciji Tomšičeva 42 – 50, ob 
kompleksu že zidanih garaž na parceli št. 886/3 k.o. Slovenska Bistrica (priložena 
slika). Predsednik sveta KS je opravil razgovor s stranko na obravnavanem prostoru in 
ugotovil, da postavitev garaže ne bi bila sporna. Člani sveta KS so se po razpravi 
strinjali, da se izda pozitivno mnenje oz. soglasje v kolikor bodo izpolnjeni vsi zakonski 
pogoji. 

 
Predsednik KS da na glasovanje obravnavan predlog. 
 
Sklep 4: Člani sveta KS soglasno potrdijo predlog za izdajo soglasja za postavitev montažne 
garaže na parceli št. 886/3 k.o. Slovenska Bistrica. 
 

Občan OČKO Franc, Proti jezam 65, 2310 Slovenska Bistrica, ki je najemnik 
poslovnega prostora na delu parcele št. 750/5 k.o. Slovenska Bistrica (Cvetličarna 
Zvonček), se je obrnil na Občino Slovenska Bistrica s prošnjo za odkup navedenega 
zemljišča v velikosti 75 m2 in funkcionalnega zemljišča pred objektom v velikosti 75 
m2, parc. št. 750/6 k.o. Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica je KS Pohorski 
odred posredovala dokumentacijo za pridobitev mnenja glede odkupa predmetnega 
zemljišča. Člani sveta KS so odprli razpravo glede prodaje in argumentirali spornost 
le-te zaradi drobljenja in izgube prostora športnega parka, ki predstavlja javno dobro.  

 
Predsednik KS da na glasovanje predlog ali se naj ugodi vlogi, ki jo je podal občan OČKO 
Franc. 
 
Sklep 5: Člani sveta KS v glasovanju 6 proti in 1 vzdržan zavrnejo predlog za prodajo 
zemljišča na delu parc. št. 750/5 k.o. Slovenska Bistrica in dela parc. Št. 750/6 k.o. 
Slovenska Bistrica. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Svet KS je zavzel stališče, da se zemljišče na katerem stoji športni park lastniško ne drobi. 
 

Član sveta KS DETIČEK Dušan je podal predlog, da se občanu OČKO Francu omogoči 
odkup zemljišča na delu parc. št. 750/5, kjer je obstoječa prodajalna Cvetličarna 
Zvonček v skupni velikosti 75 m2. 

 
Predsednik KS da na glasovanje obravnavan predlog. 
 
Sklep 6: Člani sveta KS v glasovanju 5 proti in 2 za zavrnejo predlog za prodajo zemljišča na 
delu parc. št. 750/5 k.o. Slovenska Bistrica, kjer je obstoječa prodajalna Cvetličarna 
Zvonček. 



3 
 

c) V zvezi z obravnavo vloge s strani PTZ Bistrica z.o.o. za odstranitev igral na zelenici na 
notranji strani stanovanjskega bloka v Tomšičevi ulici 25 in 27, se je predsednik sveta 
KS 13.06.2011 udeležil sestanka nadzornega odbora Tomšičeva 27, ki je potekal v 
prostorih PTZ Bistrica z.o.o., Ljubljanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica. Na 
sestanku je bil sprejet sklep, da mora nadzorni odbor Tomšičeve 27 pridobiti soglasje 
večine stanovalcev Tomšičeve 25 in Tomšičeve 27 za prestavitev igral. 

 
SKLEP 7: Na podlagi zapisnika sestanka z dne 13.06.2011 je sklep sveta KS, da mora 
nadzorni odbor Tomšičeve ulice 27, ki je bil pobudnik, pridobiti pisna soglasja večine 
stanovalcev (najmanj 80 %) Tomšičeve ulice 25 in Tomšičeve ulice 27 za odstranitev igral. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

d) S strani KS Laporje je svet KS Pohorski odred dobil vabilo za srečanje svetov KS Občine 
Slovenska Bistrica, ki bo potekalo na športnih objektih v Laporju, dne 24.06.2011 ob 
15. uri. Prireditve se bodo udeležili člani sveta KS REPOLUSK Ludvik, DETIČEK Dušan in 
DETIČEK Jure. 

  
e) Pri obravnavi vlog za donacije so člani sveta KS sprejeli naslednje sklepe: 

 
SKLEP 8: Ženskemu pevskemu zboru DPD Svoboda se odobri vloga za donacijo v višini 
100,00 EUR. Sklep je bi soglasno sprejet. 
  
SKLEP 9: Člani sveta KS so soglasno zavrnili prošnjo občanke LEŠNIK Berte, Partizanska 39, 
2310 Sl. B., za dodelitev finančne pomoči za krmljenje divjih golobov.  
 
OBRAZLOŽITEV: 
Člani sveta KS so v razpravi ugotovili, da je vedno več pritožb občanov zaradi nesnage, ki jo 
povzroča vedno večje število divjih golobov v blokovskem naselju. 
 
SKLEP 10: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 50,00 EUR DRUŠTVU 
ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI, Proti jezam 26, 2310 Slovenska Bistrica. 
 

Zveza za ameriški nogomet Slovenije – ZANS je na svet KS poslala vlogo za 
sponzoriranje finala državnega prvenstva v ameriškem nogometu, ki bo potekal v 
soboto 25. Junija 2011 na igrišču Športnega parka Slovenska Bistrica. 

  
SKLEP 11: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o sponzoriranju prireditve kot Bronasti 
sponzor v višini 100,00 EUR, ki je podrobno opisan v dopisu ZANS. 
 

f) Predsednik sveta KS da na glasovanje potrditev pooblastila za prerazporeditev 
sredstev. 

 
SKLEP 12: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o pooblastilu predsednika sveta KS za 
izdajo sklepov o prerazporeditvi pravic porabe. 
 

g) Občan JUSTINEK Silvo, Spodnja Ložnica 37, 2310 Sl. Bistrica, je na svet KS naslovil 
vlogo za gramoz na občinski cesti v naselju Spodnja Ložnica, v skupni dolžini 800 m. 
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Predsednik sveta KS je opravil ogled na obravnavanem kraju in ugotovil, da so 
potrebna vzdrževalna dela. Člani sveta KS so se strinjali s predlogom o vzdrževalnih 
delih v okviru danih možnosti.  
 
Svet KS je s strani OO stranke DESUS dobil ponudbo za sodelovanje. Člani sveta KS so 
razpravljali o ponudbi in prišli do zaključka, da ima Svet KS Pohorski odred tri člane 
Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki že zastopajo interese sveta KS in 
krajanov. V kolikor pa bi svet KS potreboval dodatna mnenja ali širšo podporo pa se 
bo svet KS obrnil tudi na ponujeno pomoč OO stranke DESUS. 
 
V zvezi z zaustavitvijo del na Prežihovi ulici je predsednik sveta KS seznanil člane sveta 
KS, da so za dokončanje del predvidena sredstva in da bo 23.06.2011 ob 7. uri 
sestanek z vodjo oddelka za Okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica SAGADIN 
LESKOVAR Danico na sedežu KS Pohorski odred.  
 
Predsednik sveta KS je v zvezi s problematiko parkirišč na Tomšičevi ulici 30, 30a in 32 
opravil razgovor z nekaterimi stanovalci in se dogovoril, da se bo projekt začel takoj, 
ko bodo finančne možnosti. Član sveta KS VIDMAR Saša pa je predstavil okvirni 
predračun projekta. 
 
Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS, da je dvižna rampa na Tomšičevi ulici 
2-4 nelegalno oz. nima ustreznih dovoljenj. 
 
Društvo VINTGAR je povabilo člane sveta KS na zaključek akcije »Katera šola bo zbrala 
največ plastičnih vrečk?«. 
 
Na srečanju KS Občine Slovenska Bistrica, ki ga je organizirala Športna zveza Občine 
Slovenska Bistrica je potekal turnir v tenisu med krajevnimi skupnostmi. KS Pohorski 
odred je osvojil 1. mesto. Predsednik sveta KS je podal predlog, da se za organizacijo 
projekta nameni 100,00 EUR. 

 
SKLEP 13: Člani sveta KS soglasno potrdijo predlog, da se za organizacijo srečanja KS 
Občine Slovenska Bistrica nami znesek 100,00 EUR, ki se nakaže na TRR Športne zveze. 
 

Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS o omejitvi poslovanja po novi določbi 
35. člena ZIntPK-A. 
 
Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja za prireditve v KS Pohorski 
odred: 
- 19. in 20.03.2011 BOKS KLUB SLOVENSKA BISTRICA 
- 08., 09. in 10.04.2011 TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE 
- 03. in 04.06.2011 GAMS KLUB d.o.o. 
- 04.06. LAVANTE CAFE, Domen Plahuta s.p.  

 
Občan GAJŠEK Branko, Spodnja Ložnica 17, je na KS naslovil prošnjo za gramoz 
makedamskega dela občinske ceste št. 944641 na relaciji Spodnja Ložnica – Vrhole. 
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Predsednik sveta KS je z občanom opravil razgovor in predlagal, da se cesta sanira v 
okviru finančnih zmožnosti, ki pa so ta trenutek omejene. 
 
Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS, da je bilo podpisano pooblastilo za 
dvigovanje pošte, naslovljene na KS. Pooblaščeni so: 
- REPOLUSK Ludvik 
- DETIČEK Dušan 
- DETIČEK Jure 
- REPOLUSK Luka 

 
09.05.2011 so predsedniki mestnih krajevnih skupnosti imeli sestanek pri županu 
Občine SL. Bistrica na katerem so se pogovarjali o financiranju 2. Osnovne šole. Župan 
je zagotovil, da občina pripravlja celovito rešitev.  Za dokončanje del na 2. OŠ je s 
strani KS Pohorski odred predviden znesek v višini 30.000,00 EUR. 

  
 17.05.2011 je potekal sestanek na komunali, na katerem so bili prisotni vsi 
predsedniki mestnih KS. Podan je bil predlog, da bodo za ureditev kanalizacij 
potrebne individualne čistilne naprave. Za KS Pohorski odred bodo potrebne rešitve 
na Vodovnikovi ulici in Spodnji Ložnici, kjer so možna rešitev tudi zbirni centri. 
 
Predsednik sveta KS je predlagal refundacijo za račune iz Cvetnega petka v višini 
50,00 EUR. 

 
SKLEP 14: Člani sveta KS soglasno potrdijo refundacijo za račune iz Cvetnega petka v višini 
50,00 EUR.  

 
Predsednik sveta KS je predlagal, da v sodelovanju z Rdečim križem čestitamo in 
podelimo darilo najstarejšemu občanu naše KS. Člani sveta KS so razpravljali o 
donaciji Rdečemu križu za organizacijo srečanja s starejšimi občani, ki bo v mesecu 
oktobru. 

 
SKLEP 15: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep o donaciji Rdečemu križu v višini 1.000,00 
EUR za organizacijo srečanja s starejšimi občani. 

  
Predsednik sveta KS je predlagal, da je izplačilo sejnin 2x letno.  

 
SKLEP 16: Člani sveta KS soglasno potrdijo sklep, da je izplačilo sejnin 2x letno in sicer v 
juniju in decembru. 
 
 Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS, da so začele obratovat uradne ure KS.  
 

Član sveta KS DETIČEK Jure je predstavil osnutek nove spletne strani KS Pohorski 
odred. Člani sveta KS bodo podali svoje predloge preko elektronske pošte. 
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Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


