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ZAPISNIK  

5. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v petek, dne 30.09.2011 s pričetkom ob 

17.45 uri v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24. 

PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 

2. Potrditev  Zapisnika 4. redne seje Sveta KS z dne 17.06.2011 

3. Aktualne zadeve : 

a) Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2011( po proračunu) 

b) Obravnava problematike s strani krajanov KS Pohorski odred  

c) Obravnava vlog  za donacije        

d) Drugo – obravnava  dopisov, predlogi, pobude članov Sveta KS 

e) fotografiranje  članov Sveta KS    

 
AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 5. 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 4. redne seje KS Pohorski odred.  
 
Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 4. redne seje sveta  KS 
Pohorski odred. 
 
AD3) Člani sveta KS razpravljajo o naslednjih aktualnih zadevah: 
  

a) Predsednik sveta KS je podal poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2011 in povedal, 
da se proračunska sredstva porabljajo po predvidenem planu. Člani sveta KS so po 
razpravi ugotovili, da je bilo poslovanje transparentno in v okviru zmožnosti. Člana 
sveta KS CVAHTE Petra je zanimalo, koliko proračunskih sredstev prejema KS s strani 
Občine Slov. Bistrica. Predsednik je pojasnil, da KS trenutno prejema ta sredstva po 
zakonsko določenih dvanajstinah. 

 
b) Člani sveta KS so obravnavali naslednje problematike s strani krajanov: 

 
V zvezi z dokončanjem del na Prežihovi ulici je bilo s projektantom dogovorjeno, da bo 
dopolnil projektno dokumentacijo z novimi meritvami. Projektant je povedal, da projekt teče 
in opozoril na težave pri delu, ki so mu jih povzročali zaposleni na Zavodu za šport. Član sveta 
KS DETIČEK Dušan je predlagal, da se v zvezi s problematiko dokončanja del na Prežihovi ulici 
poda vprašanje na naslednji seji občinskega sveta. 
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Član sveta KS PRAPROTNIK Samo je izrazil nezadovoljstvo z na novo postavljenimi hitrostnimi 
ovirami pri 2. Osnovni šoli. Meni, da so ovire neustrezne in lahko povzročajo škodo na 
vozilih. Ostali člani sveta KS so se pridružili njegovemu mnenju in izpostavili, da je takšna 
situacija tudi pri hitrostnih ovirah na Špindlerjevi ulici. V zvezi s tem bo po podano mnenje 
sveta KS vzdrževalcu omenjene infrastrukture. 
 
S strani krajanov Spodnje Ložnice je prišla pobuda za ureditev pločnika ob republiški cesti na 
relaciji naselij Sp. Ložnica – Zg. Ložnica. Krajani v dopisu opozarjajo na vse večjo 
problematiko prometne varnosti pešcev in nujnost ureditve površin za pešce. Predsednik 
sveta KS je pojasnil, da gre za republiško cesto in ni v pristojnosti KS oz. Občine in predlagal, 
da se v mesecu oktobru skliče zbor krajanov Spodnje Ložnice, kjer bi se dogovorili o 
nadaljnjih postopkih za rešitev omenjene problematike. Člani sveta KS so predlagali naslednji 
dnevi 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 

 
Na zbor bi se povabilo krajane Spodnje Ložnice, predstavnike KS Zgornje Ložnice, 
predstavnike Komunale d.o.o. in predstavnike KS Pohorski odred. 
 
V zvezi s strokovnimi podlagami za odlok o plakatiranju je predsednik sveta KS predlagal, da 
vsi trije člani sveta KS, ki so tudi svetniki občinskega sveta na seji OS zavzamejo isto stališče 
kot ga je predlagal svet KS Pohorski odred. Člani sveta KS so se s predlogom strinjali. 
 
Zaradi nedokončanih del na cestišču Kajuhove ulice so stanovalci na svet KS naslovili 
vprašanje o roku za dokončanje del. Povedano je bilo, da je v zvezi s tem s strani sveta KS 
23.08 in 29.08.2011 bilo na pristojne službe naslovljeno zaprosilo o dokončanju del in 
prestavitvi prometnega znaka (''Omejitev hitrosti II-30'' - križišče Kajuhove in Finžgarjeve 
ulice). Svet KS od pristojnih služb do danes ni prejel nobenega odgovora. Član sveta KS 
VIDMAR Saša je opozoril na slabo stanje in omenil, da je izvajalec del IPI d.o.o. že v celoti 
prejel plačilo za izvedbo vseh del, kar lahko dodatno ovira zaključitev projekta. Med člani 
sveta KS je bilo sklenjeno, da bo svet KS ukrenil vse kar je v njegovi moči za dokončanje del in 
zagotovitev zakonitega stanja za varno in pravo uporabo ceste. 
 

c) Pri obravnavi vlog za donacije so člani sveta KS sprejeli naslednje sklepe: 
 
SKLEP 3: DRUŠTVU BRUSNICA SLOVENSKA BISTRICA se odobri vloga za donacijo v višini 
100,00 EUR za izvedbo tradicionalne prireditve za najmlajše ''ŽIV ŽAV''. Sklep je bi soglasno 
sprejet. 
  
SKLEP 4: Člani sveta KS so soglasno potrdili sklep za donacijo v višini 100,00 EUR 
ZDRUŽENJU BORCEV ZA VREDNOTE NOB SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 16, 2310 
Slovenska Bistrica, za izvedbo letnega programa. 
 
SKLEP 5: Člani sveta KS so soglasno zavrnili prošnjo DPD SVOBODA SLOVENSKA BISTRICA za 
sponzoriranje lutkovnega abonmaja. 



3 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Člani sveta KS so v razpravi ugotovili, da je glede na evidence KS Pohorski odred za letošnjo 
leto porabila razpoložljiva sredstva za donacije in da je društvu DPD SVOBODA v letošnjem 
letu že namenila sredstva za izvajanje omenjenega programa in ostalih dejavnosti. 
 
Svet KS Pohorski odred je v mesecu septembru obravnaval vlogo KULTURNO 
IZOBRŽEVALNEGA DRUŠTVA KERAMIKOV IN LONČARJEV PODRAVJA – MAJOLIKA, v zvezi z 
izdajo soglasja za postavitev keramične skulpture v zelenem pasu pri 2. Osnovni šoli v 
Slovenski Bistrici. 
 
SKLEP 6: Svet KS Pohorski odred je soglasno potrdil sklep za postavitev navedene skulpture 
pri 2. Osnovni šoli v Slovenski Bistrici ob predpostavki, da je za postavitev navedene 
skulpture pridobljena vsa potrebna zakonska dokumentacija. Prav tako je svet KS soglasno 
sprejel sklep, da se za izvedbo projekta odobri donacija v višini 100,00 EUR. 
 
 

d) Svet KS je prejel zahvalo s strani KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA 
POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA za denarni prispevek za srečanje 
starejših krajanov in krajank KS Pohorski odred. 

 
Od zadnje seje sveta KS so bila izdana naslednja soglasja v KS Pohorski odred: 
- 07.07. Soglasje za obratovalni čas gostinskega lokala za obdobje do 31.12.2011 

LAVANTE CAFE, Domen Plahuta s.p.  
- 24.08.2011 Soglasje za obratovalni čas gostinskega lokala za obdobje veljavnega 

obratovalnega dovoljenja OKREPČEVALNICA SABINA, Sabina Has s.p. 
- 27.08. in 17.09.2011 GAMS KLUB d.o.o. – izvedba prireditve 
- 24.09.2011 AVTO MOTO KLUB CLASSIC – izvedba prireditve 

 
Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS, da bo za nemoteno delo KS opravil 
nakup zunanjega trdega diska in tonerja za tiskalnik.  

 
Predsednik sveta KS je seznanil člane sveta KS, da se pri obravnavi problematike 
odstranjevanja ovir na javnih poteh, vse mestne KS dogovarjajo s skupnim izvajalcem. 
  
 Opravljen je bil sestanek v zvezi z deli na mrliški vežici in odkupom zemljišča. Vse 
mestne KS se strinjajo, da naj sredstva Občina Slovenska Bistrica pridobi sama in ne iz 
proračunov mestnih KS. 
 
Podpredsednik sveta KS DETIČEK Dušan je podal predlog, da bi se delo po različnih 
področjih razdelilo med vse člane sveta KS. Vsi člani sveta KS se strinjajo, da se do 
naslednje seje premisli, kdo bi pokrival katero področje dela v KS. 
 
Član sveta KS VIDMAR Saša je predlagal, da se zaradi neudeležbe članov sveta KS na 
srečanju starejših občanov, objavi zahvala in pozdrav v lokalnem časopisu. Člani sveta 
KS so se s predlogom strinjali. 
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Član sveta KS GODEC Tomaž je predlagal, da se zaradi lažje in boljše izvedbe plan dela 
za leto 2012 vsebinsko doreče že v mesecu novembru. Člani sveta KS so se s 
predlogom strinjali. 
 
Član sveta KS CVAHTE Peter je opozoril, da novi drevored na Partizanski ulici ni 
vzdrževan in propada, ter predlagal, da se odgovorne pozove k rešitvi problema. Člani 
sveta KS so se s predlogom strinjali. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
 
 
Zapisnik zapisal:                  Predsednik sveta KS: 
Jure DETIČEK                       Ludvik REPOLUSK 
 
_________________                                                                                            _________________ 


