
                     

                

         

Poročilo o delu Krajevne skupnosti Pohorski odred   

         za mandatno obdobje  2014 – 2018  

  

            



Mestna krajevna skupnost Pohorski odred je ena od 15. krajevnih skupnosti v občini 
Slovenska Bistrica in vključuje naselja: 
 
-del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, 
Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska ulica 
– del, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Osojna ulica, Kajuhova ulica – del, 
Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, 
Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, 
Ingoličeva ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, 
Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica 
Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, 
Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica) 
 
- ter naselje Spodnja Ložnica. 
 
Število prebivalcev: cca 3960. 

  

Predsednik: Ludvik REPOLUSK 

Podpredsednik: dr. Peter CVAHTE 

Člani: 

- Tomaž GODEC 
- Jelka JAMNIKAR 
- Samo PRAPROTNIK 
- Irena Leonida KROPF 
- Dušan DETIČEK  

  

Identifikacijska številka: 38720582 
Matična številka: 5181623 
Šifra dejavnosti: 75.110 
Klasifikacijska številka: 8468 9 
Transakcijski račun: 01313 – 6450846847 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovenska-bistrica.si/podrocje.aspx


Skladno s Statutom KS Pohorski odred z dne 9.12.2015  se podaja poročilo o 
opravljenem  delu Sveta KS za mandatno obdobje 2014 -2018.  

Zapišemo lahko, da smo člani in članici Sveta KS Pohorski odred v navedenem 
mandatnem obdobju ves čas sledili pobudam in potrebam naših krajank in krajanov, 
predvsem pa smo vsi skupaj poskrbeli, da smo dvignili kakovost bivanja naših krajank 
in krajanov.   

Pri realizaciji programa smo ves čas skrbno in odgovorno načrtovali  investicijski del, 
saj smo bili vezani na dodeljena finančna sredstva Občine Slovenska Bistrica. 
Ocenjujemo, da smo v tem mandatnem obdobju dobro in korektno sodelovali z Uradom 
župana, z županom dr. Ivanom Žagarjem, direktorjem Občinske uprave mag. Brankom 
Žnidarjem, prav tako pa tudi z vodji kot zaposlenimi posameznih oddelkov, ki 
sestavljajo samo občinsko upravo.  

Poročilo  smo razdelili na tri dele in sicer  na: 

- Upravno administrativni del ; 
- Investicijski del  
- Sodelovanje z društvi, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami 

 

Upravno administrativni del: 

V mandatnem obdobju 2014 – 2018 se je Svet KS Pohorski odred sestal na 19. rednih 
sejah Sveta KS in na 2 izrednih sejah.  Po končani seji je bil sestavljen Zapisnik, kateri 
je bil po sprejetju na sami seji sveta KS tudi objavljen na spletni strani KS. S takšnim 
načinom dela smo želeli  naše delo in tudi odločitve čim bolj približati našim krajanom 
in krajankam, po drugi strani pa le te vzpodbuditi po aktivnem vključevanju s svojimi 
predlogi in pobudami  v samo delo Sveta KS.  

V tem mandatnem obdobju smo skupno podali 179 različnih pobud, opozoril in obvestil 
pristojnim občinskim organom, inšpekcijskim službam, ter drugim ustanovam in javnim 
zavodom. 

Nadalje smo podali 103  obvestil  o seznanitvi z različnimi prireditvami organizatorjem 
in 98 soglasij za obratovalni oz. podaljšani obratovalni čas.  

 

Investicije : 

Skrbno smo načrtovali tudi finančna sredstva -  postavke po posameznem 
proračunskem obdobju  za celotno mandatno obdobje 2014-2018 in sicer : 

- Investicije v skupni vrednosti 98.396,60 € 
- Vzdrževanje – obnova igral  4.797,04 € 
- Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti  v višini 19.837,95 € 



Protipožarna varnost  skupaj v mandatnem obdobju 2014 – 2018  3.200,00 € 

Sodelovanje z društvi, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami: 

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  za mandatno obdobje  2014– 
2018 bilo nakazano v skupni vrednosti  12.400,00 € 

Svet KS se je ves  čas vključeval tudi v različne aktivnosti  posameznih javnih zavodov, 
društev in nevladnih organizacij, prav tako pa smo dobro sodelovali tudi s 
humanitarnimi organizacijami. 

Svet KS je v tem mandatnem obdobju kot nosilec tudi štirikrat  uspešno organiziral 
javno prireditev  » CVETNI PETEK – POZDRAV POMLADI«. Pri izvedbi tradicionalne 
prireditve smo uspešno sodelovali tudi z Javnim zavodom za kulturo Slovenska 
Bistrica in Medobčinsko turistično zvezo občin Slov. Bistrica, Poljčane, Makole. 

Prav tako smo tudi sodelovali s  Krajevno organizacijo RK Pohorski odred Slov. 
Bistrica. V mandatnem obdobju 2014-2018 smo skupno organizirali tradicionalno 
srečanje starejših, prebivajočih na območju KS Pohorski odred in za posamezno letno 
srečanje namenili po 800,00 €. 

Skupaj s Krajevno organizacijo RK Pohorski odred  smo po presoji CSD vsako leto 
namenili po 500,00€ ob koncu leta za obdaritev otrok socialno šibkih družin iz območja 
KS Pohorski odred. ( obdarjenih 20-25 otrok). 

Vso mandatno obdobje smo dobro sodelovali z Komunalo d.o.o. Slovenska Bistrica, 
predvsem z enoto za vzdrževanje ulic in cest in  enoto za urejanje okolja, saj je bila 
njihova odzivnost hitra in učinkovita.  

Dobro ocenjujemo  tudi sodelovanje z gospodarsko družbo KRT d.o.o,  ki so skrbeli za 
izvajanje zimske službe v naselju Sp. Ložnica, kot tudi za saniranje samih cest in 
bankin na območju KS in naselja Spodnja Ložnica.  

V želji, da naše krajane in krajanke obveščamo o našem delu smo se vključili v 
družbeno omrežje Facebook in odprli svojo spletno stran. 

  

V nadaljevanju pa podajamo slikovno in dokumentarno nekaj izsekov našega 
uspešnega dela v mandatnem obdobju 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 



OB DNEVU ZEMLJE 

Dne 21.4. 2017 se je na povabilo Sveta KS Pohorski odred odzval predsednik  RS       
g. Borut Pahor. Udeležil se je kulturne prireditve ob Dnevu Zemlje v 2. OŠ Slovenska 
Bistrica, zatem pa je skupaj z učenci pred OŠ zasadil Brinarjevo jelko, katero je 
učencem v skrbništvo predal Svet KS. 

 

 

 

 



22. APRIL, SVETOVNI DAN ZEMLJE  

Člani Društva BISTRIŠKI ŠKRAT, s sedežem Tomšičeva ulica 23, Slovenska Bistrica, 
so v sodelovanju s KS Pohorski odred, Občino Slovenska Bistrica in Komunalo 
Slovenska Bistrica na svetovni dan Zemlje s pomočjo dotacijskih sredstev (KS 
Pohorski odred v višini 200 EUR), nabavili in posadili na zelenici ob Tomšičevi ulici 23 
pet stebrastih gabrov. S tem simboličnim dejanjem smo se spomnili svetovnega dneva 
Zemlje, vsi deležniki pa smo istočasno poskrbeli za dodatno ozelenitev našega 
skupnega bivalnega okolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZA VARNEJŠO POT V ŠOLO 

 

Zaposleni v Komunali Slovenska Bistrica d.o.o. so pričeli z rekonstrukcijo pločnika pri 

Športni dvorani oz. OŠ Pohorskega odreda v Slov. Bistrici, prav tako pa bo tudi  

sanirano odvodnjavanje na samem vozišču, kar bo v dobro vseh uporabnikov. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



KROŽIŠČE PRI IMPOLU - UREJANJE PREHODOV 

 

Poleti 2016 so zaposleni Komunale Slov. Bistrica d.o.o. pričeli z urejevanjem - 

ponižanjem robnikov na prehodih za pešce, kar bo omogočilo varno uporabo vsem, še 

posebej gibalno omejenim osebam in starejšim-  

 

 

 

 



SANIRANO KRIŽIŠČE ŠPINDLERJEVE – ULICA OB STADIONU 

Zaposleni Komunale Slov. Bistrica d.o.o. so sanirali križišče v Špindlerjevi ulici z Ulico 

Ob stadionu, kjer so odstranili robnike, utrdili in asfaltirali del vozišča, ga s tem razširili 

in tako omogočili varnejšo uporabo samega vozišča. 

 

 

 

 

 

 

 



SANIRANJE DELA VODOVNIKOVE ULICE  

Izvedena so bila gradbeno – kanalizacijska dela  v delu Vodovnikove ulice (v križišču 

z Ljubljansko ulico, zatem pa je bil  tudi saniran sam ta del vozišča. 

 

 

 



SANIRANJE KRIŽIŠČA PREŽIHOVA ULICA – ULICA OB STADIONU 

Dne 5.11.2016 je bilo sanirano križišče Prežihove ulice z Ul. Ob stadionu, kjer je bilo 

križišče nivojsko zvišano. S tem smo omejili hitrost skozi navedeno križišče, prav tako 

pa omogočili varnejšo vožnjo skozi križišče, predvsem pri zavijanju v smeri 

Špindlerjeve ulice. 

 

 

 

 



OZNAČEVANJE PARKIRNIH MEST 

 

Obnovile so se talne oznake – parkirna mesta v Prvomajski ulici in delu Tomšičeve 

ulice.  

 

 

HORTIKULTURNA UREDITEV ZELENICE 

 

Zaposleni Komunale d.o.o. Slov. Bistrica so na podlagi naročila KS  uspešno opravili 

zasaditev na zelenici, za večstanovanjskimi zgradbami Tomšičeva 23 in Prvomajska 

ul. 6, ki je že več let zaradi povzročanja hrupa vznemirjal same stanovalce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USPEŠNA DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE 

 

KS Pohorski odred je uspešno dogradila javno razsvetljavo v Prvomajski ulici 3-7, ter 

s tem prispevala k dvigu kvalitete bivanja naših krajanov in prispevala k večji varnosti 

naših občank in občanov. 

 

 

 

 



IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE  

S financiranjem občine Slovenska Bistrica v sodelovanju s KS Pohorski odred so bila 

izvedena gradbena dela za izgradnjo prepotrebnega hodnika (pločnika) za pešce, ki je 

omogočil  varno hojo predvsem uporabnikom, obiskovalcem in zaposlenim prihod v 

dom in odhod iz doma za starejše dr. Jožeta Potrča, Enota Slovenska Bistrica. 

  

 

 

 

 



UREDILI ODVODNJAVANJE NA OTROŠKEM IGRIŠČU 

 

V letu 2016, je bilo urejeno odvodnjavanje na otroškem igrišču Tomšičeva ulica 25-27 

v Slovenski Bistrici. 

 

 

 

 



0BNOVLJENA IGRALA IN KLOPI  

Svet KS je po programu obnovil igrala v Prvomajski ulici, v Tomšičevi ulici in Ul. 
Pohorskega odreda. Prav tako smo obnovili klopi v Tomšičevi ulici ter klopi v Kopališki 
ulici, katera je namestilo Društvo Vintgar. 

 

 

 



DOGRAJENA JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

V Prvomajski ulici 8-10 smo uspešno dogradili javno razsvetljavo in s tem zaokrožili 

izgradnjo javne razsvetljave ob večstanovanjskih zgradbah v Tomšičevi ulici in 

Prvomajski ulici. 

  

 

PRIDOBITEV ZA UPORABNIKE 

Uspešno smo zgradili  avtobusni nadstrešek na avtobusnem postajališču v križišču 

Ljubljanske in Špindlerjeve ulice za smer Poljčane  in Slov. Konjice .

  



ODPRAVLJENA ARHITEKTONSKA OVIRA 

 

Uslužbenci Komunale Slovenska Bistrica so nam prisluhnili, si ogledali in odpravili 

arhitektonsko oviro na Partizanski 37 Slov. Bistrica ( pri Soči), predvsem za gibalno 

omejene osebe, kot tudi za vse ostale uporabnike pločnika. 

 

 

 

 



UMEŠČEN PREHOD ZA PEŠČE  

Stanovalci ob Partizanski ulici 32, 34, 36 in ostali uporabniki bodo lahko končno 

varno prečkali vozišče na sami Partizanski ulici, saj smo pridobili novi prehod. 

 

 

 

 

 

 



USPEŠNA DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE  

 

Po pridobitvi soglasij in dovoljenj smo uspešno dogradili in priklopili del javne 

razsvetljave v Jenkovi ulici Slov. Bistrica. 

 

 

 



MOTORIČINI PARK ZA VSE GENERACIJE ( FITNES NA PROSTEM) 

KS Pohorski odred  bo skupaj z Občino Slov. Bistrica in družbo Impol 2000 d. d. v 

lipovem parku med Partizansko ulico in Prežihovo ulico ob Športnem parku  zgradil 

motorični park za vse generacije. KS pa bo v nadaljevanju še zgradila javno 

razsvetljavo in asfaltirala povezovalno pešpot. 

Sama oprema Motoričnega parka za vse generacije (fitnes naprave na prostem ) se 

že postavlja. Dostop k napravam, javna razsvetljava in ureditev peš poti pa bo 

urejena v drugi fazi. Šele zatem bo vidna celostna podoba lipovega parka. 

 

 

 



VARNO PREČKANJE ŠPINDLERJEVE ULICE 

 

Na pobudo krajanov smo na križišče Špindlerjeve in Cankarjeve ulice umestili prehod 

za pešce v križišču. Prehod bo sedaj omogočal varno prečkanje Špindlerjeve ulice 

naših otrok (šolska pot) in vseh ostalih uporabnikov, ki zatem gredo po Štancerjevi ulici 

v smeri Ul. Ob stadionu in obratno. 

 

 

 

 

 



Ob vsem naštetem smo člani Sveta KS opravili še mnogo manjših, pa vendar uspešnih 

aktivnosti, ki so prispevale še v večji meri k boljši kakovosti naših krajank in krajanov, 

kakor tudi z investicijami prispevali k večji varnosti premoženja in osebne varnosti 

krajank in krajanov. 

Prav tako smo kot prvi v Sloveniji v tem mandatnem obdobju posneli predstavitveni 

film o KS Pohorski odred, ki si ga je možno ogledati preko povezave  tako na 

Facebooku, kot na naši spletni strani, to je www.ks-pohorski-odred.si . 

Ob koncu mandatnega obdobja  2014- 2018 se želimo zahvaliti vsem krajankam in 

krajanom za dobro in konstruktivno sodelovanje, podajanje pobud, opozoril in obvestil.  

Prav tako se želimo zahvaliti  vodstvu ter zaposlenim OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ 

za resnično dobro sodelovanje.  

Zahvaljujemo se tudi vsem Javnim zavodom za sodelovanje in nenazadnje tudi 

medijem, Javnemu zavodu za Informiranje, tedniku Panorama in Bistriškim novicam. 

 

Slov. Bistrica, 6. 11. 2018  
 

 

         Ludvik Repolusk, višji upr. del. 

                                                                        Predsednik KS Pohorski odred 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ks-pohorski-odred.si/

