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                                                                 ZAPISNIK 

 

5. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne  16.6.2015 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 4. redne seje   Sveta  KS  z dne  30.3.2015  

3. Aktualne zadeve : 

    - Božidar Vivod , mnenje za odkup zemljišča  

    - Ulica Na Ajdov hrib – prometna problematika 

    - Ostalo 

 4. Razno 

      

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je bil sklicatelj 5. redne seje sveta KS je ugotovil, 

da so prisotni naslednji  člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK , Peter CVAHTE, Jelka JAMNIKAR, 

Tomaž GODEC, Samo PRAPROTNIK in Irena-Leonida KROPF. Upravičeno je odstoten Dušan 

DETIČEK. 

 

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. 

 

AD3/1)Aktualne zadeve 

a.) Predsednik KS Ludvik Repolusk je opravil razgovor in ogled zemljišča v Gregorčičevi ulici. 

Po opravljenem razgovoru z g. Božidar Vivodom in po sklepu svetu KS se pripravi dopis, 

ki bo posredovan na oddelek za okolje in prostor.  

Sklep 3: Predsednik napiše dopis, kjer se obrazloži, da je odkup možen v kolikor na podlagi 

urbanističnih načrtov občina Slovenska Bistrica ne predvideva nikakršne spremembe napr. 

javne poti. 

 

b.) Svet KS Ludvik Repolusk je obravnaval peticijo prebivalcev ulice XIV divizije iz katere je 

razvidno, da nasprotujejo spremembi režima pri pešpoti za Mercator tehniko. Svet se 

strinja z odločitvijo. 
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c.) Predsednik KS Ludvik Repolusk prisotne seznani s dopisom ga. Mojce Kodela. V svojem 

dopisu ga. Mojca Kodela, stanujoča v bloku Tomšičeva 22-24 sprašuje glede ustreznega 

označevanja parkirnega prostora za stanovalce. Novo parkirišče med blokom 22-24 in 30 

ima prometni znak, kjer je dovoljeno parkiranje samo za stanovalce tega bloka. Prav tako 

imajo označen parkirni prostor stanovalci bloka čez cesto. Ga.Kodela zanima, zakaj niso 

tako urejena vsa parkirišča. Na parkiriščih, ki nimajo znaka, da je dovoljeno parkiranje 

samo za stanovalce, se parkirajo drugi avtomobili, stanovalci bloka pa včasih puščajo 

svoje avtomobile na zelenici in pred leti se je že zgodilo, da so dobili globo zaradi 

napačnega parkiranja. Predsednik KS Pohorski odred je zgoraj zastavljeno vprašanje ga. 

Mojce Kodela posredoval Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica, Oddelku za 

gospodarstvo, ki mu je 21.4.2015 na zastavljeno vprašanje odgovorila z dopisom. V 

omenjenem dopisu pojasnjujejo zakaj imajo nekateri bloki označene parkirne prostore 

za stanovalce drugi pa tega nimajo. Občinska uprava občine Slovenska Bistrica meni, da 

ni dolžna zagotavljati dodatnih parkirnih mest etažnim in drugim lastnikom stanovanj, saj 

so le-ti po pogojih Stanovanjskega zakona odkupili stanovanja, ne pa tudi parkirnih mest. 

Zavedajo pa se čedalje večjega problema glede parkiranja avtomobilov in menijo, da bo 

potrebno to problematiko v bodoče reševati skupaj s KS, občino, lastniki stanovanj in 

upravniki tako glede izdelave novih-dodatnih parkirišč kot tudi glede možnosti 

postavljanja omejitvenih znakov. 

 

d.) Predsednik KS Ludvik Repolusk prisotne seznani s Poročilom zimske službe 2014 – 2015, 

katere strošek je znašal 823,44 EUR. 

 

e.) Predsednik KS Pohorski odred prisotne seznani z zapisom zahtevka za refundacijo iz dne 

15.5.2015, ki jo je podal za izgradnjo 2. Osnovne šole v višini 10.429€ in sklepom KS 

Pohorski odred, da se del sredstev za investicije KS za leto 2015 v zgoraj omenjenem 

znesku prenesejo na proračun Občine Slovenska Bistrica. 

 

f.) Na podlagi sklepa KS se svet KS seznani s računom o donaciji prebivalcem Tomšičeve 25 

in 27 o nakupu in zasaditvi dveh grmičkov v vrednosti 45,00EUR. 

 

g.) Svet KS se seznani s letnim poročilom upravnika Tomšičeva 22 in 24, v katerem ima KS 

pritlični prostor v najemu. 

 

h.) Predsednik KS prebere zahvalo Etnološke skupine; Ložniških ufarc. V svojem dopisu se 

zahvaljujejo za pomoč pri predstavitvi knjige PRID*TE POMAGAT. Knjiga predstavlja 

rezultate njihovega 10 letnega dela. 
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i.) Pregledana je bila lista prisotnosti članov KS v dosedanjem mandatu. 

 

AD3/2) 

1.) Ob 19: 18 sta se pridružila vabljena g. Fekonja Iztok  in g. Radulovič Ilija stanujoča v Ulici na 

Ajdov hrib, Slovenska Bistrica, v zvezi prometne problematike-hitrosti v sami ulici. Vsi člani sveta 

so bili seznanjani s prometno oceno v katerem so predlagane kratkotrajne in dolgotrajne 

rešitve. G. Predsednik KS pozove navzoča, da predstavita problematiko. Fekonja Iztok pove, da 

je bila pred sedanjo ureditvijo navedena ulica/slepa ulica in enojni pločnik, da bi prenašal lokalni 

promet. Problem nastopi, ko se je odprlo križišče s Prežihovo ulico. Cesta Na ajdov hrib izgleda 

zelo široka zato je veliko prometa in vozniki vozijo zelo hitro. Na koncu ceste , po končanem 

zavoju je neprimerno označeno cestišče. 

g. Cvahte pove, da Prežihova ulica ni bila zgrajena po projektu. Ulica je bila projektirana kot 

enostransko opločena (na eni strani pločnik, na drugi strani mulda).  

Predlog: g.Fekonja predlaga  merjenje hitrosti v jutranjih urah (med 5:00 in 6:00 uro) in 

popravilo robnika na cesti ob stadionu. 

S strani KS mu je bilo pojasnjeno, da je bila o problematiki obveščena Policijska postaja 

Slovenska Bistrica, kateri so zadevo preverili, opravili meritve hitrosti, vendar niso zaznali 

kršitev. 

Sklep št.4: 

Svet KS sprejme sklep, da oba navzoča g. Fekonja in g. Radulovič v sami ulici zbereta podpise 

prebivalcev v kolikor bi se le-ti strinjali z vgradnjo hitrostnih ovir in podpise dostavita na sedež 

KS. 

 

2.) Svet KS je obravnaval vloge posameznih društev za donacije in sprejel naslednji sklep; 

Sklep št.5:Donirajo se sredstva naslednjim društvom in organizacijam; 

Lutkovno društvo    100,00 EUR 

Ženski pevski zbor 100,00 EUR 

Društvo upokojencev 100,00 EUR 

Planinsko društvo 100,00 EUR 

 

AD4) Razno: 

Predsednik sveta KS navzoče seznani, da so bila  v času od 30.3. do 16.6.2015 izdana tri soglasja 

za podaljšan oz. obratovalni čas in osem soglasij za izvedbo prireditev posameznim 

organizacijam oz. drugim subjektom. 

Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob21:00uri. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


