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ZAPISNIK 

 

6. redne seje sveta KS Pohorski odred, ki je bila v torek, dne 22.10.2015 s pričetkom ob 

18.00 uri, v prostorih KS v Tomšičevi ulici 24, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

2. Potrditev Zapisnika 5. redne seje Sveta KS z dne 16.6.2015.  

3. Aktualne zadeve : 

    a.) ČREŠNAR ANDREJ, mnenje za odkup zemljišča, 

    b.) STATUT Sveta KS – prva obravnava (naknadno po e-pošti), 

    c.) ostalo. 

4. Razno: 

    a.) izdana soglasja, 

    b.) vloge za donacije, 

    c.) drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS. 

 

 

AD1) Predsednik sveta KS Ludvik REPOLUSK, ki je sklicatelj 6. redne seje sveta KS ugotovi, da so 

prisotni vsi člani sveta KS: Ludvik REPOLUSK, Peter CVAHTE, Dušan DETIČEK, Jelka JAMNIKAR, 

Tomaţ GODEC, Samo PRAPROTNIK in Irena-Leonida KROPF.  

 

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 5. redne seje KS Pohorski odred. 

Sklep 2: Člani sveta KS Pohorski odred soglasno potrdijo zapisnik 5. redne seje sveta KS 

Pohorski odred. 

 

 

AD3) Aktualne zadeve 

a.) Predsednik KS Ludvik Repolusk seznani prisotne z zadevo o odkupu zemljišča g. Črešnar 

Andreja. Po grafičnem prikazu parcelnih številk št.2511/2 in 2511/3 je razvidno, da po parcelnih 

št. poteka gospodarska infrastruktura. 

Vsi prisotni člani se strinjajo, da zemljišče ni primerno za prodajo, obstaja pa moţnost uporabe 

zemljišča kot sluţnost. 

Sklep 3: Zemljišče, ki ga želi odkupiti g. Črešnar Andrej ni možno kupiti, obstaja pa možnost 

pridobitve služnostne uporabo v izogib morebitnim kasnejšim sporom. Predsednik KS Ludvik 

Repolusk bo napisal dopis na Oddelek za splošne in pravne zadeve. 

 

b.) Pregled statuta Krajevne skupnosti Pohorski odred. 

Članico sveta KS go. Jelko Jamnikar zanima, zakaj je potrebno statut spreminjati.   Predsednik 

KS razloţi, da je sprememba nujna zaradi spremenjene zakonodaje s področja lokalne 

skupnosti. 

Členi sveta po preučitvi osnutka statuta podajo konkretna mnenja za spremembo posameznih 

členov. 

Spremembe: 

-15.člen; Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu sveta in delovnih teles preko 

internetne strani občine, krajevne skupnosti, **da se objavlja tudi preko javnih zavodov, kateri 

ustanovitelj je Občina. 

-17.člen; Prvo sejo sveta KS skliče predsednik **največ 20 dni po izvolitvi novih članov. 
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Svet krajevne skupnosti se konstituira na svoji prvi seji tako, da izmed vseh članov izvoli 

predsednika sveta krajevne skupnosti,**na podlagi najmanj treh članov sveta. 

-18.člen; Predsednik KS je lahko razrešen na predlog najmanj treh članov KS. Član sveta KS, ki 

iz neupravičenih razlogov ni aktiven pri delu KS (se ne udeleţuje sej in podobno), na predlog 

sveta KS… 

**dopolnitev 

 

c.) Predsednik KS Ludvik Repolusk seznani prisotne člane z dopisom občana g. Karla Štajbaherja, 

kateri izpostavlja problematiko stanovalcev v Kopališki ulici 5, v zvezi onemogočanja dostopa po 

javnem dobrem. Ugotovljeno je, da je zemljišče v okolici stanovanjskih enot v lasti Impola.  

Sklep 4: Predsednik KS Ludvik Repolusk napiše dopis na oddelek za splošne in pravne zadeve v 

zvezi tovrstne problematike in pozove za ureditev zatečenega stanja v dobro vseh uporabnikov. 

 

d.) Predsednik KS Ludvik Repolusk seznani prisotne člane z dopisom g. Siniča glede pritoţbe 

druţine Jelen o povzročanju prekomernega hrupa na prireditvah, ki jih organizira lokal Beli konj. 

Nadalje predsednik seznani člane z odgovorom ter pojasni, da oţji del lokalne skupnosti ni 

pristojen za izdajo soglasij, ampak izda samo potrdilo o seznanitvi posamezne prireditve 

organizatorju. 

 

e.) Glede zadeve prekoračitev hitrosti v ulici na Ajdov hrib predsednik seznani vse člane, da smo 

prejeli dne 24.6.2015 odgovor Policijske postaje Slov. Bistrica na naše postavljeno vprašanje 

dne 22.6.2015 o nadzoru kontrole pri izvajanju meritev prekoračitve hitrosti. Iz odgovora je 

razvidno, da so policisti v mesecu juniju 2015 štirikrat opravljali meritve hitrosti z laserskim 

merilnikov, vendar prekoračitev hitrosti niso ugotovili. Prav tako do današnje seje svet KS ni 

prejel podpisov občanov navedene ulice s konkretnimi predlogi. 

 

f.) Glede izvajanja zimske sluţbe 2015-2016 predsednik pove, da smo kot KS dolţni zagotavljati 

zimsko sluţbo na območju naselja Sp. Loţnica. Pri tem se pojavi problem zagotovitve deponije v 

samem naselju, prav tako pa v naselju Sp. Loţnica ni krajana, ki bi imel ustrezno vozilo s 

priključki za izvajanje zimske sluţbe. Predsednik predlaga, da se sklene pogodba z lanskim 

izvajalcev gospodarskim subjektom KRT d.o.o. 

Sklep 5: Svet pooblasti predsednika o sklenitvi pogodbe z zgoraj navedenim izvajalcem. 

g.) Predsednik seznani o pobudi prebivalcev Jenkove ulice o izgradnji oziroma dokončanju javne 

razsvetljave v navedeni ulici. Nadalje pojasni, da bi moral po našem vedenju investitor izgraditi 

javno razsvetljavo v Jenkovi ulici pred prevzemom s strani občine v javno dobro. 

Sklep 6: Svet KS pooblasti predsednika, da sestavi dopis na Oddelek za splošne in pravne 

zadeve, na kakšen način je prišlo do prevzema Jenkove ulice s strani Občine, glede na 

nedokončano investicijo-javno razsvetljavo s strani investitorja. 

 

h.) Predsednik KS pozove člane ali bomo kot KS objavili novoletno voščilo v tedniku Panorama in 

KTV. Pri tem predlaga, da še enkrat pozovemo ostale tri KS ali se ţelijo pridruţiti k enotnemu 

voščilo za naše krajanke in krajane. 

Sklep 7: Svet KS pooblasti predsednika, da pozove ostale tri KS, za enotno objavo voščila s 

ciljem zmanjšanja stroškov, v nasprotnem primeru pa Svet KS voščilo objavi v svojem imenu. 

 

i.) Predsednik KS seznani člane, da je prejel obvestilo s strani Oddelka za okolje in prostor, da bi 

se pri enoti doma starejših še letošnjem letu zgradil hodnik za pešce. KS pa bi naj prispevala 

izgradnjo javne razsvetljave. 

Sklep 8: Svet KS soglasno potrdi sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave. 
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j.) Predsednik KS seznani, da je prejel obvestilo s strani Oddelka za okolje in prostor, da bodo 

sanirali odvodnjavanje meteornih in padavinskih vod v Vodovnikovi ulici, ter pričakujejo pomoč 

pri nakupu samih cevi za odvodnjavanje. 

Sklep 9: Svet KS soglasno potrdi sofinanciranje z nakupom cevi za saniranje odvodnjavanje v 

Vodovnikovi ulici. 

 

k.) Predsednik predloţi svetu KS račun o nakupu cvetja ob srečanju starejših v potrditev v višini 

32,50€. 

Sklep 10: Svet KS potrdi predloženi račun in refundacijo v navedeni višini. 

 

l.) Predsednik KS seznani člane, da s strani članov in krajanov KS Pohorski odred ni bilo predlogov 

za evidentiranje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občina Slovenka Bistrica. 

 

m.) Predsednik pozove svet KS, ali se strinjajo, da v letu 2016 ponovno izvedemo tradicionalno 

prireditev Cvetni petek in v kolikor jo bomo izvedli, predlaga, da se mu dodeli pomoč glede na to, 

da gre za jubilarno 70 letnico organizacije. Pri tem nadalje predlaga, da v kolikor se bomo 

odločili za organizacijo izvede pomoč na podlagi podjemne pogodbe g. Jure Detiček, obračun 

stroškov pa se obračuna na podlagi izstavljenega obračuna. Prav tako predlaga, da bi vključili v 

samo praznovanje tudi vlakec, ki bi vozil občane do vznoţja Vintgarja, ter da bi poizkusili 

privabiti v mestni park enega izmed balonarjev.  

Sklep 11: Svet KS soglasno odloči o izvedbi prireditve v letu 2016, prav tako se strinja s 

predlogom pomoči s strani g. Jureta Detička na podlagi podjemne pogodbe. Za predsednika KS 

pa ostane prav tako za izvedbo prireditve podjemna pogodba, kot je bla v letu 2015 v višini 500 

EUR neto. 

 

AD4) RAZNO: 

a.) Od zadnje seje sveta KS sta bili izdani dve soglasji za podaljšanje obratovalnega časa: 

-Ţar burger d.o.o., 

-Brdnik Sanji »Good cafe«  

in osem soglasij za izvedbo javne prireditve: 

-PGD Slov. Bistrica, 

-Otroško mladinsko društvo Fridina Mišnica, 

-AMK Classik, 

-Klub študentov Slovenska Bistrica, 

-Gams klub d.o.o., 

-Iktus d.o.o., 

-Europa donna Slovenija, 

-Poskočni d.o.o. 

 

b.) Donacije: 

Svet KS je v času od zadnje seje prejel tri vloge za donacijo in sicer s strani: 

-Gasilske zveze Slov. Bistrica, 

-RIC-a Slov. Bistrica, 

-Akademsko kulturno umetniško društvo Jurija Vodovnika Slov. Bistrica. 

Sklep 12: Svet KS soglasno potrdi predlog v višini 100 EUR donacije Gasilski zvezi Slov. 

Bistrica.  

Sklep 13: Svet KS soglasno potrdi predlog v višini 200 EUR donacije RIC-u, za izvedbo božično 

novoletnih prereditev v Slovenski Bistrici. 

Sklep 14: Svet KS soglasno odloči, da ne donira denarnih sredstev Akademsko kulturno 

umetniško društvo Jurija Vodovnika Slov. Bistrica-Poskočnim muzikantom, za izvedbo njihove 

prireditve z dne 13.11.2015. 

 

 



4 
 

 

c.) Predsednik KS predlaga članom sveta KS, da preostanek sredstev iz postavke tekoči transferji 

namenimo neprofitnim organizacijam in ustanovam za leto 2015 v višini 500 EUR za KO-RK 

Pohorski odred za obdaritev otrok socialno šibkih druţin. 

Sklep 15: Svet KS soglasno sprejme sklep, da se sredstva v višini 500 EUR namenijo KO-RK 

Pohorski odred za novoletno obdaritev otrok. 

 

d.) Predsednik KS seznani člane sveta, da smo kot KS uspeli ob sanaciji Partizanske ulice s strani 

Občine zagotoviti avtobusno postajališče izven vozišča pri gospodarskem subjektu Impol in 

razširitev kriţišča Partizanska ulica s Taborniško ulico. 

 

e.) Predsednik KS seznani člane s prispevkom v tedniku Panorama z dne 22.10.2015, kjer urednik 

g. Sinič ponovno navaja g. Capla (občinskega svetnika), da so si nekateri predsedniki KS  konec 

leta 2014 izplačevali enormne denarne nagrade. Predsednik KS Ludvik Repolusk predlaga glede 

na transparentno delovanje našega sveta, da se na prispevek primerno odzovemo in pozovemo 

g. Siniča, kot g. Capla, da poimensko imenujeta  predsednika ali predsednike, ki bi si naj 

izplačali enormne nagrade konec leta 2014.  

Sklep 11: Svet KS soglasno potrdi predlog predsednika, da se pozove g. Siniča in g. Capla k 

poimenskemu imenovanju predsednika ali predsednikov KS, ki so si izplačali v letu 2014 

enormne denarne nagrade.  

 

f.) Član sveta KS Tomaţ Godec opozori prisotne na poškodovana igrala v Prvomajski ulici 9, 

katerih poškodbe so vidne tudi iz priloţenih fotografij. Prosi, da se zadeva sanira. 

 

g.) Članica sveta KS Kropf Irena vpraša glede sanacije hitrostnih ovir na Špindlerjevi ulici in 

dokončanja preplastitve Kajuhove ulice. Predsednik KS odgovori, da so hitrostne ovire v 

Špindlerjevi ulici v skladu s projektno dokumentacijo tudi po preveritvi s strani prometnega 

inšpektorja. Res pa je, da bo v izogib morebitnim poškodbam potrebno zniţati višino posamezne 

ovire in jo v dolţino podaljšati. Kar se tiče Kajuhove ulice projektno ni dokončana, saj manjka 

fina preplastitev asfalta, prav tako pa za navedeno ulico ni bilo izdano uporabno dovoljenje. 

 

h.) Predsednik pozove vse prisotne člane sveta KS Pohorski odred, da do naslednje seje pripravijo 

predloge za načrt dela v letu 2016 in seznani člane, da je zaključna seja v letu 2015, dne 

9.12.2015. 

 

 

Drugih pobud ali predlogov s strani prisotnih ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00. 

 

Zapisnik zapisala:                                                                                          Predsednik sveta KS: 

Irena-Leonida KROPF                                                                                   Ludvik REPOLUSK 

_________________                                                                                    ____________________ 


