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Datum: 1.4.2019 

 

                   ZAPISNIK  

2.seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 1.4.2019 v prostorih sedeža KS Pohorski 

odred, Tomšičeva ulica 24, Slovenska Bistrica, s pričetkom ob 18.00 uri. 

Ugotovi se, da so se seje udeležili člani Sveta KS: Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, 

Lidija Ravš, mag. Rebeka Tramšek in Marko Berdnik. Opravičeno sta bila odsotna 

Tomaž Godec in Samo Praprotnik. 

Sklicatelj seje je bil predsednik Sveta KS, Ludvik Repolusk, ki je predlagal naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti  članov Sveta KS  

2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta KS z dne 12.12.2018 

3. Aktualno: 

- seznanitev z novostmi, ki potekajo na območju KS 

4. Razno: 

- Vloge za dotacije, izdana soglasja potrditev računov 

- Drugo, predlogi članov za uspešno delovanje Sveta KS 

 

Predlagan dnevni red vsi prisotni soglasno potrdijo.  

 

AD1) Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, ugotovi, da so se seje 

udeležili naslednji člani Sveta KS: Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte, mag. Rebeka 

Tramšek, Lidija Ravš in Marko Berdnik. Ugotovi se, da sta opravičeno odsotna Tomaž 

Godec in Samo Praprotnik. Predsednika Sveta KS Pohorski odred nato ugotovi, da je 

prisotna večina članov ter da se lahko nadaljuje s sejo. 

 

AD2) Prisotni člani Sveta KS Pohorski odred obravnavajo zapisnik 1. seje Sveta KS z 

dne 12.12.2018 ter zapisnik soglasno potrdijo.  

 

AD3) Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, povzame novosti, ki 

potekajo na območju KS Pohorski odred: 

 

1. Peskanje poti pri gradu 
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S strani krajanov je bila KS Pohorski odred obveščena o stanju ozke poti pri gradu. 

Zadeva je bila odstopljena Komunali Slovenska Bistrica v reševanje. Za ureditev je 

potrebno še soglasje Zavoda za varstvo narave.  

 

2. Problematika parkiranja v Kopališki ulici 

S strani stanovalcev Kopališče ulice je bil posredovan na KS Pohorski odred dopis v 

zvezi z neurejenostjo cestišča in problematiko parkiranja v Kopališki ulici.  

Dopis je bil posredovan na Občino Slovenska Bistricam Oddelku za okolje in prostor, od 

koder pa še ni bilo prejetega uradnega odgovora. Ponovno se pozove pristojne osebe  

k odgovoru in ureditvi.  

Problematika je bila posredovana tudi medijem. 

 

3. Neopravljeno delo s strani izvajalcev sanacije telekomunikacij v Cankarjevi 

ulici 

Pri sanaciji telekomunikacijskega omrežja v Cankarjevi ulici izvajalci niso povrnili jaškov 

v prvotno stanje, zato so bili pozvani k čimprejšnji ureditvi.  

 

4. Osvetlitev Osojne ulice 

Stanovalci Osojne ulice so podali predlog za ureditev razsvetljave v Osojni ulici. Tam 

naj bi bili pripravljeni tudi jaški s kablovodi, namenjeni javni razsvetljavi. Lastnik bi bil 

pripravljen dati vse potrebne služnosti. Na občino – pravna služba je bila s strani KS 

poslana pobuda za ureditev vsega potrebnega za ureditev razsvetljave v Osojni ulici. 

 

5. Pridobitev odgovora v zvezi z izvedbo kanalizacije 

Ker se na KS Pohorski odred obrača vedno več krajanov iz Kajuhove ulice, Ulice v 

Črnec, Vodovnikove ulice, V Zafošt in Aljaževe ulice z vprašanjem ali bodo krajani  oz. 

prebivalci v navedenih ulicah, glede na to, da gre za mestno območje ob gradnji drugega 

dela zahodne obveznice priključeni na bistriško čistilno napravo (odvajanje odpadnih 

voda – fekalna, meteorna kanalizacija), je bilo to vprašanje poslano na Komunalo 

Slovenska Bistrica, od koder so poslali naslednji odgovor: 

»Pri projektu zahodne obvoznice se bo gradila kanalizacija: 

- na odseku Vrtnarske ulice, ki bo omogočala priključitev objektov v primeru zazidave 

na parceli 262/1 k.o. Zgornja Bistrica in obstoječi objekt na naslovu Vrtnarska 11, 

- na odseku pred Hoferjem, vključno s povezovalno cesto V Zafošt do HŠ 10. 

V okviru projekta Zahodne obvoznice se bo kanalizacija gradila samo znotraj OPPN , 

potrebne povezave izven OPPN bo morala zgraditi še Občina.  

V nadaljevanju pa je mogoča gradnja kanalizacije  v ulici V Zafošt, v smeri HŠ 13,18,20. 
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V kolikor bodo pridobljene služnosti, bo v nadaljevanju mogoča tudi navezava 

uporabnikov Kajuhove ulice in sicer  za HŠ 15,17,23,25, in 31 a,31b.  

Vsi ostali uporabniki Kajuhove ulice imajo izvedeno povezavo na javno kanalizacijo v 

Kajuhovi ulici. 

Prav tako so objekti z naslovom V Črnec 1,3,5,7,4 povezani na javno kanalizacijo v 

Kajuhovi ulici. 

V nadaljevanju ulice V Črnec do zahodne obvoznice so kmetijska področja, kjer 

dolgoročno gledano ni bilo izkazanega interesa za gradnjo (Občina Slovenska Bistrica). 

Prav tako je ostalo področje okoli zahodne obvoznice kmetijsko področje, kjer po 

zagotovilu Občine dolgoročno ni bila izkazana sprememba namembnosti zemljišč, zato 

gradnja kanalizacije ni predvidena. 

Najnovejše podatke o stanju zemljišč pa je mogoče dobiti preko spletnega portala PISO, 

ki je dostopen vsem uporabnikom. Prav tako je na portalu PISO mogoč vpogled v vso 

javno infrastrukturo. 

Ostale ulice niso vezane na projekt Zahodne obvoznice. 

V Vodovnikovi ulici pa je zgrajena nova javna kanalizacija s povezavo na ČN Slovenska 

Bistrica do HŠ 5. 

 

6. Predlog za ureditev poti za Domom upokojencev 

 

V zvezi s pobudo za ureditev pešpoti za Domom upokojencev se preverja  lastništvo 

zemljišč, saj je le del zemljišča, kjer bi tekla pešpot v lasti Občine Slovenska Bistrica. 

 

7. Opozorila v zvezi z nevarno cesto na Spodnji Ložnici 

 

V zvezi z opozorili prebivalcev, da je cesta na Spodnji Ložnici izredno nevarna in kdaj 

se namerava urediti na način, ki bo omogočal večjo varnost vseh udeleženih, je bila 

posredovana pobuda za rešitev. Ugotovljeno je bilo, da je cesta državna in da Direkcija 

za ceste trenutno nima predvidenega projekta na tem območju. Predvidena je izgradnja 

krožišča v 2019/2020. Problematika se pošlje v reševanje Občinski upravi.  

 

8. Sofinanciranje asfaltiranja ceste 

 

V zvezi z zaprosilom za sofinanciranje asfaltiranja ceste, ki je javno dobro v izmeri 143 

m, se prisotni seznanijo, da je bilo leto nazaj sofinancirano gramoziranje ceste. Preveri 

se potek obvoznice, in če tu ni predviden potek obvoznice, se zagotovi sofinanciranje 

gramoziranja.  
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9. Sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja 

 

Center za krepitev zdravja ZD Slovenska Bistrica je podal pobudo za sodelovanje s 

krajevnimi skupnostmi. Krajanom bi želeli predstaviti novosti in dejavnosti. V okviru 

predvidenega sodelovanja se omogoči Centru prostore v KS Impol.  

 

10. Sprejetje proračuna 

Prisotni člani KS Pohorski odred se seznanijo, da je bil sprejet proračun za KS Pohorski 

odred.  

Prisotni člani KS Pohorski odred so soglasno sprejeli naslednji sklep: 

»Predsedniku Sveta KS Pohorski odred, Ludviku Repolusku, se podeli pooblastilo, da v 

okviru proračuna prerazporeja sredstva. Sklep velja do preklica.« 

 

AD4) Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil s 

prošnjami za donacije.  

 

Donacije 

Prisotni člani Sveta KS Pohorski odred so soglasno sprejeli odločitev, da se donacije 

namenijo: 

- Klubu Študentov Slovenska Bistrica za izvedbo Dneva ljubezni, v višini 100,00 €, 

- Društvu Brusnica  za izvedbo prireditve Živ-žav, prireditve ob dnevu žena in 

prireditve ob zaključku leta, v višini 300,00 €, 

- Območni organizaciji Rdečega križa Slovenska Bistrica, za izvedbo letnega 

programa dela, v višini 800,00 €. 

 

Soglasja in potrdila 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, je prisotne seznanil, da je bilo 

med obema sejama izdanih s strani KS Pohorski odred 8 soglasij za podaljšanje 

obratovalnega časa in 4 potrdila o seznanitvi s prireditvijo.  

 

Postavitev igral 

Prisotni se seznanijo s potekom izdelave igral v parku v Slovenski Bistrici in na Ložnici.  

Na Ložnici so bila pridobljena dodatna potrebna soglasja, pridobljene so bile 3 ponudbe 

izvajalcev, izbran je bil najugodnejši ponudnik igral.  

 

Cvetni petek 

12. aprila bo tradicionalno izveden Cvetni petek. Popolna zapora ceste bo od 7.00 – 

19.00.  
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Pobude in predlogi 

Prisotni člani KS Pohorski odred se dogovorijo, da se vsi predlogi projektov za leto 2020 

pripravijo najkasneje do jeseni, da so pripravljeni za 1. branje proračuna. K podaji pobud 

za izvedbo projektov se bodo s strani KS pozvali tudi krajani.  

 

Marko Berdnik predlaga, da bi se lahko pozvalo k asfaltiranju ceste na Spodnji Ložnici.  

 

Predsednik Sveta KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk, seznani prisotne, da poteka v 

petek, 5.4., in soboto, 6.4., čistilna akcija v vrtcih in šolah, kjer učenci čistijo tudi okolje 

v KS Pohorski odred.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30.  

 

Zapisala          Predsednik Sveta KS 

mag. Rebeka Tramšek                                                                Ludvik  Repolusk 

 


