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Datum: 17. 6. 2019 

 

                   ZAPISNIK  

2.seje Sveta KS Pohorski odred, ki je bila dne 17. 6. 2019 v prostorih  sejne sobe Občine 

Slovenska Bistrica ,Kolodvorska ulica  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,  in Marko Berdnik. Opravičeno so bili odsotni Tomaž Godec, mag. Rebeka 

Tramšek  in   Samo Praprotnik. 

Ugotovi se, da so prisotni tudi vabljeni predstavniki občinske uprave  mag. Branko 

Žnidar, mag. Janja Tkavc Smogavec in krajani Branko Kocijančič, Aleš Dušej in Zoran 

Gaber, vsi bili vabljeni k 3. točki dnevnega reda- problematika izgradnje javne 

razsvetljave  v Osojni ulici. 

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 2.  seje z dne 1. 4. 2019  

3. Aktualno  

-  Obravnava  izgradnje javne razsvetljave v Osojni ulici, vabljeni uslužbenci         

Občinske uprave in prebivalci Osojne ulice  

  - Seznanitev z ostalimi aktivnostmi, 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, Lidija Ravš in 

Marko Berdnik. Ugotovi se, da so opravičeno odsotni  mag. Rebeka Tramšek, Tomaž 

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

prisotna večina članov ter da se lahko nadaljuje s sejo. 
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AD2) Prisotni člani Sveta KS Pohorski odred obravnavajo zapisnik 2. seje Sveta KS z 

dne 1. 4. 2019,  ter zapisnik soglasno potrdijo.  

 

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

potekajo na območju KS Pohorski odred: 

 

1. Izgradnja javne razsvetljave v Osojni ulici  

Pod to točko predsednik Sveta KS Ludvik Repolusk najprej pozdravi vabljene Branka 

Kocijančiča, Aleša Dušeja, Zorana Gabra, dir. Občinske uprave mag. Branka Žnidarja 

in vodjo oddelka za splošne in pravne zadeve  mag. Janjo Tkavc Smogavec.  

Zatem da najprej besedo lastniku zemljišča Osojne ulice Branku Kocijančiču, da na 

kratko povzame stanje, ter kje tudi sam kot lastnik vidi rešitev za zakonito izgradnjo 

javne razsvetljave, skrajšano JR. 

Zatem mag, Janja Tkavc Smogavec  z vidika zakonitosti pojasni dosedanje stanje, ter 

navede pogoje, ki bi omogočili izgradnjo javne razsvetljave, ter da mora biti izkazan v 

prvi vrsti javni interes. 

Dr. Peter Cvahte opozori na še vedno veljaven Odlok o zazidalnem načrtu za 

individualno gradnjo »KUGL«, Ur. list RS, štev. 112/2003 z dne 14.11.2003, ter da bi na 

podlagi odloka bilo potrebno vso infrastrukturo po izgradnji dati brezplačno v upravljanje 

izvajalcem gospodarskih služb.  V tej zvezi še opozori na povezovalno cesto kot 

podaljšek Šolske ulice do Špindlerjeve ulice in dostop do Jenkove ulice iz same Osojne 

ulice.  

Kocijančič pove, da je potekal sodni postopek prav zaradi nerazumevanja in soglasja s 

strani strokovnih služb, saj ni bilo mogoče v letih do 2010 priti do dogovora. Sedaj pa 

ima sodbo Vrhovnega sodišča, ki mu je pritrdilo kot lastniku zemljišča.  

Repolusk povpraša Kocijančiča ali držijo trditve, da namerava ograditi Osojno ulico in 

zapreti del Šolske ulice, katere lastnik je še vedno.  

Kocijančič pove, da se je v zvezi Šolske ulice pripravljen dogovoriti za odkup, ter 

podpisati služnost za izgradnjo JR v Osojni ulici, ne želi pa je dati v javno dobro, saj bi 

potem ves promet potekal ravno po Osojni ulici. 

Repolusk v nadaljevanju poudari, da ni v interesu ne občinske uprave niti KS, da pride 

ponovno do velikih razhajanj in sporov, temveč je skupni cilj, da se približamo z 

pobudami v dobro vseh prisotnih.  

Mag. Branko ŽNIDAR prav tako opozori, da nihče od danes prisotnih ni bil udeležen pri 

nastanku sporov glede Osojne ulice, niti Šolske ulice, ter da je v prvi vrsti interes občine, 

da najde najprej rešitev za Šolsko ulico( odkup po primerni ceni), ter v nadaljevanju tudi 

reševanje Osojne ulice. Prav tako tudi poudari, da se vsi skupaj potrudimo za ugodno 

rešitev .  
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V nadaljevanju mag. Žnidar predlaga, da Kocijančič pripravi ponudbo za odkup 

lastniškega dela v Šolski ulici, rok do 15. 7. 2019 ki bo tudi temelj za pogajanje za 

povezavo Šolske, Jenkove in Osojne ulice(ko bo izgrajena povezovalna cesta do 

Špindlerjeve ulice). 

Sklep: Svet KS sprejme sklep v prisotnosti vabljenih, da Kocijančič pripravi 

ponudbo do 15.7. 2019, ter da se zatem le ta preuči v cilju celovite ureditve. 

 

2 Zbiranje podpisov proti izgradnji pešpoti 

Predsednik Ludvik Repolusk seznani člane Sveta KS, da je s  strani  krajana Damjana 

Jankovića Ulica Pohorskega odreda 1  prejel podpise stanovalcev dela Ulice 

Pohorskega odreda n Tomšičeve ulice, s katerimi nasprotujejo  izgradnji pešpoti med 

Tomšičevo  ulico in Ulico Pohorskega odreda po izgradnji komunalne infrastrukture. Ob 

tem poudari, da se člani Sveta KS že tretji mandat trudijo za izgradnjo varne pešpoti, 

saj hodnik za pešce v Ulici Pohorskega odreda manjka, kar pa ogroža uporabnike. Na 

zapis , da so krajani ogorčeni in  jezni , da so o nameri izgradnje pešpoti na občinskem 

zemljišču izvedeli iz medijev. Repolusk pove, da je zadeva bila javno zapisana v letnih 

programih dela Sveta KS, prav tako ob javnih predstavitvah preko medijev, bila je javna 

obravnava in zadeva predstavljena tako na občini, kot sedežu KS, kjer pa ni bilo ves ta 

čas niti ene pobude, predloga in podobno. 

Sklep: Svet KS sprejme sklep, da bomo člani kljub vsemu poskušali9 najti drugo 

rešitev npr. v sami Ulici Pohorskega odreda,  ali v mesecu septembru na to temo 

sklicali Zbor krajanov, oz. v soglasju z občinsko upravo poiskali rešitev v dobro 

vseh deležnikov.  

 

3. Poročilo o izvedbi prireditve »CVETNI PETEK 2019« 

Predsednik Sveta KS Ludvik Repolusk poda  finančno poročilo po izvedeni prireditvi 

»CVETNI PETEK  2019« ter pove, da je po izkazu bilo prihodkov  skupno 5.580,00 

eurov, odhodkov 3.269,99 eurov in ostanek sredstev v višini 2.310,01 eurov. 

 

4. Poročilo o porabljenih sredstvih za zimsko službo 2018 – 2019 

Predsednik Sveta KS seznani člane sveta, da so za izvajanje zimske službe 2018-2019 

za območje, ki ga ne vzdržuje gospodarska javna služba porabili 496,06 eurov. 

 

 

 

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

prošnjami za donacije.  
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Donacije 

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

namenijo: 

- IMPOS-u za namen izdaje »PETICE« v višini 100 eurov, 

- Društvu upokojencev Slovenska Bistrica za izvajanje njihove dejavnosti v višini 

100 eurov, 

- Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo  Slov. Bistrica za nakup 

uniform v višini 100 eurov, 

- Kegljaškemu društvu Slovenska Bistrica za izvajanje svoje dejavnosti v višini 100 

eurov, 

- Mountainboard klubu Slovenska Bistrica za izvajanje svoje dejavnosti  v višini 

100 eurov, 

 

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 7 potrdil o seznanitvi s 

prireditvijo. 

 

Pobude in predlogi 

Pobud in predlogov ni bilo, razen da se še najprej sprotno rešujejo problemi krajanov, 

obvešča se pristojne službe, ter da člani Sveta še naprej prejemajo sprotno tudi v 

vednost vse ukrepe. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30.  

 

Zapisal         Predsednik Sveta KS 

Ludvik Repolusk                                                                            Ludvik  Repolusk 

 


