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SPOŠTOVANI KRAJANI – STANOVALCI TOMŠIČEVE ULICE 25 IN 27,
SLOVENSKA BISTRICA
Svet KS Pohorski odred je v tem letu obravnaval nekaj pritožb posameznih stanovalcev,
stanujočih na naslovu Tomšičeva 25 in Tomšičeva 27 v Slovenski Bistrici. Posamezne
stanovalce so motila igrala, tudi otroci s starši, ki so se družili in igrali na Vašem skupnem
zemljišču, pri tem pa so za posamezne stanovalce predstavljali prekomerni hrup.
V tej zvezi ste se obrnili tudi na upravitelja stanovanj in skupnega zemljišča, to je PTZ
Bistrica, z.o.o. s sedežem Ljubljanska ulica 38 Slovenska Bistrica. V razgovorih z
odgovornimi pri PTZ Bistrica, z.o.o., je bilo ugotovljeno, da zahtevate najemnino za
zemljišče, kjer se nahajajo igrala, ki so bila namenjena predvsem vašim otrokom in otrokom
bližnjih večstanovanjskih zgradb. Prav tako pa se je od KS zahtevala Pogodba o
odškodninski odgovornosti za morebitne poškodbe uporabnikov igral.
V Svetu KS smo bili prepričani, da se z namestitvijo igral na opisanem zemljišču zagotavlja
tudi boljša kvaliteta bivanja tako vas stanovalcev, kot tudi vaših otrok, a žal temu ni tako.
Na podlagi vsega zapisanega Vas obveščamo, da je Svet KS Pohorski odred na svoji zadnji
seji z dne 27.11.2012 sprejel sklep, da bomo igrala v zgodnjih spomladanskih mesecih v letu
2013 umaknili, ter jih namestili na kraju, kjer jih bodo otroci še kako radi uporabljali in
ostalih prebivalcev, brez otrok, ne bodo motili.
Pripominjamo, da smo še vedno pripravljeni na dialog z vami, v kolikor bo z vaše strani
izražena volja, da igrala ostanejo. Ne moremo pa pristati na najemnino zemljišča in na
zavarovanje odškodninske odgovornosti za poškodbe otrok, saj je to dolžnost slehernega
starša, da varuje in zavaruje svojega otroka.
S spoštovanjem.
Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

Upravitelja, to je PTZ Bistrica z.o.o., Ljubljanska cesta 38 smo zaprosili, da z dopisom obvesti
stanovalce Tomšičeve 25 in Tomšičeve 27, Slovenska Bistrica.

