
 

 

ZAPISNIK 

 

Sestanka članov Sveta KS Pohorski odred, kateri je bil dne 12.8.2011 ob 09.00 uri neposredno  na 

terenu - na gradbišču  Prežihove ulice v Slovenski Bistrici. 

 

Prisotni člani Sveta KS: 

1. Ludvik Repolusk, predsednik Sveta KS  

2. Dušan Detiček, podpredsednik Sveta KS  

Ostali prisotni: 

1. Gospod  Marko Pušnik  iz  Oddelka za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica 

2. Gospod  Marjan Vanček, projektant TRASA d.o.o  

 

Dnevni red: 

1. Ogled gradbišča Prežihove ulice v Slovenski Bistrici s projektantom , kot je bilo dogovorjeno 

na sestanku z dne  23.6.2011  z vodjo Oddelka za Okolje in prostor pri občini Slovenska 

Bistrica gospo Danico Sagadin Leskovar  

Vsi prisotni se s predlaganim dnevnim redom strinjajo. 

 

Ad1 

V uvodu je predsednik Sveta KS Pohorski odred Ludvik Repolusk vabljenim predstavil cilj srečanja in 

sicer, da se na podlagi sprejetega dogovora z vodjo Oddelka za okolje in prostor gospo Danico 

Sagadin Leskovar opravi neposredno na terenu ogled samega gradbišča – trase v Prežihovi ulici v 

prisotnosti projektanta gospoda Marjana Vančeka, ter se predstavijo predlogi, ki bi pripomogli k 

realizaciji dokončanja projekta. V nadaljevanju se ugotovi, da je prišlo do odstopanja izvedbe del v 

Prežihovi ulici, kakor tudi  do odstopanja od samega potrjenega projekta.  

Po uvodu se prične z ogledom, kjer se s strani predstavnikov KS predstavijo predlogi, ki so bili 

načeloma že dogovorjeni z vodjo Oddelka za okolje in prostor. 

V tej zvezi so ob ogledu same trase  bili sprejeti  naslednji predlogi, ki se morajo vsestransko  preučiti 

ter pripraviti celovite rešitve: 

 



 

Sklep 1:  

a)  Deponijo zemljine neposredno ob ograji Športnega parka zadržati, saj bi se le ta uporabila za 

urejevanje okolice po končani izgradnji pločnika s kolesarsko stezo z desne strani v smeri 

Tomšičeve ulice; ugotovi se, da je potrebna infrastruktura –  kanalizacija že izgrajena,ter da 

projektant izvedbo del zajame v nov popis potrebnih del; v nasprotnem primeru pa je 

potrebno predvideti urejeno tlakovano pešpot ob ograji športnega parka, pri tem pa je 

potrebno ali le tej spremeniti naklon, jo primerno urediti in okolico ozeleniti; 

b) Pešpot, ki vodi iz smeri Partizanske skozi t.i. beli park ob športnih objektih je potrebno 

ustrezno urediti ob sami Prežihovi ulici in sicer na ta način, da se  dvigne nivo (navoz gramoza 

ali podobno); prav tako se dopolni projekt s trapeznim prehodom za pešce, ki bi 

osnovnošolcem omogočal varen prehod  iz  II. osnovne šole do športnih objektov skozi park; 

c) Med postavljenimi drogovi za javno razsvetljavo umestiti ozelenitev, ter namestiti ustrezna 

drevesa;  

d) Razširitev ustja križišča  z leve strani, od Jeseneka v smeri Tomšičeve ulice ki bo omogočal 

uvoz in izvoz na Prežihovo ulico; 

e) Pristopiti k reševanju prestavitve ograje, ki ograjuje sam športni park ob Prežihovi ulici iz 

smeri  ulice Ob stadionu; projektant se zaveže, da ponovno posname stanje na terenu, ter na 

podlagi ugotovitev in dejstev pripravi ustrezne rešitve, ki bi omogočile  dokončanje del,  le ta 

pa ne bi odstopala že od samega potrjenega projekta; 

f) Dokončna ureditev krožišča in zamenjava začasnih segmentov z ustrezno ureditvijo pločnikov 

in prehodov za pešce. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 10.30 uri.  

 

Zapisal:         Predsednik Sveta KS  

Ludvik Repolusk        Ludvik Repolusk   

  

 POSLANO: 

1 x Oddelek za okolje in prostor  

      Gospa  Danica Sagadin Leskovar 

1 x TRASA d.o.o. gospod  Marjan Vanček 


