
 

 

ZAPISNIK 

 

Sestanka  članov Sveta KS Pohorski odred , kateri je bil dne 23.6.2011 ob 07.00 uri na sedežu KS 

Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, Slovenska Bistrica. 

 

Prisotni člani Sveta KS: 

1. Ludvik Repolusk, predsednik Sveta KS  

2. Dr. Peter Cvahte, član  

Ostali prisotni: 

1. Gospa Danica Sagadin Leskovar, vodja Oddelka za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica 

 

Dnevni red: 

1. Zastala dela in izgradnja le te izven potrjenega projekta v Prežihovi ulici Slovenska Bistrica 

2. Razno 

Vsi prisotni se s predlaganim dnevnim redom strinjajo. 

 

Ad1 

V uvodu je predsednik Sveta KS Pohorski odred Ludvik Repolusk vabljeni vodji Oddelka za okolje in 

prostor gospe Danici Sagadin Leskovar predstavil namen srečanja, saj Svet KS ugotavlja, da so 

gradbena dela iz neznanih razlogov v Prežihovi ulici zastala, prav tako pa Svet KS ugotavlja, da se 

gradbena dela izvajajo izven zastavljenega in potrjenega projekta, tudi s strani samega Sveta KS. 

V nadaljevanju je Dr. Peter Cvahte predstavil samo problematiko in odstopanja od potrjenega 

projekta, kar je predstavil tudi s samim povečanim izdelanim slikovnim projektom. Poudaril je tudi, 

da je bila v tej zvezi izvedena tudi Javna tribuna, katere pa se vabljeni predstavniki občinskih služb 

niso udeležili.  

Na zastavljena vprašanja je zatem odgovorila vodja Oddelka za okolje in prostor gospa Danica 

Sagadin Leskovar, katera je poudarila, da se zaveda, da so dela zastala. Vzrok je stečaj CP Maribor, s 

katerim je bila sklenjena pogodba o izvedbi del. Prav tako je povedala, da so v občinskem proračunu 

tudi zagotovljena sredstva za leto 2011, katera omogočajo po izbranem izvajalcu tudi nadaljevanje 

del. 



 

Po razgovoru, je bil tudi opravljen ogled neposredno na terenu – gradbišču Prežihove ulice v 

Slovenski Bistrici. Ob samem ogledu na terenu, so bile vse ugotovljene in zaznane nepravilnosti 

predstavljene gospe Danici Sagadin Leskovar, katera je tudi ugotovila, da so na samem delu gradbišča 

nepravilnosti, katere bo potrebno s projektantom na terenu tudi odpraviti.  

V tej zvezi je bil sprejet Sklep 1: Oddelek naslednji sklep: 

Sklep 1:  

Oddelek za okolje in prostor se mora najprej skupaj s pristojnimi občinskimi službami dogovoriti z 

lastnikom zemljišča gospodom Jesenek glede prenosa oz. zamenjave zemljišča. Nadalje je pri 

ponovnem ogledu s strani projektanta le-tega potrebno opozoriti na naslednje: 

a) Odstraniti deponijo zemljine neposredno ob ograji Športnega parka, ali le tej spremeniti 

naklon, jo primerno urediti, ozeleniti, ali pa na tem prostoru urediti igrišče za odbojko na 

mivki; 

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); 

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

drevesa;  

d) V križišču z Ulico na Ajdov hrib iz smeri le te postaviti ustrezno prometno signalizacijo, znak 

STOP, razmisliti tudi o talni označbi »prehod za pešce« 

e) Namestitev prometnega ogledala v križišču ulice Na Ajdov hrib s Prežihovo ulico, ki bo 

omogočalo preglednost iz smeri Ul. Ob stadionu; 

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

smeri  ulice Ob stadionu; 

Ad2 

Pod točko razno sta prisotna predstavnika Sveta KS Pohorski odred predstavila tudi najbolj 

perečo problematiko na območju KS Pohorski odred. Pri tem sta izpostavila problematiko 

nerealiziranih nalog iz prejšnjega obdobja delovanja Sveta KS, pri tem pa poudarila, da so 

nerealizirane načrtovane naloge iz prejšnjih let prioriteta tega leta, kot so : 

- Urediti parkirne prostore pred stanovanjskim blokom Tomšičeva 2-4 

- Urediti parkirne prostore pred  stanovanjskim blokom Tomšičeva 30,30a,-32 

- Sanacija komunalne ureditve v samem blokovskem naselju 

- Pristopiti k načrtni sanaciji oz. komunalni ureditvi v Aljaževi ulici Slov. Bistrica, na podlagi 

ugotovitev terenskega ogleda komunalne inšpektorice 

- Vzdrževanje lokalnih cest v okviru finančnih možnosti  

Oba predstavnika sta ob zaključku sestanka tudi poudarila, da člani Sveta KS Pohorski odred želimo 

biti vključeni ob nadaljevanju izvedbe gradbenih del v Prežihovi ulici, ob spoštovanju dogovorjenih 

aktivnosti, ki jih je potrebno vključiti pred nadaljevanjem samih del.  



 

Sestanek je bil zaključen ob 08.30 uri.  

 

 

Zapisal:         Predsednik Sveta KS  

Ludvik Repolusk        Ludvik Repolusk   

  

 POSLANO: 

1 x Oddelek za okolje in prostor  

      gospa Danica Sagadin Leskovar   

 

 


