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Z A P I S N I K 

 

16. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v sredo, 12.4.2017, ob 15. uri 

 

 

16. redna seja Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki jo je sklical in vodil župan dr. Ivan 

Žagar (v nadaljevanju predsedujoči),  je bila v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. Pričela se je 

ob 15. uri. 

 

K tč. 1 dnevnega reda 

Ugotovitev sklepčnosti  

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 29 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji sta opravičila  Igor Kruder in Matej Goričan. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Milan Ozimič, vodja oddelka 

za okolje in prostor; Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Monika Kirbiš Rojs, 

vodja oddelka za gospodarstvo; Janja Tkavc Smogavec, vodja oddelka za splošne in pravne 

zadeve; Jožica Jurič, vodja oddelka za finance; Mira Kresnik, tajnica župana ter predstavniki 

javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 16.2.2016   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Ludvik Repolusk je pripomnil, da ni dobil vseh odgovorov na svojo razpravo pod 5. točko 

dnevnega reda in bo ta vprašanja poslal v pisni obliki. 

Pri 18. točki je predlagal dopolnitev zapisnika, ker je ponovno opozoril na izgradnjo pločnika v 

Žolgarjevi ulici pri Šparu.  

Občinski svet je soglasno potrdil zapisnik s predlagano dopolnitvijo. 

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 16. redne seje 

Tomaž Godec je predlagal umik 7., 8. in 16. točke dnevnega reda, ker gradivo ni bilo objavljeno 

skladno s Poslovnikom občinskega sveta. 

Obrazložitev na nepravočasno objavo gradiv je podal župan. 

Predlagatelj se ni strinjal, da ni bilo možno pravočasno objaviti gradiv pod 16. točko, zato je 

vztrajal pri umiku 16. točki dnevnega reda, medtem ko točki 7 in 8 ostaneta na dnevnem redu. 

Predsedujoči je dal na glasovanje umik 16. točke. 

Občinski svet s 7 glasovi ZA in 19 PROTI umika ni izglasoval. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlagani dnevni red. 

Občinski svet je s 24 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 16.2.2017 

3. TOČKA Potrditev dnevnega reda 16. redne seje  

4. TOČKA Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 – II. 

obravnava 

5. TOČKA Odlok o spremembah Odloka o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica – I. 

obravnava – skrajšan postopek, 

6. TOČKA Pravilnik o  štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

7. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta – Celovita energetska sanacija 

javnih objektov občine Slovenska Bistrica 

8. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta – Delna (tehnološka) energetska 

sanacija javnih objektov občine Slovenska Bistrica 

9. TOČKA Investicijski program – Vrtec Laporje 

10. TOČKA Poročilo o delu javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 

11. TOČKA Trendi varnostnih pojavov na območju občine Slovenska Bistrica v letu 2016 

12. TOČKA Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska 

Bistrica za leto 2016 

13. TOČKA Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja 

občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2016 

14. TOČKA Potrditev cenika storitev plakatiranja izvajalca Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

15. TOČKA Premoženjske zadeve: 

 Dopolnitev in sprememba Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 

16. TOČKA Kadrovske zadeve: 

- razrešitev in imenovanje nadomestnih članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem  

prometu Občine Slovenska Bistrica 

- imenovanje  predstavnikov soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 

- imenovanje direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

- mnenje h kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

17. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

18. TOČKA Vprašanja in pobude 

19. TOČKA Informacije: 

  - Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine Slovenska  

    Bistrica v letu 2016 

  -Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine    

    Slovenska Bistrica za leto 2016 

  -Razno. 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 – II. obravnava 

Uvodno obrazložitev k programu dela občinskega sveta je podal direktor občinske uprave. 
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Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženi program dela in sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s programom dela  in meni, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je  prav tako obravnavala predloženi Program dela – II. obravnava in 

meni, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Drago Mahorko je obrazložil amandma, ki ga je vložil k programu dela, Tomaž Godec pa 

amandma, ki ga je vložila stranka SD.  

Simon Unuk je bil mnenja, da je dopolnilo Draga Mahorka pisno obrazloženo in vloženo 

primerno, vendar ga zanima, ali smo že bili kdaj koli obveščeni o kakšnem prestopništvu iz 

katere koli šole. Če situacija ni problematična, naj to obravnava Odbor za družbene dejavnosti 

oz. za to pristojne institucije, saj meni, da to med našimi mladostniki ni tako razširjeno, da bi 

moral to obravnavati občinski svet. S sistemsko ureditvijo financiranja vseh društev v občini se 

strinja, čeprav meni, da je že predlagani program dela zelo obširen in ni primerno, da ga še 

dopolnjujemo. 

Ludvik Repolusk je spomnil, da je že pri spri sprejemanju akta o ustanovitvi varnostnega sosveta 

predlagal sprejem Sporazuma o ustanovitvi varnostnega sosveta.  

V nadaljnji razpravi so sodelovali še Stanislav Mlakar, Miro Juhart, Žarko Furman in Tanja 

Vintar, ki so bili mnenja, da je še na današnji seji veliko točk s področja varnosti; da se naj 

svetniki udeležujejo okroglih miz s področja teh tem, ki jih organizirajo drugi; da je boljša 

preventiva kot kurativa; da je sistemska ureditev financiranja vseh društev neizvedljiva, saj se 

tako različnih društev ne da sistemsko urediti, pa tudi zanje veljajo različni zakoni o financiranju; 

da je potrebno za društva urediti pravila financiranja. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje amandmaje: 

»Naslov teme: Nasilnost v osnovnih šolah Občine Slovenska Bistrica 

Gradivo pripravi Oddelek za družbene dejavnosti in ravnatelji javnih zavodov. 

Predviden rok obravnave – IV. kvartal 2017.« 

Občinski svet v navzočnosti 29 svetnikov z 11 glasovi ZA in 19 PROTI, dopolnila ni sprejel. 

 

Amandma: 

SPLOŠNO 

 

NALOGE NAMEN OKVIRNI ROK SODELUJOČI 

Sporazum o ustanovitvi 

varnostnega sosveta 

Legalizacija področja v zvezi z  

ustanovitvijo varnostnega sosveta 

III. kvartal  

 

Občinski svet z 11 glasovi ZA in 16 PROTI dopolnila ni sprejel. 

 

Amandma: 

DRUŽBENE DEJAVNSOTI  

 

 

NALOGE NAMEN OKVIRNI ROK SODELUJOČI 

Vpliv psihosomatskih 

sredstev na mlado 

generacijo 

Analiziranje področja, ki vpliva 

na zdravje in razvoj mlade 

generacije 

III. – IV. 

kvartal 

Odbor za 

družbene 

dejavnosti 

 

Občinski svet s 13 glasovi ZA in 16 PROTI dopolnila ni sprejel. 

 

Amandma 

DRUŽBEME DEJAVNOSTI 
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NALOGE NAMEN OKVIRNI ROK SODELUJOČI 

Pravilnik o sistemski 

ureditvi financiranja 

vseh društev v Občini 

Slovenska Bistrica 

Sistemska ureditev financiranja 

vseh društev in organizacij v 

lokalni skupnosti 

III. – IV. 

kvartal 

Odbor za 

družbene 

dejavnosti 

 

Občinski svet z 10 glasovi ZA in 16 PROTI dopolnila ni sprejel. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje še progam dela v predlagani obliki. 

Občinski svet je z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme program dela Občinskega sveta Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2017 v  II. obravnavi. 

K tč. 5 dnevnega reda 

Odlok o spremembah Odloka o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava – 

skrajšan postopek, 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za splošne in pravne 

zadeve. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok in sprejela dva sklepa: 

- da je Odlok primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in 

- predlaga, da se predloženi Odlok sprejme po skrajšanem postopku 

Svetniška skupina SD bo predlagani Odlok sprejela, občinski upravi pa predlaga, da značke 

prejmejo tudi občinski svetniki prejšnjega mandata, ki jih niso dobili. 

Srečko Juhart (SDS) je opozoril, da se uporabljata dve obliki grbov Občine Slovenska Bistrica in 

kje je napisano, kakšen mora biti grb. 

Župan je v odgovor povedal, da gre za nespoštovanje Odloka o grbu; direktor občinske uprave je 

odgovoren za pregled vseh oblike grbov, ki so v uporabi. 

Po razpravi je občinski svet soglasno sprejel Odlok o spremembah Odloka o grbu in zastavi 

Občine Slovenska Bistrica v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopku. 

Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica. 

  

K tč. 6 dnevnega reda 

Pravilnik o  štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev Pravilnika je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženi Pravilnik in sprejel dva sklepa, in sicer: 

- se je seznanil s Pravilnikom o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica in meni, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu 

- da se v 7. členu  pravilnika  spremeni zadnji odstavek, ki na novo glasi «Dodatek za  

bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju  študija.« 

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Pravilnik in sprejela sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu v 1. obravnavi. 

Metki Cvetko se ureditev, da študentje ne smejo prejemati štipendije še iz drugih virov, ne zdi 

primerna. 
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Simona Unuka je zanimalo, ali je povprečna ocena 7,5 pri naravoslovnih poklicih z namenom, da 

bo več študentov prijavljenih, saj glede težavnosti študija meni, da tudi ti študentje lahko 

dosežejo oceno 8 ali 8,5. 

Miru Juhartu se zdi Pravilnik izredno dober, si pa želi, da se sredstva za ta namen povečajo. 

Tanja Vintar je predlagala, da se v Pravilnik vnese določilo, da imajo pravico do štipendije 

študentje, ki imajo stalno bivališče v občini Slovenska Bistrica. 

Stanislav Zajšek je mnenja, da je povprečna ocena 7,5 primerna, bi pa bilo potrebno pri 

dodeljevanju nameniti štipendije za deficitarne poklice. 

Svetniška skupina SD bo Pravilnik potrdila v I. obravnavi, predlagajo pa, da se v 4. členu za 

sklop A nameni 60 %, za sklop B pa 40 % sredstev; 8. člen se naj dopolni, da se razpis štipendij 

objavi tudi v tedniku Panorama in Informatorju; v 13. členu se naj navede, da o pritožbah na I. 

stopnji odloča direktor občinske uprave, na II. stopnji pa župan; vsi prejemniki štipendij se naj 

javno objavijo, saj gre za javna sredstva, razen če je to v nasprotju z zakonodajo; Pravilnik naj 

obravnava še Klub študentov in Mladinski svet. 

Maks Tramšek je prav tako pohvalil Pravilnik, predlagal pa je zvišanje cenzusa in 7,5 na 8. 

Svetniška skupina SDS ugotavlja, da je bila večina pripomb, ki so bile izražene v zadnjem 

obdobju upoštevane in bodo Pravilnik potrdili v I. obravnavi. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme  Pravilnik o  štipendiranju študentov Občine 

Slovenska Bistrica - I. obravnava. 

K tč. 7 dnevnega reda 

Dokument identifikacije investicijskega projekta – Celovita energetska sanacija javnih 

objektov občine Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k točkama 7. in 8., ki sta vsebinsko povezani, je podala vodja oddelka za 

gospodarstvo in predstavnik podjetja Radix d.o.o. 

Odbor za gospodarstvo je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je primeren za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD je mnenja, da javno zasebna partnerstva niso dobra, kar se je izkazalo tudi 

pri javni razsvetljavi in projektih s stavbnimi pravicami. Glede na to, da občina nima sredstev za 

izvedbo sanacije objektov, svetniška skupina ne bo nasprotovala sprejemu DIIP-ov in jih bodo 

potrdili, čeprav so do njih skeptični. 

V razpravi so sodelovali Tomaž Godec, dr. Andrej Godec, Drago Mahorko, Maks Tramšek, 

Ludvik Repolusk, Stanislav Zajšek, Lea Ornik, Miro Juhart in Simon Unuk, nanašala se je na 

mnenje, da je najprimernejša oblika koncesijsko javno zasebno partnerstvo in ali je bil pridobljen 

interes za takšno obliko; kolikšen je donos zasebnika pri prihrankih; kdo je zasebnik; kaj se 

predvideva z objektom v Vošnjakovi ulici; kdo bo izvajal nadzor nad investicijo; ali je možna 

kombinacija energentov? 

Odgovore na vprašanja iz razprave sta podala predstavnika podjetij Radix d.o.o. in Petrol. 

Svetniška skupina DeSUS projektov ne bo zavirala in jih bodo podprli, čeprav ne čisto brez 

pomislekov. 

Svetniški skupini SDS in SLS k predlaganemu Dokumentu nimata pomislekov, zato ju bosta 

podprli. 

Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

– Celovita energetska sanacija javnih objektov občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: 

investicijski dokument). 
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Odobri se izvedba investicije. 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo so-financerskih sredstev Ministrstva za infrastrukturo. 

 
K tč. 8 dnevnega reda 
Dokument identifikacije investicijskega projekta – Delna (tehnološka) energetska sanacija 

javnih objektov občine Slovenska Bistrica 

Uvodna obrazložitev ter razprava k predloženemu dokumentu je bila izvedena pod 7. točko 

dnevnega reda, zato je predsedujoči dal na glasovanje, občinski svet pa soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

– Delna (tehnološka) energetska sanacija javnih objektov občine Slovenska Bistrica (v 

nadaljevanju: investicijski dokument). 

Odobri se izvedba investicije. 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo so-financerskih sredstev Ministrstva za infrastrukturo. 

 

* 

Odmor od 18.05 do 18.25. 

V nadaljevanju je prisotnih 27 svetnikov. 

* 

 

K tč. 9 dnevnega reda 

Investicijski program – Vrtec Laporje 

Uvodno obrazložitev k Investicijskemu programu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z gradivom in sprejel sklep, da je primerno za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD bo predlagani Investicijski program podprla. 

Štefan Otorepec se je zahvalil za pripravljen program. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Investicijski program »Vrtec Laporje«  

Odobri se izvedba investicije. 
 

K tč. 10 dnevnega reda 

Poročilo o delu javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 

Poročilo o delu je podala direktorica javnega zavoda. 

Odbor za gospodarstvo je obravnaval predloženo poročilo in ga ocenil kot zelo dobro 

pripravljenega in primernega za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD je obravnavala poročilo in so veseli, da je javni zavod uspešen pri prijavah 

na različne razpise. 

Svetniška skupina SMC je poročilo ocenila kot enega najbolje pripravljenih in preglednih. 

Svetniški skupini SDS in SLS ocenjujeta tako poročilo kot delo Razvojno informacijskega centra 

kot odlično. 
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Po mnenju Ludvika Repoluska so cilji RIC-a zelo dobro načrtovani, zanimajo pa ga  rezultati 

projektov, kjer RIC sodeluje kot partner; učna kuhinja je neizkoriščena in predlaga, da se uporabi 

kot javna kuhinja ali pa se izkoristi na drugi način. 

Poročilo je pozitivno ocenila tudi Patricija Breznikar. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom o delu javnega zavoda 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.  
 

K tč. 11 dnevnega reda 

Trendi varnostnih pojavov na območju občine Slovenska Bistrica v letu 2016 

Uvod k Trendom varnostnih pojavov na območju občine Slovenska Bistrica je podal komandir 

Policijske postaje. 

Poročilo je obravnaval varnostni sosvet. 

Ludvik Repolusk je vesel, da se je področje kriminalitete izboljšalo, da se tudi sami obnašamo 

bolj samozaščitno in bolj pazimo na svoje premoženje ter da so upadli samomori. V imenu 

svetniške skupine SD je predlagal poročevalcu, da pohvalo in zahvalo prenese vsem sodelavcem 

Policijske postaje Slovenska Bistrica. 

Franc Pernat je pohvalil poročilo, ga pa zanima, zakaj kriminaliteta ni bolje raziskana? 

Žarko Furman meni, da je poročilo odlično pripravljeno, trendi so dobri, bi pa bilo dobro, da bi 

imela policija več pristojnosti. 

Miro Juhart je pohvalil delo policije, ga pa skrbi varnost na regionalni cesti v kraju Velenik, kjer 

vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti in naj bi bila Policija na tem odseku večkrat prisotna. 

Zahvalo poročilu in delu policije je v imenu svetniške skupine DeSUS podala tudi Lea Ornik. 

 

K tč. 12 dnevnega reda 

Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica za 

leto 2016 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal sodelavec za zaščito in reševanje. 

Poročilo je obravnaval tudi varnosti sosvet. 

Svetniška skupina SD ocenjuje poročilo kot dobro in se vsem prostovoljcem zahvaljuje za 

njihovo delo in jim želi čim manj intervencij. 

Pohvalo za dobro delo gasilcem in vsem, ki so udeleženci pri zaščiti in reševanju ter uspeha pri 

nadaljnjem delu, sta izrekla tudi Stanislav Zajšek in Miro Juhart. 

 

K tč. 13 dnevnega reda 

Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2016 

Uvod k poročilu je podal vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva; poročilo je obravnaval 

tudi varnostni sosvet, ki se udeležencem zahvaljuje za dobro sodelovanje. 

Ludvik Repolusk, Žarko Furman, Franc Pernat, Drago Mahorko in Miro Juhart so v razpravi 

ocenili poročilo kot vzorno ter izrekli pohvalo k delu inšpektorata in redarstva. 

Po razpravi je občinski svet v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 

Občinski  svet  Občine  Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o delu medobčinskega 

inšpektorata in redarstva ter sprejme oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2016. 
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K tč. 14 dnevnega reda 

Potrditev cenika storitev plakatiranja izvajalca Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Uvodno obrazložitev k dokumentu sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter direktor 

Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniški skupini SD se zdi primerneje, da bi sprejeli nov Odlok o plakatiranju, ker je obstoječi 

zastarel, je pa njegov sprejem v programu dela občinskega sveta.  

Razprava, v kateri so sodelovali Tomaž Godec, Ludvik Repolusk, Drago Capl, Miro Juhart, 

Modest Motaln, Lea Ornik, Stanislav Zajšek, Simon Unuk, Drago Mahorko, se je nanašala na 

neprimernost potrjevanja cenika storitev plakatiranja, saj je potrebno sprejeti odlok, ki je bil v 

prvem branju že v letu 2013; ali bo možno zaračunavati plakatiranje v skladu s cenikom; da se za 

plakatiranje do 8 dni plača samo taksa; da so v obstoječem odloku navedeni še tolarji; ali so v 

mestu brezplačna plakatna mesta; da je potrebno vzpostaviti red na plakatnih stebričkih; na 

katerem členu temelji cenik; plakatna mesta v času volitev? 

Odgovore na posamezna vprašanja in pomisleke sta podala župan in vodja oddelka  za okolje in 

prostor. 

Predsedujoči je dal cenik na glasovanje. 

Drago Mahorko je pred glasovanjem obrazložil glas proti, ker cenik nima podlage v obstoječem 

odloku. 

Občinski svet je s 16 glasovi ZA in 7 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje cene storitev plakatiranja izvajalca plakatiranja 

Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. 

 

K tč. 15 dnevnega reda 

Premoženjske zadeve: 

 Dopolnitev in sprememba Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je primeren za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk je menil, da je cena prenizka, glede na to, da gre za stavbno zemljišče in 

predlagal, da se zadeva še enkrat preveri, zaradi česar je bila  točka umaknjena z dnevnega reda. 

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Kadrovske zadeve: 

- razrešitev in imenovanje nadomestnih članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem  

prometu Občine Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je brez razprave v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o razrešitvi in imenovanju nadomestnih predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica 

 

I.  
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Ivanki Ratej, predstavnici s področja medicine, dela in športa in Stanku Brdniku, predstavniku 

upravljavca cest in javnih površin preneha mandat. 

 

II. 

 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica se  

i m e n u j e t a: 

 

-  Jernej Hren kot predstavnik področja medicine, dela in športa in 

- Modest Motaln kot predstavnik upravljavca cest in javnih površin. 

 

III. 

 

Mandat imenovanih je vezan na mandat sveta. 

 

- imenovanje  predstavnikov soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 
 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Statutarno pravna komisija je pregledala Odloke in ugotovila, da je posamezni kandidat v svet 

zavoda lahko izvoljen samo dvakrat. 
Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju enega predstavnika v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica se kot predstavnik Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e: 

 

-  Florjan Globovnik. 

II. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 
 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 
Občinski svet je brez razprave v navzočnosti 28 svetnikov s 27 glasovi ZA sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 
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I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje se kot predstavniki 

Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Mojca Vidmar,  

-  Maksimiljan Tramšek in 

-  Brigita Koren. 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 
 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se kot predstavniki 

Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Vida Lipoglav,  

-  Samo Iršič in 

-  Saša Vidmar. 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska 

Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica 
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I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica se kot 

predstavniki Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Danijel Lenošek  

-  Nina Novak 

-  Ksenija Vidali 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

- imenovanje direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Drago Mahorko je povedal, da bodo svetniki svetniške skupine SD glasovali po lastni presoji, 

sam bo glasoval za predlagani sklep. 

Občinski svet je s 27 glasovi ZA sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju direktorice javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

Za direktorico javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica se imenuje Herta Žagar. 

 

II. 

 

Mandat imenovane traja pet let.  

 

- mnenje h kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Drago Mahorko bo glasoval za predlagani sklep, ne vidi pa funkcije komisije, ki bo morala 

oceniti dosedanje delovanje ravnatelja in mu dati prednost, če je njegovo delo ocenila pozitivno. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednje 
 

MNENJE  

h kandidaturi za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

 

Ivanu Kovačiču, Aleksandri Lorbek in Petri Fidler se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen 

Tinje.  
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K tč. 17 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude 

Stanislav Zajšek ni bil zadovoljen z odgovorom na svoja vprašanja,  postavil je tudi še dodatna, 

na katera je odgovarjal vodja oddelka za okolje in prostor. Za dokončno razrešitev odprtih 

vprašanj je bilo dogovorjeno, da se sestane z vodjem oddelka.  

 

K tč. 18 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Ludvik Repolusk je imel  pripombe na prometno signalizacijo in ureditev Gradišča. 

Prosi tudi za korekten odgovor lokacijskega načrta ob RTP-ju, saj ga zanima, ali gre za 

stanovanjsko-obrtno ali industrijsko cono? 

 

Štefan Otorepec je imel pripombo na rekonstrukcijo ceste v naselju Kočno, ki nima uporabnega 

dovoljenja! 

 

Lea Ornik je izpostavila, da vodovodni odbor Gladomes zanima, kdaj se bo sprejel Dokument 

identifikacije investicijskega projekta, Urejanje vaškega jedra Gladomes, ker bi v sklopu tega 

projekta zamenjali vodovodno cev z vsemi priključki za odjemalce vode. Cev je že stara 50 let in 

se pojavljalo pogosta popravila, kar sigurno ni dobro za zdravo pitno vodo. Stroške za menjavo 

cevi z vsemi priključki bo krila Vodovodna skupnost Gladomes. 

 

Miro Juhart ponovno daje pobudo za asfaltiranje bankin ob cesti od Črešnjevca do Leskovca. 

Kdaj in kako se bo pristopilo k sanaciji ceste v samem središču Črešnjevca, ki je uničena zaradi 

posedanja sekundarne kanalizacije, ki se je izvajala. 

 

Mateja Arnuš zanima, kako daleč je projekt rekonstrukcije Železniške postaje na Pragerskem, saj 

se boji, da bo izpadla iz projekta? 

  

Srečko Juhart – SLS je postavil  naslednja vprašanja oz. pobude: 

- Ureditev parkiranja v Gradišču 

- Lokacijski načrt RTP 

- Regionalna cesta Slov. Bistrica – Poljčane, ni prehodov za pešce 

- Urejanje pločnika od hotela Leonardo proti Cigonci 

 

Dr. Andrej Godec je podal pisno vprašanje: 

»Na počivališču (uradnem ali neuradnem, to ne vem) v Veleniku se dnevno pojavljajo kupi smeti 

Gre za smeti v vrečkah in vrečah, odložene ob koše za smeti, ki so celo nemalokrat prazni. To 

kaže na dejstvo, da to niso meti, ki bi jih tam odložili tisti, ki se ustavijo zaradi počitka ali celo 

prenočitve in jim rečemo »tovornjakarji«, ampak te smeti tja pripeljejo nevestneži, saj so med 

vrečami tudi vreče za zbiranje ločenih odpadkov, ki jih občani naše občine dobijo od JP 

Komunala. Ob pozornejšem spremljanju dogajanja na tem počivališču lahko opazimo domačine, 

ki smeti pripeljejo z avtom, pa tudi s prikolico (tudi lastniki bifejev). Po zadnji čistilni akciji, ko 

so bile odstranjene vse smeti (zahvala pripadnikom SV in Komunali), se je počivališče na cvetno 

nedeljo že bohotilo v »smetnem« cvetju. 

Vem, da lokacije ne moremo nenehno nadzirati, da je redno odstranjevanje odvrženih odpadkov 

nujno in daje to strošek Komunale, ampak odstranjevanje pripeljanih smeti je (po mojem 

vedenju) saniranje črnega odlagališča. Tudi ponekod drugod imajo probleme, vendar takšnega 

črtnega odlagališča ne poznam. 



Zapisnik 15. redne seje - OSNUTEK 

V upanju, da bi z namestitvijo dveh ali treh tabel z opozorili vplivali ne nevestneže in jih 

usmerili, da smeti lahko brezplačno oddajo v CERO Pragersko, saj ni tako oddaljen, dajem to 

pobudo za odstranitev tega črnega odlagališča na tej tudi mednarodno pomembni prometnici.  

Ob ustrezni medijski podpori tej akciji, bomo naredili nekaj dobrega za osveščanje ljudi, 

ohranjanje okolja in lepšega videza naše občine. 

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Informacije: 

  - Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine Slovenska  

    Bistrica v letu 2016 

  -Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine    

    Slovenska Bistrica za leto 2016 

  -Razno. 

 

Drago Mahorko je spomnil, da je statutarno pravna komisija na vodje svetniških skupin poslala 

pobudo za opredelitev okrog občinskega praznika in prosi za odgovore. 

Povedal je tudi, da je družba Impol denarno nagrado v višini 5.560,00 €, ki jo je prejela ob 

podelitvi priznanja občine, namenila za letovanje otrok iz revnejših družin, in sicer 50 % 

Rdečemu križu in 50 % Centru za socialno delo. 

Zahvalil se je tudi Komunalni d.o.o. za posaditev dreves po mestu. 

Ludvik Repolusk  se je v imenu KS Pohorski odred zahvalil Komunali za posaditev dreves v 

bivalnem območju mesta; vse prisotne pa je povabil na zasaditev drevesa ob dnevu zemlje 21.4. 

ob 11. uri, katere se bo udeležil tudi Predsednik Republike. 

 

Seja je bila zaključena ob  21.35.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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