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 Številka: 9000-27/2017-Z2 

 

 

Z A P I S N I K 

 

4. izredne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v sredo, 15.11.2017, ob 15. uri 

 

 

4. izredna 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. 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev Dokumenta  identifikacije investicijskega projekta - Nadgradnja prostorov 

za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica 

 

 

K tč. 1 dnevnega reda 

Ugotovitev sklepčnosti  

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 27 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili  Severina Ušen, Lea Ornik in Miro Juhart. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Irena Jereb, vodja oddelka za 

družbene dejavnosti; Mira Kresnik, tajnica župana ter predstavniki javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev Dokumenta  identifikacije investicijskega projekta - Nadgradnja prostorov za 

izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k dokumentu sta podali vodja oddelka za družbene dejavnosti in 

predstavnica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim Dokumentom identifikacije in 

soglasno sprejel sklep, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD pozdravlja prizadevanja občinske uprave, ki sledi razpisom in skuša čim 

več sredstev pridobiti na različnih razpisih. Predlagani dokument bo podprla. Podporo 

predlaganemu dokumentu sta podali tudi svetniški skupini DeSUS in SMC. 

V razpravi je Ludvik Repolusk pozdravil nadgradnjo zdravstvenega doma, sprašuje pa, koliko 

zasebnikov deluje v Zdravstvenem domu, kako je s satelitskim urgentnim centrom, kakšen je 

delež sofinanciranja ostalih treh občin ter opozoril na problem parkirnih mest. 

Jelko Jamnikar je zanimalo, kaj bo z investicijo, če sredstev na razpisu ne dobimo? 

Tanja Vintar je predlagala sprejem dodatnega sklepa, s katerim se pooblasti župana za morebitne 

naknadne spremembe investicijskega dokumenta. 
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Odgovore na posamezna vprašanja iz razprave sta podala župan in predstavnica Zdravstvenega 

doma. 

 

Občinski svet je  v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednja  

 

S K L E P  št. 1 

 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v 
Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 

 

S K L E P  št. 2 

 

Občinski svet pooblašča  župana dr. Ivana Žagarja za morebitne naknadne spremembe 

investicijskega dokumenta in spremembe  sklepa   o potrditvi  DIIP-a, če bodo  potrebne za 

odobritev ali realizacijo  sofinancerskih sredstev  Ministrstva za zdravje. 

 
 

Seja je bila zaključena ob  15.30.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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