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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika Draga Mahorka izraženo na 18. 

redni seji občinskega sveta, dne 19.10.2017 

 

Pobuda: 

»Na pobudo Ženskega foruma SD predlagam, da se Občina Slovenska Bistrica vključi v 

mrežo Otrokom prijaznih Unicefovih mest, ki je organizirana v okviru Unicefa Slovenije.  

Po do sedaj znanih podatkih se je v mrežo vključilo 15 mest v Republiki Sloveniji, in sicer:  

Nova Gorica, Ruše, Piran, Ljubljana, Velenje, Maribor, Trbovlje, Domžale, Kamnik, Zagorje, 

Radlje ob Dravi, Hrastnik, Postojna, Ptuj in nazadnje Kidričevo. V Unicefov projekt se mesta 

vključijo tako, da župan s svojo častno izjavo postane nosilec projekta in zagovornik otrok v 

mestu. Občina se zaveže, da pripravi analizo položaja otrok v mestu in predloge za njegovo 

izboljšanje v obliki srednjeročnega akcijskega načrta, ki vključuje različne projekte za otroke.   

V okviru Ženskega foruma SD smo ocenili, da je Občina Slovenska Bistrica že do sedaj 

naredila veliko za otroke, tako smo med drugim organizirali t. i. »varne točke«, urejamo 

otroška igrišča, vsako leto redno zaseda »otroški parlament«, izboljšuje se varnost na poti v in 

iz šol in še bi lahko našteval.« 

 

Odgovor: 

 

Na Oddelku smo obravnavali pobudo za Unicefovo mesto in začrtali  aktivnosti, ki so pogoj 

za vključitev v mrežo otrokom prijaznih Unicefovih mest. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                           Irena Jereb, 

                                                                        vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika Draga Mahorka izraženo na 18. 

redni seji občinskega sveta, dne 19.10.2017 

 

Pobuda: 

»Na pobudo občank in občanov naselja »Tirgot«, ki uporabljajo lokalni cesti 940011 

(Kopališka ulica) in 940021 (Kraigherjeva ulica) predlagam, da pristojne službe proučijo 

možnost, da se zabojniki za rabljena oblačila, ki so postavljeni na križišču lokalnih cest 

940011, 940021 in 940141 (odcep od Partizanske ulice mimo nove športne dvorane), in sicer 

vzporedno z lokalno cesto 940021, premestijo vzporedno s tokom potoka Bistrica. S 

predlagano prestavitvijo zabojnikov bi se omogočila boljša preglednost samega križišča, 

posebej za voznike, ki se pripeljejo po lokalni cesti 940011 (Kopališka ulica) in hočejo peljati 

ali naravnost ali na levo ali na desno.   

 

 

Odgovor: 

Pobudo  bomo preučili in v kolikor ne bo zadržkov za prestavitev, bomo lastnike pozvali, da 

prestavijo  zabojnike. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                           Irena Jereb, 

                                                                        vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika Draga Mahorka izražena na 18. 

redni seji občinskega sveta, dne 19.10.2017 

 

 

Pobuda: 

Na pobudo občank in občanov mesta Slovenska Bistrica predlagam, da se usmerjevalna tabla 

TRŽNICA, ki je nameščena na drogu ob križišču državne ceste 0275 (Ljubljanska cesta) in 

lokalne ceste 940172 (Čopova ulica) odstrani in namesti na ustrezen drog, kjer bo nakazovala 

pravilno pot do tržnice (zunanje grajsko dvorišče Bistriškega gradu).  

 

Odgovor: 

Za odstranitev usmerjevalnih tabel z napisom Tržnica, ki sta bili v letu 2012 postavljeni v 

sklopu Programa označevalnega sistema v občini Slovenska Bistrica, je bil pozvan 

vzdrževalec ceste, Cestno podjetje Ptuj.  

Namestitev omenjenih tabel na drugo lokacijo za usmerjanje do grajskega dvorišča 

Bistriškega gradu pa ni primerna, saj tam  ni formalna lokacija tržnice. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker 

 

 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

Milan Ozimič 
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            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Draga Mahorka 

  

Vprašanje:  
 

Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 22. 6. 2017, so bili 

imenovani predstavniki ustanovitelja (Občine Slovenska Bistrica) v svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava.  

 

Svetniška skupina SD ni glasovala za predlagani sklep Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja, ker je menila, da ustanovitelja (Občino Slovenska Bistrica) ne more 

zastopati nekdo, ki nima stalnega prebivališča na območju Občine Slovenska Bistrica. 

  

Osebno sem na Upravni enoti Slovenska Bistrica podal pobudo, da se uradno ugotovi, kje ima 

prijavljeno stalno prebivališče ena izmed predlaganih in imenovanih kandidatk.  

 

Upravna enota Slovenska Bistrica je izdala uradno potrdilo, da ena izmed predlaganih in  

imenovanih v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, nima 

prijavljenega stalnega prebivališča na območju Občine Slovenska Bistrica, zato Vas 

vprašujem, kaj boste kot varuh zakonitosti storili, da se ta nepravilnost odpravi.« 

 

Odgovor:  

 

Članica sveta zavoda Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava Anita Peršuh je imela 

stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica v času imenovanja v svet zavoda. Po podatkih 

Upravne enote Slovenska Bistrica je imela Anita Peršuh prijavljeno stalno bivališče v Občini 

Slovenska Bistrica do 18. 8. 2017, v svet zavoda pa je bila imenovana na 17. reni seji 

Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica dne 22. 6. 2017.   

 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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Občina Slovenska Bistrica je na Ministrstvo za javno upravo, Službo za lokalno samoupravo 

postavila vprašanje ali lahko delo v svetu zavoda nadaljuje glede na to, da nima več 

prijavljenega stalnega bivališča v občini Slovenska Bistrica. Odgovora še nismo prejeli. 

Občina bo v nadaljevanju ravnala v skladu z mnenjem oz. odgovorom Službe za lokalno 

samoupravo. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                         Janja Tkavc Smogavec 

                                                             vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska 

                   izraženo na 18. redni seji občinskega sveta, dne 19. 10. 2017. 

 

Vprašanje: 

Ludvik Repolusk je podal vprašanje: »Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska 

Bistrica, Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015 ureja v svojem VII. Poglavju Meritve in 

obračun porabljene vode, 51. člen (uporaba hidrantov), točka 8, navajam: 

»Interni hidranti so del internega vodovoda objekta in morajo biti priključeni na vodovodno 

omrežje za odjemnim mestom. Vzdržuje jih latnik objekta – uporabnik vode. Ob vsaki uporabi 

vode iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu vodovoda, in sicer o vzroku 

in času uporabe ter porabljeni količini vode.« 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev  obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) z veljavnostjo 1.1.2013 pa v svojem drugem 

členu navaja točka 4 navaja, citiram »omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne 

infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode«.  

V tej zvezi sprašujem: 

Kako lahko izvajalec gospodarske javne službe pri internih hidrantih zaračunava lastnikom 

objektov – uporabnikom vode omrežnino za odvajanje in čiščenje odpadne vode iz hidranta, ki je 

enostavno ni. 

Prosim za pisni odgovor«  

  

Odgovor:  

V prilogi podajamo odgovor upravljavca kanalizacijske infrastrukture na območju občine 

Slovenska Bistrica. 

 

S spoštovanjem.    

 

Pripravil:                                                  

Simon Kotnik, dipl.upr.org. 

                                                                Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                       Milan Ozimič 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje g. Ludvika Repoluska izraženega na 18. redni seji 

občinskega sveta, dne 18.10.2017 

 

 

 

I. Vprašanje: 

 

G. Repolusk Ludvik je posredoval naslednje vprašanje:  

 

Sprašujem vas, kakšno je stanje Mladinskega centra v Slovenski Bistrici, Trg svobode 5, ki se 

nahaja v pritličju naslovne stanovanjske zgradbe. 

Po nekaterih informacijah so namreč prostori brez ustreznega vzdrževanja ter s tem 

povzročajo propadanje same občinske nepremičnine in kaj se namerava v bodoče urediti v teh 

prostorih, glede na to, da je sam mladinski center praktično nezaseden skozi vse leto, razen 

nekaj posameznih dnevnih izjem. 

Prosim za pisni odgovor. 

 

 

II. Odgovor: 

 

1. 

Občina Slovenska Bistrica je na osnovi gradbenega dovoljenja iz leta 2004 pristopila k 

rekonstrukciji zgradbe Trg svobode 5 v Slovenski Bistrici, kjer je v pritličju zgradbe nato 

nastal »Mladinski center«. Zgradba je bila  odkupljena od denacionalizacijskega upravičenca, 

v teh prostorih pa je bil včasih »Dom JLA«, namenjen druženju in zabavi. 

 

2. 

Tudi prostori »Mladinskega centra« so bili urejeni s tem namenom: da se mladim v mestu 

Slovenska Bistrica in okolici zagotovi prostor za druženje in zabavo ter prirejanje raznih 
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dogodkov, ki so povezani z njihovim delovanjem. Temu je bil prilagojen  sam slog in 

ureditev, ki ima bolj nestrog – sproščujoč značaj.   

 

Zaradi organizacijskih zapletov ter  prilagoditve formalnim pogojem delovanja in poslovanja 

pa  je od leta 2010 uradni – brezplačni najemnik oz. uporabnik prostorov v velikosti  260 m2 

KLUB ŠTUDENTOV SLOVENSKA BISTRICA. 

 

3. 

Klub kot tak ne more zagotavljati celodnevnega delovanja oz. odprtja prostorov, saj za takšno 

dejavnost (gostilna, bife) ni registriran  - ima le status društva – deluje na prostovoljni osnovi. 

Vprašljiva pa je tudi smotrnost, saj je gostiln in bifejev v okolici dovolj, stroški obratovanja 

(ki jih mora pokrivati klub) pa bi bili še višji.  

 

4. 

Zaradi vprašanja, ki je bilo postavljeno, smo pozvali še predstavnike Kluba študentov, da 

pripravijo poročilo o svojem delovanju in aktivnostih nasploh ter s poudarkom na dogajanju 

in aktivnostih  v prostorih »Mladinskega centra«, ki ga prilagamo. 

 

Skupaj  s predstavniki kluba in upravnikom (Komunala d. o. o.) smo opravili ponoven pregled 

prostorov in ocenili, da je stanje urejenosti in vzdrževanja zadovoljivo, priporočljivo je le 

ponovno pleskanje, kar pa nameravajo urediti v kratkem. V letu 2016  tudi razne inšpekcijske 

službe niso odkrile večjih nepravilnosti pri urejenosti prostorov in poslovanju.  

 

5. 

Glede na vse pripombe in ugibanja glede delovanja oz. nedelovanja  ter stanja  »Mladinskega 

centra«  v zadnjem času predlagamo, da si skupaj ogledamo dejansko stanje prostorov. 

 

 

 

PRILOGA: Poročilo Kluba študentov Slovenska Bistrica 

 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 

     Pripravila:       Vodja odd. za gospodarstvo: 

Mira Zorič, strok. sodel.     Mag. Monika Kirbiš Rojs 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na pobudo občinskega svetnika Motaln Modesta izražene na 18. 

redni seji občinskega sveta, dne 19.10.2017 

 

Pobuda: 

Kako preprečiti vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju? Konkretno na terenu občani 

opažajo, da se zlasti na relaciji Osankarica - Črno jezero - Trije kralji, Črno jezero – Šumik in 

Osankarica – Trije žeblji in naprej proti Klopnemu vrhu vedno več razritih gozdnih površin in 

planinskih poti. Nedopustno je, da se motorni promet kljub prepovedi odvija na teh območji, 

med drugih so ta območja zaščitena in zavarovana, na njih se nahajajo redke živalske in 

rastlinske vrste. Zanimivo je, da se to največkrat dogaja med tednom in ob nedeljah popoldan. 

Podobno velja v zimskem času za vožnjo z motornimi sanmi. Kako in na kak način se da 

ukrepati? 

 

Odgovor: 

 

Omenjena problematika je že dolgo znana in prisotna tudi v našem okolju. Lokalne skupnosti 

glede ukrepanja nimajo prav veliko možnosti, tako na področju sprejemanja predpisov, kakor 

tudi pri sankcioniranju kršiteljev.  

V smislu reševanja te pereče problematike je naša občina, skupaj z drugimi občinami na 

območju Pohorja, že podala pobuda na Ministrstvo za okolje in prostor po vzpostavitvi 

zavarovanega območja Pohorje. Na ministrstvu v zvezi s tem že potekajo določene aktivnosti. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker 

 

                                                                                           Milan Ozimič 

                                                                            Vodja oddelka za okolje in prostor 
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Številka: 033-12/2017-15    0851 

Datum:   22. 11. 2017 

 

 

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA  
Občinski svet 

Kolodvorska ulica 10 

2310  SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO OBČINSKGA  SVETNIKA, GOSPODA MIRA 

JUHARTA  IZRAŽENO NA  SEJI OBČINSKEGA SVETA  

 

Pobuda:  

Gospod Miro Juhart je opozoril na stanje v mestnem parku v Slovenski Bistrici, kjer se sploh 

v večernih urah dogajajo nečedni posli. Poziva  redarstvo in policijo, da preverijo stanje v 

njem. 

 

 

Odgovor: 

Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in 

Makole vsakodnevno izvajajo nadzor v mestnem parku v Slovenski Bistrici. Predvsem v 

okviru projekta varovana soseska, ki ga pod okriljem Varnostnega sosveta Občine Slovenska 

Bistrica izvajamo skupaj s Policijsko postajo Slovenska Bistrica in podjetjem Varnost d. d.  

V primeru zaznave kršitev redarji ukrepajo v skladu s pooblastili.  

V kolikor imate konkretne podatke  o nečednih poslih  jih lahko posredujete na medobčinski 

inšpektorat in redarstvo ali na policijsko postajo.   

 

S spoštovanjem. 
 

 

 

                                                                                                         mag. Robert Vrečko 

                                                                                          Vodja medobčinskega inšpektorata in     

                                                                                                         redarstva -  inšpektor 
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