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O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t  
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 54,   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

 Številka: 9000-23/2017-Z2 

 

Z A P I S N I K 

18. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 19.10.2017, ob 15. uri 

 

18. 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 28 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji sta opravičila dr. Andrej Godec in Igor Kruder. 

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

za okolje in prostor; Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Janja Tkavc Smogavec, 

vodja oddelka za splošne in pravne zadeve; Jožica Jurič, vodja oddelka za finance; Ivan 

Pristovnik, predsednik nadzornega odbora, Mira Kresnik, tajnica župana, ter predstavniki javnih 

občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 3. izredne seje z dne 8.6.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je brez razprave soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 9. dopisne seje z dne 14.6.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je brez razprave soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 22.6.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Ludvik Repolusk in Drago Mahorko sta imela pripombo na 5. točko dnevnega reda, saj menita, 

da bi moral biti tehnični pravilnik priloga zapisnika, zato so na seji tudi potrdili Odlok v prvi 

obravnavi. Bojijo se, da se ponovil zgodba javne razsvetljave, kjer tehnični pravilnik in Odlok 

nista usklajena. 

Pojasnila na pripombe je podal župan. 

Občinski svet je s 23 glasovi ZA in 0 PROTI potrdil zapisnik v predlagani obliki. 
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K tč. 5 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 18. redne seje 

Tomaž Godec je v imenu svetniške skupine SD predlagal umik 13. točke dnevnega reda, ker je v 

zvezi z Odlokom o ravnanju komunalnih odpadkov preveč stvari nepojasnjenih; Drago Mahorko 

pa, da župan pod 19. točko poda kratko informacijo, zakaj odcep zahodne obvoznice še ni odprt 

ter o postopkih za nadaljevanje izgradnje. 

Predsedujoči je dal najprej na glasovanje predlog za umik 13. točke dnevnega reda. 

Občinski svet z 12 glasovi ZA in 16 PROTI predloga ni potrdil. 

Predsedujoči je dal na glasovanje, občinski svet pa je s 27 glasovi ZA in 0 PROTI potrdil 

naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 3. izredne seje z dne 8.6.2017 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 9. dopisne seje z dne 14.6.2017 

4. TOČKA Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 22.6.2017 

5. TOČKA Potrditev dnevnega reda 18. redne seje  

6. TOČKA Izvolitev predstavnikov – elektorjev  v volilno telo 4. volilne enote  za izvolitev 

člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta iz Občine Slovenska 

Bistrica 

7. TOČKA Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. obravnava 

8. TOČKA Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2017 

9. TOČKA Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica – I. 

obravnava 

10. TOČKA Odlok  spremembi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec » Otona Župančiča« 

Slovenska  Bistrica – I. obravnava 

11. TOČKA Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega  

pomena za Občino Slovenska Bistrica – I. obravnava - skrajšan postopek 

12. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih 

pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica- I. 

obravnava             

13. TOČKA Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica - II. 

obravnava 

14. TOČKA Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

občine Slovenska Bistrica – II. obravnava 

15. TOČKA Premoženjske zadeve:  

- dopolnitev in sprememba Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja in 

Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 

- ureditev premoženjsko pravnih razmer na območju Osankarice 

16. TOČKA Kadrovske zadeve: 

- soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica 

- soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica   

-  mnenje h kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

17. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

18. TOČKA Vprašanja in pobude 

19. TOČKA Informacije: 

      - Razno 
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K tč. 6 dnevnega reda 

Izvolitev predstavnikov – elektorjev  v volilno telo 4. volilne enote  za izvolitev člana 

državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta iz Občine Slovenska 

Bistrica 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica je na svoji 1. izredni seji, dne 17.9.2012, skladno s 14. 

in 15. členom Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. št. 100/05-ZDSve-UPB1 in 95/11 

odločba US), sprejel Pravilnik za izvolitev predstavnikov občine Slovenska Bistrica v volilno 

telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta za 

volitve.  

 Skladno z določili tega pravilnika je komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja, oblikovala rokovnik za izvedbo postopkov za izvolitev elektorjev v volilno telo 

za izvolitev člana državnega sveta  4. volilne enote in določitev kandidata za člana državnega 

sveta iz občine Slovenska Bistrica, izvedla vse načrtovane aktivnosti ter občinskemu svetu 

poročala o izvedenih postopkih. 

Do vključno 14. oktobra 2017 do 24. ure, ki je bil določen kot zadnji rok za vložitev kandidatur,  

je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela: 

A) Štiri (4) kandidature za izvolitev elektorjev v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev     

člana državnega sveta, v katerih so za elektorje predlagani: 

 

1. ARNUŠ Matej, s stalnim bivališčem Šarhova ulica 37, 2331 Pragersko, 

2. BREZNIKAR Patricija, s stalnim bivališčem Ul. Pohorskega odreda 2, 2314 Zg. 

Polskava, 

3. JEROVŠEK Jožef, s stalnim bivališčem Sp. Nova vas 36, 2310 Slovenska 

Bistrica, 

4. JUHART Miro, s stalnim bivališčem Črešnjevec 131, 2310 Slovenska Bistrica, 

5. JUHART Srečko, s stalnim bivališčem Kebelj 1A, 2317 Oplotnica, 

6. LESKOVAR DUŠAN, s stalnim bivališčem Visole 99, 2310 Slovenska Bistrica, 

7. Mag. ORNIK Lea, s stalnim bivališčem Kalše 34, 2315 Šmartno na Pohorju, 

8. OTOREPEC Štefan, s stalnim bivališčem Laporje 105, 2318 Laporje, 

9. VINTAR Tanja, s stalnim bivališčem Pokoše 35A, 2314 Zg. Polskava.  

 

B) Tri  (3) kandidature za določitev kandidata za člana državnega sveta, v katerih so za 

člana državnega sveta predlagani: 

 

1.        GODEC Tomaž, s stalnim bivališčem Prvomajska 9, 2310 Slovenska Bistrica, 

2.        OZIMIČ Milan, s stalnim bivališčem Črešnjevec 103, Slovenska Bistrica, 

3.        ZAJŠEK Stanislav, s stalnim bivališčem Sp. Polskava 57B, 2331 Pragersko. 

 

V skladu z 10. členom pravilnika za izvolitev predstavnikov občine Slovenska Bistrica v volilno 

telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta je 

komisija   vse tri kandidate za člane državnega sveta pozvala, da pred izvedbo tajnega glasovanja 

o določitvi kandidata za člana državnega sveta, lahko predstavijo svoje poglede na delo člana 

državnega sveta. Vsi trije kandidati so se pred člani občinskega sveta tudi predstavili. 

Po predstavitvi je na željo občinskih svetnikov sledila razprava. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je nato v skladu s sprejetim pravilnikom  

izvedla tajno glasovanje za izvolitev elektorjev in kandidata za člana DS ter občinskemu svetu 

posredovala rezultate glasovanja. 

A/  REZULTAT glasovanja za izvolitev elektorjev iz območja občine Slovenska Bistrica 

v  volilno telo za izvolitev člana državnega sveta 4. volilne enote 
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Od  31 članov občinskega sveta, kolikor jih je imelo pravico glasovati, jih je na seji bilo prisotnih 

29, glasovalo pa jih je 23. 

Od  23 oddanih glasovnic je bilo VELJAVNIH 23 glasovnic. 

Posamezni kandidati so na podlagi tajnega glasovanja dobili naslednje število glasov:  

 

(vrstni red po seznamu iz poročila) 

1. ARNUŠ Matej    19 glasov 

2. BREZNIKAR Patricija  19 glasov 

3. LESKOVAR Dušan   18 glasov 

4. VINTAR Tanja   18 glasov 

5. JEROVŠEK Jožef   17 glasov 

6. JUHART Srečko   17 glasov  

7. Mag. ORNIK Lea      7 glasov 

8. JUHART Miro      6 glasov 

9. OTOREPEC Štefan      5 glasov 
 

Glede na rezultat tajnega glasovanja, so največ glasov prejeli: 

1. ARNUŠ Matej    19 glasov 

2. BREZNIKAR Patricija  19 glasov 

3. LESKOVAR Dušan   18 glasov 

4. VINTAR Tanja   18 glasov 

5. JEROVŠEK Jožef   17 glasov 

6. JUHART Srečko   17 glasov  

 

Navedeni kandidati so bili izvoljeni za elektorje. 
 

B/      REZULTAT glasovanja za določitev kandidata za člana državnega sveta iz občine  

          Slovenska Bistrica 

Od 31 članov občinskega sveta, kolikor jih je imelo pravico glasovati, jih je na seji bilo prisotnih 

29, glasovalo jih je pa 23. 

Od  23 oddanih glasovnic je bilo VELJAVNIH 23 glasovnic. 

 

1. GODEC Tomaž      2 glasova  

2.  Milan OZIMIČ       17 glasov 

3.  ZAJŠEK Stanislav     4 glasov 

 

Za kandidata za člana DS je bil določen  Milan Ozimič, ki je prejel 17 glasov. 
 

Občinski svet je v nadaljevanju z 21 glasovi ZA in 0 PROTI  potrdil naslednji 

 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica ugotavlja, da so na podlagi rezultatov tajnega 

glasovanja v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta 4. volilne enote  izvoljeni naslednji 

elektorji: 

 

1. ARNUŠ Matej, s stalnim bivališčem Šarhova ulica 37, 2331 Pragersko, 

2. BREZNIKAR Patricija, s stalnim bivališčem Ul. Pohorskega odreda 2, 2314 Zg. 

Polskava, 
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3. JEROVŠEK Jožef, s stalnim bivališčem Sp. Nova vas 36, 2310 Slovenska 

Bistrica, 

4. JUHART Srečko, s stalnim bivališčem Kebelj 1A, 2317 Oplotnica, 

5. LESKOVAR DUŠAN, s stalnim bivališčem Visole 99, 2310 Slovenska Bistrica, 

6. VINTAR Tanja, s stalnim bivališčem Pokoše 35A, 2314 Zg. Polskava.  

 

Občinski svet je v nadaljevanju z 21 glasovi ZA in 0 PROTI potrdil naslednji 

 

U G O T O V I T V E N I     S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica ugotavlja, da je na podlagi rezultatov tajnega 

glasovanja, Milan OZIMIČ, rojen, 15.9.1957, stanujoč  Črešnjevec 103, 2310 Slovenska 

Bistrica, določen za kandidata za člana državnega sveta iz Občine Slovenska Bistrica, na 

volitvah, ki bodo 22.11.2017. 

 

* 

Odmor od 17.10 do 17.25. 

V nadaljevanju je prisotnih 26 svetnikov. 

* 

 

K tč. 7 dnevnega reda 

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. obravnava, je 

podal župan. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval del proračuna, ki pokriva družbene dejavnosti,  in 

meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je  prav tako obravnavala predloženi dokument in meni, da je gradivo 

primerno za obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Svetniška skupina SD pozdravlja, da se proračun obravnava že na oktobrski seji; prihodkovno in 

odhodkovno je usklajen; je pa v njem zelo malo razvojnih projektov. Stalnica proračuna je 

odplačevanje glavnice in obresti ter stavbne pravice, zaradi česar se moramo za razvojne 

projekte vsako leto zadolževati. 

Svetniška skupina SD celotnega proračuna ne bo podprla, bodo pa podpirali vse dobre projekte. 

Svetniška skupina DeSUS  ugotavlja, da proračun ostaja na ravni lanskega leta in so pričakovali 

nekoliko bolj investicijsko naravnanega. Glede na stanje cest v občini bi bilo potrebno več 

sredstev nameniti za vzdrževanje le-teh; ali se bodo zaključili projekti na kanalizaciji; ureditev 

naselja Gladomes;  kolesarke steze; zmanjšajo se naj sejnine občinskemu svetu in nagrade 

predsednikom KS, ta sredstva se naj namenijo vzdrževanju cest. 

Svetniška skupina DeSUS se bo pri glasovanju vzdržala. 

Svetniško skupino SMC zanima, kako se bo spremenil proračun do drugega branja, ker se bo 

povprečnina povišala. Na odboru je podal zahtevo, da do seje dobimo pisno, kdo je deležen 

plačil po podjemnih pogodbah, pa tega ni dobil. Smiselno bi bilo, da bi sooblikovali proračun, 

tako pa nanj nimajo nobenega vpliva, zato se bodo vzdržali sprejemanja. 

Svetniška skupina SDS generalno s proračunom ni zadovoljna. Trenutna vlada ni bila 

pripravljena na evropske projekte in  jih ni znala planirati in črpati. Če se bo povprečnina 

dvignila, se naj ta sredstva namenijo za cestno  infrastrukturo. Proračun pripravljajo strokovne 

službe, nanj pa se lahko podajo konkretni predlogi. 
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Svetniška skupina SLS prav tako ni zadovoljna s proračunom, ker je premalo sredstev, lahko pa 

svetniki predlagajo drugačno porabo, morajo pa se porabiti racionalno. 

Svetniška skupina SMS Stranka mladih – Zeleni Evrope predlaga dvig postavke mladinski 

programi 3.9.3. za 5.000,00 €. 

Jelko Jamnikar zanima, zakaj se znižujejo sredstva za komunalo in varstvo okolja, javno 

razsvetljavo ter vzdrževanje občinskih cest? 

Stanislav Zajšek sprašuje, zakaj se ne pristopi k sprejemu odloka o plačevanju sejnin in nagrad 

po KS, zanima ga  celoten dolg občine ter predlaga gradnjo kolesarskih stez. 

Drago Mahorko je podal naslednje predloge: ureditev lastništva cest, saj je večina cest v 

privatnih lastništvih; pristopiti k ureditvi avtobusne postaje v Slovenski Bistrici; pristopiti k 

izobraževalnemu programu keramičar v srednji šoli; pristopiti k urejanju volišč, saj morajo biti v 

naslednjem letu vsa dostopna za invalide; kolesarske steze; nakup doma na Osankarici. 

Ludvik Repolusk želi več sredstev za urbano opremo, saj bo z odprtjem zahodne obvoznice 

potrebnih več sredstev za vzdrževanje tega dela; premalo sredstev je za investicije; se pa 

zahvaljuje za zasaditve na področju KS Pohorski odred v letošnjem letu. 

Miro Juhart predlaga znižanje sredstev na postavki plače župana in podžupanov in se naj 

namenijo sredstvom za starejše; asfaltiranje ceste v vaškem središču Leskovca; ureditev 

turistične signalizacije; energetska sanacija stavb bi se lahko ogrevanje izvajalo s cenejšimi 

energenti – sekanci ali lesno biomaso. 

Branko Repnik že vsa leta opozarja na problematiko upokojencev, saj je znesek  že več let enak, 

upokojencev pa je vsako leto več, zato predlaga dvig postavke na 20.000; prav tako se naj dvigne 

postavka za ljubiteljsko kulturo na 150.000 €. 

V nadaljnji razpravi so sodelovali še Juhart Srečko (SDS), Modest Motaln, Maks Tramšek, 

Tomaž Godec in Tanja Vintar, ki se ne strinjajo z znižanjem honorarja  funkcionarjem v KS, saj 

ljudje niso več pripravljeni delati, v nekaterih KS pa so se sejninam že odpovedali; kohezijska 

sredstva so premajhna; da so KS izgubile sredstva stavbnih zemljišč; potrebna je rekonstrukcija 

ceste Gladomes – Tinjska gora, ki je izpadla iz proračuna; urejanje rondojev; koliko sredstev 

Komunala namenja za urejanje rondojev; da ni res, da imamo premalo razvojnih projektov - 

obvoznica, vrtec, energetska obnova stavb; srečni smo lahko, da sploh še imamo postavke 

ljubiteljske kulture in športa, ker teh postavk marsikje nimajo več. 

Po razpravi je odgovore na posamezna vprašanja podal župan. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov z 18 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica 

za leto 2018 v prvi obravnavi. 

 

K tč. 8 dnevnega reda 

Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2017 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo poročilo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženo poročilo in sprejel sklep, da je primerno 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  se je seznanil s poročilom in meni, da je primerno za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je po razpravi v  navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 
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Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom o polletni realizaciji 

proračuna Občine Slovenska Bistrica za obdobje I. – VI. 2017.  

 

K tč. 9 dnevnega reda 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica – I. obravnava 

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

zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženi Odlok in soglasno sprejel sklep, da 

je primeren za obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok in s 4 glasovi za in enim proti 

sprejela sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Svetniška skupina SD meni, da bi morali takšen odlok obravnavati že leta 2000, ni pa tako dobro 

pripravljen, da bi ga lahko sprejeli, zato bo do druge obravnave potreben popravek: 

- potrebno je narediti analizo in ga priključiti enemu javnemu zavodu v naši občini,  RIC-u ali 

Zavodu za kulturo; 

- v njem ni zajetih določil zakona o medijih; 

- kako določiti predstavnika zainteresirane javnosti Odbora v 8. členu; 

- sporen je 22. člen – prevzem obveznosti do naročnikov 

- sporno je določilo, da se direktorju nadaljuje mandat do izteka mandata v 26. členu 

Svetniška skupina SD Odloka ne bo podprla, bodo pa spremljali, v kakšnem besedilu bo Odlok 

pripravljen za II. branje. 

Svetniška skupina DeSUS je predlagala umik Odloka, prične se naj postopek, da se Zavod 

priključi drugemu zavodu v občini, RIC-u ali Zavodu za kulturo, zato predlaganega Odloka ne 

bodo podprli. 

Ludvik Repolusk se ne strinja, da ta Odlok nima finančnih posledic in bi morali poiskati 

optimalno rešitev, kako zracionalizirati to področje. Če želimo imeti kvaliteto in optimalnost, je 

potrebna oprema, za nabavo katere je pristojen občinski svet. Občinski svet do sedaj ni nikoli 

razpravljal o nabavi opreme. Razjasniti je potrebno, kaj sploh želimo, danes pa ne bo glasoval. 

Simon Unuk nikoli ni bil zadolžen, da Občino informira o problematiki Zavoda za KTV, saj ima 

zavod svoje vodstvo, ki je o problematiki opozarjal občino in na podlagi tega smo o njej 

razpravljali na občinskem svetu. 

Patricija Breznikar se nikakor ne strinja z združevanjem javnih zavodov, saj je področna 

zakonodaja tako različna, da je nemogoče obvladati vsa področja, zato tudi prihrankov z 

združevanjem ne bi bilo. 

Po razpravi sta odgovore na vprašanja podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve ter 

župan. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov s 26 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za 

informiranje Slovenska Bistrica v I. obravnavi. 

 

K tč. 10 dnevnega reda 

Odlok  spremembi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec » Otona Župančiča« 

Slovenska  Bistrica – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predloženemu Odloku je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok in soglasno sprejel sklep, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. Enak sklep je sprejela tudi Statutarno pravna komisija. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 
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S K L E P 

 

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

ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica - I. obravnava. 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega  pomena za 

Občino Slovenska Bistrica – I. obravnava - skrajšan postopek 

Uvodno obrazložitev k predloženemu Odloku je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok in soglasno sprejel sklep, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.  

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in soglasno sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel Odlok o spremembi Odloka o 

razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica v I. obravnavi. 

Soglasno je sprejel sklep o skrajšanem postopku. 

Občinski svet je soglasno sprejel še naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembi Odloka  o  razglasitvi 

kulturnih  spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska  Bistrica 

 

K tč. 12 dnevnega reda 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 

centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica - I. obravnava             

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

in predstavnica podjetja Ibis d.o.o. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu ter predlagal sprejem po skrajšanem postopku. 

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok in meni, da je primeren za 

obravnavo na občinskem svetu ter sprejem po skrajšanem postopku. 

V razpravi je Draga Mahorka zanimalo, kdaj bomo obravnavali celovit občinski prostorski plan, 

Miro Juhart pa, da se pri gradbenih posegih upošteva tudi potrebe okoliških prebivalcev. 

Odgovore sta podala predstavnica Ibis d.o.o. ter župan. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel predloženi Odlok v I. obravnavi. 

Soglasno je sprejel tudi sklep, da se Odlok sprejme po skrajšanem postopku. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

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

začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in 

mesto Slovenska Bistrica.         

 

K tč. 13 dnevnega reda 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica - II. obravnava 

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

in direktor Komunale d.o.o. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je 

Odlok s pripombami primeren za obravnavo na občinskem svetu. 
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Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in s 3 glasovi za in 2 proti 

sprejela sklep, da je Odlok primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Svetniška skupina SD ugotavlja, da je evidentno, da se s tem Odlokom zmanjšuje dejavnost 

izvajalca javne službe; odvoz steklovine in papirja se bo odvažal redkeje, so pa bili stroški z 

ureditvijo ekoloških otokov. Nova zakonodaja dopušča tako ekološke otoke kot odvoz od vrat do 

vrat, stroški se z novo ureditvijo ne bodo zmanjšali. 

So pa k predlogu Odloka vložili tudi amandmaje. 

Stanislav Zajšek je proti ukinitvi ekoloških otokov, zato predlaganega Odloka ne bo podprl. 

Svetniška skuina DeSUS je proti ukinitvi ekoloških otokov, ker so se občani nanje navadili. V 

prvem branju so predlagali, da globe ostanejo na isti ravni kot prej in ker to ni bilo upoštevano, 

bodo glasovali proti sprejemu Odloka. 

Tudi svetniška skupina SMC je proti ukinitvi ekoloških otokov in ker njihove pripombe iz prve 

obravnave niso bile upoštevane, bodo glasovali proti sprejemu. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje Amandmaje svetniške skupine SD, in sicer: 

- 3. točka 12. člena se spremeni in glasi 

 »Čiščenje in razkuževanje predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje ter vozil, s katerimi   

 zagotavlja prevažanje biološko razgradljivih odpadkov, najmanj enkrat mesečno.« 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov s 25 glasovi ZA in 0 PROTI predlog potrdil. 

- Besedilo 3. odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Uporabniki storitev javne službe zbirajo komunalne odpadke ločeno, in sicer papir v kartonske 

škatle in steklo v posebne vrečke, ki jih po urniku na dan odvoza odložijo na prevzemno mesto 

ali ga oddajo v zbirnem centru.« 

Občinski svet je predlog amandmaja potrdil s 24 glasovi ZA in 0 PROTI. 

- 4. odstavek 15. člena se spremni in glasi: 

»Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne 

pride, določi prevzemno mesto, na predlog katere koli stranke, Občinska uprava Občine 

Slovenska Bistrica.« 

Občinski svet je predlog potrdil z 26 glasovi ZA in 0 PROTI. 

- Besedilo 30. člena se spremeni in se glasi: 

»Izvajalec javne službe je dolžan dotrajane posode za odpadke nadomestiti z novimi, 

poškodovane pa popraviti. Izvajalec je dolžan priskrbeti ustrezne tipizirane posode.« 

Občinski svet je predlog potrdil s 25 glasovi ZA in 0 PROTI. 

V nadaljevanju sta obrazložitev glasu podala Ludvik Repolusk in Drago Mahorko, ki zaradi 

nerešenega vprašanja ukinitve ekoloških otokov, odloka ne bosta podprla, Tomaž Godec pa je 

pojasnil, da svetniška skupina SD kljub sprejetim amandmajem, celotnega odloka ne bo podprla. 

Predsedujoči je dal na glasovanje še Odlok  o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Slovenska Bistrica. 

Občinski svet je s 16 glasovi ZA in 11 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 

Občini Slovenska Bistrica. 
 

K tč. 14 dnevnega reda 

Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 

Slovenska Bistrica – II. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal vodja oddelka za okolje in prostor. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica  in s 3 glasovi za in 2 proti 

sprejela sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 
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Drago Mahorko je k Pravilniku imel pomisleke zaradi plačila za nazaj. 

Svetniška skupina je k predlogu Pravilnika vložila amandma, ki ga je na seji umaknila, je pa 

župan predlagal amandma naslednje vsebine: 

- V prvem stavku prvega odstavka 5. člena  se doda besedilo »in dokazilom o 

izvedenem I. monitoringu obratovanja  MKČN«, tako da se glasi: 

 »Upravičenci na podlagi odločbe o odobritvi sofinanciranja in dokazilom o izvedenem I. 

monitoringu obratovanja MKČN, predložijo obvestilo o dokončanju z vsemi zahtevanimi 

dokazili in prilogami iz javnega razpisa.« 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov s 27 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel predlagani 

amandma. 

Prav tako je s 27 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica - II. obravnava. 

 

K tč. 15 dnevnega reda 

Premoženjske zadeve:  

- dopolnitev in sprememba Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja in 

Letnega načrta pridobivanja 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. 

Svetniška skupina SD se s predlogom strinja in ga bo potrdila. 

Miro Juhart se strinja z nakupom, bi pa bil za to, da se prostori namenijo za dejavnost, ki bi 

imela dodano vrednost. 

V nasprotju z njim je Patricija Breznikar poudarila, da Knjižnica ni samo izposojevalnica knjig, 

ampak tudi prireditveni prostor, širitev pa je trenutno onemogočena. 

Svetniška skupina SDS bo predlog podprla, saj se vlaganje v kulturo povrne. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s tem sklepom dopolnjuje oziroma spreminja Letni 

načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in Letni načrt razpolaganja 

nepremičnega premoženja za leto 2017. 

Dopolnjena načrta sta priloga tega sklepa. 

 

- ureditev premoženjsko pravnih razmer na območju Osankarice 

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. 

Svetniška skupina SD se s predlogom strinja in ga bo potrdila, prav tako tudi Srečko Juhart 

(SDS), ki predlaga, da občina najemniku postavi določene pogoje. 

Občinski svet je v navzočnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša s predlogom medsebojne menjave zemljišč, in 

sicer nepremičnin parc. št. 1307/5 k.o. Kot in 2505/6, k.o. Slovenska Bistrica, katerih lastnica je 
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Občina Slovenska Bistrica,  z nepremičninami parc. št. 1645/39, 1645/46, 1645/48 in 1649/8, vse 

k.o. Slovenska Bistrica in nepremičnino parc. št. 1494/2, k.o. Kot, katerih lastnik je Gozdno 

gospodarstvo Maribor d.d. – v likvidaciji, tako da bo moralo podjetje Gozdno gospodarstvo 

Maribor d.d. – v likvidaciji, ki jo zastopa upravitelj družba Sinerga plus d.o.o., doplačati razliko 

v višini 5.000,00 EUR.  

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Kadrovske zadeve: 

- soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica 

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

imenovanja. 

Svetniška skupina SD podpira vse predloge pod to točko dnevnega reda. 

Občinski svet je v navzočnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Marjana Štimca za 

direktorja javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica. 

 

- soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica   

 

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

imenovanja. 

Občinski svet je brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Branka Gajška za direktorja 

javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica. 

 

-  mnenje h kandidatki za ravnateljico 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 brez razprave soglasno sprejel naslednje 

 

MNENJE  

h kandidaturi za ravnateljice javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Tatjani Pufič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljice javnega-vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.  

 

K tč. 17 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude 

Drago Mahorko se zahvaljuje Komunali, ki je že naslednji dan po dani pobudi porezala grmovje 

na Ljubljanski cesti. 

Miro Juhart se zahvaljuje za odgovore, še pa vedno ni saniran vhod v naselje Leskovec, kjer 

zaraščeno grmičevje posega na cesto, kar povzroča nepreglednost. 
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K tč. 18 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Drago Mahorko je dal naslednja pisna vprašanja: 

»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.« 

»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.   

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). »   

»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.« 
 

Ludvik Repolusk je podal naslednja pisna vprašanja: 

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«.  
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V tej zvezi sprašujem 

1. 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 

in 

2.  Vsi si želimo in spodbujamo gospodarstvo na svojem območju, pri tem pa bi vsi skupaj 

prispevali tudi z razumnim obračunskim količnikom, ki bi podjetnike privabljal v naše 

okolje, ne pa nasprotno. Zato dajem pobudo, da se na novo preuči in predlaga obračunski 

količnik, ki bo sprejemljiv za vse gospodarske subjekte. 

Prosim za odgovor. 

 

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. 

 

Prejel sem pobude, ki jih prenašam na vas, in sicer: 

- Pobuda za zamenjavo dotrajanih košev za smeti in nabava novih, saj je le teh v naseljih 

premalo, tudi v mestu Slovenska Bistrica;  

- Porabniki Kajuhove ulice in Špindlerjeve ulice opozarjajo, da zaradi neodgovornosti 

lastnikov zemljišč meje že močno posegajo na same hodnike za pešce ter v sama križišča, 

tako da je varnost različnih uporabnikov ogrožena; predlagam, da se preko sredstev 

lokalnega obveščanja pozove lastnike, da uredijo svoje meje, določi se naj rok, drugače 

pa bo to izvedla gospodarska javna služba oz. vzdrževalec;  

- Na nepremičninah štev. 709/1 in 709/2, obe k.o. 753 Slovenska Bistrica (vrtovi pri ZD 

Slovenska Bistrica) predlagam zaradi neurejenosti okolice samih vrtov, odvrženih 

različnih odpadkov ter vožnje po zelenicah, da se preko sredstev lokalnega obveščanja 

pozove, da se zglasijo na bočini, kjer se bo razdelilo in evidentiralo zemljišče 

uporabnikom npr, za minimalno letno najemnino, s tem pa bo omogočena preglednost 

uporabnikov in morebitne kršitve – onesnaževanje same okolice in podobno. 

Prosim za odgovor. 

 

Štefan Otorepec je podal naslednje pisne pobude: 

a) Ugotavljamo, da so na lokalnih cestah vedno bolje potrebne dobro utrjene bankine, saj se 

je potrebno skoraj vedno ob srečanju osebno – tovorno vozilo, osebno umakniti na 

bankino, da ne govorimo ob srečanju s traktorji, ki imajo vedno širše priključke. Šibkejše 

– osebno vozilo se mora tako umakniti s ceste z velikim rizikom, da bo nastala škoda na 

vozilu.  

Prisotnost vedno poškodovanih bankin je na klancih. Res je, da se na teh odsekih bankine 

sanirajo tudi trikrat letno, vendar so ob vsakem neurju v še slabšem stanju. Zato je 

potrebno nujno pristopiti na teh odsekih do izdelave asfaltnih muld. Dovolj izkušenj 

imamo, saj smo to uredili že tu in tam, pa tudi vzdrževanje je na teh odsekih cenejše. 

Nismo tako bogati, da bi obcestne jarke zasipavali z gramozom, ki ga tja odnese prvo 

neurje.  

b) Ne želim ugotavljati, kako dolgo smo opozarjali na nujnost ureditve križišča v Križnem 

vrhu, to smo sicer dosegli v mesecu juniju fizično, vendar po vprašanju varnosti prehoda 

nismo dosegli skoraj nič, če upoštevamo, da so na prehod vezani šoloobvezni otroci. Ne 

želim s to zadevno problematiko moriti, želim pa nemudoma, ogled stroke, pristojnih 

nadzornih organov, pa tudi članov Varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica. 
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Na 16. redni seji sveta KS Laporje dne 16.10.2017, mi je svet naložil kot osebno 

odgovornost do rešitve tozadevnega projekta, sicer i je zaupanje do vodenja sveta KS še 

vprašljivo. 

 

Na pobudo krajanov Krajevne skupnosti Laporje in drugih občank in občanov naše občine dajem 

županu Občine Slovenska Bistrica pobudo, da se na Direkcijo RS za infrastrukturo vloži zahteva, 

da se ob v okviru gradbenih del na odseku železniške proge med Poljčanami in Slovensko 

Bistrico izgradi še nadvoz nad železniško progo Zidani Most – Maribor med naseljema Krišni 

Vrh – Cigonca in s tem ukine še zadnji nivojski železniški prehod, ki povzroča zastoje in 

nevšečnosti voznikom motornih vozil, posebej v zimskem času. 

 

Modest Motaln sprašuje, 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. 

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

urah dogajajo nečedni posli, zato poziva mestno redarstvo in policijo, da preverijo stanje v njem. 

Opozoril je še na nemogoče stanje ceste na odseku Črešnjevec – od Napasta do prehoda čez 

železnico, kjer je nujna sanacija. 

 

K tč. 19 dnevnega reda 

Informacije: 

      - Razno 

Župan je pod to točko podal informacijo o poteku del na Zahodni obvoznici. 

 
 

Seja je bila zaključena ob  22. uri.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 

 

 

 


	2 tocka osnutek zapisnika 18. seja - uvod
	2 tocka osnutek zapisnika 18. seje

