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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: 9000-2/2018-Z2 

 

Z A P I S N I K 

20. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v torek, 20.2.2018, ob 15. uri 

 

20. 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 27 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili Severina Ušen, Igor Kruder in Marija Kušar. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; 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; 

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

javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 12.12.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

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

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 20. redne seje  

Predsedujoči je v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta predlagal umik 8., 15. in 19. 

točke dnevnega reda. 

Občinski svet je brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 12.12.2017 

3. TOČKA Potrditev dnevnega reda 20. redne seje  

4. TOČKA Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – II. obravnava 

5. TOČKA Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. 

obravnava 

6. TOČKA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov 

na kmetiji Draškovič – I. obravnava 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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7. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 

»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – II. obravnava 

8. TOČKA Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

9. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zapelji me (sistem za 

izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest)« 

10. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev križišča na 

Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici« 

11. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova lokalne ceste 

Slovenska Bistrica-Pečke, III. faza« 

12. TOČKA Novelacija investicijskega programa (IP) »Izgradnja vrtca v Ozki ulici« 

13. TOČKA Informacija o poteku projekta »Celovita in delna energetska prenova javnih 

objektov v občini Slovenska Bistrica« 

14. TOČKA Letni program športa v občini Slovenska Bistrica za leto 2018 

15. TOČKA Program ljubiteljske kulture v občini Slovenska Bistrica za  leto 2018 

16. TOČKA Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta  za neodvisno življenje invalidov v občini 

Slovenska Bistrica za leto 2017 

17. TOČKA Kadrovske zadeve: 

- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda Javni 

zavod za informiranje Slovenska Bistrica 

18. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

19. TOČKA Vprašanja in pobude 

20. TOČKA Informacije: 

- razno 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

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

Uvodno obrazložitev k predloženemu Odloku in amandmaju k Odloku, je podal župan. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženi Odlok, se seznanil z delom, ki 

pokriva družbene dejavnosti in sprejel sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na 

občinskem svetu. 

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica in 

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

Svetniška skupina SD je zaznala, da je proračun glede na prvo branje bolj investicijsko naravnan 

in da je pridobljenih nekaj sredstev in državnih in evropskih sredstev. Še vedno imamo težave z 

odplačevanjem kreditov, da je visoka prekoračitev odhodkov nad prihodki, zaskrbljujoče so 

stavbne pravice, za katere še vedno ne vemo, kaj bo z njimi po njihovem poteku; zadovoljni so s 

posameznimi projekti. Glede na to, da opozicijski svetniki nimajo možnosti sodelovati pri 

pripravi proračuna, ne bodo glasovali o proračunu v II. branju, bodo pa tako kot v preteklosti, 

podprli dobre projekte. 

Svetniška skupina DeSUS se je seznanila s proračunom Občine, pozdravljajo vse projekte, ki so 

v proračunu; potrebno bo nameniti več sredstev za zimsko službo; niso pa bili upoštevani njihovi 

pomisleki iz prve obravnave, zato se bodo pri glasovanju vzdržali. 

Svetniška skupina SMC ima pripombe predvsem na visoke stroške občinske uprave (material, 

službena potovanja, poštne in kurirske storitve, izdatki za službena potovanja, postavka župana 

in podžupanov); izplačila zaradi izgubljenih tožb ter postavka za spominske obeležje bratov 

Pučnik, ki se je prav tako povišala. Svetniška skupina se bo vzdržala pri sprejemanju proračuna, 

bodo pa podpirali posamezne projekte, predvsem pri izgradnji zahodne obvoznice. 

Odgovor na posamezna vprašanja iz razprave je podal župan. 
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Svetniške skupine SDS, SLS in N.Si bodo proračun in amandma podprle, saj je investicijsko 

naravnan. 

V razpravi so sodelovali Stanislav Zajšek, Darko Sagadin, Patricija Breznikar, Miro Juhart, 

Ludvik Repolusk, Tanja Vintar; razprava pa se je nanašala predvsem na to, da se je potrebno 

postaviti na realna tla in porabiti toliko, kot je; pohvalna so vlaganja v kmetijstvo; kulturo; 

končno je v proračunu gradnja kanalizacijskega sistema v Tomšičevi ulici; dvignila se je 

postavka sofinanciranja komunalnih čistilnih naprav; potrebno bo nadgraditi parkomate; ni vizije 

razvoja na področju informiranja in KTV; da Nadzorni odbor občine zelo skrbno preverja porabo 

proračunskih sredstev. 

Po razpravi so svoj glas obrazložili svetniki Drago Mahorko, ki ne bo glasoval, ker v proračunu 

ni Osankarice; Otorepec Štefan bo glasoval za proračun, ker je v njem izgradnja vrtca Laporje, 

kljub temu, da svetniška skupina SD ne bo glasovala; dr. Andrej Godec pogreša predlog ukrepov 

za sanacijo stanja, saj je skozi ves mandat opozarjal na transparentnost projektov in investicij, 

zato tudi ne bo glasoval za proračun; Ludvik Repolusk bo glasoval za predlagani proračun, ker 

so v njem investicije na področju predšolske vzgoje in zaradi posluha pri investicijah v KS. 

Predsedujoči je dal najprej na glasovanje amandma naslednje vsebine: 

»Stran 3/10 v Splošnem delu proračuna za leto 2018 se povečajo prihodki na kontu 722100 

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v znesku 144.960 €. 

Na strani 7/10 v Splošnem delu proračuna za leto 2018 se povečajo odhodki na kontu 420600 

Nakup zemljišč v znesku 144.960 €. 

Na strani 14/71 v Posebnem delu proračuna za leto 2018 se na GPR 1302, PPR 13029001, PP 

9.24.2. Širitev industrijske cone Impol – lastna sredstva, K6 420600 Nakup zemljišč povečajo 

odhodki v višini 144.960 €. 

Na strani 5/23 v Načrtu razvojnih projektov se v NRP OB113-16-0011 Širitev IC Impol 

premakne datum konca financiranja na 31.12.2018 in vrstica PV – lastna proračunska sredstva se 

povečajo v višini 144.960 €. 

Hkrati se pri točki 7. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja doda vrstica z 

besedilom: 

3. 866/3  Slovenska Bistrica (753)  3764  118.000 brez DDV 

in alinejo: 

 9.24.2. Širitev Industrijske cone Impol (nakup nepremičnine pod zaporedno 

številko 3)« 

 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov z 21 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel predlagano 

dopolnitev. 

Predsedujoči je dal na glasovanje še sprejem Odloka o proračunu Občine slovenska Bistrica za 

leto 2018. 

Občinski svet je z 19 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. 

 

K tč. 5 dnevnega reda 

Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predloženemu programu dela je podal direktor občinske uprave. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženi Program dela za področje 

družbenih dejavnosti in sprejel sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 
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Statutarno pravna komisija je obravnavala Program dela in imela pomisleke, ali bomo lahko 

speljali sprejem odlokov s področja okolja in prostora. Soglasno je bilo sprejeto, da se v program 

dela ne uvrsti sprejem Poslovnika Občinskega sveta in Statut. 

Svetniška skupina SD je pregledala program dela in realizacijo programa, kjer je ostalo precej 

stvari nerealiziranih, zato v program ne bodo uvrščali novih predlogov. Škoda je, da je Odlok o 

plakatiranju uvrščen šele v 3. kvartal glede na to, da gre za volilno leto in bi lahko veliko 

problemov rešili predhodno, če bi bil odlok sprejet prej. V preteklosti tudi nismo uspeli nič 

urediti na področju urejanja podobe mesta, ker gre za privatno lastnino; program dela bo 

svetniška skupina potrdila. 

Svetniška skupina SDS meni, da je program dela primerno pripravljen in nimajo dodatnih 

predlogov, jih pa žalosti, da se sprememba Statuta in Poslovnika odmika in apelira na statutarno 

pravno komisijo, da uskladi Statut in Poslovnik z zakonodajo. 

Stanislav Mlakar je k temu povedal, da statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni možno doseči 

2/3 večine pri sprejemanju Statuta in Poslovnika, zato nima smisla, da se gre v spremembo. 

Drago Mahorko je predlagal, da se program dela dopolni z novelacijo Odloka o priznanjih in 

nagradah občine Slovenska Bistrica. 

Ludvik Repolusk je ugotavljal, da je največ nerealiziranih nalog na področju okolja in prostora, 

zato se naj v program uvrstijo samo naloge, ki jih imamo namen realizirati. Tako so še vedno 

nerealizirane na področju oglaševanja, usmerjanja, dimnikarska dejavnost, poročilo o javni 

razsvetljavi, odlok o javni razsvetljavi, varstvo javnih dobrin; meni, da je program preobširen. 

Odgovore na vprašanja je podal župan. 

Svetniška skupina SDS o programu dela ne bo glasovala, če se iz njega umakne obravnava 

spremembe Statuta in Poslovnika. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov z 22 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 2018 v  I. obravnavi. 

* 

Odmor od 17.30 do 17.50. 

V nadaljevanju je prisotnih 23 svetnikov. 

* 

 

K tč. 6 dnevnega reda 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na 

kmetiji Draškovič – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podal direktor Občinske uprave. 

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. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 25 svetnikov  soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopu. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič. 
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K tč. 7 dnevnega reda 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona 

Župančiča« Slovenska Bistrica – II. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti  je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je 

primeren za sprejem na  občinskem svetu. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

Občinski svet je v navzočnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

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. 

 

K tč. 8 dnevnega reda 

Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

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

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

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Svetniška skupina SD pozdravlja pripravljeni Pravilnik, predlagajo pa naslednje spremembe in 

dopolnitve: 

- v 8. člen se naj uvrsti tudi 27. april – dan upora proti okupatorju; 

- v 5. točki 8. člena se naj doda še polaganje venca pri spomeniku na pokopališču v Gradcu, kjer 

je pokopan pohorski bataljon; 

- v 11. člen se naj vključijo tudi osebe, ki so imele v preteklosti enak status, kot ga imajo sedaj 

župani. 

Srečko Juhart (SDS) predlaga, da se v 3. točki 11. člena doda tudi za tiste zaslužne občane, ki 

niso bili občinski svetniki, so pa veliko naredili za občino. 

Stanislav Mlakar predlaga, da se v 2. točki 3. člena ne bi omejili samo na delegacije občin, 

ampak tudi druge delegacije; Tanja Vintar pa predlaga, da se v 2. točki 8. člena dodajo tudi 

»zveze«. 

Po razpravi je občinski svet v navzočnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine 

Slovenska Bistrica v I. obravnavi. 

 

K tč. 9 dnevnega reda 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zapelji me (sistem za izposojo 

koles brez prevzemno oddajnih mest)« 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za gospodarstvo. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD pozdravlja projekt in meni, da je dobro pripravljen, pomisleke imajo zgolj 

k puščanju koles na zunanjih lokacijah in predlagajo zaprt sistem. 

Metko Cvetko je zanimalo, ali je predvidena povezava z Železniško postajo na Črešnjevcu? 

Odgovore na vprašanja sta podala vodja oddelka za gospodarstvo in župan. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 



Zapisnik 19. redne seje - OSNUTEK 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

»ZAPELJI ME (sistem za izposojo koles brez prevzemno oddajnih mest« (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 sofinancerskih sredstev EU.  

 

K tč. 10 dnevnega reda 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev križišča na Ratejevi 

ulici v Slovenski Bistrici« 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za gospodarstvo. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Ureditev križišča na Ratejevi ulici v Slovenski Bistrici« (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 sofinancerskih sredstev. 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova lokalne ceste Slovenska 

Bistrica-Pečke, III. faza« 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za gospodarstvo. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

 Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

»Obnova lokalne ceste Slovenska Bistrica-Pečke, III. faza« 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 sofinancerskih sredstev.  

 

K tč. 12 dnevnega reda 

Novelacija investicijskega programa (IP) »Izgradnja vrtca v Ozki ulici« 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  ter Odbor za družbene dejavnosti sta obravnavala predloženi 

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

Dr. Andrej Godec je pohvalil pripravljeno dokumentacijo k vsem projektom, ki so bili na 

dnevnem redu. 
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Občinski svet je v prisotnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi novelacijo  Investicijskega programa -   

»Izgradnja vrtca v Ozki ulici«. 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne  spremembe investicijske dokumentacije ter za 

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

odobritev  in realizacijo sofinancerskih sredstev.   

 

K tč. 13 dnevnega reda 

Informacija o poteku projekta »Celovita in delna energetska prenova javnih objektov v 

občini Slovenska Bistrica« 

Uvodno obrazložitev k Informaciji o poteku projekta je podala vodja oddelka za gospodarstvo. 

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

primerna za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD podpira trud vseh, ki delajo na tem projektu, zanima pa jih, ali je Nadzorni 

odbor občine pregledal projekt? 

Zajšek Stanislava je zanimalo, ali je bil Petrol edini ponudnik in če je ponudbo pogojeval s svojo 

energijo? 

Odgovor so podali župan, predsednik Nadzornega odbora in vodja oddelka za gospodarstvo. 

Dr. Andreja Godca je zanimala sestava komisije, član Komisije Maks Tramšek pa je poročal o 

delu le-te. 

Miro Juhart je pozdravil pripravljen dokument, vseskozi pa opozarja na porabo lastnih 

energentov na lesno biomaso. Žal mu je, da Petrola ni bilo mogoče prepričati, da bi v katerem 

okolju vključil kotlovnice na bio maso. 

Odgovor na vprašanja sta podala vodja in strokovni sodelavec oddelka. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznani z Informacijo o poteku projekta »Celovita in 

delna energetska prenova javnih objektov v občini Slovenska Bistrica« in daje soglasje za 

nadaljevanje postopkov do prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo. 

 

K tč. 14 dnevnega reda 

Letni program športa v občini Slovenska Bistrica za leto 2018 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Letni program športa in  sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Letni program športa v občini Slovenska 

Bistrica za leto 2018. 

K tč. 15 dnevnega reda 

Program ljubiteljske kulture v občini Slovenska Bistrica za  leto 2018 
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Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Letni program ljubiteljske kulture v občini in  

sprejel sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Modest Motaln je pohvalil Občino, ker je za ljubiteljsko kulturo v letošnjem letu namenila več 

sredstev. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Program ljubiteljske kulture v občini 

Slovenska Bistrica za leto 2018. 

K tč. 16 dnevnega reda 

Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta  za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska 

Bistrica za leto 2017 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal Predsednik sveta za invalide pri 

Občini Slovenska Bistrica.   

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom in meni, da je primerno za nadaljnjo 

obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD se zahvaljuje vsem, ki se skozi vse leto posvečajo problematiki te ranljive 

skupine prebivalcev. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za 

neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2017. 

 

K tč. 17 dnevnega reda 

Kadrovske zadeve: 

- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica 

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

imenovanja. 

Dušan Leskovar se je zaradi konflikta interesov izločil iz glasovanja. 

Tomaž Godec je povedal, da bo glasoval proti predlogu. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov z 19 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet zavoda Javnega zavoda 

za informiranje Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet zavoda Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica se kot predstavniki Občine 

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

 

- Ivan P. JURŠE 

- Dušan LESKOVAR 

- Jožef JEROVŠEK 
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II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

 

K tč. 18 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude 

Ludvik Repolusk se zahvaljuje za odgovore, še vedno pa ni dobil odgovora iz predpretekle seje 

in prosi zanj. 

Miro Juhart je pohvalil odziv komunalne inšpekcije na njegovo vprašanje, na ostala tri pa kljub 

doglednemu času ni prejel odgovora. 

Tudi Dušan Leskovar se zahvaljuje za odgovore, ki pa niso povsem jasni. 

 

K tč. 19 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Dr. Andrej Godec je opozoril na zagotavljanje varnostnih razmer v naselju Pragersko Gaj ob 

prenosu državne ceste Pragersko – Gaj – Hajdina in predlaga, da se uredi saj talna prometna 

signalizacija. 

 

Drago Mahorko je dal pisno vprašanje: 

»Na seji svetniške skupine SD dne 17.2.2018 smo se med drugim seznanili z Letnim poročilom o 

delu Nadzornega odbora za leto 20761, ki je objavljeno na spletni strani občine in ga pozitivno 

ocenili. 

Nadzorni odbor občine Slovenska Bistrica je najvišji organ nadzora javne porabe v občini 

Slovenska Bistrica. 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 

občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij 

in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb 

z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 

gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in 

porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi 

ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja. 

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) županu občine 

predlagamo, da na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica uvrsti obravnavo 

Letnega poročila o delu Nadzornega odbora za leto 2017 in vsa končna poročila o pregledu 

poslovanja javnih zavodov, krajevnih skupnosti in Občinske uprave občine Slovenska Bistrica, 

ki jih je v skladu s programom dela opravil nadzorni odbor v letu 2017. 

V pričakovanju, da boste pobudo realizirali, vas lepo pozdravljam.« 

 

Ludvik Repolusk je posredoval naslednja pisna vprašanja: 

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

premalo, tudi v mestu Slovenska Bistrica.« 

-»uporabniki 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 e 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 oklice samih vrtov, odvrženih različnih 

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

zglasijo na občini, 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.« 
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»Pozivam vas, da mi posredujete skupni znesek pobrane parkirnine za sako leto posebej, prav 

tako pa tudi znesek za vsak posamezni parkomat za vsako leto posebej in sicer za obdobje od 

1.1.2014 do 1.1.2018.« 

 

Stanislav Zajšek je dal naslednja pisna vprašanja: 

»Ker v samem ožjem mestu primanjkuje gradbenih parcel za individualno gradnjo in vrstne hise 

v Zgornji Bistrici pa je na voljo okrog 30 hektarjev zemljišča za gradnjo, vendar obstajajo ovire 

in sicer  

1.ni dovolj močna trafo postaja za priključke 

2.ni zadostne količine vode za nove priključke za vodovod 

3.kanalizacija 

Kdo je v tem primeru dolžan pripeljat vodo, elektriko in kanalizacijo, da bo možna gradnja, saj 

vsaka parcela placa kot komunalni prispevek, električni prispevek. 

Ker se stara prebivalstvo in kapacitete domov so zasedene vas sprašujem ali se razmišlja o širitvi 

doma upokojencev. 

Ker bo občina Slovenska Bistrica na prirastek prebivalstva kmalu mestna občina ali se razmišlja 

o varovanih stanovanjih, lahko tudi o domskih skupnostih, ki so že v Švici in nekaterih 

Evropskih državah 

Prosim za odgovore na vprašanja,« 

 

Drago Capl je dal naslednje pisno vprašanje in pobudo: 

»Kako daleč so terminsko dejavnosti z nadaljevanjem izgradnje zahodne obvoznice? Prosim za 

obširnejši pisni odgovor.« 

»Naj se razišče vloga občinske statutarno-pravne komisije v zvezi z »nasprotji interesov pri 

glasovanju v organe občine«. Zakaj komisija ni pravočasno odreagirala in pravočasno opozorila 

na napake?« 

 

Dušan Leskovar daje pobudo, da se na Kajuhovi ulici, ki prečka novo obvoznico, zaradi 

preglednosti, postavi cestno ogledalo. 

Zanima ga tudi, kaj je s pobudo za postavitev ogledala pri kapelici v Slovenski Bistrici? 

 

Tomaž Godec sprašuje, kaj se dogaja s stavbno pravico Žar burger, saj še vedno posluje na 

začasni lokaciji? 

 

Miro Juhart je predlagal postavitev večje usmerjevalne table v novem rondoju pri Impolu za kraj 

Tinje. 

Na Veleniku se naj postavi dodatna usmerjevalna tabla za naselje Črešnjevec. 

Opozoril je na poškodbe na vozilih zaradi nevzdrževane ceste v naselju Leskovec. 

Podal je še pisno vprašanje TD Viničar, in sicer: 

»Na zadnji seji upravnega odbora TD Viničar Zg. Polskava, smo se ob pregledu opravljenega 

dela društva v preteklem letu in pripravi programa dela za leto 2017, srečali tudi z aktualnim 

problemom, ki je že dlje časa predmet žolčne razprave in povzroča jezo med občani – odstranjen 

Brčev most. 

Preteklo je že kar nekaj let, odkar je most odstranjen, vendar ni do danes še ničesar znanega, 

kako se zadeva rešuje. Informacije s trena so nepopolne in nepreverjene, zato želimo odgovore 

od najodgovornejših, ki bi jih podali na zboru članov v začetku februarja 2017. 

Razprava o mostu je bila že obravnavana na zadnjem zboru krajanov, vendar kot je videti, dlje 

od obtoževanja, kdo je kriv, nismo prišli. 

Prav zato se v imenu prizadetih občanov obračamo na zgornja naslova za odgovor. 

Iz stališča varnosti otrok in starejših, ki sami ne vozijo oziroma nimajo avtomobila za prevoz in 

bivajo na področju Oglejnšaka, Kočnega …, postaja problem iz dneva v dan vse bolj nevaren … 

Le ti morajo pešačiti na izredno nevarnem, ozkem delu odseka Partizanske ceste, nekaj sto 

http://1.ni/
http://2.ni/
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metrov od gasilskega doma v smeri proti bivšem gostišču Kalan. Mimo njih pa drvijo z raznimi 

prevoznimi sredstvi. 

Ta del cestišča kar sam kliče po nesreči, saj je že za mladega in zdravega človeka srečanje z 

mimo vozečimi vozili stresno, kaj šele za starejše in otroke. 

Še posebno sedaj v času pametnih telefonov, ko je vse več mladih voznikov, ki drvijo po naših 

ulicah in pri tem uporabljajo mobitele. Verjetno si nihče od nas, še manj pa od vas, ki ste 

odgovorni za varno bivanje na območju naše občine, ne želi žrtev zaradi zavlačevanja s 

prepotrebnim mostom, ki bi zmanjšal tveganje za nesrečo. 

Most – brv preko potoka Polskava bi omogočila varno pot po vzporedni Mladinski ulici do 

njihovih domov. 

V končni fazi za pešce ni pomembna velikost mostu, kar še sedaj dokazuje položena deska čez 

reko na tem mestu. 

Dovolj je brv, katera ne pomeni finančno obremenitev, ki ne bi bila izvedljiva, bi pa premostila 

težave, dokler ne bi zbrali dovolj sredstev za most. 

Na zgornja naslova se obračamo z željo po čimprejšnji realizaciji mostu – brvi čez reko 

Polskavo, ki bi povezala Mladinsko ulico s Partizansko oz. zaselke na tem področju (bivši 

»Brčev« most) oziroma konkretnem odgovoru, kaj in kdaj lahko pričakujemo rešitev in ali bodo 

za to predhodno potrebne žrtve.« 

 

K tč. 20 dnevnega reda 

Informacije: 

- Razno 

 

Krajevna skupnost Pohorski odred vabi vse na cvetni petek, 22.3.2018; Stanislav Mlakar pa na 

čistilno akcijo, ki bo 5.4.2018. 

 

Seja je bila zaključena ob  19.25.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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