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Z A P I S N I K 

 

5. izredne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v ponedeljek, 26.2.2018, ob 16. uri 

 

 

5. 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 16. uri. 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 

 

 

K tč. 1 dnevnega reda 

Ugotovitev sklepčnosti  

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 25 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili  Štefan Otorepec, Drago Mahorko in Žarko Furman. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Janja Tkavc Smogavec, vodja 

oddelka za splošne in pravne zadeve; Mira Kresnik, tajnica župana ter predstavniki javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 

Uvodno obrazložitev k dokumentu je podal predsednik Komisije za nagrade in priznanja. 

Tomaž Godec pričakuje od komisije poročilo, katere kriterije za pridobitev nagrad in priznanj 

izpolnjujejo predlagani dobitniki oz. katerih ne, ostali predlagani kandidati. Zaradi tega ne more 

zaupati komisiji in se tudi ne more odločati, zato prosi za dodatna pojasnila ter da se glasuje o 

vsakem predlogu posebej. 

Svetniška skupina SD tudi ni prejela vabila za izredno sejo komisije, zato niso seznanjeni o 

poteku seje. 

Stanislav Mlakar je pripomnil, da je komisija opravila svoje delo in ni primerno, da se na seji 

občinskega sveta govori o ljudeh, ki niso prisotni. 

Svetniška skupina SLS je prepričana, da si vsi kandidati priznanja zaslužijo, vsak na svojem 

področju, zato bo podprla predlog komisije. 

Stanislav Mlakar je pojasnil, da zaradi nasprotja interesov ne bo glasoval. 

Predsedujoči je najprej dal na glasovanje predlog, da se o predlogih glasuje posamično. 

Občinski svet predloga z 10 glasovi ZA in 14 PROTI ni sprejel. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetniške skupine SD, da se pri kandidatu za Priznanje 

Občine Slovenska Bistrica, v utemeljitvi predloga črta beseda »izjemen«. 

Občinski svet s 4 glasovi ZA in 14 PROTI predloga ni sprejel. 

Dr. Andrej Godec, Tomaž Godec in Ludvik Repolusk, zaradi paketnega sprejemanja odločitve, 

ne bodo glasovali. 

Občinski svet je z 21 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA se ne podeli. 

 

LISTINO OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  prejme 

 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VIVERE, Ribiška ulica 9, 2310 Slovenska 

Bistrica 

 za  posebne uspehe in dosežke na kulturnem področju, ki imajo poseben pomen za 

promocijo, razvoj in napredek občine Slovenska Bistrica 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  prejmejo: 

 ANDREJ ERLAČ, Leskovec 64, 2331 Pragersko 

 za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture in družbenega življenja v občini 

Slovenska Bistrica 

JOŽE SLAČEK, dr. med.,  Pohorskega bataljona 34, 2310 Slovenska Bistrica  

 za izjemen prispevek na področju razvoja zdravstvenega varstva v občini Slovenska 

Bistrica 

KLEMEN PREPELIČ, Cigonca 44, 2310 Slovenska Bistrica 

 za vrhunske dosežke na področju športa 

 

 

Seja je bila zaključena ob  16.35.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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