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Z A P I S N I K 

 

11. dopisne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica 

 

11. dopisna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je bila v sredo, 20. junija 2018,  

med 8. in 14. uro. 

 

Sejo je sklical župan in predsedujoči občinskemu svetu dr. Ivan Žagar. Za sejo je bil določen 

naslednji 

 

d n e v n i     r e d : 

 

1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Nabava motornega 

vozila oblike SUV za  Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 

Dopisno sejo Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je izvedlo tajništvo župana v sredo, 

20. junija 2018.  Med 8. in 14. uro je sprejemalo telefonske izjave o potrditvi predlaganega 

sklepa in s sprejemom elektronskega sporočila, ki so ga prejeli skupaj z gradivom. 

Občinske svetnice in svetniki so odločati tako, da so v telefonskem pozivu ali po elektronski 

pošti izjavili, ali so »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu. 

 

V 11. dopisni seji je tako sodelovalo 30 članic in članov občinskega sveta.  

 

Občinski svet je s 30 glasovi ZA sprejel naslednje   s k l e p e : 

 

1. Potrdi se DIIP za projekt: ''Nabava motornega vozila oblike SUV'' za Zdravstveni dom  

Slovenska Bistrica, ki ga je izdelal Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 

dne 15.06.2018 

2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 84.100,00 EUR (vključno z DDV) in se bo 

izvajala skladno s časovnim načrtom od junija do novembra 2018. 

3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo: 

a. Ministrstvo za zdravje v znesku   20.000,00 EUR 

b. Občina Slovenska Bistrica v znesku  18.000,00 EUR 

c. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v znesku 46.100,00 EUR. 

 

4. V NRP občine se: 

a. uvrsti nov projekt 
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5. Odobri se izvedba investicije. 

6. Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta, ter 

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

potrebne v postopku  prijave na razpis Ministrstva za zdravje. 

 

 

 

     Zapisala:              dr. Ivan ŽAGAR 

Mira KRESNIK                    župan 

        Občine Slovenska Bistrica 
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