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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: 9000-14/2018-Z2 

 

 

Z A P I S N I K 

22. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v sredo, 27.6.2018, ob 15. uri 

 

 

22. 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 24 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili Igor Kruder, Jelka Jamnikar, Maks Tramšek, Dušan Leskovar in 

Tomaž Godec. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Irena Jereb, vodja oddelka za 

družbene dejavnosti; Monika Kirbiš Rojs, vodja oddelka za gospodarstvo; Milan Ozimič, vodja 

oddelka za okolje in prostor; Janja Tkavc Smogavec, vodja oddelka za splošne in pravne zadeve; 

Mira Kresnik, tajnica župana, ter predstavniki javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 17.4.2018   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Ludvik Repolusk je pripomnil, da je pod 5. točko bila dana zahteva, da se preveri, koliko 

predlogov opozicije je bilo upoštevanih v tem mandatu?  Odgovor ni bil podan in ga pričakujejo 

do naslednje seje. 

Občinski svet je nato soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 10. dopisne seje z dne 4.6.2018 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

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

 

K tč. 4 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 22. redne seje  

Drago Mahorko je predlagal umik 10. točke – Soglasje k Statutu Javnega zavoda za informiranje 

Slovenska Bistrica, saj ni resnična trditev, da je potrebno za vpis v sodni register. Vse aktivnosti, 

ki jih je Zavod izvedel, so nelegitimne, ker subjekt ni vpisan v Sodni register, kar je nezaslišano, 

glede na to, da je bil Odlok sprejet že v mesecu decembru 2017. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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Odgovor sta podala župan in vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog za umik 10. točke dnevnega reda.  

Občinski svet s 7 glasovi ZA in 13 PROTI umika ni potrdil. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki ga je občinski svet sprejel z 19 

glasovi ZA in 0 PROTI.  

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 17.4.2018 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 10. dopisne seje z dne 4.6.2018 

4. TOČKA Potrditev dnevnega reda 22. redne seje  

5. TOČKA Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 

6. TOČKA Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenska Bistrica – I. obravnava  

7. TOČKA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« - I. 

obravnava – hitri postopek 

8. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v 

Slovenski Bistrici - I. obravnava 

9. 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 

10. TOČKA Soglasje k Statutu Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica  

11. TOČKA Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini  na domu 

12. TOČKA Novelacija investicijskega programa “Celovita energetska prenova javnih objektov 

v lasti Občine Slovenska Bistrica"    

13. TOČKA Investicijski program za projekt Nadzidava ordinacij za Zdravstveni dom  

Slovenska Bistrica« 

14. TOČKA Investicijski program za projekt Dograditev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 

15. TOČKA Popis nepremičnega premoženja Občine Slovenska Bistrica 

16. TOČKA Poročilo o delu javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v 

letu 2017 

17. TOČKA Poročilo o delovanju javnih zavodov v letu 2017 

18. TOČKA Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za 

obdobje 2018-2022 

19. TOČKA Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Slovenska 

Bistrica za leto 2017 ter Novelacija Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta 

(LEK) občine Slovenska Bistrica  

20. TOČKA Premoženjska zadeva: 

 izbris zaznambe grajeno javno dobro  

21. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

22. TOČKA Vprašanja in pobude 

23. TOČKA Informacije: 

 -razno. 

 

K tč. 5 dnevnega reda 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 

Uvodno obrazložitev k predloženemu Odloku o rebalansu proračuna Občine Slovenska Bistrica 

za leto 2018 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 družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predlog Odloka, se z njim seznanil in 

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

Tudi Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predlog rebalansa in sprejel sklep, da je 

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 
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Svetniška skupina DeSUS se je seznanila s predlogom rebalansa proračuna in glede na to, da ni 

primerno, da se stroški zimske službe pokrivajo samo iz sredstev KS, bodo predlagani rebalans 

podprli, čeprav se z vsemi postavkami ne strinjajo. 

Štefan Otorepec je mnenja, da nekatere krajevne skupnosti pretiravajo s stroški zimske službe in 

ga zanima, če je kdo v občinski upravi preveril podatke; predlog rebalansa pa bo podprl. 

Svetniška skupina SDS meni, da je rebalans logična posledica zimskih razmer in bodo predlog 

podprli, pohorske krajevne skupnosti pa niso pretiravale s stroški, saj je zima na Pohorju daljša. 

Modestu Motaln se zdi žaljivo mnenje, da so stroški zimske službe prenapihnjeni. 

Setnika skupina SD  je zadovoljna, da se plačilo posameznih investicij preloži na naslednjo leto, 

saj jih bomo tako lahko izvedli. 

Svetniška skupina SLS bo predlog rebalansa potrdila. 

Dr. Andrej Godec ne bo glasoval za rebalans proračuna, ker tudi ni glasoval za sprejem 

proračuna. Projekti niso obvladljivi, kot bi morali biti, zato se plačilo prenese v naslednje leto. 

Zanima ga, kdo je odgovoren, da projekti zaostajajo? Želel bi, da bi občinski svet vsako četrtletje 

dobil poročilo o poteku in izvajanju investicij. 

V nadaljnji razpravi so sodelovali še Srečko Juhart (SDS), Stanislav Mlakar,  Ludvik Repolusk, 

Miro Juhart in Stanislav Zajšek, razprava pa se je nanašala na upravičenost stroškov zimske 

službe; ali je zaključen projekt javne razsvetljave; kolesarke poti. 

Svetniška skupina SMC bo potrdila predlog rebalansa proračuna. 

Svoj glas sta obrazložila še Ludvik Repolusk, ki bo glasoval za sprejem, ker je investicijsko 

naravnan; Drago Mahorko pa ne bo glasoval, ker v njem ni nakupa doma na Osankarici. 

Občinski svet je z 22 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine 

Slovenska Bistrica za leto 2018 v I. obravnavi. Z 22 glasovi ZA in 0 PROTI je sprejel sklep o 

skrajšanem postopku, prav tako z 22 glasovi ZA in 0 PROTI pa še naslednji 

 

S K L E P 

 

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

Občine Slovenska Bistrica za leto 20178. 

K tč. 6 dnevnega reda 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenska Bistrica – I. obravnava  

Uvodno obrazložitev k predloženemu Odloku je podal vodja oddelka za okolje in prostor ter 

predstavnik pripravljavca gradiva Locus d.o.o. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

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

primeren za obravnavo in sprejem na občinskem svetu v I. obravnavi.  

Svetniška skupina SD pri pregledu predloženega Odloka ugotavlja, da so se javne poti zmanjšale 

za približno 300 km; sprašuje pa še, zakaj prebivalci Kopališke ulice, ki želijo dati cesto v javno 

dobro, niso dobili odgovora? 

Odgovore na vprašanja sta podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve ter vodja oddelka 

za okolje in prostor. 

Modesta Motalna zanima, zakaj niso bile upoštevane pripombe KS Šmartno, saj se je njihovo 

število kategoriziranih cest znižalo za 8,4 km ter kdo bo kril stroške vzdrževanja cest in zimsko 

službo na nekategoriziranih cestah? Tudi dr. Andrej Godec se strinja, da mora biti to vprašanje 

rešeno pred drugo obravnavo, saj se pluženje in vzdrževanje na privatnih cestah ne more izvajati. 

Tudi nadaljnja razprava, v kateri so sodelovali Simon Unuk, Miro Juhart, Feliks Mikložič, 

Stanislav Zajšek in Žarko Furman, se je nanašala na problem kategorizacije cest v privatni lasti, 

način vzdrževanja in izvajanja zimske službe na njih; ali se tudi v naši občini pojavljajo primeri 

prodaje dela cest oz. krožišč na javni dražbi; ali se lahko prepove vožnja za ves promet na cesti v 

privatni lasti? 
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Odgovore na vprašanja iz razprave so podali župan, vodja oddelka za okolje in prostor ter 

predstavnik pripravljavca gradiva. 

Po razpravi je občinski svet v navzočnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Slovenska Bistrica v  I. obravnavi s tem, da se v celoti izločita 3. in 6. člen. 

* 

Odmor od 17.20 do 17.40. 

V nadaljevanju je prisotnih 24 svetnikov. 

* 

 

K tč. 7 dnevnega reda 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« - I. obravnava 

– hitri postopek  

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter 

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. Enak sklep je sprejela tudi Statutarno pravna 

komisija. 

Svetniška skupina SD bo podprla sprejem Odloka po hitrem postopku.  

Občinski svet je v prisotnosti 24 svetnikov  soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o hitrem postopu. 

Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

 Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem    

   načrtu »Bistriška vrata zahod«. 

 

 K tč. 8 dnevnega reda 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v 

Slovenski Bistrici - I. obravnava  

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podala 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. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD podpira sprejem predlaganega Odloka.  

Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 24 svetnikov  soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopu. 

Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 
 

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

zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica« v Slovenski Bistrici. 

 

K tč. 9 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 
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Uvodno obrazložitev k predlaganemu dokumentu sta podala vodja oddelka za okolje in prostor 

ter 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. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in predlagala sprejem po skrajšanem 

postopku. 

Svetniška skupina SD bo podprla sprejem tudi tega akta. 

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 nato 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. 10 dnevnega reda 

Soglasje k Statutu Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica  

Uvodno obrazložitev k predlaganemu dokumentu sta podala vodja oddelka za splošne in pravne 

zadeve ter direktor Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi dokument in z večino glasov sprejela 

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

Drago Mahorko je prepričan, da je legitimen pričetek delovanja pravnega subjekta z vpisom v 

sodni register, za kar je odgovoren direktor javnega zavoda. Datum ustanovitve je enak datumu 

sprejema sklepa o ustanovitvi. Sam bo glasoval proti podaji soglasja k Statutu. 

Ludvik Repolusk je imel pripombo na 23. člen Statuta v povezavi 19. členom Odloka ter zakaj je 

potreben tekst 30. člena? 

Odgovore sta podala direktor Javnega zavoda ter vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Občinski svet je v prisotnosti 25 svetnikov s 15 glasovi ZA in 4 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k Statutu Javnega zavoda za informiranje 

Slovenska Bistrica. 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini  na domu  

Uvodno obrazložitev k predlaganemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Svetniška skupina bo predlagano soglasje potrdila v predloženi obliki. Predlagajo še, da se 

odločimo okrog prenosa Centra za starejše Metulj, ki se naj skupaj z eno delavko prenese k enoti 

Doma dr. Jožeta Potrča Slovenska Bistrica s 1.10., ko se Center za socialni delo seli v Maribor. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
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S K L E P   

I. 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k ceni socialno varstvene  storitve pomoč 

družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 16,40 € za uro 

opravljene storitve ob delavnikih, 19,30 € za uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem času 

ter 20,90 € za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dneva prostega dela. 

II. 
 

Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke  pomoč družini na domu v višini 

11,10 €, razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve. 

III. 
 

Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro 

opravljene storitve ob delavniku  5,30 Eur,  v nedeljo in nočnem času 8,20 Eur ter na dan 

državnega praznika in dela prostega dne 9,80 Eur. 

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 

2018 dalje. 

 

K tč. 12 dnevnega reda 

Novelacija investicijskega programa “Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti 

Občine Slovenska Bistrica"    

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 nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Novelacijo  investicijskega programa – Celovita 

energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica. 

 

K tč. 13 dnevnega reda 

Investicijski program za projekt Nadzidava ordinacij za Zdravstveni dom  Slovenska 

Bistrica« 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženi investicijski program in sprejel 

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

družbene dejavnosti. 

Svetniška skupina SD bo investicijski program potrdila, še enkrat pa opozarjajo na problematiko 

parkiranja ter kje bo lokalna skupnost dobila sredstva za investicijo? 

Občinski svet je v navzočnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   
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Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program  (IP) za projekt  

Nadzidava ordinacija za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. 

 
Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta, ter za spremembe v 

Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne v primeru  sofinanciranja  iz 

državnih sredstev oziroma evropskih sredstev. 

 

K tč. 14 dnevnega reda 

Investicijski program za projekt Dograditev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica  

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženi investicijski program in sprejel 

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

družbene dejavnosti. 

Svetniška skupina SD bo investicijski program potrdila, se pa zahvaljuje za dobro pripravljeno 

gradivo in želi, da vodja oddelka prenese zahvalo vsem delavkam, ki so pripravljale gradivo. 

Občinski svet je v navzočnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program  (IP) za projekt  

Dograditev 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica 
 

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

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

primeru  sofinanciranja  iz državnih sredstev oziroma evropskih sredstev. 

 

K tč. 15 dnevnega reda 

Popis nepremičnega premoženja Občine Slovenska Bistrica  

Uvodno obrazložitev k popisu nepremičnega premoženja je podala vodja oddelka za splošne in 

pravne zadeve. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Svetniška skupina SD bo predlog podprla in izraža zahvalo za pripravljeno gradivo, ki se bo 

lahko uporabljajo za različne priložnosti. 

Občinski svet je v navzočnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznanja s popisom nepremičnin Občine Slovenska 

Bistrica. 

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Poročilo o delu javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v letu 

2017 

Uvodno obrazložitev k poročilu o delu javnega zavoda je podala vodja oddelka za gospodarstvo. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval poročilo o delu javnega zavoda in meni, da je 

poročilo odlično pripravljeno in primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD se zahvaljuje za dobro pripravljeno poročilo, delo Razvojno 

informacijskega centra, še posebno zahvalo izrekajo moderatorki in povezovalki prireditev Jani 

Jeglič. Menijo pa, da je učna kuhinja premalo izkoriščena. 

Svetniška skupina SDS je pohvalila poročilo in se zahvaljuje vsem zaposlenim v RIC za njihovo 

delo. 

Občinski svet je v navzočnosti 24 svetnikov soglasno sprejel naslednji  
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                                                          S K L E P 

 
Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom o delu javnega zavoda 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.  

 

K tč. 17 dnevnega reda 

Poročilo o delovanju javnih zavodov v letu 2017 

Uvodno obrazložitev k poročilom je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročili in meni, da so primeren za obravnavo na 

občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD je opozorila, da imajo v posameznih javnih zavodih presežek odhodkov 

nad prihodki, tudi zaradi plačilne nediscipline. Lokacija vrtca v blokih ni primerna; posebno 

pozornost bo potrebno posvetiti OŠ Minke Namestnik Sonja. 

Občinski svet je v navzočnosti 24 svetnikov soglasno sprejel naslednji  

 

                                                          S K L E P 

 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica  se je seznanil s poročili o delovanju javnih zavodov v 

letu 2017.  

 

K tč. 18 dnevnega reda 

Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 

2018-2022 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu sta podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti in predsednik sveta invalidov. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Akcijskim načrtom in meni, da je primeren za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD podpira akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov in jih zelo veseli 

določen premik na tem področju. 

Občinski svet je v prisotnosti 24 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov 

v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2018 – 2022. 

 

K tč. 19 dnevnega reda 

Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Slovenska Bistrica za 

leto 2017 ter Novelacija Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine 

Slovenska Bistrica  

Uvodno poročilo k Letnemu poročilu je podal strokovni sodelavec RIC. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval poročilo in meni, da je primerno za obravnavo 

na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk in dr. Andrej Godec se zahvaljujeta za poročilo in ju veseli, da področje 

svetovanja za občane zelo dobro deluje. 

Občinski svet je v prisotnosti 24 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P št. 1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznani z Letnim poročilom o izvajanju Lokalnega 

energetskega koncepta v Občini Slovenska Bistrica. 
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S K L E P št. 2 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Novelacijo Akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega načrta (LEK) občine Slovenska Bistrica. 

 

K tč. 20 dnevnega reda 

Premoženjska zadeva: 

 izbris zaznambe grajeno javno dobro  

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

zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predlog za izbris zaznambe in meni, da je 

primernen za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v navzočnosti 24 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na 

nepremičninah: 

 parc. št. 977/4, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 29,00 m2, zaznamba grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 1083/1, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 71,00 m2, zaznamba grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 2512/2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 311,00 m2, zaznamba grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 2512/4, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 586,00 m2, zaznamba grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 2513/1, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 61,00 m2,  zaznamba grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; vrsta rabe: cesta in  

 parc. št. 2514/2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 457,00 m2, zaznamba grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; vrsta rabe: cesta. 

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

K tč. 21 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude  

K odgovorom ni bilo vprašanj ali pripomb. 

 

K tč. 22 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude  

Ludvik Repolusk v imenu krajanov  Trga svobode daje pobudo, da se pred TIC (slaščičarno ali 

drevo) postavi klop, kot je bila tudi prejšnja leta. 

Podal je še naslednja pisna vprašanja: 

»Nova prostorska zakonodaja lokalni skupnosti daje ponovno še dodatne naloge (Izdajanje 

soglasij ob parcelacijah, izdajanje mnenj o skladnosti projektne dokumentacije pred izdajo 

gradbenega dovoljenja, kaj bo glede lokacijskih preveritev in občinskega urbanista, inšpekcijski 

nadzor nad gradnjo enostavnih objektov). 

Ali bo v tej zvezi prihajalo do novih zaposlitev oz. kakšno rešitev boste poiskali?« 

 



Zapisnik 22. redne seje - OSNUTEK 

»Glede na sprejet Program dela za leto 2018 vas sprašujem, zakaj še ni bi dan v obravnavo 

Odlok o urejanju javnih površin, glede na to, da je bil podan s strani Komunale Slov. Bistrica po 

mojih podatkih konec meseca februarja, ali pa v začetku meseca marca tega leta (2018). KS pri 

podaji mnenj o upravičenosti posameznikov ali določene skupnosti, le te obveščamo, da se čaka 

na sprejem predmetnega Odloka ,ki bo celovito urejal režim vzdrževanja, vrsto rabe in 

opremljenosti z urbano opremo, ter kdo je v danem primeru odgovoren?« 

 

Drago Mahorko sprašuje, zaradi problematike odpadnih sveč, kakšno je stanje v naši občini in 

želi, da o tem poda poročilo Komunala. 

 

Dr. Andrej Godec je povedal, da je parkirišče  v Veleniku sedaj zgledno urejeno, so pa tja začeli 

odvažati odpadke v vrečah naši krajani. Predlaga, da predsedniki KS Pragersko, Sp. Polskava in 

Leskovec opozorijo krajane, da tam ni dovoljeno odlaganje odpadkov. 

 

Zanima ga, zakaj še ni oz. kdaj bo saniran pločnik ob cesti Pragersko – Stari log? 

 

Krajani Zg. Nove vasi so na občinske svetnike posredovali pobudo za položitev ležečih 

policajev. Predlaga, da strokovne službe zadevo proučijo in o tem obvestijo krajane. 

 

Franc Pernat opozarja na varnostni problem na Zg. Polskavi, kjer je pločnik ob levi strani ceste, 

avtobusna postaja pa na desni, zato je tam nujen prehod za pešce. 

 

Feliks Mikložič je predlagal, da upravljavca cest opozorimo na pravočasno košnjo trave, saj je v 

križišču proti Jožefu iz smeri Pragerskega cesta popolnoma nepregledna zaradi visoke trave.  

 

K tč. 23 dnevnega reda 

Informacije: 

-razno. 

 

Seja je bila zaključena ob  19.20.  

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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