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Z A P I S N I K 

 

2. dopisne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica 

 

2. dopisna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je bila v ponedeljek, 30. marca 

2015, 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 »Rekonstrukcija ceste proti  

      vodarni« 

2.  Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija ceste  

     Partizanska ulica« 

3.  Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Gradišča« 

 

 

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

ponedeljek, 30. marca 2015.  Med 8. in 14. uro je sprejemalo telefonske izjave o potrditvi 

predlaganih sklepov 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 2. dopisni seji je tako sodelovalo 31 članic in članov občinskega sveta.  

 

Občinski svet je tako z 22 glasovi ZA in 9 NE GLASUJEM sprejel naslednje 

 

S K L E P E 

 

1.  Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega 

projekta »Rekonstrukcija ceste proti vodarni« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 
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Odobri se izvedba investicije. 

 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta. 

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

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

 

2. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega 

projekta »Rekonstrukcija ceste Partizanska ulica« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 

 

Odobri se izvedba investicije. 

 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta. 

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

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

  

3. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega 

projekta »Ureditev Gradišča« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 

 

Odobri se izvedba investicije. 

 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta. 

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

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

 

 

 

     Zapisala:              dr. Ivan ŽAGAR 

Mira KRESNIK                    župan 

        Občine Slovenska Bistrica 
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