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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: 9000-15/2021-Z2 

 

Z A P I S N I K 

14. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 27. 5. 2021, ob 15. uri 

 

14. 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 Prostovoljnega gasilskega 

društva Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 23, 2310 Slovenska Bistrica. Pričela se je ob 

15. uri. 

 

K točki 1. dnevnega reda  

Ugotovitev sklepčnosti 

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 28 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter 

je tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji sta opravičila Ivan Franc Štrukelj in Jožef Trglec. Predsedujoči prisotne 

seznani, da se bo kasneje seji pridružila mag. Karmen Furman. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor Občinske uprave; Irena Jereb, vodja Oddelka 

za družbene dejavnosti; Janja Tkavc Smogavec, vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve; 

Milan Ozimič, vodja Oddelka za okolje in prostor; Mojca Teran, vodja Oddelka za finance in 

računovodstvo; Branko Hojnik, sodelavec za zaščito in reševanje; mag. Robi Vrečko, vodja 

vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva; Ivan Pristovnik, predsednik Nadzornega 

odbora občine; dr. Boštjan Brezovnik, vodja strokovne komisije za pripravo pokrajinske 

zakonodaje; Uroš Kušar, komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica; Ivanka Soršak, 

direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane; Lidija Razboršek Šlamberger, Ibis d.o.o.; Jerneja 

Zorko, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.; Mateja Ačko Kobale; Branka Soršak, tajnica 

župana ter predstavniki medijev. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 29. 3. 2021 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov z 27 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel zapisnik 13. 

redne seje. 

 

K točki 3. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 8. dopisne seje z dne, 28.4.2021 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  
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Drago Mahorko pove, da so v svetniški skupini SD  predlagali, da se ta dopisna seja prekliče 

in da bi se lahko ta tematika obravnavala na današnji redni seji. V zvezi z izplačilom delovne 

uspešnosti v javnih zavodih, bi po njegovem moral odločati Občinski svet. Pripomni, da bi 

bilo prav, da bi se za določeno (opravljeno) obdobje izplačal tudi del nagrade za pokojnega 

Marjana Štimca. Za zapisnik ne bo glasoval. 

Ludvik Repolusk ni dobil podatkov o uspešnosti zavodov, zato se je odločil, da za zapisnik ne 

bo glasoval. 

Pojasnila je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov z 19 glasovi ZA in s 7 

glasovi PROTI sprejel zapisnik 8. dopisne seje. 

 

K točki 4. dnevnega reda 

Določitev dnevnega reda 14. redne seje 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal predsedujoči, kjer predlaga, da 

se 9. točka (Obravnava gradiva o ustanovitvi pokrajin) uvrsti pod 5. točko, 13. točka, Trendi 

varnostnih pojavov na območju Občine Slovenska Bistrica uvrsti pod 6. točko. 14. točka 

Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2020 pod 7. točko in da se 6. točka 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica uvrsti na 16. točko. Ostale točke se 

smiselno spremenijo.  

Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji spremenjen 

 

DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti  

2. TOČKA Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 29.3.2021 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 8. dopisne seje z dne 28.4.2021 

4. TOČKA Določitev dnevnega reda 14. redne seje 

5. TOČKA Obravnava gradiva o ustanovitvi pokrajin 

6. TOČKA Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Slovenska Bistrica v letu 2020 

7. TOČKA Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja 

občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2020 

8. TOČKA Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2020 

9. TOČKA  Odlok o delovanju tržnice v občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 

10. TOČKA Stališča do pripomb in predlogov javnosti ter predstavitev Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih 

objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje) v I. obravnavi 

11. TOČKA Soglasje k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

12. TOČKA a) Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

b) Elaborat oblikovanja cene izvajanja storitev gospodarske javne službe                          

odvajanje in  čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

13. TOČKA Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v Občini Slovenska                                                 

Bistrica v  letu 2020 

14. TOČKA Premoženjske zadeve: 

a/ Dopolnitev in sprememba Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 

b/ Predlog za izbris zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta 

c/ Predlog za vpis zaznambe grajeno javno dobro  

15. TOČKA Kadrovske zadeve: 

a/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica 
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b/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

c/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

č/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

d/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

e/ Imenovanje manjkajočega člana v Odboru za družbene dejavnosti 

f/ Mnenje h kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Gustava Šiliha Laporje 

g/ Mnenje h kandidatki za mesto ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  

h/Mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. 

osnovna šola Slovenska Bistrica  

i/ Imenovanje direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska 

Bistrica 

j/ Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica 

16. TOČKA Poslovnik občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

17. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

18. TOČKA Vprašanja in pobude 

19. TOČKA Informacije 

- Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine 

Slovenska  

        Bistrica v letu 2020 

      - Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine    

 Slovenska Bistrica za leto 2020 

- Razno. 

 

 

K točki 5. dnevnega reda  

Obravnava gradiva o ustanovitvi pokrajin 

Uvodno obrazložitev so podali vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve, vodja strokovne 

komisije za pripravo pokrajinske zakonodaje in predstavnik državnega sveta. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala gradivo in sprejela sklep, da je primerno za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Drago Mahorko v imenu svetniške skupine SD pove, da so za ustanovitev pokrajin ter seznani 

prisotne o predlaganem dodatnem 4. sklepu.  

V nadaljevanju so sodelovali še Miro Juhart, Žarko Furman, Stanislav Zajšek in Ludvik 

Repolusk, kateri opozorijo na neenakomerno razvitost vhodnega in zahodnega dela Slovenije 

in podajo pobudo za enakomerno razporeditev finančnih sredstev po celotnem območju 

Slovenije. Vsi razpravljavci in njihove svetniške skupine so za ustanovitev pokrajin in bodo 

tudi podprli predlagane sklepe. 

Pojasnilo so podali vodja strokovne komisije za pripravo pokrajinske zakonodaje, predstavnik 

državnega sveta in predsedujoči. 

Predsedujoči je najprej dal na glasovanje 1. 2. in 3. sklep, občinski svet je v prisotnosti 28 

svetnikov soglasno sprejel vse tri sklepe. V nadaljevanju je dal na glasovanje še 4. sklep, 

katerega je občinski svet prav tako sprejel soglasno. 
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S K L E P    1 
 

Občina Slovenska Bistrica podpira ustanovitev pokrajin.  

 

S K L E P    2 

 

Pokrajine se naj ustanovijo na način, da se skupaj z nalogami z državnega na pokrajinski nivo, 

prenesejo tudi ustrezni finančni viri in kadri. 

 

S K L E P    3 

 

Občina Slovenska Bistrica se teritorialno umesti v Štajersko pokrajino (Podravje), v primeru 

delitve Štajerske pokrajine (Podravja) pa v zgornji del Štajerske pokrajine (Podravja).V 

primeru delitve Štajerske pokrajine (Podravja) na dva dela, je sedež pokrajine Zgornja 

Štajerska (Podravje) Slovenska Bistrica. 

 

S K L E P  4 

 

Predlagamo, da se pokrajinska zakonodaja obravnava v »paketu«, v katerem bi obravnavali 

vse zakone, ki so potrebni za ustanovitev pokrajin skupaj, da bi državljanke in državljani 

republike Slovenije sprejeli pokrajine kot »svoje« in kot možnost nadaljnjega razvoja. 

 

K točki 6. dnevnega reda 

Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Slovenska Bistrica v letu 2020 

Uvodno obrazložitev je podal komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica. 

Varnostni sosvet je obravnaval predloženo poročilo in ocenil, da je primerno za obravnavo na 

občinskem svetu. 
Ludvik Repolusk izpostavi mladoletniško kriminaliteto in poda pobudo Medobčinskemu 

inšpektoratu in redarstvu ter Varnostnemu sosvetu za dodaten nadzor  Lipovega parka. 

Seji se je pridružila mag. Karmen Furman. 

 

K točki 7. dnevnega reda  

Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2020 

Uvodno obrazložitev je podal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.  

Varnostni sosvet je  obravnaval predloženi dokument in soglasno sprejel sklep, da je primeren 

za obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk opozori na problematiko pri Kopališki ulici, Miro Juhart sprašuje kako je z 

izlivom odpadnih snovi v potok Bistrica, Matej Španinger pa poda pobudo za plačevanje 

parkirnine preko mobilne aplikacije. Vsem zaposlenim na policiji in redarstvu se zahvaljujejo 

za dobro opravljeno delo. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski  svet  Občine  Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o delu medobčinskega 

inšpektorata in redarstva ter sprejme oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2020. 
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K točki 8. dnevnega reda  

Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2020 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in soglasno sprejel 

sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženi dokument in soglasno 

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

Matej Španinger pove, da ne bo potrdil zaključnega računa, saj KTV Slovenska Bistrica ni 

podal poročila. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov s 25 glasovi ZA in 1 

PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Zaključni račun proračuna Občine  Slovenska 

Bistrica za leto 2020. 

 
* 

Odmor od 17:15 do 17:30 

* 

 

K točki 9. dnevnega reda  

Odlok o delovanju tržnice v občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval gradivo in sprejel sklep, da je primeren za 1. 

obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženo gradivo Odloka, kjer so bile navedene 

naslednje pripombe; v Odlok se naj navede pravilna številka uradnega lista pri Statutu Občine 

Slovenska Bistrica; odstavki v 1. členu se naj oštevilčijo; v 1. odstavku 1. člena  se naj 

namesto besede upravljalca zamenja z besedo v uporabnika; v 2. odstavku 2. člena se naj črta 

ponovno navajanje uradnih listov, v 4. členu se naj pojasni kaj so dopolnilne prodajne 

površine; v 8. členu se besedna zveza prodajni prostor nadomesti z besedno zvezo prodajno 

mesto, v 13. členu se beseda reku nadomesti z besedo roku, 2 odstavek 13. člena Odloka se 

črta; v 14. členu se doda nov 3. odstavek za nespoštovanje določil se smiselno uporablja 

Odlok o javnem redu in miru v občini Slovenska Bistrica UL Republike Slovenije št. 

40/2010; v 15. členu se besedna zveza ta odlok  nadomesti z besedno zvezo nov tržni red. 

Prav tako je Statutarna pravna komisija ugotovila, da finančne posledice sprejetja tega Odloka 

nimajo neposrednega vpliva na proračun zato naj se popravi navedba glede finančnih 

posledic. Po obravnavi te točke je Statutarno pravna komisija, ugotovila da je v skladu z 

naslednjimi pripombami, Odlok  primeren za I. obravnavo na seji občinskega sveta. 

Ludvik Repolusk navede nekaj pripomb na Poslovnik in sicer, kje se lahko najemnik stojnice 

prijavi, kako plača prodajno takso itd.; manjkajo izrazi za razumevanje, kot so prodaja blaga, 

potujoča prodajalna in premična stojnica; glede čistoče na tržnici ni navedeno kdo izvaja 

nadzor nad izvajanjem določil tega odloka; nikjer niso navedene pravice in dolžnosti 

upravljavca javne tržnice; v kazenskih določbah ni definirano npr: globa za najemnike in tudi 

za izvajalca dejavnosti. 
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Matej Španinger meni, da bi bilo potrebno za izbiro izvajalca izvesti javni razpis. Predlaga, da 

bi bili do preklica epidemije najemniki stojnic oproščeni plačila pristojbine. Meni tudi, da bi 

bilo za prodajna mesta smiselno narediti razpis. Prednost bi morali imeti ponudniki, ki imajo 

sedež v občini Slovenska Bistrica.  

Miro Juhart predlaga, da se obratovalni čas podaljša do 12.00 ure; nikjer ni navedeno, kako je 

z večjim povpraševanjem od ponudbe stojnic in se mu zdi smiselno, da občina da prednost 

lokalnim, domačim pridelovalcem. 

Žarko Furman doda, da prva lokacija tržnice ni bila dobra in ni zaživela. Z novo lokacijo, na 

grajskem dvorišču, je ponovno obudila zanimanje za obisk le-te. Pomembno je, da je tržnica 

zaživela in da lahko lokalni pridelovalci in tudi drugi ponudniki ponudijo svoje izdelke.  

Drago Mahorko pove, da bi v 11. členu zadnji stavek črtal, saj je po njegovem brezpredmeten 

in ga razume, da mora uporabnik tržnega prostora zapustiti tržnico v čistem stanju. V 2. 

odstavku 12. člena predlaga, da tržni red sprejme in javno objavi upravljavec po predhodnem 

soglasju Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. 

Ludvik Repolusk se strinja, da je potrebno urediti status tržnice in želi, da ima Odlok 

navedene dolžnosti in pravice upravljavcev in prav tako sankcije v primeru nespoštovanja le-

teh.  Zahvali se vsem, ki so v času epidemije izbrali drugo lokacijo, kjer so bili upoštevani in 

lažje izvedljivi vsi ukrepi glede varne razdalje med stojnicami in obiskovalci tržnice. 

Odgovore je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o delovanju tržnice v občini 

Slovenska Bistrici v prvi obravnavi. 

 

 

K točki 10. dnevnega reda 

Stališča do pripomb in predlogov javnosti ter predstavitev Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih 

objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje) v I. obravnavi 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za okolje in prostor in predstavnica podjetja 

Ibis d.o.o.. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Statutarno pravna komisija je obravnavala gradivo in podala naslednje pripombe in sicer v 15. 

členu se pravilno določi dnevni oz. večerni čas v skladu z zakonodajo s področja hrupa. V 17. 

členu manjkajo posodobljene številke Uradnih listov glede objave uredbe in pravilnika. V 17. 

členu je navedena uredba o mejnih vrednostih, ki ne velja več, zato se naj zakonodaja 

posodobi. V 17. členu se dopolnijo številke Uradnih listov za Gradbeni zakon. V skladu s 

pripombami je Statutarno pravna komisija soglasno sprejela sklep, da je gradivo primerno za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v prisotnosti 29 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji   

 

 

S K L E P  št. 1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme sklep o sprejemu stališč do pripomb na 

razgrnjeni dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega 
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prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje 

Prebukovje), ID št. PA:1527 

 

 Občinski svet je prav tako brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji   

 

S K L E P  št. 2 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji 

Grobelnik (Zgornje Prebukovje), v I. obravnavi. 

 
K točki 11. dnevnega reda  

Soglasje k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti in direktorica Doma 

Jožeta Potrča Poljčane. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženo gradivo in soglasno sprejel sklep, da 

je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Drago Mahorko v imenu svetniške skupine SD pove, da bodo dvig cen v večini podprli.  

Matej Španinger izpostavi, da je pred dvigom cen potrebno izčrpati še ostale možnosti, zato 

dviga ne podpira.  

Pojasnila je podala direktorica Doma Jožeta Potrča Poljčane. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 29 svetnikov s 25 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

naslednji 

 

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 

21,70 € za uro opravljene storitve ob delavnikih,. 25,54 € za uro opravljene storitve ob 

nedeljah in nočnem času ter 27,65 € 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 

14,59 €, razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve. 

 

III. 

 

Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro 

opravljene storitve ob delavniku 7,11€. V nedeljo in nočnem času 10,95€ ter na dan 

državnega praznika in dela prostega dne 13,06 Eur. 

 

IV. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 

uporablja pa se od 28.05. 2021 dalje. 

 



Zapisnik 14. redne seje - OSNUTEK 

V. 

 

Z dnem uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu, številka: 9000-11/2020-0203-9, z dne 11.06.2020, objavljen v 

Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31/2020 z dne 19.06.2020.  

 

 

12. TOČKA dnevnega reda 

a) Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 
Uvodno obrazložitev sta podala direktor in predstavnica podjetja Komunala d.o.o.. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali Ludvik Repolusk, Stanislav Zajšek in Matej Španinger, kateri se 

vsem v podjetju zahvaljujejo za dobro opravljeno delo. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

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

podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.  za leto 2020. 

 

b) Elaborat oblikovanja cene izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

Uvodno obrazložitev sta podala direktor in predstavnica podjetja Komunala Slovenska 

Bistrica. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Miro Juhart dvig cen ne podpira, glede električne energije se mu dolgoročno zdi smiselna 

postavitev sončnih elektrarn.  

Ludvik Repolusk predlaga, da se razmisli o večji porabi električne energije z novimi pristopi. 

Pojasnila so podali direktor in predstavnica podjetja Komunala ter predsedujoči. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 29 svetnikov z 21 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 

storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode, ki ga je predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za 

komunalne in druge storitve d.o.o..  

 

S K L E P  2 

 

Potrdijo se naslednje obračunske cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 

 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode: 

 Cena omrežnine:  5,5962 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV). 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 
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 Subvencija omrežnine:  2,7981 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV). 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

  

Cena storitve odvajanja:  0,3441 EUR/m³ (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

 

2. Čiščenje komunalne odpadne vode: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

Cena storitve čiščenja: 0,6315 EUR/m³ (brez DDV 

 

3. Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

Cena storitve čiščenja:  0,3287 EUR/m³ (brez DDV) 

 

 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 7. 2021. 

 

K točki 13. dnevnega reda  

Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v Občini Slovenska                                       

Bistrica v  letu 2020 

Uvodno obrazložitev je podal sodelavec za zaščito in reševanje. 

Varnostni sosvet je obravnaval predloženo poročilo in soglasno sprejel sklep, da je primeren 

za obravnavo na občinskem svetu.  

V razpravi sta sodelovala Ludvik Repolusk in Matej Španinger in povedala, da ju veseli, da 

Gasilsko društvo Slovenska Bistrica ne bo rabilo doplačati za nabavo gasilske lestve. Slednji 

želi vedeti, kdo so imenovani člani razpisne komisije. Zanima ga tudi nabava gasilske cisterne 

PGD Slovenska Bistrica in ali bodo dobili vrnjena finančna sredstva. 

Odgovore je podal sodelavec za zaščito in reševanje. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski  svet  Občine  Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o izvajanju zaščite in 

reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica za leto 2020. 

 

K točki 14. dnevnega reda  

a/ Dopolnitev in sprememba Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 

Uvod je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval gradivo in sprejel sklep, da je primerno 

za obravnavo na občinskem svetu. 

Matej Španinger poda mnenje o parceli št. 2768/1, zanima ga tudi postopek izbire izvajalca 

cenitve projektov.  

Odgovor je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 
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S K L E P   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s tem sklepom dopolnjuje Letni načrt razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2021.  

Dopolnjen letni načrt je priloga tega sklepa. 

b/ Predlog za izbris zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval gradivo in sprejel sklep, da je primerno 

za obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji 

 

  S K L E P   

 

I. 

 

S tem sklepom se izbriše zaznamba statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena – 

občinska cesta na nepremičninah: 

 

 parc. št. 778/3, k.o. 745 – Kovača vas: 455m2, Občina Slovenska Bistrica - grajeno 

javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta;  

 parc. št. 679/2, k.o. 742 – Zgornja Polskava: 43 m2, Občina Slovenska Bistrica - 

grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta; 

 parc. št. 362/16, k.o. 747 – Pokoše: 85m2, Občina Slovenska Bistrica - grajeno javno 

dobro lokalnega pomena – občinska cesta; 

 parc. št. 1458/2, k.o. 751 – Črešnjevec, 204 m2, Občina Slovenska Bistrica - grajeno 

javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta. 

   

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.  

 

c/ Predlog za vpis zaznambe grajeno javno dobro  

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval gradivo in sprejel sklep, da je primerno 

za obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov soglasno 

sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

I.  

 

S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na nepremičnini: 

 parc. št. 495, k.o. 736 – Visole, 12.409 m2, javno dobro. 

 

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica. 
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II. 

 

Na nepremičnini parc, št. 495, k.o. 736 – Visole se vpiše zaznamba grajeno javno dobro 

lokalnega pomena – občinska cesta. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.  

 

 

K točki 15. dnevnega reda  

Kadrovske zadeve 

a/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 24 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Minke 

Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – 

Sonje Slovenska Bistrica se kot predstavnike Občine Slovenska Bistrica  imenujejo: 

 

- Greta Ambrož, 

- Nina Novak in  

- Doris Urbančič Windisch. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

b/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa brez razprave z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Partizanska 

bolnišnica Jesen Tinje 

 

I. 
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V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Partizanska bolnišnica 

Jesen Tinje se kot predstavnike Občine Slovenska Bistrica  imenujejo: 

 

- Brigita Koren 

- Matej Gracej in  

- Mojca Vidmar. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

c/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Matej Španinger pove, da bo glasoval proti. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 24 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Antona Ingoliča 

Spodnja Polskava 

 

I.  

 

V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Ingoliča 

Spodnja Polskava se kot predstavnike Občine Slovenska Bistrica  imenujejo: 

 

 Petra Žlender,  

 Marko Teskač in  

 Ines Arnuš. 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

č/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

Modest Motaln pove, da se izloča iz glasovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 23 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji 

 

 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega 

odreda Slovenska Bistrica 
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I.  

 

V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica se kot predstavnike Občine Slovenska Bistrica  imenujejo: 

 

 Cvetka Frešer,  

 Modest Motaln in 

 Bojana Korez. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

d/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Pohorskega bataljona Oplotnica 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa brez razprave s 25 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega 

bataljona Oplotnica 

 

I.  

 

V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona 

Oplotnica se kot predstavnika Občine Slovenska Bistrica  imenuje: 

 

- Florjan Globovnik. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

e/ Imenovanje manjkajočega člana v Odboru za družbene dejavnosti 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Drago Mahorko poda predlog za popravek sklepa in sicer, da se beseda član črta in nadomesti 

z »članica in podpredsednica« Odbora za družbene dejavnosti. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s pripombo v navzočnosti 29 svetnikov soglasno 

sprejel naslednji  

 

SKLEP 

o imenovanju članice občinskega sveta v Odbor za družbene dejavnosti 

 

Članica in podpredsednica Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine 

Slovenska Bistrica za preostanek mandatnega obdobje 2018-2022 je: 
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- Amadeja Hren. 

 

f/ Mnenje h kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednje 

 

 

MNENJE  

h kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega Osnovna šola Gustava 

Šiliha Laporje 

 

Romani Kolar, Metki Kristan, Anji Milošič Šalamun, Bogdani Pribevski, Tomažu Repenšku 

in Margareti Voglar se da pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha laporje.  

 

g/ Mnenje h kandidatki za mesto ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje  

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednje 

 

MNENJE  

h kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

 

Alojziji Mušič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje.  

 

h/Mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. 

osnovna šola Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja in pove,  

Stanislav Mlakar se zaradi navzkrižja interesov izloča iz glasovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel 

naslednje 

 

 

MNENJE  

h kandidatom za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola 

Slovenska Bistrica 
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Marjanci Frangež, Nastji Pančič Čurin in Juretu Piršu se da pozitivno mnenje h kandidaturam 

za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica.  

 

  

i/ Imenovanje direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska 

Bistrica 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednje 

 

SKLEP 

o imenovanju direktorja javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska 

Bistrica 

 

I. 

 

Za direktorja javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica se imenuje 

Tomaž Repnik. 

 

II. 

 

Mandat imenovanega traja pet let.  

 

j/ Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev je podal predsednik komisije  za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

V razpravi so sodelovali Matej Španinger, Stanislav Zajšek, Ludvik Repolusk in Drago 

Mahorko.  

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 28 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica 

 

I.  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Boštjana Fridriha za 

direktorja javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica. 

 

II. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

K točki 16. dnevnega reda 

Poslovnik občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

Uvod je podala predsednica Statutarno pravne komisije. 

Ludvik Repolusk poda predloge pri naslednjih členih: 



Zapisnik 14. redne seje - OSNUTEK 

2. člen - Določbe tega poslovnika veljajo tudi za Svete KS in njihova delovna  telesa oziroma 

komisije. 

5. člen - Seje sveta se zvočno in slikovno prenašajo preko svetovnega spleta. Javnost seje je 

potrebno zagotoviti tudi v primeru, ko se seja izvede npr. preko ZOOM ali druge spletne 

aplikacije za avdio in video komunikacijo. Občan, ki izkaže pravni interes in se želi seje 

udeležiti, je potrebno navzočnost najaviti. Prijave pa se sprejemajo do zapolnitve 

razpoložljivih mest v sejni dvorani ali v drugem za to določenem prostoru. 

6. člen - Magnetogram (dobesedni prepis zvočnega zapisa seje ali dela seje) se pripravi na 

zahtevo člana sveta na podlagi  pisne zahteve. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega 

zahteva prepis, razlog in utemeljitev pa vloži pisno. 

7. člen, (2) - Seje sveta sklicuje župan. V njegovi odsotnosti pa s strani župana pooblaščeni 

podžupan. Doda se novi odstavek- Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, 

na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter 

če to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. 

14. člen- Predlaga se še 4. točka - Predlaga se tudi svečana zaprisega župana in pozdravni 

nagovor, npr. “;Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom 

Republike Slovenije in občine Slovenska Bistrica. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal 

vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občanov občine Slovenska Bistrica.” 

16. člen - Člani občinskega sveta so občinski funkcionarji. 34/a člen ZLS. 

16 člen  doda se nova 6 točka: 

»(6) Član občinskega sveta, ki se znajde v nasprotju interesov, se je dolžan takoj izločiti iz 

obravnave in odločanja v konkretni zadevi. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih 

zasebni interes člana vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno 

opravljanje nalog člana sveta. Zasebni interes člana sveta pomeni premoženjsko ali 

nepremoženjsko korist zanj, za njegove družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne 

osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike. 

19.člen - (1) Svetniško skupino sestavljajo najmanj dva  svetnika. (Ribnica, Vrhnika, Kamnik, 

Žiri, Prebold, Ilirska Bistrica itd.). 

20. člen (1) - smiselnost takšne določbe. 

(2) Trije dva ali več svetnikov se lahko med mandatom organizirajo v novo svetniško 

skupino. O ustanovitvi morajo v roku 15 dni obvestiti župana. 

Točka 1 se črta, se zatem preštevilčijo, ter dva ali več svetnikov. 

31. člen – dodati 4. odstavek: Sestav članov delovnih teles mora odražati rezultate volitev 

posameznih list kandidatov na lokalnih volitvah.  

37. člen - (1) Seje sveta sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa s strani župana pooblaščeni 

podžupan. 

Predlagamo novo točko 2 - Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, na 

podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če 

to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. 

38. člen (1) – iz 10 dni podaljšati na 15 dni.  

(2) - Dopolnitev nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda, vendar najkasneje 5 dni 

pred sejo sveta. 

(3) - Vabilo se pošlje v vednost tudi krajevnim skupnostim in političnim strankam. 

(4) - Gradivo za sejo se objavi na uradni spletni strani občine, razen gradiv, ki so zaupne 

narave ali vsebujejo osebne podatke. Ta se pošljejo naslovnikom v natisnjeni obliki. ( zdi  se 

besedilo nerazumljivo) Svetnik ima pravico do gradiva v obliki, ki je objavljeno na spletni 

strani občine. Potrebna je varovalka za potrebo po dodatnem gradivu za posamezno točko – 

ima pravico zahtevati še dodatno gradivo. 
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39. člen - Točka za vprašanja in pobude se uvrsti na dnevni red takoj po sprejemu dnevnega 

reda za posamezno sklicano redno sejo. 

Točka »vprašanja in pobude« traja praviloma 30 minut, lahko pa se pri določitvi dnevnega 

reda  določi drugačna omejitev trajanja točke. 

(21. člen Statuta, točka 6) ni pa posebej določeno, kdaj je ta točka, smiselno pa je, da se uvrsti 

na način, kot je v DZ oz. nekateri občinskih svetih). 

43. člen (1) – besedo »praviloma«  je potrebno zbrisati.  

(5) - Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovalo 

najmanj dve tretjine vseh članov sveta, .če je za sklep glasovalo večina opredeljenih glasov 

svetnikov. 

45. člen (3) – ki ga pooblasti župan. 

47. člen (1) – Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta 

mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. 

54. člen (2) - Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno obrazložiti. 

55. člen (7) - Praviloma ni omejena, zakaj je sedaj določena? 

(8) - Razprava posameznega svetnika lahko traja največ pet minut.? 

(10) - Svet krajevne skupnosti oz. njen predstavnik lahko posreduje svetu svoje mnenje k 

točki dnevnega reda seje sveta, ki se nanaša na to krajevno skupnost. 

Do mnenja sveta krajevne skupnosti se lahko opredeli župan, predlagatelj gradiva in pristojno 

delovno telo občinskega sveta. 

Svet krajevne skupnosti lahko predlaga svetu v sprejem odločitev, ki se nanaša na to 

skupnost. 

Predlog odločitve svet krajevne skupnosti posreduje v obliki predloga sklepa, ki mora biti 

obrazložen. 

(11) - V primeru seje na daljavo, mora biti svetnik pri razpravi in glasovanju izpisan s 

celotnim imenom in priimkom ter imeti mora vključeno kamero tako, da je mogoče ugotoviti 

istovetnost svetnika, ki razpravlja in glasuje. – kaj če ima pokvarjeno kamero? 

56. člen (2) – tri minute. 

57. člen (2) -– kje je opredeljen pojem »žaljiv«? lahko pride do zlorab!  

58. člen (3) - tri minute. 

60. člen (4) - Seje sveta se sklicujejo praviloma ob petnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, 

da praviloma ne trajajo več kot največ  šest ur.  

65. člen (2) - predlagamo ena svetniška skupina) svetnikov. V kolikor bi ostala najmanj ena 

četrtina vseh svetnikov, se onemogoči oz. omeji manjši skupini, da bi imela pravico podati 

predlog o tajnem glasovanju. 

(3) - Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali 

amandmaja. 

(4) - tri minute. 

67. člen (2) - Predlagamo ene oziroma več svetniških skupin. 

(3) - Predlagamo dopolnitev o poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri 

vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek 

je sestavni del zapisnika seje. 

68. člen (4) - Potrebno pa je pred glasovanjem na to opozoriti. 

69. člen (2) - Svet mora poskrbeti za sorazmerje med koalicijo in  opozicijo (predsedujoči je 

praviloma župan ali njegov pooblaščenec; menimo, da bi morali komisijo sestavljati samo 

svetniki). 

70. člen (4) - Če svetnik utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida 

glasovanja, se lahko glasovanje ponovi. 

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali 

ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. 
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O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne 

ponavlja. 

72. člen  (2) - Svetnik lahko na sami seji v skrajšani obliki obrazloži vsebino vprašanja ali 

pobude, pri čemer lahko obrazložitev posameznega vprašanja traja največ dve (tri minute), 

posamezne pobude pa največ tri minute. V primeru seje na daljavo, se pisna vprašanja ali 

pobude svetnika pošljejo v elektronski obliki na uradni elektronski naslov občine najkasneje 

do začetka seje. - Predlagamo do konca seje. 

75. člen - Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v rednem in hitrem postopku. V 

rednem postopku svet sprejema akte po dvostopenjskem in enostopenjskem postopku. Se 

preštevilči. (3) - Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine in 

drugimi predpisi. 

Predlagamo, da se to postavi na dnevni red na začetku dnevnega reda, in sicer za točko o 

potrditvi dnevnega reda, kar je bila »obljuba« ob sprejemanju statuta Občine Slovenska 

Bistrica. 

76. člen - Predlagatelji splošnih aktov bi morali biti tudi svetniki občinskega sveta. 

85. člen (2) - Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, ki se med seboj 

izključujejo, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena, in nato po 

tem kriteriju o drugih amandmajih. Po sprejemu prvega takega amandmaja, se o nadaljnjih ne 

glasuje. »Potrebno člane sveta na to opozoriti«. 

(3) - Kako je z vložitvijo morebitnega amandmaja svetnikov na amandma župana, ki ga lahko 

vloži na sami seji. 

94. člen - Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu v obravnavo do 

15. aprila tekočega leta oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. Občinski svet ga 

sprejme z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 

96. člen - Postopek za sprejem prostorskih aktov – zagotavlja sodelovanje občanov. 

Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki 

zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom v 

eni obravnavi, ki se opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo 

akta. 

Uskladitev in sprejem prostorskih aktov podrobneje določa zakon, ki ureja prostorsko 

načrtovanje. 

97. člen - Postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem mandatu sveta, se v novem 

ne nadaljujejo, razen: 

– če sta v novem mandatu ponovno izvoljena župan ali član sveta, ki sta bila predlagatelja v 

prejšnjem mandatu, 

– če predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prejšnjega mandata ni ponovno izvoljen, 

prevzame novoizvoljeni župan ali član sveta. 

Evidenco o nedokončanih postopkih sprejemanja aktov vodi občinska uprava. 

99. člen (2) - Predlog, da lahko predlagajo čistopis akta tudi svetniške skupine. 

Po sprejetju sprememb in dopolnitev akta, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno 

tretjino členov, pripravi občinska uprava uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta. 

Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in 

dopolnitvi statuta oziroma poslovnika. 

Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev 

akta, tako določi svet. 

100. člen (2) - Menimo, da bi morali v poslovniku opredeliti, katere akte (med katere sodijo 

tudi sklepi občinskega sveta) se objavijo v uradnem glasilu.  

104. člen - Imenovanje podžupana – podžupanov (imenovanje predsednikov, 

podpredsednikov in članov delovnih teles sveta. 
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Občina ima najmanj enega podžupana, vendar največ dva. 

Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. 

106. člen (4) - Svet odloči s sklepom. 

108. člen (1) - Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan 

o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta. 

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso 

izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa. 

Za 108. členom predlagajo novi člen - Javnost dela: 

Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno. 

Javnost dela se zagotavlja z objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi, obveščanjem 

javnosti o delu občinskih organov, z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi 

splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z obvestili za javnost, s 

posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja, 

navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta in 

delovnih teles ter na druge načine, ki jih določata statut občine in ta poslovnik. 

Javnost dela se zagotavlja tudi s snemanjem in objavo posnetkov sej sveta na spletni strani 

občine. 

Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu 

občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana in občinske uprave. 

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost. 

Predlagajo še dodatni novi člen: 

Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za 

zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta. 

Predstavnikom sredstev javnega obveščanja je na spletni strani občine na voljo informativno 

in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki 

sej in druge informacije o delu občinskih organov. 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave. 

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to 

področje. 

Svetnik javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov oziroma gradiva, ki so zaupne 

narave. 

111. člen (2) - Izven seje sveta daje razlago   poslovnika  občinska uprava in  Statutarno 

pravna komisija  

(3) Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala občinska uprava  ali 

Statutarno pravna komisija, odloči svet. 

Mag. Lea Ornik v imenu svetniške skupine DeSUS predlagajo naslednje: 

5. člen (2) - briše »pri čemer morajo občani svojo prisotnost najaviti vsaj dva dni pred sejo« in 

ta stavek navesti v tretjem odstavku. 

10. člen (3) – dodati stavek, najkasneje v osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka. 

24. člen, 1. alineja – slovnična napaka. 

25. člen, 6. alineja – slovnična napaka. 

38. člen - iz 10 dni podaljšati na 15 dni. 

Miro Juhart predlaga, da se redne seje sklicujejo najmanj petkrat na leto. 

Drago Mahorko predlaga, da so spremembe v gradivu do II. branja vidno označene. 

Pojasnila in odgovore je podala predsednica Statutarno pravne komisije. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji 

S K L E P 
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Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenska 

Bistrica v  I. obravnavi. 

 

K točki 17. dnevnega reda  

Odgovori na vprašanja in pobude 

Matej Španinger ponovno želi odgovore na naslednje podane pobude: oprostitev plačila za 

nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča za 2021; oprostitev plačila najemnin nepremičnin; 

pomoč pri zavarovanju kreditov. Ponovno sprašuje kako se bo ukrepalo zoper direktorja KTV 

Slovenska Bistrica glede neprimerne komunikacije.  

 

K točki 18. dnevnega reda  

Vprašanja in pobude 

Drago Mahorko daje pobudo, da se na naslednji seji seznani javnost s poročilom o realizaciji 

porabljenih sredstev Rdečega križa, ki so bila dodeljena s sklepom na decembrski seji. 

Ludvika Repoluska zanima, če bodo ob predvidenem zaprtju povezovalne ceste s Kajuhovo 

ulico, ki poteka mimo Hoferja, razširili cesto na Kajuhovi ulici pri priključitvi na Ljubljansko 

ob gostilni Lavante. Podal je pobudo, da se v glasilu Informator objavijo vprašanja in pobude, 

ki so jih podali Občinski svetniki na seji in prav tako prejete odgovore. 

 

Mateja Španingerja zanima, kdaj se bo začela izgradnja kanalizacije na Zg. Polskavi in kdaj 

se bodo določene ceste, ki niso predmet kanalizacije, sanirale.  

Sprašuje, na kakšen način bodo realizirali in sanirali Murnovo ulico na območju KS  

Pragersko – Gaj.  

Podal je pobudi, da se v glasilu Informator objavijo vprašanja in pobude izražene na sejah in 

objavo sej Občinskega sveta in komisij na spletni strani Občine. 

 

Miro Juhart je podal vprašanje glede cepljenja pri Crouzet-ju in sicer kaj se bo storilo v zvezi 

z dolgimi čakalnimi vrstami, zato daje pobudo o povečanju ekipe za hitrejšo obravnavo. 

Zanima ga, ali se je obvestilo Direkcijo za ceste o nepreglednosti ostrega ovinka zaradi 

gostega rastja na območju Velenika.  

 

Matej Arnuš poda obrazložitev glede težav pri ureditvi Murnove ulice v KS Pragersko-Gaj. 

Pove, da je težava nastopila zaradi lastništva in sicer je 10 oseb cesto dalo v javno dobro 

občine, ena oseba pa ne. KS jo ima plan asfaltirati, zato daje pobudo, da se sproži postopek 

razlastitve. 

19. TOČKA Informacije 

Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine 

Slovenska Bistrica v letu 2020 

- Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu   

Občine    

 Slovenska Bistrica za leto 2020 

- Razno. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.20 
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