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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: 9000-24/2021-Z2 

 

Z A P I S N I K 

16. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 30. 9. 2021, ob 15. uri 

 

16. redna seja Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki jo je sklical in vodil podžupan 

Stanislav Mlakar (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 25 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili Blanka Remškar, Drago Capl, Karmen Furman in Modest 

Motaln. 

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; 

Branko Hojnik, sodelavec za zaščito in reševanje; Ivan Pristovnik, predsednik Nadzornega 

odbora občine; Tomaž Repnik, direktor RIC Slovenska Bistrica; Lidija Razboršek Šlamberger, 

Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica; Mateja Ačko Kobale; Branka Soršak, tajnica župana ter 

predstavniki medijev. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 23. 6. 2021 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Matej Španinger ni dobil odgovorov na več vprašanj, pri 10. točki se naj pri poročilu Lekarna 

Slovenska Bistrica dopiše, da imajo določeni zavodi po 10 milijonov odlivov v Erar-ju, 

nazadnje pa so objavili javni razpis junija 2014. 

Občinski svet je v prisotnosti 25 svetnikov s 24 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel zapisnik 15. 

redne seje s pripombami. 

 

K točki 3. dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 9. dopisne seje z dne 25. 8. 2021 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo. 

Drago Mahorko je v imenu svetniške skupine SD povedal, da se naj v zapisnik vključi celotno 

besedilo njihovega pisnega predloga. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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Občinski svet je v prisotnosti 25 svetnikov s 24 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel zapisnik 9. 

dopisne seje v predlagani obliki. 

 

K točki 4. dnevnega reda 

Določitev dnevnega reda 16. redne seje 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal predsedujoči.  

Mateja Španingerja je zanimalo, ali se ta seja predvaja v živo po internem kanalu Slovenska 

Bistrica. 

Občinski svet je v prisotnosti 26 svetnikov s 24 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji  

 

DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti  

2. TOČKA Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 23.6.2021 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 9. dopisne seje z dne 25.8.2021 

4. TOČKA Določitev dnevnega reda 16. redne seje 

5. TOČKA Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2021 

6. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje) – II. 

obravnava 

7. TOČKA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske 

cone na Pragerskem – I. obravnava 

8. TOČKA: 

a/ Sklep o pripojitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica k javnemu zavodu 

Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica 

b/ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica 

9. TOČKA: 

a/ Predinvesticijska zasnova za projekt »Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane, Enota Slovenska Bistrica« 

b/ Investicijski program za projekt »Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane, Enota Slovenska Bistrica« 

10. TOČKA Soglasje k nakupu novih prostorov za preselitev Lekarne Plečnikove in uprave 

11. TOČKA Kadrovske zadeve: 

       a/ Mnenje h kandidatom za ravnatelja 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 

12. Odgovori na vprašanja in pobude 

13. Vprašanja in pobude 

14. TOČKA Informacije 

      - Razno. 

 

K točki 5. dnevnega reda  

Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2021 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženo gradivo in soglasno sprejel sklep, 

da je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženo gradivo in soglasno sprejel 

sklep, da je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Tudi Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument, se z njimi 

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

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 26 svetnikov s 23 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 
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S K L E P 

    

Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji 

proračuna občine Slovenska Bistrica za obdobje od I. – VI. 2021. 

 

K točki 6. dnevnega reda 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (Zgornje Prebukovje) – II. 

obravnava  

Uvodno obrazložitev je podala predstavnica podjetja IBIS d.o.o.. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument, se z njimi seznanil in 

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

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 26 svetnikov soglasno potrdil naslednji 

 

S K L E P   

 

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 II. obravnavi. 

 

K točki 7. dnevnega reda  

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone na 

Pragerskem – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument, se z njimi seznanil ter 

sprejel sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. Predlagal je še, da se Odlok 

potrdi po skrajšanem postopku. 

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženo gradivo in sprejela sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je dal na glasovanje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja stanovanjske cone na Pragerskem v I. obravnavi, katerega je občinski svet v prisotnosti 

26 svetnikov sprejel soglasno. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopku. 

Občinski svet je nato v prisotnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja stanovanjske cone na Pragerskem. 

 

K točki 8. dnevnega reda  

a/ Sklep o pripojitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica k javnemu 

zavodu Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica  

b/ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica 

Uvod k predloženima dokumentoma je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predložena dokumenta in s 3 glasovi ZA in z 

2 PROTI sprejel sklep, da sta primerna za obravnavo na občinskem svetu. 
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Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predložena dokumenta in s 3 glasovi ZA 

in z 1 PROTI sprejel sklep, da sta primerna za obravnavo na občinskem svetu. 

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predložena dokumenta in sprejela sklep, da sta 

v delu, ki se nanašajo na njihove pristojnosti, primerna za obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk je v imenu svetniške skupine SD predlagal, da se naj predlagana točka 

prestavi in obravnava šele po revizijskem poročilu, v sam odlok pa bi bilo potrebno posamezne 

točke bolj natančno opisati. 

Lea Ornik je v imenu svetniške skupine DESUS povedala, da predloga podpirajo in da se 

strinjajo s predhodnikom o dopolnitvi odloka. 

Matej Španinger je prav tako menil, da bi bilo potrebno počakati na revizijsko poročilo. V 

nadaljevanju je predlagal, da se naj javni zavod za informiranje čimprej prestavi v prostore, 

katerih je lastnica občina in s tem zniža strošek najemnine. Predlagal je še prakso drugih občin, 

ki ustanavljajo holdinge, kateremu se lahko priključijo vsi javni zavodi. Glasoval bo proti 

pripojitvi. 

Drago Mahorko je predlagal, da bi se razmislilo, da bi se Svet zavoda RIC povečal predvidoma 

za dva člana, občina bi imenovala pet predstavnikov, zaposleni enega, trije pa bi bili imenovani 

s strani občinskega sveta. 

Miro Juhart in Žarko Furman sta menila, da je v danem trenutku pripojitev zavoda edina logična 

poteza in verjameta, da bo zavod pod novim okriljem dosegel izboljšave. 

Odgovore in pojasnila sta podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve in direktor RIC 

Slovenska Bistrica. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 26 svetnikov najprej glasoval za prvi sklep in ga z 

19 glasovi ZA in 6 PROTI sprejel, nato je glasoval še za drugi sklep in ga s 23 glasovi ZA in z 

2 PROTI sprejel: 
 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Sklep o pripojitvi Javnega zavoda za 

informiranje k javnemu zavodu Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. 

 

S K L E P 

 

II. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica v I. obravnavi.            

 

* 

Odmor od 17:35 do 17:50 

* 

 

K točki 9. dnevnega reda  

a/ Predinvesticijska zasnova za projekt »Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane, Enota Slovenska Bistrica« 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 



Zapisnik 16. redne seje - OSNUTEK 

Drago Mahorko je v imenu svetniške skupine SD povedal, da projekt podpirajo. Povedal je še, 

da bi lahko enota v doglednem času postala samostojni zavod in da bi bilo prav, da se za 

medicinsko osebje in strežnice uredi ustrezno financiranje. 

Ludvika Repoluska je zanimalo, ali je v času nadzidave poskrbljeno za prostor začasne 

deponije.  

Tudi Stanislav Zajšek projekt podpira, ni pa naklonjen predlogu delitve Doma. Če bo že prišlo 

do delitve, se naj pred tem naredijo temeljiti izračuni. 

Miro Juhart je v imenu svetniške skupine SMC povedal, da projekt podpirajo. Predlagal je, da 

bi se zaradi pomanjkanja parkirnih mest lahko razmislilo o podzemni garaži, ukinjanje 

dnevnega prostora pa bi lahko nadomestili z dodatnimi prostori v smislu sprehajalnega parka.   

Žarko Furman je v imenu svetniške skupine SDS povedal, da so glede na čakalne vrste potrebne 

dodatne kapacitete in da je teh 76 mest več kot dobrodošlo. Svetniška skupina bo omenjeni 

projekt podprla. 

Odgovore in pojasnila je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Predinvesticijsko zasnovo za projekt: 

»Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica«.  

 

Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojni programov in spremembe tega sklepa, če bodo 

potrebne zaradi financiranja iz državnih oziroma evropskih sredstev. 

 

b/ Investicijski program za projekt »Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane, Enota Slovenska Bistrica« 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 26 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program za projekt: »Nadzidava 

in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica«. 

 

Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojni programov in spremembe tega sklepa, če bodo 

potrebne zaradi financiranja iz državnih oziroma evropskih sredstev. 

 

 

K točki 10. dnevnega reda 

Soglasje k nakupu novih prostorov za preselitev Lekarne Plečnikove in uprave 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali Ludvik Repolusk, Matej Španinger, Ivan Franc Štrukelj, Jožef Trglec, 

Miro Juhart in Drago Mahorko, kateri so menili, da je kar nekaj odprtih vprašanj, zato je 

predsedujoči točko umaknil z dnevnega reda. 
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K točki 11. dnevnega reda  

Kadrovske zadeve: 

a/ Mnenje h kandidatom za ravnatelja 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 

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

imenovanja. 

Drago Mahorko je predlagal, da bi se preučila možnost o drugačni sestavi komisije. 

Stanislav Mlakar se je glasovanja vzdržal. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 26 svetnikov soglasno podal naslednje 

 

MNENJE 

h kandidatkam za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola 

Slovenska Bistrica 

 

Marjanci Frangež, Nastji Pančič Čurin in mag. Barbari Lesničar se da pozitivno mnenje h  

kandidaturam za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola 

Slovenska Bistrica. 

 

K točki 12. dnevnega reda  

Odgovori na vprašanja in pobude 

Ludvik Repolusk bi ponovno rad odgovor, kako varnostni sosvet usmerja aktivnosti izvajalcev 

na posamezna območja. 

Ni dobil odgovora na vprašanje, ali je možno, da bi se določena območja (igrala in fitnes 

naprave) nadzorovalo z videonadzorom. 

Prav tako ni dobil odgovora o pobudi, da bi odgovore na vprašanja in pobude občinskih 

svetnikov, izraženih na sejah, objavili v glasilu Informator. 

 

Miro Juhart ni bil zadovoljen z odgovorom glede problematike gostega podrastja na območju 

nepreglednega ovinka na Veleniku.  

 

Stanislav Zajšek ni bil zadovoljen z odgovorom glede križišča pod Jožefom v smeri 

Pragerskega, zato prosi, da si naj pristojni nadzorniki križišče ponovno ogledajo.   

 

K točki 13. dnevnega reda  

Vprašanja in pobude 

Ludvik Repolusk sprašuje, ali se je za najem zemljišča pri Domu dala investitorju v podpis nova 

pogodba? Prosi za pisni odgovor. 

Ali občina načrtuje III. fazo zahodne obvoznice? Prosi za pisni odgovor. 

Glede plačila parkirnine z aplikacijo EasyPark ga zanima, kdo je sprejel, da se gre v to 

investicijo, kdo je pripravil javno naročilo, koliko je bilo ponudnikov in za kakšno ceno? Prosi 

za pisni odgovor. 

  

Matej Španinger sprašuje, v kakšni fazi realizacije je občinski projekt programa Horizon 2020? 

Prosi za informacijo o vseh nepremičninah v občini Slovenska Bistrica, katere so zasedene ali 

nezasedene, kjer je lastnik oz. upravljavec občina. Od Komunale Slovenska Bistrica pa podatke 

o nezasedenih nepremičninah, k.o., št. parcele, št. stavbe, stanovanja in poslovnega prostora. 

Sprašuje, zakaj je Lekarna Slovenska Bistrica presežek nad odhodki poravnala v proračun 

komaj 9.7.2021 in zakaj nakazani deleži nihajo? 
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Ali bo moralo PGD Slovenska Bistrica sofinancirati kaj lastnih sredstev za nakup avtocisterne? 

Prosi za pisni odgovor. 

 

Ivan Franc Štrukelj opozori na lesen kandelaber javne razsvetljave pri Mariborski ulici 33 na 

Zgornji Polskavi, kateri se je nagnil, zato obstaja velika nevarnost zrušitve. Predlaga, da 

pristojne službe ukrepajo, saj na KS Zgornja Polskava in Elektro Maribor trdijo, da nimajo s 

tem nič. 

 

Miro Juhart ponovno daje pobudo za postavitev hitrostnih ovir pri avtobusni postaji na 

Leskovcu. 

Daje pobudo, da se na lokalni cesti Črešnjevec - Spodnja Nova vas asfaltira še bankina na drugi 

strani ceste. 

Prosi za podatek, koliko je stalo urejanje krožišč v Slovenski Bistrici. 

 

Darko Sagadin sprašuje, kakšno je stanje s projektom izvajanja kanalizacije v KS Leskovec -  

Stari Log. 

Sprašuje, ali je dogovorjena pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo glede upravljanja cestišč 

v območju KS sedaj, ko se dela vozlišče Pragersko. 

Daje pobudo, da se asfaltira cesta od Brinja do industrijske cone Slovenska Bistrica. 

 

K točki 14. dnevnega reda  

Informacije 

- Razno. 

 

Poveljnik CZ Slovenska Bistrica je podal nekaj informacij o trenutnih razmerah glede epidemije 

koronavirusa v občini. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 

Zapisala: 

Branka Soršak                  

 

                                                                                                             Dr. Ivan ŽAGAR, 

                                                                                              župan 

                                                                                                        Občine Slovenska Bistrica 

                                                              

 

                                                                                                      po sklepu 1000-3/2015-28 

                                                                                             podžupan 

                                                                                               Stanislav Mlakar 






