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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: 9000-9/2022-Z2 

 

Z A P I S N I K 

19. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v sredo, 6. 4. 2022, ob 15. uri 

 

19. 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 je opravičila mag. Karmen Furman, z zamudo sta se seje udeležila Miro Juhart 

in Matej Goričan. 

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; 

Janja Mlaker, vodja Oddelka za okolje in prostor; Mojca Teran, vodja Oddelka za finance in 

računovodstvo; Branko Hojnik, poveljnik štaba CZ; mag. Robert Vrečko, vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane; Ivan 

Pristovnik, predsednik Nadzornega odbora občine; načelnik Policijske postaje Slovenska 

Bistrica; Mateja Ačko Kobale; Branka Soršak, tajnica župana ter predstavniki medijev. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 24. 2. 2022 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Drago Mahorko je opozoril na 15. točko, I. sklep, pri katerem se naj popravi izid glasovanja 

(22 ZA). 

Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov s 25 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel zapisnik 18. 

redne seje. 

 

K točki 3. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 10. dopisne seje z dne 17. 2. 2022 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov z 20 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel zapisnik 10. 

izredne seje. 

K točki 4. dnevnega reda 
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Določitev dnevnega reda 19. redne seje  

Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal predsedujoči. 

Matej Španinger je predlagal razširitev dnevnega reda s točko Poročilo Nadzornega odbora 

Občine Slovenska Bistrica za leto 2021 in točko Izločitev občinskega svetnika Občine 

Slovenska Bistrica Mateja Španingerja pri 16. točki 18. redne seje občinskega sveta občine 

Slovenska Bistrica. 

Drago Mahorko je predlagal, da se pri 13. točki za besedo direktorjem dodata besedi javnih 

zavodov.  

V razpravi so sodelovali še Stanislav Mlakar, Simon Unuk in Ludvik Repolusk. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog o poimenskem glasovanju, katerega je občinski svet 

v prisotnosti 28 svetnikov s 27 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel. 

V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje predlog, da se na dnevni red uvrsti dodatna 

točka Izločitev občinskega svetnika Občine Slovenska Bistrica Mateja Španingerja pri 16. točki 

18. redne seje občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, katerega občinski svet v prisotnosti 

30 svetnikov s 13 glasovi ZA (dr. Peter Cvahte, Matej Goričan, Jože Gorinšek, Miro Juhart, 

Drago Mahorko, mag. Lea Ornik, Štefan Otorepec, Ludvik Repolusk, Matej Španinger, Milan 

Škerget, Ivan Franc Štrukelj, Jožef Trglec in Stanislav Zajšek) in 17 PROTI (Matej Arnuš, 

Marko Berdnik, Patricija Breznikar, Drago Capl, Žarko Furman, Amadeja Hren, Srečko Juhart, 

Karel Kavkler, Uroš Klajderič, Dušan Leskovar, Stanislav Mlakar, Modest Motaln, Natalija 

Očko, Blanka Remškar, Darko Sagadin, Maksimiljan Tramšek in Simon Unuk) ni sprejel. 

V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje še predlog Mateja Španingerja, da se točke 9., 

10. in 11. obravnava za 4. točko, katerega občinski svet v prisotnosti 30 svetnikov z 12 glasovi 

ZA in 16 PROTI ni sprejel. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 30 svetnikov s 26 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

naslednji 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti  

2. TOČKA Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 24.2.2022 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 10. dopisne seje z dne 17.2.2022 

4. TOČKA Določitev dnevnega reda 19. redne seje 

5. TOČKA Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2021 

6. TOČKA  

a/ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti 

in upravljanju Občine Slovenska Bistrica, v najem – II. obravnava 

b/ Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Občine Slovenska Bistrica za potrebe vrtičkarstva 

- II. obravnava 

7. TOČKA Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska 

Bistrica –II. obravnava 

8. TOČKA Letni program ljubiteljske kulture v Občini Slovenska Bistrica za leto 2022 

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

Bistrica v letu 2021 

10. TOČKA Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Slovenska Bistrica v letu 2021 

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

občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2021 

12. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija LC 440672 

Visole - Tinje, II. faza« 

13. TOČKA Del plače za redno delovno uspešnost ravnateljem in direktorjem javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica za leto 2021 

14. TOČKA Premoženjske zadeve: 
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 a/ Izvzem nepremičnine iz grajenega javnega dobra 

15. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

16. TOČKA Vprašanja in pobude 

17. TOČKA Informacije 

    - Razno. 

 

K točki 5. dnevnega reda  

Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2021 

Uvodno obrazložitev sta podala direktor občinske uprave in predsedujoči.  

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo, se z njimi seznanil ter 

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

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

je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali dr. Peter Cvahte, Matej Španinger, Žarko Furman, Miro Juhart in 

Stanislav Zajšek. 

Pojasnila sta podala direktor občinske uprave in predsedujoči. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov z 22 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

                                                                 S K L E P 

  

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Zaključni račun proračuna Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2021. 
 

K točki 6. dnevnega reda  

a/ Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti 

in upravljanju Občine Slovenska Bistrica, v najem – II. obravnava 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

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

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

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi dokument in soglasno sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali Ludvik Repolusk, Matej Španinger, Drago Mahorko in dr. Peter 

Cvahte. 

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

 

S K L E P 

  

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

o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti in upravljanju Občine Slovenska Bistrica, v najem 

– II. obravnava. 

 
 

b/ Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Občine Slovenska Bistrica za potrebe 

vrtičkarstva - II. obravnava 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 
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Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi dokument in soglasno sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Občine 

Slovenska Bistrica za potrebe vrtičkarstva – II. obravnava. 

 

Vodenje seje je prevzel podžupan Stanislav Mlakar. 

 

K točki 7. dnevnega reda  

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica –II. 

obravnava 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti, svetniška 

skupina SD pa je predstavila vložena amandmaja. 

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

za obravnavo na občinskem svetu. 

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi dokument in soglasno sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu s pripombami. 

Predsedujoči je dal na glasovanje amandmaja k 18. členu Pravilnika, občinski svet je soglasno 

sprejel amandmaja naslednje vsebine: 

 

V drugem odstavku se na koncu prvega stavka za besedo »kulture« črta pika in doda besedilo, 

ki se glasi:  

»posebej za izvajalce, ki so lastniki prostorov in posebej za izvajalce, ki so najemniki 

prostorov.«  

 

Za drugim odstavkom se doda nov (tretji) odstavek, ki se glasi:  

»(3) Določba iz drugega odstavka tega člena se upošteva pri pripravi Programa ljubiteljske 

kulture v Občini Slovenska Bistrica za leto 2023.« 
 

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

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulture 

na območju Občine Slovenska Bistrica. 

 
K točki 8. dnevnega reda 

Letni program ljubiteljske kulture v Občini Slovenska Bistrica za leto 2022 

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 brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov soglasno 

sprejel naslednji 
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S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Program ljubiteljske kulture v Občini 

Slovenska Bistrica za leto 2022. 

 

K točki 9. dnevnega reda  

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

v letu 2021 

Uvodno predstavitev je podal poveljnik štaba CZ Občine Slovenska Bistrica. 

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

občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali Ludvik Repolusk, Marko Berdnik, Matej Španinger in Miro Juhart. 

Odgovore in pojasnila je podal poveljnik štaba CZ Občine Slovenska Bistrica. 

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 izvajanju zaščite in reševanja 

ter požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica za leto 2021. 

 
* 

Odmor od 17:40 do 17:55 

* 

 

K točki 10. dnevnega reda  

Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Slovenska Bistrica v letu 2021 

Uvodno predstavitev je podal načelnik Policijske postaje Slovenska Bistrica.  

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

občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali Ludvik Repolusk, Matej Španinger, Miro Juhart in dr. Peter Cvahte. 

Odgovore in pojasnila je podal načelnik Policijske postaje Slovenska Bistrica.  

 

K točki 11. dnevnega reda  

Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2021 

Uvodno predstavitev je podal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska 

Bistrica, Makole in Poljčane. 

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

obravnavo na občinskem svetu. 

V razpravi sta sodelovala Ludvik Repolusk in Matej Španinger. 

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 2021. 
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K točki 12. dnevnega reda  

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija LC 440672 Visole - 

Tinje, II. faza« 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za okolje in prostor.  

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

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

V razpravi so sodelovali Ludvik Repolusk, Matej Španinger in dr. Peter Cvahte. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 27 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 440672 Visole – Tinje, 2. faza«.  

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 - 2024.  

 

Odobri se izvedba investicije.  

 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov. 

 
K točki 13. dnevnega reda  

Del plače za redno delovno uspešnost ravnateljem in direktorjem javnih zavodov, katerih 

ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica za leto 2021 

Uvod k predloženemu gradivu 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 sta sodelovala Drago Mahorko in Matej Španinger. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 27 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda javnega zavoda 

Lekarna Slovenska Bistrica:  

 

»Zaradi zgoraj prikazanih omejitev se direktorju izplača 5 % njegovih letnih sredstev osnovnih 

plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.736,12 EUR (bruto). Delovna uspešnost se 

izplača v letu 2022.« 

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 2 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Ljudske univerze 

Slovenska Bistrica: 
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»Direktorici mag. Brigiti Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica se izplača 5 % njenih 

letnih sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.877,79 EUR (1. 

bruto).«  

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 3 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Minke 

Namestnik – Sonje: 

 

»Ravnateljici ge. Klavdiji Fridrih Gošnjak se za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 nameni 5 % 

letne mase osnovne plače za izplačilo redne delovne uspešnosti.«  

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 4 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Pohorskega 

odreda Slovenska Bistrica: 

 

»Ravnateljici OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Tatjani Pufičl se izplača 5 % njenih 

letnih sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.952,90 EUR (1. 

bruto).«7  

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 5 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Antona 

Ingoliča Spodnja Polskava: 

 

»Ravnatelju/direktorju Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava se izplača 5% njegovih 

letnih sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.805,57 (1. bruto).«  

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 27 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 6 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ dr. Jožeta 

Pučnika Črešnjevec: 
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»Ravnatelju/direktorju OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec (javni zavod) se izplača 5 % njenih 

letnih sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.669,35 EZR 

(33.387,00 x 5 %, 1. bruto).«  

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 27 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 7 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Gustava Šiliha 

Laporje:  

 

»Ravnateljici Marjeti Voglar, OŠ Gustava Šiliha Laporje, se izplača 5 % njenih letnih sredstev 

osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1669,35 evrov bruto.«  

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 27 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 8 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda 2. OŠ Slovenska 

Bistrica:  

 

»Ravnatelju 2. osnovne šole Slovenska Bistrica se izplača 5 % njegovih letnih sredstev 

osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.736,12 EUR (1. bruto).«  

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 9 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica:  

 

»Ravnatelju Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica Matjažu Vrtovcu se izplača 5 % 

njegovih letnih sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.805,57 EUR 

(1. bruto).« 

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 10 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda Glasbene šole 

Slovenska Bistrica: 
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»Vsi prisotni člani so na 6. redni seji Sveta zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica dne, 8. 3. 

2022, soglasno potrdi, da se ravnateljici Radmili Bikić Magdić izplača 5% njenih letnih sredstev 

osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.805,57 € (1. bruto).«     

 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 11 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda javnega zavoda 

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje:  

 

»Ravnateljici OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, Alojziji Mušič se izplača 5 % njenih letnih 

sredstev osnovnih plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.605,15 EUR.« 
 

 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

  

S K L E P 12 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k sklepu Sveta zavoda javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno na Pohorju:  

 

»Ravnatelju Osnovne šole Šmartno na Pohorju se izplača 5 % njegovih letnih sredstev osnovnih 

plač za delovno uspešnost v letu 2021 v višini 1.605,15 EUR.«                                                                
 

K točki 14. dnevnega reda 

Premoženjske zadeve: 

a/ Izvzem nepremičnine iz grajenega javnega dobra 

Uvod k predloženemu dokumentu je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

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 brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov soglasno 

sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Izbriše se zaznamba statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta 

na nepremičninah: 

 

• parc. št. 672/7, k.o. 742 – Zgornja Polskava, 110 m2  

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin. 
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K točki 15. dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude 

Drago Mahorko je ponovno prosil za odgovor, ali sprejeti Statut Občine Slovenska Bistrica 

velja ali ne?  

Ponovno je predlagal, da naj Komunala pregleda, zakaj se na območju Ribiške ulice in ulice 

Ob potoku 17 pojavlja talna voda. Odgovor mu je podal Maksimiljan Tramšek. 

 

Matej Španinger je ponovno prosil za pisni odgovor, zastavljen na prejšnji seji, vezan  na 

zaposlitve zaposlenih na Občini Slovenska Bistrica in ostalih javnih zavodih, ki so v večinski 

lasti Občine Slovenska Bistrica. Obrazložitev je podala vodja Oddelka za splošne in pravne 

zadeve. 

 

Miro Juhart je ponovno opozoril, da so gosto podrast pri Veleniku odstranjevali, na 

najpomembnejšem odseku pa je niso.  

Glede odpada ob avtocesti je vprašal, kdo (ob morebitnih preseženih mejnih vrednosti v okolje) 

opozori Inšpektorat RS za okolje in prostor? 

 

K točki 16. dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Drago Mahorko je vprašal, kako daleč je projekt umestitve vetrne elektrarne na Pohorju? 

Vprašal  je, ali je imel Ludvik Repolusk  na 16. redni seji občinskega sveta prav, ko je opozoril, 

da nepremičnina za preselitev Lekarne Plečnikova in uprave ni primerna? Prosi za pisni 

odgovor. 

 

Jožef Trglec je v imenu  OZ RK vprašal, ali lahko občinska uprava za namen proslav OZ RK 

pridobi podatke o starosti občanov? Obrazložitev je podal Stanislav Mlakar. 

 

Matej Španinger je ponovno dal pobudo, da se zapisniki sej odborov, komisij in nadzornega 

odbora objavijo na občinski spletni strani, pod zavihkom Komisije in odbori. 

Vprašal  je, ali je pri vhodu v občinsko stavbo pristop z varnostniki v skladu z odloki vlade in 

NIJZ? Odgovor mu je podal Stanislav Mlakar. 

Povedal je, da se mu naj dajo podatki o prihodih na delo in odhodih z dela direktorice JZ za 

kulturo od leta 2021 do datuma odgovora. Želi pisni odgovor (v zakonsko določenem roku). 

 

Ludvik Repolusk je vprašal, zakaj se vprašanja in pobude svetnikov občinskega sveta 

Slovenska Bistrica ne objavljajo v Informatorju ( čigava je ta odločitev). Prosi za pisni odgovor. 

Vprašal je, kako daleč je izgradnja 3. etape zahodne obvoznice? Prosi za pisni odgovor. 

Glede projekta Dom doma je vprašal, kakšna je vizija z zagotavljanjem sredstev (osebje ZD in 

Doma) in kakšna je vizija Občine Slovenska Bistrica (ali bo projekt nadaljevala ali se mu bo 

odpovedala). Prosi za pisni odgovor. 

 

Lea Ornik je vprašala, kdaj so na lokalni cesti Gabrnik – Kalše predvidena zaključna dela 

(kanalizacija in asfaltiranje)?  
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K točki 17. dnevnega reda 

Informacije 

- Razno. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

Zapisala: 

Branka Soršak                  

 

                                                                                                             Dr. Ivan ŽAGAR, 

                                                                                                                      župan 

                                                                                                        Občine Slovenska Bistrica 






