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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: 9000-15/2022-Z2 

 

Z A P I S N I K 

2. izredne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v torek, 17. 5. 2022, ob 15. uri 

 

2. izredna 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 25 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili Darko Sagadin, Natalija Očko, Matej Goričan, Modest Motaln 

in mag. Karmen Furman. Seje se ni udeležil Ivan Franc Štrukelj. 

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; 

Mojca Teran, vodja Oddelka za finance in računovodstvo; Ivan Pristovnik, predsednik 

Nadzornega odbora občine; predsednik Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica; Mateja 

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

 

K točki 2. dnevnega reda 

Določitev dnevnega reda 2. izredne seje  
Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal predsedujoči. 

V razpravi so sodelovali Drago Mahorko, Ludvik Repolusk in Miro Juhart. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Mateja Španingerja o poimenskem glasovanju, 

katerega občinski svet v prisotnosti 25 svetnikov z 8 glasovi ZA in 15 PROTI ni sprejel. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 25 svetnikov z 18 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti  

2. TOČKA Določitev dnevnega reda 2. izredne seje 

3. TOČKA Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 – 

skrajšan postopek 

4. TOČKA Novelacija investicijskega programa za projekt »Plezalni center Slovenska 

Bistrica« 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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5. TOČKA Investicijski program za projekt » Zeleno parkirišče« 

6. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Veliko nogometno 

igrišče z umetno travo – zamenjava trave » 

 

K točki 3. dnevnega reda  

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 – skrajšan 

postopek  

Uvodno obrazložitev sta podala direktor občinske uprave in predsedujoči.  

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

Pojasnila je podal predsedujoči. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 25 svetnikov s 16 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

Odlok v I. obravnavi. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 16 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel sklep o skrajšanem 

postopku. 
Občinski svet je v nadaljevanju s 16 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

 

                                                                 S K L E P 

  

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu 

Občine Slovenska Bistrica za leto 2022. 

 

K točki 4. dnevnega reda  

Novelacija investicijskega programa za projekt »Plezalni center Slovenska Bistrica« 

Uvod k predloženemu dokumentu sta podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti in 

predsednik Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica. 

V razpravi so sodelovali dr. Peter Cvahte, Matej Španinger, Miro Juhart, Stanislav Zajšek, 

Ludvik Repolusk, Maksimiljan Tramšek, Žarko Furman in Drago Mahorko.  

Pojasnila so podali vodja Oddelka za družbene dejavnosti, predsednik Alpinističnega kluba 

Impol Slovenska Bistrica in predsedujoči. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 25 svetnikov s 23 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

  

1. Potrdi se Novelacija Investicijskega programa za projekt » Plezalni center Slovenska 

Bistrica«, ki jo je izdelal Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, v maju 2022.  

 

2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 5.405.340,00€ (vključno z DDV) in se bo izvajal 

skladno s časovnim načrtom od maja 2022 do junija 2023.  

 

3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo:  

    a. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v znesku 2.392.000,00€  

    b. Občina Slovenska Bistrica v znesku 3.013.340,00€  

 

4. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine za obdobje 2020-2023  

 

5. Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če 
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bodo potrebne za realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport. 
 

K točki 5. dnevnega reda  

Investicijski program za projekt » Zeleno parkirišče« 

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

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

Pojasnila sta podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti in predsedujoči. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

1. Potrdi se Investicijskega programa za projekt » Zeleno parkirišče«, ki ga je izdelal Razvojno 

informacijski center Slovenska Bistrica, v aprilu 2022.  

2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.514.661,32 (vključno z DDV) in se bo izvajal 

skladno s časovnim načrtom od julija 2022 do julija 2023.  

3. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine za obdobje 2020-2023 

 

K točki 6. dnevnega reda 

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Veliko nogometno igrišče z 

umetno travo – zamenjava trave » 

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

V razpravi so sodelovali Matej Španinger, Drago Mahorko, Miro Juhart, Maksimiljan Tramšek 

in Stanislav Zajšek. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

 

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Veliko nogometno 

igrišče z umetno travo – zamenjava trave«, ki ga je izdelal Razvojno informacijski center 

Slovenska Bistrica, v maju 2022  

 

2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 268.160,00 (vključno z DDV) in se bo izvajal 

skladno s časovnim načrtom od januarja 2023 do aprila 2023.  

 

3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo:  

          a. Nogometna zveza Slovenije v znesku 60.000,00€  

          b. Občina Slovenska Bistrica v znesku 208.160,00 €  

 

4. Projekt se uvršča v Načrt razvojnih programov Občine Slovenska Bistrica za obdobje 2022-

2023.  
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5. 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 za pridobitev sofinancerskih sredstev. 
 

 

Seja je bila zaključena ob 17:15. 

 

 

Zapisala: 

Branka Soršak                  

 

                                                                                                             Dr. Ivan ŽAGAR, 

                                                                                                                      župan 

                                                                                                        Občine Slovenska Bistrica 

                                                              

 

 






