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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 12,   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: 9000-27/2022-0203-Z 
 

 

Z A P I S N I K 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v sredo, 28. decembra 2022 
 

1. dopisna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je bila v sredo, 28. decembra 

2022, med 8. in 12. uro. 

 

Sejo je sklical župan in predsedujoči občinskemu svetu dr. Ivan Žagar. Za sejo je bil določen 

naslednji 

 

d n e v n i  r e d : 

1. TOČKA Imenovanje članov Statutarno-pravne komisije 

2. TOČKA Imenovanje članov Komisije za priznanja in nagrade 

3. TOČKA Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in proračun 

4. TOČKA Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor 

5. TOČKA Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti 

6. TOČKA Nadaljevanje sofinanciranja projekta DOM - DOMA 

7. TOČKA Predlog sklepa  o dodelitvi finančne pomoči socialno ogroženim 

posameznikom in družinam 

 

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

21. decembra 2022. Med 8. in 12. uro je sprejemalo telefonske izjave o potrditvi predlaganih 

sklepov in s sprejemom elektronskega sporočila, ki so ga prejeli skupaj z gradivom. Občinske 

svetnice in svetniki so odločati tako, da so v telefonskem pozivu ali po elektronski pošti 

izjavili, ali so »ZA« ali »PROTI« o predlaganem sklepu.  

V 1. dopisni seji je tako sodelovalo 31 članic in članov občinskega sveta.  

K točki 1. dnevnega reda  

Imenovanje članov Statutarno-pravne komisije 
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Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Statutarno-pravno komisijo 

 

Člani Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2022-2026 so: 

 

1. mag. Karmen Furman, predsednica,  

2. Kristina Pregl – podpredsednica, 

3. Marko Berdnik, 

4. Luka Zorko, 

5.  Marjana Brezovšek. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Imenovanje članov Komisije za priznanja in nagrade       

Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Komisijo za priznanja in nagrade 

 

Člani Komisije za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za 

mandatno obdobje 2022-2026 so: 

 

1. Matej Goričan, predsednik, 

2. Jožef Gorinšek, podpredsednik, 

3. Modest Motaln, 

4. Karl Kavkler, 

5. Stanislav Zajšek. 

 

K točki 3. dnevnega reda  

Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in proračun                                          

Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Odbor za gospodarstvo in proračun 

 

Člani Odbora za gospodarstvo in proračun Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za 

mandatno obdobje 2022-2026 so: 

 

1. Zoran Košič, predsednik, 

2. mag. Jožica Planinšec Deržek, podpredsednica, 

3. Matej Arnuš, 

4. Jožef Majcen, 

5. Srečko Juhart. 
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K točki 4. dnevnega reda  

Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor 

Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Odbor za okolje in prostor  

 

Člani Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2022-2026 so: 

 

1. Dušan Leskovar, predsednik, 

2. Borut Furman, podpredsednik, 

3. Domen Korošec, 

4. Ludvik Repolusk, 

5. Andrej Slaček. 

 

K točki 5. dnevnega reda  

Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti 

Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Odbor za družbene dejavnosti  

 

Člani Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2022-2026 so: 

 

1. Iztok Daniel Utenkar, predsednik, 

2. Mateja Veber, podpredsednica, 

3. Uroš Klajderič, 

4. Marjana Sagadin, 

5. Danica Sagadin Leskovar. 

 

K točki 6. dnevnega reda  

Nadaljevanje sofinanciranja projekta DOM – DOMA 

Ludvik Repolusk je želel, da se del vsebine elektronske pošte zapiše v zapisnik in sicer: 

«Opozoril pa bi, da gre pri točki 6 in 7 za kršitev 1. odstavka 43. člena Poslovnika 

Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Pripominjam, da je sklicatelj, tako kot je sklical 

Dopisno sejo za dne 28.12.2022 in sicer dne 23.12.2022, imel tudi dovolj časa, to je najmanj 

tri dni, da  bi  lahko tudi sklical Izredno sejo, s katero bi bila zagotovljena zakonitost iz 

navedenega člena. 

V zapisniku zapišite  moje opozorilo in predlog, da se člani novoimenovane Statutarne 

komisije opredelijo do takšnega načina sklicevanja Dopisnih sej, kjer se obravnavajo točke, ki 

imajo finančne posledice (1. točka 43. člena zgoraj navedenega dokumenta)«. 

Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 
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S K L E P 

 O NADALJEVANJU  SOFINANCIRANJA PROJEKTA DOM - DOMA 

 

I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se izvajanje projekta DOM-DOMA, v 

skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na 20. redni seji dne 

21. 6. 2022 št. 9000-16/2022-0203-7 nadaljuje in sofinancira s sredstvi proračuna do 31. 3. 

2023.  

 

II. 

 

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

pa se od 01.01.2023 dalje. 

 

K točki 7. dnevnega reda  

Predlog sklepa  o dodelitvi finančne pomoči socialno ogroženim posameznikom in 

družinam 

Ludvik Repolusk je želel, da se del vsebine elektronske pošte zapiše v zapisnik in sicer: 

«Opozoril pa bi, da gre pri točki 6 in 7 za kršitev 1. odstavka 43. člena Poslovnika 

Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Pripominjam, da je sklicatelj, tako kot je sklical 

Dopisno sejo za dne 28.12.2022 in sicer dne 23.12.2022, imel tudi dovolj časa, to je najmanj 

tri dni, da  bi  lahko tudi sklical Izredno sejo, s katero bi bila zagotovljena zakonitost iz 

navedenega člena. 

V zapisniku zapišite  moje opozorilo in predlog, da se člani novoimenovane Statutarne 

komisije opredelijo do takšnega načina sklicevanja Dopisnih sej, kjer se obravnavajo točke, ki 

imajo finančne posledice (1. točka 43. člena zgoraj navedenega dokumenta)«. 

 

Občinski svet je z 31 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se strinja z dodelitvijo sredstev Rdečemu križu, 

Območnemu združenju Slovenska Bistrica v predvideni višini 34.750,00 EUR postavka 3. 3. 8. 

konto 412000 za socialno ogrožene posameznike oz. družine po naslednjem ključu: 

 

 

Vrednost na posameznika / družino Posameznik / družina 

50 EUR 1 ali 2 osebi 

100 EUR 3 ali 4 osebe 

150 EUR 5 ali več oseb 
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Zapisala:  

Branka Soršak 

 

 dr. Ivan ŽAGAR 

                                                                                                                     župan 

                                                                                                        Občine Slovenska Bistrica 








