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ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude 
 

 



16. točka 

Vprašanja in pobude 

 

Ivan Kumaver je podal pobudo, da se prostor za javna stranišča poišče nekje v centru mesta 

ali pa v sklopu izgradnje nove avtobusne postaje.  

Sprašuje, kako daleč je projekt izgradnje kolesarske poti ob lokalni cesti Pečke - Slovenska 

Bistrica (katerega je prevzela država) in kakšna bo dinamika izvedbe?  

Sprašuje, v kateri fazi je projekt nadzidave Doma starejših v Slovenski Bistrici, saj je tudi tega 

prevzela država in kdo koordinira izvedbo teh projektov? 

 

Dr. Vita Martinčiča zanima, kateri podatki ali dokumenti občine, občinskih organov in 

zavodov imajo oznako tajno in zakaj ter kateri podatki so javni? 

Podal je pobudo, da občina sprejme odlok, da mora biti umestitev vetrnic v naselju najmanj 800 

m od prve stanovanjske hiše. 

 

Drago Capl sprašuje, kdaj je predvidena preplastitev ceste v Kajuhovi in Špindlerjevi ulici in 

dokončna ureditev infrastrukture? 

Sprašuje, ali je že kakšen napredek pri reševanju težav glede zapiranja pešpoti s Špindlerjeve 

ulice v ulico Ob stadionu? 

 

Ludvik Repolusk je podal pobudo, da bi se enotno zavarovanje nepremičnin, s katerimi 

upravljajo krajevne skupnosti, uredilo v okviru občinske uprave.  

 

Iztok Daniel Utenkar je podal pobudo, da se pri mestnem kopališču do koloparka nemudoma 

uredi prehod čez cesto. Predlagal je postavitev hitrostne ovire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 
 

Kolodvorska  ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

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

Številka: JM/2023 

Datum: 06.03.2023 

 

            O B Č I N A  
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ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ivana Kumaver izraženo na 2. redni seji 

občinskega sveta 

 

Vprašanje: 

Ivan Kumaver je podal pobudo, da se prostor za javna stranišča poišče nekje v centru mesta ali pa v 

sklopu izgradnje nove avtobusne postaje.  

Sprašuje, kako daleč je projekt izgradnje kolesarske poti ob lokalni cesti Pečke - Slovenska Bistrica 

(katerega je prevzela država) in kakšna bo dinamika izvedbe? 
 

Odgovor:  

V sklopu ureditve novega avtobusnega postajališča s parkiriščem v Slovenski Bistrica, za katerega smo 

trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, je predvidena tudi umestitev sanitarij. 

 

Projekt izgradnje kolesarske poti ob lokalni cesti Slovenska Bistrica - Pečke, do železniške postaje je 

prevzela Direkcija RS za infrastrukturo in je po zagotovilih na zadnjih sestankih s predstavniki države 

oz. direkcije bilo potrjeno, da bodo v letošnjem letu pričeli s postopkom javnega razpisa za izbor 

izvajalca kot s samo izvedbo projekta. 

 

 

 

S spoštovanjem.    

 

 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

               Janja Mlaker 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Ivana Kumaverja izraženo na 2. redni 

seji občinskega sveta 

 

Vprašanje: 

V kateri fazi je projekt nadzidave Doma starejših v Slovenski Bistrici, saj je tudi tega prevzela 

država in kdo koordinira izvedbo teh projektov? 

 
 

Odgovor:  

 

Vprašanje smo posredovali  na Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in dobili  naslednje podatke. 

Na podlagi potrjene investicijske dokumentacije ter podpisane pogodbe o sofinanciranju nadgradnje 

Enote Slovenska Bistrica s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

je Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane ( v nadaljevanju  DJPP) v letu 2022 naročil in izdelal Projektno 

dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI). 

Izvedeno je bilo javno naročilo male vrednosti za izvedbo nadgradnje Enote Slovenska Bistrica.  

Pravočasno so prispele tri ponudbe. Ena ponudba je bila nesprejemljiva, ker ponudnik ni oddal 

soglasja za odpravo računske napake, ostali dve ponudbi pa sta bili nedopustni, saj sta bistveno 

odstopali od ocenjene vrednosti oz. sredstev, ki so bila zagotovljena.  

V zvezi z neuspešnim javnim naročilom, ker so bile vse prejete ponudbe nedopustne zaradi 

preseganja zagotovljenih sredstev, je direktorica Ivanka Soršak opravila sestanek  z županom 

Občine Slovenska Bistrica in z direktorjem direktorata za socialne zadeve ter vodjo Sektorja za 

investicije na MDDSZ. Na sestankih je bilo dogovorjeno, da se  preveri možnosti za racionalizacijo 

investicije in se javno naročilo ponovno objavi. 

 V ta namen je bilo angažirano projektantsko podjetje, ki je nepristransko pregledalo PZI in 

vrednosti prispetih ponudb. Na podlagi predlaganih racionalizacij se je noveliral PZI ter na novo 

ocenila vrednost investicije, na podlagi katere se bo ponovno pripravil noveliran Investicijski 

program (IP) in predvidoma v mesecu marcu 2023  se bo razpisalo  javno naročilo za izvedbo del. 
 
 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                                                    Irena Jereb, 

                                                                                              vodja Oddelka za družbene dejavnosti   
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ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika dr. Vita Martinčiča 

  

Vprašanje:  

 

Občinskega svetnika zanima kateri podatki ali dokumenti občine, občinskih organov in zavodov imajo 

oznako tajno in zakaj ter kateri podatki so javni? 

 

Odgovor: 

 

V skladu z določbami Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O) je v 2. členu določena definicija tajnega podatka, in sicer je tajni 

podatek dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, 

zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov, določenih 

v tem zakonu, zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s tem zakonom določeno in 

označeno za tajno.  

 

Tajni podatki imajo različne stopnje tajnosti, in sicer: strogo tajno, tajno, zaupno in interno. 

 

V skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 

61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 

72/2014 - skl. US, 19/2015 - odl. US, 102/2015, 32/2016, 7/2018, 141/2022) je informacija javnega 

značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 

dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki 

ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Dostop do 

informacij javnega značaja se lahko zavrne v skladu z določbo 6. člena Zakona o dostopu do informacij 

javnega značaja in v kolikor to določajo zakonske določbe za posamezno področje. 

 

 

S spoštovanjem, 

                                                                                       Janja Tkavc Smogavec 

          vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Draga Capla izraženo na 2. redni seji 

občinskega sveta 

 

Vprašanje: 

Drago Capl sprašuje, kdaj je predvidena preplastitev ceste v Kajuhovi in Špindlerjevi ulici in 

dokončna ureditev infrastrukture? 

Sprašuje, ali je že kakšen napredek pri reševanju težav glede zapiranja pešpoti s Špindlerjeve ulice v 

ulico Ob stadionu? 
 

Odgovor:  

Na delu Kajuhove ulice je bila zgrajena nova fekalna in meteorna kanalizacija ter zamenjana vodovodna 

cev. Trenutno se izvajajo hišni priključki na omenjenih komunalnih vodih, asfaltiranje  tega dela 

Kajuhove ulice  se bo izvedlo po končanju priključkov, v letošnjem letu. 

Za rekonstrukcijo cestišča in ureditev komunalne infrastrukture v Špindlerjevi ulici in njenih priključnih 

ulicah je pa Občina zagotovila dokumentacijo IZP (idejna zasnova) in IDP (idejni projekt), v 

nadaljevanju bo pristopila k pripravi dokumentacije PZI (projekt za izvedbo del). 

 

Občina Slovenska Bistrica je kot upravljavec občinskih cest, na najbolj kritičnem odseku, na ulici Ob 

stadionu izdala nalog za postavitev prometne signalizacije ki označuje Območje skupnega prometnega 

prostora. Vzdrževalec lokalnih cest in mestnih ulic v občini Slovenska Bistrica je predmetno 

signalizacijo tudi že postavil. 

 

S spoštovanjem.    

 

 

 

Pripravil: 

Marko Pučnik 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

               Janja Mlaker 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Iztoka Daniela Utenkarja izraženo na 2. 

redni seji občinskega sveta 

 

Vprašanje: 

Iztok Daniel Utenkar je podal pobudo, da se pri mestnem kopališču do koloparka nemudoma uredi 

prehod čez cesto. Predlagal je postavitev hitrostne ovire. 
 

Odgovor:  

Na tem mestu je že urejen prehod za pešca kateri je dodatno označen še z modro barvo. 

 

 
 

S spoštovanjem.    

 

 

 

Pripravil: 

Marko Pučnik 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

               Janja Mlaker 
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