OBČINA
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Gradivo za 15. točko dnevnega reda

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude
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SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za okolje in prostor
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Številka: __/2019
Datum: 1.3.2019
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Draga Capla
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

Je podal pisno pobudo naslednje vsebine:
»Dajem pobudo, da se namestijo v mestu Slov. Bistrica prikazovalniki hitrosti, za
učinkovitejši nadzor prometa.
Prikazovalnik, je v obliki table nameščen ob vozišču, izmeri in izpiše hitrost mimovozečih
vozil. Izmerjena hitrost je na tabli izpisana z jasno vidnimi številkami in tako ostane vidna
tudi ostalim udeležencem v prometu. Izmerjena hitrost z objavo postane učinkovito
psihološko sredstvo, ki vpliva na voznike tako, da zmanjšajo hitrost.
Nadalje predlagam, da se namestijo prikazovalniki hitrosti v ulice, ki so izpostavljene
prometnim konicam in povečanemu prometu. Kot prvo ulico predlagam Kajuhovo ulico.
Seveda vse z namenom varovanja pešcev in predvsem zavarovanju učencev na šolskih poteh.
Prosim za pisni odgovor.«
Odgovor:
Občina Slovenska Bistrica, iz finančnih sredstev SPV in Varnostnega sosveta, vsako leto opravi nakup
hitrostne table. Lokacije so predvsem v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh.
Trenutno so nameščene hitrostne table na območju Občine Slovenska Bistrica na naslednjih lokacijah:
- Slovenska Bistrica, Partizanska ulica,
- Zgornja Ložnica,
- Laporje,
- Leskovec,
- Pragersko,
- Zgornja Polskava, Mariborska cesta.
Občina Slovenska Bistrica oz. SPV Občine Slovenska Bistrica tudi redno kandidira na razpisih Javne
agencije RS za varnost prometa za pridobitev preventivnih hitrostnih tabel v brezplačno uporabo. Na
razpisu smo bili uspešni v letu 2012 (Partizanska) in 2017 (Križni vrh) in smo obakrat tablo pridobili
za eno leto.
Hitrostna tabla, ki je na Zgornji Polskava, je bila leta 2018, po uspešnem kandidiranju na natečaju
podjetja Sipronika in Zavarovalnice Triglav z njune strani sofinancirana.
Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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OBČINA
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Jožefa Trgleca
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

V imenu krajanov Klopc daje pobudo oz. sprašuje, kdaj se bo začel postopek za izgradnjo
pločnika skozi naselje. Pobuda je bila dana že leta 2010, ko je Občina pobudo odstopila
Direkciji za ceste, od takrat pa se ni še nič premaknilo.
Odgovor:
Občina Slovenska Bistrica bo predvidoma v letošnjem letu naročila izdelavo projektne naloge za
izgradnjo hodnika za pešce skozi naselje Klopce.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

Stanovalci oz. prebivalci naselja Cigonca oz. prebivajoči preko AC v smeri Poljčane,
sprašujejo, kdaj bo končno po več letih urejen varen prehod preko avtoceste s pločnikom oz.
hodnikom za pešce, saj gre glede na povečanje prometa tudi za vedno večjo ogroženost
uporabnikov oz. pešcev (ne želijo si tragičnih dogodkov), da se bo kaj premaknilo. Zahtevajo
odgovoren pristop za varnost uporabnikov, če ne, bodo prisiljeni z državljansko nepokorščino
zapreti cesto skozi naselje Cigonca. Preveč let že vsi skupaj čakajo!
Prosim za pisni odgovor.
Odgovor:
Izdelana je že bila projektna naloga za ta del hodnika za pešce, ki pa s strani Direkcije za
infrastrukturo še ni bila potrjena. V teku so dogovori o rešitvi z omenjeno direkcijo. Ko bo dosežen
dogovor glede sprejemljive rešitve, bomo takoj pričeli z aktivnostmi za izvedbo investicije.
Vprašanje:

Uporabniki Kajuhove ulice in Špindlerjeve ulice opozarjajo, da zaradi neodgovornosti
lastnikov zemljišč meje že močno posegajo na same hodnike za pešce, ter v sama križišča,
tako da je varnost različnih uporabnikov ogrožena, ter opozarjajo na nezakonito poseganje v
javno dobro in zahtevajo ukrepanje.
Odgovor:
Problematika je bila posredovana Medobčinskemu inšpektoratu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in
Makole.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Mateja Arnuša
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

Daje pobudo za sanacijo Travniške ulice na Pragerskem ter hodnik za pešce. Projektna
dokumentacija je že narejena.
Odgovor:
Sanacija usada se bo izvedla letos v skladu s projektno dokumentacijo.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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OBČINA
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Mateja Španingerja
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

-

Podal je pisno vprašanje Grega Bajca, Ob gozdu 16, Zg. Polskava, naslednje vsebine:

»-asfaltiranje ulice Ob gozdu v Zgornji Polskavi
-ureditev pločnika za dostop do Krajevne skupnosti na dan volitev, avtobusne postaje,
trgovine, pošte, šole, vrtca, frizerja, gostinskih lokalov, sladoleda, avtoservisa, sprehoda in
ostalih storitev, katere nudi kraj«
»Najprej vam želim uspešno er delovno novo leto polno zagona in posluha za nas sokrajane,
kateri se nahajamo na zgoraj omenjeni ulici. Stanovalci ulice Ob gozdu se že od leta 2002
trudimo najti sogovornika, a vedno zaman.
Stanovalci ulice se že od leta 2002 ubadamo s problematiko asfaltiranja naše ulice (k.o. 742
Zgornja Polskava, par. Št. 191/1), katere namemnost je javno dobro. Nerazumljivo je, da smo
vsi v veliki meri plačali komunalni prispevek v zvezi z izgradnjo stanovanjskih hiš. Redno
plačujemo dohodnino, ki se nakazuje občini, vendar v teh letih nismo bili deležni osnovnih
bivanjskih pogojev. Navedli smo jih že v prejšnjem dopisu, ki je bil naslovljen na dr. Ivana
Žagarja, župana Občine Slovenska Bistrica, dne 13.5.2016. Cesta ne služi svojemu namenu in
je pogosto, kljub začasnim rešitvam KS Zgornja Polskava, težko prevozna. Ob vsakem
večjem nalivu se pojavijo globoke brazde, katere spirajo cesto in otežujejo vožnjo po njej. V
suhih obdobjih in vetru se cesta močno praši, kar vodi v okrnjenost našega bivanja in uživanja
življenjskega prostora. Opažamo, da so okoliški kraji kot so: Kočno, Gabernik, Ogljenšak,
Bukovec, dosti bolj urejeni kljub manjšemu številu področnih hiš. Zato zdaj ne vidimo
razloga, da se ne uredi cestna infrastruktura tudi za nas, stanujoče na Polskavskem hribu.
Prav tako bi rad izpostavil problem, na katerega se veže 37 hiš. Popolnoma smo odrezani od
dostopa do kraja Zgornja Polskava po varni infrastrukturi. Nujna je ureditev pločnika za
dostop do Krajevne skupnosti, avtobusne postaje, trgovine, pošte, šole, vrtca, frizerja,
gostinskih lokalov, sladoleda, avtoservisa, sošolcev, prijateljev. Menimo, da je za nas krajane,
kateri plačujemo prispevek, nujno potrebno, da se nam omogoči varen dostop do omenjenih
storitev. Spodaj na sliki je označen odsek, za katerega se navaja problematika. Za dostop do
pločnika pa je nujno potreben prehod za pešce in varen dostop. Posebno moram poudariti, da
na tem področju živi preko 20 otrok, kateri so še posebej ogroženi. Dejansko po varni poti ne
morejo zapustiti svojega doma, da ne omenim problema, da na tej cesti avtomobili in motorji
dosežejo hitrost tudi do 100 km/h.

Slika 1 prikazuje odsek, na katerega se navaja problematika. Za dostop do pločnika, pa je prav
tako nujno potreben prehod za pešce.
Zato spoštovani župan od vas pričakujemo, da si tudi sami ogledate stanje na terenu in v
najkrajšem možnem času skličete sestanek z nami. Vaš odgovor pa pričakujemo v pisni obliki
najkasneje v roku 31 dni.«
(priložene so slike dejansko stanje ceste (slike posnete dne 8.1.2019); pregledna slika kraja in
poseljenosti; orto foto prikaz naselja z neurejenim dostopom do infrastrukture; slika 2, 3 in 4
pogled na uvoz v ulico; pobuda asfaltiranje ceste v Zg. Polskavi – Ulica ob gozdu iz leta 2008
in pobuda za asfaltiranje ceste v Zg. Polskavi – Ulica ob gozdu iz leta 2016).
Odgovor:
Na omenjeni ulici se bo gradila fekalna kanalizacija v okviru operacije »Odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. Ob gradnji le te se bo
izvedlo tudi asfaltiranje.
Za umestitev pločnika bo v letošnjem letu Občina naročila izdelavo projektne naloge.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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Številka: __/2019
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OBČINA
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Mira Juharta
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

Daje pobudo za postavitev protihrupne ograje v Plečnikovi in Romihovi ulici.
Sprašuje tudi, kdaj se bo poškodoval most v naselju Lokanja vas, ki je bil poškodovan v
prometni nesreči?
Na pristojne apelira, da se postavi merilnik hitrosti na regionalni cesti Slov. Bistrica –
Pragersko, pri odcepu za Črešnjevec ter se zagotovi preglednost ceste.
Odgovor:

Območje Plečnikove in Romihove ulice je bilo opredeljeno v okviru Zazidalnega načrta za
stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« kjer pa protihrupne ograje niso predvidene.
Varovalna ograja se bo zamenjala z varnostno (JVO) katera je tudi že v izdelavi in bo nameščena v
najkrajšem možnem času.
Gre za državno cesto G1 2/1290 katera je v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo, ki je tudi
upravljavec te ceste. Občina na državnih cestah nima pristojnosti, jih pa bomo obvestili o pobudi.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Stanislava Zajška
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

Daje pobudo, da se na cesti (v ovinku) od Sel proti Sp. Polskavi zaradi umirjanja prometa
položijo ležeči policaji ali sredinska črta. Sprašuje tudi, kdaj se bo uredila cesta na Sp.
Polskavi?
Odgovor:
Občina Slovenska Bistrica na tem območju predvideva izgradnjo pločnika s katerim bi se povečala
varnost pešcev, izvajanje hitrostnih ovir v krivinah pa ni primerno. Lokalna cesta 440611 je
predvidena za obnovo v letošnjem letu in sicer od križišča z državno cesto G1 2/1290 do začetka vasi
Spodnja Polskava.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič
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ZADEVA:

Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Štefana Otorepca
izraženega na 2. redni seji občinskega sveta, dne 14.2.2019

Vprašanje:

Sprašuje, kako daleč so aktivnosti z izgradnjo kolesarske steze proti Železniški postaji ter kdaj
se bo začela urejati avtobusna postaja v Slovenski Bistrici?
Odgovor:

Za izgradnjo kolesarske steze proti Železniški postaji je naročena projektna naloga in IZP
projektna dokumentacija.

Pripravil:
Marko Pučnik
Vodja Oddelka za okolje in prostor:
Milan Ozimič

B Č I N A
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OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t
ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Štefana Otorepca
Vprašanje:
Kdaj se bo začela urejati avtobusna postaja v Slovenski Bistrici?
Odgovor:
Občina Slovenska Bistrica je že pristopila k dogovarjanju o možnih rešitvah ureditve
avtobusne postaje na parc. št. 1582/13, k.o. Slov. Bistrica, katere solastnica je Občina
Slovenska Bistrica (in v kolikor bi se uspeli dogovoriti tudi na parc. št. 1392/8 in delno na
parc. št. 1385/10, obe k.o Slov. Bistrica). Prizadevali si bomo, da s solastnikom zemljišč čim
prej uredimo premoženjska razmerja. Po ureditvi premoženjskih razmerij, pa bomo lahko
okvirno postavili tudi rokovnik za dokončno ureditev avtobusne postaje.
S spoštovanjem.

Janja Tkavc Smogavec
vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve l. r.
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Številka: 2-2019/1
Datum: 02. 02. 2018
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t
ZADEVA:

Odgovor na pobudo občinskega svetnika, g. Mateja Španingerja izraženo
na 2. redni seji občinskega sveta dne 14. februarja 2019

Pobuda: Dajem pobudo, da Občina pristopi k štipendiranju vseh dijakov in študentov in ne
samo nadarjenih.

Odgovor:
Štipendiranje dijakov oziroma študentov ni izvirna naloga občine in tako je praksa po
posameznih občinah različna. Kar nekaj občin za ta namen ne namenja proračunskih
sredstev.
Vašo pobudo smo obravnavali glede na finančne posledice v proračunu. Pri oceni stroškov
smo upoštevali število dijakov in študentov v šolskem letu 2017/18 ter štipendijo v višini
40,00€ mesečno. Na mesečni ravni bi bil ta strošek 76.000,00€, kar na letni ravni pomeni
760.000,00 €.
Ocenjen strošek bi posegel v del proračuna, ki je namenjen za investicije, kar bi povzročilo
neizvedbo oz. zamik pri investicijah, ki so nujno potrebne oziroma mora Občina na podlagi
pozitivne zakonodaja poskrbeti za njihovo realizacijo.

Irena Jereb,
vodja oddelka
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OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t
ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Mateja Španingerja
Vprašanje:
Podal je pisno pobudo naslednje vsebine:
»prosim za informacijo po tipih oz. modelih prenosnih računalnikov, ki jih imajo v posoji
občinski svetniki Občine Slovenska Bistrica. Ta računalnik je zastarel. Zastarelega
računalnika ne potrebujem. Prosim za odgovor na e-mail: spanm@gmail.com«

Odgovor:
Občina Slovenska Bistrica je za potrebe prejemanja gradiva za občinski svet leta 2008
nabavila prenosne računalnike za občinske svetnike in svetnice, model HPCQ6170B/T7250.
Računalniki so v večini obnovljeni, dodan jim je SSD disk in na novo naložen licenčni
operacijski sistem.
Pokvarjene računalnike zaradi ekonomičnosti nadomestimo z obnovljenimi prenosniki.
Modeli teh petih obnovljenih prenosnikov so HP EliteBook 8460P, Lenovo IdealPad i3 100,
HP EliteBook 850 G1, HP Notebook 250 i3 in HP Notebook 250 G4.
S spoštovanjem.
Pripravila:
Mateja Ačko Kobale
Janja Tkavc Smogavec
vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve l. r.

