
                    
 

              O B Č I N A  

  SLOVENSKA BISTRICA 

  O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

 

 

 

8. redna seja občinskega sveta    

dne, 20. februarja 2020 
 

 

 

Gradivo za 20. točko dnevnega reda 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZADEVA:  Odgovori na vprašanja in pobude 

 

 

 

 
                           



 

                                                             
 

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: MP/2020 

Datum: 29.01.2020 

 

 

            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Draga Mahorka izraženo na 7. 

redni seji občinskega sveta, dne 12. 12. 2019 

 

 

Vprašanje: 

opozori na poledico na pločniku proti Domu starejših Slovenska Bistrica, nasproti bloka v 

Tomšičevi ulici 27. Tam teče voda in se razliva, kar predstavlja nevarnost za varovance doma. 

 

Cesta Ob potoku v Slovenski Bistrici; nekje pri parceli Janeza Bradana že nekaj časa viri voda 

in prosi za ponovni pregled, saj se ustvarja ledenica. 
 

Odgovor:  

Glede poledice na pločniku proti Domu starejših Slovenska Bistrica, nasproti bloka v 

Tomšičevi ulici 27 vam sporočamo, da je bila podana prijava inšpekcijskim službam zaradi 

stekanja vode s priležnega zemljišča na omenjen pločnik. 

 

Problem virjenja vode na cesti Ob potoku je bil javljen upravljavcu vodovodnega omrežja, da 

preveri morebitno puščanje cevi in ustrezno ukrepa. 

 
 

S spoštovanjem.    

 

Pripravil:                                                  

Marko Pučnik 

                                                                Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                       Milan Ozimič 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Repolusk Ludvika izraženo na 7. 

redni seji občinskega sveta, dne 12. 12. 2019 

 

 

Vprašanje: 

Podal je drugo pisno vprašanje naslednje vsebine: 

»Posredujem pisno zaprosilo krajanov Spodnja Polskava, ter prosim v imenu krajanov za 

ukrepanje, saj si nihče ne želi, da pride do neželene posledice! 

Ludvik Repolusk, občinski svetnik 

 

Pozdravljeni! 

Kot dogovorjeno, pošiljam podatke za izdelavo prehoda za pešce ter ob njem hitrostne ovire, saj 

gre za ravno, široko cesto, kateri pa sledi oster ovinek, kar botruje temu, da je zraven vsega še 

zelo nepregledna v tem delu in bi tako zraven prehoda za pešce, bila nujna postavitev kakršnih 

koli hitrostnih ovir, katere bi voznike prisilile v zmanjšanje hitrosti. Prehod za pešce je pa v tem 

delu nujen, saj otroci z desnega dela Spodnje Polskave, nimajo varne poti do šole! Lokacija kjer bi 

se nov prehod moral nahajati, je Spodnja Polskava 106, 2331 Pragersko, kar pomeni, da je to v 

neposredni bližini novega gasilskega doma, Prehod bi se eventuelno lahko nahajal vsepovsod med 

Avto Skrbiš – Spodnja Polskava 102 in novim gasilskim domom. Spodnja Polskava 106. hitrostne 

ovire je pa potrebno v skladu z lokacijo novega prehoda, smiselno razporediti. 

S spoštovanjem, lep pozdrav.« 

  

Odgovor:  

Občina Slovenska Bistrica bo skupaj s krajevno skupnostjo Sp. Polskava proučila pobudo in v 

kolikor je predlagana upravičena in sprejemljiva se bo delno ali c celoti tudi realizirala. 

 

 

S spoštovanjem.    

 

Pripravil:                                                  

Marko Pučnik 

                                                                Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                       Milan Ozimič 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Repolusk Ludvika (vprašanje  

posredovano s strani krajana g. Majcna) 

izraženo na 7. redni seji občinskega sveta, dne 12. 12. 2019 

 

 

Vprašanje: 

Glede na to kakšni prometni zamaški se naredijo na izvozu 10 (pri TC Spar pri avtocesti) ali se razmišlja 

še o npr. tretjem vstopu/izvozu na avtocesto v Slov. Bistrici? 

In se mogoče razmišlja o pospešitvi izgradnje obvoznice ter dodatnih obvoznic okoli mesta? Kar, da 

rabiš od izvoza z avtoceste do krožnega križišča pri Petrolu tudi do 20 minut je KRIMINAL!!!! 

 

Odgovor:  

V okviru priprave občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica in v povezavi z 

načrtovanjem nove industrijske cone in v povezavi z izpostavljeno prometno preobremenjenostjo AC 

izvoza –jug,  je med variantnimi rešitvami bil najprej predlagan novi AC priključek, ki pa ni bil 

sprejemljiv s strani pristojnih državnih nosilcev urejanja prostora. 

Nato je bil podan nov predlog; dograditev AC priključka Sl. Bistrica -  jug na način, da bi z dograditvijo 

priključek funkcioniral kot polni priključek, z možnostjo priključevanja na obeh smereh avtoceste ter bi 

tako razbremenil velik del osebnega, predvsem pa tovornega prometa na obstoječem priključku, kakor 

tudi prometa po Ljubljanski cesti ter v smereh  proti Slovenskim Konjicam in proti Poljčanam 

Nadaljnje aktivnosti v zvezi z realizacijo potekajo na DARS-u. 

 

V povezavi z izpostavljeno problematiko in njenim reševanjem, je že izdelana projektna dokumentacija 

in pridobljenih večina potrebnih zemljišč za nadaljevanje izgradnje zahodne obvoznice v izvedbi DRSI. 

V pridobivanju je dovoljenje za gradnjo. Financiranje Investicije je uvrščeno v proračun RS delno v letu 

2020 in 2021.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila:  

Janja Mlaker, dipl. inž.agr. 

 

                                                                Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                       Milan Ozimič 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Mateja Arnuša 

izraženo na 7. redni seji občinskega sveta, dne 12. 12. 2019. 

 

Vprašanje: 

Matej Arnuš je podal vprašanje: »Kako se bo uredilo s priklopom na javno kanalizacijsko omrežje 

občanov Pragerskega, ki ne bodo priklopljeni na javno omrežje po načrtovanih gradnjah, saj 

določeni lastniki zemljišč ne dovolijo graditi na svojih zemljiščih. Predlaga pogovore z 

določenimi občani in da se jim pojasni nastala situacija?«  

Po razgovoru z njim, gre za Kvedrovo ulico. 

  

Odgovor:  

Edini razlog, da fekalna kanalizacija v Kvedrovi ulici še ni v celoti urejena je, da so zemljišča, po 

katerih je načrtovana gradnja, od hišne številke 12 (13) do 38 (41), v zasebni lasti. Nekateri 

lastniki na svojih zemljiščih ne dovoljujejo gradnje. Brez dovoljenja (služnostne pravice) Občina 

Slovenska Bistrica ne more pristopiti h gradnji javne kanalizacijske infrastrukture na zasebnih 

zemljiščih, čeprav njihovi lastniki dovoljujejo uporabo le-teh površin , kot dostopno cesto do 

nepremičnin na tem območju. 

Dosedanji večkratni poskusi pridobitve potrebnih služnosti žal niso bili uspešni. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil: 

Simon Kotnik, dipl.upr.org. 

 

Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

Milan Ozimič 

 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Modesta Motalna izraženo na 7. 

redni seji občinskega sveta, dne 12. 12. 2019 

 

 

Vprašanje: 

predaja pobudo krajanov Zgornje Nove vasi za preplastitev ceste skozi Zgornjo Novo vas in 

da se naj z vzdrževalci cest preuči možnost ocenitve stanja lokalne ceste Slovenska Bistrica - 

Smrečno. 
  

Odgovor:  

Cesta skozi naselje Zg. Nova vas je v dolžini cca 800 m1 predvidena za rekonstrukcijo v letu 

2020. 
 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil:                                                  

Marko Pučnik 

 

                                                                Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                       Milan Ozimič 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika, g. Stanislava Zajška izraženo na 7. 

redni seji občinskega sveta, dne 12. 12. 2019 

 

 

Vprašanje: 

sprašuje, kako daleč so projekti s kolesarskimi stezami in nabavo električnih koles. Na željo 

krajanov sprašuje oz. daje pobudo, da v nekaterih mestih krajane iz krajevnih skupnosti v 

mesta vozi kombi in da bi se v doglednem času lahko to uvedlo tudi v Slovenski Bistrici. 
  

Odgovor:  

Izdelan je bil idejni projekt za kolesarsko stezo od Slov. Bistrice proti železniški postaji Slovenska 

Bistrica. Letos bo za to kolesarsko stezo naročena tudi PZI projektna dokumentacija.  

 

V sklopu projekta »Zapelji me« so kolesarnice že postavljene, kolesa nabavljena, trenutno se na 

kolesih izvajajo določene dodelave. Kakor hitro bo izbran upravljavec za vso predmetno 

infrastrukturo bo sistem predan v uporabo. 

 
 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Marko Pučnik 

 

Tina Zupan 

 

                                                                Vodja Oddelka za okolje in prostor: 

                                                       Milan Ozimič 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/




 
O  B  Č  I  N  A 
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            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Mateja Španingerja 

  

Vprašanje:  

Matej Španinger v imenu svetniške skupine SNS želi naslednje: glede objave v Uradnem listu 

želi pridobiti vse zbrane ponudbe in če je izbrana ponudba najcenejša. Zanima ga, če je 

ponudba zajemala izračun celotnega števila objav v koledarskem letu in bila poslana 

podjetjem ali je bila 2122cena določena na način ena objava pomnožena s povprečnim 

številom objav. 

 

Odgovor: 

 

Primerjava cen uradnih objav 

 

Cene so primerljive za eno A4 stran brez DDV: 

 

 

Uradni list RS Uradno glasilo slovenskih 

občin 

Medobčinski uradni 

vestnik 

49,68 

 

39,76 31,2 

 

 

V ceno Uradnega glasila slovenskih občin je zajeto tudi: 

- objava v Katalogu informacij javnega značaja, kar sedaj plačujemo 8,33 EUR brez 

DDV oz. 10,16 EUR z DDV na akt in  

- priprava ter objava neuradnega prečiščenega besedila v Katalogu informacij javnega 

značaja, kar sedaj plačujemo 8,33 EUR brez DDV oz. 10,16 EUR z DDV. 

 

 

 

 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


 

V letu 2019 je občina objavila 27 objav v uradnem listu: 

 

 Uradni list RS 

(strošek, ki je nastal 

v Občini) 

Uradno glasilo 

slovenskih občin 

(predvideno po 

ceniku za isto 

količino) 

Medobčinski uradni 

vestnik  

(predvideno po 

ceniku za isto 

količino) 

Strošek v letu 

2019 

1477,96 

 

1182,6 926,58 

Objava v katalogu 

 

274,32 / 274,32 

Skupaj strošek z 

DDV 

1.752,28 1.182,60 1.199,9 

 

 

V preglednici še ni zajet prihranek od neuradno prečiščenih besedil, objavljenih v katalogu 

informacij javnega značaja, kar znaša 8,33 EUR brez DDV na objavo.  

 

 

 

Janja Tkavc Smogavec l.r. 

vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceniki za Uradni list in Uradno glasilo slovenskih občin se nahajajo na spletu, za 

Medobčinski uradni vestnik pa vam ga prilagam (cene se niso spremenile): 

 

 

 

Datum:  12. september 2013 

Od:  MUV <muv@izit.si>   

Za:  marta.dreo@slov-bistrica.si  

Zadeva:  objavljanje predpisov  

Spoštovani, priloženo vam pošiljam podatke o cenah objav v Medobčinskem uradnem 

vestniku, za dodatne informacije pa sem vam na voljo na tel. 031 223 309. 

Lep pozdrav, Ivan Hrastnik 

Določila iz pogodbe, ki bi jo sklenili: 

V. 

    Obračunska enota je 1 cm tiskanega stolpca pri dvokolonskem tisku (ena stran meri 52 

cm),      

VI. 

Cena 1 cm tiskanega stolpca znaša      0,6   eur + DDV. 
cena na stran 31,2 € + DDV 

1 t/cm = 0,6 € x 26 cm( 1 kolona ) = 15,6 € x 2 koloni = 31,2 

€ + DDV / stran 

 

Cena se lahko poviša le ob nestandardnih naročilih (barvni tisk, posebna izdaja, dodatni 

izvodi), vendar s predhodnim soglasjem naročnika oz. glavnega urednika. 

Občina  Slovenska Bistrica prejme brezplačno 1  izvod  vsake številke MUV-a. 

VII. 

  Objava predpisov na spletu in objava prečiščenih besedil je brezplačna. Občini, ki svoje 

predpise objavlja v MUV-u, je na voljo arhiv vseh predpisov iz območja občine ali širše 

lokalne skupnosti, od leta 1955.   

Pa še to: 

Občina Slovenska Bistrica je svoje predpise v Medobčinskem uradnem vestniku že objavljala 

in jih imamo arhivirane od leta 1955 do 1988 ter so vam na razpolago. 

Medobčinski uradni vestnik ima tudi tiskano izdajo in skoraj 900 naročnikov, izvodi so na 

voljo v javnih knjižnicah. Vedno je možen dogovor o datumu izida. 

 

Se priporočamo,  lep pozdrav,  

Ivan Hrastnik, univ. dipl. novinar 



 
 

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA  

O b č i n s k a   u p r a v a 

Oddelek za splošne in pravne zadeve 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 54   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: JTS-0418 

Datum: 5. 2. 2020 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Mateja Arnuša 

  

Vprašanje:  

Matej Arnuš daje pobudo za ureditev ceste od odlagališča nenevarnih odpadkov Pragersko do 

ceste G1-2/1290 (navezava na cesto Ptuj - Slovenska Bistrica). V preteklost je že bil podpisan 

sporazum med občino in DRI, da se bo zgradil 2. podvoz, ko bo občina uredila omenjeno 

cesto. Sprašuje, kako daleč je urejeno lastništvo in kategorizacija omenjene ceste.  

 

Odgovor: 

Večji del omenjene ceste je v lastništvu javnega dobra ali Republike Slovenije, del ceste pa je 

v Zemljiški knjigi RS vpisana Tovarna strojil Majšperk. Parc. št. 1547/7, 1547/6 in 1584 vse 

k.o. 748 – Spodnja Polskava imajo status javnega dobra. Občinska uprava je na 8. redno sejo 

podala predlog, da se lastništvo omenjenih parcel prenese na Občino Slovenska Bistrica z 

zaznambo grajeno javno dobro. Nepremičnina s parc. št. 1476/6 k.o. 748 – Spodnja Polskava 

je v lasti Republike Slovenije. Nepremičnini s parc. št. 1476/2 in 1476/7 obe k.o. 748 Spodnja 

Polskava, kjer je vpisana Tovarna strojil v Majšperku pa na podlagi naše zahteve rešuje 

Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Mariboru. V kolikor bo Državno odvetništvo uspelo 

z zahtevkom, da se na omenjenih parcelah vpiše lastninska pravica na Republiko Slovenijo, bi 

občina lahko pristopila k spremembi odloka o kategorizaciji javnih cest na območju občine 

Slovenska Bistrica. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                         Janja Tkavc Smogavec 

                                                             Vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Draga Mahorka 

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:   

Na Rogli se bi naj postavljale vetrnice, nekaj bi jih naj bilo tudi na območju naše občine, 

zanima ga, ali ima kdo kakšno informacijo glede tega (priloga članka). 

 

Odgovor: 

Glede vetrnic za proizvodno električne energije je podana pobuda, da se naj omenjena 

dejavnost in primernost vključi v celovit projekt v okviru Partnerstva za Pohorje.  V okviru 

partnerstva za Pohorje se namreč strmi k celovitemu pristopu in razvoju ne samo turizma, 

ampak tudi kmetijstva, gozdarstva, energetske infrastrukture in drugih ključnih področij na 

območju Pohorja. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                   

                                                                                                                 Branko ŽNIDAR, 

                                                                                                             direktor občinske uprave 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska    

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:   

In se mogoče tudi razmišlja o kakšnih dodatnih parkirnih površinah ali o parkirni hiši v Slov. 

Bistrici? Če se, do kdaj lahko pričakujemo, da se bo to realiziralo? 

 

Odgovor: 

Večja dodatna parkirišča se planirajo kot urejen kompleks zelenih parkirišč pri Zdravstvenem 

domu Slovenska Bistrica. V letošnjem letu se planira pridobitev kompletne dokumentacije z 

vsemi soglasji (območje spada pod zaščito kulturne dediščine), realizacija pa predvidoma v 

naslednjem letu. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                   

                                                                                                                 Branko ŽNIDAR, 

                                                                                                             direktor občinske uprave 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, Ludvika Repoluska    

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:   

Spoštovani, prosim, da posredujete vprašanje nekaj krajanov Sp. Polskave glede umestitve v 

prostor novo zgrajenih igral v centru naselja Sp. Polskava. 

Kdo je izdal dovoljenje oz. soglasje za parcelo, kjer so postavljena igrala, kdo je financer 

igral, zemeljskih del in ograditve samega igrišča. 

Vprašanja so postavljena javno zato, ker smo si nekateri krajani že vrsto let prizadevali za 

postavitev otroškega igrišča, pa nikoli ni bilo posluha, sedaj pa se tako mudi. 

Pri podanem odgovoru naj bo priloženo dovoljenje ali soglasje, ter plačnik izgradnje igrišča in 

igral. 

 

 

 

 

Odgovor: 

Občina Slovenska Bistrica je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju ureditve otroškega igrišča 

v letu 2019 z dne 16.9.2019, sofinancirala ureditev igrišča  v višini 19.437,85€. 

V prilogi je priloženo soglasje Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                   

                                                                                                               Irena Jereb, 

                                                                                                             vodja oddelka 

 

 

Priloga: 

- Soglasje ( Občina, ZVKD, MOP) 
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            O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g.Ludvika Repoluska    

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:   

Ni dobil odgovora glede Live stream prenosa, katera bi vsem, ki nimajo kabelskega sistema, 

omogočil spremljanje sej in oddaj, katere KTV oddaja oz. prenaša. 

 

 

 

 

Odgovor: 

Live stream prenosi sej Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica bodo zagotovljeni od 

naslednje, t.j. 9. redne seje. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                   

                                                                                                                 Branko ŽNIDAR, 

                                                                                                             direktor občinske uprave 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Mateja Španingerja     

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:  

Koliko znašajo fiksni deli stroškov in koliko variabilni deli stroškov pri energetski sanaciji? 

  

Odgovor: 

 V skladu  z koncesijskima pogodbama (Koncesijska pogodba za celovito energetsko prenovo 

objektov  v lasti  Občine Slovenska Bistrica –sklop 1  in Koncesijska pogodba za delno 

energetsko prenovo objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica- sklop 2) konsecionarju za 

opravljanje storitev energetskega pogodbeništva pripada: 

- plačilo za doseganje  pogodbeno  zagotovljenih prihrankov energije ( fiksni del) in 

- nagrada v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno  zagotavljanje prihrankov 

energije ( variabilni del) 

 

 V prilogi  dopisa je tabela kjer  so naveden fiksni del  plačila ter izsek  iz pogodbe (  pogodbi 

so vam bili posredovani v okviri  zahteve kot informacija javnega značaja  dne 10.10.2019 ), 

kjer je navedena višina nagrade v primeru  če koncesionar  preseže pogodbeno  zagotavljanje 

prihrankov. 

 

 

S spoštovanjem,  

 

                                   

                                                                                                              Irena Jereb, 

                                                                                                             vodja oddelka 

 

 

Priloga: 

- tabela 

- pogodba -izsek 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g.Mateja Španingerja    

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:   

Želi še dostopnost in uvrstitve sej občinskega sveta na splet, kdaj jih bo možno videti na 

Youtubu? 

 

 

 

Odgovor: 

Prenosi sej Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica v živo preko spleta bodo zagotovljeni 

od naslednje, t.j. 9. redne seje. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                   

                                                                                                                 Branko ŽNIDAR, 

                                                                                                             direktor občinske uprave 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika, g. Mateja Španingerja     

 izraženo na 7. redni seji  občinskega sveta  dne 12.12.2019 

 

Vprašanje:   

 g. Španinger je podal  pisno vprašanje naslednje vsebine: 

» Netočni, zavajajoči in različni odgovori Občine Slovenska Bistrica, meni kot svetniku in 

staršema Jaka in Kaje Debevec 

Spoštovani! 

1, Pri prvem prevozniku ge. LIPIČNIK, ni bila zadnja postaja Pragersko, temveč še Rače, 

Hotinja vas, Zgornje Hoče in Bohova. Odhod Pragersko 06.55. 

2. Pri drugem prevozniku ZELENI TURIZEM,  z odhodom iz Pragerskega ob 07.15 uri, nato 

še postaja Fram, z vedno pravočasnim prihodom v šolo. Dejstvo je, da sta oba navedena 

prevoznika pričela s prevozom na najbolj oddaljenem kraju in pobirala otroke v smeri 

Maribora.  

3. Povsem neverjetno in nerazumljivo je, s čimer se starši se še vedno ne strinjajo, da sta 

otroka najbolj oddaljena od šole v Mariboru, kar zatrjuje prevoznik. 

4. Prva vstopna postaja pri sedanjem prevozniku PREVOZNIŠTVO VLADO ČELAN S.P. je 

postaja Pragersko in ne Zgornja Polskava, kot se zatrjuje v odgovoru, z dne 21.11.2019 za 

moje vprašanje. Dejansko sta Jaka in Kaja (3 in 7 let) prva potnika, ki vstopita v kombi ob 

06.15 uri na Pragerskem, kar potrjujejo tudi starši. Da je Pragersko prva vstopna postaja 

navaja v odgovorih z dne 10.9.2019 in dne 20.11.2019 tudi Občina Slovenska Bistrica, mami 

otrok Sanji Debevec na njene pritožbe. 

5. Sprašujem vas, kako je mogoče, da se je  potovalni čas v Maribor nenormalno podaljšal za 

skoraj 2x, če izbrani  prevoznik za to šolsko leto pokriva samo območje naše občine, v 

prejšnjih letih pa sta prej navedena prevoznika, zraven naše, pokrivala še sosednje občine. 

6. prav tako glede varnosti pri prevozu starši še nadalje vztrajajo, da je interpretacija 14. 

odstavka 88. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Prevoz oseb) pomanjkljiva, 

neustrezna in površna ter zaradi tega zavajujoča. Čeprav otroški varnostni sedeži v Zakonu o 

pravilih cestnega prometa niso izrecno definirani, pa vendar vemo, da je za neuporabo le-teh 

predpisana globa. Kljub temu, da so straši pridobili pojasnilo MNZ, na občini še vedno 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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zatrjujejo, da je pojasnilo, ki so ga med drugim posredovali staršem v odgovoru dne 

10.9.2019 in dne 21.11.2019 identično z MNZ, kar pa zanesljivo ne drži. Problem je v tem, 

ker s takšnim malomarnim tolmačenjem, ne samo, da med drugim zavajajo javnost-starše, s 

tem tudi hote ali nehote pritrjujejo prevozniku. 

7. Na koncu pa še vprašanje za vas spoštovani svetniki, kdo od vas bi se strinjal oz. dopustil, 

da vaše otroke prevažajo tako naokrog. Povsem nerazumljivo in nelogično podaljšana 

potovalna pot, kakor tudi časovnica na relaciji Pragersko – Maribor od 06.15 do 07.40 ure.« 

 

 

Odgovor: 

 V  predhodnih odgovorih v zvezi z organizacijo  prevozov se je besedna zveza » prva in 

zadnja vstopna postaja«  uporabljala za definiranje postaj  na  območju občine Slovenska 

Bistrica  in ne za  območje drugih občin, kjer sta  prevoznika  opravljala šolske prevoze.  

 V začetku novega šolskega leta je bila prva vstopna  postaja Pragersko, potem pa je bilo 

potrebno zagotoviti še prevoz iz Zgornje Polskave in od 8.11.2019 je prva vstopna postaja 

Zgornja Polskava.    

 Kot smo že pojasnevali   je prevoznik, ki je  izbran za izvajanje šolskega prevoza v šolskem 

letu 2019/20  moral glede na kapaciteto vozila, prebivališča otrok in lokacijo  izobraževalnih 

ustanov, izdelati optimalen časovni načrt vstopnih in izstopnih postaj in hkrati učencem 

zagotoviti, da varno in pravočasno prispejo do kraja šolanja in nazaj. Glede na kapaciteto 

vozila in dejstvo, da  prevoz koristijo   tudi učenci, ki obiskujejo  osnovno šolo v  Slovenski 

Bistrici, je prva vstopna postaja Zgornja Polskava in nato sledijo Pragersko, Leskovec, 

Črešnjevec, Križni vrh in  Slovenska Bistrica, kjer  izstopijo učenci  za OŠ  Minke Namestnik 

Sonje in tako  sprostijo  mesta v vozilu, da lahko  vstopijo učenci, ki nadaljujejo pot v 

Maribor. 

Potovalni čas za otroka  Debevec (  7 in 9 let) se je v letošnjem letu podaljšal zaradi  navedene 

organizacije prevoza. 

 

Glede varnosti pri prevozu in uporaba zadrževalnih sistemov v vozilu pa sledeče: Pojasnilo 

Ministrstva za notranje zadeve št. 092-1103/2019/2(212-03) z dne 30. 9. 2019 glede 14. 

odstavka 88. člena Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno 

prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) 

navajajo identično pojasnilo, kot smo vam ga mi podali, torej »otroci manjši od 150 cm 

morajo biti v motornem vozilu zavarovani z zadrževalnim sistemom. V motornem vozilu, ki 

ni opremljen z zadrževalnim sistemom ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci 

starejši od treh let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji 

sedeži«.  

Pojasnilo (št. 092-1103/2019/4(212-03) z dne 11. 10. 2019 s strani  Ministrstva za notranje 

zadeve) govori o zadrževalnih sistemu, kjer je navedeno, da lahko med zadrževalne sisteme 

poleg varnostnega pasu prištevamo še t.i. lupinice, t.i. jahače in otroške sedeže. Navajajo, da v 

nobenem od predpisov s področja prometne zakonodaje ni posebej opredeljen pojem 

zadrževalnega sistema v vozilu.  

Glede na navedeno je naloga  prevoznika, da opravlja  šolske prevoze   z ustreznim vozilom  

in opremo, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja. 

 

S spoštovanjem,  

 

Pripravila: 

Mateja Kapun 

                                   

                                                                                                              Irena Jereb, 

                                                                                                             vodja oddelka 
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Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, telefon: h.c. + 386 2 / 843 02 46, e-pošta: info@ric-sb.si , spletna stran: www.ric-sb.si 

___________________________________________________________________________ 
 

Datum: 3.2.2020 
 
Številka zadeve. 032-3/2020 
 
 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje z dne 20.1.2020 – stroški veselega decembra 2019  
 
 
Nastali stroški pri pripravi prireditve »Praznična Bistrica 2019« na Trgu svobode v Slovenski Bistrici: 
 
 

53.626,66 EUR  
 
Specifikacija stroškov: 
 

Vrsta blaga/storitve 

Oglaševanje, tisk plakatov, tisk zloženk 

Poštne storitve – raznos letakov 

Nastop otroško mladinskega društva  

Varovanje  

Najem odra  

Najem WC kabin ter usmerjevalnih ograj  

Zavarovanje prireditve – splošna odgovornost in požarno zavarovanje  

Postavitev, vzdrževanje in odstranitev popolne zapore ceste za prireditev '  

Nastop Dedka Mraza  

Aranžiranje prazničnega trga  

Elektrifikacija na trgu  

Ureditev prireditvenega prostora-postavitev, prevoz, odstranitev hišk, čiščenje prireditvenega 
prostora  

Nastop glasbenih skupin  

Ozvočenje na prireditvah »Praznična Bistrica 2019«  

IPF, SAZAS  

Nakup sladkarij, mandarin (Miklavževanje) 

Transparent 

Pogostitev nastopajočih 

Skupaj: 53.626,66 EUR 

 
 
 
 

 

mailto:info@ric-sb.si
http://www.ric-sb.si/

