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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: 9000-15/2020-Z2 

 

Z A P I S N I K 

1. izredne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v ponedeljek, 6. 7. 2020, ob 15. uri 

 

1. 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 21 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je tako 

zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji so opravičili Patricija Breznikar, Natalija Očko, dr. Peter Cvahte, Žarko Furman, mag. 

Karmen Furman, Jožef Trol, Maksimiljan Tramšek in Ludvik Repolusk. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Janja Tkavc Smogavec, vodja oddelka 

za splošne in pravne zadeve; Milan Ozimič, vodja oddelka za okolje in prostor; Branka Soršak, tajnica 

župana, ter predstavniki javnih občil. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Določitev dnevnega reda 1. izredne seje 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal predsedujoči. 

Drago Mahorko predlaga razširitev dnevnega reda z dodatno točko, v kateri bi župan, glede na zadnje  

epidemiološke spremembe, predstavil trenutno stanje v občini. 

Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red doda točka Aktualna informacija o trenutnem stanju na 

področju COVID v občini Slovenska Bistrica. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 21 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

DNEVNI RED: 
1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Določitev dnevnega reda 1. izredne seje 

3. a) TOČKA DIIP Upravljanje sistema izposoje mestnih koles »Zapelji me« 

    b) TOČKA IP Upravljanje sistema izposoje mestnih koles »Zapelji me« 

    c) TOČKA Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema 

izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica 

4. a) TOČKA DIIP Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše osnovne šole v upravno stavbo 

    b) TOČKA IP Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše osnovne šole v upravno stavbo 

5. TOČKA DIIP Rekonstrukcija LC Laporje – Križni vrh 

6. TOČKA Novelacija IP Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokoše 

7. TOČKA Premoženjske zadeve 

    a/ Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 
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8. TOČKA Aktualna informacija o trenutnem stanju na področju COVID v občini Slovenska Bistrica 

 

K točki 3. dnevnega reda 

 a) TOČKA DIIP Upravljanje sistema izposoje mestnih koles »Zapelji me« 

Uvodno obrazložitev so podali predstavniki RIC-a, podjetja GE projekt in odvetniške pisarne Kunovar. 

Statutarna pravna komisija je obravnavala predloženi dokument, se z njim seznanila in sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Stanislav Zajšek projekt, za katerega se je zavzemal zadnjih par let, podpira. Opozori, da so kolesarske 

poti nujne, zato se naj v proračunu zagotovijo sredstva za ureditev le teh, še najbolj bi bila potrebna med 

Slovensko Bistrico in Pragerskim. 

Svetniško skupino SD zanima, koliko je ta projekt do sedaj stal in zakaj se je za izdelavo tega poiskala 

nova institucija. Ta ima po njihovem mnenju drugačen pristop, kjer je sedaj program dela nastavljen na 

10 let, tudi zneski za upravljanje tega sistema niso najbolje specificirani. Glede samega odloka so podali 

pripombe in predloge sprememb in jih zanima, ali so bile upoštevane.  

Miro Juhart meni, da je projekt dobro začrtan, a da so potrebni dodatni podatki v smislu, koliko je takšnih 

turističnih obiskovalcev v občini, da bo finančno stanje tega projekta smiselno in vzdržno. Zanima ga, 

zakaj občina ni pristopila k občinam Spodnjega Podravja v širitvi kolesarskih mrež, saj bi bila v tem 

primeru ta varianta tega projekta smiselna. Glasovanja se bo vzdržal, saj se mu zdi finančna konstrukcija 

projekta prevelika. 

Mateja Španingerja zanima, koliko je znašal strošek izdelave projekta in po kakšnem postopku se je 

izbralo tega ponudnika. Glede fiksnega stroška uporabe koles predlaga, da naj bo v primeru javno-

zasebnega partnerstva strošek sorazmeren glede na uporabo le teh. Pove še, da bi bilo v primeru 

realizacije projekta za varnost kolesarjev potrebno razširiti cestišča.  

Pojasnila in odgovore so podali predstavnik podjetja GE projekt, predstavnik odvetniške pisarne 

Kunovar, predsedujoči in vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Drago Mahorko predlaga, da se v Odlok doda, da pred podpisom pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu 

z izbranim zasebnim partnerjem poda soglasje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica in da se določi, 

da imajo člani strokovne komisije najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v navzočnosti 23 svetnikov z 18 glasovi ZA in 1 PROTI 

sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) Upravljanje sistema izposoje mestnih koles »Zapelji me«.  

Odobri se priprava Investicijskega programa.  

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za spremembe 

v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za realizacijo sofinancerskih 

sredstev. 

 

 b) TOČKA IP Upravljanje sistema izposoje mestnih koles »Zapelji me« 

Uvodno obrazložitev so podali predstavniki RIC-a,  podjetja GE projekt in odvetniške pisarne Kunovar.  

Statutarna pravna komisija je obravnavala predloženi dokument, se z njim seznanila in sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v navzočnosti 23 svetnikov s 17 glasovi ZA in 1 PROTI 

sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program (IP) Upravljanje sistema 

izposoje mestnih koles »Zapelji me«.  
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Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za spremembe 

v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za realizacijo sofinancerskih 

sredstev. 

 

 c) TOČKA Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega 

sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev so podali predstavniki RIC-a, podjetja GE projekt in odvetniške pisarne Kunovar. 

Statutarna pravna komisija je obravnavala predloženi dokument, se z njim seznanila in sprejela sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v navzočnosti 23 svetnikov z 20 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel Odlok v I. obravnavi. 

V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje, občinski svet pa s 17 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

sklep o skrajšanem postopku. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 17 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za vzpostavitev 

in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica. 

 

K točki 4. dnevnega reda 

  a) TOČKA DIIP Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše osnovne šole v upravno 

stavbo 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

V svetniški skupini SD projekt podpirajo. 

Tudi Miro Juhart projekt podpira, a meni, da je višina investicije prevelika in da bi lahko MJU prispevalo 

nekaj več sredstev.  

Stanislav Zajšek projekt prav tako podpira in prosi, da se postavke pri vrsti del točno specificirajo. 

Mateja Španingerja zanima, ali so zemljišča v industrijski coni, katerih prodaja bi zaprla finančno 

konstrukcijo, prodana, ali bo šla investicija iz proračuna.  

Pojasnila je podal predsedujoči. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 21 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše osnovne šole v upravno stavbo«.  

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023.  

Odobri se priprava Investicijskega programa.  

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za spremembe 

v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za odobritev ali realizacijo 

sofinancerskih sredstev Ministrstva za javno upravo. 

 

  b) TOČKA IP Rekonstrukcija in sprememba namembnosti bivše osnovne šole v upravno 

stavbo 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu s popravkom je podal direktor Občinske uprave. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 21 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program (IP) »Rekonstrukcija in 

sprememba namembnosti bivše osnovne šole v upravno stavbo«. 
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Odobri se izvedba investicije.  

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za spremembe 

v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za odobritev ali realizacijo 

sofinancerskih sredstev Ministrstva za javno upravo. 

 

K točki 5. dnevnega reda 

DIIP Rekonstrukcija LC Laporje – Križni vrh 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je primeren 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Štefan Otorepec meni, da so stroški tekočega vzdrževanja postali preveliki in da je sanacija omenjene 

ceste pravilna odločitev. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 23 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) »Rekonstrukcija LC Laporje – Križni vrh«.  

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023.  

Odobri se izvedba investicije.  

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za spremembe 

v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za odobritev ali realizacijo 

sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

K točki 6. dnevnega reda 

Novelacija IP Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokoše 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je primeren 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa brez razprave v prisotnosti 23 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji  

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Novelacijo Investicijskega programa »Izgradnja 

kanalizacijskega omrežja na območju naselja Pokoše«  

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za spremembe 

v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za odobritev ali realizacijo 

sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

K točki 7. dnevnega reda 

Premoženjske zadeve 

    a/ Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za splošne in pravne 

zadeve. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 23 svetnikov soglasno sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

I. 
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Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s tem sklepom dopolnjuje Letni načrt pridobivanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2020. 

Dopolnjen letni načrt je priloga tega sklepa. 

 

K točki 8. dnevnega reda 

Aktualna informacija o trenutnem stanju na področju COVID v občini Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev o trenutnem stanju je podal poveljnik Civilne zaščite. 

Drago Mahorko se zahvaljuje za informacije in poda nekaj podrobnosti glede ukrepov za zajezitev okužb 

v Domu dr. Jožeta Potrča. 

Stanislav Mlakar poziva prisotne, da bi mogoče predlagali dodatne ukrepe in predloge, s katerimi bi 

poskusili zajeziti povečanje števila okužb. 

Miro Juhart predlaga, da se v teh težkih trenutkih poskrbi za vse starostnike in da ti dobijo vse, kar je 

potrebno. Poudari, da so sami za nudenje pomoči vedno na voljo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16:26. 

 

Zapisala: 

Branka Soršak                                                                                           Dr. Ivan ŽAGAR, 

                                                                                              župan 

                                                                                                            Občine Slovenska Bistrica 

 






