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 Številka: 9000-7/2017-Z2 

 

 

Z A P I S N I K 

 

15. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 16.2.2017, ob 15. uri 

 

 

15. redna seja Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, ki jo je sklical in vodil župan dr. Ivan 

Žagar (v nadaljevanju predsedujoči),  je bila v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. Pričela se je 

ob 15. uri. 

 

K tč. 1 dnevnega reda 

Ugotovitev sklepčnosti  

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 27 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji sta opravičila  dr. Andrej Godec in Tomaž Godec. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Milan Ozimič, vodja oddelka 

za okolje in prostor; Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Monika Kirbiš Rojs, 

vodja oddelka za gospodarstvo; Janja Tkavc Smogavec, vodja oddelka za splošne in pravne 

zadeve; Jožica Jurič, vodja oddelka za finance; Mira Kresnik, tajnica župana ter predstavniki 

javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 15.12.2016   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Drago Mahorko je imel pripombo na primernost zapisa sklepa pod 11. točko. 

Občinski svet je soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 8. dopisne seje z dne 24.1.2017 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Drago Mahorko se je v imenu Sveta zavoda Centra za socialno delo zahvalil za korektnost 

postopka in hitro reagiranje. 

Občinski svet je soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 15. redne seje 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa soglasno potrdil naslednji 
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DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 15.12.2016 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 8. dopisne seje z dne 24.1.2017 

4. TOČKA Potrditev dnevnega reda 15. redne seje  

5. TOČKA Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 – II. obravnava 

6. TOČKA Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 – I. 

obravnava 

7. TOČKA Odlok o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti in upravljanju Občine Slovenska 

Bistrica, v najem – II. obravnava 

8. TOČKA Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega 

parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica – I. obravnava 

9. TOČKA Letni program športa  Občine Slovenska Bistrica  za leto 2017 

10. TOČKA Program ljubiteljske kulture Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 

11. TOČKA Poročilo o realizaciji  Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini 

Slovenska Bistrica za leto 2016 

12. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta – Ureditev ulice na Jožefu v 

Slovenski Bistrici 

13. TOČKA Investicijski program – Ureditev ulice na Jožefu v Slovenski Bistrici 

14. TOČKA Novelacija Investicijskega programa – Širitev industrijske cone Impol 

15. TOČKA Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 

16. TOČKA Kadrovske zadeve: 

- Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

- imenovanje  predstavnikov soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

17. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

18. TOČKA Vprašanja in pobude 

19. TOČKA Informacije: 

      -Razno 

 

K tč. 5 dnevnega reda 

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 – II. obravnava  

Uvodno obrazložitev k Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica je podal župan. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel dva sklepa: 

- da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu in 

- da se na oddelku za okolje in prostor uredijo pregradne stene. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s proračunom in meni, da je primeren za nadaljnjo 

obravnavo na občinskem svetu. 

Tudi Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok o proračunu Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2017 – II. obravnava in meni, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem 

svetu. 

Drago Mahorko je v imenu svetniške skupine SD povedal, da se njihove ugotovitve skladajo z 

uvodno obrazložitvijo župana; da smo ena izmed bolj zadolženih občin v Sloveniji; ker nimajo 

možnosti sodelovanja pri pripravi in oblikovanju proračuna bodo člani glasovali po svoji vesti; 

bodo pa tudi v bodoče podpirali predložene projekte in sodelovali pri pridobivanju sredstev iz 

državnega proračuna. 
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Lea Ornik je poročala, da je svetniška skupina DeSUS temeljito pregledala proračun in 

ugotovila, da se zadolžitev povečuje, je pa dokaj investicijsko naravnan; skrbi jih postavka za 

tekoče vzdrževanje cest, ki je premajhna; njihov predlog iz prve obravnave okrog malih čistilnih 

naprav ni bil upoštevan; skupaj  s svetniško skupino SD, SMC in SMS – zeleni Slovenije so 

vložili Amandma; o proračunu bodo svetniki glasovali po svoji vesti. 

Mira Juharta in stranko SMC veseli, da je proračun usmerjen k investicijam; so pa kritični do 

postavk dodatka za stalnost, strošek za prevoz na delo, pisarniški material, službena potovanja; 

stroške, povezane z zadolževanjem, ki so se povečali. So pa veseli, da so bile upoštevane njihove 

pripombe iz prve obravnave. Svetniki bodo glasovali po svoji vesti, večinsko ga podpirajo in tudi 

sam bo glasoval za predlagani proračun. 

Stanislav Zajšek je  imel pripombo na povečanje posameznih indeksov na nekaterih postavkah 

ter na visoke sodne stroške. Zanima ga, ali je kdo odgovarjal zaradi tega? 

Furman Žarko v imenu svetniške skupine SDS meni, da je proračun dober, določeni predlogi iz 

prve obravnave so bili upoštevani, dejstvo pa je, da je znesek povprečnine prenizek. 

Tudi svetniška skupina SLS se je po razpravljanju Simona Unuka seznanila s proračunom in  so 

veseli, da so bile posamezne pripombe iz prve obravnave upoštevane. Proračun bodo podprli, ne 

bodo pa podprli amandmaja, ker je pomanjkljiv in svetniškim skupinam, ki so ga vložile, 

predlagajo umik.  

Drago Mahorko se ni strinjal, da je amandma pomanjkljiv. 

Ludvik Repolusk je v svoji razpravi opozoril na 

- stališča Nadzornega odbora do Optima2; 

- stavbne pravice; 

- dobiček Lekarne, ki po novi zakonodaji ni prihodek občinskega proračuna; 

- da je potrebno do leta 2021 vse parkomate nadgraditi; 

- sofinanciranje vojnih grobišč; 

- dolg občine Poljčane; 

- način vodenja sredstev, ki se zbirajo od okoljske dajatve; 

- izplačila za izgubljene tožbe; 

- nabava avtomobila; 

- adaptacijo in obnovo poslovnih prostorov ter ureditev prostorov oddelka za okolje in prostor; 

- požarno varstvo; 

- višino sredstev za PGD Sp. Polskava; 

- ureditev statusa Zavoda za KTV in informiranje; 

- vzdrževanje mestnega parka; 

- sredstva za ureditev spominskega obeležja; 

- satelitski center; 

- urejanje površin; 

- sofinanciranje malih čistilnih naprav; 

- izgradnjo sekundarnega omrežja; 

- parcele ob Ratejevi ulici; 

- menjalno pogodbo z zasebnikom v Prežihovi ulici; 

- zaposlitev vodje oddelka za okolje in prostor z ustrezno izobrazbo; 

- ali je bila občina uspešna pri sredstvih, za katera smo zbirali ponudbe? 

Na postavljena vprašanja je odgovor podal župan. 

Žarko Furman je obrazložil glas, zakaj svetniška skupina predlaganega amandmaja ne bo 

podprla. 

V nadaljevanju je Lea Ornik predstavila predlagani amandma, ki ga ne bodo umaknili. 

V razpravi so sodelovali še Tanja Vintar, Miro Juhart, Maks Tramšek, Jelka Jamnikar in Metka 

Cvetko, ki so opozorili še na športni park za otroke s posebnimi potrebami; da je letos 70-letnica 

društva upokojencev in bi za ta namen porabili dodatnih 3.000 €; problematiko urejanja in 

vzdrževanja cest; pridobivanje služnosti, saj krajani niso več pripravljeni brezplačno prenašati 

zemljišč v javno dobro; ali so zaposlitve na projektih za določen čas? 

Obrazložitev k posameznim vprašanjem je na seji podal župan. 
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Po razpravi je predsedujoči najprej dal na glasovanje amandma, ki so ga vložile  svetniške 

skupine SD, SMC in SMS – zeleni Slovenije,  naslednje vsebine: 

 

»proračunska postavka v funkcionalnem delu 1.1.č.2. Nagrade in priznanja se zmanjša za 

12.000,00 €, kajti tudi v letošnjem letu ne bo podeljen naziv častni občan, zato predlagamo, da se 

omenjen znesek prerazporedi v enakih zneskih med naslednje postavke: 

- 3.5.3.1. Letni program športa (športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami) 

- 3.4.3. Letni program ljubiteljske kulture – kulturno umetniška društva 

- 5.2.3.2. Izvajanje turističnih programov 

- 3.3.6.2.2. Sofinanciranje društev upokojencev« 

 

Občinski svet v navzočnosti 29 svetnikov z 12 glasovi ZA in 17 PROTI, predloga ni sprejel. 

Na to je občinski svet v navzočnosti 29 svetnikov s 24 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za 

leto 2017. 

 

* 

Odmor od 17.20 do 17.50. 

V nadaljevanju je prisotnih 24 svetnikov. 

* 

 

K tč. 6 dnevnega reda 

Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k programu dela občinskega sveta je podal direktor občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženi program dela in sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu s pripombo, da se Odlok o oglaševanju že 

predolgo pripravlja. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s programom dela  in meni, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je  prav tako obravnavala predloženi Program dela – I. obravnava in 

meni, da je gradivo primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SMC podpira predloženi progam, saj menijo, da je potrebno urediti sejnine po 

KS v skladu z zakonom; prav tako tudi ureditev najemnin poslovnih prostorov. 

Svetniška skupina DeSUS nima pripomb na predloženi  program, saj je dokaj obširen in upajo, 

da bo realiziran. 

Svetniška skupina SD bo program dela v I. obravnavi potrdila; predlagal je še obravnavo 

problematike dimnikarske dejavnosti; zunanji izgled stavb v ozkem mestnem jedru; v letošnjem 

letu je potrebno sprejeti Odlok o ljubiteljski kulturi; izdelati merila za sofinanciranje vseh 

društev v občini; novelirati predpis o tržnici; vpliv psihosomatskih sredstev na mlado generacijo. 

Simon Unuk je mnenja, da je program dela zelo širok, kljub temu pa bi bilo potrebno sprejeti 

Odlok o urejanju javnih površin in to predlagal v III. kvartalu. 

Miro Juhart je opozoril, da ni realiziran sprejem Odloka o zunanjem izgledu stavb in predlaga, da 

pozovemo lastnike in najemnike stavb in lokalov za ureditev zunanjega izgleda. 

Ludvik Repolusk je opozoril, da je Odlok o oglaševanju v programu dela že od leta 2014 in je 

nujno, da odlok zaživi v praksi. Do drugega branja programa dela se naj uvrsti še ustanovitev 

Sveta zavoda za varstvo javnih dobrin; v program dela je potrebno vnesti obravnavo Poročila 

Nadzornega odbora, dokler ni spremenjen Statut; obravnava poročila o porabi proračunskih 

sredstev Sveta za preventivo in Varnostnega sosveta; prav tako sprejem Sporazuma o ustanovitvi 
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varnostnega sosveta; priprava aktov je naloga občinske uprave, Statutarno pravna komisija jih 

pregleda in predlaga v sprejem. 

Po razpravi je odgovore na posamezna vprašanja podal predsedujoči in program dela podal na 

glasovanje. 

Občinski svet je v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme program dela Občinskega sveta Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2017 v  I. obravnavi. 

 

K tč. 7 dnevnega reda 

Odlok o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti in upravljanju Občine Slovenska 

Bistrica, v najem – II. obravnava 

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

zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo gradivo in soglasno sprejel sklep, 

da je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok o oddaji stvarnega 

premoženja, ki je v lasti in upravljanju Občine Slovenska Bistrica, v najem v II. obravnavi  in 

meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk se je v imenu svetniške skupine SD najprej zahvalil za objavo predlaganega 

amandmaja na spletni strani ter upoštevane pobude iz I. obravnave. Predstavil je predlagani 

amandma k 14. členu Odloka. 

Stanislav Mlakar je mnenja, da je predloženi dokument eden kvalitetnejših. Sprašuje se, ali je 

primerno, da zakonske dikcije prepisujemo v Odlok, saj je potem potrebno predlagani amandma 

razširiti, sicer pa se držimo Zakona o poslovnih stavbah.  

Po razpravi je predsedujoči najprej dal na glasovanje amandma, ki ga je vložila svetniška 

skupina SD, in sicer, da se v 14. členu doma nov drugi odstavek naslednje vsebine: 

»Ne glede na razloge, ki so privedli do odstopa od najemne pogodbe in izpraznitve poslovnega 

prostora, je najemnik dolžan vrniti ključe in poslovni prostor, prost oseb in predmetov, v posest 

najemodajalcu, o čemer se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta najemnik in najemodajalec.« 

Občinski svet v prisotnosti 28 svetnikov z 12 glasovi ZA in 15 PROTI predlagane dopolnitve ni 

sprejel. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o oddaji stvarnega premoženja, ki je v 

lasti in upravljanju Občine Slovenska Bistrica, v najem – II. obravnava. 

 
K tč. 8 dnevnega reda 
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – 

modre cone v mestu Slovenska Bistrica – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal vodja oddelka za okolje in prostor. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženo Odredbo in sprejel sklep, da je 

primerna za obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi.  

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženo Odredbo in meni, da je primerna 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu, občinski upravi pa predlaga, da pripravi čistopis 

Odredbe. 

Svetniška skupina SD je proučila predloženi dokument in predlaga, da se Uredba zadrži v I. 

branju, dokler ne bo nedvoumno znano, da bo opravljen pravni posel za Trg svobode; za parkirna 

mesta, ki jih uporablja Pošta, se naj zaračuna najemnina. 
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Zajšek Stanislav je predlagal 15 – 30 minutno brezplačno parkiranje v središču mesta, saj bi s 

tem oživeli center mesta. 

Drago Mahorko je predlagal, v kolikor ostane Odredba v I. branju, da se na Kolodvorski 8 – pri 

Kinu, sprosti prvo parkirno mesto. 

Srečko Juhart (SLS) je predlagal zaprtje Leskovarjeve ulice; ukinitev modre cone v Vošnjakovi 

ulici in uvedbo dvosmernega prometa. 

Odgovor glede urejanja pravnega posla na Trgu svobode je podala vodja oddelka za splošne in 

pravne zadeve, občinski svet pa je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odredbo o spremembah in dopolnitvah 

Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica v I. 

obravnavi. 

 

K tč. 9 dnevnega reda 

Letni program športa  Občine Slovenska Bistrica  za leto 2017 

Uvodno obrazložitev k predloženemu gradivu  je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z gradivom in smatra, da je primerno za nadaljnjo 

obravnavo na občinskem svetu. 

Stanislav Zajšek je mnenja, da je za šport namenjenega premalo denarja, kar se naj upošteva pri 

planiranju v naslednjem letu. 

Občinski svet je v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Letni program športa občine Slovenska 

Bistrica za leto 2017. 

 

K tč. 10 dnevnega reda 

Program ljubiteljske kulture Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 

Uvodno obrazložitev k predloženemu programu  je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s programom ljubiteljske kulture Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2017  in smatra, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je brez razprave ob prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Program ljubiteljske kulture v občini Slovenska 

Bistrica za leto 2017. 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Slovenska 

Bistrica za leto 2016 

Uvodno obrazložitev k predloženemu programu je podal predsednik Sveta za invalide. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom in meni, da je primerno za nadaljnjo 

obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk meni, da pri odpravi tektonskih ovir manjka sodelovanje lokalne skupnosti. 

Občinski svet je ob prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P  
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Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za 

neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2016. 

 

K tč. 12 dnevnega reda 

Dokument identifikacije investicijskega projekta – Ureditev ulice na Jožefu v Slovenski 

Bistrici 

Uvodno obrazložitev k Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je podala vodja 

oddelka za gospodarstvo. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Svetniška skupina SD pozdravlja trud za pripravo dokumenta, ki ga bodo podprli. 

Občinski svet je ob prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

»Ureditev ulice Na Jožefu v Slovenski Bistrici« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 
 

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 gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 

K tč. 13 dnevnega reda 

Investicijski program – Ureditev ulice na Jožefu v Slovenski Bistrici 

Uvodno obrazložitev k Investicijskemu programu je podala vodja oddelka za gospodarstvo. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Investicijski program »Ureditev ulice Na Jožefu 

v Slovenski Bistrici« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 
 

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 tč. 14 dnevnega reda 

Novelacija Investicijskega programa – Širitev industrijske cone Impol 

Uvodno obrazložitev k Novelaciji investicijskega programa – Širitev industrijske cone Impol, je 

podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Stanislav Zajšek je imel pripombo na višino neupravičenih stroškov, informiranje in obveščanje 

ter strokovni nadzor; predlagal je tudi imenovanje odgovorne osebe za projekt s strani Občine. 
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Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Novelacijo Investicijskega programa »Širitev 

industrijske cone Impol« (v nadaljevanju: investicijski dokument). 

 

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 tč. 15 dnevnega reda 

Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 

Uvodno obrazložitev k določitvi dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 

2016  je podal predsednik Komisije za priznanja. 

Ludvika Repoluska je zanimalo, zakaj naziv častni občan ponovno ni bil podeljen? 

Miro Juhart izreka vse priznanje izbranim kandidatom, ne razume pa, zakaj nočemo prepoznati 

prispevka, ki ga je dal gospod Andrej Erlač ljubiteljski kulturi in k razvoju kraja, zato je 

predlagal podelitev dodatnega priznanja, če je to mogoče, ali pa mu priznanje podeli župan. 

Drago Mahorko je predlagal, da razmislimo o spremembi Odloka v smislu, da se lahko na leto 

podeli največ 5 priznanj s tem, da se zniža znesek posamezne nagrade; za častnega občana pa 

imamo mogoče postavljena previsoka merila. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 
 

S K L E P 

 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA se ne podeli. 

 

Dobitnik  LISTINE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  je  

 

IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica 

 

 za izjemen prispevek k razvoju in napredku občine Slovenska Bistrica tako na 

gospodarskem kakor tudi na družbenem in civilnem področju  

 

Dobitniki PRIZNANJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  so: 

  

FRANC PINTER, Levstikova ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica 

 

 za  izjemen prispevek na področju športa in  aktivno delovanje na družbenem področju  

LEOPOLD TURK, Partizanska ulica 23, 2310 Slovenska Bistrica 

 

 za izjemen prispevek na  področju turizma in aktivno delovanje na družbenem in drugih 

področij 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZGORNJA POLSKAVA, Mladinska ulica 12, 

2314 Zgornja Polskava  



Zapisnik 15. redne seje - OSNUTEK 

 

 za 90 letnico delovanja ter ustvarjalnega in plodnega dela na gasilskem področju in 

področju požarnega varstva, zaščite in reševanja v kraju v letu 2016 

 

Drago Mahorko se zahvaljuje, da je listina podeljena Impol-u. Le-ta se odpoveduje denarni 

nagradi, informacijo v čigavo korist, pa bodo  posredovali na podelitvi. 

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Kadrovske zadeve: 

- Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Ludvik Repolusk je imel pripombo k predlogu, saj iz njega ni razvidno, ali se je kandidatka za 

direktorico javnega zavoda  kot članica Komisije  izločila pri glasovanju. 

Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov z 28 glasovi ZA sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Patricije Breznikar za 

direktorico javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v  Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju 

 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov s 27 glasovi ZA sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Šmartno na Pohorju 

 

I.  

 

V Svet  javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju se kot 

predstavniki Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Kristina Čavničar 

-  Lea Ornik 

- Modest Motaln 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

- imenovanje  predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 
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Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju dveh predstavnikov v Svet javnega zavoda  

Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica se kot predstavnika Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e t a: 

 

-  Metka Pristovnik 

-  Brigita Vidačković 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

- imenovanje  predstavnikov soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Drago Mahorko je spomnil, da je svetniška skupina SD podala pisno pobudo imenovanja 

predstavnikov, kar je bilo tudi objavljeno na spletu. 

Branko Repnik je povedal, da stranka DeSUS  ne more podpreti predloga, ki ga je posredovala 

Komisija, saj med predlaganimi kandidati ni nikogar iz opozicije, enako je pri Lekarni. V svet 

zavoda predlagajo Herlič Majdo, Kruder Boruta in Juhart Srečka. Zanima ga še, ali je lahko 

posameznik v svetu javnega zavoda tri mandate, saj je bilo do sedaj določeno samo dva mandata. 

Na seji Komisije je bilo dano tolmačenje, da je prišlo do spremembe zakonodaje, ki dopušča tri 

mandate. Predsednika Statutarno pravne komisije sprašuje, ali je lahko Srečko Juhart član sveta 

Zavoda v tretjem mandatu? 

Predsednik Statutarno pravne komisije je pojasnil, da imamo v vseh  Odlokih navedeno, da je 

lahko posameznik v svetu zavoda dva mandata zapored; v zadnjem obdobju pa Odlokov nismo 

spreminjali. 

Predsednik Komisije je tudi pojasnil, da je bil član v  Svetu zavoda Lekarna iz DeSUS, ki je 

glasoval v nasprotju z interesi ustanoviteljice. 

V nadaljnji razpravi, v kateri so sodelovali še Ludvik Repolusk, Lea Ornik in Miro Juhart, je bilo 

opozorjeno, da pri imenovanjih članov v svete zavode ni doseženo razmerje glasov, pridobljenih 

na volitvah; da je potrebno spoštovati določila 37. člena Zakona o intigriteti in o preprečevanju 

korupcije; da občina pozove predstavnike svetov zavodov na posvet pred glasovanjem na seji 

sveta zavoda ter da pri kandidiranju svojih predstavnikov niso uspešni. 

Predsedujoči je po razpravi najprej dal na glasovanje predlog svetniške skupine SD, da se v  Svet 

javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica kot predstavnik Občine Slovenska Bistrica 

imenuje Borut KRUDER. 

Občinski svet v navzočnosti 29 svetnikov z 12 glasovi ZA in 17 PROTI predloga ni potrdil. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetniške skupine DeSUS, da se v Svet javnega zavoda 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica imenujejo Herlič Majda, Kruder Borut in Juhart Srečko. 

Občinski svet z 11 glasovi ZA in 17 PROTI predloga ni potrdil. 

Predsedujoči je dal na glasovanje še predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je s 17 glasovi ZA in 9 PROTI sprejel naslednji  
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SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega zavoda  

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica se kot predstavniki Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

-  Srečko Juhart 

-  Anica Korošec 

-  Simon Unuk 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 

K tč. 17 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude 

Ludvik Repolusk se je zahvalil za odgovor, čeprav meni, da bi morala odgovor podati Občina. 

Stanislav Zajšek  je spraševal, kdo je odgovorna oseba za izgubo 576.851 €, kar je Občina v teh 

letih izgubila. Tega odgovora ni prejel. 

Miro Juhart ni zadovoljen z odgovorom, zakaj javna razsvetljava v krožišču ne gori in želi 

temeljit odgovor. 

 

K tč. 18 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Drago Mahorko je predlagal, da se prouči izvajanje fizioterapij v Zdravstvenem domu. 

Opozoril je na  članek krajana Zg. Ložnice  v Bistriških novicah. 

 

Metko Cvetko zanima, ali je v letošnjem ali prihodnjem letu predvidena izgradnja skejt parka, ki 

je bil predviden na prostoru nasproti bazena? 

 

Ludvik Repolusk je opozoril na zbiranje podatkov  po Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih 

voda, kar je po mnenju Informacijske pooblaščenke v nasprotju z Ustavo, zato poziva občinsko 

upravo, da to prouči. 

 

Stanislav ZAJŠEK je opozoril na nestrokovno popravljen most na Gmajni; na njem je tudi 

udarna jama. 

Zanima ga, kdaj se bo preplastila Pokoška cesta, na njej tudi ni javne razsvetljave. 

Podal je še pisno vprašanje okrog zgraditve kanalizacijskega omrežja: 

1. Koliko znaša investicija zgraditev javnega kanalizacijskega omrežja Sp. Polskava – 

Pragersko? 

2. Kdo je bil projektant? Ali jih je bilo več? 

3. Odgovorna oseba za izvedbo investicije? 

4. Kdo je bil nadzorni organ celotne investicije? 

5. Odgovorna oseba s strani občine? 

6. Kdo je bil odgovoren, da je ta projekt potrdil? 

7. Koliko aneksov se je podpisalo glede na prvi načrt projekta investicije? 

8. Koliko se je podražila investicija na prve ocene? 

9. Koliko so znašali stroški napak? 

10. Evropska sredstva? 

Občinska sredstva? 
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Modest Motaln je predlagal načrtovanje smernih tabel v odročnih krajih na Pohorju in Tinju. 

 

Miro Juhart predlaga ureditev prometa v ostri ovinek pri bencinski črpalki za tovornjake, saj je 

vključevanje le-teh v promet nevarno. 

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Informacije: 

 Razno 

 

Župan je prisotne seznanil, da bo slavnostna akademija ob občinskem prazniku v soboto, 11.3. 

ob 19. uri in vse lepo povabil, da se je udeležijo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob  20.10.  

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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