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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: 9000-28/2017-Z2 

 

Z A P I S N I K 

19. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v torek, 12.12.2017, ob 15. uri 

 

19. 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 Matej Arnuš in Marija Kušar. 

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

za okolje in prostor; Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Janja Tkavc Smogavec, 

vodja oddelka za splošne in pravne zadeve; Jožica Jurič, vodja oddelka za finance; Ivan 

Pristovnik, predsednik nadzornega odbora, Mira Kresnik, tajnica župana, ter predstavniki javnih 

občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 19.10.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Svetniška skupina SD je predlagala, da se pri zapisniku pod 6. točko navede, da je svetniška 

skupina obstruirala glasovanje. Pri 9. točki je napačno navedeno število glasov. Pravilno se glasi: 

»Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov s 16 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel ….« 

Pri zapisniku redne in izredne seje manjka lista prisotnosti. 

Simon Unuk je predlagal, da se zapisnik pri 9. točki dnevnega reda dopolni z zahtevo, ki jo je 

podal na seji, da se preveri, ali je gospod Repolusk vpisan v register lobistov pri Komisiji za 

preprečevanje korupcije, glede na to, da je na Občino pripeljal firmo, ki bi želela upravljati 

Zavod za KTV in informiranje v Slovenski Bistrici. 

Miro Juhart je predlagal, da se zapisnik pri 6. točki dnevnega reda dopolni, da je potrebno za 

naslednje volitve elektorjev za izvolitev državnega svetnika, spremeniti Pravilnik za izvolitev 

predstavnikov občine Slovenska Bistrica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta za volitve.  

Občinski svet je soglasno potrdil zapisnik s pripombami. 

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 4. izredne seje z dne 15.11.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je brez razprave soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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K tč. 4 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 19. redne seje  

Predsedujoči je predlagal spremembo dnenega reda v smislu, da se 8. točka dnevnega reda 

prestavi za 5. točko. 

Svetniška skupina SD je predlagala umik 6. točke dnevnega reda, ker ni soglasja druge stranke. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog za umik 6. točke dnevnega reda. 

Občinski svet z 10 glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni potrdil. 

Predsedujoči je dal na glasovanje, občinski svet pa je s 26 glasovi ZA  in 0 PROTI potrdil 

naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 19.10.2017 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 4. izredne seje z dne 15.11.2017 

4. TOČKA Potrditev dnevnega reda 19. redne seje  

5.  TOČKA Odlok o spremembi Odloka o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  

zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec – I. obravnava – skrajšan postopek 

6. TOČKA Potrditev sklepa o določitvi  cen programov  v vrtcih na območju občine Slovenska 

Bistrica 

7. TOČKA Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica – II. 

obravnava 

8. TOČKA Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 

in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 

9. TOČKA Potrditev cene vode OKP Rogaška Slatina na območju dela Krajevne skupnosti 

Laporje 

10. TOČKA Potrditev programov oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021 

11. TOČKA Poročilo o delu javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2016 

12. TOČKA Analiza ankete »Mladi v občini Slovenska Bistrica« 

13. TOČKA Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2018 

14. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

15. TOČKA Vprašanja in pobude 

16. TOČKA Informacije: 

- Informacija o začasnem financiranju januar – marec 2018 

- Razno 

 

K tč. 5 dnevnega reda 

Odlok o spremembi Odloka o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  zavoda 

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec – I. obravnava – skrajšan postopek 

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

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok in soglasno sprejel sklep, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in sprejem po skrajšanem postopku. 

Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predloženo gradivo in sprejela sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu in sprejem po skrajšanem postopku. 

Občinski svet je brez razprave sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopku. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

 

 

 



Zapisnik 19. redne seje - OSNUTEK 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 

javnega-vzgojno izobraževalnega  zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. 

 

K tč. 6 dnevnega reda 

Potrditev sklepa o določitvi  cen programov  v vrtcih na območju občine Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom potrditve cen programov v vrtcih in 

sprejel sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD sicer ni naklonjena povišanju cen, ki bremeni starše, ker pa je občinski 

svet v zadnjih letih dvakrat znižal cene programov vrtca in je današnji predlog še vedno nižji, kot 

je bil v letu 2009, bodo predlog podprli. 

Svetniška skupina SMC so za povišanje cen, vendar le v višini 3,5 %. 

Svetniški skupini SDS in SLS bosta glede na to, da so se v času krize cene znižale, tokratni 

predlog povišanja podprli. 

V razpravi so sodelovali še Stanislav Zajšek, Stanislav Mlakar, Tanja Vintar in Ludvik 

Repolusk. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

O določitvi  cen programov v  vrtcih na območju občine Slovenska Bistrica 

 

1. člen 

 

Cene programov  v javnih  vrtcih in v vrtcu s koncesijo  na območju občine Slovenska Bistrica 

so: 

 

Vrsta programa 
Cena programa v 

EUR 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 433,40 

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 308,10 

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 347,07 

 

 

2. člen 

 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini 

Obroki Dnevno v EUR 

Zajtrk  0,32 

Malica 0,21 

Kosilo 0,73 

Skupaj 1,26 

 

3. člen 

 

Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, 

lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju 

od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
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za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden 

pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila določenega z 

odločbo. 

 

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti 

del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila 

programov, enkrat v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi 

bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na 

podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica obvesti 

pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi plačila. 

Starši otrok so do znižanja plačila zaradi poletne rezervacije in bolezenske odsotnosti upravičeni 

le v primeru, da imajo v vrtcu poravnane vse obveznosti. 

 

Starši lahko na podlagi vloge Centra za socialno delo in priložene dokumentacije za otroke, ki so 

upravičeni do dodatka za nego otroka, skladno s 3. odstavkom 79. člena Zakona o starševskem 

varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14), uveljavljajo višjo oprostitev 

subvencioniranja vrtca.  

 

4. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju 

občine Slovenska Bistrica, številka 9000-8/2016-0203 z dne 13. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 

29/2016). 

 

5. člen 

 

Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 

od 1. 1. 2018 dalje. 

 

K tč. 7 dnevnega reda 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica – II. obravnava 

Uvodno obrazložitev k Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica 

sta podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve ter direktor Javnega zavoda. 

Drago Mahorko je predsedujočega pozval, da glede na Poslovnik Občinskega sveta, tudi 

današnjo sejo vodi korektno, kot doslej. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je  prav tako obravnavala predloženi dokument in z večino glasov 

sprejela sklep, da je  primeren za obravnavo na občinskem svetu v II. obravnavi. 

Drago Mahorko je uvodoma povedal, da na nobeni seji statutarno pravne komisije ali občinskega 

sveta ni predlagal, da bi se zadeva umaknila z dnevnega reda. Svetniška skupina SD je 

pričakovala, da bo pridobljeno soglasje  Telemacha, ki naj bi nadaljeval pogodbo, kot je 

navedeno v 122. členu obligacijskega zakonika. Misli, da so naročniki in tisti, ki so bili člani 

društva, izničeni. Ko bo Odlok sprejet, bo zadevo nadaljeval. 

Obrazložil je amandmaje, ki so jih vložili na predlagani Odlok in vztrajajo, da se o vsakem 

amandmaju glasuje posebej, Odloka kljub temu ne bodo potrdili, razen če bodo sprejeti vsi 

amandmaji. 

Patricija Breznikar ne more razumeti predlagateljev amandmajev, kako si predstavljajo, da bo 

ustanoviteljica financirala javni zavod, soodločati v njem pa ne sme? 

Ludvik Repolusk že 8 let opozarja, kako je bil ustanovljen Javni zavod za informiranje in KTV s 

tripartitno pogodbo in letos se je ugotovilo, da tretje strani, društva ni več. 
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V zvezi s firmo, ki bi želela upravljati Zavod za KTV in informiranje pove, da ne gre za 

lobiranje, ampak je samo iskal možnost alternative za dobrobit proračuna. Javno je zaprosil za 

razgovor in bil javno sprejet. 

V zvezi s amandmaji je še pojasnil, da Zavod ustanavlja občina in če hočemo imeti neodvisen 

medij, predlagajo takšno sestavo sveta in uredniški odbor. 

Odgovore na razpravo sta podala župan in direktor Javnega zavoda. 

Tomaž Godec je imel pripombo, da uredniški odbor Informatorja nikdar ni objavil pogojev 

objave, do kdaj lahko občani dostavljajo gradivo za objavo, ali so gradiva honorirana? Uredniški 

odbor je sestavljen iz predstavnikov občine ter Zavoda za informiranje in KTV, zato ostali 

nimajo možnosti dostavljati in objavljati gradiv. 

Odgovor sta podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve ter zunanji sodelavec. 

Nadaljnja razprava se je nanašala na statusno ureditev zavoda, postopek ukinjanja zavoda, o 

pogodbi o zakupu kabelskega sistema, v njej pa so sodelovali dr. Andrej Godec, Žarko Furman, 

Drago Mahorko, Simon Unuk in Branko Repnik. 

Svetniška skupina DeSUS je že v prvi obravnavi Odloka predlagala združevanje javnih zavodov 

v občini, pa se temu ni prisluhnilo, zato bo svetniška skupina glasovala proti sprejemu Odloka. 

Predsedujoči je dal najprej na glasovanje amandmaje naslednje vsebine: 

-v 8. členu (svet zavoda) se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 5 (pet) članov. Za člane sveta zavoda se imenujejo: 

en predstavnik ustanovitelja, 

en predstavnik delavcev, 

en predstavnik zainteresirane nestrokovne javnosti, 

en predstavnik zainteresirane javnosti z večletnimi referencami iz področja novinarstva in 

en predstavnik zainteresirane javnosti z večletnimi referencami iz področja medijev« 

Občinski svet v navzočnosti 26 svetnikov z 9 glasovi ZA in 16 PROTI predloga ni potrdil. 

-za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Način imenovanja članov sveta zavoda se podrobneje določi v pravilih zavoda.« 

Sedanju drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Občinski svet predloga s 7 glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni sprejel. 

-v 4. odstavku 10. člena (seje sveta zavoda) se črta besedilo 

»ali ustanovitelja zavoda«. 

Občinski svet s 7glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni sprejel. 

-predlog, da se v drugi alineji 12. člena (pristojnosti sveta zavoda) črta besedilo »ob soglasju 

ustanovitelja« 

Občinski svet s 7 glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni sprejel. 

-v besedilu 12. člena se črta besedilo »s soglasjem ustanovitelja« 

Občinski svet predloga z 9 glasovi ZA in 15 PROTI ni sprejel. 

-v prvi alineji 12. člena se izraz »pravilih« nadomesti z izrazom »statut«. 

Občinski svet je s 24 glasovi ZA in 0 PROTI predlog sprejel. 

-v besedilu prvega odstavka 15. člena (imenovanje direktorja) se črta besedilo drugega stavka, ki 

se glasi:  

»k imenovanju mora dati soglasje ustanovitelj.« 

Občinski svet z 8 glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni sprejel. 

-v prvem stavku 16. člena (razrešitev direktorja) se črta besedilo, ki se glasi: 

»s soglasjem ustanovitelja.« 

Občinski svet z 8 glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni sprejel. 

-da se v 1. odstavku 18. člena (odgovorni urednik) za besedo »imenuje« doda besedilo »in 

razrešuje«. 

Občinski svet je s 24 glasovi ZA in 0 PROTI  predlog potrdil. 

-v 2. odstavku 18. člena (odgovorni urednik) besedilo »zakonom o javnih glasilih« nadomesti z 

besedilom »zakonom o medijih.« 

Občinski svet je predlog potrdil s 25 glasovi ZA in 0 PROTI. 

-besedilo 2. odstavka 21. člena (obseg odgovornosti) se nadomesti z besedilom: 
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»(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih 

zavodu zagotavlja z občinskim proračunom.« 

Občinski svet je predlog potrdil s 25 glasovi ZA in 0 PROTI. 

-v 26. členu (veljavnost odloka) se črtata besedili 2. in 3. odstavka. 

Občinski svet z 9 glasovi ZA in 15 PROTI predloga ni sprejel. 

V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje še sprejem Odloka. 

Občinski svet je s 16 glasovi ZA in 10 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za 

informiranje Slovenska Bistrica v II. obravnavi. 

 

* 

Odmor od 17.25 do 17.45. 

V nadaljevanju je prisotnih 24 svetnikov. 

* 

 

K tč. 8 dnevnega reda 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in 

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 

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

volitve in imenovanja. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Pravilnik in sprejela sklep, da je primeren 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval Pravilnik in z dvema vzdržanima glasovoma 

in dvema za  sprejel sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina DeSUS si je Pravilnik predstavljala drugače, saj so določene le zgornje meje 

in če si vsi izplačajo maksimalne zneske, bi to pomenilo dodatnih 100.000 €. Potrebno bi bilo 

določiti kriterije za nagrajevanje predsednikov, saj vsi nimajo enakih zadolžitev. 

Svetniška skupina predlaga, da nagrada predsednikom ostane na ravni 200,00 €, članom svetov 

KS pa 25,00 €. 

Svetniška skupina SMC meni, da je težko pričakovati volontersko delo predsednikov KS in 

predlagajo 250,00 € nagrade predsednikom ter 25,00 € za sejnine članom sveta. Občina je v 

prekršku z raznimi podjemnimi pogodbami, zato zahteva, da do naslednje seje dobi podatek, kdo 

je plačan po podjemnih pogodbah. 

Predlaga še, da se novi pravilnik uporablja od stopa v veljalo po objavi v Uradnem listu in se ne 

čaka na novi mandat. 

Svetniška skupina SD predlaga, da Pravilnik ureja samo razmerja in določa najvišje zneske, 

kriterije za izplačevanje pa določi vsaka krajevna skupnost po svoji odločitvi. 

V nadaljnji razpravi so sodelovali še Feliks Mikložič, Štefan Otorepec, Simon Unuk, Drago 

Mahorko, Srečko Juhart (SLS) in dr. Andrej Godec. Razprava se je nanašala na to, da se ne 

kandidira za to, da bi kaj zaslužili, ampak da bi za kraj nekaj naredili. V Pravilniku je tudi 

določena zgornja meja, krajevne skupnosti pa »lahko« same odločajo o  višini nagrad.  

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 
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Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 

drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica v I. obravnavi. 

 

K tč. 9 dnevnega reda 

Potrditev cene vode OKP Rogaška Slatina na območju dela Krajevne skupnosti Laporje 

Uvodno obrazložitev k predlogu potrditve cene vode OKP Rogaška Slatina sta podala vodja 

oddelka za okolje in prostor ter predstavnica OKP Rogaška Slatina. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD predloga povišanja cen ne bo podprla, ker bi imela skupina prebivalcev 

višjo ceno vode kot večina prebivalcev občine. 

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Štefan Otorepec, Tomaž Godec, dr Andrej Godec in Drago 

Mahorko, nanašala pa se je predvsem na višino omrežnine in širitev vodovodnega omrežja, ki se 

v Laporju ne bo širil ter koliko sredstev je bilo vloženo v infrastrukturo v naši občini. Komunala 

Slovenska Bistrica se naj poveže z OKP Rogaška Slatina in preveri, ali je možno sistema 

povezati? 

Zaradi nerešenih vprašanj, ki so se pojavila v razpravi, je predsedujoči predlagal, da se 

obravnava te točke preloži na naslednjo sejo občinskega sveta. 

 

K tč. 10 dnevnega reda 

Potrditev programov oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021 

Uvodno obrazložitev k programom oskrbe s pitno vodo je podal vodja oddelka za okolje in 

prostor. 

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD ugotavlja, da je program kvalitetno pripravljen, problematična pa je 

sanacija vodovodnega omrežja, ker je še veliko salonitnih cevi. Tudi hidrantno omrežje na 

različnih lokacijah ni primerno oz. ne deluje. 

Občinski svet je po razpravi soglasno sprejel naslednje 

 

S K L E P št. 1 

     

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 

– 2021 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica, 

d.o.o.. 

 

S K L E P št. II 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 

– 2021 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Krajevna skupnost Tinje. 

 

S K L E P št. III 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 

– 2021 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Krajevna skupnost Zgornja 

Polskava. 

 

S K L E P št. IV 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 

– 2021 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Krajevna skupnost Zgornja 

Ložnica. 
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S K L E P št. V 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 

– 2021 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Vodovodna zadruga Pohorski 

izviri, z.o.o.. 

 

S K L E P št. VI 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 

– 2021 za območje, kjer javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja OKP Javno podjetje za 

komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.. 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Poročilo o delu javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2016 

Uvodno obrazložitev poročila o delu javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je 

podal direktor. 

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

primerno za obravnavo na občinskem svetu.  

Odbor za gospodarstvo in proračun  je prav tako obravnaval poročilo o delu javnega podjetja in  

sprejel sklep, da je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Stanislava Zajšek je zanimala trdota vode ter zakaj je včasih rdeča ali bela? 

Dr. Andrej Godec je opozoril na načelo preventive pri zbiranju odpadkov, da Komunala nima 

dovoljenja ARSO, kolikšna je količina zbranih odpadkov po posameznih krajih? 

Odgovor na vprašanja je podal direktor Komunale.                               

Drago Mahorko se je zahvalil Komunali za ureditev okolice spomenika NOB v Visolah. Mira 

Juharta pa je zanimalo, ali je zadoščeno vsem varnostnim normativom na odlagališču Pragersko. 

Kritičen je bil tudi do smetarskih vozil, ki uporabljajo cesto Črešnjevec – Stari log, saj je ta 

popolnoma uničena in v katastrofalnem stanju. 

Po razpravi je občinske svet v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 
Občinski svet občine Slovenska Bistrica  se je seznanil s poročilom o delovanju javnega podjetja 

Komunala Slovenska Bistrica za leto 2016. 

 

K tč. 12 dnevnega reda 

Analiza ankete »Mladi v občini Slovenska Bistrica« 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene 

dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z analizo ankete in sprejel sklep, da je primerna za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina DeSUS pozdravlja odločitev, da se je občina vključila v ta projekt, mlade pa 

bo potrebno vključiti in informirati na drug način. 

Metka Cvetko meni, da mladi niso dovolj dovzetni za pridobivanje informacij, saj jih je dovolj 

na razpolago, če jih hočeš pridobiti. Misli tudi, da se mladi premalo vključujejo v politiko. 

Ludvik Repolusk vidi problem, kako mlade organizirati in privabiti, da bodo tudi delali. Lokalna 

skupnost jim lahko ponudi aktivnosti, vendar morajo mladi sami pokazati interes za delovanje.  

Odločitev občine, da se vključi v ta projekt, so pozdravili še Patricija Breznikar, Žarko Furman 

in Miro Juhart. 

Po razpravi je občinski svet v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 
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S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica  se je seznanil z analizo ankete ''Mladi v občini  

Slovenska Bistrica''  

 

K tč. 13 dnevnega reda 

Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2018 

Uvodno obrazložitev k predlogu uskladitve neprofitnih najemnin je podal direktor občinske 

uprave. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Svetniška skupina SD bo predlog podprla in jih veseli, da je odstotek uskladitve nižji, kot bi bilo 

možno. 

Stanislav Zajšek podpira predlog, ga pa zanima, koliko stanovanj ima občina in kdo so 

upravičenci do teh stanovanj? 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o uskladitvi neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2018  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica določa, da letna stopnja neprofitne najemnine od   

01.01.2018 do 31.12.2018 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa najemna 

stanovanja v lasti Občine Slovenska Bistrica. 

 

K tč. 14 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude 

Ludvik Repolusk se zahvaljuje za odgovore, ni pa dobil odgovora okrog zamenjave dotrajanih 

košev ter ureditve Kajuhove in Špindlerjeve ulice. 

Štefan Otorepec se zahvaljuje za ureditev razmer na Križnem vrhu. 

 

K tč. 15 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Metka Cvetko je opozorila, da občinska spletna stran že tri mesece ne deluje v angleškem jeziku. 

 

Drago Mahorko je vprašal, ali je v sredstvih, ki so namenjena vzhodni Sloveniji, vključena tudi 

Zahodna obvoznica, ali bo ob Novem letu ognjemet ter kdaj bo objavljen Odlok o ravnanju s 

komunalnimi odpadki? 

Odgovore je podal župan. 

Sprašuje še, ali so realne možnosti, da se Tirgot preklopi na daljinski elektrovod? 

 

Darko Sagadin je občinske svetnike pozval, da na seji občinskega sveta ne ponavljajo zadev, ki 

so bile dogovorjene na seji Odborov. 

 

Miro Juhart je opozoril na slabo razsvetljavo na Partizanski cesti od rondoja do trgovine Soča. 

Tam sta dva prehoda za pešce, na katerih je ničelna vidnost. 

Ponovno predlaga merjenje hitrosti na Veleniku, kjer je problem divjanja tovornjakov. 

V vhodu v naselje Leskovec grmičevje zastira pogled. 

Na novi obvoznici manjkajo koši za pasje iztrebke. 
 

Dušan Leskovar je postavil naslednja pisna vprašanja: 

Kdaj bodo postavljene smerne označbe na novi zahodni obvoznici? 

Kdaj se bo uredil cestni odsek v Kajuhovi ulici? 
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Kako se bo uredilo avtobusno postajališče na zahodni obvoznici, in sicer v smeri Zg. Bistrica 

Kostanjevec, Visole, Tinje, Trije kralji? 

Kdaj se bo pristopilo k sanaciji plazu v Visolah od spomenika do Pliberška? Vsak dan se cestišče 

javne poti približuje lokalni cesti Visole Tinje. Ob nenormalnih padavinah sedaj, pa je stanje 

vsak dan slabše. 

 

Ludvik Repolusk je dal naslednja pisna vprašanja: 

Ob pregledu gradiva za 19. redno sejo občinskega sveta, sklicano za dne 12.12.2017, točka 11. 

Poročilo o delu javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2016 je pri 

predstavitvi statusno – pravnega položaja podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za 

komunalne in druge storitve, d.o.o. zapisano, da so člani Nadzornega sveta Maksimiljan Tramšek 

kot predsednik in še dva člana. 

V zvezi združljivosti funkcij občinskega svetnika in predsednika Nadzornega sveta v 

gospodarski javni službi, katere večinska ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, je bila 

zaprošena za mnenje Komisija za preprečevanje korupcije po Zakonu o integriteti, katera je 

odgovorila, da ti dve funkciji nista združljivi (Priloga Pojasnilo glede uporabe Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije, v konkretnem primeru). 

Glede na prejeto pojasnilo, da funkcija občinskega svetnika ni združljiva z mestom predsednika 

Nadzornega sveta v javnem podjetju po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije vas 

pozivam, da ukrenete vse potrebno, da boste do naslednje redne seje Občinskega sveta odpravili 

nezakonito stanje, ki nedvoumno izkazuje nezdružljivost funkcij. 

 

Sprašujem vas, ali držijo govorice, da ima investitor v naselju Šmarno na Pohorju težave s 

prodajo stanovanj – bivša OŠ, ker naselje še ni prevezano na samo čistilno napravo, kljub temu, 

da bi naj bila v samo investicijo izgradnja čistilne naprave vključena. 

Prosim za pisni odgovor. 

 

Vse več občanov – uporabnikov javnega avtobusnega prometa poziva na pomanjkanje avtobusne 

postaje pri nadstrešku – parkirni prostor pri IMPOL-u za smer Visole – Tinje. 

V tej zvez8 dajem pobudo, da se takoj za krožiščem obvoznice, v smeri Kajuhove oz. Visole na 

samem prometnem pasu začrta avtobusna postaja. Na ta način bo omogočeno varno vstopanje 

potnikov za smer Visole, Tinje.  

Prav tako se zaradi vedno več zahtev krajanov in občanov po t.i. talnih ovirah za umirjanje 

prometa v mestnih ulicah in tudi v drugih naseljih npr. Zupančičeva ulica v Gaju pri Pragerskem 

in še bi lahko našteval, dajem pobudo za nakup ali najem merilca hitrosti, ki bo celovito umirjal 

promet na območju  Občine, ali pa da se pristopi k nabavi talnih ovir za umirjanje prometa, ki 

bodo omogočale v zimskem času odstranitev in deponiranje, zatem pa ponovno namestitev na 

vozišče. 

Prosim za pisni odgovor. 

 

Dne 16.2.2017 je potekala 15. seja Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. Pod točko 16. 

dnevnega reda so bile Kadrovske zadeve, kjer je bilo med drugim tudi imenovanje predstavnikov 

soustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska 

Bistrica. Med predstavniki je bil potrjen tudi predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja in član Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica gospod Simon Unuk. 

Že na sami seji sem opozoril, da se mi poraja vprašanje nasprotje interesov s strani imenovanja 

gospoda Unuka, ter da bom glede upravičenosti mojega opozorila zaprosil za imenje Komisijo za 

preprečevanje korupcije, kar sem tudi storil in žal šele dne 9.10.2017 prejel odgovor, ki vam ga 

posredujem v prilogi. 

Glede na ugotovljena dejstva, da je v primeru imenovanja gospoda Unuka kot predsednika 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prišlo z njegove strani po Zakonu o 

integriteti in preprečevanju korupcije do nespornega ravnanja, ki izkazuje nasprotje interesov, 

vas pozivam, da ukrenete vse potrebno, da boste do naslednje redne seje Občinskega sveta 
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odpravili nezakonitost, ki je nastala pri imenovanju predstavnikov ustanovitelja (Občine 

Slovenska Bistrica) v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. 

 

Srečko Juhart (SLS) predlaga, da bi se merilec hitrosti uporabljal na večih krajih. 

Opozoril je na talne označbe na avtobusnih postajališčih na Cigonci in Videžu ter na ureditev 

avtobusnega postajališča v Bazoviški ulici. 

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Informacije: 

- Informacija o začasnem financiranju januar – marec 2018 

- Razno 

 

Župan je podal informacijo o začasnem financiranju januar – marec 2018 

 

Vse prisotne je povabil na sprejem, ki bo 21.12.2017 ob 12. uri ter na proslavo ob Dnevu 

samostojnosti, ki bo ob 19. uri na Črešnjevcu. 

 

Drago Mahorko je vse prisotne povabil na spominsko obeležje padca Pohorskega bataljona na 

Osankarici dne 6.1.2018 ob 11. uri. 

 

Seja je bila zaključena ob  22.25.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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