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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. Ludvika Repoluska 

                   izraženo na 19. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2017. 

 

 

Vprašanje: 

Ludvik Repolusk je podal vprašanje: »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.«  

 

Odgovor: 

Investicija »Ureditev naselja Šmartno na Pohorju« je razdeljena na dve fazi. Za prvo fazo je po 

pooblastilu Občine Slovenska Bistrica gradbeno dovoljenje pridobivala KS Šmartno na Pohorju, 

katero je obsegalo oziroma se je glasilo za "ureditev pločnika, kanalizacije, parkirišča in delnega 

avtobusnega postajališča na lokalni cesti LC 440 050 - Šmartno na Pohorju - I.faza". Izgradnja 

čistilne naprave v investiciji prve faze tako ni bila zajeta in je predmet nadaljevanja oziroma druge 

faze, za katero je bila z izvajalcem Komunalo Slovenska Bistrica, d.o.o., dne 28. 11. 2017, 

sklenjena pogodba. Prav tako seznanjamo, da je Upravna enota Slovenska Bistrica, z dnem 31. 01. 

2018, izdala uporabno dovoljenje za prvo fazo, s čimer so tako vzpostavljeni formalni pogoji za 

priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje.  

Po informacijah, ki smo jih pridobili, pa je tudi investitor ureditve stanovanj v bivši osnovni šoli v 

fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za predmetni objekt. 

 

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  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja občinskega svetnika g. Ludvika Repoluska 

  

Vprašanje:  
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. 

 

Odgovor: 

V vprašanju je postavljena trditev, da po mnenju KPK »funkcija občinskega svetnika ni 

združljiva z mestom predsednika Nadzornega sveta po ZIntPK«, hkrati pa je priložena tabela 

KPK o nezdružljivosti funkcij, kjer je navedeno, da ti dve funkciji sta združljivi z opombo (če 

ne opravlja neposrednega nadzora v subjektu v skladu z zakonom, statutom ali drugim 

internim aktom). V Občini Slovenska Bistrica ni pravne podlage (odloka, statuta, pooblastila 

ali drugega internega akta), ki bi občinskim svetnikom omogočala neposreden nadzor nad 

javnim podjetjem Komunala Slovenska Bistrica, zaradi česar menimo, da je funkcija 

nepoklicnega funkcionarja združljiva s funkcijo člana nadzornega sveta javnega podjetja 

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.  

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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Vprašanje: 

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 

odpravili nezakonitost, ki je nastala pri imenovanju predstavnikov ustanovitelja (Občine 

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

 

Odgovor: 

Občinska uprava je ravnala v skladu z obvestilom in navodili KPK. 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                         Janja Tkavc Smogavec 

                                                             Vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve 
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O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika Leskovar Dušena postavljenega 

na 19. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2017 

 

Vprašanje: 

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. 

 

Odgovor: 

 

Sanacija zemeljskega plazu na javni poti 944321 Visole – Mimo spomenika  je bila vključena 

v program Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo škode na stvareh zaradi posledic poplav 

v času med 12. In 16. 9. 2014. Sanacija ceste je bila opredeljena za 5 prioriteto. Žal je do 

danes ministrstvo sofinanciralo sanacijo dveh plazov na 1. in 2. prioriteti. Pričakujemo, da se 

bo sofinanciranje nadaljevalo in bo mogoče pridobiti sredstva tudi za sanacijo preostalih 

plazov, ki so v programu sanacije.     

 

 

 

S spoštovanjem ! 

 

 

 

   Pripravil: 

   Branko HOJNIK, gradb. inž., dipl. upr. org. 

 

 

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


 

 

 
 

          
 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT  

IN REDARSTVO OBČIN 

SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE IN MAKOLE     
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   030 640 630  fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 

 
Številka: 033-      0851 

Datum:  8.  1.  2018 

 

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 
 

 

ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO OBČINSKEGA SVETNIKA, G. LUDVIKA 

REPOLUSKA IZRAŽENO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA  
 

Pobuda:  

Pobuda se nanaša na merjenje hitrosti vožnje vozil v cestnem prometu z merilci hitrosti, 

katero bi, ob policiji, izvajali tudi občinski redarji. 
 

 

Odgovor: 

Zakon o pravilih cestnega prometa občinske redarje pooblašča, da  na cestah v naselju, na 

občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za 

javni cestni promet, izvajajo nadzor nad prekoračitvami hitrosti  s samodejnimi napravami in 

sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo 

pravice ustaviti voznika.  

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole 

smo izvedli aktivnosti, ki so potrebne, da lahko pričnemo z meritvami hitrosti tudi na 

območju Slovenske Bistrice.  Sklenili smo pogodbe z upravljavci evidenc, ki so potrebne za 

izvedbo postopka o prekršku. Imamo programsko opremo, ki omogoča obdelavo tovrstnih 

prekrškov. 

 

Z namenom umirjanja hitrosti je Občina Slovenska Bistrica  izvedla nakupe preventivnih 

radarskih tabel, ki so postavljene na naslednjih lokacijah; 

- Slovenska Bistrica, Partizanska ulica pri športni dvorani, 

- Zgornja Ložnica, v bližini osnovne šole 

- Laporje, v bližini osnovne šole  

- Leskovec, v bližini vrtca 

- Pragersko, Ptujska cesta, ob vstopu v naselje, v bližini trgovine 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ob%C4%8Dina_Makole_grb.gif
mailto:obcina@slov-bistrica.si
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Občina je uspešno kandidirala na razpisu Agencije za varnost prometa in v polletno uporabo 

pridobila preventivno radarsko tablo, ki je nameščena na državni cesti v Križnem vrhu. 

 

S spoštovanjem. 

 
 

 

                                                                                                         mag. Robert Vrečko 

                                                                                          Vodja medobčinskega inšpektorata in     

                                                                                                         redarstva -  inšpektor 
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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: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Dušana Leskovarja 

izražena na 19. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2017 

 

 

Vprašanja: 

1. Kdaj bodo postavljene smerne označbe na novi zahodni obvoznici? 

2. Kdaj se bo uredil cestni odsek v Kajuhovi ulici? 

3. Kako se bo uredilo avtobusno postajališče na zahodni obvoznici, in sicer v smeri Zg. 

Bistrica, Kostanjevec, Visole, Tinje, Trije kralji? 

4. 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. 

 

Odgovori: 

1. Smerne označbe so že postavljene. 

2. Cestni odsek na Kajuhovi ulici, med parcelama 2481/4 in 996 obe k.o. Slovenska Bistrica, 

se bo uredil takoj ko bodo premoženjsko pravni postopki končani. 

3. Predlogi postavitve avtobusnih postajališč na območju Partizanske, Kajuhove, Tovarniške 

in Mroževe ulice za smeri Tinje, Kovača vas in Zg. Nova vas so v fazi strokovne obdelave 

možnih določitev ustreznih lokacij. 

4. Plaz v Visolah od spomenika do Pliberška je evidentiran. Sanacije plazov se izvajajo po 

prioritetnih planih glede na ogroženost ki jo predstavljajo. Omenjeni plaz ni na prioritetni 

listi zato ne moremo podati termina sanacije.  

 

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: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika, g. Ludvika Repoluska 

izražena na 19. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2017 

 

 

Vprašanje: 

1. 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 zvezi 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.  

2. 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.  

 

Odgovor: 

1. Predlogi postavitve avtobusnih postajališč na območju Partizanske, Kajuhove, Tovarniške 

in Mroževe ulice za smeri Tinje, Kovača vas in Zg. Nova vas so v fazi strokovne obdelave 

možnih določitev ustreznih lokacij. 

2. Občina je do sedaj že nabavila pet merilcev hitrosti in bo s to prakso tudi nadaljevala.  

Velika pozornost umirjanju prometa se namenja tudi z ostalimi ukrepi kot so hitrostne 

ovire, uvajanje območij omejene hitrosti in osveščanje občanov. 

 

 

S spoštovanjem,  

 

 

Pripravil: 

Marko Pučnik 

 

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: Odgovori na pobude občinskega svetnika, g. Mira Juharta 

                   izražene na 19. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2017. 

 

 

Pobude: 

1.  Opozoril je na slabo razsvetljavo na Partizanski cesti od rondoja do trgovine Soča.  

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

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

3. V vhodu v naselje Leskovec grmičevje zastira pogled. 

4. Na novi obvoznici manjkajo koši za pasje iztrebke. 

 

Odgovor: 

Vsa vaša opozorila in pobude  so bili posredovani pristojnim inštitucijam tako Občinskim kot 

Državnim. 

 

 

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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