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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: 9000-11/2020-Z2 

 

Z A P I S N I K 

9. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 11. 6. 2020, ob 15. uri 

 

9. 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 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 29 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je tako 

zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji sta opravičila mag. Karmen Furman in Žarko Furman. 

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; Mojca Teran, vodja 

oddelka za finance in računovodstvo; Branka Soršak, tajnica župana, ter predstavniki javnih občil. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 20. 2. 2020 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Ludvik Repolusk želi, da se pri potrditvi zapisnika prejšnje seje zapiše, da je predlagal, da se na 

naslednjih sejah občinskega sveta poda sorazmeren obseg gradiva. 

Matej Španinger želi, da se pri 5. točki zapiše, da pri predstavitvi amandmaja ni govoril neresnic in da 

je bila na dan seje, 20. 2. 2020, na spletni strani Zavoda za kulturo, zapisana zaposlitev županove hčerke, 

naslednji dan pa zapisa ni bilo več.   

Občinski svet je v prisotnosti 29 svetnikov soglasno potrdil zapisnik 8. redne seje s pripombama. 

 

K točki 3. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 3. dopisne seje z dne 28. 4. 2020 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo. 

Občinski svet je z 28 glasovi ZA in 0 PROTI potrdil zapisnik 3. dopisne seje. 

  

K točki 4. dnevnega reda  

Določitev dnevnega reda 9. redne seje 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal župan. 

Predsedujoči je predlagal spremembo dnevnega reda v smislu, da se 7. točka prestavi za 4. točko in 

razširitev 6. točke še s točko c., katera se smiselno spremeni v točko 7. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

DNEVNI RED: 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 20.2.2020 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 3. dopisne seje z dne 28.4.2020 

4. TOČKA Določitev dnevnega reda 9. redne seje 

5. TOČKA Aktivnosti Štajerske varde na območju občine Slovenska Bistrica  

6. TOČKA Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 

7. TOČKA Epidemija Covid – 19 na območju občine Slovenska Bistrica 

    a) Poročilo o ukrepih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni Covid – 19 v občini Slovenska Bistrica 

    b) Oprostitev plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Slovenska Bistrica 

    c) Oprostitev plačila vstopnine za bazen 

8. TOČKA Poročilo o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica za leto 2019 

9. TOČKA Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini  na domu 

10. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za individualno                                                                    

stanovanjsko gradnjo »Kugl« - II. obravnava 

11. a) TOČKA Predinvesticijska zasnova za projekt: Obnova Dvorane Bistrica 

      b) TOČKA Investicijski program za projekt: Obnova Dvorane Bistrica 

      c) TOČKA Predinvesticijska zasnova za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica 

      d) TOČKA Investicijski program za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica 

12. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta  za projekt: »Novogradnja tenis 

dvorane  Slovenska Bistrica« 

13. a) TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC 440210 Kebelj – 

Kot 

      b) TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC Slovenska 

Bistrica – Pečke V. Faza 

      c) TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC skozi naselje 

Zgornja Nova vas 

14. a) TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta: Izgradnja kolesarske poti ob LC 

440101 

      Pečke – Slovenska Bistrica 

      b) TOČKA Investicijski program za projekt: Izgradnja kolesarske poti ob LC 440101 Pečke – 

Slovenska Bistrica 

15. TOČKA Premoženjske zadeve 

      a/ Sprememba letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Slovenska Bistrica za 

leto 2020 

16. TOČKA Kadrovske zadeve 

       a/ Imenovanje članov Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica 

       b/ Imenovanje članov Sveta zavoda Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

       c/ Imenovanje članov Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

Slovenska Bistrica  

       d/ Mnenje o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska 

Bistrica 

       e/ Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra 

Slovenska Bistrica 

17. Odgovori na vprašanja in pobude 

18. Vprašanja in pobude 

19. TOČKA Informacije 

      -Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine Slovenska 

Bistrica v letu 2019 

      -Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2019 

      - razno. 

 

 

K točki 5. dnevnega reda  

Aktivnosti Štajerske varde na območju občine Slovenska Bistrica 
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Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu so podali predsednik Varnostnega sosveta, državni 

sekretar Ministrstva za notranje zadeve, direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski 

upravi in direktor Policijske uprave Maribor. 

Ludvik Repolusk pove, da je bil ob obisku Štajerske varde na policijski postaji zgrožen, zato je poslal 

dopis na varnostni sosvet in v. d. generalnega direktorja policije. Posebno zahvalo namenja dežurnemu 

policistu in pomočniku komandirja, katera sta ob obisku skupine odreagirala strokovno in profesionalno. 

Pričakuje, da se pri obravnavi teh problemov vključi tako stroka kot policija. 

Miro Juhart ostro nasprotuje aktivnosti varde na našem območju in meni, da je bil obisk na policijski 

postaji nesprejemljiv in da takšne aktivnosti na našem področju ne bi smele potekati.  

Stanislav Zajšek pove, da so občane zaradi obiska varde zaskrbljeni, zato prosi odgovorne inštitucije, 

da naj ukrepajo čim hitreje. 

Drago Mahorko obsoja ravnanje omenjene skupine in da je to že drugo dejanje na našem območju.  

Odgovore je podal direktor PU Maribor. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji sklep 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica obsoja ta primer nestrpnega in provokativnega ravnanja 

pripadnikov Štajerske varde v Slovenski Bistrici. 

 

II. 

 

Vladi Republike Slovenije dajemo pobudo za čimprejšnji sprejem ustrezne zakonodaje, ki bi 

zagotovila pristojnim organom na tem področju učinkovito in zakonito ukrepanje. 

 

Stanislav Mlakar predstavi udeleženim še zadevo okoli ureditve problematike tujcev na našem 

območju. 

Pojasnila je podal državni sekretar MNZ. 

 

K točki 6. dnevnega reda 

Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 

Uvodno obrazložitev je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Tudi Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženi dokument, se z njim 

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

Ludvik Repolusk pove, da je bilo v lanskem letu narejenega ogromno dela. Zanima ga, kdaj je bil 

nazadnje revidiran zaključni račun občine in kako je izoblikovana notranja kontrola? Pogreša tudi izjavo 

o oceni nadzora javnih financ. Opozori še na pravilno klasificiranje postavk v proračunu in preveritev, 

če je ta skladen z odredbo. 

Jožefa Trgleca zanima, koliko je zbranih sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč; 

pri kanalizaciji Jožef bi bilo za ureditev služnostne pravice potrebno vključiti občane. Pri projektu 

Zapelji me ga zanima, kaj je bilo do sedaj iz teh sredstev narejeno. 

Matej Španinger sprašuje, ali so bile v letu 2019 prodane terjatve drugim finančnim ustanovam, katera 

firma je prodala terjatve, kateri finančni ustanov in za kakšen znesek. Zanima ga, če se je za vse postopke 

pri povpraševanjih kontroliralo, da ne bi poslovali s podjetji, katera imajo blokiran transakcijski račun. 

Koliko je povprečni plačilni rok, katerega občina izplačuje, 90 dni ali manj? Koliko je nova sistemizacija 

bremenila proračun? 

Odgovore so podali direktor Občinske uprave, vodja oddelka za finance in računovodstvo in vodja 

oddelka za splošne in pravne zadeve. 
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Miro Juhart sprašuje o podatkih o položajnem dodatku zaposlenih, za katerega upa, da ga do naslednje 

seje pridobi. Sredstva za kmetijsko dejavnost se niso počrpala, kar kaže na to, da so nekateri razpisi 

prezahtevni. Veselijo ga številni projekti, kateri pa morajo biti skrbni nadzorovani. 

Pojasnila je podal predsedujoči. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 24 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Zaključni račun proračuna Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2019. 

 

K točki 7. dnevnega reda  

Epidemija Covid – 19 na območju občine Slovenska Bistrica 

a) Poročilo o ukrepih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni Covid – 19 v občini    Slovenska 

Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu sta podala poveljnik Civilne zaščite in bivša 

direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Odbor za družbene dejavnosti je tudi obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu in sklep, v katerem Občinski svet izreka zahvalo.  

Stanislav Zajšek se zahvaljuje CZ, ZD, RK, Karitasu, domu upokojencev, prostovoljcem in občini za 

odlično opravljeno delo. V bodoče bi bilo potrebno razmisliti o posebnih prostorih v zdravstvenih 

domovih, ki bi bili namenjeni za viroze, saj bo tega v prihodnosti vedno več. Za boljšo obveščenost 

starejših ljudi pa predlaga obvestila v papirnati obliki, katera se jim naj pošljejo na dom. 

Ludvik Repolusk se v osebnem imenu in v imenu KS Pohorski odred zahvaljuje poveljniku CZ s 

celotnim štabom, komunalnim delavcem in vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali. V poročilu pogreša 

podatke, da so bile 16.3. 2020 na sestanku udeležene vse krajevne skupnosti. Predlaga, da se v prihodnje 

naredi kratek povzetek vseh ugotovitev, ki so se izvajale po krajevnih skupnostih.  

Matej Arnuš se zahvaljuje vodstvu občine, javnim zavodom, komunali, karitasu, RK, poveljniku 

gasilcev, policiji in vsem posameznikom, ki so se sami javili ali bili vpoklicani pri pripravah pomoči ob 

epidemiji. Vsem občanom in krajanom pa zahvala, ker so se držali navodil. 

Matej Španinger je zaradi resnosti okužb v več dneh poslal več predlogov, katere je povzel s spleta. 

Eden od predlogov je bil tudi oprostitev plačila najemnin za mesec marec in april, zanima ga, kako je 

za mesec maj. Za nabavo zaščitne opreme namenja same čestitke, zahvala pa komunali, ZD, CZ, RK, 

prostovoljnim gasilskim društvom, vsem prostovoljcem, predstavnikom KS in vsem ostalim, katerih ni 

imenoval. Izpostavi še komunalo, katera je po koncu epidemije ažurno poskrbela za odprtje zbirnih 

centrov, razkuževala površine itd. Upa, da bo v prihodnje narejen načrt, katerega bi bilo potrebno 

čimprej sprejeti.  

Blanka Remškar pove, da je bila v času epidemije delno tudi sama vpeta in da je bilo sodelovanje z 

vsemi organi, ki so v epidemiji sodelovali, zelo vzorno. Glede očitkov, da občina ni pravočasno 

sprejemala ukrepov, se ne more strinjati, saj je ta preskrbela oz. rešila prostorski problem in s tem 

zagotovila izolacijski prostor, da so se lahko pacienti s sumom na covid pregledovali ločeno, in to še 

pred razglasitvijo epidemije. Tudi zaščitna oprema je bila s strani CZ dostavljena v samem začetku, 

kljub temu, da je na trgu ni bilo možno kupiti. Prav tako je bilo pravočasno poskrbljeno za ranljive 

skupine in s tem preprečitev okužb v domu za ostarele, česar so se najbolj bali, zato zahvala vsem 

zaposlenim. Zahvaljuje se še vsem občanom, da so upoštevali navodila in priporočila in pa vsem 

prostovoljcem, ki so pogumno pristopili v tej težki situaciji. Za konec še pozove vse občinske svetnike, 

da naj za pripravo načrta tokrat stopijo skupaj. 

Maksimiljan Tramšek pove, da so v podjetju Komunala ves ta čas poskušali biti kreativni. Zaščitna 

sredstva so si uspeli zagotoviti že pred samo epidemijo in to po zelo ugodnih cenah, največji uspeh pa 

je po njegovem ta, da se nihče od zaposlenih ni okužil. 

Drago Mahorko izpostavi nekaj pomanjkljivosti, za katere meni, da bi jih v bodoče lahko predvideli, in 

sicer: da so bile osnovne informacije dostopne na občinski spletni strani, a večina ljudi tega ni vedela; 

zaradi zaprtja centra za ravnanje z odpadki je zagotovo nastalo kakšno divje odlagališče, saj so ljudje 
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odpadke zaradi čiščenja hiš morali nekam odložiti; glede samega načrta omeni, da je v njegovi mladosti 

obstajal načrt Nič nas ne sme presenetiti, zato bi se v primeru podobnih situacij morale stvari pripraviti 

v tej smeri. V nadaljevanju se dotakne še teme o nabavi zaščitnih mask in podjetja Dobnik trade.  

Dr. Peter Cvahte se zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki so se vključili v času same krize, posebej javno 

zdravstvo, katero se je še posebej izkazalo. V samem poročilu pogreša podatek o številu testiranih oseb, 

glede samega postopka nabave zaščitne opreme pa poda kritiko na izbiro dobavitelja in na preplačilo 

same opreme. Sprašuje se, ali je podjetje Komunala izvedlo javno naročilo  pri Zavodu RS za blagovne 

rezerve, da bi dobila to opremo od Dobnik trade-a in kako je bil župan vpleten v ta posel. Doda še, da 

je bila razdelitev opreme slabo organizirana, to bi v prihodnje lahko dostavili vsakemu krajanu. 

Pojasnila je podal župan. 

Maksimiljan Tramšek v repliki pove, da je naredil vse za varnost svojih zaposlenih. Zaščitne maske so 

se nabavljale pri več dobaviteljih, katere so bile zraven zaposlenih na komunali razdeljene tudi med 

občane, 80 litrov razkužila se je darovalo tudi civilni zaščiti. 

Drago Mahorko v repliki pove, da je rekel, da te lastnice ne pozna. 

Modest Motaln v imenu svetniške skupine SLS izpostavi, da se je delo, ki je bilo v tistem času 

pomembno, opravilo korektno, transparentno in v najhitrejšem možnem času. Osebno čestita vsem, ki 

so bili in še bodo, če bo potrebno, na prvi bojni liniji. 

Pojasnila je podala bivša direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. 

Stanislav Mlakar poudari, da poročilo odraža dejansko stanje in kaj se je pravzaprav dogajalo. Videlo 

se je nedelovanje države in da je pri nabavi zaščitne opreme nekdo zatajil. V občini je bilo štirinajst 

okuženih in nič mrtvih, zato čestitke ZD, domu starostnikov in vsem, ki so v epidemiji sodelovali. Skozi 

oceno stanja dobrih in slabih stvari bo potrebno izdelati analizo in načrt ukrepov za pripravo na 

morebitno naslednjo krizo. 

Simon Unuk in Jožef Trol sta nad izjavami svetnikov svetniške skupine SD zgrožena in menita, da smo 

lahko na tiste, ki so v času pred in med epidemijo nabavljali in razdeljevali zaščitno opremo, ponosni in 

jim lahko samo čestitamo. Čestitke tudi občanom, kateri so upoštevali dana navodila. 

Dušan Leskovar pojasni, da je bil kot predsednik KS zadolžen za razdeljevanje zaščitnih mask in da je 

bilo razdeljevanje med občane potrebno po lastni presoji, cena maske se mu je pa v tistem času zdela še 

najmanj pomembna. 

Miro Juhart meni, da je razprava šla predaleč in da je bilo potrebno v danem trenutku narediti vse, da se 

do zaščitnih mask pride. Sedaj bi se bilo potrebno posvetiti temi, kaj lahko svetniki naredijo po tej krizi 

in kako pomagati obrtnikom, podjetnikom in vsem drugim. 

Obrazložitev in pojasnila je podal predsedujoči. 

Dr. Peter Cvahte v obrazložitvi glasu pove, da se je vse, kar je vprašal, že izvedelo iz medijev. Pri sami 

točki je pričakoval, da se bo izvedelo, kako je potekalo naročanje zaščitnih sredstev. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o ukrepih v zvezi z 

epidemijo nalezljive bolezni Covid 19 – v občini Slovenska Bistrica. 

 

Drago Mahorko predlaga naslednji sklep Odbora za družbene dejavnosti: 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica izreka zahvalo vsem, ki so v času epidemije Covid – 19 v 

občini Slovenska Bistrica skrbeli za preprečitev širjenja virusa. 

 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  2 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica izreka zahvalo vsem, ki so v času epidemije Covid – 19 v 

občini Slovenska Bistrica skrbeli za preprečitev širjenja virusa. 

 

    b) Oprostitev plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Slovenska Bistrica 
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Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa brez razprave v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji 

UKREP 

 

Občina Slovenska Bistrica ne bo pobirala najemnin za poslovne prostore v lasti Občine 

Slovenska Bistrica v času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja storitev 

potrošnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20). 

 

     c) Oprostitev plačila vstopnine za bazen 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Drago Mahorko predlaga, da se plačila vstopnine oprosti vse, ki bi hoteli koristiti bazen in ne samo za 

občane občine Slovenska Bistrica.  

Matej Španinger se s predlogom strinja, a ga skrbi, kaj bo s kopalci, ko bo na bazenu gneča, kateri bodo 

zaradi korona ukrepov ostali pred bazenom. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednja sklepa 

 

SKLEP 1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica predlaga Svetu zavoda Zavod za šport, da sprejme 

sklep s katerim se v celoti oprosti plačilo vstopnine za kopališče Slovenska Bistrica za vse 

občane občine Slovenska Bistrica v kopalni sezoni v letu 2020. 

 

SKLEP 2 

 

Razliko sredstev med že zagotovljenimi sredstvi za obratovanje kopališča Slovenska Bistrica v 

proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2020 in dejanskimi stroški obratovanja kopališča 

Slovenska Bistrica bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica. 

 

*  

Odmor od 18:10 do 18:30.  

V nadaljevanju je bilo prisotnih 29 svetnikov.  

* 

 

K točki 8. dnevnega reda  

Poročilo o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica za leto 2019 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu sta podala direktor podjetja Komunala Slovenska 

Bistrica in predstavnica CERO Pragersko. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval omenjeno gradivo, se z njim seznanil in sprejel sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk pove, da se je veliko energije in odpravo nepravilnosti vložilo v CERO, istočasno se 

zahvali zaposlenim za delo v času covida. Glasoval ne bo, saj poročilu ni priloženo revizijsko mnenje. 

Matej Španinger pohvali skrbno pripravljeno poročilo, objava javnih naročil se je s prihodom novega 

direktorja povečala, prav tako so se uredile stvari s sekundarnimi surovinami.   

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 23 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

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

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2019. 

 

K točki 9. dnevnega reda  
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Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini  na domu 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu sta podala direktor Občinske uprave in direktorica 

Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženo gradivo, se z njim seznanil in soglasno sprejel 

sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu.  

Stanislav Zajšek predlog podpira, obenem čestita vsem zaposlenim, kateri so poskrbeli za varovance. 

Ivan Franc Štrukelj v imenu stranke DeSUS pove, da dom ni upošteval njihovih pripomb in da je lokalna 

samouprava dolžna poskrbeti, da razmere postanejo čim bolj vzdržne. Predlagajo, da dom zniža 

zahtevek na uro za 5 odstotkov, da občina kot lokalna skupnost dvigne stopnjo subvencije za 5 odstotkov 

in da se za podpis tega sporazuma pooblasti župana. 

Matej Španinger pove, da se cena vedno povečuje, ko so izgube in da bi bilo smotrno, da se poda neka 

cena, ki bi bila sprejemljiva in izkazuje neko povprečje. Dejstvo je, da rezerve so, zato predloga ne 

podpira. 

Pojasnila je podala direktorica doma. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 28 svetnikov najprej glasoval za prve štiri sklepe in jih s 26 

glasovi ZA in 0 PROTI sprejel, nato je glasoval še za četrti sklep in s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k ceni socialno varstvene  storitve pomoč družini 

na domu, ki jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 21,15 € za uro opravljene 

storitve ob delavnikih, 24,89 € za uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem času ter 26,95 € za uro 

opravljene storitve na dan državnega praznika in dneva prostega dela. 

 

II. 

 

Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke  pomoč družini na domu v višini 14,31 €, 

razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve. 

 

III. 

 

Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro opravljene 

storitve ob delavniku  6,84 Eur,  v nedeljo in nočnem času 10,58 Eur ter na dan državnega praznika in 

dela prostega dne 12,64 Eur. 

 

IV. 

 

Občina Slovenska Bistrica bo zagotovila finančna sredstva za pokritje razlike v ceni za 

socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu glede na obstoječo ceno in sprejeto novo ceno za čas 

od 1. 3. 2020 do vključno 11. 6. 2020 v predvideni višini 9.990,42 EUR.   

 

V. 

 

Ta sklep začne veljati   naslednji  dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 

od 12. 6. 2020 dalje. 

 

K točki 10. dnevnega reda  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za individualno                                                                    

stanovanjsko gradnjo »Kugl« - II. Obravnava 

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

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval omenjeni odlok, se z njim seznanil in sprejel sklep, 

da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 
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Statutarna pravna komisija je prav tako obravnavala odlok, se z njim seznanila in sprejela sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk sprašuje, kako se bo podaljšala Šolska ulica v navezavi na Jenkovo ulico. 

Odgovor mu je podala predstavnica IBIS-a. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

S K L E P 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica – II. obravnava. 

 

K točki 11. dnevnega reda 

Uvodno obrazložitev k predloženim dokumentom so podali direktor Občinske uprave, direktor Zavoda 

za šport Slovenska Bistrica, predstavnik IBIS-a in predsednik Alpinističnega kluba IMPOL Slovenska 

Bistrica. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predložene dokumente, se z njimi seznanil in sprejel sklepe, 

da so primerni za obravnavo na občinskem svetu.  

Stanislav Zajšek podpira gradnjo dvorane, plezalnega centra pa ne, saj občina potrebuje druge projekte, 

kot so kolesarske poti, povečanje doma za ostarele, varovana stanovanja, neprofitna stanovanja, za 

mlade družine in strokovnjake…  

Modest Motaln pove, da oba projekta podpirajo, saj ta odpirata druge učinke na samo mesto. 

Ludvik Repolusk pove, da se je na prejšnji seji govorilo, da sta obe finančni konstrukciji zaprti. Celovita 

športna zasnova bo zaključena, po drugi strani opozarjajo na problematiko povečanja vozil na 

parkiriščih, sploh okoli ZD. Predstavnika alpinistične zveze poziva, da naj apelirajo na znamko, katero 

zastopajo in da bi lahko tudi ti nekaj prispevali.  

Miro Juhart obe investiciji podpira, saj vlaganje v šport prinaša dodano vrednost. Glede trenutnih cen 

na gradbenem trgu pa bi se lahko nekaj privarčevalo.   

Matej Španinger obnovo dvorane podpira, gradnjo plezalne stena pa pogojno, saj ga moti velika vrednost 

projekta. V občini so slabe ceste, pomanjkljiva javna razsvetljava, pločniki… Glede lokala je predvidena 

najemnina, zato ga zanima, če bo to neprofitna najemnina in zakaj ni zajeta pri tem. 

Darko Sagadin oba projekta podpira, a ne bo glasoval. 

Pojasnila je podal predsedujoči. 

V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje sklepe naslednjih vsebin 

 

a) Predinvesticijska zasnova za projekt: Obnova Dvorane Bistrica 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Predinvesticijsko zasnovo za projekt: 

Obnova Dvorane Bistrica. 

 

Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če 

bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz državnih oziroma evropskih sredstev. 

 

b) Investicijski program za projekt: Obnova Dvorane Bistrica 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program za projekt: Obnova 

Dvorane Bistrica. 

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov v obdobju 2020-2023. 
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Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če 

bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz državnih oziroma evropskih sredstev. 

 

c) Predinvesticijska zasnova za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 21 glasovi ZA in 4 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Predinvesticijsko zasnovo za projekt: 

Plezalni center Slovenska Bistrica. 

 

Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če 

bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz državnih oziroma evropskih sredstev. 

 

d) Investicijski program za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa z 21 glasovi ZA in 4 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program za projekt: Plezalni 

center Slovenska Bistrica. 

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov v obdobju 2020-2023. 

 

Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega 

dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če 

bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz državnih oziroma evropskih sredstev. 

 

K točki 12. dnevnega reda  

Dokument identifikacije investicijskega projekta  za projekt: »Novogradnja tenis 

dvorane  Slovenska Bistrica« 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženi dokument in soglasno sprejel sklep, da je 

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.  

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa brez razprave v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel 

naslednji 

S K L E P 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta za projekt: » Novogradnja tenis dvorane Slovenska Bistrica« 

 

K točki 13. dnevnega reda  

a) Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC 440210 Kebelj – Kot 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Odbor za okolje in urejanje prostora je prav tako obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Ludvik Repolusk opozarja, da je potrebno v vseh treh dokumentih preveriti točko 8.2. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 
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Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 440210 Kebelj - Kot«. 

 

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. 

 

b) Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC Slovenska Bistrica – 

Pečke V. Faza 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Odbor za okolje in urejanje prostora je prav tako obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC Slovenska Bistrica – Pečke V. faza«. 

 

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. 

 

c) Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC skozi naselje Zgornja 

Nova vas 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Odbor za okolje in urejanje prostora je prav tako obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC skozi naselje Zgornja Nova vas«. 

 

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 14. dnevnega reda  

a) Dokument identifikacije investicijskega projekta: Izgradnja kolesarske poti ob LC 440101 

Pečke – Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 
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Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Odbor za okolje in urejanje prostora je prav tako obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Ludvik Repolusk projekt podpira, veseli ga, da se bo občina prijavila na razpis eko sklada. Opozori na 

previdnost pri datumih zapadlosti. 

Matej Arnuš projekt podpira in predlaga še kolesarske poti iz Zgornje in Spodnje Polskave, pa tudi 

center občine, saj vzpodbujajo razvoj turizma in vplivajo na našo kvaliteto bivanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Izgradnja kolesarske poti ob LC 440101 Pečke – Slovenska Bistrica«. 

 

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 EKO SKLADA. 

 

b) Investicijski program za projekt: Izgradnja kolesarske poti ob LC 440101 Pečke – 

Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podal direktor Občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Odbor za okolje in urejanje prostora je prav tako obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in 

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

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Investicijski program za projekt 

»Izgradnja kolesarske poti ob LC 440101 Pečke – Slovenska Bistrica«. 

 

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 EKO SKLADA. 

 

K točki 15. dnevnega reda  

Premoženjske zadeve 

Sprememba letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Slovenska Bistrica 

za leto 2020 

Uvodno obrazložitev je podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument, se z njim seznanil in sprejel 

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

Drago Mahorko predlaga, da naj društvu Vintar, katero skrbi za kos zemljišča, temu tudi ostane. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 25 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 
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I. 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s tem sklepom dopolnjuje oziroma spreminja Letni 

načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020. 

Dopolnjen letni načrt je priloga tega sklepa. 

 

K točki 16. dnevnega reda  

Kadrovske zadeve 

 a)  Imenovanje članov Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica 

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

in imenovanja. 

Drago Mahorko v imenu svetniške skupine SD izraža globoko razočaranje, da med izbranimi kandidati 

ne najdejo koga iz opozicijskih strank, kar se jim ne zdi prav. 

Stanislav Zajšek za imenovanje ne bo glasoval,  

Matej Španinger daje kritiko na izbiro kandidatov, glasoval bo proti. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 15 glasovi ZA in 8 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet 

zavoda javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

V Svet zavoda javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica se kot predstavniki Občine 

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

 

- Cvetka Frešer, 

- Drago Capl, 

- Srečko Juhart. 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

b) Imenovanje članov Sveta zavoda Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska 

Bistrica 

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

in imenovanja. 

Matej Španinger želi, da se mu posreduje spisek dosedanjih imenovanj za leto 2019 in 2020, kdo oz. 

katera stranka je predlagatelj in ime in priimek kandidata, kateri je bil potrjen na občinskem svetu. 

Marko Berdnik, Matej Arnuš in Patricija Breznikar se izločajo iz glasovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 14 glasovi ZA in 8 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet zavoda javnega lekarniškega zavoda Lekarna 

Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

V Svet zavoda javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica se kot predstavniki 

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

 

- Marko Berdnik, 

- Patricija Breznikar, 
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- Matej Arnuš. 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja pet let. 

 

c) Imenovanje članov Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne                                                     

dejavnosti Slovenska Bistrica 

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

imenovanja. 

Stanislav Mlakar se bo glasovanja vzdržal. 

Drago Mahorko bo glasoval za. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 24 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o oblikovanju predloga za imenovanje treh članov sveta Območne izpostave Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

V svet Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica se 

predlagajo: 

 

- Rudi Kruh, 

- Franja Kmetec, 

- Tadeja Pančič. 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

d) Mnenje o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda OŠ Minke Namestnik - Sonje 

Slovenska Bistrica 

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

in imenovanja. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 23 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednje 

 

MNENJE 

h kandidatkama za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica 

 

Klavdiji Fridrih Gošnjak in Romani Kolar se da pozitivno mnenje h kandidaturama za 

ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje 

Slovenska Bistrica. 

 

e) Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda Razvojno-informacijskega  centra 

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

in imenovanja. 

Dr. Peter Cvahte želi, da bi glede na pomembnost organa moral biti kandidat čimprej pravnomočen in 

delati s polnimi pooblastili.  

Drago Mahorko sprašuje, kakšna je razlika med »sklep o imenovanju« in »sklep o soglasju k 

imenovanju«? 

Pojasnilo je podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa s 24 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji 
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SKLEP 

o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Razvojno-informacijskega 

centra Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša k imenovanju Tomaža Repnika iz 

Črešnjevca, rojenega leta 1981, za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Razvojno-

informacijskega centra Slovenska Bistrica. 

 

II. 

 

Funkcija vršilca dolžnosti direktorja se podeli Tomažu Repniku do imenovanja direktorja javnega 

zavoda Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica, vendar največ za eno leto. 

 

K točki 17. dnevnega reda  

Odgovori na vprašanja in pobude 

Drago Mahorko ponovno sprašuje župana, ali se bo kaj uredilo v zvezi z zmanjšanjem uporabe 

plastičnega pribora. Prosi za odgovor do naslednje seje. 

Matej Španinger ni zadovoljen z odgovorom glede dvigala na Pragerskem, zato prosi za ponovni 

odgovor. 

 

K točki 18. dnevnega reda  

Vprašanja in pobude 

Dr. Peter Cvahte daje pobudo, da bi zaradi velikega števila projektov, ki potekajo vzporedno, imeli na 

vsaki seji tudi pregled, če se ti projekti odvijajo v skladu s terminskim planom. 

Draga Mahorka zanima, ali je prišlo v ZD Slovenska Bistrica do realizacije delovnega mesta strokovni 

vodja. Če je do tega prišlo, ga zanima, po kaki poti. Prosi za pisni odgovor. 

Ludvika Repoluska zanima, kdaj bosta obravnavana odlok o plakatiranju in odlok o javnih površinah? 

Prosi za pisni odgovor. 

Daje pobudo, da se celovito pristopi k ureditvi zemljišč okoli večstanovanjskih zgradb v naseljih, katera 

niso odmerjena, saj ni jasno, kdo in kako površino vzdržuje. 

Daje še pobudo glede livestream prenosa in predlaga kontakt z Zavodom za KTV in informiranje, če se 

lahko razmisli o zagotovitvi sredstev mesečne najemnine v višini približno 70 € za pretočne spletne 

strani, katere bi omogočale prenos preko interneta tudi tistim, kateri nimajo kabelskega priključka. 

Štefan Otorepec sprašuje, kdaj bodo sanirani ostali odseki ceste, katere so se uničile med sanacijo 

železniške proge? 

Odgovor mu je podal direktor Občinske uprave. 

 

Matej Španinger sprašuje, ali se mora v zadevi izgradnje male vetrne elektrarne Kalše še vedno 

upoštevati volja ljudi in se mora le ta spoštovati? 

Ali bo pločnik na Zg. Polskavi zgrajen? 

Ali so kakšne nove informacije glede kanalizacije Zg. Polskava? 

Odgovore je podal predsedujoči. 

 

Marko Berdnik daje pobudo za preplastitev oz. rekonstrukcijo Vodovnikove ulice v Slovenski Bistrici, 

istočasno se zahvali za realizirano čiščenja potoka Ložnica. 

 

Stanislav Zajšek sprašuje, kdo odobrava spremembo namembnosti, da se lahko iz poslovnih prostorov 

izdelujejo stanovanja, koliko poslovnih prostorov je spremenjenih v stanovanja in kdo to nadzira? Prosi 

za pisni odgovor. 
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Koliko prebivalcev Slovenske Bistrice vidi kabelsko televizijo? 

Kdaj se bodo nabavljali novi prenosniki? 

 

Miro Juhart opozori na cesto, ki poteka med naseljema Črešnjevec in Leskovec. Zanima ga, ali obstaja 

možnost, da se za umirjanja hitrosti pri avtobusni postaji postavijo hitrostne ovire? 

Pristojne službe prosi, da bi bilo potrebno na Veleniku, pri odcepu za naselje Leskovec, za boljšo 

preglednost posekati gosto rastje. 

Daje pobudo, da občina pripravi projekte in razpise za blažitev korona krize svojim podjetnikom, 

obrtnikom in tistim, ki se bodo s težavo prebili skozi to zadevo. 

 

K točki 19. dnevnega reda  

Informacije 

 

      -Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine Slovenska 

Bistrica v letu 2019 

 

      -Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2019 

 

      - razno. 

Štefan Otorepec pove, da se je z 18. 5. 2020 odprl vrtec v Laporju, kateri pa zaradi trenutnih razmer ni 

doživel svečanega odprtja.  

Drago Mahorko sprašuje predsedujočega, ali bo ob državnem prazniku prireditev na Zgornji Ložnici? 

Ludvik Repolusk se zahvaljuje pripravljavcema poročil Varnostnega sosveta in Sveta za preventivo v 

cestnem prometu Občine Slovenska Bistrica za poročilo, Varnostni sosvet pa sprašuje glede 

nezakonitega posega v prostor pri Kropcu in kako je s to zadevo? 

Odgovor mu je podal predsednik varnostnega sosveta. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:52. 
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