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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 12,   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: 

obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

 Številka: 9000-5/2023-0203-Z 
 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 26. januarja 2023 

 

 

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

Žagar (v nadaljevanju predsedujoči), v sejni sobi prenovljenega objekta na Vošnjakovi ulici 10, 

2310 Slovenska Bistrica. Pričela se je ob 15. uri. 

 

K točki 1. dnevnega reda  

Ugotovitev sklepčnosti 

Predsedujoči je ugotovil, da je navzočih 30 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji je opravičil Andrej Arnuš. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor Občinske uprave; Irena Jereb, vodja Oddelka 

za družbene dejavnosti; Janja Tkavc Smogavec, vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve; 

Janja Mlaker, vodja Oddelka za okolje in prostor; Mojca Teran, vodja Oddelka za finance in 

računovodstvo; Aleksandra Pirš, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica; 

predstavnica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica; Marko Petrišič, predsednik KS Zg. 

Ložnica; Mateja Ačko Kobale; Nežka Jurič; Branka Soršak, tajnica župana ter predstavniki 

medijev. 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 21.12.2022 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov brez razprave soglasno sprejel zapisnik 2. redne seje. 

 

K točki 3. dnevnega reda  

Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 28.12.2022 

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Ludvik Repolusk je obrazložil svojo pripombo in obrazložitev glasu.  

Občinski svet je z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel zapisnik 1. dopisne seje. 

 

K točki 4. dnevnega reda  

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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Določitev dnevnega reda 2. redne seje   

Uvodno obrazložitev k predloženemu dnevnemu redu je podal predsedujoči. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti  

2. TOČKA Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 21.12.2022 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 28.12.2022 

4. TOČKA Določitev dnevnega reda 2. redne seje   

5. TOČKA Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2023 – I. obravnava 

6. TOČKA Program dela Občinskega sveta za leto 2023 – I. obravnava 

7. TOČKA Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Slov. Bistrica 

8. TOČKA Potrditev elaboratov oblikovanja cen gospodarskih javnih služb na območju 

Občine Slovenska Bistrica: 

a) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, 

Komunala Slovenska Bistrica 

b) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode, Komunala Slovenska Bistrica 

c) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Ravnanje s komunalnimi 

odpadki, Komunala Slovenska Bistrica 

d) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, KS 

Zgornja Ložnica 

9. TOČKA Stališča do pripomb in predlogov javnosti ter predstavitev Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 

100328264 v Gaberniku, občina Slovenska Bistrica v I. obravnavi 

10. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nova poslovno upravna stavba  

11. TOČKA Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2023 

12. TOČKA Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 

13. TOČKA Poročilo o članstvu v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih 

zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica 

14. TOČKA Kadrovska zadeva: 

a/ imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

b/ imenovanje članov Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica 

c/ imenovanje članov Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica 

d/ imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slov. 

Bistrica 

15. TOČKA Premoženjske zadeve: 

a/ Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro 

b/ Predlog za izbris zaznambe grajeno javno dobro 

16. Vprašanja in pobude 

17. TOČKA Informacije – razno 

 Informacija o začasnem financiranju januar – marec 2023 

 

K točki 5. dnevnega reda  

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2023 – I. obravnava 

Uvod 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. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da 

je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 
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Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo, se z njim seznanil ter 

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

Tudi Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženo gradivo in soglasno sprejela sklep, 

da je primerno za nadaljnjo obravnavo. 

V razpravi so sodelovali dr. Vito Martinčič, Ivan Kumaver, Ludvik Repolusk, Luka Zorko, 

Marko Berdnik, Žarko Furman, Maksimiljan Tramšek, Zoran Košič, Modest Motaln, dr. Andrej 

Godec, Stanislav Zajšek in mag. Karmen Furman. 

Obrazložitev in pojasnila sta podala predsedujoči in direktor občinske uprave. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 30 svetnikov s 23 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel 

naslednji 

S K L E P     

 
Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o proračunu Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2023 v I. obravnavi. 

 

K točki 6. dnevnega reda  

Program dela Občinskega sveta za leto 2023 – I. obravnava 

Uvod 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. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da 

je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo, se z njim seznanil ter 

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

Tudi Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženo gradivo in soglasno sprejela sklep, 

da je primerno za nadaljnjo obravnavo. 

V razpravi so sodelovali dr. Vito Martinčič, dr. Andrej Godec Ivan Kumaver in Ludvik 

Repolusk. 

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P     
           

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme program dela Občinskega sveta Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2023 - v  I. obravnavi. 

 

* 

Odmor od 17:15 do 17:40 

* 

V nadaljevanju seje je bilo prisotnih 28 svetnikov. 

 

K točki 7. dnevnega reda  

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Slov. Bistrica 

Uvod sta podali Aleksandra Pirš, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in 

predstavnica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. 
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Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženo gradivo in soglasno sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

V imenu SD je razpravljal dr. Andrej Godec. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P     
       

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme predlagani sklep o  določitvi  cen programov v  vrtcih na območju 

občine Slovenska Bistrica. 

 

K točki 8. dnevnega reda  

Potrditev elaboratov oblikovanja cen gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Slovenska Bistrica: 

a) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, 

Komunala Slovenska Bistrica 

Obrazložitev je podal Maksimiljan Tramšek. 

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predložena gradiva in sprejel sklep, da so primerna 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

V razpravi so sodelovali dr. Andrej Godec, dr. Vito Martinčič, Stanislav Zajšek, Žarko 

Furman in Ludvik Repolusk.  

Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 30 svetnikov z 19 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

naslednji 

S K L E P  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je predložil izvajalec javne službe 

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o..  

 

S K L E P  2 

 

Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo: 

 Cena omrežnine: 5,0847 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV). 

                  (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

 Cena vodarine: 0,8688 EUR/m³ (brez DDV). 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 2. 2023. 

 

b) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode, Komunala Slovenska Bistrica 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov z 19 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P  1 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga 
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je predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in 

druge storitve d.o.o..  

 

S K L E P  2 

 

Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode: 

 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode: 

 Cena omrežnine:  5,5962 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

                                                         (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

 Subvencija omrežnine:  2,7981 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

  (ostaja v veljavi obstoječa potrjena subvencija) 

Cena storitve:  0,4879 EUR/m³ (brez DDV) 

  

 

2. Čiščenje komunalne odpadne vode: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

Cena storitve: 0,7521 EUR/m³ (brez DDV 

  

 

3. Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

Cena storitve:  0,5137 EUR/m³ (brez DDV) 

  

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 2. 2023. 

 

c) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Ravnanje s 

komunalnimi odpadki, Komunala Slovenska Bistrica 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov z 19 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

gospodarske javne službe  ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenska 

Bistrica, ki ga je predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za 

komunalne in druge storitve d.o.o..  

 

S K L E P  2 

 

Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki: 

 

1. Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki: 

Cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:  0,16551 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:  
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          0,00177 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 

Cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:  0,10704 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 Cena stroškov javne infrastrukture obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:  

    0,02241 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

 

Cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

    0,08118 EUR / kg / mesec (brez DDV).   

 

Cena stroškov javne infrastrukture odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov:    0,06667 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

                                                                            (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

 

2. Storitve ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenega vrtnega  

    odpada: 

 

Cena zbiranja in obdelave biološko razgradljivih odpadkov:            

                                                                                      0,08188 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja in obdelave biološko razgradljivih odpadkov: 

                                 0,02533 EUR / kg / mesec (brez DDV). 

                                                                          (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

 

S K L E P  3 

 

Cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 2. 2023. 

 

 

d) Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, 

KS Zgornja Ložnica 

Uvod je podal Marko Petrišič, predsednik KS Zg. Ložnica. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov brez razprave z 19 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

S K L E P  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je predložil izvajalec javne službe Krajevna 

skupnost Zgornja Ložnica. 

 

S K L E P  2 

 

Potrdijo se naslednje predlagane cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo izhajajoče iz Elaborata: 

 

 Cena omrežnine:  3,35EUR/mesec (brez DDV). 

 

 Cena vodarine: 0,50 EUR/m³ (brez DDV). 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 2. 2023. 
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K točki 9. dnevnega reda  

Stališča do pripomb in predlogov javnosti ter predstavitev Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 

100328264 v Gaberniku, občina Slovenska Bistrica v I. obravnavi 

Uvod je podala vodja Oddelka za okolje in prostor. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo, se z njim seznanil ter 

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

V imenu SD je razpravljal Ludvik Repolusk. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  št. 1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme sklep o sprejemu stališč do pripomb na 

razgrnjeni dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev 

kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100328264 v Gaberniku, ki se ga v prostorskem 

informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1603.  

 

in 

 

S K L E P  št. 2 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100328264 v 

Gaberniku, ki se ga v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 

1603, v I. obravnavi. 

 

K točki 10. dnevnega reda  

Dokument identifikacije investicijskega projekta – Nova poslovno upravna stavba 

Uvod je podal direktor Komunale Slovenska Bistrica. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženo gradivo, se z njim seznanil ter 

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

V razpravi so sodelovali Domen Korošec, dr. Andrej Godec, Ludvik Repolusk, Stanislav 

Zajšek, Iztok Daniel Utenkar, Modest Motaln, dr. Vito Martinčič in Jožef Gorinšek. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov s 27 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je seznanil z načrtovano investicijo Komunale 

Slovenska Bistrica d.o.o. v novo poslovno upravno stavbo in Dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta »NOVA POSLOVNO UPRAVNA STAVBA«, ki ga je izdelala 

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. z dne 10. 1. 2023. 

 

 

K točki 11. dnevnega reda  

Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2023 

Uvod je podal direktor občinske uprave. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 
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Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

SKLEP 

o uskladitvi neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2023 

 

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

01.01.2023 do 31.12.2023 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa najemna 

stanovanja v lasti Občine Slovenska Bistrica. 

 

K točki 12. dnevnega reda  

Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 

Uvod je podal predsednik komisije za priznanje, nagrade in imenovanja. 

V razpravi sta v imenu SD sodelovala dr. Andrej Godec in v imenu SLS Modest Motaln.   

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP  1 

 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA se podeli: 

 

MARJANU PIPENBAHERJU iz Slovenske Bistrice 

za vrhunske dosežke na področju projektiranja mostov ter izjemne dosežke v znanstveno-

raziskovalni dejavnosti.  

 

V nadaljevanju je občinski svet glasoval za vse štiri (4) sklepe skupaj in soglasno sprejel  

 

SKLEP  2 

 

LISTINA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se podeli:  

  

STANISLAVU MLAKARJU iz Vrhol pri Slovenski Bistrici 
za večletno, aktivno in zelo uspešno delo v organih Občine Slovenska Bistrica, predvsem na 

področju izvajanja razvojnih projektov lokalne skupnosti, varnosti ter zaščite in reševanja. 

 

SKLEP  3 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se podeli: 

 

PLANINSKEMU DRUŠTVU SLOVENSKA BISTRICA iz Slovenske Bistrice 

za 100. obletnico delovanja in prenašanja planinskega izročila in vrednot na bodoče rodove. 

 

SKLEP 4 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se podeli: 

  

VITU DRAGIČU iz Slovenske Bistrice  
za vrhunske dosežke na področju športa. 

 

SKLEP 5 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  se podeli: 
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AKTIVU KMEČKIH ŽENA ČREŠNJEVEC iz Črešnjevca 

za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulturne dediščine in podob naših krajev ter 30 let 

delovanja.  

 

K točki 13. dnevnega reda  

Poročilo o članstvu v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

seznanitveni 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je seznanil s poročilom članstvu v občinskih 

organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali 

soustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, v mandatnem obdobju 2018-2022. 

 

K točki 14. dnevnega reda  

Kadrovska zadeva: 

a/ imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

V razpravi so sodelovali dr. Vito Martinčič, Ludvik Repolusk in mag. Karmen Furman. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov z 19 glasovi ZA in 6 PROTI sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

 

Člani Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica v mandatnem obdobju 2022 – 2026 so: 

 

- Ivan Pristovnik, 

- Jelka Jamnikar, 

- Samo Iršič, 

- Goran Krajnčič, 

- Tanja Vintar. 

 

b/ imenovanje članov Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Ludvik Repolusk se je izločil iz glasovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov z 28 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov občinskega sveta v Varnostni sosvet Občine Slovenska 

Bistrica  

 

https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/komisija-za-mandatna-vprasanja-volitve-in-imenovanja
https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/komisija-za-mandatna-vprasanja-volitve-in-imenovanja
https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/komisija-za-mandatna-vprasanja-volitve-in-imenovanja
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Predstavnika Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica v Varnostnem sosvetu Občine 

Slovenska Bistrica sta: 

 

- Ludvik Repolusk, 

- Zoran Košič. 

 

c/ imenovanje članov Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica uvod KVIAZ  

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov brez razprave s 27 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel 

naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju članov Častnega razsodišča 

 

I.  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica imenuje člane Častnega sodišča v naslednji sestavi: 

 

 Jožica Ozvaldič, 

 Jožef Jerovšek, 

 Andreja Podgrajšek, 

 Sara Goričan, 

 Branko Repnik. 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja do poteka mandata Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. 

d/ imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slov. 

Bistrica 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov brez razprave soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slovenska 

Bistrica 

 

I.  

 

V Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slovenska Bistrica se  imenujejo: 

- Franc Podgrajšek, predsednik, 

- Samo Šift, član, 

- Drago Pristovnik, član, 

- Franc Ačko, član, 

- Ljubo Poles, član, 

https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/komisija-za-mandatna-vprasanja-volitve-in-imenovanja
https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/komisija-za-mandatna-vprasanja-volitve-in-imenovanja
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- Alenka Pušnik, članica, 

- Andrejka Pristovnik, članica. 

-  

II. 

 

Mandat imenovanih traja do poteka mandata Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. 

 

K točki 15. dnevnega reda  

Premoženjske zadeve: 

a/ Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro 

Uvod je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

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 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

S tem sklepom se ukine status javno dobro na nepremičninah: 

 parc. št. 249/9, k.o. 732 – Urh,  430 m2, javno dobro, 

 parc. št. 249/12, k.o. 732 – Urh, 306 m2, javno dobro, 

 parc. št. 698/3, k.o. 735 – Tinjska Gora, 203 m2, javno dobro 

 

Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica.  

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 

b/ Predlog za izbris zaznambe grajeno javno dobro 

Uvod je podala vodja Oddelka za splošne in pravne zadeve. 

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 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

  S K L E P   

 

I. 

 

Izbriše se zaznamba statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta 

na nepremičninah: 

 parc. št. 361/10 k.o. 741 – Bukovec, 24  m2, 

 parc. št. 777/2, k.o. 745 – Kovača vas, 120 m2, 

 parc. št. 858/2, k.o. 746 – Šentovec, 74 m2, 

 parc. št. 2509/4, k.o. 753 – Slovenska Bistrica, 100 m2, 

 parc. št. 2487/3, k.o. 753 – Slovenska Bistrica, 52 m2. 
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II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin. 

 

K točki 16. dnevnega reda  

Vprašanja in pobude 

 

Ivan Kumaver je podal pobudo, da se prostor za javna stranišča poišče nekje v centru mesta 

ali pa v sklopu izgradnje nove avtobusne postaje.  

Sprašuje, kako daleč je projekt izgradnje kolesarske poti ob lokalni cesti Pečke - Slovenska 

Bistrica (katerega je prevzela država) in kakšna bo dinamika izvedbe?  

Sprašuje, v kateri fazi je projekt nadzidave Doma starejših v Slovenski Bistrici, saj je tudi tega 

prevzela država in kdo koordinira izvedbo teh projektov? 

 

Dr. Vita Martinčiča zanima, kateri podatki ali dokumenti občine, občinskih organov in 

zavodov imajo oznako tajno in zakaj ter kateri podatki so javni? 

Podal je pobudo, da občina sprejme odlok, da mora biti umestitev vetrnic v naselju najmanj 800 

m od prve stanovanjske hiše. 

 

Drago Capl sprašuje, kdaj je predvidena preplastitev ceste v Kajuhovi in Špindlerjevi ulici in 

dokončna ureditev infrastrukture? 

Sprašuje, ali je že kakšen napredek pri reševanju težav glede zapiranja pešpoti s Špindlerjeve 

ulice v ulico Ob stadionu? 

 

Ludvik Repolusk je podal pobudo, da bi se enotno zavarovanje nepremičnin, s katerimi 

upravljajo krajevne skupnosti, uredilo v okviru občinske uprave.  

 

Iztok Daniel Utenkar je podal pobudo, da se pri mestnem kopališču do koloparka nemudoma 

uredi prehod čez cesto. Predlagal je postavitev hitrostne ovire. 

 

K točki 17. dnevnega reda 

Informacije – razno 

 Informacija o začasnem financiranju januar – marec 2023 

Predsedujoči je seznanil svetnike o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica za 

obdobje januar – marec 2023. 

Seja je bila zaključena ob 20.10. 

 

Zapisala: 

Branka Soršak                  

 

                                                                                                             Dr. Ivan ŽAGAR, 

                                                                                              župan 

                                                                                                        Občine Slovenska Bistrica                           






