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Z A P I S N I K 

2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v sredo, 8. marca 2023 
 

2. dopisna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je bila v sredo, 8. marca 2023, 

med 8. in 12. uro. 

 

Sejo je sklical župan in predsedujoči občinskemu svetu dr. Ivan Žagar. Za sejo je bil določen 

naslednji 

 

d n e v n i  r e d : 

1. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt « Obnova 

strehe na Gradu  Slovenska Bistrica« 

2. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Obnova 

poslikav v Dvorcu Zgornja Polskava« 

 

Dopisno sejo Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je izvedlo tajništvo župana v sredo, 

8. marca 2023. Med 8. in 12. uro je sprejemalo telefonske izjave o potrditvi predlaganih 

sklepov in s sprejemom elektronskega sporočila, ki so ga prejeli skupaj z gradivom. Občinske 

svetnice in svetniki so odločali tako, da so v telefonskem pozivu ali po elektronski pošti 

izjavili, ali so »ZA« ali »PROTI«  predlaganima sklepoma.  

V 2. dopisni seji je tako sodelovalo 27 članic in članov občinskega sveta (priloga seznam 

glasovanja). 

K točki 1. dnevnega reda  

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt « Obnova strehe na Gradu  

Slovenska Bistrica 

Ludvik Repolusk je želel, da se del vsebine elektronske pošte zapiše v zapisnik in sicer: 

»Pripominjam in opozarjam, da je Ministrstvo za Kulturo razpis - oznaka  JPR2-SVP-2023-

24  objavilo dne 10. 2. 2023 , z rokom prijave 13. 3. 2023 do 23.59 ure. Ponovno opozarjam, 

da je bilo v razpisanem obdobju resnično dovolj časa za sklic izredne seje "kršitev  1. 

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


Zapisnik 2. dopisne seje - OSNUTEK 

 

odstavka 43. člena Poslovnika  Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica", kjer bi lahko 

svetnice in svetniki pred samim glasovanjem, terjali obrazložitev, predvsem pod točko 2, kjer 

obnova traja že več kot deset let. Zato pozivam  Občinsko upravo in sklicatelja, to je župana 

dr. Ivana Žagarja, da mi posredujete  dokument - odgovor,  iz katerega bo razvidna sanacija 

po letih od pričetka do leta 2023, saj so v letošnjem letu v proračunu ponovno predvidena 

sredstva za obnovo. Pri tem navedite tudi vse izvajalce del in  zneske po posameznih letih 

obnove.  Pri odgovoru se ravnajte po določilih 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju«. 

 

Občinski svet je s 26 glasovi ZA, 1 PROTI sprejel naslednji 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta za projekt: » Obnova strehe na Gradu 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. 

 

 

K točki 2. dnevnega reda  

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt » Obnova poslikav v Dvorcu 

Zgornja Polskava 

Občinski svet je s 27 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel naslednji 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta za projekt: » Obnova poslikav v Dvorcu Zgornja Polskava« 

 

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. 

 

 

Zapisala:  

Branka Soršak 

 

 dr. Ivan ŽAGAR 

                                                                                                                     župan 

                                                                                                       Občine Slovenska Bistrica 






