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ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica,
ki je bila v torek, 17.4.2018, ob 15. uri
21. 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 Severina Ušen in Matej Goričan.
Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Irena Jereb, vodja oddelka za
družbene dejavnosti; Monika Kirbiš Rojs, vodja oddelka za gospodarstvo; Milan Ozimič, vodj
oddelka za okolje in prostor; 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 20. redne seje z dne 20.2.2018
Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.
Občinski svet je brez razprave soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki.
K tč. 3 dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. izredne seje z dne 26.2.2018
Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.
Občinski svet je brez razprave soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki.
K tč. 4 dnevnega reda
Potrditev dnevnega reda 21. redne seje
Drago Mahorko je uvodoma pripomnil, da je več kot 18 točk dnevnega reda preveč, zato se naj
to v bodoče upošteva.
Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa soglasno sprejel naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

TOČKA Ugotovitev sklepčnosti
TOČKA Potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 20.2.2018
TOČKA Potrditev zapisnika 5. izredne seje z dne 26.2.2018
TOČKA Potrditev dnevnega reda 21. redne seje
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5. TOČKA Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2017
6. TOČKA Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – II.
obravnava
7. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
obrtno zazidavo »Bistrica« - I. obravnava
8. TOČKA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« - I.
obravnava
9. TOČKA Občinski podrobni prostorski načrt »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na
parc. št. 685/1, k.o. Cigonca« – seznanitveno gradivo
10. TOČKA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem
predelu Zagrad – I. obravnava
11. TOČKA Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava
12. TOČKA Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov
Občine Slovenska Bistrica
13. 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 – II. obravnava
14. TOČKA Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava
15. TOČKA Soglasje k Statutu o spremembah in dopolnitvah Statuta Zavoda za kulturo
Slovenska Bistrica
16. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova kopališča«
17. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nadzidava Zdravstvenega
doma«
18. TOČKA Dokument identifikacije investicijskega projekta ( DIIP) »Dograditev 2. OŠ«
19. TOČKA Trendi varnostnih pojavov na območju občine Slovenska Bistrica v letu 2017
20. TOČKA Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska
Bistrica za leto 2017
21. TOČKA Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja
občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2017
22. TOČKA Premoženjske zadeve:
- prenos stvarnega premoženja v last Občine Slovenska Bistrica v skladu z Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Trg svobode, Ljudska univerza, zemljišče
na Ošlju, spomenik NOB Visole)
23. TOČKA Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
- imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda za informiranje
Slovenska Bistrica
- mnenje h kandidatoma za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Pohorskega bataljona Oplotnica
- mnenje h kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
24. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude
25. TOČKA Vprašanja in pobude
26. TOČKA Informacije:
-Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine Slovenska
Bistrica v letu 2017
-Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2017
-razno.
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K tč. 5 dnevnega reda
Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2017
Uvodno obrazložitev k predloženemu zaključnemu računu je podal direktor občinske uprave.
Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval zaključni račun občine, se z njim seznanil
in sprejel sklep, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Svetniška skupina SD meni, da je zaključni račun zgledno in lepo pripravljen; veseli jih, da je
projekt Zahodna obvoznica s strani Občine realiziran; pozdravljajo tudi vse ostale projekte, ki so
bili izvedeni, želeli pa bi, da bi bilo več projektov, ki so namenjeni ljudem, ne samo
infrastrukturi.
Glede na to, da svetniška skupina ni potrjevala proračuna občine, tudi zaključnega računa ne
bodo potrjevali. Prepričani so, da nimajo možnosti sooblikovati proračuna v prvi fazi, saj z
amandmaji ne dosežejo realizacije, ker občinski svet njihove predloge zavrne.
V zapisnik se naj uvrsti njihova zahteva, da se preveri, koliko predlogov opozicije je bilo
sprejetih?
Svetniška skupina DeSUS se je seznanila z zaključnim računom in glede na to, da v lanskem letu
ni bilo rebalansa, je bil proračun zastavljen realno. Želeli bi, da bi bili posamezni projekti, ki se
prestavljajo, realizirani že lani; bodo pa zaključni račun podprli, ker je dosežen presežek
prihodkov nad odhodki.
Svetniška skupina SMC se bo pri glasovanju sprejemanja zaključnega računa vzdržala, ker
nimajo možnosti sodelovanja pri pripravi proračuna. Sprašujejo še, kdaj bodo imeli občani
možnost sodelovati pri pripravi proračuna?
Svetniška skupina SDS ugotavlja, da bistvenih odstopanj ni bilo in predlagajo poenostavitev
administracije, ker je gradivo preobsežno in se podvaja; pomembno je predvsem, da zaključni
račun pregleda nadzorni odbor in opozori na morebitne nepravilnosti.
Setniška skupina SLS se je seznanila z zaključnim računom in nanj nima pripomb. Proračun
občine pripravi občinska uprava in tudi če bi pripravi sodelovali vsi, ne bi bilo nič drugače.
Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 28 svetnikov z 19 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za
leto 2017.
K tč. 6 dnevnega reda
Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – II. obravnava
Uvodno obrazložitev k programu dela je podal direktor občinske uprave.
Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi program dela in sprejel sklep, da
je primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženi Program dela za področje
družbenih dejavnosti in sprejel sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Statutarno pravna komisija je obravnavala Program dela in sprejela sklep, da je primeren za
obravnavo na občinskem svetu kljub opazki, da so že na prejšnji seji predlagali, da se umakne
obravnava spremembe Statuta in Poslovnika občinskega sveta.
Svetniški skupini SD bi bilo smiselno, da se obravnava Odloka o plakatiranju prestavi naprej ter
da se v program dela uvrsti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah in
priznanjih.
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Ludvik Repolusk je spomnil, da pripravo Odloka o plakatiranju uvrščamo v program dela že štiri
leta in upa, da ga bomo uspeli pripraviti v 4. kvartalu; opozoril je tudi, da 2. kvartal že poteka in
da bi bilo potrebno vložiti več energije v pripravo Odloka o urejanju javnih površin.
Odgovore na razpravo je podal predsedujoči.
Tomaž Godec je mnenja, da ob urejenih večjih plakatnih mestih nihče ne bi bil zainteresiran za
plakatiranje na zasebni lastnini. Ko bo urejeno plakatiranje na javni površini, se bomo lahko
lotili urejanja plakatiranja na zasebni površini.
Žarko Furman pričakuje od statutarno pravne komisije, da bo pripravila spremembe statuta in
Poslovnika o delu občinskega sveta in ju uskladila s pozitivno zakonodajo.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje, občinski svet pa v navzočnosti 28 svetnikov s 26
glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme program dela Občinskega sveta Občine
Slovenska Bistrica za leto 2018 - v II. obravnavi.
K tč. 7 dnevnega reda
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno
zazidavo »Bistrica« - I. obravnava
Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter
predstavnica podjetja Ibis d.o.o.
Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu. Glede na to, da v času razgrnitve nanj ni bilo
pripomb, predlagajo sprejem po skrajšanem postopku.
Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in sprejela sklep, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in ne nasprotujejo sprejemu po skrajšanem
postopku.
Svetniška skupina SD nima zadržkov k Odloku in ga bo potrdila.
Tudi svetniška skupina SMC podpira predlog, jih pa zanima, če so bile opravljene meritve glede
sevanja, ker na tem področju poteka daljnovod.
Odgovor je podala predstavnica Ibis d.o.o.
Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi.
Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopu.
Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«.
K tč. 8 dnevnega reda
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« - I. obravnava
Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podala predstavnica podjetja Ibis d.o.o.
Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu ter predlagal sprejem po skrajšanem postopku.
Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in sprejela sklep, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in predlagajo sprejem po skrajšanem
postopku.
Svetniška skupina SD podpira sprejem predlaganega Odloka.
Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi.
Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopu.
Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Bistriška vrata zahod« v I. obravnavi.
K tč. 9 dnevnega reda
Občinski podrobni prostorski načrt »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št.
685/1, k.o. Cigonca« – seznanitveno gradivo
Uvodno obrazložitev k predlaganemu dokumentu je podala predstavnica podjetja Ibis d.o.o.
Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Občinski svet je soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je seznanil z dopolnjenim osnutkom občinskega
podrobnega prostorskega načrta za »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1,
k.o. Cigonca«.
K tč. 10 dnevnega reda
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem
predelu Zagrad – I. obravnava
Uvodno obrazložitev k predlaganemu dokumentu je podal predstavnik R projekta d.o.o.
Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu ter predlagal sprejem po skrajšanem postopku.
Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in sprejela sklep, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in predlagajo sprejem po skrajšanem
postopku.
Svetniška skupina SD podpira sprejem predlaganega Odloka.
Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi.
Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopu.
Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad.
K tč. 11 dnevnega reda
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava
Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter
predstavnik pripravljavca gradiva Locus d.o.o.
Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval predloženi dokument in sprejel sklep, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in sprejela sklep, da je
primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu, predlaga pa, da se podaljša rok za
obravnavo.
Ludvik Repolusk je izrazil zadovoljstvo, da je občinska uprava pristopila k urejanju tega
področja, prav tako pa je predlagal, da se 30-dnevni rok za javno obravnavo podaljša.
Patricija Breznikar je opozorila na napake v imenih krajev, kar se naj popravi do druge
obravnave.
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V nadaljnji razpravi so se pohvalo izrazili do pripravljenega Odloka Modest Motaln, dr. Andrej
Godec, Darko Sagadin, Srečko Juhart, SDS in Maks Tramšek ter predlagali, da izkoristimo vse
možnosti, ki so namen ponujene, povezane pa so s finančnimi obveznostmi občine. Dana je bila
pripomba, naj se ne odpirajo nove poti, ki niso potrebne za stanovalce; poti, ki so namenjene za
spravilo lesa, pa naj se ne kategorizirajo kot javne poti. Vprašanje je tudi, kako se bodo odmerile
ceste, kjer so spori med lastniki zemljišč ter z javnimi potmi, ki so v lastništvu občine?
Drago Mahorko je predlagal, da se občinski svet danes seznani z odlokom, ki se poda v 60dnevno obravnavo in potem ponovno prva obravnava.
Odgovore na vprašanja iz razprave sta podala vodja oddelka in pripravljavec gradiva.
Po razpravi je občinski svet v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je obravnaval Odlok o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Slovenska Bistrica in ostaja v I. obravnavi.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica se posreduje v 45 dnevno
javno obravnavo.
*
Odmor od 17.15 do 17.35.
V nadaljevanju je prisotnih 24 svetnikov.
*
K tč. 12 dnevnega reda
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov Občine
Slovenska Bistrica
Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica in sprejel sklep, da je primeren za
obravnavo na občinskem svetu. Enak sklep je sprejela tudi Statutarno pravna komisija.
Svetniška skupina SD podpira predlagani Pravilnik, zanima pa jih, ali je potrdilo Študentskega
doma o začasnem bivanju dovolj?
Zajšek Stanislava zanima, ali podjetja v občini podajo potrebe po deficitarnih poklicih in če se to
upošteva?
Odgovore na vprašanja je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti.
Občinski svet je v prisotnosti 25 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica.
K tč. 13 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 – II. obravnava
Uvodno obrazložitev k predlogu 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 in sprejem na občinskem svetu.
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Odbor za gospodarstvo in proračun je obravnaval predloženo dokument in sprejel sklep, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Setniška skupina SD bo predlagani Pravilnik potrdila.
Svetniška skupina DeSUS je v prvi obravnavi predlagala znižanje izplačil predsednikom KS,
znižanje sejnin članom svetov KS ter znižanje sejnin občinskim svetnikom. Njihovi predlogi niso
bili upoštevani, zato bo svetniška skupina glasovala proti sprejemu predlaganega Pravilnika.
Občinski svet je v navzočnosti 26 svetnikov z 22 glasovi ZA in 4 PROTI sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik 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 II. obravnavi.
K tč. 14 dnevnega reda
Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava
Uvodno obrazložitev k predlogu Pravilnika je podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve.
Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Pravilnik in sprejela sklep, da je primeren
za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Setniška skupina SD izraža zadovoljstvo, da so bile pripombe iz prve obravnave sprejete,
predlagajo pa množinsko obliko v 11. členu.
Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine
Slovenska Bistrica v II. obravnavi.
K tč. 15 dnevnega reda
Soglasje k Statutu o spremembah in dopolnitvah Statuta Zavoda za kulturo Slovenska
Bistrica
Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog soglasja in sprejel sklep, da je primeren za
obravnavo na občinskem svetu.
Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k Statutu o spremembah in dopolnitvah
Statuta Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.
K tč. 16 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova kopališča«
Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Dokumentom in meni, da je primeren za
obravnavo na občinskem svetu.
Svetniška skupina SD bo predlagani Dokument identifikacije potrdila in jih veseli, da bo prišlo
do obnove tega objekta.
Svetniška skupina DeSUS bo prav tako potrdila predloženi DIIP in predlaga, da se razmisli o
širitvi kopališča.
Predloženi DIIP podpira tudi svetniška skupina SDS.
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Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP » Obnova kopališča Slovenska Bistrica«
Investicija je uvrščena v Načrt razvojni programov v obdobju 2018-2019
Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijske dokumentacije ter za
spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za
odobritev in realizacijo sofinancerskih sredstev.
K tč. 17 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nadzidava Zdravstvenega
doma«
Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Dokumentom in meni, da je primeren za
obravnavo na občinskem svetu.
Svetniška skupina SD na generalni ravni podpira razširitev Zdravstvenega doma, opozarjajo pa
na prostore, ki jih zasedajo zasebniki in so večji, kot jih bomo dobili z nadzidavo. Iz poročila ZD
ni razviden prihodek od najema prostorov od zasebnikov; v proračunu nimamo planiranih
sredstev za ta namen, prav tako ni v Načrtu razvojnih programov za leti 2018 in 2019. Opozorili
so še na pomanjkanje parkirnih prostorov, kar je že sedaj zelo pereče, s širitvijo pa se bodo
težave še povečale.
Svetniška skupina SMC podpira ta projekt, prav tako pa opozarjajo na problematiko parkiranja.
Zanima jih, ali se razmišlja o odkupu zemljišč za parkirišča, o gradnji parkirne hiše?
Ludvika Repoluska je zanimalo tudi, kako potekajo aktivnosti v zvezi z urgentnim centrom?
Odgovore sta podala vodja oddelka za družbene dejavnosti in župan.
Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) »Nadzidava ordinacij za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica «.
Investicija se uvrsti v Načrt razvojni programov v obdobju 2018-2019.
K tč. 18 dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta ( DIIP) »Dograditev 2. OŠ«
Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za družbene
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Dokumentom in meni, da je primeren za
obravnavo na občinskem svetu.
Svetniška skupina SD je pripomnila, da te investicije ni v Načrtu razvojnih programov za
prihodnje leto, se pa zavedajo, da je potrebno sredstva za ta namen zagotoviti.
Občinski svet je v prisotnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) » Dograditev 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica«
Investicija se uvrsti v Načrt razvojni programov v obdobju 2018-2022.
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K tč. 19 dnevnega reda
Trendi varnostnih pojavov na območju občine Slovenska Bistrica v letu 2017
Uvodno poročilo k trendom varnostnih pojavov je podal komandir Policijske postaje Slovenska
Bistrica.
Trende varnostnih pojavov je obravnaval varnostni sosvet, ki je pohvalno ocenil delo na varni
soseski ter zmanjševanje števila mrtvih v prometnih nesrečah.
Svetniška skupina SD se zahvaljuje za opravljeno delo, opozarja pa na zaskrbljujoč element, to
je družinsko nasilje. Varnostni sosvet naj še posebej opozarja in poziva k prijavi vseh takšnih
dogajanj. Povečuje se kriminaliteta mladoletnih ter proizvodnja nedovoljenih poživil, več je tudi
kršitev na področju zaščite živali; poseben problem pa so samomori.
Svetniška skupina DeSUS ocenjuje, da je delo Policije in sodelovanje z lokalno skupnostjo
dobro in se jim za to zahvaljujejo.
S predhodniki se strinja tudi svetniška skupina SMC, opozarja pa na nasilje med vrstniki.
Svetniška skupina SLS je zadovoljna s poročilom in delom Policije, zanima pa jih starostna
struktura uživalcev prepovedanih poživil?
Svetniška skupina SDS ugotavlja, da Policijska postaja dela zelo uspešno, saj imamo kljub
trendom priseljevanja tujcev še vedno občutek varnosti, pozorni pa moramo biti na dnevne
migracije ljudi.
Odgovore na vprašanja iz razprave je podal komandir Policijske postaje, ki se je vsem navzočim
zahvalil za sodelovanje.
K tč. 20 dnevnega reda
Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica za
leto 2017
Uvod k poročilu je podal sodelavec za zaščito in reševanje.
Poročilo je obravnaval varnosti sosvet, ki je posebno pohvalo izrekel gasilcem za njihovo delo.
Svetniška skupina SD se vsem pripadnikom, ki delujejo v sklopu civilne zaščite, zahvaljuje za
njihovo delo, predvsem pa še gasilcem. Še posebej je izpostavil uporabo defilibratorjev.
Svetniška skupina DeSUS meni, da je delo na tem področju dobro organizirano. Zavedajo se, da
je tu veliko volonterskega dela, za kar se vsem udeležencem zahvaljujejo.
Zahvalo vsem udeležencem, še posebej gasilcem, so izrekle tudi svetniške skupine SMC, SLS in
SDS.
Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednji
SKLEP

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o izvajanju zaščite in
reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica za leto 2017.
K tč. 21 dnevnega reda
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega
programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2017
Uvod v poročilo je podal vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Varnostni sosvet, ki je obravnaval predloženo poročilo, se zahvaljuje vsem sodelavcem
inšpektorata za njihovo delo. Zahvalo so podale še svetniške skupine SD, DeSUS, SLS, SMC in
SDS.
Občinski svet je po razpravi v navzočnosti 29 svetnikov sprejel naslednji
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SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o delu medobčinskega
inšpektorata in redarstva ter sprejme oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine
Slovenska Bistrica za leto 2017.
K tč. 22 dnevnega reda
Premoženjske zadeve:
- prenos stvarnega premoženja v last Občine Slovenska Bistrica v skladu z Zakonom
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Trg svobode, Ljudska univerza,
zemljišče na Ošlju, spomenik NOB Visole)
Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu je podala vodja oddelka za splošne in pravne
zadeve.
Svetniška skupina SD bo predloge sklepov podprla, potrebno je nadaljevati z aktivnostmi.
Občinski set je soglasno sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša z nadaljevanjem postopka prenosa
nepremičnin:
- zemljišč parc. št. 2499/1, 2499/3 in 2499/4 k. o. 753 Slovenska Bistrica
- zemljišča parc. št. 1314 in stavba 22 k. o. 753 Slovenska Bistrica
- zemljišča parc. št. 561 k. o. Ošelj
- zemljišča s spomenikom parc. št. *114 k. o. 736 Visole
v last Občine Slovenska Bistrica v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja.
K tč. 23 dnevnega reda
Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Štefan Otorepec je obrazložil svoj glas, saj zaradi konflikta interesa ne bo glasoval.
Občinski svet je v navzočnosti 29 svetnikov z 28 glasovi ZA sprejel naslednji
SKLEP
o imenovanju treh predstavnikov v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna Šola Gustava Šiliha Laporje
I.
V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Gustava Šiliha Laporje se
kot predstavniki Občine Slovenska Bistrica i m e n u j e j o:
- Ksenija Vidali
- Štefan Otorepec
- Janja Mlaker
II.
Mandat imenovanih traja štiri leta.
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- imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda za
informiranje Slovenska Bistrica
Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Dr. Andrej Godec je opozoril, da postopek ni bil voden pravilno, saj postopka ne bi smel voditi
direktor zavoda, zato za predlog ne bo glasoval.
Odgovor je podala vodja oddelka.
Drago Mahorko meni, da odgovor ni bil zadovoljiv, zato tudi sam za predlog ne bo glasoval.
Patricija Breznikar je prepričana, da je bil postopek primeren, saj svet zavoda še ni konstituiran
in ni mogel dati poziva; Tomaž Godec pa misli, da bi morala postopek voditi Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot predstavnica ustanovitelja.
Po razpravi je občinski svet s 16 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel naslednji
SKLEP
o imenovanju enega predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za
informiranje Slovenska Bistrica
I.
V Svet zavoda Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica se kot predstavnik
zainteresirane javnosti i m e n u j e :
- Zlatko Pongračič
II.
Mandat imenovanega traja štiri leta.
- mnenje h kandidatoma za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Občinski svet je brez razprave v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednje
MNENJE
h kandidaturama za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Pohorskega bataljona Oplotnica
Matjažu Vrtovcu in Lovru Dretniku se da pozitivno mnenje h kandidaturama za ravnatelja
javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica.
- mnenje h kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Občinski svet je brez razprave v navzočnosti 29 svetnikov soglasno sprejel naslednje
MNENJE
h kandidaturi za ravnateljice javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole
dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Lidiji Milošič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico javnega-vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.
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K tč. 24 dnevnega reda
Odgovori na vprašanja in pobude
Drago Mahorko je svoje vprašanje namenil županu, ne nadzornemu odboru, Ludvik Repolusk pa
vodji oddelka za splošen in kadrovske zadeve.
Mira Juharta pa je zanimalo, kdaj bodo izvedena dela v naselju Leskovec?
Odgovor je podal direktor občinske uprave.
K tč. 25 dnevnega reda
Vprašanja in pobude
Drago Mahorko je vprašal, ali so bili realizirani sklepi, zakaj ne in kdaj bodo, sprejeti na seji v
mesecu oktobru, glede premoženjskih zadev na Osankarici?
Odgovor je podala vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve.
Stanislav Zajšek sprašuje, ali so vsi stanovanjski bloki v Slovenski Bistrici in vse hale v Impolu
priključeni na javno kanalizacijo?
Odgovor je podal vodja oddelka za okolje in prostor.
Štefan Otorepec je opozoril na uničevanje cest v naselju Žabljek in Razgor, saj izvajalec del
gradnje nadvoza nad železniško progo v naselju Brežnica, s težkimi tovornjaki prevažajo
ogromne količine materiala. Pri izvajalcu del je potrebno doseči zagotovilo, da bodo ceste po
zaključku del vzpostavljene v prvotno stanje.
Odgovor je podal vodja oddelka za okolje in prostor.
Drago Capl sprašuje, kako daleč je premoženjsko pravni postopek cestnega odseka Kajuhove
ceste pri odcepu za Impol?
Odgovor je podal vodja oddelka za okolje in prostor.
Miro Juhart opozarja na dotrajane bankine v naselju Sp. Nova vas ter predlaga ureditev brežin.
Zanima ga, ali je možna ureditev in doasfaltiranje bankin v smeri Črešnjevca do Leskovca.
Opozoril je na dotrajano konstrukcijo mostu v naselju Leskovec.
Kako je z ureditvijo parkirišča v Veleniku pri dovozu na avtocesto. Ali je vse skladno z
zakonodajo?
Jelka Jamnikar je mnenja, da se je tržnica v gradu zelo dobro prijela. Zanima jo, ali vsi
ponudniki plačujejo enako pristojbino za najem prostora in če je možno, da bi se prodaja v
zimskem času vršila v pristavi?
Štefan Otorepec, Modest Motaln in Maks Tramšek sprašujejo, kdaj bodo nakazana sredstva za
zimsko službo, ali bodo za ta namen dodatna sredstva oz. naj se sredstva, ki so v proračunu,
nakažejo takoj.
Odgovor je podal župan.
K tč. 26 dnevnega reda
Informacije:
-Poročilo o opravljenih nalogah in drugih aktivnostih Varnostnega sosveta Občine
Slovenska
Bistrica v letu 2017
-Poročilo o realizaciji programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2017
-razno.
Seja je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala:
Mira Kresnik

Dr. Ivan ŽAGAR,
župan
Občine Slovenska Bistrica

