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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: 9000-6/2019-Z2 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 14.2.2019, ob 15. uri 

 

2. 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 29 svetnic in svetnikov (v nadaljevanju svetniki) ter je 

tako zagotovljena sklepčnost (priloga seznam prisotnosti).  

Prisotnost na seji je opravičil  dr. Peter Cvahte. 

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; Milan 

Ozimič, vodja oddelka za okolje in prostor; Marija Kumaver, vodja oddelka za finance; Branka 

Soršak;   Mira Kresnik, tajnica župana, ter predstavniki javnih občil. 

 

K tč. 2 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 13.122018   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Občinski svet je brez razprave soglasno potrdil zapisnik v predlagani obliki. 

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 4.1.2019   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

Drago Mahorko je predlagal, da se  zapisnik dopolni z njegovo pripombo glede mnenja h 

kandidaturam za ravnatelja javnega – vzgojno izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola, da 

mnenje načeloma podpira, v bodoče pa od Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja pričakuje, da se bo opredelila o kandidatih, ki so v zadnjem mandatu vodili 

posamezni javni zavod, saj meni, da moramo podpreti tiste kandidatke in kandidate, ki so 

uspešno vodili javni zavod v zadnjem mandatu (v konkretnem primeru bi osebno podprl 

kandidaturo gospe Sonje Arbeiter, dosedanje ravnateljice). 

Občinski svet je s to pripombo soglasno potrdil zapisnik 1. dopisne seje. 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje  

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa v prisotnosti 30 svetnikov soglasno  sprejel naslednji 
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DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti  

2. TOČKA Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 13.12.2018 

3. TOČKA Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 4.1.2019 

4. TOČKA Določitev dnevnega reda 2. redne seje   

5. TOČKA Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 – I. obravnava 

6. TOČKA Program dela Občinskega sveta za leto 2019 – I. obravnava 

7. TOČKA Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska  Bistrica – I. 

obravnava 

8. TOČKA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva 

ulica – I. obravnava 

9. TOČKA Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Slovenska 

Bistrica – skrajšani postopek 

10. TOČKA Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 

11. TOČKA Novelacija  investicijskega programa za projekt Izgradnja vrtca v  Ozki ulici 

12. TOČKA Novelacija investicijskega programa za projekt  Dograditev  2. Osnovne šole  

Slovenska Bistrica 

13. TOČKA Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

naslednje generacije v občini Slovenska Bistrica 

14. TOČKA Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2019 

15. TOČKA Premoženjske zadeve: 

a/ predlog za izbris zaznambe grajeno javno dobro  

b/ predlog za ukinitev statusa javno dobro in vpis lastninske pravice Občine Slovenska 

Bistrica 

c/ predlog za vpis zaznambe grajeno javno dobro 

d/predlog za ukinitev statusa zemljišč – Uprava cest okraja Maribor Splošno ljudsko 

premoženje – v splošni uporabi 

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

zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 

Slovenska Bistrica 

17. TOČKA Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 

18. TOČKA Kadrovska zadeva: 

a/ imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

b/ imenovanje članov Varnostnega sosveta 

c/ imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in proračun 

d/ imenovanje člana Odbora za okolje in prostor 

e/ mnenje h kandidatki za mesto ravnatelja Srednje šole Slovenska Bistrica 

19. Vprašanja in pobude 

20. TOČKA Informacije – razno 

 Informacija o začasnem financiranju januar – marec 2019 

 

K tč. 5 dnevnega reda 

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 – I. obravnava  

Uvodno obrazložitev k predloženemu Odloku je podal župan. 

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

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako obravnaval predloženi Odlok o proračunu in sprejel 

sklep, da se naj v prihodnjih proračunih planira nabava vozila za prevoze starejših ljudi; da se 

prouči možnost višjega nadomestila ob rojstvu otroka ter da se je seznanil z Odlokom o 

proračunu in meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval Odlok o proračunu, se z njim seznanil in 

ugotavlja, da je v njem zagotovljeno premalo sredstev za urejanje cest in okolja, sicer pa je 

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 
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Tudi Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok in  sprejela sklep, da je 

predloženo gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Patricija Breznikar je opozorila na manko strokovnih delavcev v Knjižnici. Vseskozi so si 

pomagali z delavci preko javnih del, letos pa niso dobili odobrenih programov javnih del, odprli 

so Knjižnico na Pragerskem in podaljšali odpiralni čas, zaradi česar zelo čutijo manko kadra, 

zato je predlagala, da Občina iz sredstev, ki jih je do sedaj namenjala za javna dela, pokrije 

enega strokovnega sodelavca. 

Simon Unuk je predlagal, da se do drugega branja proračuna opredelijo sredstva za financiranje 

priključitve naselij Vrhloga in Črešnjevec na čistilno napravo. 

Žarko Furman je poročal, da je svetniška skupina SDS obravnavala Odlok o proračunu in meni, 

da je dokaj realen in omogoča nadaljnji razvoj občine. Zaskrbljeni so zaradi zahodne obvoznice, 

saj se je pričetek del že zamaknil. Svetniška skupina bo proračun podprla, saj je glede na dano 

situacijo razvojno naravnan. 

Štefan Otorepec je prisotne seznanil, da se je z današnjim dnem v Laporju pričela gradnja vrtca 

in opozoril, da bo zaradi majhnosti in oteženega dela na njej,  nujno potrebno dokupiti sosednjo 

parcelo. V naselju so tudi urejali pločnik v dolžini 400 m, kjer je za celotno infrastrukturo 

odprtih še 20.000 €. 

Mag. Karmen Furman je opozorila na dejstvo, da so vsi odhodki že naprej določeni, medtem ko 

so prihodki šele planirani. Veseli jo, da je proračun investicijsko naravnan, čeprav država nima 

razpisov, na katere bi se občina lahko prijavila. Povprečnina se je v letošnjem letu res dvignila, 

vendar so se zelo dvignili tudi stroški, predvsem z maso plač v javnem sektorju. Vesela bo, če 

bomo v letošnjem letu zagotovili sredstva vsaj za razgrnitev OPN ter opozorila na nivojsko 

križanje ceste z železnico v naselju  Cigonca. Ta prehod ni bil zajet v plan obnove železnice, ker 

občina nima primerne umestitve v prostorski plan. Za širitev industrijski cone Impol je 

namenjenih 20.000 €. V skladu z dogovorom bi se dela morala pričeti s 1.2., dela pa se še niso 

pričela. Sredstva v državnem proračunu so se za ta projekt znižala, dobila pa je odgovor, da bodo 

z deli pričeli v II. polovici leta. 

Ludvik Repolusk je opozoril na razliko med prihodki in odhodki, ki znaša preko 4 mio €.  

Vprašanja oz. pripombe je imel na naslednje postavke:  

- investicijsko odhodki 1.3.1.3. – nabava novega avtomobila; 

- pohvalna so sredstva na požarnem varstvu 2.3.; 

- nadgradnja Zdravstvena doma (3.8.4.) – opozoril je na pomanjkanje parkirišč; 

- 4.2. odmera cest meni, da bi bilo potrebno pričeti sistematsko delati na lem; 

- 5.1. socialno podjetništvo; 

- 5.2. turistična signalizacija ni omenjena v obrazložitvi; 

- 5.3. opredelitvi, ali se bo uredila spletna tržnica ali ne;  

- 7.1.1. vzdrževanje stanovanj, navesti točno število stanovanj (284); 

- 9.2.1. urejanje Tomšičeve ulice se že izvaja; 

- 9.26. ali je kanalizacijski sistem Jožef zaključen? 

- že nekaj let pogreša nadhod nad avtocesto na Cigonci. Prosi, da se v doglednem času pristopi k 

ureditvi; 

- že nekaj let je v kadrovskem načrtu medobčinskega inšpektorata planirano še eno delovno 

mesto. Ali se realizira, ali pa brisati iz načrta; 

- opozoril na neskladje z zakonodajo, saj je v eni KS poklicna zaposlitev. 

Jožef Trglec je predlagal, da se za socialno varstvo 3.3. – sofinanciranje RK znesek poveča za 

4.000 €, saj je letos potrebno izplačati odpravnino dolgoletni sodelavki ter posodobiti uniforme. 

Zanima ga tudi, kaj predstavlja znesek 250.000 € za kanalizacijo na Jožefu? 

Miro Juhart je zaskrbljen zaradi velikega zadolževanja. Zelo so se povečali izdatki za službena 

potovanja, stroški prevozov v tujino; materialni stroški so se preveč povečali, znižati pa bi se 

morala sredstva za reprezentanco. 

Stanislav Zajšek je zadovoljen s predlaganim proračunom, ga pa zanima, če so v njen predvidena 

sredstva za dodatna parkirišča pri Zdravstvenem domu? 

Darko Sagadin je povedal, da bo svetniška skupna N.Si proračun podprla. 



Zapisnik 2. redne seje - OSNUTEK 

Matej Španinger je predlagal, da strokovne službe podrobno pregledajo javni razpis za bazen; 

zanima ga, zakaj je bil razpis za Tomšičevo objavljen pred sprejemom proračuna (30.11.2018); 

ali morajo šport in kulturo financirati tudi KS?; ali so zagotovljena sredstva za nakup 

nepremičnin na Pragerskem? Zanima ga tudi prodaja starega Zdravstvenega doma na 

Pragerskem, saj je bilo rečeno, da se bo namenil za delovanje društev?  

Svetniška skupina SLS je prav tako pregledala proračun, ki je realno zasnovan in ga bo podprla. 

Srečko Juhart se je pohvalno izrazil do predlaganega proračuna, saj se gleda na enakomeren 

razvoj občine. Zahvalil se je za pričetek širitve vrtca na Keblju, je pa bil kritičen do vzdrževanja 

cest in rekonstrukcij, saj meni, da je premalo sredstev za ta namen. Nujno bo potrebno 

rekonstruirati cesto Kebelj – Modrič in Kebelj – Šmartno. 

Drago Mahorko je predlagal, da se v obrazložitvi popravi tekst pri Javnem zavodu za 

informiranje; ga pa zanima, kaj je z nakupom doma na Osankarici? Meni, da je potrebno 

imenovati skupino ali v občinski upravi nekoga zadolžiti, ki bo pripravil predlog, saj ni 

sprejemljivo, da najemnik gostinskega lokala onemogoča ogled zbirke padca Pohorskega 

bataljona, ki je v lasti Občine, kot tudi zemljišče pri Domu. 

Srečko Juhart je v repliki vprašal, ali se zaveda, v kakšnem stanju je ta objekt in v kakšne 

namene bi se uporabil? 

Po razpravi je odgovore na postavljena vprašanja podal župan. 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov z 29 glasovi ZA sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica je sprejel Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica 

za leto 2019, v I. obravnavi s pripombami. 

 

K tč. 6 dnevnega reda 

Program dela Občinskega sveta za leto 2019 – I. 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 družbene dejavnosti je obravnaval program dela s področja družbenih dejavnosti in 

posebej pozdravljajo obravnavo poročila o starejši populaciji ter sprejel sklep, da je primeren za 

obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora je obravnaval program dela, se z njim seznanil in sprejel 

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

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala program dela Občinskega sveta in sprejela 

sklep, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. Statut in Poslovnik sta 

predvidena za sprejem v III. kvartalu in upa, da bosta v tem obdobju sprejeta, saj je nedopustno, 

da so krovni akti Občine nezakoniti. 

Ludvik Repolusk je pripomnil, da so že na Odboru za okolje in urejanje prostora ugotavljali, da 

je na njihovem področju preveč nalog, ki potem niso realizirane in želi, da smo na vseh 

področjih čim bolj produktivni. 

Drago Mahorko je predlagal dopolnitev programa dela z obravnavo Odloka o varovanju naravne 

dediščine, ki se prestavlja iz mandata v mandat ter spremembo Odloka o plakatiranju. Ponovno 

daje tudi pobudo za odlok o urejanju fasad v mestnem jedru ter legalizirati grajsko tržnico, saj je 

tržnica uradno umeščena tam, kjer je ni. 

Svetniška skupina še predlaga, da poskušamo v letošnjem letu pripraviti nov Odlok o priznanjih 

in nagradah ter vključevanje tujcev v naše okolje, za kar ni kriv župan, ampak je to pristojnost 

države. 

Svetniška skupina SDS bo program dela občinskega sveta podprla. 

Stanislav Zajšek podpira pobudo za spremembo Odloka o priznanjih in nagradah. 

Miro Juhart je predlagal, da se v program dela uvrsti tematika priseljevanja tujcev, saj meni, da 

bi občinski svet moral sprejeti neke smernice in jih posredovati naprej. 
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Po razpravi je občinske svet soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica je sprejel Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica 

za leto 2019, v I. obravnavi s pripombami. 

 

* 

Odmor od 17.00 do 17.20. 

V nadaljevanju je prisotnih 23 svetnikov. 

* 

 

K tč. 7 dnevnega reda 

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska  Bistrica – I. 

obravnava 

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženi Odlok in sprejel sklep, da je odlok 

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu, saj so bili seznanjeni s predlogi Statutarno 

pravne komisije. 

Statutarno pravna komisija je k predloženemu Odloku sprejela tri sklepe, in sicer 

- da se imenovanje predstavnika pacientovih pravic prenese na občinski svet; 

- da občinska uprava preveri zakonske možnosti ureditve glede soglasja ustanovitelja k imenovanju 

direktorja zavoda na način, da je soglasje dano, v kolikor da soglasje večinski lastnik; 

- da se sprejme interni akt za skupni organ. 

Ludvik Repolusk je povedal, da bo setniška skupina SD odlok podprla, je pa opozoril na 

prehodne in končne določbe (121. člen), da je potrebno  določbe spoštovati. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega 

zavoda  Lekarna Slovenska Bistrica - I. obravnava 

 

K tč. 8 dnevnega reda 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica – I. 

obravnava 

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podal vodja oddelka za okolje in prostor.  

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.  Tudi 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok in sprejela sklep, da je Odlok 

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Miro Juhart je spomnil, da je bil OPPN  za to naselje sprejet že leta 2011 ter kako je s 

financiranjem cest in javne infrastrukture?  

Odgovor je podal predstavnik pripravljavca gradiva. 

Občinski svet je po razpravi v prisotnosti 30 svetnikov  soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopku. 

Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P     
 

  Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem    

  načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica. 
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K tč. 9 dnevnega reda 

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Slovenska Bistrica – 

skrajšani postopek 

Uvodno obrazložitev k predlaganemu Odloku je podal vodja oddelka za okolje in prostor. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženi Odlok in sprejel sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu – skrajšani postopek ter da se zagotovi občinski 

urbanist. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predloženi Odlok in sprejela sklepa, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu 

Stanislav Zajšek je vprašal, ali ta odlok prinaša občanom, da bodo hitreje dobili dovoljenja, Miro 

Juhart pa meni, da gre za visok strošek za nekoga, ki želi graditi enostaven objekt. 

Odgovore na vprašanja je podal vodja oddelka. 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov  soglasno sprejel Odlok v I. obravnavi. 

Soglasno je bil sprejet sklep o skrajšanem postopku. 

Občinski svet je nato soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o določitvi nadomestila stroškov 

lokacijske preveritve v občini Slovenska Bistrica – skrajšani postopek. 

 

K tč. 10 dnevnega reda 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava  

Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka 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. Enak sklep je sprejela še Statutarno 

pravna komisija. 

Srečko Juhart je pohvalil pripravljavca gradiva, da je ostal na enaki višini takse, ga pa moti, da je 

novi odlok zožen in predlagal, da se vanj prenesejo vse določbe 16. in 18. člena Zakona, ki so v 

starem odloku bile navedene. Zanima ga tudi, ali lahko občina dobi kaj od te takse ter pohvalil 

projekt »živa coprnija«, ki je dobro zaživel. 

Miro Juhart je prav tako pohvalil pripravljavca ter predlagano višino takse ter za razvoj turizma 

predlagal gradnjo kongresne dvorane. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Slovenska Bistrica – I. obravnava 

 

K tč. 11 dnevnega reda 

Novelacija  investicijskega programa za projekt Izgradnja vrtca v  Ozki ulici 

Uvodno obrazložitev k dokumentu je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbora za družbene dejavnosti ter gospodarstvo in proračun sta sprejela sklep, da je predloženo 

gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

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

 

S K L E P   
 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Novelacijo investicijskega programa za projekt   

Izgradnja vrtca v Ozki ulici. 
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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. 12 dnevnega reda 

Novelacija investicijskega programa za projekt  Dograditev  2. Osnovne šole  Slovenska 

Bistrica 

Uvodno obrazložitev k dokumentu je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep, da je predloženo gradivo primerno za nadaljnjo 

obravnavo na občinskem svetu. Enak sklep je sprejel tudi Odbor za gospodarstvo in proračun. 

Mateja Goričan je zanimalo, kako lahko osnovna šola poveča dohodek s tržno dejavnostjo ter ali 

bo predlagana kvadratura zadostna? 

Odgovor je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

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

 

S K L E P   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje  Novelacijo investicijskega programa za 

projekt Dograditev 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica 

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. 13 dnevnega reda 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje 

generacije v občini Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka 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.  

Svetniška skupina SD se zahvaljuje pripravljavcem za konkreten in obširen načrt, saj ima naše 

območje kar nekaj belih lis in bodo načrt potrdili. 

Mateja Španinger je zanimalo, ali je načrt že potrdila katera od sosednjih občin? 

Miro Juhart meni, da načrt ne bo uresničljiv in bi moral biti bolj konkreten; Maks Tramšek pa 

podpira načrt, saj si na Pohorju že vrsto let prizadevajo, da bi prišli do optičnega kabla. 

Občinski svet je po razpravi soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: 

Načrt razvoja). 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe Načrta razvoja ter za spremembe v 

načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne.  

 

K tč. 14 dnevnega reda 

Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2019 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal direktor občinske uprave. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predlog uskladitve najemnin in sprejel sklep, 

da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.  

Svetniška skupina SD podpira predlog in jih veseli, da se najemnine ne spreminjajo. 

Tudi Stanislav Zajšek podpira predlog, ga pa zanima, ali enako velja za poslovne prostore. 

Odgovor je podal direktor občinske uprave. 
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Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o uskladitvi neprofitnih najemnin v občini Slovenska Bistrica za leto 2019  

 

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

01.01.2019 do 31.12.2019 znaša 3,81 % od vrednosti stanovanja, in sicer za vsa najemna 

stanovanja v lasti Občine Slovenska Bistrica. 

 

K tč. 15 dnevnega reda 

Premoženjske zadeve: 

a/ predlog za izbris zaznambe grajeno javno dobro  

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

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

primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

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

 

S K L E P 

 

I. 

 

S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na 

nepremičninah: 

 parc. št. 1660/149, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 119 m2, vknjižena lastninska 

pravica na Občino Slovenska Bistrica; vrsta rabe: del parkirišča; 

 parc. št. 1660/150, k.o. 753 – Slovenska Bistrica: 190 m2, vknjižena lastninska 

pravica na Občino Slovenska Bistrica; vrsta rabe: del parkirišča. 

 

Nepremičnini postaneta brez omejitve oziroma zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena 

– občinska cesta.  

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

b/ predlog za ukinitev statusa javno dobro in vpis lastninske pravice Občine 

Slovenska Bistrica 

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

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predlog za ukinitev statusa javno dobro in 

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

Občinski svet je brez razprave 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. 478/2, k.o. 736 – Visole: 3.834 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta;  

 parc. št. 356/3, k.o. 741 – Bukovec: 33 m2, javno dobro, vrsta rabe: opuščena cesta; 

 parc. št. 1415/6, k.o. 748 – Spodnja Polskava: 2.617 m2 javno dobro, vrsta rabe: 

cesta; 

 parc. št. 1196, k.o. 750 – Vrhloga: 949 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta;  

 parc. št. 1238, k.o. 750 – Vrhloga: 1.860 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta;  

 parc. št. 1245, k.o. 750 – Vrhloga: 3.869 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta.  
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Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica.  

 

II. 

S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska 

cesta na nepremičninah: 

 parc. št. 478/2, k.o. 736 – Visole: 3.834 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta;  

 parc. št. 1196, k.o. 750 – Vrhloga: 949 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta;  

 parc. št. 1238, k.o. 750 – Vrhloga: 1.860 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta;  

 parc. št. 1245, k.o. 750 – Vrhloga: 3.869 m2, javno dobro, vrsta rabe: cesta.  

 

Na nepremičninah se vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

c/ predlog za vpis zaznambe grajeno javno dobro 

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

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predlog za vpis zaznambe grajeno javno dobro 

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

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

 
S K L E P 

I. 

 

S tem sklepom se vzpostavlja status grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na 

nepremičninah: 

 parc. št. 104/4, k.o. 741 – Bukovec: 15 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino 

Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 104/6, k.o. 741 – Bukovec: 104 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino 

Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 353, k.o. 741 – Bukovec: 17.349 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino 

Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 355, k.o. 741 – Bukovec: 928 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino 

Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 361/4, k.o. 741 – Bukovec: 1.767 m2, vknjižena lastninska pravica na 

Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 222/2, k.o. 746 – Šentovec: 370 m2, vknjižena lastninska pravica na Občino 

Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 109/10, k.o. 756 – Zgornja Ložnica: 642 m2, vknjižena lastninska pravica na 

Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta; 

 parc. št. 109/11, k.o. 756 – Zgornja Ložnica: 26 m2, vknjižena lastninska pravica na 

Občino Slovenska Bistrica, vrsta rabe: cesta.  

 

Nepremičnine pridobijo omejitev oziroma zaznambo grajeno javno dobro lokalnega pomena – 

občinska cesta.  

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

d/predlog za ukinitev statusa zemljišč – Uprava cest okraja Maribor Splošno 

ljudsko premoženje – v splošni uporabi 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 
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Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk je postavil vprašanje lastništva parcele št. 846/7 k.o. Hošnica. 

Odgovor je podala vodja oddelka za splošne in pravne zadeve. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

S tem sklepom se ukine status zemljišča splošno ljudsko premoženje za nepremičnino: 

 parc. št. 846/1 k.o. 768 – Hošnica : 11.392 m2, Uprava cest okraja Maribor Splošno 

ljudsko premoženje – v splošni uporabi. 

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved 

pravnega prometa. 

 

II. 
 

S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska 

cesta na nepremičnini: 

 parc. št. 846/1 k.o. 768 – Hošnica : 11.392 m2, Uprava cest okraja Maribor Splošno 

ljudsko premoženje – v splošni uporabi. 

 

Na nepremičnini se vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

K tč. 16 dnevnega reda 

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

javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Slovenska 

Bistrica 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet se je seznanil s predloženim poročilom. 

 

K tč. 17 dnevnega reda 

Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 

Uvodno obrazložitev k predlogu je podal predsednik komisije za priznanja in nagrade. 

Svetniška skupina SD bo predlog komisije podprla. 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP  1 
 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA se ne podeli. 

 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 
SKLEP  2 

 

 LISTINO OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  prejmeta 
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Viktor MARKELJ, Zgornja Bistrica 83 in Marjan PIPENBAHER, Gregorčičeva 5, 2310 

Slovenska Bistrica   

 za izjemne uspehe in dosežke na področju projektiranja mostov in drugih zahtevnih 

inženirskih objektov v Republiki Sloveniji in tujini 

 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 3 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  prejme: 

  

SMUČARSKO SKAKALNI KLUB Šmartno na Pohorju 

 za uspešno delo, vzgajanje mladih kadrov skakalcev in 40 let delovanja 

 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP  4 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  prejme: 

 

Milan MOM, Pokoše 7a, 2331 Pragersko 

 za dolgoletno in prizadevno delo v krajevni skupnosti ter na drugih področjih življenja in 

dela v kraju 

 

Občinski svet je v prisotnosti 30 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

SKLEP 5 

 

PRIZNANJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA  prejme 

 

Zdenka BIZJAK, Črešnjevec 67, 2310 Slovenska Bistrica 

 za dolgoletno aktivno delovanje na kulturnem področju in delo v krajevni skupnosti 

 

K tč. 18 dnevnega reda 

Kadrovska zadeva: 

a/ imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Svetniška skupina SD bo predlog podprla, v bodoče pa želijo, da komisija občinski svet seznani 

še s preostalimi kandidati ter predlagatelji. 

Svetniška skupina SMC se s predlogom ne strinja, saj so štirje kandidati iz vrst koalicije in samo 

en iz opozicije. Sami so prelagali dva kandidata, ki nista bila upoštevana in bodo glasovali proti 

predlogu. 

Ludvik Repolusk je opozoril na določila Zakona o lokalni samoupravi, ki govori, da je potrebno 

nadzorni odbor imenovati v 60 dneh. 

Matej Španingr meni, da gre pri imenovanju Tanje Vintar v nadzorni odbor za konflikt interesov; 

je pa tudi sam mnenja, da bi morali dobiti imena vseh kandidatov, predlagatelje ter njihove 

delovne izkušnje. Sam bo glasoval proti predlogu. 

Odgovor na vprašanja je podal predsednik komisije. 

Občinski svet je po razpravi s 27 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 
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o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica 

 

Člani Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica v mandatnem obdobju 2018 – 2022 so: 

- Ivan Pristovnik 

- Jelka Jamnikar 

- Samo Iršič 

- mag. Manja Brumec Martinčič 

- Tanja Vintar 

 

b/ imenovanje članov Varnostnega sosveta 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Svetniška skupina SD za predlog ne bo glasovala, saj sta v predlogu ista kandidata, ki sta bila že 

v prejšnjem sestavu. Sami so predlagali Ludvika Repoluska, ki je zelo aktivnem v delu krajevne 

skupnosti.  

Darko Sagadin se je izločil iz glasovanja. 

Občinski svet je v navzočnosti 30 svetnikov z 22 glasovi ZA in 5 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov občinskega sveta v Varnostnem sosvetu Občine Slovenska 

Bistrica  

 

Predstavnika Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica v Varnostnem sosvetu Občine 

Slovenska Bistrica sta: 

- Darko Sagadin 

- Stanislav Zajšek 

 

c/ imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in proračun 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je brez razprave z 18 glasovi ZA in 3 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju člana občinskega sveta v Odbor za gospodarstvo in proračun 

 

Član Odbora za gospodarstvo in proračun Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za 

mandatno obdobje 2018-2022 je: 

- Matej Španinger   

 

d/ imenovanje člana Odbora za okolje in prostor 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je brez razprave z 29 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju člana občinskega sveta v Odbor za okolje in prostor 

 

Član Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2018-2022 je: 

- Milan Škerget   

 

e/ mnenje h kandidatki za mesto ravnatelja Srednje šole Slovenska Bistrica 
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Uvodno obrazložitev k poročilu je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Svetniška skupina SD bo predlog soglasno podprla. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednje 

 

MNENJE  

h kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja šola 

Slovenska Bistrica 

 

mag. Ivi Pučnik Ozimič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Srednja šola Slovenska Bistrica . 

 

K tč. 19 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Drago Mahorko je predlagal, da se skupaj z Impolom reši problem parkiranja tovornjakov pri 

obvoznici pri Impolu. 

 

Ludvik Repolusk je podal dvoje pisnih vprašanj, in sicer: 

- Stanovalci oz. prebivalci naselja Cigonca oz. prebivajoči preko AC v smeri Poljčane, 

sprašujejo, kdaj bo končno po več letih urejen varen prehod preko avtoceste s pločnikom 

oz. hodnikom za pešce, saj gre glede na povečanje prometa tudi za vedno večjo 

ogroženost uporabnikov oz. pešcev (ne želijo si tragičnih dogodkov), da se bo kaj 

premaknilo. Zahtevajo odgovoren pristop za varnost uporabnikov, če ne, bodo prisiljeni z 

državljansko nepokorščino zapreti cesto skozi naselje Cigonca. Preveč let že vsi skupaj 

čakajo! 

Prosim za pisni odgovor. 

 

- Uporabniki Kajuhove ulice in Špindlerjeve ulice opozarjajo, da zaradi neodgovornosti 

lastnikov zemljišč meje že močno posegajo na same hodnike za pešce, ter v sama 

križišča, tako da je varnost različnih uporabnikov ogrožena, ter opozarjajo na nezakonito 

poseganje v javno dobro in zahtevajo ukrepanje. 

 

Jožef Trglec je v imenu krajanov Klopc dal pobudo oz. sprašuje, kdaj se bo začel postopek za 

izgradnjo pločnika skozi naselje. Pobuda je bila dana že leta 2010, ko je Občina pobudo 

odstopila Direkciji za ceste, od takrat pa se ni še nič premaknilo. 

 

Stanislav Zajšek daje pobudo, da se na cesti (v ovinku) od Sel proti Sp. Polskavi zaradi umirjanja 

prometa položijo ležeči policaji ali sredinska črta. Sprašuje tudi, kdaj se bo uredila cesta na Sp. 

Polskavi? 

 

Matej Španinger daje pobudo, da občina pristopi k štipendiranju vseh dijakov in študentov, ne 

samo nadarjenih; da občina pomaga družini Furek iz Pragerskega pri gradnji podvoza na 

Pragerskem. 

Podal je pisno pobudo naslednje vsebine: 

»prosim za informacijo po tipih oz. modelih prenosnih računalnikov, ki jih imajo v posoji 

občinski svetniki Občine Slovenska Bistrica. Ta računalnik je zastarel. Zastarelega računalnika 

ne potrebujem. Prosim za odgovor na e-mail: spanm@gmail.com«. 

Podal je še pisno vprašanje Grega Bajca, Ob gozdu 16, Zg. Polskava, naslednje vsebine: 

 

»-asfaltiranje ulice Ob gozdu v Zgornji Polskavi 

-ureditev pločnika za dostop do Krajevne skupnosti na dan volitev, avtobusne postaje, trgovine, 

pošte, šole, vrtca, frizerja, gostinskih lokalov, sladoleda, avtoservisa, sprehoda in ostalih storitev, 

katere nudi kraj« 
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»Najprej vam želim uspešno er delovno novo leto polno zagona in posluha za nas sokrajane, 

kateri se nahajamo na zgoraj omenjeni ulici. Stanovalci ulice Ob gozdu se že od leta 2002 

trudimo najti sogovornika, a vedno zaman. 

Stanovalci ulice se že od leta 2002 ubadamo s problematiko asfaltiranja naše ulice (k.o. 742 

Zgornja Polskava, par. Št. 191/1), katere namemnost je javno dobro. Nerazumljivo je, da smo vsi 

v veliki meri plačali komunalni prispevek v zvezi z izgradnjo stanovanjskih hiš. Redno 

plačujemo dohodnino, ki se nakazuje občini, vendar v teh letih nismo bili deležni osnovnih 

bivanjskih pogojev. Navedli smo jih že v prejšnjem dopisu, ki je bil naslovljen na dr. Ivana 

Žagarja, župana Občine Slovenska Bistrica, dne 13.5.2016. Cesta ne služi svojemu namenu in je 

pogosto, kljub začasnim rešitvam KS Zgornja Polskava, težko prevozna. Ob vsakem večjem 

nalivu se pojavijo globoke brazde, katere spirajo cesto in otežujejo vožnjo po njej. V suhih 

obdobjih in vetru se cesta močno praši, kar vodi v okrnjenost našega bivanja in uživanja 

življenjskega prostora. Opažamo, da so okoliški kraji kot so: Kočno, Gabernik, Ogljenšak, 

Bukovec, dosti bolj urejeni kljub manjšemu številu področnih hiš. Zato zdaj ne vidimo razloga, 

da se ne uredi cestna infrastruktura tudi za nas, stanujoče na Polskavskem hribu. 

Prav tako bi rad izpostavil problem, na katerega se veže 37 hiš. Popolnoma smo odrezani od 

dostopa do kraja Zgornja Polskava po varni infrastrukturi. Nujna je ureditev pločnika za dostop 

do Krajevne skupnosti, avtobusne postaje, trgovine, pošte, šole, vrtca, frizerja, gostinskih 

lokalov, sladoleda, avtoservisa, sošolcev, prijateljev. Menimo, da je za nas krajane, kateri 

plačujemo prispevek, nujno potrebno, da se nam omogoči varen dostop do omenjenih storitev. 

Spodaj na sliki je označen odsek, za katerega se navaja problematika. Za dostop do pločnika pa 

je nujno potreben prehod za pešce in varen dostop. Posebno moram poudariti, da na tem 

področju živi preko 20 otrok, kateri so še posebej ogroženi. Dejansko po varni poti ne morejo 

zapustiti svojega doma, da ne omenim problema, da na tej cesti avtomobili in motorji dosežejo 

hitrost tudi do 100 km/h. 

Slika 1 prikazuje odsek, na katerega se navaja problematika. Za dostop do pločnika, pa je prav 

tako nujno potreben prehod za pešce. 

Zato spoštovani župan od vas pričakujemo, da si tudi sami ogledate stanje na terenu in v 

najkrajšem možnem času skličete sestanek z nami. Vaš odgovor pa pričakujemo v pisni obliki 

najkasneje v roku 31 dni.« 

(priložene so slike dejansko stanje ceste (slike posnete dne 8.1.2019); pregledna slika kraja in 

poseljenosti; orto foto prikaz naselja z neurejenim dostopom do infrastrukture; slika 2, 3 in 4 

pogled na uvoz v ulico; pobuda asfaltiranje ceste v Zg. Polskavi – Ulica ob gozdu iz leta 2008 in 

pobuda za asfaltiranje ceste v Zg. Polskavi – Ulica ob gozdu iz leta 2016). 

 

Jože Trol sprašuje, kdaj se bo začela izgradnja obeležja dr. Jožetu Pučniku? 

 

Matej Arnuš daje pobudo za sanacijo Travniške ulice na Pragerskem ter hodnik za pešce. 

Projektna dokumentacija je že narejena. 

 

Štefan Otorepec sprašuje, kako daleč so aktivnosti z izgradnjo kolesarske steze proti železniški 

postaji ter kdaj se bo začela urejati avtobusna postaja v Slovenski Bistrici? 

 

Miro Juhart daje pobudo za postavitev protihrupne ograje v Plečnikovi in Romihovi ulici. 

Sprašuje tudi, kdaj se bo saniral most v naselju Lokanja vas, ki je bil poškodovan v prometni 

nesreči? 

Na pristojne apelira, da se postavi merilnik hitrosti na regionalni cesti Slov. Bistrica – Pragersko, 

pri odcepu za Črešnjevec ter se zagotovi preglednost ceste. 

 

Drago Capl je podal pisno pobudo naslednje vsebine: 

»Dajem pobudo, da se namestijo v mestu Slov. Bistrica prikazovalniki hitrosti, za učinkovitejši 

nadzor prometa. 
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Prikazovalnik, je v obliki table nameščen ob vozišču, izmeri in izpiše hitrost mimovozečih vozil. 

Izmerjena hitrost je na tabli izpisana z jasno vidnimi številkami in tako ostane vidna tudi ostalim 

udeležencem v prometu. Izmerjena hitrost z objavo postane učinkovito psihološko sredstvo, ki 

vpliva na voznike tako, da zmanjšajo hitrost.  

Nadalje predlagam, da se namestijo prikazovalniki hitrosti v ulice, ki so izpostavljene prometnim 

konicam in povečanemu prometu. Kot prvo ulico predlagam Kajuhovo ulico. 

Seveda vse z namenom varovanja pešcev in predvsem zavarovanju učencev na šolskih poteh. 

Prosim za pisni odgovor.« 

 

K tč. 20 dnevnega reda 

Informacije – razno 

 Informacija o začasnem financiranju januar – marec 2019 

Župan je občinski svet informiral, da je sprejel začasni sklep o financiranju občine za čas januar 

– marec 2019. 

V nadaljevanju je vsem novoizvoljenim svetnikom razdelil insignije. 

 

Seja je bila zaključena ob  19.20.  

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 






