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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: 9000-18/2017-Z2 

 

Z A P I S N I K 

17. redne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica, 

ki je bila v četrtek, 22.6.2017, ob 15. uri 

 

17. 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 so opravičili Dušan Leskovar, Štefan Otorepec in Tomaž Godec. 

Seji so prisostvovali še: Branko Žnidar, direktor občinske uprave; Milan Ozimič, vodja oddelka 

za okolje in prostor; Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Monika Kirbiš Rojs, 

vodja oddelka za gospodarstvo; 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 16. redne seje z dne 12.4.2017   

Predsedujoči je dal zapisnik v razpravo.  

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

 

K tč. 3 dnevnega reda 

Potrditev dnevnega reda 17. redne seje 

Predsedujoči je predlagal, občinski svet pa soglasno potrdil naslednji 

 
DNEVNI RED: 

1. TOČKA Ugotovitev sklepčnosti 

2. TOČKA Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 12.4.2017 

3. TOČKA Potrditev dnevnega reda 17. redne seje  

4. TOČKA Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 

5. TOČKA Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica – 

I.obravnava 

6. TOČKA Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo 

Slovenska Bistrica- I. obravnava – skrajšan postopek 

7. TOČKA Pravilnik o  štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava 

8. TOČKA Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
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9. TOČKA Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka 

10. TOČKA Celostna prometna strategija občine Slovenska Bistrica 

11. TOČKA DIIP Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava 

12. TOČKA PIZ Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava 

13. TOČKA IP Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava 

14. TOČKA  Poročilo o delovanju  Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in predlog  za statusno  

preoblikovanje  Enote Slovenska Bistrica 

15. TOČKA Poročila o delovanju javnih zavodov v letu 2016 

16. TOČKA Premoženjske zadeve:  

- dopolnitvi in spremembi Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 

- predlog sodne poravnave za zemljišče na območju nekdanje tržnice 

17. TOČKA Kadrovske zadeve: 

- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

-  mnenje h kandidatkama za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska 

Bistrica 

-  mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica 

- soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska 

Bistrica 

18. TOČKA Odgovori na vprašanja in pobude 

19. TOČKA Vprašanja in pobude 

20. TOČKA Informacije: 

-Razno 

 

K tč. 4 dnevnega reda 

Zaključni račun Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 

Uvodno obrazložitev k zaključnemu računu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 je podal 

direktor občinske uprave. 

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

je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, da je 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z zaključnim računom  in meni, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je  prav tako obravnavala predloženi dokument in meni, da je gradivo 

primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Zaključni račun je pregledal tudi nadzorni odbor, ki je vsa poročila objavil na spletni strani 

Občine Slovenska Bistrica. 

Lea Ornik je v povedala, da je svetniška skupina pregledala zaključni račun in ugotavlja, da je v 

okviru sprejeta rebalansa, odstopanja so primerno obrazložena; ker se je svetniška skupina 

vzdržala pri sprejemanju rebalansa, se bo vzdržala tudi pri sprejemanju zaključnega računa. 

Miro Juhart je opozoril na stvari, ki jih motijo, to pa so: sredstva za delovno uspešnost, sodni 

stroški, plačila po podjemnih pogodbah, denarne nagrade in priznanja, dodatek za stalnost, 

stroški zimske službe v mestu. Svetniška skupina se bo vzdržala sprejetja zaključnega računa, 

vseeno pa poudarja, da je zaključni račun v okviru zmožnosti in jih veselijo razvojni projekti. 

Odgovore na razpravo sta podala vodja finančne službe in vodja oddelka za okolje in prostor. 

Dr. Andrej Godec je v imenu svetniške skupine SD imel pripombe na varstvo okolja; izgradnje v 

kulturi; vzdrževanje, izgradnja in adaptacija cest v KS; adaptacije v kulturi. Zanima ga, zakaj je 

povprečje realizacije v KS med 60 in 70 %. Če je odgovornost v KS, se je potrebno vprašati, kaj 

se je delalo in zakaj denar ni bil porabljen? Na področju investicij bi morale biti realizacije 100 

%-ne. Svetniška skupina SD zaključnega računa ne bo podprla. 

Odgovore na vprašanja iz razprave je podal župan. 

Drago Mahorko je obrazložil glas, ker ne bo glasoval za sprejem, pa tudi ne proti. 
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Občinski svet je v  navzočnosti 28 svetnikov s 17 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Zaključni račun proračuna Občine Slovenska 

Bistrica za leto 2016. 

 

K tč. 5 dnevnega reda 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu sta podala vodja oddelka za okolje in prostor 

in direktor podjetja Komunala d.o.o. 

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

Odlok s pripombami primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija meni, da je potrebno pripraviti čistopis Odloka, sicer pa je primeren 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu v I. obravnavi. 

Stanislav Zajšek je predlagal, da ekološki otoki ostanejo, saj so se ljudje nanje navadili, v 

nasprotnem primeru se bodo ponovno pojavila divja odlagališča. 

Tudi Ludvik Repolusk je mnenja, da   bo z njihovo ukinitvijo v strnjenih naseljih zadeva postala 

problematična;  nova Uredba še vedno določa zbiralnice odpadkov. Pripombe je imel še: 

- kako bodo uporabniki dokazovali, da objekt ni v uporabi (5. člen); 

- tehnični pravilnik, ki bo določal odvoze (6. člen) ni javno objavljen; 

- velikost posod oz. dodatna embalaža (10. člen); 

- niso določena območja, kje se zbirajo biološki odpadki (12. člen); 

- nesprejemljivo je povišanje cen odvoza (27. člen), saj Komunala ni prekrškovni organ; prav 

tako je nezakonito zahtevanje EMŠO in davčne številke; 

- na katerih območjih se bodo biološki odpadki odvažali 2 x mesečno (37. člen). 

Pripombe na Odlok so bile dane že na Odboru za okolje in urejanje prostora in bi se morala 

občinska uprava do njih že opredeliti do seje občinskega sveta, zato svetniška skupina SD meni, 

da odlok ni primeren za sprejem v I. branju. 

Svetniška skupina DeSUS je prav tako mnenja, da bi morali ekološki otoki ostati; globe naj 

ostanejo takšne, kot so bile v prejšnjem Odloku.  

Stanislav Mlakar je mnenja, da je potrebno Odlok še pregledati in dodelati, saj določilo 27. člena 

pravno ne vzdrži; v 34. členu pa se naj število udeležencev na prireditvi zniža na 300 – 500. 

Nadzor izvaja inšpektorat (ne komunalna inšpekcija); globe izrekamo in ne kaznujemo. 

Dr. Andrej Godec je mnenja, da je razveseljujoče, da se količine mešanih odpadkov zmanjšujejo, 

ga pa zanima, ali so kontejnerji s steklom in papirjem prazni, da se ukinjajo? Boji se, da se bodo 

z ukinjanjem ekoloških otokov ponovno pojavila divja odlagališča. Da bi morali ekološki otoki 

ostati, je mnenja tudi Maks Tramšek, za odpadke pa morajo poskrbeti lastniki le-teh, ne 

Komunala ali občina. 

Miro Juhart meni, da bi morali o ukinitvi ekološki otokov za mnenje vprašati občane, da se 

sankcionira lastnika zemljišča, kjer so najdeni odpadki v naravi, pa se mu ne zdi primerno. 

Drago Mahorko sprašuje, kaj so mešani komunalni odpadki po klasifikaciji (9. točka 3. člena); 

prav tako ni sprejemljivo, da kaznujemo lastnika za odpadke, ki so bili najdeni na njegovi 

lastnini; k tehničnemu pravilniku naj poda soglasje občinski svet ali pa Svet za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin; zanima ga, kaj je »večje stanovanjsko naselje« v 2. odstavku 12. 

člena; se pa strinja s tistimi, ki nasprotujejo zbiranju davčne številke in EMŠO; če se v 34. členu 

zmanjša število udeležencev na 300, bodo k temu zavezana vsa društva; kakšno bo minimalno 

število odvoza odpadkov (6. točka 37. člena);  sporen je 44. člen, saj se ne bo vedelo, čigavi so 

odpadki? 

V nadaljnji razpravi so sodelovali še Modest Motaln, Simon Unuk, Feliks Mikložič in Franc 

Pernat, razprava se je nanašala na ločevanje odpadkov, ukinjanje ekoloških otokov ter zakaj so 

bili ukinjeni odvozi kosovnih odpadkov? 
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Odgovore na posamezna vprašanja iz razprave so podali Vodja Oddelka za okolje in prostor, 

direktor podjetja Komunala d.o.o. in župan. 

Predsedujoči je dal na glasovanje sprejem predlaganega Odloka. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 

Občini Slovenska Bistrica v I. obravnavi, s pripombami. 

K tč. 6 dnevnega reda 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo Slovenska 

Bistrica - I. obravnava – skrajšan postopek 

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

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

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Odlok in meni, da je primeren za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu in predlaga sprejem po skrajšanem postopku. 

Svetniška skupina SD bo podprla sprejem predlaganega Odloka, prav tako tudi sprejem po 

skrajšanem postopku. 

Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica v I. obravnavi. 

Občinski svet je soglasno sprejel amandma naslednje vsebine: 

»V 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Zavoda 

za kulturo Slovenska Bistrica, ki spreminja 4. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Zavoda 

za kulturo Slovenska Bistrica se šifra dejavnosti  »G 47.610«  nadomesti s šifro dejavnosti »G 

47.782«.  Stavek se tako glasi: 

» G 47. 782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z  umetniškimi izdelki » 

 

V 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Zavoda 

za kulturo Slovenska Bistrica, ki spreminja 4. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Zavoda 

za kulturo Slovenska Bistrica se beseda »Druge« pri zapisom dejavnosti pod šifro N 82. 990 

nadomesti z besedo »Drugje« in beseda »Drugo« pri zapisom dejavnosti pod šifro P 85. 590  

nadomesti besedo »Drugje«. 

 Stavka se tako glasita: 

 

»N 82. 990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

P 85. 590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje« 

 

Občinski svet je soglasno sprejel sklep, da se predloženi Odlok sprejme po skrajšanem postopku. 

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za 

kulturo Slovenska Bistrica. 

 

* 

Odmor od 17.05 do 17.25. 

V nadaljevanju je prisotnih 28 svetnikov. 

* 
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K tč. 7 dnevnega reda 

Pravilnik o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava 

Uvodno obrazložitev Pravilnika je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predloženi Pravilnik in sprejel sklep, da je primeren 

za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je prav tako obravnavala predloženi Pravilnik in sprejela sklep, da je 

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Branko Repnik je pripomnil, da je bila obravnava v I. branju posvečena stimuliranju 

naravoslovnih poklicev, kar pa občinska uprava pri pripravi predloga za II. branje ni upoštevala. 

Drago Mahorko je obrazložil amandmaja, ki ju je vložila svetniška skupina SD. 

Miro Juhart je pohvalil Pravilnik, ki je dobro pripravljen; predlagal pa je, da se pri objavi  razpisa 

za štipendije navede, da se le-ta objavi v lokalnem časopisu. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel amandma naslednje vsebine: 

Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi 

»Javni razpis  se objavi na uradni  spletni strani Občine  Slovenska Bistrica, v glasilu Občine 

Slovenska Bistrica  Informator, v lokalnem časopisu in  na lokalnem programu Javnega zavoda 

za kabelsko televizijo in informiranje Slovenska Bistrica. » 

Občinski svet je s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji amandma: 

Za četrtim odstavkom 14. člena se vstavi nov peti odstavek, sedanji peti odstavek postane šesti 

odstavek. 

»Občinska uprava po sklenitvi pogodb o štipendiranju, objavi na uradni spletni strani Občine 

Slovenska Bistrica prejemnike štipendij Občine Slovenska Bistrica.« 

Predsedujoči je dal na glasovanje, občinski svet pa je s 25 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme  Pravilnik o  štipendiranju študentov Občine 

Slovenska Bistrica. 

 
K tč. 8 dnevnega reda 
Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

Občine Slovenska Bistrica – I. obravnava 

Uvodno obrazložitev k predloženemu dokumentu 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 in predlaga sprejem po skrajšanem postopku. 

Statutarno pravna komisija meni, da je Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica primeren za obravnavo v I. branju. 

Tudi svetniška skupina SD pozdravlja predloženi Pravilnik v I. obravnavi. Predlaga, da v 4. 

členu, točka 5, upravičenci, ki bodo gradili skupno čistilno napravo za več objektov sklenejo 

pogodbo in ne medsebojni dogovor; zanima jih tudi smiselnost 6. člena, da se pravilnik uporablja 

za tiste, ki so zgrajene od 1.1.2013 dalje? 

Svetniška skupina DeSUS pozdravlja Pravilnik, predlaga pa, da se v primeru, da so sredstva za 

sofinanciranje v tekočem letu izkoriščena, vloga upošteva pri naslednjem razpisu. 

Svetniška skupina SMC podpira predlagani Pravilnik, moti pa jih dikcija 4. člena, da višina 

sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov, saj naj bi bilo napisano največ 800,00 €; da 

bo zgrajena MKČN delovala najmanj 20 let se naj nadomesti z besedilom »do izteka življenjske 

dobe«. 

Feliksa Mikložiča je zanimalo, na čigavem zemljišču bo stala skupinska čistilna naprava, Tanjo 

Vintar pa, ali bo potrebno kot dokazilo (5. člen) predložiti račun ter ali je za fizične osebe DDV 

upravičen strošek? Sprašuje še, zakaj je naslov za sprejemanje vlog napisan v navednicah? Dr. 
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Andrej Godec je izpostavil krajane Gaj in Pragerskega, ki še niso priključeni na CČN zaradi 

neurejenih služnosti. 

V razpravi so sodelovali še Simon Unuk, Miro Juhart, Žarko Furman, Maks Tramšek in Drago 

Mahorko. Vsi razpravljavci podpirajo predloženi dokument, predlagajo pa, da se omogoči tudi 

sofinanciranje priključitve na čistilno napravo in s tem stimulira priklop nanjo. Prav je, da se 

povrnejo stroški izgradnje MČN tistim, ki so gradili od leta 2013 dalje ter to, na kakšen način 

bomo izvedli razpis od leta 2013 dalje? 

Odgovore na vprašanja iz razprave sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter župan. 

Občinski svet je v prisotnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica - I. obravnava s pripombami. 

 

K tč. 9 dnevnega reda 

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka 

Uvodno obrazložitev k predlogu sklepa je podala vodja oddelka za družbene dejavnosti. 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z gradivom in sprejel sklep, da je primerno za 

nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 

Ludvik Repolusk je v imenu svetniške skupine SD vprašal, koliko otrok je vpisanih v vrtec ter 

koliko jih je vrtec zapustilo. Glede na to, da imamo še vedno prostore vrtca v blokih, v katerih 

otroci nimajo enakih pogojev, je predlagal znižanje cene oskrbe otrok v teh prostorih. 

Predlagani sklep bo svetniška skupina podprla. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme sklep o uporabi  manjše igralne površine na 

otroka. 

 

K tč. 10 dnevnega reda 

 Celostna prometna strategija občine Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k dokumentu sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter predstavnik 

Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. 

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

primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Dr. Andrej Godec je povedal, da bo svetniška skupina SD dokument podprla, ker je dober, 

zavedati pa se moramo, da je to krovni dokument za nadaljnje razvijanje prometa v območju. 

Jelka Jamnikar je v imenu svetniške skupine DeSUS povedala, da podpirajo ureditev pešpoti, 

pločnikov in novo lokacijo avtobusne postaje. Zavedajo se, da sama strategija teh področij ne bo  

uredila, je pa začetek. 

Svetniška skupina SMC podpira dokument, pogrešajo pa ureditev kolesarskih poti. 

Ludvik Repolusk je bil kritičen do udeležbe na predstavitvi strategije, potrebno bi bilo pristopiti 

tudi k ureditvi Gradišča in pločnika pri Šparu. 

Svetniški skupini SLS in SDS sta obravnavali celostno prometno strategijo in ju bosta podprli. 

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

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Celostno prometno strategijo občine Slovenska 

Bistrica. 
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K tč. 11 dnevnega reda 

DIIP Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava 

Uvodno obrazložitev h gradivu pod točkami 11., 12. in 13. je podal vodja oddelka za okolje in 

prostor ter predlagal, da se opravi skupna razprava, saj gre za povezan sklop. 

Odbor za gospodarstvo in proračun  je obravnaval predložene dokumente in sprejel sklep, da so 

primerni za obravnavo na občinskem svetu. 

Odbor za okolje in urejanje prostora  je prav tako obravnaval predloženo gradivo in sprejel sklep, 

da je primerno za obravnavo na občinskem svetu. 

Patricijo Breznikar je zanimalo, kako se bo reševala Gabrniška ulica in naselje proti Bukovcu? 

Ludvik Repolusk je v imenu svetniške skupine SD pohvalil pripravo dokumentov, saj se bo 

kvaliteta bivanja bistveno izboljšala. Želeli pa bi, da bi lokalna skupnost za te namene pridobila 

evropska sredstva in se investicijska sredstva enakomerno porazdelijo na celotno občino. 

Stanislav Zajšek upa, da gre za kvaliteten projekt ter kateri del Pokoš je v njem zajet? 

Odgovore na vprašanja sta podala vodja oddelka za okolje in prostor ter župan. 

Občinski svet je v navzočnosti 28 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta 

»Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava« (v nadaljevanju: 

investicijski dokument). 

Odobri se priprava Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa. 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev resornega ministrstva. 

 

K tč. 12 dnevnega reda 

PIZ Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava 

Obrazložitev in obravnava dokumenta je bila opravljena pod točko 11, zato je predsedujoči dal 

na glasovanje, občinski svet pa soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Predinvesticijsko zasnovo »Izgradnja 

kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava« (v nadaljevanju: investicijski 

dokument). 

Odobri se priprava Investicijskega programa. 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev s strani resornega ministrstva. 

 

K tč. 13 dnevnega reda 

IP Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava 

Obrazložitev in obravnava dokumenta je bila opravljena pod točko 11, zato je predsedujoči dal 

na glasovanje, občinski svet pa soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Investicijski program zasnovo »Izgradnja 

kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava« (v nadaljevanju: investicijski 

dokument). 

Odobri se izvedba investicije.  
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Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev s strani resornega ministrstva. 

 

K tč. 14 dnevnega reda 

Poročilo o delovanju  Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in predlog  za statusno  

preoblikovanje  Enote Slovenska Bistrica 

Uvodno obrazložitev k poročilu sta podali vodja oddelka za družbene dejavnosti in direktorica 

Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom in se s predlogi strinja. 

Svetniška skupina SD bo podprla predloge, saj se moramo zavedati, da smo ena največjih ne 

mestnih občin in imamo zato temu primerno število starajočega se prebivalstva. V naslednjem 

letu kaže razmišljati, da enoto Metulj priključimo novemu javnemu zavodu Doma starejših. 

Setniška skupina DeSUS je pohvalila poročilo, zanje je najpomembneje, da so oskrbovanci 

zadovoljni, vso zahvalo izrekajo še prostovoljcem, imajo pa pomisleke k ustanovitvi 

samostojnega zavoda v Slovenski Bistrici. 

Miro Juhart je ocenil poročilo kot zelo kvalitetno, ni pa mu jasna pobuda, da se enota Slovenska 

Bistrica organizira kot samostojen zavod, zato bo svetniška skupina glasovala proti temu sklepu. 

Tanja Vintar bo podprla predlog za ustanovitev samostojnega zavoda, predvsem za to, ker je 

razvidno, da se denar iz Enote Slovenska Bistrica pretaka v Dom Poljčane. Predlaga, da od 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve  zahtevamo spremembo odloka v tem smislu, da 

ima Občina Slovenska Bistrica svojega predstavnika v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane. 

V nadaljnji razpravi so sodelovali še Stanislav Zajšek, Drago Mahorko, Branko Repnik in Žarko 

Furman. Dani so bili pomisleki k formulaciji predlaganih sklepov in k oblikovanju novih. 

Po razpravi je predsedujoči predlagal ločeno glasovanje  po posameznih sklepih. 

Občinski svet je v prisotnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P  št. 1 

 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica  se je seznanil s Poročilom o delovanju Doma dr. Jožeta 

Potrča Poljčane. 

 

Občinski svet je z 21 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji 

 

S K L E P  št. 2 

 

Občinski svet  Občine Slovenska Bistrica predlaga  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, da prične s postopkom statusnega preoblikovanja Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane, in sicer tako, da pripravi vse potrebno, da bo lahko Vlada Republike Slovenije na 

podlagi Zakona o zavodih ustanovila samostojni javni zavod v Slovenski Bistrici.   

 

 Občinski svet je soglasno sprejel še naslednji 

 

 S K L E P  št. 3 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica zahteva od Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, da za obdobje do pričetka delovanja samostojnega javnega zavoda v 

Slovenski Bistrici za sprejem na Vladi RS pripravi spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega 

socialno varstvenega zavoda Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na način, da v Svet doma kot 

dodatnega predstavnika lokalne skupnosti vključi predstavnika Občine Slovenska Bistrica. 
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K tč. 15 dnevnega reda 

 Poročila o delovanju javnih zavodov v letu 2016 

 Drago Mahorko je proceduralno predlagal predstavitev obravnave te točke na naslednjo sejo. 

 Predsedujoči je predlog dal na glasovanje. 

 Občinski svet z 10 glasovi ZA in 16 PROTI, predloga ni sprejel. 

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

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročili in meni, da so primerna za nadaljnjo 

obravnavo na občinskem svetu. 

O poročilih so razpravljali predstavniki svetniških skupin SD, DeSUS, SLS in SMC, ki so ocenili 

poročila kot dobro pripravljena, so pa odraz razmer v posameznih javnih zavodih. 

Po razpravi je občinski svet v prisotnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

                                                          S K L E P 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica  se je seznanil s poročili o delovanju javnih zavodov v 

letu 2016.  

 

K tč. 16 dnevnega reda 

Premoženjske zadeve:  

- dopolnitvi in spremembi Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 

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

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

obravnavo na občinskem svetu. 

Občinski svet je brez razprave v prisotnosti 27 svetnikov soglasno sprejel naslednji 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica s tem sklepom dopolnjuje in spreminja Letni načrt 

razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2017. 

Dopolnjen načrt je priloga tega sklepa. 

 

- predlog sodne poravnave za zemljišče na območju nekdanje tržnice 

Uvodno obrazložitev k predlogu sta podali vodja oddelka za splošne in pravne zadeve in 

odvetnica Nada Vučajnk. 

Odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog in sprejel sklep, da je primeren za obravnavo na 

občinskem svetu. 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog sodne poravnave in ni prišla do zaključka, 

meni pa, da je primeren za obravnavo na občinskem svetu. 

Tudi svetniška skupina SD pri obravnavi predloga ni prišla do zaključka, zato bodo svetniki 

glasovali po svoji vesti; potrebno pa bi bilo razmisliti o odgovornosti. 

Lea Ornik meni, da bi moralo biti v predlogu sodne poravnave napisano, da so s podpisom rešeni 

vsi zahtevki. 

Svetniška skupina SMC se strinja s predlogom svetniške SD, ki je pozvala k odgovornosti; 

zadeva pa se naj čimprej zaključi. 

Stanislav Zajšek je želel imena oseb, ki so podpisale pogodbe in bi morale odškodninsko in 

kazensko odgovarjati. K temu je Maksimiljan Tramšek odgovoril, da je jasno, kdo je podpisnik 

pogodbe, vendar za kvaliteto opravljenih del ni odgovorna občina oz. njen podpisnik, marveč 

izvajalec del. 

Po razpravi je občinski svet v navzočnosti 27 svetnikov s 17 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel 

naslednji 
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S K L E P 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša s predlogom sodne poravnave. 

Predlog sodne poravnave je priloga tega sklepa.  

 

K tč. 17 dnevnega reda 

Kadrovske zadeve: 

- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

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

imenovanja. 

Svetniška skupina SD je občinskemu svetu posredovala nov predlog za imenovanje 

predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, vendar je predlog 

umaknila. 

Občinski svet je v navzočnosti 27 svetnikov s 23 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava se kot predstavniki 

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

 

-  Milena Selinšek,  

-  Petra Žlender in 

-  Anita Peršuh. 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

-  mnenje h kandidatkama za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« 

Slovenska Bistrica 

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

imenovanja. 

Drago Mahorko je predlagal, da se o vsaki kandidatki za ravnateljico glasuje ločeno, zato je 

predsedujoči najprej dal na glasovanje njegov predlog. 

Občinski svet v navzočnosti 27 svetnikov s 7 glasovi ZA in 18 PROTI predloga ni sprejel. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

Občinski svet je s 26 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednje 

 

MNENJE  

h kandidaturi za ravnateljico javnega  zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 

 

Stanislavi Stegne in Marjeti Korošec se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 

javnega  zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica. 
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-  mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica 

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

imenovanja. 

Občinski svet je brez razprave soglasno sprejel naslednje 

 

MNENJE  

 h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica  

 

Blanki Rupar se daje pozitivno mnenje k imenovanju za direktorico  Centra za socialno delo 

Slovenska Bistrica.   

 

- soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska 

Bistrica 

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

imenovanja. 

Ludvik Repolusk je povedal, da je kot predstavnik Sveta zavoda glasoval proti, ker gre za 

zatečeno nejasno stanje Zavoda za KTV in informiranje. Sedanji direktor lahko opravlja funkcijo 

vršilca dolžnosti, v tem času se pripravi ustrezen Odlok, kako naj bo organiziran zavod v bodoče. 

Že od leta 2009 opozarja na statusno  nezakonitost Zavoda, zato bo tudi glasoval proti. 

Dr. Andrej Godec je obrazložil glas, ker ne bo glasoval zaradi neurejenih statusnih razmer. 

Občinski svet je po razpravi z 21 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska 

Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Draga Čoža za direktorja 

Javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistrica. 

 

K tč. 18 dnevnega reda 

Odgovori na vprašanja in pobude  

Miro Juhart je pripomnil da je bilo njegovo vprašanje napačno navedeno, saj je cesta na 

Črešnjevcu urejena, ampak je predlagal sanacijo ceste v Leskovcu. 

 

K tč. 19 dnevnega reda 

Vprašanja in pobude 

Dr. Andrej Godec daje dve pobudi in eno vprašanje, in sicer: predlagal je neformalno  testiranje 

kakovosti vode s strani Inštituta za javno zdravje Maribor. Ta pobuda se naj posreduje 

Komunali. 

Predlaga tudi postavitev znaka prepoved zavijanja levo na cesti Slovenska Bistrica – Hajdina v 

Veleniku za Sp. Polskavo. To je nevaren odcep, je pa 400 m naprej urejeno križišče s pasom za 

zavijanje levo. 

Sprašuje za pločnik, ki je zgrajen ob cesti Stari log – Pragersko. Še vedno se nadaljuje odnašanje 

materiala, posledično pomeni pogrezanje pločnika in stebra javne razsvetljave. Sprašuje, kako 

dolgo bomo še čakali oz. kdaj bo nasip, bankina in pločnik saniran? 

 

Drago Mahorko je dal pisno pripombo naslednje vsebine: 

»Na pobudo krajanov, ki uporabljajo pločnik ob Ljubljanski cesti 4, Slovenska Bistrica 

predlagam, da pristojne službe ugotovijo, kdo mora očistiti (porezati) grmovje (leskovje) ob 

Ljubljanski cesti 4, v mestu Slovenska Bistrica. 

Na nepremičninah parc. Št. 1478/1 in 1478/2 k.o. 753 Slovenska Bistrica raste ob notranji strani 

ograje grmovje  (leskovje), ki že močno posega na sam pločnik, posebej v času, ko dežuje, in 
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sicer tako, da ga pešci ne morejo več normalno uporabljati, v času dežja pa morajo mestoma 

stopiti celo na samo cestišče Ljubljanske ceste. 

Predlagam, da se ta problematika čim prej uredi, da ne bo prišlo do nesreče oziroma poškodbe 

katerega od pešcev, ki uporabljajo ta del pločnika. 

V pričakovanju čim prejšnje rešitve zapisanega problema Vas lepo pozdravljam« 

Opozoril je še na sanacijo poškodovanega kandelabra v krožišču pri TUŠ-u. 

 

Stanislav Zajšek je predlagal, da varnostni sosvet obravnava problematiko ravnanja in 

skladiščenja nevarnih snovi. 

 

Miro Juhart je ponovno opozoril na nevarni odsek ceste na Veleniku, kjer kljub zagotovilu 

policije, da bodo merili hitrost, to ne izvaja. 

V naselju Leskovec zaraščeno grmovje posega na cestišče; opozoril je na ureditev bankin, ki so v 

katastrofalnem stanju; cestišče na Leskovcu je nujno sanirati, saj  so vidni robovi kanalizacijskih 

jaškov; en velik kanalizacijski jašek je odprt, kar je zelo nevarno; nujna je sanacija oz. ureditev 

udarnih jam na cesti Leskovec. Sprašuje tudi, kdaj bodo nameščene usmerjevalne table ter 

opozoril na ureditev krožišč. 

 

Darko Sagadin sprašuje, kako daleč je projekt izgradnje vrtca? 

KS Leskovec je dala pobudo za ureditev zavijalnega pasu v Veleniku. 

 

Srečko Juhart – SLS je predlagal, da varnostni sosvet oz. ustrezne službe preverijo govorice, da 

se mladoletniki, to je osnovnošolci, zadržujejo v opuščeni steklarni. 

Trdi, da je prometno najbolj obremenjena cesta Slovenska Bistrica – Rogaška Slatina, predvsem 

od hotela Leonarda preko viadukta čez Cigonco in Videž.  

Manjka del pločnika, za katerega verjame, da bo kmalu zgrajen, od Leonarda do avtoceste. 

Zanima ga, ali se razmišlja o »bajpasu« preko avtoceste ter o nadaljevanju pločnika v naselju 

Cigonca od gostišča Kuki do družinske hiše, to je približno 70 m.  

Predlaga še, da se zarišejo cestno prometni prehodi na avtobusnih postajališčih. 

 

K tč. 20 dnevnega reda 

Informacije: 

  -Razno 
Predsedujoči je prisotne informiral, da je 24.6.2017 proslava ob Dnevu državnosti in jih povabil k 

udeležbi. 

  
 

Seja je bila zaključena ob  21.45.  

 

 

 

Zapisala:  

Mira Kresnik                                                                     Dr. Ivan ŽAGAR, 

     župan                                                                                                                                     

Občine Slovenska Bistrica 
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