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ZAPISNIK 
 

6. redne seje Občinskega sveta  Občine Bistrica ob Sotli, 
ki je bila v petek, 24.4.2015,  ob 19. uri,  v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli 

 
 

Sejo je vodil  Župan Franjo Debelak. 
 

Na seji so bili navzoči člani Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: 
člani sveta): Jože Kralj,  Dušan Berkovič,   Metoda Denžič, Primož Mošet in Jožef Vračun  
 

Opravičeno odsotna: Simon Rogina in Janez Drašler. 
 

Ostali prisotni: Ana Bercko in Polona Vahtarič iz občinske uprave. 
 

Predstavniki medijev: OKO – Emilija  Šterlek,  Rogaške novice – Suzana Vahtarić, Novi 
tednik – Jerca Potočnik in Štajerski val – Snežana Prebil. 

 

Seja se je pričela ob 19. uri. 
 

Navzočih je bilo 5 članov sveta. 
 

Pred uradnim pričetkom 6. redne seje je župan prisotne seznanil z informacijo, da je za 
podžupana imenoval g. Dušana Berkoviča, ki je nastopil mandat 20.4.2015. 
 

S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta 
Občine Bistrica ob Sotli. 
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Predlog zapisnika 5. redne seje občinskega sveta  
2. Predlog zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje občinskega sveta  
4. Poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje občinskega sveta  
5. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014  
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina  
7. Potrditev skupne liste kandidatov predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje  
8. Poročilo župana 
9. Pobude in vprašanja 
 

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa: 

»Občinski svet sprejme predlog dnevnega reda 6. redne seje občinskega sveta.« 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 



K 1. točki 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Ga. Denžič je pripomnila, da ni smiselno zapisana obrazložitev predloga za umik 5. točke  
dnevnega reda in predlagala, da se ustrezno popravi. 
 

Po podanih pripombah je župan dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta 
Občine Bistrica ob Sotli z dne 13.03.2015, s predlaganimi popravki.« 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

K 2. točki 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
Ga. Denžič je pripomnila, da želi, da se v zapisniku pri 2. točki doda njeno vprašanje, če 
predlagani predlog proračuna zaradi morebitnega vračila sredstev vzdrži, ali bo potrebno 
delati rebalans. 
Ker na predlog zapisnika ni bilo podanih ostalih pripomb, je župan dal na glasovanje 
predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli potrdi zapisnik 1. izredne seje z dne 19.03.2015.« 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. točki 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  Ker na poročilo o realizaciji sklepov 
ni bilo podanih pripomb,  je dal župan na glasovanje predlog sklepa:  
 
 

»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli potrdi poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje z 
dne 13.03.2015.« 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA so glasovali 5 člani sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet.  
 

K 4. točki 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  Ker na poročilo o realizaciji sklepov 
ni bilo podanih pripomb,  je dal župan na glasovanje predlog sklepa:  
 



»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli potrdi poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje 
z dne 19.03.2015.« 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA je glasovalo 5 članov sveta. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet.  
  

K 5. točki 
 

 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2014 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Obrazložitve o poteku potrditve 
zaključnega računa sta podala župan in ga. Bercko. 
Ga. Denžič je podala pobudo, da za naslednje leto Nadzorni odbor pred potrditvijo 
zaključnega računa na občinskem svetu pripravi vsaj istočasno, če ne prej, poročilo o 
pregledu le-tega. 
 

Ga. Denžič je izpostavila vprašanje, zakaj je prišlo do velikega izstopanja indeksa pri 
postavki »posodobitev vodovodnega sistema«, saj je bilo realiziranih samo 200 EUR. 
Ga. Bercko je pojasnila, da so bila v proračunu planirana sredstva za investicijo, za katero se 
je občina prijavila na razpis, ki pa ni bil odobren. 
G. Kralj je izpostavil vprašanje, če  je v zaključnem računu prikazana terjatev za morebitno 
vračilo sredstev za investicijo obnove cest Sv. Križ in, če so že znane kakšne nove informacije 
glede vračila sredstev. 
Župan je pojasnil, da je v letu 2014 bil prikazan prihodek za investicijo, morebitno vračilo pa 
bo bremenilo leto 2015. Občina je sedaj pridobila izvedensko mnenje, ki je bilo poslano na 
MGRT.  
 

Po razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa:  
 

»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli potrdi Zaključni račun proračuna Občine Bistrica 
ob Sotli za leto 2014. 
Za naslednje leto Nadzorni odbor istočasno, če ne že prej, Občinskemu svetu pred 
potrditvijo Zaključnega računa predloži poročilo o pregledu le-tega.« 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA so glasovali 3 člani sveta  
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet.  
 

K 6. točki 
 

 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pojasnila k tej točki je podala ga. Bercko 
in predlagala, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
 

Ker na podani predlog ni bilo podanih pripomb,  je župan dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina po skrajšanem 
postopku.« 
 

 



Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 

ZA je  glasovalo 5 članov sveta  
PROTI ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet.  
 

K 7. točki 
 

POTRDITEV SKUPNE LISTE KANDIDATOV PREDSTAVNIKOV V RAZVOJNI SVET 
REGIJE POSAVJE 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 

Na seji Občinskega sveta je bilo na podlagi 48. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bistrica ob Sotli izvedeno tajno glasovanje.  
O samem poteku glasovanja se je posebej vodil zapisnik in lista prisotnih članov občinskega 
sveta.  
 

Po izvedenem tajnem glasovanju je komisija ugotovila, da je bila skupna lista kandidatov 
predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje potrjena. 
 

Ves volilni material je sestavni del sejnega gradiva, ki se hrani na občini. 
 

K 8. točki 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je člane seznanil z vlogo PGD Bistrica ob Sotli za odstop zemljišča za potrebe 
izgradnje novega stopnišča ob gasilskem domu. 
Po razpravi so se člani sveta soglasno strinjali, da se zemljišče odstopi in se zadeva 
zemljiškoknjižno uredi po najugodnejši varianti. 
 

Župan je povedal, da je kar nekaj povpraševanja po uporabi prostorov v obnovljeni sušilnici 
in predlagal, da se določi cena najema uporabe prostora.  
 

Po razpravi je župan dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Poldnevni najem uporabe prostorov v obnovljeni sušilnici znaša 30 EUR brez DDV, 
celodnevni najem pa 50 EUR brez DDV.  
Po uporabi je potrebno prostor za sabo počistiti, v nasprotnem primeru se poravnajo 
stroški čiščenja.« 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 5 članov sveta. 
 
ZA je  glasovalo 5 članov sveta  
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je člane sveta seznanil: 
-  s programom dela Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli; 
- v  času med 22. in 24. 5.2015 so predstavniki občine vabljeni v Bošnjace, kjer bodo potekale 
prireditve v sklopu občinskega praznika. Župan je člane sveta povabil, da se udeležijo;  
- 6. junija 2015 bo tradicionalno srečanje Šempetrov v Piranu, kamor so prav tako povabljeni 
člani sveta; 
- 4.5.2015 bo odprtje pogodbene pošte v prostorih občine. Prostori so že opremljeni in 
pripravljeni za delovanje; 



- 30.4.2015 bo tradicionalno mednarodno srečanje na mostu v Kunšperku. 
- občina je na UE Šmarje pri Jelšah poslala prošnjo za več uradnih ur krajevnega urada v 
Bistrici ob Sotli. UE je odgovorila, da nima kadrovskih možnosti, da bi povečali ure 
poslovanja, pa tudi, da je število opravljenih storitev malo. So pa obljubili, da bodo ob vsaki 
izredni akciji v občini (zbiranje podpisov, volitve), zagotovili več uradnih ur.  
 

K 9. točki 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 

G. Kralj je posredoval pobudo prebivalcev Hrastja, da bi se na odseku ceste med obratom 
Gorenje proti Srebrniku postavila tabla za omejitev hitrosti, saj je v zadnjem času na tem 
odseku bilo kar nekaj prometnih nesreč. 
 

G. Mošet je predlagal, da se Direkcijo za ceste pozove k ureditvi regionalne ceste Golobinjek 
– Bistrica ob Sotli, ker je v zelo slabem stanju. Župan je pojasnil, da je občina že večkrat na to 
opozarjala Direkcijo, ki pa nima sredstev za ureditev. 
 

G. Berkovič je predlagal, da se uredi mulda na odcepu za Sv. Križ v Srebrniku, ter opozoril, 
da še vedno ni popravljen poškodovani prometni znak pod Sv. Križem. 
 

G. Vračun je podal pobudo, da se na Direkcijo pošlje vloga za postavitev prometnega znaka 
za križišče v Dekmanci, kjer se zavije v vas. 
Prosil je še, da se počisti obcestni jarek ob lokalni cesti, ki vodi skozi Dekmanco, saj je čisto 
zaraščen. 
 

G. Mošet je vprašal, če so že vsa drevesa v sklopu projekta »Ne pozabimo vasi«, posajena. 
Župan je pojasnil, da je posajeno vseh 55 dreves. 
 

G. Vračun je posredoval pobudo g. Uršič Franca (Srebrnik 1), da se na cesti, ki vodi iz Plesa 
proti Sv. Križu, na delu, ki vodi mimo njegove hiše, uredi mulda. 
 

G. Berkovič je vprašal, če so bankine proti Geršaku na Plesu urejene. Župan je povedal, da so 
urejene. 
 

G. Kralj je predlagal, da se nasipa plazišče na cesti Črešnjevec – Puše.  
 

G. Berkovič je člane sveta seznanil z vsebino skupščine OKP Rogaška Slatina z dne 23.3.2015. 
  
 
Seja je bila končana ob 20.35 uri. 
 
 
 
 
Zapisala                                                                                                 Župan 
Polona Vahtarič                                                                                    Franjo Debelak 
     


