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                   O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

  
       ZADEVA:   Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za  leto 2019 – I. obravnava 

 

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica  na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 55/2010)   sprejme program 

dela za tekoče leto.  

Program dela za leto 2019 je  oblikovan po posameznih področjih.  

Upoštevane so prioritetne naloge iz pristojnosti občine, ki sledijo iz zakonskih in podzakonskih aktov po posameznih področjih, nujnost 

posameznih nalog in možnost realizacije le-teh.  
 

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


 

                

SPLOŠNO 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

Poročilo o delu podjetja Komunala Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Pregled opravljenega dela v podjetju Komunala 

Slovenska Bistrica 

II. kvartal  

Spremembe Statuta Občine Slovenska Bistrica Spremembe Statuta – uskladitev s pozitivno 

zakonodajo 

III. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

Spremembe Poslovnika občinskega sveta Občine 

Slovenska  Bistrica 

Spremembe Poslovnika – uskladitev s pozitivno 

zakonodajo 

III. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

 

Poročilo Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Slovenska Bistrica, Makole in 

Poljčane, ocena OPV  

 

 

Informiranje o izvajanju  inšpekcijskega in 

redarskega nadzora 

 

 

 

 

II. kvartal 

Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo 

občin Slovenska 

Bistrica,  Makole in 

Poljčane 

Varnostni sosvet 

Poročilo o varnostnih razmerah v občini Informiranje o varnostnih razmerah v občini  

II. kvartal 

PP Slovenska Bistrica 

Varnostni sosvet 

Poročilo o izvajanju zaščite in reševanja ter 

požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica 

Informiranje o delovanju CZ,  z analizo 

opremljenosti gasilskih društev  

II. kvartal CZ 

Varnostni sosvet 

Odlok o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Občine Slovenska Bistrica 

Spremembe odloka v skladu s potrebami in 

spremembami zakonodaje 

II. kvartal  

 

  



 

                

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

Sprejem letnega programa športa občine 

Slovenska Bistrica za leto 2019 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom o 

sofinanciranju športa v občini. 

 

I. kvartal 

Občinska športna 

zveza, 

Zavod za šport 

Sprejem programa ljubiteljske kulture občine 

Slovenska Bistrica za leto 2019 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom o 

sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

občini. 

 

I. kvartal 

 

Poročilo o realizaciji  Akcijskega načrta za 

neodvisno  življenje invalidov v občini 

Slovenska  Bistrica za leto 2019 

 

Seznanitev o izvedenih ukrepih v leto 2018 

 

I. kvartal 

Svet invalidov,  

društva invalidov,  

javni  zavodi I. kvartal 

Poročilo o delovanju  javnih zavodov Informiranje o delovanju javnih zavodov  

II. kvartal 

 

Javni zavodi 

 

Starejši v občini  Slovenska Bistrica 

  

Analiza stanja  o starejši populaciji  v občini,  

njihove potrebe in ukrepi za  kvalitetno  življenje 

 

II.-III. kvartal 

Društva upokojencev,  

CSD Slov. Bistrica, 

Dom dr. Jožeta Potrča 

Poljčane 

Obravnava gradiv  vezanih  na  aktualna 

vprašanja  s področja družbenih dejavnosti          

( zdravstvo, sociala, izobraževanje…..) 

 

Informiranje o  aktualnih  zadevah 

 

I.-IV. kvartal 

 

Sprejem odlokov in predpisov  vezanih na 

izvajanje nalog s področja družbenih dejavnosti: 

Uskladitev s pozitivno zakonodajo in sprejem 

novih aktov 

 

I.-III. kvartal 

 

 

Potrditev investicijske dokumentacije za 

načrtovane investicije na področju družbenih 

dejavnosti 

Potrditev dokumentov identifikacije ter 

investicijskih programov za investicije na 

področju družbenih dejavnosti 

 

I.-IV. kvartal 

 

 

  



 

                

 

OKOLJE IN PROSTOR 
 

NALOGE 

 

NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI 

 

 

Občinski prostorski načrt (OPN) 

- Zagotavljanje namenske rabe zemljišč za 

potencialno gradnjo 

- Ocena poplavne ogroženosti  

- Celovita presoja vplivov na okolje (Okoljsko 

poročilo) 

 

 

IV. kvartal 

 

Nosilci urejanja 

prostora določeni z 

zakonom, izdelovalec 

ZUM d.o.o., KS 

Odloki o občinskih podrobnih prostorskih 

načrtih (OPPN) 

Urejanje območij predvidenih za gradnjo s 

prostorsko izvedbenimi akti  kot zakonska 

podlaga za izdajanje  gradbenih dovoljenj 

 

I.- IV. kvartal 

 

Nosilci urejanja 

prostora določeni z 

zakonom, KS 

Odlok o občinskih cestah  in javnih poteh Novelacija in uskladitev z zakonodajo 

 

 

II.-IV. kvartal 

Komunala SLB 

Krajevne skupnosti 

 

Odlok o urejanju javnih površin 

- Ureditev evidence  in statusov javnih površin 

- Določitev vrst rabe in opremljenosti z urbano 

opremo 

- Opredelitev upravljanja 

- Opredelitev vzdrževanja  

 

 

III.-IV. kvartal 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

Javni zavodi 

 

Poročilo o stanju javne razsvetljave 

Informacija o stanju JR po končanem projektu 

zamenjave svetilk z varčnimi  ter seznanitev z 

aktualno problematiko JR 

 

II. kvartal 

Komunala SLB 

 

Odlok o javni razsvetljavi 

 

-Novelacija ureditve področja javne razsvetljave 

in uskladitev z zakonodajo 

-Uskladitev upravljanja in vzdrževanja  glede na 

sedanje razmere 

 

 

II.-IV. kvartal 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

 

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

Novelacija ureditve področja pogrebne in 

pokopališke dejavnosti skladno z novo 

zakonodajo 

 

II.-IV. kvartal 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

Odlok o dimnikarski dejavnosti Novelacija ureditve področja dimnikarske 

dejavnosti skladno z novo zakonodajo 

 

II.-IV. kvartal 

 

 

  



 

                

GOSPODARSTVO   

 

 

NALOGE NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI 

 

Sprejem investicijske dokumentacije za 

razvojne projekte (DIIP, IP, PIZ idr.) 

Pripravljena in potrjena investicijska 

dokumentacija za izvajanje razvojnih projektov v 

okviru vsebine Regionalni razvojni programi, 

projekti v okviru 21. člena ZFO, ter ostalih 

programov za sofinanciranje projektov 

 

I. - IV. 

kvartal 

RIC 

RIC – poročilo o delu javnega zavoda 

 

Seznanitev občinskega sveta z dejavnostjo in 

realizacijo izvajanja nalog 

II. kvartal RIC 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Slovenska Bistrica 

Uskladitev z zakonodajo in ureditev 

obračunavanja turistične in promocijske takse 

II. kvartal  

 

 

Slovenska Bistrica, dne   

                                                 Dr. Ivan ŽAGAR 

                    župan 

       Občine Slovenska Bistrica  



 

                

           
      

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA  

ŽUPAN  

 

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 

 

 

 

                

                   O B Č I N A  

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

  
       ZADEVA:   Realizacija Programa dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za  leto 2018  

 

 

Program dela za leto 2018 je  oblikovan po posameznih področjih.  

Upoštevane so prioritetne naloge iz pristojnosti občine, ki sledijo iz zakonskih in podzakonskih aktov po posameznih področjih, nujnost 

posameznih nalog in možnost realizacije le-teh.  
 

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


 

                

SPLOŠNO 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

 

REALIZACIJA 

Poročilo o delu podjetja Komunala 

Slovenska Bistrica d.o.o. 

Pregled opravljenega dela v podjetju 

Komunala Slovenska Bistrica 

II. kvartal  NI REALIZIRANO 

Spremembe Statuta Občine 

Slovenska Bistrica 

Spremembe Statuta– uskladitev s pozitivno 

zakonodajo 

III. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

NI REALIZIRANO 

Spremembe Poslovnika 

občinskega sveta Občine 

Slovenska  Bistrica 

Spremembe Poslovnika – uskladitev s 

pozitivno zakonodajo 

 

III. kvartal 

Statutarno pravna 

komisija 

NI REALIZIRANO 

Poročilo Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin 

Slovenska Bistrica, Makole in 

Poljčane  

 

Informiranje o izvajanju nadzora s 

komunalnega področja  

 

 

 

II. kvartal 

Medobčinski 

inšpektorat in 

redarstvo občin 

Slovenska Bistrica,  

Makole in Poljčane 

 

Varnostni sosvet 

 

REALIZIRANO 

Poročilo o varnostnih razmerah v 

občini 

Informiranje o varnostnih razmerah v 

občini 

 

 

II. kvartal 

PP Slovenska 

Bistrica 

 

Varnostni sosvet 

REALIZIRANO 



 

                

Poročilo o stvarnem premoženju 

občine 

Popis stvarnega premoženja občine II. kvartal  REALIZIRANO 

Poročilo o izvajanju zaščite in 

reševanja ter požarne varnosti v 

občini Slovenska Bistrica 

Informiranje o delovanju CZ,  z analizo 

opremljenosti gasilskih društev 

 

II. kvartal 

Varnostni sosvet REALIZIRANO 

Ureditev področja sejnin in drugih 

nagrad v občini 

Sprejem meril za izplačilo sejnin in drugih 

nagrad za organe ožjih delov lokalne 

skupnosti (predsedniki in člani svetov KS, 

vaški odbori) v skladu s 34. a členom 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 

RS, št. 94/07) 

 

 

I. kvartal 

Komisija za 

mandatna vprašanja, 

volitve in 

imenovanja 

REALIZIRANO 

Pravilnik o protokolarnih 

obveznostih Občine Slovenska 

Bistrica 

Sistemska ureditev ravnanja lokalne 

skupnosti ob smrti funkcionarjev občine in 

drugih občanov 

 

II. kvartal 

Statutarno pravna 

komisija 

REALIZIRANO 

 

  



 

                

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

 

REALIZACIJA 

Sprejem letnega programa športa 

občine Slovenska Bistrica za leto 

2018 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom 

o sofinanciranju športa v občini. 

 

 

I. kvartal 

 

Občinska športna zveza, 

Zavod za šport 

REALIZIRANO 

Sprejem programa ljubiteljske 

kulture občine Slovenska Bistrica za 

leto 2018 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom 

o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občini. 

 

I. kvartal 

 

  

REALIZIRANO 

Poročilo o delovanju  javnih 

zavodov 

Informiranje o delovanju javnih 

zavodov 

II. kvartal Javni zavodi REALIZIRANO 

Obravnava gradiv  vezanih  na  

aktualna vprašanja  s področja 

družbenih dejavnosti (zdravstvo, 

sociala, izobraževanje…..) 

 

Informiranje o  aktualnih  zadevah 

 

I.-IV. kvartal 

  

REALIZIRANO 

Sprejem odlokov in predpisov  

vezanih na izvajanje nalog s 

področja družbenih dejavnosti: 

Uskladitev s pozitivno zakonodajo in 

sprejem novih aktov 

 

I.-III. kvartal 

 

 

 

REALIZIRANO 

Potrditev investicijske 

dokumentacije za načrtovane 

investicije na področju družbenih 

dejavnosti 

Potrditev dokumentov identifikacije 

ter investicijskih programov za 

investicije na področju družbenih 

dejavnosti 

 

 

I.-IV. kvartal 

 

  

 

REALIZIRANO 

  



 

                

 

OKOLJE IN PROSTOR  

 

NALOGE 

 

NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI REALIZACIJA 

 

 

Občinski prostorski načrt (OPN) 

Zagotavljanje namenske rabe zemljišč 

za potencialno gradnjo 

Ocena poplavne ogroženost.  

Celovita presoja vplivov na okolje 

(Okoljsko poročilo) 

 

 

I-IV. kvartal 

 

Nosilci urejanja prostora 

določeni z zakonom, 

izdelovalec ZUM d.o.o., 

KS 

NI REALIZIRANO 

vezano na dolgotrajne 

postopke in usklajevanja 

z državnimi organi 

(poplavna študija, 

okoljsko poročilo) 

Odloki o občinskih podrobnih 

prostorskih načrtih (OPPN) 

 

Urejanje območij predvidenih za 

gradnjo s prostorsko izvedbenimi akti  

kot zakonska podlaga za izdajanje  

gradbenih dovoljenj 

 

I.- IV. 

kvartal 

 

 

Nosilci urejanja prostora 

določeni z zakonom, KS 

 

REALIZIRANO 

Odlok o varovanju naravne 

dediščine 

Ureditev stanja na  področju naravne 

dediščine 

 

III.-IV. 

kvartal 

Zavod RS za varstvo 

narave 

NI REALIZIRANO 

vezano na aktivnosti 

Zavoda RS za varstvo 

narave 

Odlok o občinskih cestah  in javnih 

poteh 

- Uskladitev z zakonodajo, 

- Ureditev banke cestnih podatkov, 

- ureditev kategorizacije občinskih 

cest in javnih poti 

II.-III. 

kvartal 

 

Ministrstvo za 

infrastrukturo, 

DELNO 

REALIZIRANO 

Banka cestnih podatkov 

Kategorizacija obč. cest 

Odlok o urejanju javnih površin - Ureditev evidence  in statusov 

javnih površin, 

- Določitev vrst rabe in opremljenosti 

z urbano opremo, 

- Opredelitev režimov vzdrževanja  

II.-III. 

kvartal 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

NI REALIZIRANO 

Vezano na predhodno 

ureditev evidenc 

namembnosti in statusov 

zemljišč 

Odlok o plakatiranju in oglaševanju 

v občini Slovenska Bistrica  

Ureditev plakatiranja in oglaševanja III.-IV 

kvartal 

Komunala SLB 

Krajevne skupnosti 

NI REALIZIRANO 

Poročilo o stanju javne razsvetljave Informacija o stanju JR po končanem 

projektu zamenjave svetilk z varčnimi 

in skladnimi s predpisi  ter seznanitev 

z aktualno problematiko JR 

II. kvartal Komunala SLB  

NI REALIZIRANO 

Odlok o javni razsvetljavi 

 

Uskladitev z zakonodajo  ter  

uskladitev upravljanja in vzdrževanja  

II.-III. 

kvartal 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

NI REALIZIRANO 



 

                

glede na sedanje dejansko stanje 

Odlok o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti 

Urejanje področja pogrebne in 

pokopališke dejavnosti v skladu z 

novo zakonodajo 

II.-IV. 

kvartal 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

 

NI REALIZIRANO 

Odlok o dimnikarski dejavnosti Sprememba odloka vezana na 

spremembo zakonodaje s tega 

področja 

II.-IV. 

kvartal 

  

NI REALIZIRANO 

 

 

GOSPODARSTVO   

 

 

NALOGE NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI 

 

REALIZACIJA 

Sprejem investicijske dokumentacije 

za razvojne projekte (DIIP, IP, PIZ 

idr.) 

Pripravljena in potrjena investicijska 

dokumentacija za izvajanje razvojnih 

projektov v okviru vsebine 

Regionalni razvojni programi, 

projekti v okviru 21. člena ZFO, ter 

ostalih programov za sofinanciranje 

projektov 

 

 

I. - IV. 

kvartal 

 

 

RIC 

REALIZIRANO 

RIC – poročilo o delu javnega 

zavoda 

Seznanitev občinskega sveta z 

dejavnostjo in realizacijo izvajanja 

nalog 

 

II. kvartal 

 

RIC 

REALIZIRANO 

 

 

Slovenska Bistrica, dne   

                                                 Dr. Ivan ŽAGAR 

                    župan 

       Občine Slovenska Bistrica  


