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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 2018 – I.  

                      obravnava 

 

I. PREDLAGATELJ 

 
Župan, dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
            Odbor za družbene dejavnosti 

                  Odbor za gospodarstvo in proračun 

            Odbor za okolje in urejanje prostora 

            Statutarno pravna komisija 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 
                   Dvofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

                -Statut občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 55/10),  

                -Poslovnik o delu občinskega sveta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 

55/10) 

 

V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Program dela Občinskega sveta je osnovni dokument obravnave potrebnih aktov 

na sejah v tekočem letu. Program dela se sprejema vsako tekoče leto. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

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


Sprejem samega akta Program dela Občinskega sveta ne povzroča finančnih 

posledic. 

 

 
VII. PREDLOG SKLEPA 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter  sprejme sklep. 

 

 

Predlog sklepa: 

 

S K L E P 

 

                 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme program dela Občinskega sveta 

Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 v  I. obravnavi. 

 

 

                   S spoštovanjem! 

 

                  Pripravil: 

                  mag. Branko ŽNIDAR, direktor občinske uprave 

 

 

                          Dr. Ivan ŽAGAR, 

                                                   župan 

 

 

 

                  Priloga: 

-  Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 – I. 

obravnava 

- Realizacija programa dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 

2017 
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       ZADEVA:   Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za  leto 2018 – 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 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.  
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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  

 

Informiranje o izvajanju nadzora s komunalnega 

področja 

 

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 stvarnem premoženju občine Popis stvarnega premoženja občine II. kvartal  

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 

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 

Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine 

Slovenska Bistrica 

Sistemska ureditev ravnanja lokalne skupnosti ob 

smrti funkcionarjev občine in drugih občanov 

II. kvartal Statutarno pravna 

komisija 

 

  



 

                

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

Poročilo o delovanju  javnih zavodov 

 

 

Informiranje o delovanju javnih zavodov 

 

II. kvartal 

Javni zavodi 

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 ogroženost.  

Celovita presoja vplivov na okolje (Okoljsko 

poročilo) 

I-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 varovanju naravne dediščine Ureditev stanja na  področju naravne dediščine 

 

III.-IV. kvartal Zavod 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.-IV. kvartal 

 

Ministrstvo za 

infrastrukturo, 

Odlok o urejanju javnih površin - Ureditev evidence  in statusov javnih površin, 

- Določitev vrst rabe in opremljenosti z urbano 

opremo, 

- Opredelitev režimov vzdrževanja  

II.-IV. kvartal Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini 

Slovenska Bistrica  

Ureditev plakatiranja in oglaševanja III.-IV kvartal 

 

Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti,  

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 

Odlok o javni razsvetljavi 

 

Uskladitev z zakonodajo  ter  uskladitev 

upravljanja in vzdrževanja  glede na sedanje 

dejansko stanje 

II.-IV. kvartal Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti Urejanje področja pogrebne in pokopališke 

dejavnosti v skladu z novo zakonodajo 

II.-IV. kvartal Komunala SLB, 

Krajevne skupnosti 

Odlok o dimnikarski dejavnosti Sprememba odloka vezana na spremembo 

zakonodaje s tega področja 

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 

 

 

Slovenska Bistrica, dne  2.2.2018 

                                                 Dr. Ivan ŽAGAR, 

                    župan 

       Občine Slovenska Bistrica  
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       ZADEVA:   Realizacija programa dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za  leto 2017 
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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  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 komunalne inšpekcije  

 

Informiranje o izvajanju nalog s 

komunalnega področja 

 

II. kvartal  

  

Realizirano 

Poročilo o varnostnih razmerah 

v občini 

Informiranje o varnostnih razmerah v 

občini 

    II. kvartal  PP Slovenska 

Bistrica 

 

Realizirano 



 

                

Poročilo o stvarnem 

premoženju občine 

Popis stvarnega premoženja občine III. kvartal  Poročilo je v zaključni fazi in bo 

obravnavano na eni izmed 

naslednjih sej. 

Poročilo o izvajanju zaščite in 

reševanja ter požarne varnosti v 

občini Slovenska Bistrica 

 

Informiranje o delovanju CZ,  z analizo 

opremljenosti gasilskih društev 

II. kvartal   Realizirano 

Odlok o oddaji stvarnega 

premoženja, ki je v lasti in 

upravljanju Občine Slovenska 

Bistrica, v najem 

Plačevanje najemnin I. kvartal 

 

 Realizirano 

Odlok o merilih in postopku za 

določitev nevzdrževanih 

objektov  

Ureditev stanja na področju 

nevzdrževanih objektih 

IV. kvartal  Ni realizirano, zaradi odprtih 

vprašanj glede posegov v 

zasebno lastnino 

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) 

II. kvartal Komisija za 

mandatna 

vprašanja, 

volitve in 

imenovanja 

V realizaciji (na dnevnem redu 

20. Redne seje OS) 

Ustanovitev Sveta za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin 

Imenovanje v skladu z veljavnimi 

predpisi 

II. kvartal  Ni realizirano 

Poročilo Nadzornega odbora za 

leto 2016 

Poročilo o opravljenem nadzoru za 

preteklo leto 

III. kvartal  Nadzorni odbor zaključna 

poročila o opravljenem nadzoru 

objavlja na spletni strani Občine 

Pravila ravnanja ob smrti 

funkcionarjev občine in drugih 

občanov 

Sistemska ureditev ravnanja lokalne 

skupnosti ob smrti funkcionarjev občine 

in drugih občanov 

III. kvartal Statutarno 

pravna komisija 

V realizaciji (na dnevnem redu 

20. Seje OS) 

 

 

  



 

                

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

REALIZACIJA 

 

Sprejem letnega programa 

športa občine Slovenska 

Bistrica za leto 2017 

 

 

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 2017 

 

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 

Poročilo o priseljevanju tujcev Seznanitev o priseljevanju tujcev, ter 

seznanitev z morebitnimi težavami pri 

vključevanju v družbo 

II. kvartal Upravna enota, 

Policijska 

postaja 

Slovenska 

Bistrica, šole, 

vrtci,.. 

 

Gradivo je bilo  pripravljeno in 

obravnavano na Varnostnem 

sosvetu Občine Slovenska 

Bistrica 

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: 

- Pravilnik o 

 

Uskladitev s pozitivno zakonodajo in 

sprejem novih aktov 

 

 

I.-III. kvartal 

 

Kulturna 

društva,  

Odbor za 

družbene 

Pravilnik o financiranju  

ljubiteljske kulture na  območju 

Občine  Slovenska Bistrica, je bil  

sprejet v I. obravnavi. 

 



 

                

financiranju  

ljubiteljske kulture na  

območju Občine  

Slovenska Bistrica 

- Pravilnik o 

štipendiranju študentov 

Občine Slovenska  

Bistrica 

 

dejavnosti, 

 Komisija  za 

štipendiranje, 

 

 

Pravilnik o štipendiranju 

študentov Občine Slovenska  

Bistrica – realiziran 

 

 

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 

Letno poročilo o 

uresničevanju Akcijskega 

načrta za neodvisno življenje 

invalidov v občini  

 

Informiranje o realizaciji načrta 

IV. kvartal  Svet  za 

invalide 

 Nerealizirano, 

 Ker so v poročilo  zajete tudi 

aktivnosti , ki so bile v decembru 

2017, ni bilo možno časovno 

gradiva  pripraviti  za sejo v 

decembru, zato bo  obravnava 

poročila na   seji  februarja 2018. 

 

  



 

                

 

OKOLJE IN PROSTOR  

 

NALOGE 

 

NAMEN OKVIRNI 

ROK 

SODELUJOČI REALIZACIJA 

Odloki o občinskih podrobnih 

prostorskih načrtih 

 

Urejanje območij predvidenih za gradnjo 

s prostorsko izvedbenimi akti 

Zakonska podlaga za izdajanje  

gradbenih dovoljenj 

I.- IV. kvartal  

 

 

 

Nosilci urejanja 

prostora 

določeni z 

zakonom, KS 

Realizirano 

Odlok o varovanju naravne 

dediščine 

Popis in aktivnosti na področju naravne 

dediščine 

*(vezano na aktivnosti Zavoda RS za 

varstvo narave) 

IV. kvartal Zavod RS za 

varstvo narave 

Ni realizirano, vezano na 

aktivnosti Zavoda RS za varstvo 

narave 

Odlok o oglaševanju in 

usmerjevalnem sistemu v 

občini Slovenska Bistrica  

  

 

Urejanje plakatiranja, oglaševanja in 

usmerjevalnega sistema v občini 

*(vezano na spremembo prostorske 

zakonodaje) 

IV. kvartal 

 

Krajevne 

skupnosti, 

zainteresirana 

javnost, 

Komunala 

Slovenska 

Bistrica 

Delno realizirano ( sprememba 

odloka o plakatiranju) 

Odlok o kategorizaciji 

občinskih cest in javnih poti 

Urejanje prometa 

 

IV . kvartal 

 

Ministrstvo za 

infrastrukturo 

Ni realizirano, planirano v 2018 

Odlok o dimnikarski 

dejavnosti 

Sprememba odloka vezana na 

spremembo zakonodaje s tega področja 

IV. kvartal  Ni realizirano, planirano v 2018 

Odlok o vzdrževanju javnih 

površin 

Ureditev stanja na področju urejanja 

javnih površin 

III. kvartal Komunala 

Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Ni realizirano, planirano v 2018 

Odlok o ravnanju s 

komunalnimi odpadki 

Noveliranje stanja na področju ravnanja 

s komunalnimi odpadki 

III. kvartal Komunala 

Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Realizirano 

Celostna prometna strategija  

 

 

Mobilnost za vse 

(vključuje tudi izdelano Prometno 

študijo za mesto Slovenska Bistrica, kjer 

so predvideni ukrepi za izboljšanje 

prometne varnosti) 

IV. kvartal Fakulteta za 

gradbeništvo, 

prometno 

inženirstvo in 

arhitekturo, 

ZUM d.o.o., 

Realizirano 



 

                

javnost 

Občinski prostorski načrt 

(OPN) 

Zagotavljanje namenske rabe zemljišč za 

potencialno gradnjo 

Ocena poplavne ogroženost. Celovita 

presoja vplivov na okolje (Okoljsko 

poročilo) 

*(vezano na aktivnosti soglasodajalcev v 

postopku sprejemanja) 

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,…). 

Analiza cen komunalnih 

storitev 

Pregled in analiza cen sprejetih cen 

komunalnih storitev v občini Slovenska 

Bistrica 

III. kvartal Komunala 

Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Realizirano 

Poročilo o problematiki javne 

razsvetljave 

Poročilo in aktualne rešitve na področju 

javne razsvetljave v lokalni skupnosti 

IV. kvartal  Planirano v prvi polovici 2018, 

vezano na zaključne aktivnosti iz 

koncesijske pogodbe 

Odlok o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti 

Urejanje področja pogrebne in 

pokopališke dejavnosti v skladu z novo 

zakonodajo 

IV. kvartal Komunala 

Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Odlok bo pripravljen po sprejetju 

uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev javne 

službe 
 

 

  



 

                

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 

Tržni red na tržnici v 

Slovenski Bistrici 

 

Uskladitev z veljavnimi predpisi in 

aktualnim delovanjem tržnice   

 

 IV. kvartal  

 

Nerealizirano. 

Osnutek predloga je v pripravi in 

usklajevanju z upravljavcem 

tržnice. 

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  
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