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ZADEVA:    Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 – I.  

                      obravnava 

 

I. PREDLAGATELJ 

 
Župan, dr. Ivan ŽAGAR, po sklepu št. 1000-3/2015-28 podžupan Stanislav 

MLAKAR 

 

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. 79/19),  

                -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. 
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VI. FINANČNE POSLEDICE 

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 2022 - v  I. obravnavi. 

 

 

                   S spoštovanjem! 

 

                  Pripravil: 

                  mag. Branko ŽNIDAR, direktor občinske uprave 

 

 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

                                 župan 

                          dr. Ivan Žagar 

 

              po sklepu št. 1000-3/2015-28 

                              Podžupan 

                     Stanislav MLAKAR 

 

 

 

 

                  Priloga: 

-  Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 – I. 

obravnava 
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       ZADEVA:   Program dela Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za  leto 2022 –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 2022 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 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 II. kvartal CZ 

Varnostni sosvet 

Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in 

redarstva z oceno izvajanja OPV 

Informiranje o delovanju II. kvartal Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo 

 

  



 

                

 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

 

NALOGE 

 

 

NAMEN 

 

OKVIRNI 

ROK 

 

SODELUJOČI 

 

Sprejem letnega programa športa občine 

Slovenska Bistrica za leto 2022 

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 2022 

Izvedbeni akt v skladu s pravilnikom o sofinanc. 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. 

 

I. kvartal 
 

 

Poročilo o priseljevanju tujcev 

 

Seznanitev o priseljevanju tujcev, ter seznanitev z 

morebitnimi težavami pri vključevanju v družbo 

 

I.kvartal 

Up. enota,  šole, vrtci,.. 

Poročilo o realizaciji  Akcijskega načrta za 

neodvisno  življenje invalidov v občini 

Slovenska  Bistrica za leto 2021 

 

Seznanitev o izvedenih ukrepih v letu 2021 

 

II. kvartal 

Svet invalidov,  

društva invalidov,  

javni  zavodi  

Poročilo o delovanju  javnih zavodov v letu 

2021 

Informiranje o delovanju javnih zavodov  

II. kvartal 

 

Javni zavodi 

Aktualna problematika starejših občanov v 

občini Slovenska Bistrica, s pregledom stanja 

kadra v zdravstvu 

Prikaz trenutnega stanja starejših občanov v 

občini, ter predvidene aktivnosti za dvig 

kakovosti življenja starejših občanov. 

 

 

II. kvartal 

Zveza  društva 

upokojencev, Center za 

socialno delo 

Slovenska Bistrica, 

Dom dr. Jožeta Potrča 

Poljčane, ZD 

Slovenska Bistrica 

Razvojni vidiki delovanja OŠ Minka Namestnik 

Sonja 

Prikaz aktualnega stanja in razvojnih vidikov 

delovanja na OŠ Minka Namestnik Sonja 

III. kvartal OŠ Minka Namestnik 

Sonja 

Sprejem odlokov in predpisov  vezanih na 

izvajanje nalog s področja družbenih dejavnosti: 

Uskladitev s pozitivno zakonodajo in sprejem 

novih aktov 

 

I.-IV. 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) 

III. kvartal 

(vezano na 

dolgotrajne 

postopke 

pridobivanja 

mnenj) 

Nosilci urejanja 

prostora določeni z 

zakonom, izdelovalec 

ZUM d.o.o. 

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 

Poročilo o delu podjetja Komunala Slovenska 

Bistrica d.o.o. 

Pregled opravljenega dela v podjetju Komunala 

Slovenska Bistrica 

II. kvartal Komunala SLB 

Spremembe in dopolnitve odloka o 

kategorizaciji občinskih cest 

Ažuriranje sprememb in noveliranje dejanskega 

stanja 

 

 

I.-II. kvartal 

Komunala SLB 

Krajevne skupnosti 

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

 

 

II.-III. kvartal 

Komunala SLB 

Krajevne skupnosti 
 

  



 

                

 

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  17.11.2021 

                  

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

                                 župan 

                          dr. Ivan Žagar 

 

              po sklepu št. 1000-3/2015-28 

                              Podžupan 

                     Stanislav MLAKAR 

 

 


