
OBČINA BISTRICA OB SOTLI

OBČINSKI SVET

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA

SKLEPI  - NEREALIZIRANO PREJŠNJI MANDAT

Št. 

seje
Datum seje

Zap. 

št.
Sklepi Opomba/realizacija

Datum 

realizacije

4 28.3.11 4

V zvezi z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli teče postopek vključitve

tistih cest v odlok, ki so bile v predlogu novega odloka izpuščene. Dodatnih novih predlogov cest za

enkrat ni posredoval nihče od svetnikov.

V mirovanju

17 15.1.2013 11

Pobuda g. Narata v imenu družin Marčinkovič, Požek in Gabron iz Bistrice ob Sotli: ureditev ulične

javne razsvetljave proti hišam.

Izvedba bo morda mogoča v 

sklopu ureditve trškega 

jedra

18 27.2.2013 8

g. Rogina je predlagal, da se ob koncu sezone pluženja uredijo bankine ob lokalnih cestah.

Bankine se bodo uredile v 

sklopu sanacije lokalnih cest

21 18.9.2013 10
Sprejet je bil sklep, da Občina Bistrica ob Sotli odproda svoj delež, ki ga ima v podjetju KIP Vizija d.o.o., 

Lesično 

V postopku, priprave podlag 

in vrednotenja

23 17.12.2013 12
Spreje je bil sklep, da se na eno izmed naslednjih sej povabi osebo, ki je izvajala nadzor nad izvedbo 

sanacije lokalnih cest.

SKLEPI  mandat 2014 -2018

Št. 

seje
Datum seje

Zap. 

št.
Sklepi Opomba/realizacija

Datum 

realizacije

1 17.10.14 1

Občinski svet se je seznanil s poročilom OVK Bistrica ob Sotli o izidu rednih volitev za člane občinskega 

sveta in s poročilom OVK o izidu rednih volitev za župana, ki so bile 5.10.2014. Poročili sta bili 

objavljeni v Uradnem listu RS, št. 73, z dne 13.10.2014.

Realizirano 

13.10.14

1 17.10.14 2
Imenovana je bila začasna mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 

potrditve mandatov članov sveta.

Realizirano 
17.10.14

1 17.10.14 3 Potrjeni so bili mandati članom Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli. Realizirano 17.10.14

Župan

Franjo Debelak



OBČINA BISTRICA OB SOTLI

OBČINSKI SVET

1 17.10.14 4 Občinski svet je ugotovil, da je za župana Občine Bistrica ob Sotli imenovan Franjo Debelak.
Realizirano 

17.10.14

1 17.10.14 5 Imenovana je bila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Realizirano 17.10.14

2 28.11.2014 1 Predlog zapisnika 1. redne seje je bil sprejet in je objavljen na spletni strani občine. Realizirano 28.11.14

2 28.11.2014 2 Na poročilo o realizaciji sklepov ni bilo podanih pripomb. Realizirano 28.11.14

2 28.11.2014 3
Imenovani so bili člani stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, Nadzorni 

odbor in člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Realizirano 28.11.14

2 28.11.2014 4
Občinski svet se je seznanil s s Povzetkom  regijskega  izvedbenega načrta na področju socialnega 

varstva za obdobje 2014 -  2016 za posavsko statistično regijo.
Realizirano 28.11.14

3 18.12.2014 1 Predlog zapisnika 2. redne seje je bil sprejet in je objavljen na spletni strani občine.

3 18.12.2014 2 Občinski svet je potrdil poročilo o realizaciji sklepov 

3 18.12.2014 3 Občinski svet je vzel na znanje poročilo komisije za statutarno pravne zadeve

3 18.12.2014 4

Imenovani so bili člani stalnih delovnih teles Občinskega sveta, ki na 2. redni seji niso bili imenovani v 

skladju z Odlokom o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli. Sklepi so bili 

poslani imenovanim članom. 

3 18.12.2014 5
Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi JZ RRA Posavje v 1. in 2. obravnavi. Odlok je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 95/14, z dne 29.12.2014.

3 18.12.2014 6 Občinski svet je podal soglasje k predlogu Statuta RRA Posavje

3 18.12.2014 7
Sprejet je bil Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun NUSZ na območju občine Bistrica ob Sotli za 

leto 2015. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/14, z dne 22.12.2014.

3 18.12.2014 8

Občinski svet je podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" na 

območju občine Bistrica ob Sotli za leto 2015. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/14, z 

dne 22.12.2014.

3 18.12.2014 9

Župan

Franjo Debelak


