
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

3 18.12.2014 10 G. Berkovič je predlagal, da se uredijo lastništva zemljišč za potrebe izgradnje lokalnih cest v preteklih 

letih, saj v veliko primerih trase cest niso geodetsko usklajene.

Občina vsako leto nameni 

nekaj sredstev za odmere 

cest

4 5.2.2015 1 Predlog zapisnika 3. redne seje je bil sprejet in je objavljen na spletni strani občine. Realizirano 5.2.2015
4 5.2.2015 2 Občinski svet je potrdil poročilo o realizaciji sklepov brez pripomb. Realizirano 5.2.2015

4 5.2.2015 3
Sprejet je bil Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 v prvi obravnavi s predlaganimi 

pripombami.

Realizirano 
5.2.2015

Župan

Franjo Debelak
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4 5.2.2015 4 Občinski svet je sprejel sklep, da je proračun do 20.02.2015 v javni razpravi. Realizirano 20.2.2015

4 5.2.2015 5

Občinski svet je sprejel sklep, s katerim je predlagal imenovanje predstavnika Občine Bistrica ob Sotli 

v Nadzornem svetu Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ. Predlagan je bil Simon Rogina. 

Sklep je bil poslan predlaganemu in GIZ Podčetrtek.

Realizirano 

6.2.2015

4 5.2.2015 6
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda RRA Posavje. Sklep je bil 

poslan imenovanemu, RRA Posavje in občinam soustanoviteljicam.

Realizirano 

11.2.2015

4 5.2.2015 7
Občinski svet se je seznanil u Oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Bistrica ob Sotli za 

leto 2014. Sklep je bil poslan MI-SPO.

Realizirano 

3.3.2015

Župan

Franjo Debelak


