
predlog sklepa 

d/ Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju članov občinskega sveta v Odbor za okolje in prostor 

 

Člani Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2018-2022 so: 

 

1. Dušan Leskovar, predsednik 

2. Ludvik Repolusk, podpredsednik  

3. Darko Sagadin  

4. Srečko Juhart 

 

Številka: 9000-   /2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske svetnike in politične stranke, 

zastopane v občinskem svetu, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Odbora za 

okolje in prostor za mandatno obdobje 2018-2022. 

 

Člane Odbora za okolje in prostor imenuje občinski svet izmed svetnikov občinskega sveta.  

 

V postopku evidentiranja so pravočasno prispeli štirje (4) predlogi s strani političnih strank. En 

predlog je bil prepozen, prav tako je na predlogu manjkal žig politične stranke kot predlagatelja. 

Glede na to, da je Komisija prejela le štiri pravočasne in popolne predloge, predlaga 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica, da se v Odbor za okolje in prostor imenujejo 

štirje člani občinskega sveta, enega člana pa bo Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 

imenoval naknadno po ponovno izvedenem javnem pozivu. Vsled navedenega Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Slovenska 

Bistrica, da se v Odbor za okolje in prostor imenujejo naslednji člani: 

 

1. Dušan Leskovar, predsednik 



predlog sklepa 

2. Ludvik Repolusk, podpredsednik  

3. Darko Sagadin  

4. Srečko Juhart 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 27. 12. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju štirih članov občinskega sveta v Odbor za okolje in 

prostor, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


