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Poročevalec: Simon UNUK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 



predlog sklepa 

d/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

Lekarne Slovenska Bistrica 

 

V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni 

list RS, št. 15/16 – UPB1) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju štirih predstavnikov v Svet zavoda javnega zavoda Lekarna Slovenska 

Bistrica 

 

I.  

 

V Svet zavoda javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica se kot predstavniki Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

- Branko Repnik, 

- Marko Berdnik, 

- Patricija Breznikar, 

- Matej Arnuš. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta oziroma do imenovanja članov v skladu z novim odlokom o 

ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda v Slovenski Bistrici. 

 

 

Številka: 9000-24/2019 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica opravlja javni 

zavod lekarniško dejavnost v občini Slovenska Bistrica. 

 

V skladu 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica imenuje 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda štiri (4) predstavnike ustanoviteljice 

Občine Slovenska Bistrica. 

 

Mandat članov traja štiri leta. V primeru sprejetja novega odloka o ustanovitvi javnega 

lekarniškega zavoda v Slovenski Bistrici bo mandat članov trajal do imenovanja novih članov 

v skladu z veljavno sprejetim odlokom. 

 



predlog sklepa 

Pred potekom mandata je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s 

postopkom evidentiranja kandidatov. 

 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem (7) predlogov s strani političnih strank. Komisija je 

sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda javnega zavoda Lekarna Slovenska 

Bistrica izmed predlogov imenujejo: 

 

- Branko Repnik, roj. 1945, pravnik, iz Črešnjevca; 

- Marko Berdnik, roj. 1975, univ. dipl. inž. kmetijstva, iz Slov. Bistrice; 

- Patricija Breznikar, roj. 1971, bibliotekarka, iz Zgornje Polskave; 

- Matej Arnuš, roj. 1979, dipl. ekonomist, iz Pragerskega. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 7. redni seji dne 4. 12. 2019  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju štirih predstavnikov Občine Slovenska Bistrica v Svet 

zavoda javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


