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predlog sklepa 

a/ Imenovanje predstavnikov častnega razsodišča v občini Slovenska Bistrica 

 

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni 

ravni z dne 12. 12. 2019 in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je 

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

 

SKLEP 

o imenovanju članov častnega razsodišča 

 

I.  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica imenuje člane častnega sodišča v naslednji sestavi: 

 

− Alen Vidonja, 

− Ivan Peter Jurše, 

− Mira Kresnik, 

− dr. Andrej Godec, 

− Samo Pučnik. 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja do poteka mandata Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. 

 

 

Številka: 9000-/2020 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične stranke, krajevne 

skupnosti, podjetja, društva, druge organizacije in skupnosti ter občane občine Slovenska 

Bistrica k posredovanju predlogov za imenovanje članov častnega razsodišča. Častno 

razsodišče imenuje na podlagi drugega odstavka 26. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih 

predstavnikov na lokalni ravni z dne 12. 12. 2019 (v nadaljevanju kodeks) Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Članstvo v častnem razsodišču preneha z mandatom občinskega sveta. 

 

Na podlagi določbe tretjega odstavka 26. člena kodeksa ima častno razsodišče pet članov. Člane 

častnega razsodišča se imenuje izmed uveljavljenih občanov, ki uživajo zaupanje javnosti v 

občini Slovenska Bistrica. 



predlog sklepa 

 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem (7) pravočasnih predlogov s strani političnih strank, 

organizacije in občana. Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se kot člani 

častnega razsodišča imenujejo: 

 

− Alen Vidonja, roj. 1985, odvetnik, stanujoč na Pragerskem, 

− Ivan Peter Jurše, roj. 1939, ekonomist, stanujoč na Zgornji Polskavi, 

− Mira Kresnik, roj. 1957, upravna tehnica, stanujoča v Slovenski Bistrici, 

− dr. Andrej Godec, roj. 1952, doktor tehničnih znanosti, stanujoč na Pragerskem, 

− Samo Pučnik, roj. 1988, teolog, stanujoč na Prelogah. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. redni seji dne 12. 2. 2020  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju petih članov častnega razsodišča, ki ga predlaga 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica v sprejem. 
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