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

imenovanja 



predlog sklepa 

b/ Imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slovenska 

Bistrica 

 

V skladu s 5. členom Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/99) 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 Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slovenska 

Bistrica 

 

I.  

 

V Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Slovenska Bistrica se  imenujejo: 

 

- Franc Podgrajšek, predsednik, 

- Jožef Gorinšek, član, 

- Ivan Kumaver, član, 

- Drago Mahorko, član, 

- Cvetka Hajšek, članica, 

- Peter Vuk, član, 

- Matej Španinger, član. 

 

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: 

 

Na podlagi določbe 5. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

v Občini Slovenska Bistrica Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin sestavljajo predsednik 

in šest članov. 

 

 



predlog sklepa 

Članstvo v Svetu uporabnikov javnih dobrin preneha z dnem razrešitve oziroma s potekom 

mandatne dobe članov občinskega sveta. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela s postopkom evidentiranja 

kandidatov, kjer je pozvala politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva, druge 

organizacije in skupnosti ter občane občine Slovenska Bistrica k posredovanju predlogov za 

imenovanje predsednika ter šest članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini 

Slovenska Bistrica. V postopku evidentiranja je prispelo sedem (7) predlogov s strani političnih 

strank, zastopanih v občinskem svetu. 

 

Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet za varstvo uporabnikov javnih 

dobrin v Občini Slovenska Bistrica imenujejo: 

 

- Franc Podgrajšek, roj. 1961, magister poslovnih ved, stanujoč v Črešnjevcu, 

- Jožef Gorinšek, roj. 1969, srednja kovinarska šola, stanujoč Podgrad na Pohorju, 

- Ivan Kumaver, roj. 1952, grafični tehnik, stanujoč v Gladomesu, 

- Drago Mahorko, roj. 1950, pravnik, stanujoč v Slovenski Bistrici, 

- Cvetka Hajšek, roj. 1962, prof. razrednega pouka, stanujoča na Keblju, 

- Peter Vuk, roj. 1967, diplomirani upravni organizator, stanujoč na Pragerskem, 

- Matej Španinger, roj. 1981, magister inž. logistike, stanujoč na Pragerskem. 

 

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

oblikovala predlog sklepa o imenovanju sedmih članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih 

dobrin v Občini Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


