
predlog sklepa 

b/ Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v Varnostni sosvet Občine Slovenska 

Bistrica 

 

V skladu z 2. členom Sklepa o ustanovitvi Varnostnega sosveta 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 predstavnikov občinskega sveta v Varnostni sosvet Občine Slovenska 

Bistrica  

 

 

Predstavnika Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica v Varnostnem sosvetu Občine 

Slovenska Bistrica sta: 

 

- Ludvik Repolusk, 

- Zoran Košič. 

 

 

Številka: 9000-/2019 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

V skladu z določili  Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 

79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakona 

o policiji (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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejel Sklep o ustanovitvi Varnostnega 

sosveta, ki je projekt partnerskega sodelovanja med Občino Slovenska Bistrica in Policijsko 

postajo Slovenska Bistrica. Varnostni sosvet je posvetovalno telo. 

 

V skladu z 2. členom navedenega sklepa Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) v Varnostni 

sosvet imenuje dva (2)  člana izmed svetnic in svetnikov občinskega sveta. 

 

Komisija je pričela s postopkom evidentiranja kandidatov za člane Varnostnega sosveta Občine 

Slovenska Bistrica. 

 

V postopku evidentiranja so prispeli štirje (4) predlogi s strani političnih strank. Komisija je 

sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica predlagati, da se izmed članov 

občinskega sveta imenujeta naslednja člana Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica: 



predlog sklepa 

 

- Ludvik Repolusk, višji upravni delavec, roj. 1960, stanujoč Slovenska Bistrica, 

- Zoran Košič, inž. varstva okolja in komunale, roj. 1971, stanujoč Križni vrh. 

 

Komisija je na 1. redni seji dne 6. 1. 2023 oblikovala predlog sklepa o imenovanju 

predstavnikov občinskega sveta v Varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica, ki ga predlaga 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica v sprejem. 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


