
predlog sklepa 

c/ 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: 

 

− Jožica Ozvaldič, 

− Jožef Jerovšek, 

− Andreja Podgrajšek, 

− Sara Goričan, 

− Branko Repnik. 

 

II. 

 

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

 

 

Številka: 9000-/2023 

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 v občini 

Slovenska Bistrica 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 šest (6) pravočasnih predlogov s strani političnih strank. 

Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se kot člani Častnega razsodišča 

imenujejo: 

 

− Jožica Ozvaldič, administrativna tehnica,  roj. 1963, stanujoča Zgornja Polskava,  

− Jožef Jerovšek, univ. dipl. ing. kemije, roj. 1950, stanujoč Spodnja Nova vas 36, 

− Andreja Podgrajšek, tekstilni konfekcionar, roj. 1975, stanujoča Slov. Bistrica, 

− Sara Goričan, bolničarka/negovalka, roj. 1987, stanujoča Leskovec, 

− Branko Repnik, pravnik, roj. 1945, stanujoč Črešnjevec. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 1. redni seji dne 6. 1. 2023  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju petih članov Častnega razsodišča v občini Slovenska 

Bistrica, ki ga predlaga Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


