
predlog sklepa 

b/ Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti Občine Slovenska Bistrica v Svet Območne 

enote Maribor, Zavoda za gozdove Slovenije 

 

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – 

ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 

17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), 19. in 22. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela 

Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94 – popr., 43/94, 15/98, 72/02, 

112/06, 97/12, 20/13 in 18/15) ter Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) 

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

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Območne enote Maribor, Zavoda 

za gozdove Slovenije 

 

I.  

 

V Svet Območne enote Maribor, Zavoda za gozdove Slovenije se kot predstavnika Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e: 

 

- Matija Ačko 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

 

Številka: 9000-/2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o gozdovih sestavljajo tretjino članov sveta 

območne enote predstavniki ustanovitelja, lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja 

in delavcev Zavoda. 19. člen Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije 

določa, da svet območne enote sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, lokalnih skupnosti z 

gozdnogospodarskega območja in javnih uslužbencev Zavoda. V nadaljevanju pa je v 22. členu 

Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije določeno, da lokalna 

skupnost imenuje enega predstavnika v svet območne enote ter da v primeru, kjer je na območju 

območne enote več lokalnih skupnosti, se pri določitvi njihovih predstavnikov uporabi abecedni 

vrstni red imen lokalnih skupnosti. Na podlagi dopisa Zavoda za gozdove Slovenije, Območne 

enote Maribor z dne 28. 9. 2018, imenuje Občina Slovenska Bistrica svojega predstavnika za 

7.  mandatno obdobje v Svet Območne enote Maribor, Zavoda za gozdove Slovenije. 

 



predlog sklepa 

Mandat člana traja štiri leta. 

 

Na podlagi dopisa Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor z dne 28. 9. 2018, je 

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

kandidatov. 

 

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

sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet Območne enote Maribor, Zavoda za 

gozdove Slovenije imenuje: 

 

- Matija Ačko 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. redni seji dne 25. 10. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Slovenska Bistrica v Svet 

Območne enote Maribor, Zavoda za gozdove Slovenije, ki ga predlaga občinskemu svetu v 

sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


