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ZADEVA: Kadrovske zadeve 

e/ Imenovanje članov Sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica 

 

 

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

imenovanja 



predlog sklepa 

e/ Imenovanje članov Sveta za invalide Slovenska Bistrica 

 

V skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« in Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) in na predlog župana Občine Slovenska Bistrica 

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

 

SKLEP 

o imenovanju članov Sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica 

 

 

V Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica se  i m e n u j e j o: 

 

- Žarko Furman, podžupan Občine Slovenska Bistrica, predsednik, 

- Anton Kolar, Društvo invalidov Črešnjevec, podpredsednik, 

- Milan Mugerle, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, 

- Darja Cigoj, Društvo paraplegikov Podravja, 

- Cvetka Poslek, Medgeneracijsko društvo »Mavrica«, 

- Stanko Polanec, Društvo invalidov Slovenska Bistrica, 

- Franc Vidovič, Društvo Sožitje Slovenska Bistrica, 

- Rebeka Potočnik, Združenje Europa Donna Slovenije, 

- Mirko Topolovec, Društvo diabetikov iz Maribora, 

- Saša Vidmar, Komunala Slovenska Bistrica, 

- Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Slovenska Bistrica, 

- Zlatka Mlakar, višja svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti, 

- Marko Pučnik, višji svetovalec na Oddelku za okolje in prostor. 

 

 

 

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 Pravilnika o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« občinski svet na predlog 

župana imenuje Svet za invalide v katerega so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih 

organizacij, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica. Svet za invalide je koordinativna 

in strokovno posvetovalna skupina župana, ki deluje na območju občine Slovenska Bistrica in 

izvaja naslednje naloge: 

- spremlja izvajanje in koordinira naloge Akcijskega načrta za neodvisno življenje 

invalidov v občini Slovenska Bistrica, 

- daje pobude za urejanje splošne invalidske problematike v občini Slovenska Bistrica, 

- informira javnost o aktivnostih in problematiki invalidov v občini Slovenska Bistrica, 

- o svojih ugotovitvah poroča županu in občinskemu svetu. 



predlog sklepa 

 

Župan je pozval invalidska društva, ki delujejo na območju Občine Slovenska Bistrica k 

predlaganju kandidatov za imenovanje članov Sveta za invalide Slovenska Bistrica. Na podlagi 

prejetih predlogov Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica v sprejem 

sklep o imenovanju članov Sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica v naslednji sestavi:  

 

- Žarko Furman, podžupan Občine Slovenska Bistrica, predsednik, 

- Anton Kolar, Društvo invalidov Črešnjevec, podpredsednik, 

- Milan Mugerle, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, 

- Darja Cigoj, Društvo paraplegikov Podravja, 

- Cvetka Poslek, Medgeneracijsko društvo »Mavrica«, 

- Stanko Polanec, Društvo invalidov Slovenska Bistrica, 

- Franc Vidovič, Društvo Sožitje Slovenska Bistrica, 

- Rebeka Potočnik, Združenje Europa Donna Slovenije, 

- Mirko Topolovec, Društvo diabetikov iz Maribora, 

- Saša Vidmar, Komunala Slovenska Bistrica, 

- Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Slovenska Bistrica, 

- Zlatka Mlakar, višja svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti, 

- Marko Pučnik, višji svetovalec na Oddelku za okolje in prostor. 

 

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

obravnavala predlog župana o imenovanju članov Sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica 

in ga posredovala Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


