
 

c/ Imenovanje člana v Svet zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

 

V skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 81/04 in 35/17) 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 prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Slovenska 

Bistrica v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

Modestu Motalnu preneha mandat člana Sveta zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo 

Slovenska Bistrica. 

 

II. 

 

V Svet zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica se za predstavnika Občine 

Slovenska Bistrica imenuje: 

 

- Irena Jereb. 

 

III. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Sveta zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo 

Slovenska Bistrica. 

 

Številka: 9000 

Datum:  

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v svet zavoda štiri (4) predstavnike 

ustanoviteljice. 

 

Glede na to, da je član sveta zavoda Modest Motaln, imenovan s strani ustanoviteljice Občine 

Slovenska Bistrica, podal odstopno izjavo od članstva v Svetu zavoda javnega zavoda Zavod 

za kulturo Slovenska Bistrica, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela 

postopek evidentiranja kandidatov za nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine 

Slovenska Bistrica v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.  

 



 

Mandat imenovanega člana je vezan na mandat Sveta zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo 

Slovenska Bistrica. 

 

V postopku evidentiranja so prispeli trije (3) predlogi s strani političnih strank, in sicer: 

 

− IRENA JEREB, Vrhole pri Slov. Konjicah (SLS), 

− ALENKA PUŠNIK, Kovača vas (N.Si), 

− ALENKA NAROBE, Leskovec, Pragersko (SVOBODA). 

 

Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda javnega zavoda Zavod 

za kulturo Slovenska Bistrica izmed predlogov imenuje: 

 

- Irena Jereb, roj. 1964, stan. Vrhole pri Slov. Konjicah, vodja oddelka. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 7. 3. 2023  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v 

sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


