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ZADEVA: Kadrovske zadeve 

c/ Imenovanje članov Sveta zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 
 

 

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

imenovanja 



predlog sklepa 

c/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

javnega 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 imenovanju štirih predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet 

zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica se kot predstavniki Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

- Vida Lipoglav, 

- Silva Strehar, 

- Modest Motaln, 

- Ljubica Zgonec Zorko. 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja pet let. 

 

 

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 Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica opravlja 

javni zavod trajno in nemoteno izvajanje kulturne dejavnosti v občini Slovenska Bistrica. 

 

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

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

ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica. 

 

Mandat članov traja pet let. 

 



predlog sklepa 

Pred potekom mandata je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s 

postopkom evidentiranja kandidatov. 

 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem (7) predlogov s strani političnih strank. Komisija je 

sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za kulturo 

Slovenska Bistrica izmed predlogov imenujejo: 

 

- Vida Lipoglav, roj. 1947, z višjo izobrazbo, stanujoča v Slovenski Bistrici, 

- Silva Strehar, roj. 1980, vzgojiteljica predšolskih otrok, stanujoča v Zgornji Novi vasi, 

- Modest Motaln, roj.1989, inženir hortikulture, stanujoč v Prebukovju, 

- Ljubica Zgonec Zorko, roj. 1953, socialna delavka, stanujoča v Slovenski Bistrici. 

 

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

oblikovala predlog sklepa o imenovanju štirih predstavnikov 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 

 

 

 


