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ZADEVA: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja  v Svet Zavoda za kulturo, šport, mladino in 
turizem Hrastnik – Krc Hrastnik  
 
PRAVNA PODLAGA: 

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – Krc 
Hrastnik. (UVZ št. 32/20 ) 

 Statut Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17) 
 
PREDLAGATELJ: 

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
 

POROČEVALEC: 

 Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Dne 5.11.2020 je Občinski svet Občine Hrastnik  sprejel  Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za 
kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – Krc Hrastnik. V skladu z novo sprejetim odlokom je 
potrebno izvoliti in konstituirati  tudi  nov svet zavoda v treh mesecih po začetku veljavnosti odloka. 
Občinska uprava Občine Hrastnik in Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, sta zato pristopili k pripravi gradiva in postopkov za imenovanje novih 
članov. 
V Odloku je  opredeljeno, da Svet zavoda  sestavlja pet članov, od tega štirje predstavniki 
ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega  zavoda, financ in pravnih zadev 
imenuje ustanovitelj in en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda. Mandat sveta 
traja štiri leta. 
 
Na podlagi poziva predstavnikom svetniških skupin zastopanih v Občinskem svetu Občine Hrastnik, 
da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda, je prispelo  6 
predlogov.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je  na svoji 11. redni 
seji, dne 10.12.2020  zadevo obravnavala in sklenila, da se v naslednjem mandatnem obdobju za 
predstavnika ustanovitelja  v Svet javnega zavoda predlagajo naslednji člani 
- Andrej Jerman 
- Simona Jeraj  
- Srečko Koritnik 
- Anita Pušnik Klanjšek 
 

http://www.hrastnik.si/


 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga  
Občinskemu svetu Občine Hrastnik  da imenuje v Svet  Zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem 
Hrastnik – Krc Hrastnik naslednje predstavnike:  Andrej Jerman, Simona Jeraj, Srečko Koritnik, Anita 
Pušnik Klanjšek. 
  
 
                                                                                                                           PREDSEDNIK KOMISIJE 
                                                                                                                                    Božo Majcen 
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Občinski svet  
Občine Hrastnik 
 
Telefon: 03 56 54 350 
Fax: 03 56 54 369  
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   Številka: 032-46/2020 

Hrastnik, 
 

 

Na podlagi  Odlok  o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – Krc 
Hrastnik. (UVZ št. 32/20 ) in Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik 
na svoji _______ redni seji, dne __________, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Hrastnik imenuje v Svet Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem 
Hrastnik – Krc Hrastnik naslednje predstavnike: 
-             Andrej Jerman 
- Simona Jeraj 
- Srečko Koritnik 
- Anita Pušnik Klanjšek 
 

2. 
 
Mandat članov Sveta traja 4 leta. 
 

3. 
Sklep velja takoj. 
 
 

                                                                                                                                                            Župan  
Občine Hrastnik 

                                                                                                                                                          Marko Funkl 

http://www.hrastnik.si/

