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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 
 

ZADEVA: 

 

IMENOVANJE ČLANOV V SVET JAVNEGA ZAVODA ŠKTM 

RADLJE OB DRAVI IN IMENOVANJE ČLANOV V STROKOVNE 

SVETE ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

POROČEVALEC: 

 

Robert Potnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja 

 

PRAVNA PODLAGA: 21. in 26. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM 

za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 

14/2008, 14/2009, 18/2010, 24/2013, 2/2015, 2/2017, 8/2017, 

v nadaljevanju: Odlok), 30. člen Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 

11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 68. in 109. člen Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

25/2006, 35/2017) 

 

PREDLOG SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Svet zavoda 

ŠKTM Radlje ob Dravi imenuje: 
- ____________________ 

- ____________________ 

- ____________________ 

                  kot predstavnike ustanovitelja, in 

- ____________________ 

kot predstavnika zainteresirane javnosti. 

 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet 

za šport imenuje: 
- ______________ kot predstavnika Športne zveze, 

- ______________ kot predstavnika športnih društev, 

- ______________kot predstavnika ustanoviteljice. 

 

 



3. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet 

za kulturo imenuje: 
- ______________ kot predstavnika kulturnih društev v 

občini, 

- ______________ kot predstavnika Javnega sklada RS 

za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Radlje, 

- ______________ kot predstavnika ustanoviteljice. 

 

4. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet 

za turizem imenuje: 
- ______________ kot predstavnika turističnih društev, 

- ______________ kot predstavnika turističnih 

ponudnikov iz občine, 

- ______________ kot predstavnika ustanoviteljice. 

 

5. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v strokovni svet 

za mladino imenuje: 
- ______________ kot predstavnika Kluba študentov iz 

občine, 

- ______________ kot predstavnika srednješolske in 

osnovnošolske mladine, 

- ______________ kot predstavnika ustanoviteljice. 

 

 

     OBRAZLOŽITEV:  

 

 

Svetu javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi dne 2.8.2020 poteče mandat, zato je 

potrebno  v skladu z 21. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, 

kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008, 14/2009, 18/2010, 24/2013, 

2/2015, 2/2017, 8/2017) imenovati nov svet javnega zavoda. Člane Sveta zavoda 

imenuje Občinski svet Občine Radlje ob Dravi. 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 5 članov: 3 predstavniki ustanovitelja, 1 

predstavnik zainteresirane javnosti in 1 predstavnik delavcev zavoda. Predstavnika 

delavcev izmed sebe izvolijo zaposleni v JZ ŠKTM Radlje ob Dravi. 

 

24. 10. 2020 poteče štiriletni mandat tudi članom Strokovnih svetov Javnega zavoda 

ŠKTM Radlje ob Dravi. Na podlagi 24. in 25. člena odloka, člane strokovnega sveta 

predlaga organizacija, ki jo bo član zastopal v strokovnem svetu, sklep o imenovanju 

pa sprejme Občinski svet Občine Radlje ob Dravi. 

 

Zavod ima 4 strokovne svete: 

- Strokovni svet za turizem, 

- Strokovni svet za kulturo, 

- Strokovni svet za šport, 

- Strokovni svet za mladino. 

 

 Sestava strokovnega sveta za turizem (3 člane): 

- 1 predstavnik turističnih društev, 

- 1 predstavnik turističnih ponudnikov iz občine, 

- 1 predstavnik ustanoviteljice. 

 



 Sestava strokovnega sveta za kulturo (3 člane): 

- 1 predstavnik kulturnih društev v občini, 

- 1 predstavnik: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Radlje, 

- 1 predstavnik ustanoviteljice. 

 

 Sestava strokovnega sveta za šport (3 člani): 

- 1 predstavnik Športne zveze, 

- 1 predstavnik športnih društev, 

- 1 predstavnik ustanoviteljice. 

 

 Sestava strokovnega sveta za mladino (3 člani): 

- 1 predstavnik Kluba študentov iz občine, 

- 1 predstavnik srednješolske in osnovnošolske mladine, 

- 1 predstavnik ustanoviteljice. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed prispelih predlogov 

kandidatov oblikuje predloge za imenovanje članov sveta.   

 
Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica OU 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Dopis JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, z dne 18.5.2020; 

- 21. in 24. člen Odloka o ustanovitvi JZ ŠKTM Radlje ob Dravi; 

- Predlog kandidatov (posredovan po seji KVIAZ-a). 
 

 

 

 

 

 

 






