
 

 

 

Na podlagi  16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO, 

št. 57/17, 3/2019, Uradno glasilo e-občina 6/2020) in 17. in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah  (UGSO, št. 26/2019 in 5/2020) je Občinski 

svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na _____________dopisni seji, dne _____________ , 

sprejel 

 

 

SKLEP 

O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA SVETA ZAVODA  ZA TURIZEM  

SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH   

1. člen 

 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za nadomestnega člana kot predstavnika 

ustanoviteljice v Svet Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah imenuje Draga Lipiča. 

 

2. člen 

 

Mandat člana Sveta Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah traja do prenehanja 

mandatov članov Sveta Zavoda  za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah, imenovanih s sklepom 

št. 014-1/2019, z dne 27. 5. 2020.  

 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina. 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  014-1/2019 

Datum:    ____________ 

 

 

         

 

 

            David KLOBASA 

                 ŽUPAN 

                                                                                                                                                              
 

 

https://www.e-obcina.si/vsebina/uradno-glasilo-slovenskih-obcin-st-262019


 

OBRAZLOŽITEV 

 

Dosedanja članica Sveta Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah Tanja Arih Korošec, je 

podala odstopno izjavo dne 03.08.2020 Svetu zavoda, ki se je z odstopno izjavo seznanil na svoji 1. redni 

seji dne 12.08.2020. Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je dne 21. 8. 2020 sprejel 

Ugotovitveni sklep o razrešitvi članice Sveta Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Ker 

je članica podala odstopno izjavo, je potrebno imenovati novega člana Sveta Zavoda za turizem Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, kot predstavnika ustanovitelja. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 26. avgusta 2020 na spletni strani in oglasni 

deski Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavila javni poziv za predlaganje kandidatov za 

nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah. Rok za oddajo vlog je bil do 11. septembra 2020 do 12.00 ure.  Na 9. redni seji, dne 14. 

septembra 2020, je komisija prejete vloge obravnavala in pripravila predlog za nadomestnega člana, ki ga 

predlaga Občinskemu svetu, da le-ta imenuje nadomestnega člana Sveta Zavoda  za turizem Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah. 

Pravna podlaga, ki določa sestavo Sveta zavoda  je Odlok, ki sestavo tega organa določa v 9. členu, in 

sicer sta organa zavoda direktor in svet zavoda. 

 

Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta. Sestavlja ga pet članov, in sicer trije predstavniki 

ustanovitelja, eden predstavnik delavcev in eden predstavnik zainteresirane javnosti. 

 

V skladu z 19. členom Odloka ima Svet zavoda naslednje pristojnosti: nadzira zakonitost dela in poslovanja 

zavoda, spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo 

lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja, ocenjuje 

delo direktorja, daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih 

mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje, daje soglasje k 

cenam javnih kulturnih dobrin, daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja, daje pobudo za 

razrešitev direktorja, daje soglasje k pogodbam o investicijskih vzdrževanjih in investicijah, daje pobude v 

zvezi z delovanjem zavoda, obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju 

mnenja, pobude za reševanje teh vprašanj, potrjuje letno poročilo, sprejema zaključni račun zavoda, 

obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti, predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev 

dejavnosti, sprejema splošne akte in opravlja druge naloge, kot to natančneje določa statut zavoda, opravlja 

druge naloge v skladu z odlokom. 

 

V skladu s 17. in 18. členom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah  ter  na predlog KMVVI Občinski Svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  imenuje 3 

predstavnike občine ustanoviteljice in enega predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Zavoda za 

turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  

 

Na podlagi javnega poziva sta do 11. 9. 2020 do 12. ure prispela 2 predloga, in sicer: 
 

 

KMVVI je na 9. seji dne, 15. 9. 2020 obravnavala prispeli kandidaturi in oblikovala predlog sklepa o 

imenovanju Draga Lipiča za nadomestnega predstavnika Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v Svet 

Zavoda za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Svoj predlog utemeljuje s tem, da se kandidat že 

vrsto let aktivno vključuje v delovanje lokalne skupnosti.  

 

Občinskemu svetu se predlaga, da se sprejme sklep po obliki in vsebini, kot je predlagano. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Sprejem sklepa ne bo imel finančnih posledic na odhodkovni strani proračuna Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah. 

 

Pripravila:  

Tjaša ERJAVEC, svetovalka  

 
Ime in priimek kandidata Predlagatelj 

1. Olga Šebinek David Klobasa, župan 

2. Drago Lipič Kulturno društvo Ernest Golob-Peter Sveta Trojica 


