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Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

 

 

ZADEVA: Kadrovske zadeve: 
- imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

-  mnenje h kandidatkama za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica 

-  mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica 

- soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska 

Bistrica 

 

 

 

 

Poročevalec: Simon  UNUK, predsednik komisije  
 

 

 



predlog sklepa a 

 

a/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica  v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 

V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava (Uradni list RS, št. 41/08, 41/10 in 53/11) in 

Statuta Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni 

seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 

I.  

 

V Svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava se kot predstavniki 

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

 

-  Milena Selinšek,  

-  Petra Žlender in 

-  Anita Peršuh. 

II. 

 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava  (Uradni list RS, št. 41/08, 41/10 in 53/11) in Statuta 

Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) imenuje Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica v svet zavoda tri (3) predstavnike ustanoviteljice.  

 

Mandat članov traja štiri leta.  

 

Glede na to, da dosedanjim predstavnikom ustanoviteljice v mesecu septembru poteče 

mandat, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 

evidentiranja kandidatov za člane  Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava. 

 



predlog sklepa a 

 

 

V postopku evidentiranja je prispelo pet (5) predlogov. Komisija je sklenila občinskemu svetu 

predlagati, da se v svet zavoda kot predstavniki ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica 

imenujejo: 

 

-  Milena Selinšek,  

-  Petra Žlender in 

-  Anita Peršuh. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 19. redni seji dne, 19. 6. 2017,  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov Občine Slovenska Bistrica v Svet 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 
 

 

 



predlog sklepa b 

b/ Mnenje h kandidatkama za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Otona 

Župančiča« Slovenska Bistrica 

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 

49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) 

je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji xx. redni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

 

MNENJE  

h kandidaturi za ravnateljico javnega  zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska 

Bistrica 

 

Stanislavi Stegne in Marjeti Korošec se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 

javnega  zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica. 

 

Številka: 9000-  /2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15 46/16, 

49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) si mora sveta zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 

oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoj, pridobiti mnenje lokalne 

skupnosti, na območju katere ima zavod svoj sedež. 

 

Na razpis za ravnatelja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/17, z dne 24. 3. 2017, sta   

se prijavili dve kandidatki, in sicer Stanislava Stegne in Marjeta Korošec, ki izpolnjujeta 

formalne pogoje razpisa. 

 

Stanislava Stegne, diplomirana vzgojiteljica ima več kot 37 letne izkušnje na področju 

predšolske vzgoje. Od leta 1979 je zaposlena v vrtcu, kjer od leta 2002 opravlja funkcijo 

pomočnice ravnateljice. Njena pozornost pri vodenju bo usmerjena k naslednjim nalogam: 

Dobri medosebni odnosi v kolektivu. Vrtec je zelo raznolik socialno odprt sistem, kjer se 

kvaliteta kaže prav v odnosih med delavci, starših, otroci in vodstvom. Dobri medosebni 

odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, staršev in otrok. Njen cilj je 

tudi motivirati kolektiv za stalno izobraževanje, ne le na njihovem strokovnem področju, 

ampak tudi na področju osebnostne rasti in vzgoje. Partnerstvo  s starši jim lahko z 

vzajemnim zaupanjem prinese višjo kakovost. Z dosedanjim delom je dokazala, da ji delo ne 



predlog sklepa b 

predstavlja zgolj zaposlitev, ampak tudi veselje, zadoščenje in aktualizacijo. Zavzemala se bo, 

da bodo vsi deležniki kot učeča se skupnost spreminjali vrtec v prostor, namenjen dobremu 

počutju otrok, staršev in vseh zaposlenih. 

 

Marjeta Korošec, diplomirana vzgojiteljica ima več kot 14 letne izkušnje na področju 

predšolske vzgoje. Njena razvojna vizija temelji na tem, da želi otrokom zagotoviti najboljše 

možnosti vzgoje in izobraževanja ter varno, spodbudno, nekonfliktno in individualno okolje 

za otroke. Želi ohraniti tradicijo in razvijanje vrednot v vzgoji in izobraževanju. Zaposlenim 

želi zagotoviti pozitivno okolje ter spodbuditi profesionalni razvoj vseh zaposlenih. 

Posodobiti želi prostore in opremo s ciljem zagotavljati trajnost in zmanjševanja stroškov za 

njihovo delovanje. Prizadevala se bo k odprti komunikaciji z zaposlenimi vrtca in s starši ter k 

aktivnemu sodelovanju z ustanoviteljicami in institucijami v lokalnem okolju. 

 

Iz priloženih programov dela kandidatk menimo, da lahko kandidatki s svojim strokovnim 

znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavljata nemoteno delovanje in razvoj zavoda.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o 

kandidatkah za ravnateljico javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, na 

18. redni seji dne, 14. 6. 2017, ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za 

ravnateljico  javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica  Stanislavi Stegne 

in Marjeti Korošec in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 



predlog sklepa c 

 

c/ Mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica 

 

Na podlagi 56.  člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – 

ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – 

ZPPreb-1) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet 

Občine Slovenska Bistrica na svoji xx. redni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

 

MNENJE  

 h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica  

 

Blanki Rupar se daje pozitivno mnenje k imenovanju za direktorico  Centra za socialno delo 

Slovenska Bistrica.   

 

Številka: 9000- /2017 

Datum:  

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

56.  člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 

ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) določa, 

če je ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republika Slovenija, imenuje in 

razreši direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po 

predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. 

 

Svet Centra za socialno delo Slovenska Bistrica je na svoji 2. izredni seji dne 29. 5. 2017 

sprejel sklep, kjer so za kandidatko za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica 

izbrali Blanko Rupar in zaprosili pristojni organ lokalne skupnosti za podajo predhodnega 

mnenja pred imenovanjem za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 18. redni seji dne, 14. 6. 

2017, obravnavala predlog mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo 

Slovenska Bistrica Blanke Rupar ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja k imenovanju 

Blanke Rupar za direktorico Centra za socialno delo Slovenska Bistrica. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 



predlog sklepa d 

d/ Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska 

Bistrica 

 

V skladu s 17. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za kabelsko televizijo in 

informiranje in Statuta Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 

na xx. redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska 

Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Draga Čoža za direktorja 

Javnega zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistrica. 

 

 

Številka: 9000-/2017 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

V skladu s 17. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za kabelsko televizijo in 

informiranje in Statuta Občine Slovenska Bistrica si mora Svet zavoda za KTV in 

informiranje Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: svet zavoda) pred imenovanjem 

direktorja javnega zavoda pridobiti še soglasje soustanovitelja.  

 

Svet zavoda je na svoji 3. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel sklep, s katerim je zaprosil 

soustanoviteljico Občino Slovenska Bistrica za podajo soglasja k imenovanju Draga Čoža za 

direktorja zavoda. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 18. redni seji dne, 14. 6.  2017,  

oblikovala predlog sklepa o soglasju k imenovanju Draga Čoža za direktorja javnega zavoda 

za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
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