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Mnenje h kandidatkama za mesto ravnateljice javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola 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. dopisni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

MNENJE  

h kandidaturama za ravnateljico javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Slovenska Bistrica 

 

Radmili Bikić Magdić in Tadeji Pančič se da pozitivno mnenje h kandidaturama za ravnateljico 

javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica.  

 

Številka: 9000-13/2018 

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) 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. 19/2018 z dne 23. 3. 2018 sta 

se prijavili dve kandidatki, in sicer Radmila Bikić Magdić in Tadeja Pančič, ki izpolnjujeta 

formalne pogoje razpisa. 

 

Radmila Bikić Magdić, profesorica harmonike, ima večletne izkušnje s poučevanjem na 

glasbeni šoli, od leta 2013 pa je tudi ravnateljica Glasbene šole v Slovenski Bistrici. Radmila 

Bikić Magdić je ustanovna članica Društva harmonikarskih pedagogov Slovenije, članica 

številnih strokovnih žirij, ustanoviteljica harmonikarskega orkestra v Glasbeni šoli Slovenska 

Bistrica, mentorica učencem na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter mentorica učiteljem 

začetnikom. V programu vodenja zavoda si je zastavila dolgoročne načrte v skladu z 

zakonodajo, izpolnjevanje izobraževalnih ciljev in nalog, skrb za razvoj kadrov in ohranitev 

vseh delovnih mest, medsebojni odnos v kolektivu in sodelovanje s starši, zagotavljanje 

pogojev in investicijsko vzdrževanje, sodelovanje in promocija zavoda v lokalnem okolju in 

tujini.   



 

 

 

Tadeja Pančič, profesorica glasbe, je od leta 2006 zaposlena na Glasbeni šoli v Slovenski 

Bistrici. Tadeja Pančič se redno udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj s svojimi učenci, 

tudi kot korepetitorka. Izkušnje ima kot zborovodkinja pevskega zbora DPD Svoboda, članica 

in predsednica vokalne skupine KUD Vivere, članica sveta Javnega sklada za kulturne 

dejavnosti območne izpostave Slovenska Bistrica. V programu vodenja šole je izpostavila 

pomembnost ohranjanja in negovanja dobrih odnosov v kolektivu. V Glasbeni šoli želi uvesti 

nadstandardne programe kot je poučevanje odraslih in jazz program. Zavzemala se bo za 

intenzivno delo z učenci, uspešno sodelovanje s starši, sodelovanjem z okoljem na državnem 

in lokalnem nivoju in za uresničevanje materialnih pogojev.  

 

Iz priloženega programa dela kandidatk menimo, da lahko obe 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 

kandidatih za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska 

Bistrica na 25. redni seji dne 30. 5. 2018 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 

kandidaturi za ravnateljico javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbene šole Slovenska 

Bistrica Radmili Bikić Magdić in Tadeji Pančič in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
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