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predlog sklepa a 

   

a/ Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

 

V skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 67/06 in 63/16; v nadaljnjem besedilu: odlok) in Statuta Občine 

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

xx. redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel 

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Marjana Štimca za 

direktorja javnega zavoda Zavoda za šport 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 z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 67/06 in 63/16; v nadaljnjem besedilu: odlok) direktorja zavoda 

imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico. 

 

Svet javnega zavoda je dne 31. 07. 2017 na portalu Zavoda za zaposlovanje Slovenska 

Bistrica objavil prosto delovno mesto direktorja. Svet zavoda je sprejel sklep, da se imenuje 

za direktorja javnega zavoda Zavoda za šport Slovenska Bistrica Marjan Štimec,  ki izpolnjuje 

vse razpisane pogoje. V skladu z odlokom je svet javnega zavoda zaprosil za soglasje. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 20. redni seji dne 25. 09. 2017  

oblikovala predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavoda za šport 

Slovenska Bistrica, ki ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 



predlog sklepa b 

   

b/ Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

 

V skladu z 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 15/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: odlok) in 

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

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

 

SKLEP 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

  

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju Branka Gajška za 

direktorja javnega zavoda Lekarna 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 z 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 15/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: odlok) 

direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama. 

 

Svet javnega zavoda je dne 14. 07. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih 

straneh zavoda objavil prosto delovno mesto direktorja. Svet zavoda je sprejel sklep, da se 

imenuje za direktorja javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica Branko Gajšek,  ki 

izpolnjuje vse razpisane pogoje. V skladu z odlokom je Svet zavoda Lekarna Slovenska 

Bistrica zaprosil za soglasje. 

 

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

oblikovala predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Lekarna 

Slovenska Bistrica, ki ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 



predlog sklepa c 

c/ Mnenje h kandidatki za mesto ravnateljice javnega-vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 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 ravnateljice javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Tatjani Pufič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljice javnega-vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 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)) 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. 45/17, z dne 25. 8. 2017, se  

je prijavila ena kandidati, in sicer Tatjana Pufič, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa. 

 

Tatjana Pufič, profesorica kemije in biologije, ima več kot 35 letne izkušnje v vzgoji in 

izobraževanju. Kot ravnateljica se bo zavzemala za prijetno ustvarjalno vzdušje, da bodo vsi 

deležniki prihajali v zavod radovedni, vedoželjni in pripravljeni prevzemati odgovornost na 

znanje in lasten vsestranski razvoj. Znanje, spretnost ter vedenje so ključne kompetence, ki jih 

vključujejo v delo in življenje šole. Vodenje zavoda bo temeljijo na spoštovanju, 

razumevanju, poslušanju, izmenjavi mnenj in vrednotenju dela vsakega posameznika, ki je 

vključen v vzgojno izobraževalen proces. Za zagotavljanje programa bo gospodarno 

razporejala finančna sredstva, da se bodo začrtani cilji osnovne šole realizirali.  

 

 



predlog sklepa c 

Iz priloženega programa dela kandidatke menimo, da lahko kandidatka s svojim strokovnim 

znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavlja nemoteno delovanje in razvoj zavoda.  

 

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

kandidatki za ravnateljico javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega 

odreda Slovenska Bistrica na 20. redni seji dne 25. 09. 2017 ter oblikovala predlog 

pozitivnega mnenja h kandidaturi za ravnateljico  javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Tatjani Pufič in ga predlaga občinskemu 

svetu v sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
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