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Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

 
 

 
ZADEVA: Kadrovske zadeve 

a/  imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za priznanja 
in odlikovanja 
b/ imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine 
Slovenska Bistrica v Svet zavoda javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica 
c/ mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke 
Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica  
d/ soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica 

  
 
 
 
 
Poročevalec: Simon  UNUK, predsednik komisije  
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ZADEVA: Kadrovske zadeve: 

a/ imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za priznanja 
in odlikovanja; 
b/ imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine 
Slovenska Bistrica v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica; 
c/ mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke 
Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica; 
d/ soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Razvojno-informacijskega centra  
                                           

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji  4. redni seji dne 
25.03.2015 in na 5. redni seji dne 16.04.2015, obravnavala kadrovske zadeve, uvrščene na 
dnevni red 4. redne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica dne 21.04.2015 ter v 
zvezi z njimi oblikovala naslednje predloge sklepov: 
 
a/ IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA V KOMISIJO ZA PRIZNANJA IN 
NAGRADE 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 2. redni seji dne 18.12.2014 sprejel sklep 
št. 9000-10/2014-19, s katerim je imenoval člane Komisije za priznanja in odlikovanja. 
 
Glede na to, da je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji 3. redni seji dne 
24.02.2015 sprejel sklep št. 9000-4/2015-4, s katerim je potrdil mandat nadomestnemu članu 
Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica Feliksu Mikložiču, je Branko Repnik kot 
podpredsednik Komisije za priznanja in odlikovanja na podlagi dogovora s predstavniki 
političnih strank, ki so zastopane v Občinskem svetu, podal odstopno izjavo.  
 



   

V predmetni odstopni izjavi je predlagal, da se kot nadometnega člana in s tem 
podpredsednika Komisije za priznanja in odlikovanja, imenuje Feliksa Mikložiča. 
 
Komisija je v skladu s Statutom Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in z 
določili 101. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list, št. 55/10)  po razpravi soglasno 
sklenila Občinskemu svetu predlagati, da sprejme naslednji ugotovitveni  
 

S K L E P številka a 1 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je ugotovil, da je Branku Repniku zaradi podane 
odstopne izjave kot podpredsedniku Komisije za priznanja in odlikovanja prenehalo članstvo 
v Komisiji za priznanja in odlikovanja.   
 
Sočasno je komisija v skladu s Statutom Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) 
in z določili 101. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list, št. 55/10),  po razpravi 
soglasno sklenila Občinskemu svetu predlagati, da sprejme naslednji 
 

S K L E P številka a 2 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica imenuje v Komisijo za priznanja in odlikovanja 
Feliksa Mikložiča kot podpredsednika Komisije za priznanja in odlikovanja. 
 
 
b/  IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE OBČINE SLOVENSKA 
BISTRICA V SVET ZAVODA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNE ŠOLE MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA 
 
V skladu z določili 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 54/10), Občinski svet Občine Slovenska 
Bistrica imenuje v svet zavoda 3 (tri) predstavnike ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica.  
 
Glede na navedeno je komisija na svoji 3. redni seji dne 18.02.2015 sprejela sklep, s katerim 
je pozvala  politične stranke, da pošljejo svoje predloge kandidatov za člane Sveta zavoda 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica. 
 
V postavljenem roku so na naslov komisije prispeli naslednji predlogi kandidatov: 

 Anja LIPOVŠEK, predlagatelj SDS, 
 Darja SPINDLER, predlagatelj SD, 
 Nada MEDVED, predlagatelj N.Si, 
 Tamara OSTERMAN, predlagatelj župan, 
 Franja KMETEC, predlagatelj SLS. 

 
Komisija je po razpravi  o podanih predlogih  s 4 glasovi ZA in 3 PROTI  sklenila 
Občinskemu svetu predlagati, da sprejme naslednji  
 

S K L E P  
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 54/10), 



   

imenuje Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska 
Bistrica v sestavi: 

 Anja LIPOVŠEK, predlagatelj SDS, 
 Tamara OSTERMAN, predlagatelj župan, 
 Franja KMETEC, predlagatelj SLS. 

 
c/  MNENJE H KANDIDATOM ZA MESTO RAVNATELJA JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MINKE NAMESTNIK-SONJE 
SLOVENSKA BISTRICA 
 
Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje 
Slovenska Bistrica je v skladu z določili  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 
57/12-ZPCP-2D in 2/15-odl. US) v postopku imenovanja ravnatelja zavoda zaprosil Občino 
Slovenska Bistrica za izdajo obrazloženega mnenja h kandidatki Klavdiji Fridrih za mesto 
ravnateljice, ki se je prijavila na javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja, za obdobje 
od 01.09.2015 do 31.08.2020. 
 
Komisija je na podlagi predložene dokumentacije po razpravi soglasno sklenila Občinskemu 
svetu predlagati, da sprejme naslednje  
 

M N E N J E 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na podlagi druge alineje drugega odstavka 53.a 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 2/15-odl. US) podaja 
pozitivno mnenje h kandidatki za mesto ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica Klavdiji Fridrih. 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje 
Slovenska Bistrica je v skladu z določili  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 
57/12-ZPCP-2D in 2/15-odl. US) v postopku imenovanja ravnatelja zavoda zaprosil Občino 
Slovenska Bistrica za izdajo obrazloženega mnenja h kandidatki Klavdiji Fridrih za mesto 
ravnateljice, ki se je prijavila na javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja, za obdobje 
od 01.09.2015 do 31.08.2020. 
 
Iz priložene dokumentacije kandidatke je razvidno, da izpolnjuje formalne pogoje. 
 
Glede na ugotovljeno in predložen program dela menimo, da lahko kandidatka s svojim 
strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavlja nemoteno delovanje in razvoj 
zavoda. 
 
c/  IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA RAZVOJNO-
INFORMACIJSKEGA CENTRA SLOVENSKA BISTRICA 
 
Svet javnega zavoda Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica je na podlagi 
določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijskega centra Slovenska 



   

Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00 in 55/13) v postopku imenovanja direktorja, zaprosil 
Občino Slovenska Bistrica za izdajo soglasja k imenovanju mag. Monike Kirbiš Rojs za 
direktorico navedenega zavoda s skrajšanim delovnim časom, in sicer osem (8) ur tedensko za 
obdobje pet (5) let.  
 
Komisija je po opravljeni razpravi s 4 glasovi ZA in 0 PROTI sklenila Občinskemu svetu 
predlagati, da sprejme naslednji  
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k imenovanju mag. Monike Kirbiš 
Rojs za direktorico Javnega zavoda razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica za 
obdobje pet (5) let. 
 
 
 
Pripravila:  
Polona LIPOGLAV, univ. dipl. prav.     
 
     

Simon UNUK, 
predsednik komisije 
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