
 

b/ Imenovanje člana v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Pohorski odred Slovenska Bistrica 

 

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

šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08 in 41/10) in Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. 

redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Slovenska 

Bistrica v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

Modestu Motalnu preneha mandat člana Sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. 

 

II. 

 

V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica se za predstavnika Občine Slovenska Bistrica imenuje: 

 

- Staša Trajkovič. 

 

III. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Sveta zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica. 

 

Številka: 9000 

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 Pohorskega odreda Slovenska Bistrica imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v 

svet zavoda tri (3) predstavnike ustanoviteljice. 

 

Glede na to, da je član sveta zavoda Modest Motaln, imenovan s strani ustanoviteljice Občine 

Slovenska Bistrica, podal odstopno izjavo od članstva v Svetu zavoda javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela postopek evidentiranja kandidatov za 



 

nadomestnega predstavnika ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda Osnovne 

šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.  

 

Mandat imenovanega člana je vezan na mandat Sveta zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica. 

 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem (7) predlogov s strani političnih strank, in sicer: 

− REBEKA POTOČNIK, Visole (SD), 

− STAŠA TRAJKOVIČ, Slovenska Bistrica (SLS), 

− ANDREJ SLAČEK, Slov. Bistrica (N.Si), 

− IVAN KUMAVER, Gladomes, Zg. Ložnica (DeSUS), 

− PETRA SEVER, Spodnja Polskava, Pragersko (SVOBODA), 

− NIKA GERDOVIČ, Slov. Bistrica (SVOBODA), 

− SARA GORIČAN, Leskovec, Pragersko (SVOBODA). 

 

Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica izmed predlogov 

imenuje: 

 

- Staša Trajkovič, roj. 1996, stan. Slov. Bistrica, mag. kineziologije. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 7. 3. 2023  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 

ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


