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 O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

 

1. dopisna seja Občinskega sveta    

dne 4. januarja 2018 

 
 

 

Gradivo za 1. točko dnevnega reda 
 

 

 

 

 

Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 

 

 

 

ZADEVA: Kadrovske zadeve: 

a) Imenovanje članov statutarno pravne komisije 

b) Imenovanje članov komisije za priznanja in nagrade 

c) Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in proračun 

d) Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor 

e) Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti 

f) Mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega – vzgojno 

izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica 

 

 

 

 

Poročevalec: Simon  UNUK, predsednik komisije  
 

 

 



predlog sklepa 

a/ Imenovanje članov Statutarno pravne komisije 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Statutarno pravno komisijo 

 

Člani Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2018-2022 so: 

 

1. mag. Karmen Furman – predsednica  

2. Stanislav Mlakar, podpredsednik 

3. Natalija Očko 

4. Marko Berdnik 

5. Jožef Trglec 

 

 

Številka: 9000-/2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske svetnike in politične stranke, 

zastopane v občinskem svetu, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Statutarno 

pravne komisije za mandatno obdobje 2018-2022. 

 

Člane Statutarno pravne komisije imenuje občinski svet izmed svetnikov občinskega sveta.  

 

V postopku evidentiranja je prispelo pet (5) predlogov s strani političnih strank. Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska 

Bistrica predlagati, da se v Statutarno pravno komisijo imenujejo naslednji člani: 

 

1. mag. Karmen Furman – predsednica  

2. Stanislav Mlakar, podpredsednik 

3. Natalija Očko 

4. Marko Berdnik 



predlog sklepa 

5. Jožef Trglec 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 27. 12. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju petih članov občinskega sveta v Statutarno pravno 

komisijo, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 



predlog sklepa 

b/ Imenovanje članov Komisije za priznanja in nagrade 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Komisijo za priznanja in nagrade 

 

Člani Komisije za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za 

mandatno obdobje 2018-2022 so: 

 

1. Matej Goričan – predsednik 

2. Jože Gorinšek – podpredsednik 

3. Karli Kavkler 

4. Uroš Klajderič 

5. Štefan Otorepec 

 

Številka: 9000-/2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske svetnike in politične stranke, 

zastopane v občinskem svetu, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Komisije za 

priznanja in nagrade za mandatno obdobje 2018-2022. 

 

Člane Komisije za priznanja in nagrade imenuje občinski svet izmed svetnikov občinskega 

sveta.  

 

V postopku evidentiranja je prispelo pet (5) predlogov s strani političnih strank. Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska 

Bistrica predlagati, da se v Komisijo za priznanja in nagrade imenujejo naslednji člani: 

 

1. Matej Goričan – predsednik 

2. Jože Gorinšek – podpredsednik 

3. Karli Kavkler 

4. Uroš Klajderič 



predlog sklepa 

5.  Štefan Otorepec 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 27. 12. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju petih članov občinskega sveta v Komisijo za priznanja 

in nagrade, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 



predlog sklepa 

c/ Imenovanje članov Odbora za gospodarstvo in proračun 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju članov občinskega sveta v Odbor za gospodarstvo in proračun 

 

Člani Odbora za gospodarstvo in proračun Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za 

mandatno obdobje 2018-2022 so: 

 

1. Matej Arnuš – predsednik  

2. Miro Juhart – podpredsednik 

3. Maksililjan Tramšek 

4. Ivan Franc Štrukelj 

 

 

Številka: 9000-/2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10)  je Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske svetnike in politične stranke, 

zastopane v občinskem svetu, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Odbora za 

gospodarstvo in proračun za mandatno obdobje 2018-2022.  

 

Člane Odbora za gospodarstvo in proračun imenuje občinski svet izmed svetnikov občinskega 

sveta.  

 

V postopku evidentiranja so pravočasno prispeli štirje (4) predlogi s strani političnih strank. En 

predlog je bil prepozen, prav tako je na predlogu manjkal žig politične stranke kot predlagatelja. 

Glede na to, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela le štiri 

pravočasne in popolne predloge, predlaga Občinskemu svetu, da se v Odbor za gospodarstvo 

in proračun imenujejo štirje člani občinskega sveta, enega člana pa bo Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica imenoval naknadno po ponovno izvedenem javnem pozivu. Vsled 

navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 



predlog sklepa 

svetu Občine Slovenska Bistrica, da se v Odbor za gospodarstvo in proračun imenujejo 

naslednji člani: 

 

1. Matej Arnuš – predsednik  

2. Miro Juhart – podpredsednik 

3. Maksililjan Tramšek 

4. Ivan Franc Štrukelj 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 27. 12. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju štirih članov občinskega sveta v Odbor za 

gospodarstvo in proračun, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 



predlog sklepa 

d/ Imenovanje članov Odbora za okolje in prostor 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju članov občinskega sveta v Odbor za okolje in prostor 

 

Člani Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2018-2022 so: 

 

1. Dušan Leskovar, predsednik 

2. Ludvik Repolusk, podpredsednik  

3. Darko Sagadin  

4. Srečko Juhart 

 

Številka: 9000-   /2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske svetnike in politične stranke, 

zastopane v občinskem svetu, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Odbora za 

okolje in prostor za mandatno obdobje 2018-2022. 

 

Člane Odbora za okolje in prostor imenuje občinski svet izmed svetnikov občinskega sveta.  

 

V postopku evidentiranja so pravočasno prispeli štirje (4) predlogi s strani političnih strank. En 

predlog je bil prepozen, prav tako je na predlogu manjkal žig politične stranke kot predlagatelja. 

Glede na to, da je Komisija prejela le štiri pravočasne in popolne predloge, predlaga 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica, da se v Odbor za okolje in prostor imenujejo 

štirje člani občinskega sveta, enega člana pa bo Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 

imenoval naknadno po ponovno izvedenem javnem pozivu. Vsled navedenega Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Slovenska 

Bistrica, da se v Odbor za okolje in prostor imenujejo naslednji člani: 

 

1. Dušan Leskovar, predsednik 



predlog sklepa 

2. Ludvik Repolusk, podpredsednik  

3. Darko Sagadin  

4. Srečko Juhart 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 27. 12. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju štirih članov občinskega sveta v Odbor za okolje in 

prostor, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 



predlog sklepa 

e/ Imenovanje članov Odbora za družbene dejavnosti 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju petih članov občinskega sveta v Odbor za družbene dejavnosti 

 

Člani Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica za mandatno 

obdobje 2018-2022 so: 

 

1. Drago Mahorko, predsednik 

2. Jožef Trol – podpredsednik  

3. Modest Motaln 

4. Blanka Remškar 

5. Stanislav Zajšek 

 

Številka: 9000-   /2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18) in 26. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske svetnike in politične stranke, 

zastopane v občinskem svetu, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Odbora za 

družbene dejavnosti za mandatno obdobje 2018-2022. 

 

Člane Odbora za družbene dejavnosti imenuje občinski svet izmed svetnikov občinskega sveta.  

 

V postopku evidentiranja je prispelo pet (5) predlogov s strani političnih strank. Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila Občinskemu svetu Občine Slovenska 

Bistrica predlagati, da se v Odbor za družbene dejavnosti imenujejo naslednji člani: 

 

1. Drago Mahorko, predsednik 

2. Jožef Trol – podpredsednik  

3. Modest Motaln 

4. Blanka Remškar 

5. Stanislav Zajšek 



predlog sklepa 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. redni seji dne 27. 12. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju petih članov občinskega sveta v Odbor za družbene 

dejavnosti, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 



 

 

f/ Mnenje h kandidatom za mesto ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 2. 

osnovna 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 kandidaturam za ravnatelja javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola 

Slovenska Bistrica 

 

Marjanu Maju Čiriču, Sonji Arbeiter in mag. Petri Fidler se da pozitivno mnenje h 

kandidaturam za ravnatelja javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola 

Slovenska Bistrica  

 

Številka: 9000-   /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. 70/2018 z dne 2. 11. 2018 so 

se prijavili trije kandidati, in sicer Marjan Maj Čirič, Sonja Arbeiter in mag. Petra Fidler, ki 

izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

 

Marjan Maj Čirič, profesor športne vzgoje, ki ga zanima šport, istočasno pa tudi organizacija 

in vodenje. Pri delu ravnatelja izpostavlja predvsem delo pedagoškega vodje, kar zahteva veliko 

dela z ljudmi in usklajevanja dela učiteljev. Kot pedagoški vodja bo zastopal učenca, učitelja in 

starša hkrati, pri čemer bo imel zmeraj v ospredju dobrobit otroka.  Kot pedagoški vodja bo 

skrbel za vseživljenjsko izobraževanje učiteljev. V programu vodenja zavoda je izpostavil, da 

želi vrniti moč učitelju, da stremi k sloganu manj je več, pri čemer pojasnjuje, da bo obdržal 

tiste projekte, za katere obstaja interes tako na strani učiteljev kot na strani učencev. Prav tako 

izpostavlja, da mora imeti učenje čim več povezav s praktičnim življenjem. Pomembno delo 

ravnatelja je tudi menedžerski del. 



 

 

 

Sonja Arbeiter, profesorica slovenskega jezika in književnosti, je poučevala na gimnaziji, 

srednji šoli, osnovni šoli in od leta 2008 vodi 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica. Sonja Arbeiter 

kot ravnateljica sledi viziji, ki temelji na vrednotah šole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko 

delo in strokovnost pogoj za to, da so učenci srečni in uspešni. Pri vodenju šole v prihodnjem 

mandatu želi posebej izpostaviti naslednja področja: 1. Delo z učenci, sodelovanje z vsemi 

zaposlenimi in starši pri vzgojno izobraževalnem delu. 2. Sodelovanje s strokovnimi 

institucijami. 3. Zagotavljanje kadrovskih in prostorskih pogojev. 4. Nadaljevanje sodelovanja 

v različnih projektih. 5. Sodelovanje in povezava z okoljem. 6. Prireditvene dejavnosti šole. 7. 

Zagotavljanje materialnih sredstev za nemoteno poslovanje šole. 

 

Mag. Petra Fidler, profesorica razrednega pouka in magistrica znanosti menedžmenta kadrov 

in delovnih razmerij, ima večletne delovne izkušnje na področju poučevanja v osnovnih šolah. 

V programskih usmeritvah poudarja, da je ena izmed najpomembnejših nalog ravnatelja kot 

pedagoškega vodje ohranjati korektne, pozitivne odnose v kolektivu, ki jih dosežemo z odkrito 

komunikacijo kvalitetnim timskim delom in dobrim pretokom informacij preko e-pošte, redne 

mesečne pedagoške konference in strokovne delavnice. Pomembno vlogo daje prostorskim 

pogojem, materialnim pogojem za delo, delo s kolektivom, delo z učenci, sodelovanje s starši 

in sodelovanjem z ustanoviteljico – Občino Slovenska Bistrica. Kot ravnateljica bo skupaj z 

vsemi zaposlenimi sooblikovala programsko usmeritev oz. vizijo zavoda. 

 

Iz priloženega programa dela kandidatov menimo, da lahko vsi kandidati s svojim strokovnim 

znanjem in delovnimi izkušnjami zagotavljajo nemoteno delovanje in razvoj zavoda.  

 

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

kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska 

Bistrica na 1. redni seji dne 20. 12. 2018 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 

kandidaturi za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska 

Bistrica Marjanu Maju Čirič, Sonji Arbeiter in mag. Petri Fidler in ga predlaga občinskemu 

svetu v sprejem. 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 


