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Z A P I S N I K 

 

10. dopisne seje Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica 

 

10. dopisna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je bila v ponedeljek, 4. junija 

2018,  med 8. in 14. uro. 

 

Sejo je sklical župan in predsedujoči občinskemu svetu dr. Ivan Žagar. Za sejo je bil določen 

naslednji 

 

d n e v n i     r e d : 

 

1. Mnenje h kandidatkama za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Slovenska Bistrica 

2. Mnenje h kandidatoma za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Antona  Ingoliča Spodnja Polskava 

 

 

Dopisno sejo Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica je izvedlo tajništvo župana v 

ponedeljek, 4. junija 2018.  Med 8. in 14. uro je sprejemalo telefonske izjave o potrditvi 

predlaganih sklepov in s sprejemom elektronskega sporočila, ki so ga prejeli skupaj z gradivom. 

Občinske svetnice in svetniki so odločati tako, da so v telefonskem pozivu ali po elektronski 

pošti izjavili, ali so »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu. 

 

V 10. dopisni seji je tako sodelovalo 30 članic in članov občinskega sveta.  

 

K 1. točki 

Občinski svet je z 29 glasovi ZA in 1 NE GLASUJEM, sprejel naslednje   

 

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.  

 

K 2. točki 

Občinski svet je s 30 glasovi ZA sprejel naslednje 
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MNENJE  

h kandidaturama za ravnatelja javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 

Danici Veber in mag. Ivanu Božičku se da pozitivno mnenje h kandidaturama za ravnatelja 

javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava.  

 

 

 

     Zapisala:              dr. Ivan ŽAGAR 

Mira KRESNIK                    župan 

        Občine Slovenska Bistrica 










	1 osnutek zapisnika dopisne  seje - uvod
	2 zap-dopisna seja
	3 glasovanje - dopisna seja

