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ZADEVA: Kadrovske zadeve 

e/ Imenovanje člana sveta zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 

 
 

 

Poročevalec: Simon UNUK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 



predlog sklepa 

e/ Imenovanje člana v Svet zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska 

Bistrica 

 

V skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08, 41/10 in 2/15) 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 prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Občine Slovenska 

Bistrica v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke 

Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

Danijelu Lenošku preneha mandat člana Sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje. 

 

II. 

 

V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje 

se za predstavnico Občine Slovenska Bistrica imenuje: 

 

- Mateja Mihelin Dežman. 

 

II. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Sveta zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje. 

 

 

Številka: 9000-24/2019 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 41/08, 41/10 in 2/15) 

imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v svet zavoda tri (3) predstavnike 

ustanoviteljice. 

 

Glede na to, da je član sveta zavoda Danijel Lenošek, imenovan s strani ustanoviteljice Občine 

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



predlog sklepa 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje 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 Minke Namestnik-Sonje.  

 

Mandat imenovanega člana je vezan na mandat Sveta zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-

Sonje 

 

V postopku evidentiranja so prispeli štirje (4) predlogi s strani političnih strank. Komisija je 

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

zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica izmed predlogov imenuje: 

 

- Mateja Mihelin Dežman, roj. 1980, univ. dipl. ekon., svetovalka za 

računovodstvo, iz Pragerskega. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 7. redni seji dne 4. 12. 2019  

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

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska 

Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


