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ZADEVA:  

 

a/ Imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

b/ Imenovanje članov sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje 

c/ Mnenje h kandidatki za mesto ravnateljice javnega zavoda Vrtec »Otona 

Župančiča« Slovenska Bistrica 

d/ Predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja Centra za socialno 

delo Maribor, Enota Slovenska Bistrica 

e/ Ugotovitev prenehanja funkcije podpredsednika Statutarno pravne komisije in 

imenovanje novega podpredsednika 

f/ Delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov katerih ustanoviteljica je 

Občina Slovenska Bistrica 

 

 

 

 

Poročevalec: Simon Unuk, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 
 



predlog sklepa 

a/ Imenovanje direktorja javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica  

Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 81/04) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na svoji xx. redni seji dne, xx. xx. xxxx, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju direktorja javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

 

I. 

 

Za direktorico javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica se imenuje Herta Žagar. 

 

II. 

 

Mandat imenovane traja pet let.  

 

 

Številka: 9000-  /2022 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (Uradni 

list RS, št. 81/04; v nadaljnjem besedilu: odlok) imenuje in razrešuje direktorja oziroma 

direktorico javnega zavoda ustanovitelj. Mandat direktorja traja pet let. Na podlagi odloka je 

lahko za direktorja imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene  v zakonodaji in odloku. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), je 

na svoji 17. redni seji, dne 26. 1. 2022 potrdila besedilo javnega razpisa za direktorja javnega 

zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica. Javni razpis je bil objavljen v časniku Večer, 

tedniku Panorama ter na uradnih spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica in Zavoda za 

kulturo Slovenska Bistrica vse na dan 3. 2. 2022. 

 

V 15-dnevnem razpisanem roku so prispele tri prijave: Herta Žagar, Nina Marovt in Matej 

Španinger. Komisija je na svoji 18. redni seji, dne 28. 2. 2022 preverila pravočasnost in 

popolnost vloge. Člani komisije so ugotovili, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje iz razpisa, 

zaradi česar so se člani komisije soglasno odločili, da bodo v skladu z 8. členom odloka svet 

zavoda zaprosili za podajo mnenja o kandidatih za direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo 

Slovenska Bistrica.  

 



predlog sklepa 

Svet zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica je na svoji 3. redni seji, dne 5. 4. 2022, sprejel 

dva sklepa, in sicer, da je Svet zavoda obravnaval dokumentacijo vseh treh prijavljenih 

kandidatov – Mateja Španingerja, Nine Marovt in Herte Žagar za direktorja javnega zavoda 

Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica ter da Svet zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica 

daje pozitivno mnenje h kandidatki Herti Žagar za direktorja javnega zavoda Zavoda za kulturo 

Slovenska Bistrica, za obdobje 2022 - 2027.  

 

Komisija je na 20. redni seji, dne 1. junija 2022 sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, 

da se za direktorja javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica imenuje Herta Žagar 

za mandatno obdobje petih let. 

 

Herta Žagar, po izobrazbi razredna učiteljica, že od leta 2007 vodi Zavod za kulturo Slovenska 

Bistrica. Iz programa dela izhaja, da je njena prioriteta v naslednjem mandatnem obdobju 

posodobitev muzejske dejavnosti v gradu in hkrati s tem vzpostavitev domoznanske zbirke. Na 

področju obnavljanja in revitaliziranja nepremične dediščine bo ga. Žagar usmerila moči v 

pridobitev sredstev iz  nacionalnih in mednarodnih razpisov za nadgradnjo in obnovo kulturnih 

spomenikov. Prizadevala si bo, da galerija Grad v gradu ohrani status profesionalne galerije. 

Na področju prireditvene dejavnosti se predvideva nadaljevanje z organizacijo kulturnih 

prireditev, predavanj, literarnih večerov in s protokolarno dejavnostjo. Program za naslednje 

petletno obdobje gre v smeri kontinuitete dosedanjega razvoja zavoda za kulturo na vseh 

področjih, ki jim je zavezan po ustanoviteljskem aktu. 

 

Komisija je na 20. redni seji, dne 1. junija 2022,  obravnavala predlog sklepa o imenovanju 

direktorja javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu 

svetu v sprejem. V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbranemu kandidatu vročen sklep 

o imenovanju. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 




