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predlog sklepa 

a/ Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica 

 

V skladu 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 54/10 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 imenovanju treh predstavnikov v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica se 

kot predstavniki Občine Slovenska Bistrica  i m e n u j e j o: 

 

- Franja Jamnik 

- Brigita Hren 

- Olga Vizjak 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

 

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 Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Slovenska Bistrica opravlja javni zavod javno veljavne izobraževalne programe, ki so sprejeti 

na način in po postopku, določenem v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

V skladu 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Slovenska Bistrica imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica kot ustanoviteljice v 

Svet zavoda tri (3) predstavnike. 

 

Mandat članov traja štiri leta. 

 

Na podlagi poziva Sveta zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Slovenska Bistrica za imenovanje predstavnikov Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 



predlog sklepa 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja kandidatov. 

 

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

predlog je bil prepozen. Komisija je sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica izmed pravočasnih 

predlogov imenujejo: 

 

- Franja Jamnik 

- Brigita Hren 

- Olga Vizjak 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 5. redni seji dne 13. 3. 2019  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov Občine Slovenska Bistrica v Svet 

zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica, ki ga 

predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


