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c/ Imenovanje člana sveta zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica 

 

 
 

 

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

imenovanja 



predlog sklepa 

c/ Imenovanje predstavnika Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda Srednja šola 

Slovenska Bistrica 

 

V skladu s 46. 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, 5/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US,  47/15, 46/16, 49/16-

popr. in 27/17 - ZVaj) 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 predstavnika v Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica 

 

I.  

 

V Svet zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica se kot predstavnika Občine Slovenska Bistrica  

imenuje: 

 

- dr. Matjaž Šraml. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

 

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 46. 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, 5/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16-popr. 

in 27/17 - ZVaj) imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v svet zavoda enega (1) 

predstavnika lokalne skupnosti na območju katere ima šola sedež. 

 

Mandat članov traja štiri leta.  

 

Na podlagi obvestila predsednice Sveta zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica o poteku 

mandata članom Sveta zavoda Srednje šole Slovenska Bistrica, je Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja kandidatov. 

 



predlog sklepa 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem (7) predlogov s strani političnih strank. Komisija je 

sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda Srednja šola Slovenska Bistrica 

izmed predlogov imenuje: 

 

- dr. Matjaž Šraml, roj. 1971, doktor znanosti, iz Slovenske Bistrice. 

 

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

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

Srednja šola Slovenska Bistrica, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


