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

imenovanja 



 

f/ Imenovanje direktorice javnega zavoda Razvojno-informacijskega centra Slovenska 

Bistrica  

Na podlagi 8.  člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijskega centra 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00 in 55/13) 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 direktorice javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska 

Bistrica 

 

I. 

 

Za direktorico javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica se imenuje 

mag. Monika Kirbiš Rojs. 

 

II. 

 

Mandat imenovane traja pet let.  

 

 

Številka: 9000-  /2020 

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 Razvojno-informacijski center Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00 in 55/13; 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. 

 

Svet zavoda Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica je dne 17. 1. 2020 objavil 

razpis za prosto delovno mesto v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh 

Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. 

 

V 8-dnevnem razpisanem roku sta prispeli dve prijavi. Svet zavoda je na svoji 4. redni seji, dne 

29. 1. 2020 obravnaval prispele vloge ter sprejel sklep, da Svet javnega zavoda RIC poda 

ustanovitelju Občini Slovenska Bistrica predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda RIC 

Slovenska Bistrica za kandidatko mag. Moniko Kirbiš Rojs, iz Pragerskega, rojeno leta 1978, 



 

po poklicu mag. ekonomskih znanosti, ki se je prijavila na razpis in izpolnjuje vse razpisne 

pogoje.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) je dne 30. 1. 

2020 prejela predlog za imenovanje kandidatke mag Monike Kirbiš Rojs za direktorico javnega 

zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. 

 

Na podlagi predloga sveta zavoda je komisija na svoji 8. redni seji, dne 12. 2. 2020 sprejela 

sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se za direktorico javnega zavoda Razvojno-

informacijskega centra Slovenska Bistrica imenuje mag. Monika Kirbiš Rojs za mandatno 

obdobje petih let. 

 

Mag. Monika Kirbiš Rojs je od leta 2014 direktorica javnega zavoda RIC Slovenska Bistrica.    

Njena vizija delovanja zavoda je usmerjena v izvajanje in zaključevanje projektov 

programskega obdobja 2014-2020, kjer je RIC sodeloval kot vodilni partner ali partner v več 

kot 20 evropskih projektih. Po posameznih področjih bodo aktivnosti usmerjene v: 1. razvoj 

podjetništva, 2. lokalni in regionalni razvoj, 3. razvoj turizma, 4. razvoj podeželja, 5. razvoj 

kadrov in 6. sodelovanje z Vlado Republike Slovenije in mednarodnimi institucijami. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. redni seji, dne 12. 2. 2020,  

obravnavala predlog sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Razvojno-

informacijskega centra Slovenska Bistrica mag. Monike Kirbiš Rojs, ki ga predlaga 

občinskemu svetu v sprejem. V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbrani kandidatki 

vročen sklep o imenovanju. 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 

 


