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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA SVETA  
                   ZAVODA GLASBENE ŠOLE LAŠKO - RADEČE 
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 2. 10. 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) 

 15. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško-Radeče (Uradni list 
RS, št. 65/10, 36/14) 

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško-Radeče kot 
nadomestni član -  predstavnik ustanoviteljice imenuje Kristian Kolman. 
 
Obrazložitev: 
 
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče (Uradni 
list RS, št. 65/2010, 36/2014) svet zavoda glasbene šole sestavljajo: 

 pet predstavnikov delavcev zavoda, 

 trije predstavniki staršev, 

 trije predstavniki ustanoviteljic.  
 
Izmed slednjih dva predstavnika imenuje Občinski svet Občine Laško, enega pa Občinski svet 
Občine Radeče. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena ali imenovana največ dvakrat 
zapored. 
 
Člane sveta zavoda kot predstavnike ustanoviteljice je Občinski svet Laško imenoval 30. 1. 2015, 
in sicer Martina Teraža in Mihaela Dergana. Član Mihael Dergan je poslal izjavo, da odstopa z 
mesta člana sveta zavoda, zato je potrebno imenovati novega člana. 
 
Poziv za kandidature je bil poslan vsem svetniškim skupinam – političnim strankam,  neodvisnim 
listam oz. kandidatom, zastopanim v občinskem svetu. Do postavljenega roka smo prejeli 
naslednje predloge:   
 

predlagani člani izobrazba predlagatelj 

Kristian Kolman mag. znanosti, prof. violine in viole SLS 

Špela Juhart dipl. literarna komparativistka   MMOL 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izmed predlaganih kandidatov izbrala 
najustreznejšega, ki ga predlaga v potrditev oz. imenovanje občinskemu svetu.  
 
 
                Janko Cesar, 
                 predsednik KMVVI 
         
 
 
 

 


