PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona
št. 1/2015), petega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 79/13, 80/13popravek in 85/14) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne
__________ sprejel naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona kot predstavnika uporabnikov v svet Javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona imenuje naslednja dva člana:
Ø Franc GOMBOŠI, kot predstavnik uporabnikov knjižnice,
Ø Klavdija FEKONJA FAŠALEK, kot predstavnica uporabnikov izobraževanja.

Številka: 007-5/2012-U101
Datum: ___________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
V 9. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 79/13, 80/13-popravek in 85/14) je v
prvem odstavku določeno, da ima svet zavoda (7) članov, od tega sta dva (2) člana
predstavnika uporabnikov; nadalje je v petem odstavku določeno, da predstavnika
uporabnikov imenujejo ustanoviteljice na predlog direktorja zavoda.
Dne 8. 12. 2015 je direktorica javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona posredovala pisni
predlog in prošnjo za soglasje k dvema navedenima predstavnikoma uporabnikov z
obrazložitvijo in prošnjo, da vse štiri ustanoviteljice (občinski sveti) predlagana kandidata za
nov mandat potrdijo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. seji, dne 10.12.2015
obravnavala predlog direktorice javnega zavoda in na podlagi obravnave predlaga
občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, december 2015

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
PREDSEDNIK:
Robert ŽINKOVIČ, l.r.

Priloga:
- predlog direktorice javnega zavoda
Knjižnica Gornja Radgona, z dne 8. 12. 2015

2

OBČINSKI SVET OBČINE GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET OBČINE RADENCI
OBČINSKI SVET OBČINE APAČE
OBČINSKI SVET OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ZADEVA: PREDLOG IN PROŠNJA ZA SOGLASJE K ČLANOMA SVETA ZAVODA JZ KNJIŽNICA GORNJA
RADGONA

Spoštovani,
na podlagi 9. člena, 5. odstavka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona iz leta 2013
vam pošiljam v potrditev predlog za 2 člana Sveta zavoda JZ Knjižnica Gornja Radgona s strani
uporabnikov.

Predlog – predstavnik uporabnikov knjižnice:
Za predstavnika uporabnikov knjižnice predlagam gospoda Gomboši Franca.
Kratka obrazložitev:
Gospod Gomboši je dolgoleten aktiven član naše knjižnice, obiskuje vse naše dogodke in je prav tako aktiven
član našega bralnega kluba. Z njegovim kritičnim in konstruktivnim pristopom zaposlene v knjižnici
vzpodbuja h skrbi za uporabnika in upoštevanja mnenj različnih ciljnih skupin. Ker že več let sodeluje z našim
javnim zavodom, dobro pozna njegovo organizacijo in delovanje in ima opravljeno usposabljanje za člana
sveta zavoda, ga predlagam za člana Sveta zavoda JZKGR.

Predlog – predstavnica uporabnikov izobraževanja:
Za predstavnico uporabnikov izobraževanja predlagam gospo Klavdijo Fekonja Fašalek.
Kratka obrazložitev:
Gospa Fekonja Fašalek je profesorica matematike z večletnimi izkušnjami iz poučevanja v osnovni in srednji
šoli ter izobraževanja odraslih. V našem zavodu kot zunanja sodelavka predava matematiko, poslovno
matematiko, naravoslovje, ekonomiko poslovanja v programih formalnega izobraževanja. Več let je tudi
aktivno vključena v izvajanje počitniških delavnic, ki jih izvajamo v času šolskih počitnic. Aktivno je
sodelovala v evropskih projektih Ministrstva za šolstvo in ESS (UŽU-MI in UŽU-BIPS). Zelo dobro pozna proces
izobraževanja tako odraslih kakor tudi otrok in mladine. Ker že več let sodeluje z našim javnim zavodom,
dobro pozna njegovo organizacijo in delovanje ter je strokovnjak na področju izobraževanje, jo predlagam za
članico Sveta zavoda JZKGR.
Prosim vse štiri ustanoviteljice (občinske svete), za soglasje k predlaganima kandidatoma za 5-letni
mandat.
S spoštovanjem,
Andreja Vučak Hribar, direktorica

Gornja Radgona, 8.12.2015
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