OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

GRADIVO
za 3. izredno sejo občinskega sveta, dne 18. 10. 2012

K tč. 3:

K tč. 4:

Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega
sveta Republike Slovenije (seznam predlaganih kandidatov)
Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (predlog sklepa
z obrazložitvijo)
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Številka: 011-02/2010-6
Datum: 16.10.2012
Na podlagi 2. odstavka 6. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (sprejetih
19.09.2002) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 6. seji, dne
16.10.2012 sestavila naslednji

SEZNAM PREDLAGANIH KANDIDATOV
za:
a) Elektorje v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS v volilni enoti št. 8:
1. DOKL Miran, stanujoč Gornja Radgona, Leninova ul. 4
2. NEKREP Milan, stanujoč Gornja Radgona, Partizanska c. 33
b) Kandidata za člana Državnega sveta RS v volilni enoti št. 8:
1. KAMPUŠ Anton, stanujoč Spodnja Ščavnica 21 B, 9250 Gornja Radgona

OBRAZLOŽITEV:
V prvem odstavku 6. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki jih je na podlagi 14. in
15. člena Zakona o državnem svetu sprejel Občinski svet Občine Gornja Radgona na 25. seji,
dne 19.09.2002 je določeno, da predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma
za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev.
Ker je po Rokovniku za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta datum 10.
9. 2012 določen za dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, so morali v skladu s prvim odstavkom 6. člena Pravil, ki jih je sprejel
občinski svet, predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana
državnega sveta posredovati predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev – torej najpozneje do 10. oktobra
2012.
Na tej podlagi je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z
dopisom z dne 28.09.2012 obvestil predstavnike političnih strank zastopanih v občinskem

svetu, da skladno s poslovniškimi določili in veljavnimi pravili, posredujejo predloge
kandidatur, in sicer za:
1. Volitve 2 elektorjev – predstavnikov Občine Gornja Radgona,
2. Določitev kandidata za člana državnega sveta.

V določenem roku so Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovali
svoje predloge:
a)
Ø Skupina treh članov občinskega sveta g. Zvonko Gredar, g. Milan Nekrep in ga. Inge
Ivanek so dne 05.10.2012 predlagali g. Milana Nekrepa kot kandidata za elektorja v
volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS.
Ø Skupina treh članov občinskega sveta g. Vinko Rous, ga. Urška Ziernfeld in g. Miran
Dokl so dne 10.10.2012 predlagali g. Mirana Dokla kot kandidata za elektorja v volilno
telo za volitve člana Državnega sveta RS.
b)
Ø Skupina treh članov občinskega sveta g. Vinko Rous, ga. Urška Ziernfeld in g. Miran
Dokl so dne 10.10.2012 predlagali g. Antona Kampuša kot kandidata za člana Državnega
sveta RS.

KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:
PREDSEDNIK
Vincenc ROUS, l.r.

Dostaviti:
- Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona
- županu občine, tu
- direktorju občinske uprave, tu
- v zadevo, tu
- v zadevo št. 041-2/2012-U112

PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
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Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in št. 47/08) in prvega odstavka 44. člena
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona
Trstenjaka Negova (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 59/10)
je Občinski svet občine Gornja Radgona, na svoji ____ redni seji, dne __________ sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke
Slavice Trstenjak, roj. 12. 6. 1962, stanujoče Jamna 11b, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, za
ravnateljico Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova za mandatno obdobje 2013 – 2017.

Številka: 10310-1/2001-U101
Datum: __________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
Svet Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova je dne 26. 9. 2012 zaprosil Občinski svet
Občine Gornja Radgona za mnenje o kandidatki za ravnatelja Osnovne šole dr. Antona
Trstenjaka Negova. Kandidatka za ravnatelja osnovne šole je Slavica Trstenjak, rojena 12. 6.
1962, stanujoča Jamna 11b, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. K vlogi je svet Osnovne šole dr.
Antona Trstenjaka Negova priložil prijavo kandidatke na razpis za delovno mesto ravnatelja
osnovne šole ter druga dokazila in dokumentacijo o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Prijavo na razpis je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
svoji 6. seji, dne 16.10.2012. Komisija je proučila prispelo vlogo in ugotovila, da se je
prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje za imenovanje ravnatelja. Nadalje
je komisija ugotovila, da je ravnateljica Slavica Trstenjak že v preteklem mandatu uspešno
vodila OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, zato Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona
predlaga, da se Slavici Trstenjak poda pozitivno mnenje k imenovanju za ravnateljico OŠ dr.
Antona Trstenjaka Negova.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog sklepa obravnava in
sprejme.
V Gornji Radgoni, oktober 2012

PREDLAGATELJ:
KOMISIJA ZA MANDATNA
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:
PREDSEDNIK
Vincenc ROUS, l.r.

