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Zadeva: POTEK MANDATA SVETA JAVNEGA ZAVODA KOSOVELOVA KNJIŽNICA
SEŽANA in POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA NOVO MANDATNO
OBDOBJE 2021 - 2025
Spoštovani,
Obveščamo vas, da bo v začetku februarja 2021 potekel mandat članom sveta Kosovelove
knjižnice Sežana v sestavi:
- Ivica Podgoršek - predsednica, predstavnica ustanovitelja - Občine Sežana
- Mirjam Franetič Frankovič, podpredsednica - predstavnica Občin soustanoviteljic (Divača)
- Tina Turk - predstavnica bralcev - Sežana
- Mojca Senegačnik - predstavnica bralcev - Komen
- Martha Sotelo Bunjevac in Patricija Dodič - prestavnici zaposlenih
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana - 10. člen - določa, da ima
svet zavoda šest članov, od katerih enega predstavnika imenuje Občinski svet Občine Sežana,
enega pa občinski sveti ostalih treh občin izven sedeža Kosovelove knjižnice, dva člana sta
predstavnika uporabnikov in dva javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.

Nov svet naj bi po tem ključu sestavljali:
Predstavnik občine Sežana kot ustanoviteljice
Predstavnik ostalih treh občin izven sedeža Kosovelove knjižnice
(v predzadnjem mandatu smo imeli predstavnika iz Občine Hrpelje - Kozina, v
zadnjem iz Občine Divača)
dva predstavnika uporabnikov
dva predstavnika zaposlenih
- V tem tednu smo izpeljali volitve in izmed zaposlenih izvolili dva predstavnika, in
sicer Mojco Kos in Majo Živec.
- Za predstavnika uporabnikov predlagamo dosedanjo predstavnico Tino Turk
(Sežana) in Manco Švara (Kozina).
Občinski svet Občine Sežana prosimo, da imenuje predstavnika ustanovitelja za
novo mandatno obdobje. Naj tukaj poudarim, da je bila sedanja predstavnica Občine
Sežana v svetu zavoda zelo konstruktivna, uspešna in korektna in ima možnost, da je
lahko članica sveta Kosovelove knjižnice Sežana še naslednje mandatno obdobje.
Občinski svet Občine Komen prosimo, da imenuje predstavnika treh občin
soustanoviteljic (po ključu) izven sedeža Kosovelove knjižnice Sežana za novo
mandatno obdobje

Hvala in lep pozdrav,

Magdalena Svetina Terčon,
direktorica

