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1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

14. točka dnevnega reda 

 

 IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE     

     JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

      

2. PREDLAGATELJ GRADIVA                                                                                       

ŽUPAN 
 

3. VSEBINA GRADIVA 

     IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE     

     JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

      

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

Irena Cehtl, višja referentka 

 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

Občinska uprava 

 

6. PRAVNE PODLAGE:  

Pravne podlage: Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010, Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti z dne 5. 10. 2011, Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih 

izpostav JSKD, z dne 10. 5 .2011 in Statut Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 

1/02 in 38/03) 

 

7. SKLEP: 

Za predstavnika Občine Oplotnica v Svetu Območne izpostave javnega sklada za 

kulturne dejavnosti se imenujta Avgust Leskovar, stanujoč Zlogona gora 4,  

Oplotnica. 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

Imenovanje 

 

      Datum:  29. 2. 2012  

             Datoteka:  P:\občinski svet\predstavniki zavodov\JSKD  
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ZADEVA:  Imenovanje predstavnika v svet Območne izpostave javnega sklada za  

                     kulturne dejavnosti  

 

Po sklepu Občinskega sveta, je bil za predstavnika Občine Oplotnica v svetu Območne 

izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti imenovana g. Avgust Leskovar, ki je občino 

Oplotnica na področju kulture zastopal v Svetu Območne izpostave javnega sklada za 

kulturne dejavnosti v mandatnem obdobju štirih let.  

 

Ker se je večini svetov območnih izpostav JSKD štiriletni mandat iztekel ali se bo iztekel v 

kratkem, bomo v skladu z novim Pravilnikom o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD, 

ki ga je nadzorni svet sklada sprejel na svoji tretji seji 10. 5. 2011, na novo imenovali svete 

vseh 59 območnih izpostav JSKD. 

 

Zato na podlagi 27. Člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti ( Uradni list RS, št. 72/2010), začenjamo postopek konstituiranja novega sveta 

območne izpostave in vas pozivamo, da najpozneje v 60 dneh od prejema tega poziva 

predlagate kandidate za člane sveta območne izpostave v skladu s sklepom o sestavi svetov 

območnih izpostav JSKD, ki ga predlagamo. 

 

Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD, na predlog samoupravnih lokalnih 

skupnosti z območja izpostave. Te oblikujejo predlog tako, da k evidentiranju kandidatov 

pozovejo društva, zveze kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki 

delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti. Predlog naj vsebuje imena in priimke 

kandidatov, njihove naslove, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki 

opravičuje kandidaturo. Občina naj predlaga samo toliko kandidatov, kot jih določa 

ugotovitveni sklep. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo JSKD na 

korespondenčni seji in predlaga občinskemu svetu, da v  svet Območne izpostave javnega 

sklada za kulturne dejavnosti  imenuje g. Avgusta Leskovarja, stanujočega Zlogona Gora 4, 

Oplotnica. 

 
S spoštovanjem, 

 

Irena Cehtl,          Matjaž Orter , 

višja referentka                       župan 

 


