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Na podlagi 3. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016
– UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 12. redni seji, dne 16.
7. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga direktorju Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, da za člana sveta Območne izpostave Nova Gorica Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje
_________________________________________________________________________.

II.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 610-0002/2020-6
Datum: 16. 7. 2020

ŽUPAN
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV
1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
Dne 8. 6. 2020 smo prejeli poziv direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: JSKD), da v roku 60 dni oblikujemo predlog kandidature za imenovanje člana
Sveta območne izpostave JSKD Nova Gorica.
V skladu s 4. členom Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD 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 lokalni skupnosti.
Mandat članov sveta območne izpostave traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Naloge svetov območnih izpostav so naslednje:
- dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne izpostave, ki
zadevajo njihovo območje,
- dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo vprašanj,
ki zadevajo njihovo območje,
- dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,
- dajejo mnenja direktorju k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.
V skladu z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav
JSKD lahko Občina Miren-Kostanjevica predlaga enega kandidata.
Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 29. 6. 2020 objavila
na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica Javni poziv za posredovanje predloga
kandidature za člana sveta območne izpostave JSKD Nova Gorica, št. 610-0002/2020-2 in
pozvala kulturna društva, zveze kulturnih društev ter posameznike s področja kulturnih
dejavnosti, ki delujejo v občini, da posredujejo svoje predloge najkasneje do 7. 7. 2020.
Kulturna društva so bila o javnem pozivu obveščena s strani občinske uprave tudi preko epošte. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo
obravnavala in odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije.

2. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga direktorju Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, da za člana Sveta Območne izpostave Nova Gorica Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje _______________________.

Pripravila:
Andreja Slejko Merkun, Pravna služba

