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OBČINSKI SVET 
KOMISIJA ZA MANDANTNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Številka:  014-14/2020-2 

Datum: 5. 10. 2020 

 

 
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI 
JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 
OBČINSKA KULTURNA ZVEZA MEDVODE 
KD GODBA MEDVODE 
KD JAKOB ALJAŽ 
KD SEJALEC UMETNOSTI 
KD SIMON JENKO - LOVSKI PEVSKI ZBOR MEDVODE 
KUD FOFITÉ 
KUD FRAN SALEŠKI FINŽGAR, SENICA  
KUD JAREM 
KUD OTON ŽUPANČIČ SORA 
KUD PIRNIČE 
KUD SMLEDNIK 
KUD ZBILJE 
KUD VESELIH UMETNIKOV 
KŠTD JANEZ KRSTNIK MEDVODE 
ZAVOD CCC 
 
ZADEVA: Imenovanje predstavnika Občine Medvode v Svet Območne izpostave Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana – okolica  
 
Spoštovani! 
 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) je Občino Medvode z 
dopisom z dne 10.9.2020 pozval, da naj občina v roku 60 dni posreduje predlog za imenovanje 
članov Sveta območnih izpostav (v nadaljevanju OI) JSKD Ljubljana - Okolica. Akt o ustanovitvi 
Javnega sklada Republike Slovenija za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) v 27. členu 
določa, da se pri območnih izpostavah ustanovijo sveti območnih izpostav, ki so posvetovalna telesa 
direktorja sklada, da ima svet območne izpostave najmanj tri člane, ki jih imenuje direktor na predlog 
samoupravnih lokalnih skupnosti z območja, ki ga pokriva, da mandat članov traja štiri leta z 
možnostjo ponovnega imenovanja in da samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva 
kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki 
delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti.  
 

Prosimo vas, da do 23.10.2020 posredujete morebitne predloge kandidata/kandidatke, s 
priloženim izpolnjenim obrazcem za kandidaturo in obrazložitvijo. 
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Kandidatura mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek kandidata/kandidatke, datum rojstva, 
naslov stalnega prebivališča, št. telefona, izobrazba, zaposlitev, E-naslov, obrazložitev, predlagatelj, 
podpis predlagatelja in obvezno podpisano soglasje kandidata/kandidatke. 
 
Upoštevane bodo vse kandidature, ki bodo oddane s priporočeno pošto, do petka 23.10.2020 do 
štiriindvajsete ure, na naslov: Občina Medvode, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma vročene v sprejemno pisarno 
Občine Medvode, do 23.10.2020, v času uradnih ur (do petnajste ure), v zaprti ovojnici, s pripisom: 
NE ODPIRAJ – Predstavnik Občine Medvode v Svetu OI JSKD Ljubljana - Okolica.                                                                                                 
 
Nepopolnih kandidatur komisija ne bo obravnavala!                                            
                                                                                
 

Predsednica komisije 
         Darinka Verovšek, l.r. 
 
Priloga:  
- obrazec za kandidaturo 


