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Javni poziv  

k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave 

Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane, 

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

delujejo na območju občine Poljčane  k predložitvi predloga: 

- za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti. 

 

Javni sklad Republike Slovenije je pričel s postopkom za imenovanje novih članov svetov 

območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD). V skladu z Aktom o 

ustanovitvi JSKD (uradni list RS, št. 72/10) člane sveta imenuje direktor JSKD na predlog 

samoupravnih lokalnih skupnosti z območja območne izpostave. Mandat članov pa traja štiri 

leta z možnostjo ponovnega imenovanja.   

Svet Območne izpostave JSKD Slovenska Bistrica, ki obsega  območje štirih občin (Makole, 

Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica) ima 6 članov, od tega je po en član iz občin 

Makole, Oplotnica in Poljčane ter trije iz občine Slovenska Bistrica.  

Glede na navedeno Vas prosimo, da svoje pisne predloge s kratko obrazložitvijo podanih 

kandidatur (ime in priimek kandidata, njihov naslov, starost, izobrazba in kratek opis 

dosedanje dejavnosti, ki utemeljuje kandidaturo) in njihovimi izjavami, da soglašajo s 

kandidaturo, pošljete vključno do petka, 28. februarja 2020 na naslov: 

 

OBČINA POLJČANE 

Občinski svet 

Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja 

Bistriška cesta 65 

2319 Poljčane 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala vse pravočasno 

prispele predloge za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti in svoj predlog predložila v potrditev Občinskemu svetu 

Občine Poljčane. 

 Predsednik komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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