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OBČINA POLJČANE 

Občinski svet  

 

 

ZADEVA: Predlog za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti  

I. PREDLAGATELJ 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

 

II. VRSTA POSTOPKA 

Enofazni 

 

III. PRAVNE PODLAGE  

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno 

besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve), 

 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011), 

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007, 53/2010 

in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018) 

 Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 72/10) 

 

IV. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

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.  



Komisija je na svoji seji dne 11. 3. 2020 obravnavala pravočasno prispeli predlog za 

imenovanje člana sveta območne izpostave JSKD. Na podlagi javnega poziva s strani 

Komisije, je za imenovanje člana sveta območne izpostave JSKD prispel naslednji predlog:  

- predlagatelja Kulturno-umetniško društvo Janko Živko Poljčane:  

Jasna Orešič, Ob potoku 11, 2319 Poljčane. 

 

Komisija je soglasno sprejela sklep, da predlaga v imenovanje za člana sveta območne 

izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti kot predstavnika 

občine Poljčane: Jasno Orešič, Ob potoku 11, 2319 Poljčane – predlagatelja Kulturno-

umetniško društvo Janko Živko Poljčane.  

  

V. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejeti predlogi za imenovanje člana sveta območne izpostave nima finančnih posledic za 

Proračun Občine Poljčane.  

 

VI. PREDLOG SKLEPA 

 

Komisija je v skladu z določili Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) po krajši razpravi soglasno sklenila občinskemu 

svetu predlagati, da sprejme naslednji  

 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Poljčane imenuje za člana sveta območne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti kot predstavnika občine Poljčane: Jasno Orešič, 

Ob potoku 11, 2319 Poljčane. 

 

S spoštovanjem. 

 

 
Predsednik komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Valand 

 

 


