Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Številka: 610-4/2016-3
Datum: 29.2.2016
OBČINSKI SVET OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: Predlog sklepa o imenovanju predstavnika JSKD Sežana
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pravna podlaga: Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010),
Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD, 27. člen Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/2010), Statut občine Hrpelje-Kozina (Ur. l.
RS, št. 51/2015), 98. člen Poslovnika občinskega sveta (Ur.l. RS št. 98/2015)
Obrazložitev:
JSKD (v nadaljevanju Javni sklad RS za kulturne dejavnosti) je na občino poslalo poziv za
oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta Območne izpostave (št. poziva 01311/2016/108, z dne 9.2.2016). Ker se dosedanjim članom v letu 2016 izteče štiriletni mandat,
pozivajo, da se najkasneje do 15.4.2016 pošlje predloge za kandidate za člane sveta območne
izpostave JSKD Seţana. Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog
lokalne skupnosti.
Predlog imenovanja, ki se ga posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanje
mora vsebovati najmanj: osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, naslov, poklic in
dosedanje dejavnosti) ter privolitev kandidata (98. člen Poslovnika OHK).
Rok za predloţitev predloga komisiji je najkasneje 3 dni pred sejo.
Občina je pozvala tudi kulturna društva k zbiranju predlogov za predstavnika. Dosedanji član
sveta JSKD območna izpostava Seţana, je bil imenovan Peter Filipčič, Tatre 16, 6243 Obrov,
s sklepom OS št. 610-3/2011-3, z dne 7.11.2012.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preveri, kateri izmed predlaganih
kandidatov izpolnjuje pogoje ter oblikuje mnenje oz. predlog sklepa za sprejem na občinskem
svetu.
Priloga:
- Poziv za oblikovanje predloga-JSKD
- predlog sklepa
Predsednik komisije
Denis Čermelj l.r.

Predlog sklepa
Številka: 610-4/2016-3
Datum: 17.3.2016
Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 72/2010), 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji 11. Redni redni seji, dne 17.3.2016 sprejel
naslednji

S K L E P
1.
V Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Seţana, se predlaga
predstavnika lokalne skupnosti OHK:___________________(ime, priimek) ,
stanujoč______________.
Mandat člana sveta območne izpostave traja štiri leta, z moţnostjo ponovnega imenovanja.
2.
Ta sklep velja takoj.

ŢUPANJA
Saša Likavec Svetelšek
Sklep se dostavi:
- imenovanemu(i):__________
- JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
- občinski upravi-predlagatelju in direktorju
Vloţiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

