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Številka:    032-7/2014
Datum:      21.03.2016

SKLEP O IMENOVANJU 
ČLANOV SVETA

JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
OBMOČNE IZPOSTAVE LENART

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Lenart

Nosilec naloge: Brigita ROJS

Na podlagi  27.  člena  Akta  o  ustanovitvi  Javnega sklada  Republike  Slovenije  za  kulturne
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/2010), 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010
in  8/2011),  se  sprejme  Sklep  o  imenovanju  članov  sveta  Javnega  sklada  za  kulturne
dejavnosti, Območne izpostave Lenart,  kot je predložen.



Na podlagi  27.  člena  Akta  o  ustanovitvi  Javnega sklada  Republike  Slovenije  za  kulturne
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/2010), 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010
in 8/2011),  je Občinski svet Občine Lenart na svoji     redni seji dne     sprejel

SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV SVETA
JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, 

OBMOČNE IZPOSTAVE LENART

1. člen
Za člane sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Lenart se imenuje:

1. ………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………..

2. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Lenart.

Štev.: 
Lenart, dne

                                                mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
                                                                                                             Župan



O B R A Z L O Ž I T E V

Občina Lenart je na podlagi dopisa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: JSKD) bila pozvana, da imenuje predstavnike za člane sveta Javnega sklada
za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Lenart. V kar 59-tih območnih izpostavah JSKD
se je članom iztekel mandat ali pa se bo ta iztekel v kratkem. 

Člani se imenujejo za dobo štirih let, Občini Lenart pripadajo trije kandidati.
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  samoupravni  lokalni  skupnosti.  Predlog  mora  vsebovati  imena  in
priimke kandidatov, njihove naslove, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki
opravičuje kandidaturo.
Občina Lenart je kulturna društva in zveze k predlaganju kandidatov pozvala pisno, poziv pa
je objavila tudi na svoji spletni strani.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo prejete predloge obravnavala na
svoji redni seji in predlog sklepa podala na sami seji občinskega sveta.


