
 

 

 

Številka: 014-0002/2020 

Datum: 8. 7. 2020 

Javni poziv k podaji predlogov za imenovanje  

člana Sveta OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ivančna Gorica 
 

Spoštovani, 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: KMVI) izdaja javni poziv 

k podaji predlogov za člana Sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD IG), ki v Svetu predstavlja Občino 

Dobrepolje.  

Članom Sveta OI JSKD IG se z dnem 29. 8. 2020 izteče mandat, zato je potrebno v skladu z določili 

Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), 27. člena 

Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnost (Uradni list RS, št. 72/10) ter 4. člena 

Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD (Ljubljana, 10. 5. 2011), imenovati člane Sveta 

zavoda za novo štiriletno mandatno obdobje. 

Kandidate lahko predlagajo občani, skupine občanov, politične stranke, društva, združenja in ostale 

organizacije s sedežem v Občini Dobrepolje ter druga zainteresirana javnost. Kandidat se lahko 

predlaga sam. 

Predstavnika Občine Dobrepolje v Svetu OI JSKD IG imenuje Občinski svet Občine Dobrepolje na 

predlog KMVI. 

KMVI poziva vse upravičene predlagatelje, da posredujejo predloge za člane Sveta OI JSKD IG. Vsi 

kandidati morajo podpisati soglasje k imenovanju na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine 

na povezavi: https://www.dobrepolje.si/objave/58. Priporočeno je, da kandidati predstavijo oz. 

navedejo svoje izkušnje in kompetence, ki so relevantne za delo v Svetu. Predlogi morajo biti 

posredovani v elektronski obliki na naslov: tajnistvo@dobrepolje.si ali dospeti v zaprti ovojnici na 

naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, s pripisom »Kandidatura za Svet OI 

JSKD IG«, do petka, 4. 9. 2020, do 10.00 ure.  

Ta poziv je s pripadajočima obrazcema (obrazec »Predlog kandidature« in »Soglasje k imenovanju«) 
objavljen na spletni strani Občine Dobrepolje. 

 

 

 

 
 Jernej Stare, predsednik KMVI 
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