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Šempeter pri Gorici, 17. 6. 2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV :
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA ČLANA SVETA
OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI NOVA
GORICA
Občina Šempeter-Vrtojba je prejela poziv Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) za predlaganje kandidata Občine ŠempeterVrtojba za člana sveta območne izpostave JSKD.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) je na poziv Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavila povabilo za predlaganje
kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave JSKD. 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 lokalni skupnosti. Mandat članov sveta območne izpostave traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Naloge svetov območnih izpostav:
- dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne
izpostave, ki zadevajo njihovo območje,
- dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo
vprašanj, ki zadevajo njihovo območje,
- dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,
- dajejo mnenja direktorju k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.
V skladu z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav
JSKD lahko Občina Šempeter-Vrtojba predlaga enega (1) kandidata.
Predloge kandidatur se je posredovalo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, po pošti na
naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom
»Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, po e-pošti na:
info@sempeter-vrtojba.si ali osebno na sedežu občinske uprave, in je bilo dostavljeno do
vključno 15. junija 2020.
Komisija je prejete predloge obravnavala na 16. dopisni seji komisije, ki je potekala od torka
16. junija 2020 od 11. ure do srede 17. junija 2020 do 11. ure.

Predsednica komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav
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Na podlagi 15., 22. in 27. člena Statuta Občine-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na ___ redni seji dne, _______ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Sandro Devetak, stanujočo na naslovu
Vrtojbenska cesta 58, Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v
Svetu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

2.
Sklep prične veljati takoj.

Številka:
Šempeter pri Gorici,

mag. Milan Turk
župan
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