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Številka:032-2/2020 (2-02)      
Datum: 26.2.2020 
 
 
KULTURNA DRUŠTVA, ZVEZE IN POSAMEZNIKI S PODROČJA KULTURE NA  
OBMOČJU OBČINE VRHNIKA 
 
 
ZADEVA: PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLAGANJE ČLANOV V SVET JAVNEGA 

SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNE 
IZPOSTAVE VRHNIKA 

 
 
Članom sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju 
JSKD) območne izpostave Vrhnika bo v mesecu septembru 2020 potekel mandat. Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je začela s kandidacijskim postopkom za 
imenovanje novih članov sveta JSKD Vrhnika in je v mesecu februarju objavila poziv za 
predlaganje kandidatov na spletni strani  občine Vrhnika. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je na svoji redni 7.seji dne 24.2.2020 sprejela sklep, da rok za 
predlaganje novih članov podaljša do dne 20.03.2020 do 10.00 ure. 

Akt o ustanovitvi JSKD v 27. členu določa, da člane sveta imenujejo lokalne skupnosti 
z območja izpostave sklada na predlog kulturnih društev, zvezah kulturnih društev ter 
posameznikov s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v lokalni skupnosti. 
 
Svet JSKD območne izpostave Vrhnika sestavlja 5 članov, od katerih ima Občina Vrhnika 3 
člane, Občina Borovnica in Občina Log – Dragomer pa vsaka po 1 člana. 
 
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni.  
 
V pripeti datoteki dopisa je priložen obrazec za predlaganje kandidatov za člane sveta 
JSKD Vrhnika. Predlog za imenovanje kandidata mora vsebovati podpis kandidata, da 
se s kandidaturo strinja, kratek opis delovanja na področju kulture in podpis 
odgovorne osebe. 

V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina 
Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 1, 1360 
Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za člana JSKD Vrhnika«. 
Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 20.3.2020 do 10. ure.  
 

 

S spoštovanjem, 

 
 
PRILOGE: 
- obrazec za predlaganje kandidata za člana sveta območne izpostave JSKD Vrhnika 
  
S spoštovanjem,  
 
 Predsednik komisije 
 mag. Viktor Sladič, l.r. 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 
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PREDLOG ZA KANDIDATA  

V SVET JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI – OBMOČNA IZPOSTAVA 
VRHNIKA 

 
          
Ime in priimek________________________EMŠO________________________________ 
 
Datum rojstva_____________________ rojen v kraju ______________________________ 
 
s stalnim prebivališčem______________________________________________________ 
                                               (kraj, ulica, hišna številka) 
 
Izobrazba___________________________________ 
 
telefon doma _________________ 
 
telefon v službi_________________ 
 
e-mail_______________________ 
 
kratek opis delovanja na področju kulturnih dejavnosti  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
IZJAVLJAM, DA SE STRINJAM S KANDIDATURO 

 
Na Vrhniki: ……………………. 
 
…………………………………..  
          (podpis kandidata) 
 
1.  Podpis odgovorne osebe: 

 

     Ime in priimek                                                                     Podpis    
 
……………………………..                                                   ……………………………………. 
 
      
 
                                                                                                                            Žig 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 


