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ZADEVA:    Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta območne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti nas je obvestil, da se bo v kratkem iztekel štiriletni mandat Svetu 

območne izpostave JSKD Kranj. Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) pozivajo občino, da najpozneje v 60 dneh od prejema tega 

poziva predlaga kandidate za člane sveta območne izpostave v skladu s sklepom o sestavi svetov območnih 

izpostav, ki določa, da Svet Območne izpostave JSKD Kranj šteje 8 članov, od tega ima Mestna občina Kranj 

3 člane.  

 

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 naj vsebuje imena in priimke kandidatov, njihove naslove, starost, izobrazbo in 

kratek opis dosedanje aktivnost, ki upravičuje kandidaturo. Občina predlaga samo toliko kandidatov, kot jih 

določa ugotovitveni sklep. 

 

Pozivamo vas, da posredujete vaše predloge pisno, s priloženim izpolnjenim obrazcem (soglasje 

kandidata), najkasneje do PETKA, dne 23.12.2011 na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenski trg 1, Kranj ali v elektronski obliki na naslov: 

milena.bohinc@kranj.si. 

 

 

 

 

 
Zmagoslav Zadnik, l.r. 

Predsednik 

 

 

 

Priloga: 

- Obrazec 

 

Posredovano: 

- ZKD Kranj 

- Območna izpostava JSKD Kranj 

- Objava na spletni strani za zainteresirano javnost 
- Političnim strankam 

- Županu in občinski upravi 

mailto:milena.bohinc@kranj.si


Podatki kandidata za člana Sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti Kranj 

 

1. IME in PRIIMEK :__________________________________________________________________ 

 

2. DATUM ROJSTVA:_________________________________________________________________ 

 

3. NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: _________________________________________________ 

 

4. TELEFON DOMA /V SLUŽBI/GSM: ____________________________________________________ 

 

5. IZOBRAZBA: ______________________________________________________________________ 

 

6. ZAPOSLITEV: _____________________________________________________________________ 

 

7. E-NASLOV:_________________________________________________________________________ 

 

8. KRATEK OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI, KI UPRAVIČUJE KANDIDATURO: _______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

(naziv predlagatelja) 

 

                                   ___________________________ 

                                                 (pečat in podpis) 

 

 

Izjavljam, da sem pripravljen opravljati dolžnost člana Sveta območne izpostave Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj. 

 

________________________      _______________________ 

           (kraj in datum)                                     (podpis) 

 

 

 



 

 

 


