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Na podlagi Poziva za oblikovanje predloga za imenovanje clanov sveta 01JSKD Trebnje 
st. 0131-12/2020-1 z dne 17.02.2020 in drugega odstavka 25. clena Statuta Obcine 
Mirna (Uradno glasilo slovenskih obcin st. 21/2011) ter tretjega odstavka 57. clena 
Poslovnika obcinskega sveta Obcine Mirna (UGSO st. 24/2011, 53/2015; v nadaljevanju: 
Poslovnik) Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNIPOZIV
za predlaganje kandidatov za clana Sveta obmocne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Trebnje iz Obcine Mirna

1. SPLOSNO
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) je 
ustanovila drzava z namenom spodbujanja razvoja ljubiteijske kulture in spodbujanja 
ustvarjalnosti na podrocju kulture. JSKD ima obmocne izpostave (v nadaljevanju: 01), pri 
katerih so ustanovljeni sveti 01 kot posvetovalna telesa direktorja JSKD. Svet 01 ima 
najmanj tri clane, ki jih imenuje direktor JSKD na predlog samoupravnih lokalnih 
skupnosti z obmocja, ki ga 01 pokriva. Mandat clanov sveta traja stiri leta z moznostjo 
ponovnega imenovanja.

2. VSEBINA
Svet 01 JSKD Trebnje, ki obsega obmocje stirih obcin (Mirna, Mokronog-Trebelno, 
Sentrupert in Trebnje) ima sest clanov, od tega enega iz obcine Mirna.

Na podlagi 13. clena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(URL RS st. 29/10; v nadaljevanju: zakon) in 37. clena Akta o ustanovitvi Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (URL RS st. 72/10; v nadaljevanju: akt), clane 
sveta 01 JSKD imenuje direktor JSKD.

Naloge sveta 01 JSKD so predvsem:
> dajanje predhodnih mnenj k programu dela ter letnemu porocilu 01,
> dajanje predlogov in pobud direktorju JSKA in nadzornemu svetu JSKD za 

obravnavo vprasanj, ki zadevajo obmocje OI,
> dajanje predlogov in pobud za sklepanje pogodb s samoupravnimi lokalnimi 

skupnostmi,
> dajanje mnenj direktorju JSKD k izbiri usluzbenca za vodenje 01.
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3. PREDLOG
Predlog za kandidata za clana sveta 01 JSKD Trebnje iz Obcine Mirna mora vsebovati 
vsaj:

> ime in priimek oziroma naziv, naslov in kontakt predlagatelja,
> ime in priimek ter naslov kandidata,
> podatki o strokovni izobrazbi kandidata in poklic, ki ga opravlja,
> soglasje za uporabo osebnih podatkov,
> izjavo, da kandidat soglasa s kandidaturo,
> reference kandidata oz. obrazlozitev predloga.

4. ROK ZA PREDLOZITEV PREDLOGOV IN NACIN ODDAJE
Rok za oddajo predlogov je do vkljucno petka, 06.03.2020.

Predlogi se oddajo v zaprti kuverti na naslov: Obcina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 
Mirna, in sicer osebno, po posti ali po e-posti: obcina(5)mirna.si. Na kuverti mora biti na 
zadnji strani navedeno polno ime ali naziv predlagatelja, na sprednji strani pa oznaka 
»Javni poziv- JSKD«.

5. INFORMACIJE 0 JAVNEM POZIVU
Javni poziv bo objavljen na spletni strani Obcine Mirna http://www.mirna.si/.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani prejmejo na Obcini 
Mirna, kontaktna oseba: direktorica obcinske uprave Tanja Sinkovec, tel. 05 908 3802, e- 
naslov: obcina(5)mirna.si.

predsednik Komisije za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

Milan Skufcao*

Upriloge:
obrazec kandidatura s soglasjem

objava, dne 24.02.2020
- spletna stran Obcine Mirna http://www.mirna.si
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