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Predlog za imenovanje Ilana v Svet Obmodne izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Smarje pri Jel3ah

ObCinski svet ObIine Podietrtek v imenovanje za Elanico Sveta Obmolne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Smarje pri JelSah, kot predstavnico Obtine
PodCetrtelq predlaga go. Mihaelo Pihler, za mandatno obdobje Stirih let.

GRADIVO PRIPRAVILA: Obdina Poddetrtek

GRADIVO PREDLAGA: Peter Misja, Zupan

PORO.EVALEC: Vladimir }kovatd, predsednik Komisije za mandatna
vprasanja, volitve in imenovanja

PREDLOG SKLEPA:

Peter Misja, l. r.
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Poziv JSKD St 0131-7/2020-l ,z dne27.01.2020, s prilogo
obrazloZitev
Zapisnik 5. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanja" volitve in imenovanja, z dne
08. 05. 2020
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Zadeva: Poziv za oblikovanie predloga za imenovanje .lanov Sveta Ol JSKD Smarje prijelsah

na podlagi 13. Clena zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, it.
29l2OLOl,19. tlena Akta o ustanoviwi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 7212010)

ter mnenja Nadzornega sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 10. 5. 2011 vas prosimo,

da nam v 6Gtih dneh po prejemu tega poziva, posredujete predlog za imenovanje flanov Sveta ol J5KD

Smarje pri Jellah.

V prilogi vam poliljamo tudi kopijo Sklepa o imenovanju Clanov Sveta Ol JSKD Smarje pri JelSah, 5t. 0131-

179/2015-2, z dne 29. 3. 2015.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

mag. arko Repnik,

d ire

9
-r\ f,ur r%

Nlfi)Poslano:
- Obdina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,
- Obiina Kozje, Kozje 37,3250 Kozje,

- obtina Podaetrtek, Tr5ka cesta 59,3254 Podtetrtek,
- Obdina Smarje pri .lel5ah, Askeraev trg 12, 3240 Smarje pri Jellah,
- ol JSKD Smarje pri Jelsah,
- arhiv, tu.

SpoStovani,
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ZADEVA: SKLEP O rrUrruOVnrutU tuNov SVETA OBMO.UE rZpOSrnVr rsxo Sruerue pRr rr6ns

Na podlagi 13. tlena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, it.29/LOl,
27. Elena Aka o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. Rs, 3f. 72/t1l ter 4. Elena
Pravilnika o ustanovitvi svetov obmoanlh izpostav JSKD (Ljubljana, 10.5.2011) dne 29. 3. 2016 sprejemam

SKl.EP

o imenovanju Elanov sveta obmoine izpostave JSI(D suarus pnt tets*t

. ObEina Bistraca ob Sotli: Spela Dra5ler

. ObEina Kozje: Joief piri

. Obiina Podattrtek: corazd pavirik

. Obiina Smarje pri Jel5ah: Marinka Stra5ek

. ObEina Smarje pri Jeliah: Darinka Ajdnik

Bistrica ob Sogi 9a
Zdole 15
Slake 7
Grli& 6a
Platinovec 2a

Bistrica ob SoUi
Kozje
PodEe{rtek
Podplat
Grobelno

3256
3260
3254
324L
3231

Obrazloiitev:
Dne 19- 10. 2015 je direktor JSKD skladno z Zakonom o JSKD, Aktom o ustanovitvi JSKD in pravitnikom o
ustanoviwi wetov obmoEnih izpostav JSKD obdinam poslal poziv za oblikovanje predloga za imenovanje
elanov sveta obmotne izpostave JSKD skupaj z ugotovitvenim sklepom o sestavi vseh svetov obmoanih
izpostav JSKD. Na podlagi predlogov, ki so.iih v roku 60 dni posredovale obtine, je direktor sprejel sklep o
imenovanju ilanov weta posamezne obmotne izpostave JSKD. Obiine, ki niso podale wojih predlogov za
alane sveta obmoene izpostave v predpisanem roku, lahko to storuo tudi pozneje. V tem primeru jih direktor
imenouje najpozneje v 30 dneh od dneva, ko od obdine prejme predlog za imenovanje.

Mag. lgor Tersar
Direktor

Sklep prejmejo:

L. lmenovani Elani sveta OtiSKD Smarje pri Jeliah,
2. Obaina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17,3250 Bistrica ob Sotli,
3. Obdina Kozie, Kozje 37,3260 Ko4e,
4. Obdina Podaetrtek, Trika cesta 59,3254 podCetrtek,

5. Obaina Smarje pri JelSah, Aikeraev trg 12, 3240 Smarje pri Jel5ah,
5. JSKD, obmoEna izpostava JSKD Smarje pri Jersah, Aikerrev trg 24, 3240 smarje pri Jeliah
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Stevilka: 01 4-0OO 1 I 2020 -5

Datum: 14. 05.2020

Zadeva: Predlog za imenovanje tlana v Svet Obmoine izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Smarje pri Jel5ah

Obdina Poddetrtek je prejela poziv Javnega sklada Republike Slovenije za kultume dejavnosti
(v nadaljevanju JSKD), za oblikovanje predloga za imenovanje dlanov Sveta obmodne

izpostave JSKD Smarje pri Jel5ah.

V sktadu z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kultume dejavnosti
(Uradni list RS, 5t. 72110) ima svet obmodne izpostave najmanj tri dlane, ki jih imenuje direktor
na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z obmodj4 ki ga pokriva. Mandat dlanov traja itiri
leu z mo2nostjo ponovnega imenovanja.

Svet obmodne izpostave deluje kot posvetovalno telo direktorja sklada in ima sledede naloge:
- daje predhodno mnenje k programu dela ter letnemu porodilu obmodne izpostave, ki

zadeva njegovo obmodje.
- daje predloge in pobude direktorju in nadzomemu svetu sklada za obravnavo rpraSanj,

ki zadevajo njegovo obmodje,
- daje predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,
- daje mnenja direktorju k izbiri usluibenca za vodenje obmodne izpostave.

Sestava in Stevilo dlanov Svetov obmodnih izpostav je bila dolodena z Ugotovitvenim sklepom
direktorja JSKD, 5t. 0 I 3 1 - 1 /7, z dne 09.03.20 12.

Svet Obmodne izpostave JSKD Smarje pri JelSah Steje 5 6lanov, in sicer bo imenovan:
- I dlan na predlog Obdine Bistrica ob Sotli
- I dlan na predlog Obdine Kozje
- I dlan na predlog Obdine Poddetrtek ter
- 2 dlana na predlog Obdine Smarje pri Jel5ah.

V preteklem mandatu je bil na predlog Obdine Poddetrtek kot dlan Sveta Obmodne izpostave
JSKD Smarje pri Jel5ah imenovan g. Gorazd Pavdnik.

Na podlagi zgoraj navedenega so bila kultuma dru5wa s podrodja kultumih dejavnosti na

obmodju obdine Poddetrtel( pozvana k oblikovanju predlogov kandidatov za dlana Sveta

Obmodne izpostave JSKD Smarje pri Jel5ah.



Na naslov Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je v roku, to je do dne 16.

03.2020, do 10.00 ure, prispel en predlog kandidatke za dlanico, in sicer predlog Kultumega
druitva Zvon Poddetrtek. Slednji v Svet Obmodne izpostave Javnega sklada RS za kultume
dejavnosti Smarje pri Jel5ah, za mandatno obdobje 2020 - 2024, predlaga go. Mihaelo Pihler.

Komisija za mandatna rpraSanjq volitve in imenovanja je ja svoji 5. dopisni seji, dne 08. maja
2020 sprejela sklep, da Obdinskemu svetu Obdine Poddetrtek predlag4 da v imenovanje za

dlanico Sveta Obmodne izpostave Javnega sklada RS za kultume dejavnosti Smarje pri Jelsah,
kot predstavnico Obdine Poddetrtek, predlaga go. Mihaelo Pihler, za mandatno obdobje Stirih
let.

Pripravila:
Katja Mlaker
viSja svetovalka

Priloga:
- predlog Kulturnega druSwa Zvon Poddetrtek, z dne 09. 03. 2020, s soglasjem kandidatke
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PREDLOG
ZA IMENO\/ANJE PREDSTAVNIKA V SVET

oI JSKD SrreR.lr pnr.leLSes

PREIElO

11 'oi'ilIa

Podpisani predlagateu lo !'rorl tosiertreL

predlagam Komisiji za mandatna ryra5anja" volitve in imenovanja kandidata za Clana
(predstavnika Obdine Poddetrtek) r'Svet Obmodne izpostave Javnega sklada RS za kultume
dejavnosti Smarje pri Jel5ah naslednjo osebo:

lme in priimek
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Datum: S b tc.lo ;
Podpis



SOGLASJE KANDIDATA K PREDLOGU l,r.- K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Predlagani k-didayka HIHA E\F TtHLEq s predlogom
predlagatelja soglaiam.

Hkrati izjavljam, da sem seznanjen/a. da bo ObCina Poddetrtek moje osebne podatke, ki sem jih
posredoval/a prostovoljno, obdelovala v skladu s SploSno uredbo o varstvu osebnih podatkov

- GDPR in izliljudno za namen kandidiranja za tlana Sveta Ol JSKD Smarje pri Jellah na
podlagi Zakona o lokalni samoupravi. Obtina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z
roki. dolodenimi v klasifikacijskem naartu obdine in na primeren nadin. tako da ne bo pri5lo do
morebitnih neupravidenih razkritij podatkov nepoobla5denim osebam. Obtina bo omogocila
oMelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izkljudno pooblaStenim uporabnikom za

obdelavo oscbnih podatkov. Obtina pri oMelavi osebnih podatkov iz tega soglasja ne uporablja
arlomatiziranega sprejemanja odloditev. vkljudno z oblikovanjem profilor'. Zagotovitev
podatkov je potrebna v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni. postopka ne bo moi:no
obravnavati. Osebnih podatkov obtina NE prena5a v trede dr2ave ali mednarodne organizacije.

Seznanjen/a sem. da imam glede osebnih podatkov, ki se nanaiajo name, pravico sezranitve,
dopolnitve. grpravka in ugovora (vkljudno s pravico do pritoZbe pri Informacijskem
poobla5tencu in sodnim viirstvom pravic).

Seznanjen/a sern tudi, da bodo moji osebni podatki javno objavljeni.

Datum: "1, ) LvL; andidata:ffipis k
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OB.tr{A PODdETRTEK

Trska casta 59. 3254 Podaetnck

Tel.: (03) 8l 82 780; E-po!ta: tainish o.obcina apodcctnek. \i

Stevilka: O I I -0002 I 2O2O-7

Datum: 08. 05.2020

ZAPISNIK

5. dopisne seje Komisije za mandatna vpraianja, voliwe in imenovanja, ki je rajala od ietrtka.
07.maja2020, do petka, 08. maja 2020, do 14.00 ure.

Sejo je sklical predsednik komisije Vladimir Hrovatid.
Vabilo z gadivom za 5. dopisno sejo je bilo dlanom komisije posredovano v pisni obliki.
Odloditve so se sprejemale z glasovanjem po elektronski po5ti na naslov:
kati a.mlakerra)oodcetrtek.si. Pravodasno so po elektronski po5ti glasovali: JoZica UZmah,
Darija Straus Trunk, Vladimir Hrovatid, Sredko Gobec in Bo5tjan Hostnik.

Predlog DNEVNEGA REDA:

l. Predlog za imenovanje ilana v Svet Obmoine izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti Smarje pri JelSah

K 1. tolki
Obdina Poddetrtek je prejela poziv Javnega sklada Republike Slovenije za kultume dejavnosti
(v nadaljevanju JSKD), za oblikovanje predloga za imenovanje dlanov Sveta obmodne
izpostave JSKD Smarje pri Jel5ah, saj dosedanjim dlanom potede mandat.
Komisija za mandatna rpra-ianj4 voliwe in imenovanja je pozvala kultuma druStva s podrodja
kultumih dejavnosti na obmodju obdine Poddetrtek k oblikovanju predlogov kandidatov za

dlana Sveta Obmodne izpostave JSKD Smarje pri Jel5ah. Na naslov Komisije za mandatna
rpra5anja volitve in imenovanja je v roku, to je do dne 16. 03.2020 do 10.00 ure, prispel en
predlog kandidatke za dlanico, in sicer predlog Kultumega druStva Zvon Poddetrtek. Slednji v
Svet Obmodne izpostave JSKD Sma{e pri Jel3ah, za mandatno obdobje 2020 - 2024, predlaga
go. Mihaelo Pihler, ki je podala tudi soglasje.

Na podlagi predloZenega pisnega gradiv4 so se dlani komisije izjavili oziroma pisno opredelili
do predloga z >>ZA<< ali DPROTI( in s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet naslednji
sklep:

Obiinskemu svetu ObIine Podietrtek se predlaga, da v imenovanje za ilanico Sveta
Obmolne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Smarje pri JelSah, kot
predstavnico ObCine Podtetrtek, predlaga go, Mihaelo Pihler, za mandatno obdobje Stirih
let.

Predsednik komisije
Vladimir Hrovatid, l.r.

Zapisalai
Katja lvi\{5er


