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Razrešitev predstavnika občine Cerknica v Svet Območne izpostave JSKD 
Cerknica in imenovanje nadomestnega predstavnika občine Cerknica v 
svet Območne izpostave JSKD Cerknica 



 
Številka: 014-6/2018 
Datum:  3. 1. 2019 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKNICA 
 
 
ZADEVA: Razrešitev predstavnika občine Cerknica v Svet Območne 

izpostave JSKD Cerknica in imenovanje nadomestnega 
predstavnika občine Cerknica v svet Območne izpostave 
JSKD Cerknica  

  
NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 
  
ZAKONSKA PODLAGA: Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (Ur.l. RS, št. 72/2010); 
Statut Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 58/2010); 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 
66/2014); 

  
GRADIVO PRIPRAVILA: Bogdana BIZJAK - višja svetovalka  
  
PREDLAGATELJ: Marko RUPAR - župan Občine Cerknica 
  
POROČEVALEC: Bogdana BIZJAK - višja svetovalka 

Miloš POHOLE – predsednik KMVI 
  
MATIČNI ODBOR: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
  
PREDLOG SKLEPA: 1. Sklep o razrešitvi predstavnika občine Cerknica v 

svet Območne izpostave JSKD Cerknica 
2. Sklep o spremembi Sklepa za imenovanje  

predstavnikov občine Cerknica v svet Območne 
izpostave JSKD Cerknica 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je Občino Cerknica z dopisom številka 0131-
14/2018 z dne 22. 12. 2018, Občino Cerknica seznanil, da je odstopila dosedanja članica ga. 
Rebeka Hren Dragolič in pozval, da se imenuje nadomestnega člana v Svet JSKD OI Cerknica.  
 
Novoimenovani član bo funkcijo v Svetu območne izpostave JSKD Cerknica opravljal do izteka 
mandata članice imenovane na 9. redni seji dne 17. 12. 2015, ki je bila imenovana za obdobje 4 
let. 
 
Svet območne izpostave JSKD Cerknica šteje pet članov, ki ga sestavljajo: 
 
En predstavnik Občine Bloke; 



 

Trije predstavniki Občine Cerknica; 
En predstavnik Občine Loška dolina.  
 
Samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam 
kulturnih društev ter posameznikov s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni 
lokalni skupnosti.  

 
Mandat članov traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.  Člane sveta imenuje direktor 
sklada na predlog lokalnih  skupnosti. 
 
Dosedanji predstavniki imenovani  s strani Občine Cerknica so: 
Jernej Dolničar, Tomaž Paternost in Rebeka Hren Dragolič 
 
Sveti območnih izpostav imajo v skladu z 28. členom Akta o ustanovitvi Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti naslednje naloge:  
 
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. 
 
Svet območne izpostave je sklepčen če je navzoča večina njegovih članov in odloča z večino 
glasov.  

 
Prek predstavnikov lokalne skupnosti se zagotavlja medsebojno sodelovanje in obveščenost o 
delovanju med lokalno skupnostjo in skladom.  
 
Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji seji dne 2. Septembra 2010,  je občina Cerknica pristojna, da 
oblikuje predlog na podlagi poziva za 3 predstavnike v svet območne izpostave Cerknica.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo v skladu s Poslovnikom občinskega 
sveta (Ur. l. RS, št. 66/2014) podala občinskemu svetu občine Cerknica oblikovan predlog za 
nadomestnega kandidata v imenovanje. 
 
Glede na navedeno bo občinski svet v skladu s Statutom občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 58/2010) 
obravnaval predlog  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za nadomestnega 
člane sveta območne izpostave JSKD Cerknica. 
 
 
 
Pripravila: 
Bogdana Bizjak,višja svetovalka 

 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR  

 
 
Priloga: 

- Sklep za imenovanje predstavnikov občine Cerknica v Svet Območne izpostave JSKD 
Cerknica, številka 014-8/2015, z dne 17. 12. 2015 

- Predlog Sklepa o razrešitvi predstavnice občine Cerknica v Svet Območne izpostave 
JSKD Cerknica 

- Predlog Sklepa o spremembi sklepa za imenovanje predstavnikov občine Cerknica v svet 
Območne izpostave JSKD Cerknica 

 
 
 

 
 


