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ŠTEVILKA 13-7/2020 

DATUM 3. 6. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet Območne 

izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale 

  

NAMEN: Oblikovanje predloga za imenovanje člana Območne izpostave Javnega sklada 

RS za kulturne dejavnosti Domžale  

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakon o javnem skladu 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akt o 

ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), 

Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno 

besedilo in 8/06) 

  

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALKA: ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

 

   FINANČNE POSLEDICE: Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel finančnih posledic za proračun Občine 

Trzin 

  

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v mesecu aprilu občino obvestil, da bo potekel mandat članov 

Sveta Območnih izpostav JSKD in hkrati pozval k posredovanju predlogov za imenovanje novih članov. 

Občina je o tem obvestila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je na spletni strani 

Občine Trzin, dne 25. 5. 2020, objavila Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člana Sveta 

Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale.   

 

Občina Trzin spada pod Območno izpostavo Domžale in v Svet predlaga enega člana in sicer na predlog 

kulturnih društev, zvez kulturnih društev in posameznikov, s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v 

posamezni lokalni skupnosti. Mandat članov traja 4 leta.  

 

Rok za oddajo predlogov se je iztekel v sredo 3. 6. 2020, ob 12:00 uri. Komisija je do izteka roka prejela 

eno kuverto s predlogom. Sestala se bo na seji dne 11. 6. 2020, proučila prispeli predlog in pripravila sklep, 

ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica komisije.   

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


PREDLOG SKLEPA:  

 

Na podlagi 13. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 

29/10), 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) in 

Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 

Občinski svet Občine Trzin na 13. redni seji, dne 17. junija 2020 sprejel 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin predlaga, da se kot predstavnik Občine Trzin v Svet Območne izpostave 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale imenuje ______________________________. 

 

2. Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati Sklep št. 12-11.2/2016 (Uradni vestnik št. 3, z dne 17. 3. 

2016). 

 

3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

Številka: 13-7/2020                   Župan Občine Trzin: 

Datum: 17. 6. 2020                        Peter LOŽAR,  l. r.  

 


