
 

 
 
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 Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 72/10) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 
12/14, UGSO, št. 57/17, 3/2019, Uradno glasilo e-občina 6/2020) je Občinski svet Občine Sveta Trojica, na 
_____________  seji, dne _____________ , sprejel 

 
 
 

SKLEP 
 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE  
JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI LENART   

 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za predstavnico Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah v Svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
Lenart imenuje: 
 

 Anito Kralj Pavkovič, Prisojna ulica 10, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
 
 

2. člen 
 
Mandat člana traja štiri leta. 

 
 

3. člen 
 

Ta sklep začne veljati s sprejemom. 
 
 
 
 
 
Številka:  610-2/2020 
Datum:    _____________ 
 
 

                                                                                                     David KLOBASA   
            ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBRAZLOŽITEV 
 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) je Občino Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah z dopisom z dne 21.5.2020 pozval, da v roku 60 dni od prejema poziva, posreduje 
predlog za imenovanje člana v Svet OI JSKD Lenart. 
V skladu z 19. členom Akta o ustanovitvi Javnega sklada za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 72/10) člane v svet območne izpostave imenuje direktor javnega sklada na predlog lokalne 
skupnosti iz območja izpostave. Pri območnih izpostavah se ustanovijo sveti območnih izpostav, 
ki so posvetovalna telesa direktorja sklada. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Svet OI JSKD Lenart šteje osem članov, ki ga sestavljajo en predstavnik Občine Benedikt, en 
predstavnik Občine Cerkvenjak, trije predstavniki Občine Lenart, en predstavnik Občine Sveta Ana v 
Slovenskih goricah, en predstavnik Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah in en predstavnik Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah. Naloge svetov območnih izpostav so, da:  

• 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. 

 
Samoupravne lokalne skupnosti oblikujejo predlog za imenovanje predstavnika v Svet območne izpostave 
JSKD tako, da k evidentiranju kandidatov pozovejo društva, zveze in posameznike, ki delujejo v 
posamezni samoupravni skupnosti. Skladno z navedenim je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja dne 8.6.2020 na uradni spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavila Javni 
poziv za predlaganje kandidatov za člane v Svet OI JSKD Lenart. Predloge s soglasji kandidatov je bilo 
potrebno oddati do 17.6.2020. Do navedenega roka je prispel en predlog, in sicer predlog župana Davida 
Klobase, ki je predlagal Anito Kralj Pavkovič, profesorico in akademsko glasbenico z dolgoletnimi 
izkušnjami delovanja na področju kulture. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejeti 
predlog potrdila na 8. seji KMVVI in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah v potrditev.  
 
Občinskemu svetu se predlaga, da se sprejme sklep po obliki in vsebini, kot je predlagano. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Sprejem sklepa o imenovanju predstavnika v Svet OI JSKD Lenart ne bo imel finančnih posledic na 
odhodkovni strani proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
 
Pripravila:  
Branko DRUŽEVEC, predsednik KMVVI in 
Tjaša ERJAVEC, svetovalka. 


