Pravilnik o ustanovitvi svetov OI

Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 29/2010), 19. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 72/2010) ter mnenja nadzornega sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 10. 5. 2011
sprejemam

PRAVILNIK
o ustanovitvi svetov območnih izpostav
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

1. UVODNA DOLOČILA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja ustanovitev svetov območnih izpostav in postopek imenovanja članov
svetov območnih izpostav (v nadaljevanju: svet) Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: sklad), zlasti:
- število članov sveta
- kandidacijski postopek
- redni postopek ustanovitve in konstituiranja sveta
- dopolnilni postopek imenovanja članov sveta
- razrešitev in postopek nadomestnega imenovanja.

2. POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV SVETOV OBMOČNIH IZPOSTAV
2. člen
(število članov sveta)
Število članov sveta območne izpostave, ki delujejo na območju ene lokalne skupnosti, se oblikuje po
naslednjih merilih:
- v lokalni skupnosti, kjer prebiva do 15.000 prebivalcev, ima svet tri člane,
- v lokalni skupnosti, kjer prebiva več kot 15.000 prebivalcev, ima svet pet članov.
Število članov sveta območne izpostave, ki delujejo na območju več lokalnih skupnosti, se oblikuje
po naslednjih merilih:
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-

vsaka lokalna skupnost predlaga v svet območne izpostave enega predstavnika;
lokalna skupnost, v kateri je sedež območne izpostave, predlaga tri predstavnike.

Ne glede na določila drugega odstavka tega člena se lahko lokalne skupnosti dogovorijo za
imenovanje skupnih predstavnikov.

3. člen
(kandidacijski postopek)
Postopek za kandidiranje članov sveta območne izpostave se začne z neposrednim pozivom
direktorja sklada samoupravnim lokalnim skupnostim.
Neposredni poziv direktorja sklada lokalnim skupnostim na področju posamezne območne izpostave
obvezno vsebuje ugotovitveni sklep o sestavi sveta območne izpostave sklada in rok, do katerega
morajo samoupravne lokalne skupnosti predložiti svoje predloge.
Samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih
društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni
lokalni skupnosti. Samoupravne lokalne skupnosti morajo predložiti svoje predloge direktorju
najpozneje 60 dni po prejemu neposrednega poziva direktorja za vložitev predlogov.
4. člen
(redni postopek imenovanja)
Člane sveta območne izpostave, ki deluje na območju ene lokalne skupnosti, imenuje direktor
najpozneje v 30 dneh od dneva, ko od samoupravne lokalne skupnosti prejme predlog vsaj za tri
člane sveta. Hkrati s sklepom o imenovanju članov skliče tudi konstitutivno sejo sveta.
Člane sveta območne izpostave, ki deluje na območju več lokalnih skupnosti, imenuje direktor
najpozneje v 30 dneh od dneva, ko od samoupravnih lokalnih skupnosti, katerih območje pokriva
območna izpostava, prejme predlog vsaj od lokalne skupnosti, v kateri je sedež izpostave in vsaj še
ene lokalne skupnosti in so predlagani vsaj štirje člani sveta območne izpostave. Hkrati s sklepom o
imenovanju članov skliče tudi konstitutivno sejo sveta.

5. člen
(konstituiranje)
Svet območne izpostave se konstituira na svoji prvi seji, na kateri sprejme poslovnik o svojem delu.

6. člen
(dopolnilni postopek imenovanja)
Lokalne skupnosti, ki niso podale svojih predlogov za člane sveta območne izpostave na podlagi
neposrednega poziva direktorja in v navedenem pozivnem roku, lahko to storijo tudi pozneje. V tem
primeru jih direktor imenuje najpozneje v 30 dneh od dneva, ko od samoupravne lokalne skupnosti
prejme predlog za imenovanje.
Mandat dopolnilno imenovanih članov sveta območne izpostave traja do konca mandata sveta
območne izpostave, konstituiranega na podlagi rednega imenovanja članov.
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7. člen
(predčasna razrešitev člana sveta območne izpostave)
Član sveta je lahko predčasno razrešen:
- če poda pisno odstopno izjavo,
- če se neopravičeno ne udeležuje treh sej sveta območne izpostave.
V primeru predčasne razrešitve direktor neposredno pozove lokalno skupnost, ki je predlagala člana
sveta območne izpostave, da predlaga nadomestnega predstavnika.
Mandat člana sveta območne izpostave, ki je bil imenovan po tem postopku, traja do konca mandata
sveta območne izpostave, konstituiranega na podlagi rednega imenovanja članov.

3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati, ko poda k njemu mnenje nadzorni svet in po objavi na spletni strani sklada.

DIREKTOR
mag. Igor Teršar

