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ZADEVA: Javni poziv društvom k sodelovanju za imenovanje nadomestnega člana 

Programskega sveta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica 

 
Zaradi odstopa članice Programskega sveta zavoda s področja turizma se izdaja  
 

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA PROGRAMSKEGA SVETA 
JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI 

SEVNICA S PODROČJA TURIZMA  
 
V Statutu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica so v 1. 
členu med temeljnimi določbami navedeni sledeči organi zavoda: svet zavoda, direktor in 
programski svet. V 40. členu je med drugim navedeno, da programski svet obravnava 
vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, 
predloge, pobude in usmeritve za razreševanje posameznih vprašanj, v 41. členu pa, da 
programski svet sestavlja 5 članov, pri čemer je sestava sledeča:  

- en (1) strokovnjak – poznavalec s področja kulture, 
- en (1) strokovnjak – poznavalec s področja športa, 
- en (1) strokovnjak – poznavalec s področja turizma, 
- en (1) strokovnjak – poznavalec s področja mladinskih dejavnosti, 
- en (1) strokovni delavec, ki je zaposlen v zavodu.  

 
V Programski svet Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica so lahko izvoljeni posamezniki iz svojih strok, ki ne nastopajo v ostali organih 
zavoda ali organih ustanovitelja zavoda.  
 
Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, naslov, njegov EMŠO in podpisano 
izjavo, da se predlagani kandidat strinja s kandidaturo.  
 
Predloge za kandidate pošljite do 24. oktobra 2012 na naslov ali telefon:  

- KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (v primeru, da bo predlog oddan 24. 
oktobra mora biti oddan s priporočeno pošiljko);  

- Telefon: (07) 81 61 070 
- Elektronski naslov: info@kstm.si  

 
S spoštovanjem,  
 

Pripravila: 
MARJETA LAMOVŠEK, dipl. upr. org.  

Poslovna tajnica uprave 
      MOJCA PERNOVŠEK, direktorica  
          Javnega zavoda za kulturo, šport, 
      turizem in mladinske dejavnosti Sevnica 
 
Vročiti:  

- vsem turističnim društvom v občini Sevnica,  
- Turistični zvezi občine Sevnica. 

 
Vložiti: 

– v arhiv dokumentarnega gradiva. 
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Naziv predlagatelja (naziv in naslov društva):  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

PREDLOG ZA NADOMESTNEGA ČLANA PROGRAMSKEGA SVETA ZAVODA 
 
 
 
Ime in priimek predlagane kandidata:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Naslov predlaganega kandidata:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
EMŠO kandidata:  
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Izjava predlaganega kandidata:  
 
Spodaj podpisani se strinjam s predlogom za imenovanje nadomestnega člana 
programskega sveta zavoda.  
 
Poleg tega izjavljam, da nisem član nobenega drugega organa zavoda ali organa 
ustanovitelja zavoda (nisem član organov Občine Sevnica).  
 
 
 
 
Podpis predlagatelja:       Podpis predlaganega kandidata:  
 
____________________________    ___________________________ 
 
 
 


