
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 900-15/2010 
Nova Gorica, 12. novembra 2010 
 
 
VODJEM KLUBOV SVETNIKOV IN  
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK 
OZ. LIST KANDIDATOV 
 
 
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR 
 
 

Prosimo vas, da nam posredujete vaše predloge kandidatur za naslednji organ, in sicer: 
 

1. Imenovanje odborov in komisij mestnega sveta 
 

Skladno s Statutom Mestne občine Nova Gorica je potrebno imenovati naslednje odbore 
in komisije mestnega sveta, in sicer: 

 odbor za prostor 

 odbor za gospodarstvo 

 odbor za kulturo, šolstvo in šport 

 odbor za socialno varstvo in zdravstvo 

 statutarno-pravno komisijo 

 komisijo za mednarodne odnose 

 komisijo za vlogo in pritoţbe  

 komisijo za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij 

 komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja. 
Odbori in komisije štejejo 5 ali 7 članov, ki so vanje imenovani tako, da so svetniki 
svetniške večine in svetniške manjšine zastopani skladno z doseţenim volilnim 
rezultatom. Člane odborov in komisij mestnega sveta se imenuje izmed članov mestnega 
sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico. Delovno telo 
mestnega sveta vodi član mestnega sveta. 

 
2. Imenovanje nadzornega odbora 

Nadzorni odbor ima 5 članov. Predsednik nadzornega odbora in večina članov so 
imenovani izmed kandidatov, ki so jih predlagali svetniki svetniške manjšine, v kolikor je 
le-ta v trenutku volitev nadzornega odbora znana. 

 
 
Skladno z 69. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica mora 
biti predlog kandidature sestavljen v pisni obliki in mora vsebovati: 

 navedbo predlagatelja kandidature (svetnik ali svetniška skupina) 

 navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša kandidatura, 

 osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, kraj stalnega 
bivališča), 

 podatke o strokovni izobrazbi kandidata, 

 pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki/če so pogoj za izvolitev oziroma 
imenovanje, 



 

 vnaprejšnjo pisno privolitev kandidata k izvolitvi oziroma imenovanju, 

 podpis predlagatelja. 
 
 
Prosimo vas, da vaše predloge kandidatur posredujete skladno s poslovniškimi določili sluţbi 
mestnega sveta najkasneje do 30. novembra 2010. 

 
Lep pozdrav. 
 
 
 
          Stanko Ţgavc 
         PREDSEDNIK 


