
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: Uradno/2013 
Nova Gorica, 7. maja 2013 
 
 
VODJEM KLUBOV SVETNIKOV IN  
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK 
OZ. LIST KANDIDATOV 
 
 
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR 
 
 
Prosimo vas, da nam posredujete vaše predloge kandidatur za naslednje organe, in 
sicer: 
 

1. Svet zavoda Vrtec Nova Gorica 
 
Ker se dosedanjemu svetu zavoda izteka mandat, je potrebno imenovati nove 
predstavnike Mestne občine Nova Gorica v omenjenem svetu zavoda. Mestna občina 
Nova Gorica ima v svetu zavoda 3 predstavnike. Člani sveta zavoda so lahko izvoljeni 
največ dvakrat zaporedoma. 
 

2. Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska 
enota Nova Gorica 

 

Ker se dosedanjemu svetu zavoda izteka mandat, je potrebno imenovati nove 
predstavnike Mestne občine Nova Gorica v omenjenem svetu zavoda. Mestna občina 
Nova Gorica ima v svetu zavoda 3 predstavnike. 
Kandidiranje za člana sveta zavoda in članstvo v svetu zavoda je nezdružljivo s 
članstvom v upravljavski in poveljniški strukturi prostovoljnih gasilskih društev ali njihovih 
zvez. Člani sveta zavoda so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 

3. Delovna skupina iz vrst strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom 
vzpodbujanja rabe in predelave lesa v Mestni občini Nova Gorica 

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na aprilski seji ustanovil omenjeno delovno 
skupino, ki šteje 5 članov. 
 
 
Skladno s 72. 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 
najkasneje do 16. maja 2013. 

 
 
Lep pozdrav. 
          Stanko Žgavc 
         PREDSEDNIK 


