
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
Številka: Uradno/2012 
Nova Gorica, 25. aprila 2012 
 
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 nadomestnega člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica 

 
Zaradi nezdruţljivosti funkcije svetnika in člana nadzornega sveta omenjenega sklada je 
nepreklicno odstopil član Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica. Ker je odstopil član, ki je bil usposobljen za računovodsko in finančno področje, je 
potrebno imenovati člana z ustreznimi računovodskimi in finančnimi izkušnjami. 
Zakon o javnih skladih namreč določa, da mora biti vsaj eden član nadzornega sveta 
usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj eden član pa za pravno 
področje.  

 
2. Predlaganje kandidata Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda SNG Nova 

Gorica 

 
Ker se sedanjemu svetu zavoda izteka mandat, je potrebno skladno s Sklepom o 
ustanovitvi SNG Nova Gorica imenovati 5 članski svet zavoda. Štiri člane imenuje Vlada 
RS izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in sicer tri na 
predlog ministra in enega na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedeţ 
zavoda. Enega člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. 
 
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 3. maja 2012. 

 
Lep pozdrav. 
          Stanko Ţgavc 
         PREDSEDNIK 


