
 

 

           
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: Uradno/2021 
Nova Gorica, 5. januarja 2021 
 
 
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN IN  
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK 
OZ. LIST KANDIDATOV 
 
 
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR 
 
Spoštovani, 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica (v nadaljevanju: KMVVI) vas poziva k podaji predlogov za sledeča imenovanja: 
 

1. Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu 
zavoda Mladinski center Nova Gorica  

 
Zaradi smrti na decembrski seji Mestnega sveta imenovanega predstavnika Mestne občine 
Nova Gorica v svetu zavoda Mladinski center Nova Gorica je potrebno imenovati 
nadomestnega člana. 
 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica slednjega 
upravlja svet zavoda, ki ima pet članov, izmed katerih so: 
 

– 3 predstavniki ustanovitelja, 
– 1 predstavnik delavcev zavoda, 
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan. 
 

Mandat sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Šteje se, da je 
svet zavoda konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena večina njegovih članov.  
 
Posamezni člani sveta so lahko izvoljeni oziroma imenovani največ dvakrat zaporedoma. 
 
Svet zavoda na konstitutivni seji izmed svojih članov izvoli predsednika sveta zavoda in 
njegovega namestnika. 
 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 

– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, kadar zakon, odlok o 
ustanovitvi  in statut tako določajo, 

– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, 
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja, 
– obravnava in sprejema letni program dela in program razvoja zavoda ter spremlja 

njuno izvrševanje, 
– obravnava in sprejema letni delovni in finančni načrt ter letno poročilo, 
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,



 

 

– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda, 
– imenuje strokovna telesa ali komisije, 
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda, 
– daje predhodno mnenje o namenu in načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad 

odhodki in k sanacijskemu programu za pokritje primanjkljaja, 
– odloča o zadolževanju zavoda, če to dopušča veljavna zakonodaja, 
– daje predhodno soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji zavoda, 
– sprejema usmeritve razreševanja presežnih delavcev zavoda in kadrovski načrt, 
– v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspešnost zaposlenih in direktorja, 
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom. 

 
2. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne 

storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica 
 
Zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta z opravljanjem funkcije 
direktorja družbe Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica je 
potrebno imenovati nadomestnega člana nadzornega sveta. 
 
Skladno z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje 
mesta, d. o. o., Nova Gorica, imenuje ustanovitelj nadzorni svet za nadzor nad poslovanjem 
družbe. Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane, ki so strokovno usposobljeni za 
izvajanje funkcije nadzora. 
 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko 
ponovno imenovani.  
 
Mandat nadomestnega člana traja do izteka mandata, in sicer do 31. 3. 2024. 
 
Nadzorni svet ima pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 
 

3. Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet 
zavoda Osnovna šola Šempas 

 
Zaradi odstopa predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda OŠ Šempas je 
potrebno imenovati nadomestnega člana. 
 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas upravlja zavod 11-
članski svet zavoda, ki ga sestavljajo: 

- 3 predstavniki ustanovitelja, 
- 5 predstavnikov delavcev zavoda, 
- 3 predstavniki staršev. 

 
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani 
oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
 
Mandat nadomestnega člana traja do izteka mandata, in sicer do 27. 6. 2021. 
 

4. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 
Ker se dosedanjemu svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica izteka 
mandat, je potrebno imenovati organ v novi sestavi. 
 



 

 

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 
Gorica svet knjižnice sestavlja deset predstavnikov, in sicer: 
 

- 5 predstavnikov Mestne občine Nova Gorica, 
- 1 predstavnik Občine brda, 
- 1 predstavnik Občine Kanal, 
- 1 predstavnik Občine Miren – Kostanjevica, 
- 1 predstavnik Občine Šempeter – Vrtojba, 
- 1 predstavnik delavcev zavoda. 

  
Pri sestavi sveta knjižnice morajo ustanoviteljice upoštevati, da ga morajo sestavljati 
strokovnjaki s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev. 
 
Občinski sveti ustanoviteljic imenujejo vsaka svoje člane sveta. Ugotovitveni sklep, da je svet 
knjižnice imenovan, sprejme župan sedežne občine v roku enega tedna po prejemu vseh 
sklepov občinskih svetov. Mandat prične teči vsem članom sveta z datumom, ki je naveden v 
ugotovitvenem sklepu. 
 
Mandat članov sveta knjižnice traja pet let in so lahko največ dvakrat zapored imenovani. 
 
Svet knjižnice ima naslednje naloge: 

- nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice, 
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice, 
- predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi notranji revizor 

ustanovitelja, 
- ocenjuje delo direktorja, 
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji 

delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskem načrtu, načrtu nabav in k zavodski 
kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje, 

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
- potrjuje letno poročilo knjižnice, 
- razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
-  odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti 

delavcev iz delovnega razmerja, 
- obravnava vprašanja s področja delovanja zavoda in daje direktorju mnenja, predloge 

in pobude za reševanje teh vprašanj, 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
- ustanavlja komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje 

pristojnosti, 
- razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev za pridobitev mnenja v postopku 

imenovanja oziroma razrešitve direktorja, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in drugimi splošnimi 

akti.  
 

5. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica 

 
Ker se dosedanjemu svetu zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo nova Gorica izteka 
mandat, je potrebno imenovati organ v novi sestavi. 
 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova 
Gorica  zavod upravlja svet zavoda, ki ima dvanajst članov: 

- sedem predstavnikov ustanoviteljic; mestna občina ima dva predstavnika, ostale 
občine pa vsaka po enega, 



 

 

- štirje predstavniki delavcev zavoda, 
- en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov. 

 

Vsaka občina ustanoviteljica imenuje svojega predstavnika ustanoviteljice v skladu s svojim 
statutom. 
 
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve 
so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so 
dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov 
imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica. 
 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno 
imenovani. 
 
Svet zavoda: 

- sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti zavoda, 
- imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicami, 
- sprejema program dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovem 

izvrševanju, 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda, 
- spremlja poslovanje zavoda, 
- predlaga ustanoviteljicam spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti, 
- daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 
- daje soglasje k sklepanju pogodb nad višino, določeno v statutu, 
- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanoviteljicami, 
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda, 
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 
- sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje 

nadstandardnih storitev v soglasju z ustanoviteljicami, 
- odloča o oddajanju poslovnih prostorov v najem, 
- odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o nagradi ter delovni 

uspešnosti direktorja v soglasju z ustanoviteljicami, v skladu z veljavnimi predpisi, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in statutom zavoda.   

 
6. Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda SNG Nova 

Gorica 
 
Ker se dosedanjemu svetu zavoda SNG Nova Gorica izteka mandat, je v teku imenovanje 
novega. 

Skladno z Aktom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica  
svet zavoda sestavlja pet članov, izmed katerih: 

- štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije 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 sedež zavoda, t.j. Mestne občine 
Nova Gorica; 

- enega člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. 
  
Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. 

Naloge sveta zavoda: 
- nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda, 
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda, 



 

 

- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 
ustanovitelja, 

- ocenjuje delo direktorja, 
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji 

delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski 
kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje, 

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
- potrjuje letno poročilo zavoda, 
- daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra, 
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom. 

 
Poleg vsebine, ki jo določa Poslovnik MS MONG, mora predmetna kandidatura 
vsebovati še naslednje priloge: 

- podpisano izjavo predlagane osebe, da soglaša s kandidaturo, 
- podpisano izjavo predlagane osebe, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih 

osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja, 
- življenjepis predlagane osebe v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis), v katerem 

morata biti obvezno navedena elektronski naslov ali kontaktna telefonska številka 
kandidata in 

- potrdilo o doseženi izobrazbi. 
 

7. Imenovanje strokovnega sveta Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, 
Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica) 

 
Ker se je dosedanjem strokovnemu svetu Goriške lokalne energetske agencije, Nova Gorica, 
iztekel mandat, je potrebno imenovati organ v novi sestavi. 
 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA  je 
strokovni svet strokovni svet, ki šteje 12 članov. 
 
Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda na predlog ustanovitelja. 
 
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o 
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu. Strokovni svet določa strokovne 
podlage za programe dela in razvoja zavoda ter daje direktorju mnenja in predloge glede 
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda. 
 
V strokovnem svetu so priznani strokovnjaki iz področja znanstveno raziskovalne dejavnosti, 
pedagoške dejavnosti, strokovnjaki iz gospodarstva in regionalnih institucij družbenega 
pomena. 
 
Direktor zavoda je po funkciji član strokovnega sveta in ga tudi vodi. 
 
Mandatna doba članov strokovnega sveta je 4 leta. 
 
 

 
 
Prosimo vas, da  predloge kandidatur skladno s poslovniškimi določili vložite v glavni 
pisarni Mestne občine Nova Gorica, pisarna 12/pritličje ali jih posredujete na 
elektronski naslov mestna.obcina@nova-gorica.si, in sicer najkasneje do 14. januarja 
2021. 
 

mailto:mestna.obcina@nova-gorica.si


 

 

V primeru vprašanj v zvezi s kandidaturami se lahko obrnete na službo za mestni svet, 
dosegljivo na elektronskem naslovu miran.ljucovic@nova-gorica.si in telefonski 
številki 05/33 50 115. 
 

 
Skladno z 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. 
 

 
Predlagamo, da predlogu kandidature priložite življenjepis kandidata ter dokazila o njegovih 
izkušnjah, opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih. 
 
Predlogu je potrebno priložiti tudi morebitne druge za posamezno imenovanje 
predpisane priloge oz. dokazila. 
 
 
Predloge kandidatur, ki bodo prispeli po izteku roka za vložitev kandidatur, ter predloge 
kandidatur, ki ne vsebujejo predpisanih elementov, določenih v tem pozivu, bo Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zavrgla in o tem obvestila predlagatelja. 
 
 
S spoštovanjem, 
                      Maja Erjavec 

                PREDSEDNICA 
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