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

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 11. 2. 2021 predlagal v imenovanje 
zgolj 11 članov strokovnega sveta od 12-ih, zato je potrebno predlagati še manjkajočega 
člana strokovnega sveta Zavoda Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica. 
 
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. 
 
 

2. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet Zavoda Goriška 
lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica) 

 



 

 

Ker se dosedanjim predstavnikom Mestne občine Nova Gorica v svetu Zavoda Goriška 
lokalna energetska agencija, Nova Gorica, izteče mandat 10. 4. 2021, je potrebno imenovati 
organ v novi sestavi. 
 
Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, 
zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov, in sicer: 

- 3 predstavniki ustanovitelja, 
- 1 predstavnik uporabnikov ali zainteresirane javnosti in  
- 1 predstavnik delavcev zavoda.  
 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Predstavnike 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan na predlog občin partneric v 
projektu Golea. Predstavnike delavcev izvolijo izmed sebe delavci zavoda.  

 
Svet zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj. Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko je 
imenovanih večina članov sveta zavoda. Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in podpredsednika. 
 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 

- sprejema statut in druge splošne akte zavoda, 
- sprejema programe dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo uresničevanje,  
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,  
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda  
- nadzira delo zavoda.  

 
Svet zavoda sprejema program dela na predlog direktorja in po predhodnem mnenju 
strokovnega sveta, finančni načrt pa na predlog direktorja in po predhodnem mnenju 
ustanovitelja. 
 
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
 

3. Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dom 
upokojencev Gradišče  

 
Ker se dosedanjemu svetu zavoda Dom upokojencev Gradišče izteka mandat, je vanj 
potrebno imenovati predstavnika Mestne občine Nova Gorica. 
 
Skladno z Aktom o ustanovitvi Doma upokojencev Gradišče ima svet zavoda devet članov, in 
sicer:   

• 5 predstavnikov ustanovitelja; 

• 2 predstavnika delavcev; 

• 1 predstavnika stanovalcev in 

• 1 predstavnika lokalne skupnosti. 
 
Mandat članov sveta doma traja štiri leta. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. 
 
 

4. Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dom 
upokojencev Nova Gorica 

 
Ker se dosedanjemu svetu zavoda Dom upokojencev Nova Gorica izteka mandat, je vanj 
potrebno imenovati predstavnika Mestne občine Nova Gorica. 
 



 

 

Skladno z aktom o ustanovitvi Doma upokojencev Nova Gorica ima svet zavoda devet 
članov, in sicer:   

• 5 predstavnikov ustanovitelja; 

• 2 predstavnika delavcev; 

• 1 predstavnika stanovalcev 

• 1 predstavnika lokalne skupnosti. 
 
Mandat članov sveta doma traja štiri leta. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno 
imenovani oziroma izvoljeni. 
 
 
 

 
 
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 19. februarja 
2021 do 14. ure. 
 
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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