
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 900-15/2010 
Nova Gorica, 15. 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 nadomestnega člana v svet zavoda Mladinski center Nova 

Gorica 
 
Zaradi nepreklicnega odstopa članice sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica je 
potrebno imenovati nadomestnega člana omenjenega zavoda. 
 

2. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

  
Zaradi poteka mandata je potrebno v svet zavoda Goriška knjiţnica Franceta Bevka 
Nova Gorica imenovati 5 predstavnikov Mestne občine Nova Gorica. 
Pri predlaganih kandidatih morajo predlagatelji upoštevati, da morajo kandidati biti 
strokovnjaki s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev. 
 

3. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike  

 
Predsednica Okroţnega sodišča v Novi Gorici je Mestno občino Nova Gorica pozvala, 
da predlaga kandidate za sodnike porotnike. Mestna občina Nova Gorica lahko 
predlaga 50 kandidatov za sodnike porotnike. Pri oblikovanju predlogov je potrebno 
predlagati tudi določeno število sodnikov porotnikov za mladoletnike izmed 
profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo 
mladoletnikov. 
Pisni predlogi za kandidate morajo skladno z zahtevo sodišča vsebovati najmanj 
naslednje podatke: 

 priimek in ime 

 datum in kraj rojstva 

 drţavljanstvo 

 stopnjo izobrazbe 

 poklic 

 sedanji naslov 

 telefonsko številko doma in v sluţbi 

 obvezno izjavo, da izpolnjujejo pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in 
pristajajo na kandidaturo. 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


