
 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
 
Številka: Uradno/2016 
Nova Gorica, 10. februarja 2016 
 
 
 
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN IN  
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK 
OZ. LIST KANDIDATOV 
 
 
 
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR 
 
 
Spoštovani, 
 
Naprošamo vas, da podate vaše predloge kandidatur za naslednje organe, in sicer: 
 

1. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška 
lokalna energetska agencija - GOLEA 

 
Ker se omenjenemu svetu zavoda izteka mandat, je potrebno imenovati predstavnike 
mestne občine v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA. Svet zavoda 
GOLEE šteje pet članov, in sicer: trije predstavniki ustanovitelja, eden predstavnikov 
uporabnikov in eden predstavnik delavcev zavoda.  
 

2. Imenovanje Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje 
za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica 

 
Ker se dosedanjemu nadzornemu svetu izteka mandat, je potrebno imenovati novega. 
Skladno z aktom o ustanovitvi javnega podjetja ima nadzorni svet predsednika in štiri člane, 
ki so strokovno usposobljeni za izvajanje funkcije nadzora. 

3. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna 
šola Čepovan 

 
Ker se je omenjenemu svetu zavoda iztekel mandat, je potrebno imenovati novega. Svet 
zavoda OŠ Čepovan sestavlja 11 članov, in sicer: trije predstavniki ustanovitelja, pet 
predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. 

 
 

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. 
 
 
Prosimo vas, da vaše predloge kandidatur posredujete skladno s poslovniškimi določili 
odgovornemu uslužbencu za delo mestnega sveta najkasneje do 18. februarja 2016. 
 
 
Lep pozdrav. 
 
 
           Aleš Markočič 
          PREDSEDNIK 


