
 

 

           
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: Uradno/2021 
Nova Gorica, 17. novembra 2021 
 
 
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN IN  
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK 
OZ. LIST KANDIDATOV 
 
 
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PODALJŠANJE ROKA ZA VLAGANJE PREDLOGOV 
KANDIDATUR 
 
Spoštovani, 
 
ker na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) 
z dne 5. 11. 2021 ni bil podan noben predlog za člana Nadzornega sveta Stanovanjskega 
sklada Mestne občine Nova Gorica, ki bi bil usposobljen za pravno področje, vas KMVVI 
ponovno poziva k predložitvi kandidatur za imenovanje vsaj enega člana, ki je usposobljen 
za pravno področje: 
 
 

1. Imenovanje Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica 

 
Skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05, 78/09, 80/11, 29/16 in 48/21) 
ima nadzorni svet pet članov, od katerih mora biti vsaj en član usposobljen za 
računovodsko in finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje. 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

- skrbi, da javni sklad posluje z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, 
- pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada, 
- sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada, 
- daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom 

partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami, 
- predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega sklada, 
- daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega sklada, 
- sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in 

finančnega načrta ter poslovnega poročila javnega sklada, 
- predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja odhodkov 

nad prihodki javnega sklada, 
- predlaga imenovanje revizorja, 
- na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada, 
- odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu oziroma tem odloku, 

- določa višino tržne, službene najemnine, najemnine za stanovanja in stanovanjske 

stavbe za posebne namene, 

- določa višino posojil in posojilne pogoje, 



 

 

- daje direktorju predhodno soglasje k ravnanju z nepremičninami, pri katerem 

vrednost posla presega 20.000,00 eur, 

- daje direktorju predhodno soglasje k sklenitvi pravnega posla s katerim se obremeni 

nepremičnine s hipoteko ter s tistimi stvarnimi pravicami, če je vrednost nadomestila, 

ki ga je dolžan plačati zavezanec enaka ali višja od 20.000,00 eur, 

- daje soglasje k besedilom javnih razpisov iz dejavnosti sklada, 

- daje predhodno soglasje k investicijskim programom,  

- obravnava druga gradiva v zvezi s poslovanjem sklada. 

 
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno 
imenovani. 
 
 
Prosimo vas, da predloge kandidatur, skladno s poslovniškimi določili, posredujte 
najkasneje do srede 24. novembra 2021 na elektronski naslov mestna.obcina@nova-
gorica.si, ali jih do tega dne, do 17. ure, vložite v glavni pisarni Mestne občine Nova 
Gorica, pisarna 12/pritličje. 
 
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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