Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka: Uradno/2019
Nova Gorica, 21. 1. 2019
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN 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 članov Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške
Nadzorni svet ima osem članov, in sicer:
- trije predstavniki Mestne občine Nova Gorica,
- po en predstavnik ostalih občin ustanoviteljic.
Člani se imenujejo za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Skladno z ustanovitvenim aktom mora biti vsaj en član nadzornega sveta usposobljen za
računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v skladu, in druge osebe, katerih
funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
2. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega
Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

sveta

Javnega

podjetja

Zaradi nepreklicnega odstopa člana nadzornega sveta javnega podjetja Komunalna
energetika Nova Gorica je potrebno imenovati nadomestnega člana za preostanek
mandatnega obdobja.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje,
določene z zakonom.
V prilogi dostavljamo izpis določil 255. in 273. člena Zakona o gospodarskih družbah-1
(ZGD-1).
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s pogoji za imenovanje se lahko obrnete na
podsekretarja za področje mestnega sveta (miran.ljucovic@nova-gorica.si; 05 335 0115).









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 v skladu z določili Poslovnika mestnega sveta
MONG posredujete podsekretarju za področje mestnega sveta najkasneje do dne 29. 1.
2019.

Lep pozdrav.

Maja Erjavec,
predsednica Komisije za
mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Pripravil:
Miran Ljucovič,
podsekretar za področje mestnega sveta

