Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka: Uradno/2020
Nova Gorica, 13. februarja 2020
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN IN
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK
OZ. LIST KANDIDATOV
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR
Spoštovani,
pozivamo vas k podaji predlogov kandidatur za
1. Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet
zavoda OŠ Solkan
Zaradi odstopa člana Sveta zavoda OŠ Solkan je potrebno za preostanek mandatne dobe
imenovati nadomestnega člana, in sicer za čas do izteka mandata, to je do avgusta 2021.
.
2. Imenovanje treh predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda OŠ
Čepovan
Ker se Svetu zavoda OŠ Čepovan izteka mandat, je v svet zavoda potrebno imenovati tri
nove predstavnike Mestne občine Nova Gorica. Svet zavoda ima štiriletni mandat.
3. Imenovanje nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in šport
Zaradi odstopa članice odbora za kulturo, šolstvo in šport iz osebnih razlogov je potrebno za
preostanek mandatne dobe imenovati nadomestnega člana.
Prosimo vas, da vaše predloge kandidatur skladno s poslovniškimi določili vlagate v
glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pisarna 36/I ali jih posredujete na
elektronski naslov mestna.obcina@nova-gorica.si najkasneje do 21. februarja 2020.

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.
Predloge kandidatur, ki bodo prispeli po izteku roka za vložitev kandidatur ter predloge
kandidatur, ki ne vsebujejo vseh elementov, določenih v tem pozivu, bo Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zavrgla in o tem obvestila predlagatelja.
S spoštovanjem,
Maja Erjavec
PREDSEDNICA

