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Grgarske Ravne, 24.06.2022  

 
Poziv za predlaganje  

kandidata za predstavnike županove strokovne delovne skupine  
GO!  2025  

 
 
Na podlagi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica z dne 24.06.2022, objavljamo Poziv za 

predlaganje dveh (2) kandidatk/kandidatov NVO s področja kulture za predstavnika županove 

strokovne delovne skupine GO!  2025. 

 

Predloge lahko podajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture in imajo sedež na 

območju Mestne občine Nova Gorica. Predloge lahko podajo tudi posamezniki, ki imajo prebivališče 

na območju MONG ter so aktivni na področju kulture v Mestni občini Nova Gorica.  Posamezna 

nevladna organizacija ali posameznik lahko predlaga po enega kandidata. 

 
 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati  predlagani kandidati: 

 

- Kandidat mora biti na dan objave poziva zaposlen na področju kulture v nevladnem   

sektorju (vsaj 40% delovnega časa) ali kot samozaposlena oseba, ki deluje  pretežno na 

področju  kulture. Poleg tega mora biti kandidat iz Mestne občine Nova Gorica oz. izvajati 

pretežni del aktivnosti na področju kulture (festivale, koncerte, predstave, usposabljanja…) v 

Mestni občini Nova Gorica.  

- Predlogu kandidature je potrebno priložiti: 

- Življenjepis kandidata, kjer so opisane izkušnje kandidata  področju kulture v nevladnem 

      sektorju ali izkušnje, ki jih ima kot samozaposlena oseba v kulturi. 

- Opis poznavanja lokalne kulturne scene in programskih smernic Evropske prestolnice 

kulture  GO 2025. 

- Reference kandidata (aktivnosti, projekti in dogodki, kjer je sodeloval oz. jih organiziral v 

Mestni  občini Nova Gorica).   

- Pogoj članstva v strokovni skupini je: aktivno znanje slovenskega jezika. Osebe, ki nimajo 

končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine obvezno dokazujejo s 

posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji o 

uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. 

- Kandidat ne sme biti oseba, ki je »funkcionar« ali »uradnik na položaju« v državnem organu 

ali samoupravni lokalni skupnosti z ozirom na določbe »Zakona o integriteti in preprečevanju  

korupcije« (UL RS 45/10, 26/11, 43/11, 69/11 in 158/20). 

 

Predlagatelji predlagajo kandidate tako, da izpolnijo obrazec za predlaganje kandidatov in ga 

pošljejo na Regionalno stičišče NVO Planota na enega od sledečih načinov: 

 

- Po pošti na naslov: Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p., Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar. 

- Po e-pošti na naslov: info@planota.si (skeniran predlog kandidata) 

- Osebna vročitev na sedežu Ustanove Fundacija BiT Planota (Grgarske Ravne 30).  

mailto:info@planota.si
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Predlog mora prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 04.07.2022 do 12.00 

ure, ne glede na način pošiljanja. 

 

Dodatne informacije:  

Darijan Krpan, Ustanova fundacija BiT Planota so.p., Regionalno stičišče NVO Planota,  

E-pošta: darijan.krpan@planota.si , Mob: 041 752 176.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatna pojasnila: 

- Postopek predlaganja poteka ob smiselnem upoštevanju določil »Poslovnika postopka izbora 
predstavnikov nevladnih organizacij v Svet NVO Severne Primorske / Goriške razvojne regije« (v 
nadaljevanju »Poslovnik«).  

- Roki za izvedbo posameznih opravil za izbor kandidatov, bodo prilagojeni glede na sklep župana.  
- Nevladno organizacijo lahko v postopku izbora zastopa njen zakoniti zastopnik ali druga 

pooblaščena oseba (npr. podpredsednik društva, ki zastopa društvo v primeru odsotnosti 
predsednika ali tajnik društva, ki ima ustrezno pooblastilo). 

- Zastopnik nevladne organizacije, ki poda predlog in kandidat je lahko ista oseba. 
- V kolikor bo več predlaganih kandidatov, bodo v skladu s 7. členom »Poslovnika« pred volitvami 

opravljene tudi osebne predstavitve kandidatov. O datumu in kraju osebnih predstavitev bodo 
kandidati obveščeni naknadno. 

- Po opravljenih osebnih predstavitvah lahko vodja postopka (skladno z 8.. členom »Poslovnika«) za 
namene spodbujanja imenovanja s soglasjem kandidatom omogoči medsebojno razpravo, pri 
kateri ni ostalih udeležencev predstavitve.  

-  V kolikor se predlagani kandidati ne uspejo dogovoriti o imenovanju s soglasjem skladno z 8. 
členom »Poslovnika«, se razpiše volitve po 9. členu »Poslovnika«. 

- Izbrani kandidat bo moral podpisati izjavo o varstvu osebnih podatkov skladno z Uredbo skladno z 
veljavnim nacionalnim zakonom o varovanju osebnih podatkov in Uredbo (EU)2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L: 119 z dne 4. 5.  2016 
 

 
 

     Aliče Čubej 
Predsednica uprave 

Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p. 
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