
Predlogi sklepov za občinski svet 1

Občina Miren-Kostanjevica 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja    
 
Na podlagi 58. in 123. člena poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS 
43/2008) komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 9. in 10. seji pripravila 
naslednje predloge sklepov in jih predlaga občinskemu svetu v potrditev: 
 
V skladu z 17. in 27. členom Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07),   je 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 14. redni seji dne 02.09.2008  sprejel: 
 
 

Predlog sklepa št. 2 
 

Ugotovi se prenehanje predsedovanja odboru za okolje in prostor Aleša Batističa in se ga 
razreši z dnem 02.09.2008.  
 
 
Obrazložitev: 
Predsednik odbora Aleš Batistič je dne 07.03.2008 podal odstopno izjavo z mesta predsednika 
Odbora za okolje in prostor. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izjavo o 
odstopu obravnavala na svoji 9. in 10. seji ter na svoji 10. seji oblikovala predlog sklepa za 
občinski svet in ga soglasno podprla.    
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Predlog sklepa št. 3 

 
Ugotovi se prenehanje članstva Matjaža Nemca v delovnem telesu odbora za okolje in prostor in 
se ga z dnem 02.09.2008 razreši.   
 
Obrazložitev: 
Član odbora za okolje in prostor je dne 14.07.2008 podal odstopno izjavo z mesta člana Odbora 
za okolje in prostor. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izjavo o odstopu 
obravnavala na svoji 9. in 10 seji ter na 10. seji oblikovala predlog sklepa za občinski svet in ga 
soglasno podprla. 
 
Št. 011-0003/2008-3 
 

Predlog sklepa št. 4 
 

Z dnem 02.09.2008 se v odbor za okolje in prostor imenuje  člana in predsednika Fabjana 
Vičiča. 
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Predlog sklepa št. 5 
 
Z dnem 02.09.2008 se v odbor za okolje in prostor imenuje  člana in predsednika Stojana 
Cotiča. 
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Obrazložitev za sklepa 4. in 5.: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi 123. člena poslovnika, 
pripravljala predloge za nadomestnega člana v odboru za okolje in prostor na svoji 9. in 10. seji 
ter na 10. seji oblikovala predloga sklepa za občinski svet in jih je soglasno podprla.  
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Predlog sklepa št. 6 

 
Ugotovi se prenehanje članstva Alenke Žgur v nadzornem odboru občine Miren-Kostanjevica in 
se jo razreši z dnem 02.09.2008.  
 
Obrazložitev: 
Članica nadzornega odbora je dne 24.06.2008 podala odstopno izjavo z mesta člana 
nadzornega odbora. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izjavo o odstopu 
obravnavala na svoji 9. seji ter in oblikovala predlog sklepa za občinski svet in ga soglasno 
podprla. 
 
Št. 011-0003/2008-6 
 

 
Predlog sklepa št. 7 

 
Z dnem 02.09.2008 se za člana nadzornega odbora imenuje Suban Borisa.   
 
Obrazložitev: 
Na podlagi 123. člena poslovnika je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 
svoji 9. seji sprejela z tremi glasovi »ZA« predlog  za imenovanje Suban Borisa iz Orehovelj za 
nadomestnega člana nadzornega odbora.  
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Predlog sklepa št. 8 
 
Z dnem 02.09.2008 se za člana skupščine Kraških vodovodov  imenuje Aleša Vodičarja.   
 
Obrazložitev: 
V skladu z 24. členom  odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. mora 
občinski svet imenovati v člana skupščine. Glede na pogovore, ki so jih imeli v Svetu 
ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod, da naj bi bili člani skupščine direktorji oz. tajniki 
občin se predlaga tajnika Aleša Vodičarja. Mandat članov skupščine je na podlagi 25. člena 
odloka »vezan na članstvo v občinskem svetu ali delu občinske uprave občine, ki ga je 
imenovala, oziroma na mandat župana.« Predlog je komisija soglasno podprla in ga predlaga v 
potrditev občinskemu svetu..  
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Predlog sklepa št. 9 
 
Z dnem 02.09.2008 se za namestnika člana skupščine Kraških vodovodov  imenuje Branka 
Orla.   
 
Obrazložitev: 
V skladu z 24. členom  odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. mora 
občinski svet imenovati v namestnika  člana skupščine. Predlog Župana, naj bi se imenovalo 
Branka Orla je  komisija soglasno podprla in ga predlaga v potrditev občinskemu svetu. Mandat 
članov skupščine je na podlagi 25. člena odloka »vezan na članstvo v občinskem svetu ali delu 
občinske uprave občine, ki ga je imenovala, oziroma na mandat župana.« 
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Predlogi sklepov za občinski svet 3

Predlog sklepa št. 10 
 
Za imenovanje v nadzorni odbor Kraških vodovodov Sežana d.o.o se predlaga Zlatka Martina 
Marušiča. 
 
Obrazložitev: 
Do sedaj je bil imenovan v nadzorni svet župan Zlatko Martin Marušič. Na podlagi 30. člena 
odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. skupščina javnega podjetja 
Kraški vodovod d.o.o na podlagi predloga občinskega sveta občin ustanoviteljic izvoli člana 
nadzornega odbora. Komisija soglasno podprla že imenovanega po starem statutu javnega 
podjetja Kraški vodovodi d.o.o. za predlog člana Zlatka Martina Marušiča. 
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Miren, 29.07.2008           Predsednik 

Branko Orel l.r.  


