
 
Občinski svet         
 Predlog  
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) v 
povezavi z 2. členom Zakona o gasilstvu (Ur. list RS, št 113/2005–UPB1 in 91/05)  
ter 22. členom  Zakona o zavodih (Ur. list RS, št 12/1991 in 8/96) je občinski svet 
na 23. redni seji dne 09.06.2009 sprejel naslednji         
 

S K L E P  
 
I.  
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje za člana v svet zavoda 
Gasilske enote Nova Gorica  Erika Spačala, Kostanjevica na Krasu 103 a, 5296 
Kostanjevica na Krasu za obdobje štirih let.  

 
II.  
 

Ta sklep velja takoj.  
 
Številka: 014-0006/2009-2 
Datum: 03.06.2009 

Župan   
Zlatko Martin Marušič 

 
 
Obrazložitev: 
Dne 30.3.2009 naj bi se v rednem roku iztekel mandat članom sveta Javnega 
zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica – Gasilska enota Nova 
Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica. Občine – soustanoviteljice 
zavoda so v marcu 2008 pričele s postopkom sprememb in dopolnitev 
Odloka o ustanovitvi (Uradno glasilo, št. 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis 
OKO, št. 20/02 in Ur. .l. RS št., 90/06),  saj je bilo potrebno spremeniti sestavo 
sveta. Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je na 20. redni seji 26. 02. 2009 
sprejel sklep o podaljšanju mandata člana sveta najdlje za šest mesecev in 
spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica. V svetu zavoda, ki ga po 
spremembah sestavlja 11 članov od katerih 2 predstavnika delavcev zavoda, 
8 predstavnikov ustanoviteljev in 1 predstavnika zainteresirane javnosti oz. 
uporabnikov. Mandat članov sveta traja štiri leta in funkcijo ne morejo 
opravljati več kot dva krat. Do sedaj je občino Miren-Kostanjevica predstavljal 
predstavnik edinega prostovoljnega gasilskega društva v občini. Za novo 



imenovanje smo pozvali PGD Kostanjevica na Krasu naj predlaga novega 
člana, ki ga tudi predlagamo v imenovanje za obdobje naslednjih štirih let.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je kandidata Erika 
Spačala potrdila na svoji 11. seji 03.05.2009 in ga predlaga v imenovanje 
občinskemu svetu. 

 


