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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 

POROČILO 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 17. redni seji, ki je bila v torek, 
1. 4. 2014, ob 17.30 uri, obravnavala gradivo za 30. sejo Občinskega sveta Občine Miren 
Kostanjevica in ob obravnavi točke: 
 
2. Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja: 
SKLEP: Ugotovi se, da zaradi smrti Fabjanu Vičiču preneha mandat v občinskem svetu 
občine Miren – Kostanjevica.  
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
3.Prenehanje članstva in priprava predloga za imenovanje novega člana v Svet zavoda 
Osnovna šola Miren: 
SKLEP: Ugotovi se, da je Mojci Merkun zaradi odstopa z mesta članice prenehalo 
članstvo v Svetu zavoda Osnovna šola Miren. Za člana v Svet zavoda Osnovna šola 
Miren se predlaga Vojka Urdiha Kostanjevice na Krasu 79d, 5296 Kostanjevica na 
Krasu. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
4.Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Nova Gorica: 
SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 
svetu Občine Miren – Kostanjevica, da soglaša k imenovanju Marjana Pintarja za 
direktorja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za obdobje štirih let. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
5. Soglasje k imenovanju direktorja Goriška Lekarna Nova Gorica: 
SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 
svetu Občine Miren – Kostanjevica, da soglaša k imenovanju Ester Košiček za 
direktorico Goriške lekarne Nova Gorica za obdobje štirih let. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
6. Sklep o določitvi plače župana: 
SKLEP: Potrdi se sklep o določitvi plače župana. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
7.Razno:  
SKLEP: Občinska uprava naj pozove stranke o predlogih kandidatov za člane 
občinske volilne komisije ter njihove namestnike. 



Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 3 navzočih članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
Zapisala:                                                                                                 Predsednik: 
Danjela Cijan                                                                                           Branko Orel 
 

                                                 


