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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 MIREN 
Občinski svet 
 
 

Z A P I S N I K 
1. redne seje občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 20. decembra 2006 ob 17.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Aleš Batistič, 
Matjaž Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Branko Orel, Stanko Mužina, Bogdan 
Jazbec, Adrijan Spačal, Darjo Spačal, Jožef Stepančič in Stojan Cotič. 
Opravičeno odsoten: Peter Budin.  
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar. 
Predstavnici medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper) in Alenka Ožbot Klančič 
(Primorske novice).  
 
Župan odpre in vodi sejo, pozdravi prisotne in ugotovi, da je prisotnih 14 svetnikov in 
tako je sklepčnost zagotovljena.  
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Župan predstavi dnevni red, k razpravi se nadalje nihče ni prijavil, zato je predlagal 
glasovanje.  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA in tako sprejeli 
naslednji d n e v n i   r e d: 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda, 
2. Potrditev zapisnikov Konstitutivne seje in 1. izredne seje, 
3. Obravnava in sprejem rebalansa št. 2 za proračun leta 2006 
4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o nakupu zemljišča za potrebe krožišča v 
Mirnu, 
5. Obravnava in sprejem predloga sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica, 
6. Obravnava in sprejem predloga Statutarno-pravne komisije za ustanovitev 
občasnih delovnih teles občinskega sveta, 
7. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanja članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov v svetih javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina Miren-
Kostanjevica predstavnike, 
8. Razno.  
 
Ad 2 Zapisnik Konstitutivne seje in 1. izredne seje.  
(Zapisnika sta sestavni del gradiva k vabilu). 
Svetnik Medvešček pri zapisniku konstitutivne seje pove, da je takrat opozoril naj 
sejo vodi najstarejši član, vendar je župan predlagal, da sejo vodi sam. Pravi, da pri 
glasovanju niso bili vsi ZA, vsaj samo, pove, je glasoval proti. Zato predlaga, da se 
popravi zapisnik.  
 
Svetnik Klančič meni, da je potrebno opraviti glasovanje tudi o tem, da župan odstopi 
prvemu naslednjemu kandidatu na njegovi listi sedež v občinskem svetu. Pravi, da to 
ni bilo nikjer navedeno.  
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Župan pove, da je bilo to v poročilu volilne komisije o katerem je predsednica volilne 
komisije poročala in je bilo poročilo na svetu potrjeno.  
 
Župan nato predlaga glasovanje o zapisniku konstitutivne seje s popravkom, ki ga je 
predlagal svetnik Medvešček.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik je 
glasoval proti.  
 
Župan nato predlaga obravnavo zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta, 
predstavi tudi vsebino zapisnika.  
 
Nihče na zapisnik ni imel pripomb, zato je župan predlagal glasovanje. Ob glasovanju 
je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad 3 Obravnava in sprejem rebalansa št. 2 za proračun leta 2006 
Župan poda obrazložitve (rebalans in njegova obrazložitev je v pisni obliki sestavni 
del gradiva).  
Svetnik Jazbec pove, da ne podpira povečanje postavke za razvojne agencije. 
Sprašuje se ali je bilo kaj novega izvršeno za našo občino in kdo izvaja nadzor. Pri 
postavki za Bilje II. faza pa sprašuje ali se to prenese v naslednje leto.  
 
Župan glede regijskih agencij pove, da se projekti izvajajo, tudi regijski razvojni 
program je bil na nivoju države potrjen kot odličen. Glede investicije Bilje II. faza pa 
pove, da je v razvojnih programih in proračunu za naslednje leto.  
 
Svetnik Klančič sprašuje kako se razvojne agencije financirajo ? 
 
Župan pove, da se nekatere financirajo po delitveni bilanci, se pravi če so vključene 
vse severnoprimorske občine se financirajo po številu prebivalstva, če so samo 
sosednje občine pa po delitveni bilanci, po kateri pripada naši občini 8 %. V vsakem 
projektu občina mora sodelovati.  
 
Svetnik Medvešček sprašuje ali so se projekti dejansko izvajali v naši občini? 
 
Župan pove, da nekateri se izvajajo v naši občini, nekateri pa tudi ne.  
 
Svetnik Cotič tudi obsoja regijske agencije, tudi glede projekta, ki je bil predstavljen 
tik pred iztekom in meni, da ni pravilen način kako delajo.  
 
Župan pove, da je dejansko interes ljudi za sodelovanje zelo majhen.  
 
Svetnik Cotič sprašuje tudi glede povečanja postavke za stroške volitev.  
 
Župan pove, da gre to na račun tega, da bodo stroški večinoma poravnani v 
letošnjem letu. Pri prejšnjim volitvah so bili stroški poravnani tudi v naslednjem letu, 
zato je bila postavka manjša.  
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Svetnik Cotič nadalje vpraša glede Cerja, ali priprava investicijske dokumentacije 
vključuje samo gradbeno dovoljenje za elektro trafo postajo ali še kaj drugega. Pri 
prejšnjem rebalansu so sprejeli samo širitev ceste ne pa tudi komunalno ureditev.  
 
Župan pove, da vključuje samo to, sicer je investicija v breme Elektro Primorske, 
občina mora pridobiti samo gradbeno dovoljenje.  
 
Svetni Mužina pri povečanju sredstev za volitve, prosi za večje tolmačenje. Sprašuje 
kaj je tako podražilo, zakaj je tako povečanje? 
 
Župan pove, da se ni podražilo, razlika je samo v tem, da zapadejo plačila večinoma 
v letošnjem letu.  
 
Svetnik Vičič predlaga, da se pripravi poročilo o višini porabljenih sredstev za 
tokratne in prejšnje volitve.  
 
Svetnik Mužina nadalje sprašuje ali je mogoče izvedeti kdo so osebe, ki so 
zavarovane in jim zavarovanje plačuje občina. Pravi, da ga kot svetnika zanima kdo 
je zavarovan.  
 
Župan pove, da to ni problem, dokumentacija je na vpogled na občini.  
 
Aleš Vodičar pravi, da seznam zavarovancev ni mogoče posredovati svetnikom 
zaradi varovanja osebnih podatkov zavarovancev, zakon ne dovoljuje tega, so pa 
seznami na vpogled na občini.  
 
Svetnik Humar sprašuje kaj je bilo storjeno pri investicijskem vzdrževanju javne 
razsvetljave v Mirnu ? 
 
Župan pove, da so obnovili javno razsvetljavo pri Osnovni šoli, proti gradu in še 
nekatere. Javna razsvetljava se dopolnjuje vsako leto in meni, da je glavni problem 
še v starih lučeh. Za menjave žarnic je pogodba z Elektro Primorska, da to opravljajo 
štirikrat na leto.  
 
Svetnik Humar pove, da so povsod kritike glede javne razsvetljave in ugotavlja, da je 
investicija kar velika. Pravi, da so pripombe predvsem na manjkajočo javno 
razsvetljavo.  
 
Svetnik Medvešček  sprašuje ali je bilo, glede obvoznice Vrtojba,  dejansko vse 
storjeno s strani občine, da se investicijo lahko realizira.  
 
Župan pravi, da je sedaj končna beseda pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 
se tam tudi zadeva ustavlja. V privatni lasti imajo nekaj zasebnih zemljišč, kar niti ni 
še jasno ali tangirajo obvoznico ali ne in bodo vseeno šli v odkup.  
 
Svetnik Klančič sprašuje ali niso bila zemljišča iz SGP Gorica prenešeno na Sklad ? 
 
Župan pove, da zemljišča niso bila prenesena na sklad.  
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Svetnik Cotič ugotavlja, da je postavka javne razsvetljave zelo visoka. Sprašuje ali 
gre na stroške občine ali krajevnih skupnosti?  
 
Župan pove, da gre to na stroške občine.  
 
Svetnik Cotič opozori tudi pri postavki vzdrževanje občinskih cest glede zimske 
službe, opozarjal je že prejšnjo pomlad,  o neracionalni porabi soli ob zmrzali.  
 
Župan pove, da v lanskem letu je bilo veliko zimske službe.  
 
Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o rebalansu št. 2 za 
proračun za leto 2006.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 11 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik je 
glasoval proti, 2 svetnika sta se vzdržala. Rebalans št. 2 za proračun za leto 2006 je 
bil tako sprejet.  
 
Ad 4 Obravnava in sprejem sklepa o nakupu zemljišča za potrebe krožišča v 
Mirnu 
Župan poda obrazložitve (sklep in obrazložitev sklepa v pisni obliki sta sestavni del 
gradiva).  
Cotič pravi, da je zelo dobra poteza, čeprav cena ni nizka, meni, da je to potrebno 
čimprej izvesti.  
 
Svetnica Faganeli opozori na večji problem v Mirnu, in sicer v starem mestu, kjer je 
zelo ozko, zgodila se je tudi prometna nesreča. Pove, da bo zaradi tega glasovala 
proti. Pravi, da se tega problema ne rešuje.  
 
Župan pove, da se je reševalo, vendar je problem takratnih investitorjev, kateri niso 
izvedli pogojev, ki so jim bili dani ob gradbenem dovoljenju. Problem je velik, ker 
sicer bi bil že rešen.  
 
Nadaljnjih pripomb ni bilo, zato je  župan predlagal glasovanje.  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA, 2 svetnika sta 
glasovala proti in tako so sprejeli naslednji  
 

S K L E P 
O nakupu nepremičnine parc. št. 273/1 k.o. Miren 

 
I. 

Občina Miren-Kostanjevica kupi nepremičnino parc.št. 273/1 k.o. Miren, vinograd, 
491 m2, last Tihomila Peloza, Cesta na Čuklje 68 b, 5290 Šempeter pri Gorici, za 
kupnino 3.338.800,00 SIT.  
 
Ad 5 Obravnava in sprejem predloga sklepa o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-
Kostanjevica 
Župan poda obrazložitve (sklep in obrazložitve so v pisni obliki sestavni del gradiva).  
 
Nihče se k razpravi ni prijavil, zato je župan predlagal glasovanje.  
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili naslednji  
 

SKLEP 
O vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Miren-Kostanjevica 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
občine Miren-Kostanjevica za leto 2007 znaša na mesec: 0.054 SIT.  

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 01.01.2007.  
 
Ad 6 Obravnava in sprejem predloga Statutarno-pravne komisije za ustanovitev 
občasnih delovnih teles občinskega sveta 
Svetnik Spačal, kot predsednik statutarno-pravne komisije, poda obrazložitve in pove 
o sklepih, ki so jih sprejeli (sklepi v pisni obliki so sestavni del gradiva), pove tudi, da 
so sprejeli tudi sklep, da se razširi komisija za okolje in prostor iz dosedanjih 5 na 7 
članov, ki pa ni v skladu s poslovnikom in statutom, kar bodo usklajevali na januarski 
seji statutarno-pravne komisije. Pri razširitvah komisij na 7 članov, pove, da je bil 
predvsem namen, da pridejo tudi zunanji sodelavci iz vseh volilnih enot. Zavedajo pa 
se tudi problematike, ki bo nastajala pri pripravi materialov za vse komisije in sicer 
predvsem z vidika prostorske stiske pri zaposlovanju novih kadrov v občinski upravi.  
 
Svetnik Medvešček pravi, da bi bilo potrebno gradivo pripraviti brez napak in morajo 
biti pazljivi. Predlaga, pri sklepu št. 1, 2. člen, 1. alineja, naj se črta »na tem 
področju«, meni, da je odveč in nepotrebno. Enako velja tudi pri sklepu št. 2 in sklepu 
št. 3. Nadalje predlaga vključitev med naloge Odbora za turizem še dodatno alinejo, 
in sicer: »pripravi predlog reševanja investicije v objekt na Cerju«, kar so tudi 
obravnavali na komisiji in se vsi s tem strinjali. Pri sklepu št. 3, pri 1. členu predlaga 
črtati besedo »za«. Prosi, da se vnaprej sklepi pripravijo brez napak.  
 
Svetnik Spačal Darjo sprašuje kako so mišljena občasna delovna telesa? 
 
Svetnik Medvešček pove, da v bistvu ni razlike, občasno je mišljeno zato, da ni 
potrebno spreminjati poslovnika in statuta, so pa lahko začasna tudi začasna za 
obdobje 4 let, glede pristojnosti pa ni razlike. Sicer pa bodo statut in poslovnih 
spreminjali v januarju in bodo telesa takrat spremenili v stalna.  
 
Svetnik Klančič sprašuje ali delovna telesa delujejo samoiniciativno ali po nekih 
navodilih.  
 
Svetnik Medvešček meni, da delovna telesa delujejo po naročilu in navodilih 
občinskega sveta, lahko pa tudi samoiniciativno. Meni, da je veliko odvisno od 
predsednika delovnega telesa in članov, ki ga lahko prisilijo v delovanje.  
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Drugih prijavljenih k razpravi ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o sklepih v 
naslednjem besedilu: 
 

Sklep št. 1 
Ustanovi se občasno delovno telo Odbor za turizem 

1. člen 
Odbor za turizem ima sedem članov. 
2. člen 
Odbor za turizem opravlja zlasti naslednje naloge: 

 obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 
področju turizma, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje 
mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve, 

 lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti 
na svojem področju, 

 pripravi predlog reševanja investicije v objekt na Cerju, 
 obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet. 

 
Sklep št. 2 

Ustanovi se občasno delovno telo Odbor za mladinska vprašanja 
1. člen 
Odbor za mladinska vprašanja ima sedem članov. 
2. člen 
Odbor za mladinska vprašanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

 obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 
področju mladinske problematike, študentskih in dijaških zadev, ki so 
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda 
stališče s predlogom odločitve, 

 lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti na svojem področju dela, 

 obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet.  
 

Sklep št. 3 
Ustanovi se občasno delovno telo Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj 

podeželja 
1. člen 
Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja ima sedem članov.  
2. člen 
Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja  opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

 obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja, ki so svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s 
predlogom odločitve, 

 lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti na svojem področju dela, 

 obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet.  
 

Sklep št. 4 
Ustanovi se občasno delovno telo Komisija za sodelovanje s sosednjimi 

občinami in mednarodno sodelovanje 
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1. člen 
Komisija za sodelovanje s sosednjimi občinami in mednarodno sodelovanje ima 
pet članov. 
2. člen 
Komisija bo opravljala zlasti naslednje naloge: 

 Občinskemu svetu predlaga oblike sodelovanja na medobčinskem in 
mednarodnem nivoju, 

 Obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet.  
 

Sklep št. 5 
Ustanovi se občasno delovno telo Komisija za pripravo občinskih prireditev in 

izdajo občinskih glasil. 
1. člen 
Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil ima pet članov.  
2. člen 
Komisija bo opravljala zlasti naslednje naloge: 

 pripravlja programe občinskih prireditev, 
 skrbi za izdajo občinskega glasila in ostalih občinskih publikacij, 

vključno z elektronskimi mediji, 
 obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so z dvigom rok soglasno potrdili 
predlagane sklepe.  
 
Ad 7 Obravnava in potrditev predlogov za imenovanja članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov v svetih javnih zavodov in javnih podjetij v katerih 
ima občina Miren-Kostanjevica predstavnike 
Svetnik Orel, kot predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
poda obrazložitve in predlaga obravnavo.  
Pri Odboru za gospodarstvo in proračun svetnik  Humar pravi, da ni nobenega 
zunanjega gospodarstvenika iz občine. Meni, da ima občina veliko uspešnih 
gospodarstvenikov in sprašuje zakaj ni nobenega zunanjega sodelavca. Meni, da bi 
bilo potrebno upoštevati predloge tudi zunanjih sodelavcev.  
 
Svetnik Orel meni, da bi bilo potrebno vključiti potem zunanje člane iz vseh volilnih 
enot in meni, da gre za politično telo in meni, da je mogoče v sklopu odbora 
ustanoviti določen strateški svet, ki bi vključeval zunanje sodelavce.  
 
Svetnik Jazbec pove, da v odboru vztrajali na 5 članih in tudi on meni, da je ta odbor 
politično telo. Naloga občine je, da ustvari primerno okolje za razvoj gospodarstva in 
morajo biti do vseh enaki.  
 
Svetnik Medvešček pove, da sam je predlagal tudi tej komisiji 7 članov in pove, da ni 
bilo članstvo soglasno sprejeto na odboru.  
 
Svetnik Mužina pove, da so predlagali podjetnika, vendar ni bilo potrjeno. Glede 
ustanovitve dodatnega odbora meni, da bi bilo potrebno nekaj  čimprej doreči.  
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Župan predlaga glasovanje, ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 11 jih je 
glasovalo ZA, 1 svetnik je glasoval proti, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala, tako 
so sprejeli  
 
Odbor za gospodarstvo in proračun v naslednji sestavi: 

1. Bogdan Jazbec 
2. Fabjan Vičič 
3. Branko Orel 
4. Stanko Mužina 
5. Peter Budin 

 
Nadalje so svetniki glasovali o naslednjih odborih: 
 
Odboru za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo 
 1. Aleš Batistič 
 2. Sonja Faganeli 
 3. Matjaž Nemec 
 4. Peter Budin,  
 5. Božidar Kavčič 
 6. Otmar Komel 
 7. Zdenka Budin Brešan 
 
Vsi svetniki so glasovali ZA.  
 
Svetnik Orel pove, da pri Odboru za okolje in prostor sta bila izbrana še Suzana 
Černe in Silvan Spačal, za katere pa je potrebno uskladiti poslovnik, zato predlaga 
glasovanje  v naslednji sestavi:  
 
Odboru za okolje in prostor 

1. Darjo Spačal 
2. Matjaž Nemec 
3. Aleš Batistič 
4. Benjamin Klančič 
5. Igor Faganelj 
 

Glasovalo je 14 svetnikov, vsi so z dvigom rok potrdili sestavo odbora.  
 

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 
1. Adrijan Spačal 
2. Sonja Faganeli 
3. Stojan Cotič 
4. Gordana Vičič 
5. Nives Urdih 

 
Vsi svetniki so soglasno potrdili sestavo odbora.  
 
Občasno delovno telo Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja 

1. Silvester Medvešček 
2. Jožef Stepančič 
3. Sonja Faganeli 
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4. Stanko Mužina 
5. Dean Fornazarič 
6. Herman Pahor 
7. Nikolaj Kogoj 

 
Svetniki so soglasno potrdili sestavo odbora.  
 
Občasno delovno telo Odbor za turizem 

1. Darjo Spačal 
2. Fabjan Vičič 
3. Branko Orel 
4. Stojan Cotič 
5. Tina Zgonik 
6. Diego Faganeli 
7. Jožica Nemec 

 
Svetniki so soglasno potrdili sestavo odbora.  
 
Občasno delovno telo Odbor za mladinska vprašanja 

1. Aleš Batistič 
2. Matjaž Nemec 
3. Adrijan Spačal  
4. Mavricij Humar 
5. Marinka Velikonja 
6. Aleš Savnik 
7. Vasja Ferletič 

 
Svetniki so soglasno potrdili sestavo odbora.  
 
Občasno delovno telo Komisija za sodelovanja s sosednjimi občinami in 
mednarodno sodelovanje 

1. Fabjan Vičič 
2. Bogdan Jazbec 
3. Branko Orel 
4. Benjamin Klančič 
5. Peter Budin 

 
Svetniki so soglasno potrdili sestavo komisije.  
 
Svetnica Faganeli pove, da je slišala že pripombe glede občinskega praznika, da je v 
neprimernem času. Praznik je namenjen občanom in misli, da je resnično neprimeren 
čas za praznik.  
 
Župan pove, da je občinski praznik sprejet na občinskem svetu.  
 
Občasno delovno telo Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo 
občinskih glasil 

1. Fabjan Vičič 
2. Sonja Faganeli 
3. Peter Budin 
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4. Ida Kocjančič 
5. Ivanka Kosta 

 
Svetniki so tudi to komisijo soglasno potrdili.  
 
Nato svetnik predstavi člane, ki so bili predlagani za nadzorni odbor.  
 
Župan pove, da gospod Uroš Marušič odstopa in ne želi biti član nadzornega odbora, 
zato predlaga, da komisija za mandatna vprašanja pripravi drugi predlog do 
naslednje seje občinskega sveta. Meni, da lahko glasujejo o ostalih štirih članih.  
 
Svetnik Medvešček pove, da so se pri ostalih komisijah uskladili, razen pri 
nadzornem odboru. Predlaga ponovno razpravo glede odbora na komisiji za 
mandatna vprašanja, da se uskladijo.  
 
Klančič pravi, da je to odraz volitev,  in da je potrebna ponovna obravnava. Meni, da 
je nadzorni odbor zelo pomembno telo in je potrebno upoštevati tudi volilne rezultate.  
 
Svetnik Cotič pravi, da sam ne bo podprl teh članov, kajti znano je kakšni so bili 
zapleti z nadzornim odborom v prejšnjem mandatu glede spomenika na Cerju.  
 
Župan predlaga, da se ta sklep odloži in obravnava na naslednji seji po ponovni 
obravnavi na komisiji za mandatna vprašanja.  
Predlaga glasovanje o  

Sklep-u 
Iz dnevnega reda se umakne glasovanje o članih nadzornega odbora. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno podprli sklep. 
 
Svetnik Spačal Darjo pri tem sklepu meni, da tu niso pomembni volilni rezultati 
ampak strokovnost članov.  
 
Nadalje svetnik Orel predstavi člane, ki so bili predlagani kot predstavniki občine v 
svetih javnih zavodov in podjetij.  
 
Svetnik Nemec sprašuje zakaj je svetnik Cotič v dveh zavodih? 
 
Svetnik Orel pove, da ni bilo kandidatov zato so predlagali njega kot predstavnika v 
obeh zavodih.  
 
Svetnik Medvešček pove, da je svetnik Cotič tudi v odboru za šolstvo, šport in 
tehnično kulturo in odboru za zdravstvo in socialno varstvo, zato je predlagan tudi v 
te zavode.  
 
Župan je nato predlagal glasovanje o predstavnikih v svetih javnih zavodov, in sicer: 
 
V svet javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka je imenovan: 
Mavricij Humar 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
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V svet javnega zavoda Osnovna šola Miren so imenovani: 
Fabjan Vičič 
Sonja Faganeli 
Aleš Batistič 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik je glasoval proti.  
 
V svet javnega zavoda Osnovna šola Kozara je imenovan: 
Stojan Cotič 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Glasbena šola Gorica je imenovan: 
Peter Budin 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica je imenovan: 
Silvester Medvešček 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je imenovan: 
Aleksander Zavadlav 
Matej Petejan 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Javni zavod osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica 
je imenovan: 
Stojan Cotič 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Javni zavod zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je 
imenovan: 
Adrijan Spačal 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Javni zavod Goriška lekarna je imenovan: 
Stanko Mužina 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V svet javnega zavoda Uprava za notranje zadeva (predstavnik za reševanje 
pritožb občanov na postopke policistov) je imenovan: 
Branko Orel 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  



1. redna seja  12 

 
V svet javnega zavoda Javni sklad za razvoj malega gospodarstva je imenovan:  
Bogdan Jazbec 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili kandidata.  
 
V nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod, d.d. Sežana je imenovan 
Zlatko Martin Marušič 
 
Glasovalo je 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik se je vzdržal.  
 
 
Seja se je zaključila ob 18.35 uri.  
 
 
Zapisala:        Župan: 
Maja Skok Možina       Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
 
 
 


