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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Številka: 0111-0002/2018-12 

Datum: 21. 3. 2018 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 23. redni seji, ki je potekala v 

sredo, 21. 3. 2018 ob 17.00 uri obravnavala naslednje gradivo: 

 

2. Imenovanje članov sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednje sklepe: 

SKLEP 1: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje v 

Svet zavoda Turizem Miren-Kostanjevica kot predstavnika ustanovitelja Branka Orla, 

Bilje 189, 5292 Renče.« 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM glasom in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

SKLEP 2: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje v 

Svet zavoda Turizem Miren-Kostanjevica kot predstavnika ustanovitelja Zvonka 

Ferfoljo, Korita na Krasu 4a, 5296 Kostanjevica na Krasu.« 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM glasom in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

SKLEP 3: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje v 

Svet zavoda Turizem Miren-Kostanjevica kot predstavnika ustanovitelja Aleša 

Batističa, Miren 219a, 5291 Miren.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

SKLEP 4: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje v 

Svet zavoda Turizem Miren-Kostanjevica kot predstavnico ustanovitelja Tjašo Klavora, 

Brdo 72b, 5230 Bovec.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

SKLEP 5: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje v 

Svet zavoda Turizem Miren-Kostanjevica kot predstavnika uporabnikov oz. 

zainteresirane javnosti Tomaža Kogoja, Bukovica 3c, 5293 Volčja Draga.« 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 
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SKLEP 6: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje v 

Svet zavoda Turizem Miren-Kostanjevica kot predstavnika uporabnikov oz. 

zainteresirane javnosti Darja Spačala, Kostanjevica na Krasu 95, 5296 Kostanjevica na 

Krasu.« 

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 2 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

3. Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Kozara Nova Gorica 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji sklep: 

SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da imenuje za 

člana Sveta zavoda OŠ Kozara Nova Gorica Aleša Beltrama, Opatje selo 2n, 5291 

Miren« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

4. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji 

SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da poda soglasje 

k imenovanju Ester Košiček, stan. Pod Škabrijelom 41, 5000 Nova Gorica, za 

direktorico javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, za obdobje 5 let.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

5. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji 

SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da ne poda 

soglasja k imenovanju Irene Škvarč, stan. Ulica Ivana Kosovela 21c, 5270 Ajdovščina, 

za direktorico javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, za 

obdobje 5 let.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Obrazložitev: 

Komisija je pregledala prejeto dokumentacijo Sveta zavoda Goriške knjižnice Franceta 

Bevka Nova Gorica. Ugotovila je, da sta se na javni razpis za direktorja javnega zavoda 

Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica prijavili dve kandidatki. Svet zavoda pa je v 

potrditev občinam predlagal le kandidatko, ki je na svetu zavoda dobila največjo podporo, tj. 

dosedanjo direktorico Ireno Škvarč. Zapisnika seje sveta zavoda, kjer je bila sprejeta ta 

odločitev, niso predložili. Iz drugih virov se je Komisija seznanila, da je bil izid zelo tesen, 

razlika med kandidatkama pa minimalna.  

 

Dosedanje delo direktorice Irene Škvarč Komisije ni prepričalo, prav tako tudi ne Strateški 

načrt razvoja knjižnice za prihodnje obdobje 2018–2023. Kot ustanovitelj knjižnice si želimo 

več vpliva na odločanje javnega zavoda in boljši vpogled v njegovo delovanje, glede na to, 

da javni zavod tudi finančno podpiramo. Zato smo soglasno sprejeli navedeno odločitev. 

 

6. Uskladitev mandatov članov Sveta zavoda OŠ Miren 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela naslednji 
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SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se predlaga, da sprejme sklep 

o uskladitvi mandatov članov Sveta zavoda OŠ Miren Sebastjana Mozetiča in Vojka 

Urdiha, in sicer naj se ponovno imenujeta, njun mandat pa traja do konca mandata 

Sveta zavoda OŠ Miren.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

 

 

 

 

Zapisala:         Predsednica 

Andreja Slejko Merkun                 Jasna Kos l.r. 


