Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v četrtek, 12. aprila 2018 ob 17. uri v večnamenski dvorani Občine MirenKostanjevica
Prisotni člani: Robert Gajser, , Aleš Batistič, Branko Orel, Jelka Majcen, Mojca Merkun,
Bogomir Nemec, Stojan Cotič, Matevž Marušič, Ingrid Praznik, Jasna Kos, Roman Tomšič,
Sebastjan Mozetič, Vojko Urdih, Zvonko Ferfolja in Tihomil Pahor.
Opravičeno odsotni člani: Mojca Merkun.
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, Direktorica občinske uprave Tjaša Klavora.
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič, Zdenka Tomulič.
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 14 svetnikov in svetnic, ter
da je tako sklepčnost zagotovljena.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan uvodoma predstavi dnevni red. K razpravi se najprej prijavi svetnik Nemec, ki predlaga,
da se zamenja vrstni red točk dnevnega reda. Predlaga, da se 2. in 3. točka zamenjata, ker
sam ne bo prisoten pri točki, ki obravnava imenovanje ravnatelja OŠ Miren.
Župan nato najprej predlaga glasovanje o spremembi dnevnega reda
Sklep št. 9000-4/2018
Občinski svet sprejme sklep, da se zamenja vrstni red 2. in 3. točke dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

2

Občinski svet glasuje še o spremenjenem dnevnem redu, in sicer
Občinski svet sprejme spremenjeni dnevni red
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Imenovanje predsednika/ice Občinske volilne
Kostanjevica
3. Mnenje k imenovanju ravnatelja/ice OŠ Miren.

komisije

Občine

Miren-

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

11

Proti

0

Ni glasoval/a

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. pošta:
tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si
1

Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 2 Imenovanje predsednika/ice Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica
Uvodne obrazložitve podata Tjaša Klavora in Jasna Kos, obrazložitve so sestavni del gradiva.
(Svetnica Praznik pristopi ob 17.05 uri)
Svetnik Ferfolja pove, da je tudi sam predlagal kandidata, ki se mu zdi zelo primeren.
Jasna Kos meni, da je boljše, da se na mesto predsednika volilne komisije imenuje dosedanjo
namestnico, ki že pozna postopke. Sicer pa so tudi ostali trije kandidati primerni, izpolnjujejo
pogoje in so primerni kandidati.
Svetnica Majcen se strinja s svetnico Kos, tudi zato, ker je občanka Občine MirenKostanjevica.
Župan pove, da so v občinski upravi proučili tudi to, praviloma mora biti kandidat iz občine, če
kandidata iz občine, potem je lahko tudi kandidat iz druge občine.
Svetnik Gajser pove, da se prevečkrat obremenjujejo s tem ali je kandidat iz naše občine ali
ne in premalo s tem ali je kandidat dober.
Svetnik Ferfolja predlaga, da se najprej glasuje o kandidatih, ki so občani Občine MirenKostanjevica, nato o ostalih.
Dodatno se k razpravi ni prijavil nihče, zato župan predlaga glasovanje o naslednjih sklepih
S K L E P š t . 041-2/2018-5
o imenovanju nadomestnega člana – predsednika/-ice
Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je predsednica Občinske volilne
komisije Občine Miren-Kostanjevica Mateja Budin, Miren 89a, 5291 Miren, dne 21. 3. 2018
podala odstopno izjavo, zato ji z navedenim datumom preneha članstvo v Občinski volilni
komisiji Občine Miren-Kostanjevica.
II.
V Občinsko volilno komisijo Občine Miren-Kostanjevica se imenuje predsednik/-ica
Katja Lužnik Štanta, Miren 157h, Miren.
III.
Mandat imenovane/-ga predsednice/-ka se izteče s potekom mandata Občinske volilne
komisije Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila imenovana s sklepom številka 041-7/2014-1 z
dne 17. 6. 2014.
IV.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za
14
Proti

0

Ni glasoval/a

0

S K L E P š t . 041-2/2018-5
o imenovanju nadomestnega člana – namestnika/-ice predsednika/-ice Občinske
volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je Katja Lužnik Štanta, Miren 157h,
5291 Miren imenovana za predsednico Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica,
zato ji preneha funkcija namestnice predsednice.
II.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje v Občinsko volilno komisijo Občine MirenKostanjevica Karmen Budin, Miren 157i, Miren za namestnika/-ico predsednice Občinske
volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica.
III.
Mandat imenovanega/-e namestnika/-ice predsednice se izteče s potekom mandata Občinske
volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila imenovana s sklepom številka 0417/2014-1 z dne 17. 6. 2014.
IV.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

1

Ad 3 Mnenje k imenovanju ravnatelja/ice OŠ Miren
Uvodne obrazložitve poda župan, obrazložitve so sestavni del gradiva.
Svetnik Nemec pove, da je prosil za mnenje pravno službo občine, ki je menila, da njegovo
sodelovanje pri tej točki ni sporno. Dobil pa je tudi mnenje KPK, ki je imela danes v Novi Gorici
posvet. Mnenje KPK je bilo malo drugačno, in sicer, da se postavlja dilema, saj je poslovno
povezan z kandidati o katerih se danes razpravlja in glasuje. Navodilo KPK je bilo, da
predsedujoči odloči ali lahko on sodeluje pri tej točki. Lahko pa predsedujoči predlaga
glasovanje občinskega sveta.
Župan pravi, da bi bilo etično, da svetnik Nemec pri tej točki ne bi sodeloval, upoštevajoč
dejstvo, da je zaposlen v zavodu, ter da je pomočnik v. d. ravnatelja.
Svetik Nemec zapusti sejo.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V nadaljevanju poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svetnica
Jasna Kos. Poročilo je sestavni del gradiva. Pove, da sta komisijo najbolj prepričala dva
kandidata in sicer Aleksandra Lorbek in Vladimir Zelenjak. Prebere obrazložitve kandidatov.
Svetnik Mozetič je prosil za več predlogov kandidatov s strani občinskega sveta, predvsem
zato, če bi se kateri izmed kandidatov, ki izpolnjuje pogoje, pritožil.
Župan dodaja, da pričakuje, da so vse vloge, ki jih je občinski svet dobil v obravnavo ustrezne
in kandidati izpolnjujejo vse pogoje. V kolikor katera vloga ne izpolnjuje vseh pogojev je
odgovornost sveta zavoda. Pove, da so strokovne službe občine pregledale razpis in razpis
navaja pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Razpis ne zahteva izkušenj, ampak sposobnosti. Pričakuje, da so dokazila in vloge na svetu
zavoda pregledali in vsi predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje.
Svetnik Gajser ne razume zakaj mora občinski svet podati obrazloženo mnenje o nekaj
kandidatih, zakon namreč pravi, da morajo podati obrazloženo mnenje o vseh kandidatih. Torej
pričakuje, da bodo danes glasovali o vseh kandidatih.
Svetnik Cotič pove, da je komisija temeljito tehtala vse kandidate in meni, da ima osnovna šola
pravico dobiti dobrega ravnatelja ali ravnateljico. Dobil je informacije, da se izvajajo tudi pritiski
na posameznike, kako je potrebno glasovati, meni, da je to nesprejemljivo in naj se vsak
zamisli kaj počne.
Svetnik Mozetič opozori, da ima pomisleke glede vodstvenih izkušenj pri določenih kandidatih,
tudi pri predlaganima s strani komisije.
Župan pove, da bo občinski svet glasoval najprej o kandidatih predlaganih s strani komisije,
nato še o kandidatih, ki jih bodo morebiti predlagali ostali svetniki.
Svetnik Gajser ponovno opozarja, da mora občinski svet podati mnenje o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje.
Svetnica Kos dodaja, da ne izbirajo ravnatelja za občino, ampak za otroke, ali je mogoče kdo
pomislil tudi na to. Dodatno pove, da se je pozanimala in se izkušnje z vodenjem društva lahko
upoštevajo tudi pri tem razpisu. Izbrali pa so dva kandidata, ne zato, ker ostali ne bi izpolnjevali
izkušenj, ampak zato, ker sta se jim ta dva zdela najboljša izbira od vseh.
Svetnik Ferfolja glede na razpravo dodaja in sprašuje kje naj mlad sposoben človek prične z
delom, kako lahko dobi priložnost?
Svetnik Mozetič odgovor, da tak mlad človek prične z delom kot pomočnik ravnatelja, ko ga
ravnatelj imenuje. Predlaga, da se vsem kandidatom da pozitivno mnenje, dva pa se bolj
izpostavi. Opozori, da je potrebno negativno mnenje res dobro argumentirati, da v primeru
pritožbe vzdrži.
Svetnik Batistič pravi, da se mu zdi sporen kandidat g. Zelenjak, ker je njegova žena že
zaposlena v zavodu.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Župan pravi, da to ni ovira.
Svetnica Kos pove, da je bil gospod Zelenjak zelo profesionalen in glede tega sploh ne bi imel
težav.
Svetnik Gajser je mnenja, da bi gospod Zelenjak zelo trpel na mestu ravnatelja, saj meni, da
nima teh osebnostnih lastnosti.
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato župan predlaga glasovanje najprej o kandidatih
predlaganih s strani komisje.
S K L E P š t . 1002-0009/2018-14
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje kandidatki Aleksandri
Lorbek, ki izpolnjuje/-jo predpisane pogoje za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

13

Proti

0

Ni glasoval/a

0

S K L E P š t . 1002-0009/2018-14
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje kandidatu Vladimirju
Zelenjaku, ki izpolnjuje/-jo predpisane pogoje za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

8

Proti

4

Ni glasoval/a

1

Svetnik Mozetič predlaga glasovanje o kandidatki Teji Puc. Enako predlaga tudi svetnica
Majcen.
S K L E P š t . 1002-0009/2018-14
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje kandidatuki Teji Puc, ki
izpolnjuje/-jo predpisane pogoje za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren.
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Občinski svet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

3

Proti

8

Ni glasoval/a

2

V nadaljevanju župan predlaga glasovanje še o naslednjem sklepu
S K L E P š t . 1002-0009/2018-14
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno mnenje ostalim kandidatom, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje za ravnatelja/-ico Osnovne šole Miren, in sicer za:
- Katjušo Ferletič,
- Benedikta Lična,
- Simona Kraglja,
- Nikolajo Munih,
- Ksenijo Korče,
- Lučano Petrovčič,
- Zorana Jovičevića
- Leonido Gregorič in
- Gvida Cigaleta.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov in svetnic.
Rezultati glasovanja
Za

0

Proti

0

Ni glasoval/a

13

Seja se je zaključila 17.45 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Mauricij Humar

V Mirnu, 22.5.2018
Številka: 9000-4/2018-3
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