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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem  

Sklep  za podajo soglasja k imenovanju direktorja  Javnega zavoda  za gasilsko in 
reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica 

 

Gradivo za obravnavo na seji 4. redni seji 

Točka dnevnega reda  7. točka 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljavec gradiva Komisija za mandatna vprašanja, volitve  in imenovanja 

Poročevalec Aleš Batistič, predsednik KMVVI 

Pristojno delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve  in imenovanja 

 
 
 
         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
Priloga 
- Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja  Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost- Gasilska enota Nova Gorica 
- Sklep o imenovanju direktorja  Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -Gasilska 
enota Nova Gorica s prilogami 
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Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – 
Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 32/2012- uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 4. redni seji, dne 26.3.2019 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P  
 

I. 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem g. Aleša Markočiča, dipl. 
ekon.,  za  direktorja  Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -Gasilska enota Nova 
Gorica , za obdobje štirih let. 
 

II. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 

 
 
 
 
Številka: 1002-0006/2019-3 
Datum: 26.3.2019 
 
                           
 
 
                                                                                                            ŽUPAN 

                       Mauricij Humar 



 3 

 
 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 
1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Predsednik sveta Javnega zavoda  za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova 
Gorica (v nadaljevanju GENG) je z dopisom z dne 7.3.2019  pozval OMK k podaji soglasja k 
imenovanju direktorja zavoda. Svet zavoda je na svoji 8. redni seji dne 4.3.2019 s tajnim 
glasovanjem (8 glasov ZA od 8 prisotnih članov Sveta zavoda) imenoval imenovanjem g. Aleša 
Markočiča, dipl. ekon.,  za  direktorja  Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -
Gasilska enota Nova Gorica . Kandidat  je izkazal izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev za 
zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda.  
 
Direktor sklepa delovno razmerje za določen čas in sicer za čas trajanja mandata.  Mandat 
direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve  in imenovanja je predlog obravnavala                                        
in predlaga občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica, da glede na ugotovitve Sveta 
Javnega zavoda soglaša k imenovanju Aleša Markočiča za direktorja za naslednja štiri leta.   

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

(I.) Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem g. Aleša Markočiča, 
dipl. ekon.,  za  direktorja  Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -Gasilska 
enota Nova Gorica , za obdobje štirih let. 
(II.)Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
Pripravila: 
Mojca Bratina 
Pravna služba Občine Miren-Kostanjevica 
                                                                                                    Predsednik KMVVI 
                                                                                                          Aleš Batistič 


