
 
 
 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA  

Občinski svet 

 
Številka: 0320-0001/2020-17 

Datum: 23. 3. 2020 

 
 

ZAPISNIK 
1. dopisne seje Občinskega sveta, 

ki je trajala od četrtka, 19. 3. 2020 do ponedeljka, 23. 3. 2020 do 12. ure 
 
 
Vabilo za sodelovanje na dopisni seji je bilo poslano vsem občinskim svetnikom v elektronski 
obliki. 
Vabilu je bil priloženo gradivo s predlogom sklepov in obrazložitvijo, poročilo 1. Dopisne seje 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter glasovnica. 
 
Osebna vročitev je bila izkazana vsem občinskim svetnikom, zapisniku so priložena 
sistemska potrdila o uspešnih dostavah. 
Seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red seje: 

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda za turizem Občine 
Miren-Kostanjevica, 

2. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne medobčinske uprave Medobčinska 
uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – 
druga obravnava, 

3. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja komunalnih 
odpadkov za območje OMK – druga obravnava.  

 
Z oddajo glasovnice so sodelovali naslednji občinski svetniki: Matej Petejan, Sebastjan 
Budin, Aleš Batistič, Matjaž Mozetič, Bogomir Nemec, Matevž Marušič, David Cigoj, Jasmina 
Mihelj Marušič in Tihomil Pahor, po elektronski pošti so glasovali Vesna Klančič, Suzana 
Černe, Jože Bezjak in Nika Miško Nemec. 
Glasovnica Primoža Nemca je bila poslana v ponedeljek, 23. 3. 2020 ob 12:52, torej po 
zaključku dopisne seje, zato je bila izločena kot neveljavna. 
 
  
Ad 1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica 

SKLEP: »Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem Ariane 

Besednjak Suhadolnik za direktorico Javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica.« 



Sklep je bil sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA in nič (0) glasovi PROTI od trinajstih (13) sodelujočih 

občinskih svetnikov. 

 
 
Ad 2. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne medobčinske uprave Medobčinska 
uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava – druga 
obravnava 
 
SKLEP: »Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-

Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava.« 

Sklep je bil sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA in nič (0) glasovi PROTI od trinajstih (13) sodelujočih 

občinskih svetnikov. 

 
 
Ad 3. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja komunalnih odpadkov za 
območje OMK – druga obravnava.  
 
SKLEP: »Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o koncesiji za 
izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje Občine Miren-
Kostanjevica.« 

Sklep je bil sprejet s trinajstimi (13) glasovi ZA in nič (0) glasovi PROTI od trinajstih (13) sodelujočih 

občinskih svetnikov. 

 
 
 
 
Zapisala:           
Karmen Budin 

Župan 
Mauricij Humar 


