
 
 
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA  

Občinski svet 

 
 
Številka: 0320-0003/2020-18 

Datum: 23. 4. 2020 

 
 
 

ZAPISNIK 
3. dopisne seje Občinskega sveta, 

ki je trajala od torka, 21. 4. 2020 do četrtka, 23. 4. 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 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. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-
Kostanjevica; 

2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in Letni izvedbeni načrt za leto 2019 za 
Občino Miren-Kostanjevica.  

 
 
Z oddajo glasovnice so sodelovali naslednji občinski svetniki: Matej Petejan, Vesna Klančič, 
Matjaž Mozetič, Suzana Černe, Bogomir Nemec, Primož Nemec, Zvonko Ferfolja, David 
Cigoj, Jasmina Mihelj Marušič in Tihomil Pahor, po elektronski pošti so glasovali Aleš 
Batistič, Jože Bezjak, Nika Miško Nemec in Matevž Marušič. 
 
 
 
 
 
 



Ad 1. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in 

drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 

članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-

Kostanjevica 

SKLEP: »Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov 

drugih organov Občine Miren-Kostanjevica.« 

Sklep je bil sprejet s štirinajstimi (14) glasovi ZA in nič (0) glasovi PROTI od štirinajstih (14) 

sodelujočih občinskih svetnikov. 

 
 
 
Ad 2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 in Letni izvedbeni načrt za leto 2019 za 
Občino Miren-Kostanjevica.  
 

SKLEP: »Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o 

izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih 

učinkih za leto 2019 Občine Miren-Kostanjevica.« 

Sklep je bil sprejet s štirinajstimi (14) glasovi ZA in nič (0) glasovi PROTI od štirinajstih (14) 

sodelujočih občinskih svetnikov. 

 
 
 
Zapisala:           
Karmen Budin 

Župan 
Mauricij Humar 


