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Z A P I S N I K   
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 15. oktobra 2012 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 

 
Na seji so bili navzoči člani in članica Občinskega sveta Občine:  
Aleš Batistič, Leopold Blaţič, Peter Budin, Stojan Cotič, Zvonko Ferfolja, Mauricij Humar, 
Benjamin Klančič, Silvester Medvešček, Mojca Merkun, Stanko Muţina, Branko Orel, Tihomil 
Pahor, Vojko Urdih in Fabjan Vičič. 
Opravičeno odsoten svetnik: Matjaţ Nemec. 
Na seji so bili prisotni tudi: Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar,  
Predstavniki medijev: /. 

 
Seja se je pričela ob 18. uri. 
Navzočih je bilo 14 članov sveta. 

 
Podţupanja Občine Miren-Kostanjevica uvodoma pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je 
sklepčnost zagotovljena. 
 
Podţupanja najprej predlaga sprejem sklepa o overiteljih zapisnika, in sicer 
 

Sklep št. 9000-0009/2012 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica, in sicer: 
1. Tihomil Pahor in  
2. Leopold Blažič.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA . 
 

Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Podţupanja predstavi dnevni red, ki so ga svetniki dobili s sklicem seje in predlaga razpravo.  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato podţupanja predlaga glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu, in sicer:  
 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Predlog sklepa za imenovanje kandidata za predstavnika občine Miren-Kostanjevica v 

volilno telo za volitve člana državnega sveta in kandidata za člana državnega sveta, 
3. Predlog sklepa za imenovanje treh predstavnikov občine Miren-Kostanjevica v svet 

zavoda Osnovna šola Miren, 
4. Predlog sklepa za imenovanje predstavika občine Miren-Kostanjevica v skupščino 

Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 

Ad 2 Predlog sklepa za imenovanje kandidata za predstavnika Občine Miren-
Kostanjevica v volilno telo za volitve člana državnega sveta in kandidata za člana 
državnega sveta 
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Uvodno obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva, poda predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, svetnik Branko Orel.  
 
K razpravi se prijavi svetnik Cotič in predlaga, da se kandidat za drţavnega svetnika 
predstavi.  Dodatno obrazloţi, da so člani komisije zavzeli enotno stališče, da občinski svet 
glasuje za vsakega kandidata posebej, ter da se izvede javno glasovanje.  
 
Razpravlja tudi svetnik Medvešček in se strinja s svetnikom Cotičem, da bi se moral kandidat 
za drţavnega svetnika predstaviti, sicer pa da pobudo pozdravlja.  
 
Svetnik Orel pove, da je Zvonka Ferfoljo on predlagal in misli, da je glede na njegove 
izkušnje pravi kandidat.  
 
Zvonko Ferfolja se najprej zahvali predlagatelju in komisiji, ki mu je podporo izrekla. V 
nadaljevanju se predstavi in pove, da se bo, v primeru izvolitve,  potrudil, da bo korektno 
predstavljal in zastopal lokalno območje, kateremu pripada.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-0009/2012 
O predlogu sklepa za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije se 

opravi javno glasovanje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
V nadaljevanju pa podţupanja predlaga glasovanje še o naslednjem  
 

Sklep-u št. 041-0002/2012 
Za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije se imenuje Zvonka 

Ferfoljo, Korita 4 a, 5296 Kostanjevica na Krasu. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 svetnikov je glasovalo ZA.  
 
Podţupanja odpre razpravo glede predlogov za elektorja za volitve v Drţavni svet Republike 
Slovenije.  
 
Svetnik Orel dodatno pove, da je koalicija imela dva kandidata, vendar so se dogovorili, da 
bodo predlagali samo enega.  
 
Svetnik Medvešček apelira na občinski svet, da se za elektorja izvoli Mauricija Humarja, 
glede na to, da so za kandidata soglasno podprli Zvonka Ferfoljo.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 041-0002/2012 
Za elektorja za volitve v državni svet Republike Slovenije se imenuje Mavricij Humar, 

Miren 95, 5291 Miren 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 6  svetnikov je glasovalo ZA, nihče ni bil proti.  

 
Nato podţupanja predlaga glasovanje o drugem sklepu, in sicer 
 

Sklep-u št. 041-0002/2012 
Za elektorja za volitve v državni svet Republike Slovenije se imenuje Fabjan Vičič, 
Orehovlje 38, 5291 Miren. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 5  svetnikov je glasovalo ZA, nihče ni bil proti. 
Podţupanja  ugotovi, da je za elektorja za volitve v Drţavni svet Republike Slovenije izvoljen 
Mavricij Humar, Miren 95, 5291 Miren.  
 

Ad 3 Predlog sklepa za imenovanje treh predstavnikov Občine Miren-Kostanjevica v 
svet zavoda Osnovne šole Miren 

Svetnik Orel, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poda 
obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 014-0062/2012 
Občinski svet glasuje za predlagano listo kandidatov v celoti. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13  svetnikov je glasovalo ZA. 
 
Tako podţupanja predlaga glasovanje še o naslednjem  
 

Sklep-u št. 014-0062/2012 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica imenuje člane v svet zavoda Osnovna šola 

Miren, in sicer: 
1. Aleš Batistič, Miren 219a, 5291 Miren, 
2. Mavricij Humar, Miren 95, 5291 Miren, 
3. Mojca Merkun, Vrtoče 9a, 5291 Miren. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13  svetnikov je glasovalo ZA 
 

Ad 4 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v 
skupščino Kraškega vodovoda Sežana, d.o.o. 

Svetnik Orel poda obrazloţitev, ki je sestavni del gradiva.  
 
Svetnik Budin sprašuje ali druţba nima nadzornega odbora.  
 
Ţupan pove, da ima druţba nadzorni odbor, kakor tudi skupščino.  
 
Aleš Vodičar pove, da se skupščina imenuje za nadaljnji dve leti, do zaključka mandata 
občinskih svetov.  
 
Svetnik Medvešček pričakuje, da bo občinski svet dobival pravočasne informacije, predvsem 
zaradi velike investicije, ki jo pričakujejo.  
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Svetnik Cotič predlaga, da Aleš Vodičar pove, kaj pomeni en glas v skupščini.  
 
Aleš Vodičar pove, da je en glas Občine Miren-Kostanjevica 2.17 % vseh glasov.  
 
K razpravi ni bil prijavljen nihče več, zato podţupanja predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 014-0070/2012 
Občinski svet glasuje za predlagano listo kandidatov v celoti. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov,  vsi so glasovali ZA. 
 
Nato podţupanja predlaga še glasovanje o naslednjem 
 

Sklep-u št. 014-0070/2012 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica imenuje v skupščino Kraškega vodovoda 

Sežana d.o.o.: 
1. Za člana: Aleš Vodičar, Brkinčeva ulica 16, 6210 Sežana  
2. Za namestnika: Stojan Cotič, Opatje selo 2c, 5291 Miren  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov,  vsi so glasovali ZA. 
 
 
Podţupanja zaključi sejo ob 18:25 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Podţupanja: 
Maja Skok Moţina       Mojca Merkun 
 
 
Overitelji:  
Leopold Blaţič        Tihomil Pahor  
 
 
Datum: 16.10.2012 
Številka: 9000-0009/2012 


