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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 MIREN 
Občinski svet 

osnutek 
 

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

ki je bila 9. novembra 2010 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Mojca Merkun, Aleš Batistič,  Fabjan Vičič, Branko Orel, 
Stanko Mužina, Leopold Blažič, Zvonko Ferfolja, Peter Budin, Tihomil Pahor, Peter Budin, 
Matjaž Nemec, Vojko Urdih, Benjamin Klančič in Silvester Medvešček.  
Opravičeno odsotni: Stojan Cotič. 
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar, Mateja Budin – predsednica 
OVK, Milan Godnič – član OVK, Marinka Velikonja – članica OVK.  
Predstavniki medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper), Alenka Ožbot Klančič (Primorske 
novice), Ivan Velikonja (TV Primorka). 
 
Župan Zlatko Martin Marušič pozdravi vse novoizvoljene svetnike in svetnico, predsednico 
OVK, gospo Matejo Budin, člane OVK in predstavnike medijev. Pove, da je 1. seja sklicana v 
skladu z drugim odstavkom 7. člena Poslovnika OS, v skladu z drugim odstavkom 9. člena 
poslovnika pa vodenje seje preda najstarejšemu članu občinskega sveta, gospodu 
Benjaminu Klančiču.  
 
Ad 1 Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

Svetnik Klančič se zahvali in pozdravi vse prisotne. Ugotovi, da je prisotnih 14 svetnikov, 1 
svetnik se je opravičil, tako je sklepčnost zagotovljena. Predstavi dnevni red in pove, da se o 
dnevnem redu ne glasuje, občinski svet se samo z njim seznani.  
 
Ad 2 Poročilo Občinske volilne komisije o izvidu volitev v svet in volitev župana 

Svetnik Klančič pred besedo predsednici OVK, Mateji Budin, ki poda poročilo o izidu volitev 
(poročilo je sestavni del gradiva).  
 
Predsedujoči predlaga razpravo, vendar se k razpravi ni prijavil nihče. Pove, da o poročilu 
svetniki ne glasujejo ampak se z njim samo seznanijo.  
 
Ad 3 Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 
potrditve mandatov članov sveta 

Predsedujoči obrazloži postopek imenovanja komisije. Komisija ima predsednika in dva 
člana. Člane lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih članov po vrstnem 
redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih  predlogih svet 
ne odloča. Glasovanje o članih komisije je torej posamično. Kandidat je imenovan v komisijo 
z večino glasov opredeljenih navzočih članov OS. Prosi, da občinski svet predlaga 
kandidate.  
 
Predlog št. 1: Svetnik Vičič predlaga Matjaža Nemca 
Predlog št. 2: Svetnik Orel predlaga Fabjana Vičiča 
Predlog št. 3: Svetnik Medvešček predlaga Mauricija Humarja 
Predlog št. 4: Svetnik Ferfolja predlaga Mojco Merkun 
 
Predsedujoči v nadaljevanju predlaga glasovanje o posameznih predlogih po vrstnem redu.  
 
Predlog št. 1: Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 10 jih je glasovalo ZA. 
Predlog št. 2: Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 12 jih je glasovalo ZA. 
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Predlog št. 3: Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA. 
 
Predsedujoči ugotovi, da je komisija izvoljena, tako se o predlogu št. 4 ne glasuje. 
Predsednik komisije pa je tisti z največ glasovi ZA. Sestava komisije je naslednja:  
 

1. Mauricij Humar – predsednik, 
2. Matjaž Nemec – član, 
3. Fabjan Vičič – član.  

 
Predlaga, da se imenovana komisija umakne in se seja občinskega sveta za ta čas prekine.  
 
Ad 4 Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov 

Predsednik mandatne komisije poda poročilo, pove, da so ugotovili, da pritožb ni bilo, prav 
tako so pregledali potrdila o izvolitvi. Predlaga, da občinski svet potrdi mandate vsem 
občinskih svetnikov.  
 
Predsedujoči predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u 
Potrdijo se mandati članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih volitvah 

dne 10. oktobra 2010 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.  
 
Ad 5 Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 

Predsednik mandatne komisije pove, da so prav tako ugotovili, da ni bilo vložene nobene  
pritožbe zoper odločitev občinske volilne komisije o izvolitvi župana. 
 
Predsedujoči tako ugotovi izvolitev Zlatka Martina Marušiča, roj. 23. 2. 1950, iz Opatjega sela 
75, 5291 Miren za župana izvoljenega na volitvah, dne 24. oktobra 2010. Mandat župana 
nastopi z dnem 9. 11. 2010. 
 
Ad 6 Slovesna prisega župana 

Predsedujoči povabi župana, da poda slovesno prisego.  
 
Župan se zahvali in poda prisego, ki se glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v 
skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Miren-Kostanjevica. Pri izvrševanju 
svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občank in občanov.« 
 
Župan pove, da bo funkcijo opravljal poklicno.  
 
Ad 7 Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Župan predlaga, da se točka umakne iz dnevnega reda, komisijo bi tako imenovali na 
naslednji seji.  
 
Predsedujoči predlaga glasovanje o predlogu župana. Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 
svetnikov, ki so predlog potrdili.  
 
Seja se je zaključila ob 18:20 uri.  
 
 
 
Zapisala:         Župan:  
Maja Skok Možina       Zlatko Martin Marušič 


