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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 MIREN 
Občinski svet 
 
 

Z A P I S N I K 
1. izredne seje občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila dne 

28.11.2006 ob 18.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Aleš Batistič, 
Matjaž Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Branko Orel, Bogdan Jazbec, Adrijan 
Spačal, Darjo Spačal, Jožef Stepančič, Stojan Cotič. 
Opravičeno odsotni: Peter Budin in Stanko Mužina. 
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič in tajnik Aleš Vodičar.  
1 predstavnik medijev.  
 
Župan odpre in vodi sejo, ugotavlja, da je prisotnih 13 svetnikov, in da je sklepčnost 
občinskega sveta tako zagotovljena.  
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Župan pove, da svetnik Medvešček predlaga dodatno točko dnevnega reda, gradivo 
je tudi v pisni obliki predložil svetnikom, in sicer imenovanje statutarno-pravne 
komisije.  
 
Svetnik  Medvešček poda dodatne obrazložitve glede njegovega predloga, in sicer z 
namenom pospešiti potek dejavnosti občinskega sveta. Predlaga, da se komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja umakne, se konstituira, imenuje 
predsednika in predlaga člane za statutarno-pravno komisijo.  
 
Župan predlaga razpravo glede dnevnega reda. Nihče se ni prijavil, zato je župan 
predlagal glasovanje o naslednjem dnevnem redu:  

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
2. Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanije za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2006 
4. Imenovanje statutarno-pravne komisije.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani 
dnevni red.  
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Ad 2 Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
Župan poda obrazložitve sklepa, pove, da se je sestal s predstavniki strank in list, ki 
imajo dva ali več svetnikov v občinskem svetu in predlagajo člane komisije kot v 
nadaljevanju. Predlaga razpravo.  
Nihče se ni prijavil k razpravi tako je predlagal glasovanje o 
 

S K L E P – u 
O imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
1. člen 

Imenuje se komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji 
sestavi:  

1. Bogdan Jazbec 
2. Silvester Medvešček 
3. Stanko Mužina 
4. Branko Orel 
5. Fabjan Vičič 

 
2. člen 

Mandat komisije preneha s prenehanjem mandata članov občinskega sveta.  
 

3. člen 
Ta sklep velja z dnem sprejema.  
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, ki so sklep soglasno potrdili.  
 
 
Ad 3 Obravnava in sprejem predloga sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanije za lokalne volitve v Občini Miren-Kostanjevica za volilno leto 2006.  
Župan poda obrazložitve sklepa, ki je sestavni del gradiva.  
Predlaga razpravo.  
Nihče se k razpravi ni prijavil zato je predlagal glasovanje o  
 

Sklep-u  
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve v Občini Miren-

Kostanjevica za volilno leto 2006. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so soglasno potrdili navedeni 
sklep.  
 
Ad 4 Imenovanje statutarno-pravne komisije.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se začasno umakne.  
Ob vrnitvi posredujejo informacijo, da so izbrali predsednika komisije in sicer Branka 
Orla. Svetnik Orel nato pove, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga za člane statutarno-pravne komisije naslednje svetnike: 
Silvestrar Medveščka, Bogdana Jazbeca, Aleša Batističa, Adrijana Spačala in 
Matjaža Nemca.  
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Nadalje župan predlaga razpravo glede članov statutarno-pravne komisije.  
Nihče se k razpravi ni prijavil, zato je predlagal glasovanje o sestavi statutarno-
pravne komisije.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov, vsi so soglasno potrdili sestavo 
statutarno-pravne komisije, in sicer:   

1. Silvester Medvešček 
2. Bogdan Jazbec 
3. Aleš Batistič 
4. Adrijan Spačal 
5. Matjaž Nemec.  

 
Župan predlaga, da se komisija čimprej sestane, da izbere predsednika in pripravi 
predlog sprememb poslovnika in statuta.  
Pove, da so svetnikom predložili seznam komisij občine in predstavnike občine v 
javnih zavodih.  
 
Svetnik Orel predlaga, da svetniki v roku 10 dni predloge članov komisij in 
predstavnikov v javnih zavodih pošljejo v tajništvo občine.  
 
Svetnik Jazbec meni, da naj v čimkrajšem času strokovne službe občine pošljejo 
seznam komisij s številom članov v posamezni komisiji. Ravno tako seznam javnih 
zavodov. Na podlagi teh seznamov naj svetniki pripravijo svoje predloge, da lahko 
komisija obravnava predloge.  
 
Svetnik Adrijan Spačal pravi, da je potrebno določiti točen rok za oddajo predlogov.  
 
Svetnik Medvešček meni,da bi se morala statutarno-pravna komisija prej sestati in 
obravnavati predloge novih komisij, ki jih je potrebno vključiti v statut, ter da bi na 
podlagi tega pošiljali dopolnjene sezname svetnikom.  
 
Svetnik Nemec meni, da bi bilo smiselno, v sklopu komisije za turizem in obmejno 
sodelovanje, razmišljati tudi o komisiji za medobčinska sodelovanja.  
 
Medvešček meni, da je najbolj enostavno, če se za to imenuje posebno komisijo.  
 
Svetnik Spačal predlaga, da predlagano komisijo za mladinska vprašanju združijo z 
komisijo za zdravstvo in socialno varstvo, ki je bila dosedaj veliko manj obremenjena.  
 
Glede na to, da je potrebno, da se statutarno-pravna komisija čimprej sestane, 
svetnik Jazbec predlaga naj se sestane in konstituira takoj po končani seji 
občinskega sveta.  
 
Seja se je zaključila ob 18.40 uri.  
 
 
Zapisala:        Župan: 
Maja Skok Možina      Zlatko Martin Marušič 
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