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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 MIREN 
Občinski svet 
 
 

Z A P I S N I K  
1. konstitutivne seje občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 
ki je bila v torek 14.11.2006 ob 18.00 uri v prostorih Občine Miren-

Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Peter Budin, 
Aleš Batistič, Matjaž Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Branko Orel, Stanko 
Mužina, Bogdan Jazbec, Adrijan Spačal, Darjo Spačal, Jožef Stepančič, Stojan Cotič.  
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar, predsednica 
občinske volilne komisije Mateja Budin, zapisnikarica Maja Skok Možina. 
Predstavnici medijev: Alenka Ožbot Klančič (za Primorske Novice), Zdenka Tomulič 
(za Radio Koper).  
 
Župan odpre sejo in pozdravi novoizvoljene svetnike, svetnike iz prejšnjega mandata 
ter druge prisotne.  
Najprej predstavi dnevni red in predlaga razpravo o slednjemu.  
 
Svetnik Medvešček se sprašuje ali se ne najprej sprejema začasni poslovnik ter ali 
prvo sejo vodi župan ali najstarejši izmed svetnikov.  
 
Župan meni, da je poslovnik veljaven in ga ni potrebno ponovno sprejemati in so 
ravnali po temu. Pove, da so poslovnik in statut poslali tudi novoizvoljenim svetnikom.  
 
Svetnik Jazbec pravi, da je preučil poslovnik in je prepričan, da začasnega 
poslovnika ni potrebno sprejemati, ker je zastavljen tudi za novokonstituiran svet.  
 
Svetnica Faganeli se strinja, da sejo vodi župan. 
 
Svetnik Medvešček poudarja, da ne bo nesporazuma, da v 15. členu Zakona o 
lokalni samoupravi piše, da prvo sejo skliče župan, vodi jo najstarejši član sveta oz. 
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Meni, da je zato 
poslovnik v neskladju z zakonom in predlaga, da najstarejši član predlaga, da sejo 
vodi župan in to sprejme občinski svet.  
 
Župan predlaga, da sejo vodi župan v skladu s poslovnikom občinskega sveta in 
predlaga glasovanje o tem.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Svetnik Medvešček meni, da bi morala biti komisija za mandatna vprašanja 
imenovana na današnji seji.  
 
Župan pove, da ima pod točko razno predlog, da se sestanejo nosilci list, kjer se 
oblikuje predlog mandatne komisije.  
 



1. konstitutivna seja  2 

Svetnik Medvešček meni, da bi morali biti nosilci list sklicani pred prvo sejo in ne po 
njej. Predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer imenovanje komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Župan pove, da so pri tem upoštevali poslovnik in predlaga, da se to točko 
obravnava na naslednji seji. Pove tudi, da so pred štirimi leti šli po enakem postopku.  
 
Svetnik Budin se strinja s svetnikom Medveščkom glede dodatne točke dnevnega 
reda, ker sicer bo potrebna še ena seja občinskega sveta samo za imenovanje te 
komisije.  
 
Svetnik Spačal poudari tudi, da je potrebno ločiti med konstitutivno in redno sejo.  
 
Svetnik Klančič predlaga, da statutarno-pravna komisija uskladi statut z novo 
zakonodajo, prav tako tudi poslovnik.  
 
Župan nadalje predlaga glasovanje o dnevnem redu, kot je bil predlagan, in sicer: 

1. Obravnava in imenovanje mandatne komisije 
2. Potrditev mandatov članov in konstituiranje občinskega sveta 
3. Potrditev mandata za župana.  

 
Ob glasovanju so bili prisotni vsi svetniki, ki so soglasno potrdili dnevni red.  
 
 
Ad 1 Obravnava in imenovanje mandatne komisije.  
Župan predlaga razpravo o predlogu sklepa o imenovanju komisije.  
 
K razpravi se nihče ni prijavil, zato je župan predlagal glasovanje o  
 

SKLEP-u 
V tričlansko mandatno komisijo se imenuje: 
1. Bogdan Jazbec 
2. Branko Orel 
3. Fabjan Vičič.  
 
Ob glasovanju so bili prisotni vsi svetniki, ki so soglasno potrdili predlagano sestavo 
mandatne komisije.  
 
 
Ad 2 Potrditev mandatov članov in konstituiranje občinskega sveta 
Besedo prevzame predsednica občinske volilne komisije, gospa Mateja Budin in 
predstavi poročilo o izidu volitev v Občini Miren-Kostanjevica (poročilo so v pisni 
obliki svetniki prejeli kot sestavni del gradiva). Pove, da je nastal problem v volilni 
enoti 1 v OŠ Miren, kjer je bila ena glasovnica več kot je bilo volilcev za volitve 
občinskega sveta. Po preverjanjih, pove,  so se odločili, da volitev ne bodo ponovili.  
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Župan nadalje odpre razpravo, vendar se nihče ni prijavil, zato je predlagal 
glasovanje o mandatih članov in konstituiranje občinskega sveta.  
 
Ob glasovanju so bili prisotni vsi svetniki in tako potrdili mandate svetnikov 
občinskem svetu Občine Miren-Kostanjevica, in sicer:  
Volilna enota 1:  Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Peter 
Budin, Aleš Batistič. 
Volilna enota 2: Matjaž Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Branko Orel, 
Stanko Mužina. 
Volilna enota 3: Bogdan Jazbec, Adrijan Spačal, Darjo Spačal, Jožef Stepančič, 
Stojan Cotič.  
 
Župan ugotavlja, da so mandati svetnikov potrjeni in je občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica konstituiran.  
 
 
Ad 3 Potrditev mandata za župana.  
Mateja Budin pove, da je bil izvoljen Zlatko Martin Marušič z 67.33 % glasov.  
 
Jožef Stepančič predlaga glasovanje in potrditev mandata župana Zlatka Martina 
Marušiča za naslednje mandatno obdobje 2006 – 2010.  
 
Ob glasovanju so bili prisotni vsi svetniki, ki so soglasno potrdili mandat župana.  
 
 
Ad 4 Razno 
Župan razdeli vabila za usklajevalni sestanek nosilcem list, ki imajo dva ali več 
članov v občinskem svetu. Pove, da se bodo tudi krajevne skupnosti sestale v tem 
tednu.  
 
Svetnik Medvešček se sprašuje ali se vsi s tem strinjajo.  
 
Svetnik Spačal Adrijan predlaga, da se neskladja z zakonodajo odpravi.  
 
 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri.  
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Maja Skok Možina      Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
 


