OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 Miren
Občinski svet
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v petek 19.10.2007 ob 17.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Branko Orel, Matjaž
Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič, Stanko Mužina, Bogdan Jazbec, Darjo Spačal,
Jožef Stepančič, Aleš Batistič, Adrijan Spačal in Peter Budin.
Opravičeno odsoten: Stojan Cotič.
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič in tajnik Aleš Vodičar.
Podžupan pozdravi prisotne, ugotavlja, da je sklepčnost zagotovljena, saj je prisotnih 13
svetnikov.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podžupan predlaga razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Svetnik Medvešček predlaga, da se točki 4. in 5. zamenjata, meni, da bo bolj enostavno
odločati o elektorju, če bo vnaprej znano ali imajo kandidata za člana Državnega sveta.
Podžupan predlaga glasovanje o predlogu svetnika Medveščka, glasovalo je 13 svetnikov, 5
svetnikov je glasovalo ZA, 7 svetnikov je glasovalo PROTI, 1 svetnik ni glasoval.
Tako je bil sprejet predlagani dnevni red, in sicer:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
3. Obravnava in sprejem Pravil za izvolitev predstavnika občine Miren-Kostanjevica v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta,
4. Obravnava in izvolitev elektorja v volilno telo za volitve člana Državnega sveta,
5. Obravnava predloga in določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Ad 2 Imenovanje overiteljev zapisnika.
Podžupan predlaga za overitelja zapisnika svetnika Adrijana Spačala in svetnika Jožefa
Stepančiča.
Nihče pripomb ni imel, zato je predlagal glasovanje, glasovalo je 13 svetnikov, vsi so
soglasno podprli predlog in tako sprejeli naslednji
SKLEP
Imenujeta se overitelja zapisnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, in
sicer:
1. Adrijan Spačal in
2. Jožef Stepančič.
Ad 3 Obravnava in sprejem Pravil za izvolitev predstavnika občine Miren-Kostanjevica
v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta,
Svetnik Adrijan Spačal poda obrazložitve glede navedenih pravil in predlaga sprejetje le-teh
v predlagani obliki.
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Župan pove, da so bila pravila sprejeta v letu 2002, vendar samo za takratne volitve, sedaj
predlagajo v sprejem pravila, ki bodo veljala tudi za naprej. Sicer pa so vsebinsko enaka kot
takrat.
Svetnik Medvešček predlaga, da je potrebno, v VI. točki pravil, določiti rok do katerega
morajo biti predlogi posredovani komisiji.
Svetnik Spačal Adrijan meni, da bi moral biti določen rok, ki naj bo po razpisu volitev.
Svetnik Klančič pravi, da gre za pravila, ki se sprejemajo za sedanje volitve, ne za nazaj in
ne za naprej.
Župan predlaga, da se rok 15 dni od razpisa volitev Državnega sveta, navede v VI. členu
pravil.
Svetnik Budin je skeptičen tudi glede pristojnosti komisije za mandatna vprašanja, meni, da
bi bila pristojna občinska volilna komisija.
Svetnik Medvešček pove, da se kandidate in elektorje za Državni svet ureja in določa na
podlagi občinskih pravil.
Župan dodatno obrazloži, da komisija za mandatna vprašanja ni o ničemer glasovala oz.
odločala, vsi predlogi so razvrščeni in predlagani občinskemu svetu v sprejem.
(ob 18:15 uri pristopi svetnik Spačal Darjo).
Podžupan predlaga, da tudi statutarno-pravna komisija razpravlja o teh pravilih. Nadalje se
nihče več ni prijavil k razpravi, zato je podžupan predlagal glasovanje. Glasovalo je 14
svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagana
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Miren-Kostanjevica za volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.
Ad 4 Obravnava in izvolitev elektorja v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
Podžupan obrazloži predlogi in predlaga razpravo.
Svetnik Medvešček meni, da ima občina po letih obstoja tudi svojega predstavnika v
Državnem svetu, ne glede na možnosti, ki jih ima. Predlagali pa so člana, za katerega
menijo, da bo dobil veliko podporo v občinskem svetu. Vzroki pa so še drugi, in sicer na
volitvah je dobil največ glasov, postal je predsednik NK Adria, glede na to, da ni bil imenovan
za podžupana, meni, da je primerno mesto kandidata za Državni svet. Zanika kakršne koli
očitke, da vnašajo razdor v drugo politično opcijo. Za elektorja pa pove, da drugih možnosti ,
o morebitnem skupnem predlogu, ni bilo, zato so predlagali svetnika Mužino. Pove tudi, da
nekateri župani že močno lobirajo, da bodo imeli predstavnika v Državnem svetu.
Svetnik Budin meni, da je Državni svet nepotreben, lokalnega predstavnika v sedanjem
mandatu ni na sejah, meni, da bi moral tudi obiskati občinske svete, zato pravi, da to ni
lokalni predstavnik ampak predstavnik stranke.
Svetnik Jazbec pove, da je bil predlog svetnika Medveščka poštena, ter da ne gre za
pogojevanje za glasovanje o elektorju.
Svetnik Budin predlaga, da je, glede na dosedanjo prakso, glasovanje tajno.
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Podžupan, glede na to, da se nihče ni več prijavil k razpravi, predlaga glasovanje o načinu
glasovanje oziroma predlaga glasovanje o tajnem glasovanju.
Glasovalo je 14 svetnikov, 7 svetnikov je glasovalo ZA, 7 svetnikov je glasovalo PROTI.
Glede na to, da ni večina prisotnih svetnikov podprla tajno glasovanju bodo svetniki glasovali
javno.
Najprej podžupan predlaga glasovanje o predlogu kandidata za elektorja, in sicer
1. Stanka Mužino, Orehovlje 27 c, 5291 Miren
Glasovalo je 14 svetnikov, 5 svetnikov je glasovalo ZA, ostali so glasovali PROTI.
2. Fabjana Vičiča, Orehovlje 38, 5291 Miren
Glasovalo je 14 svetnikov, 9 svetnikov je glasovalo ZA, ostali so glasovali PROTI.
Tako je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejel naslednji
Sklep
za elektorja (predstavnika v volilno telo)Občine Miren-Kostanjevica v Državni svet RS
se imenuje
Fabjan Vičič, Orehovlje 38,5291 Miren
Ad 5 Obravnava predloga in določitev kandidata za člana Državnega sveta
Podžupan predlaga glasovanje o predlogu za kandidata za člana Državnega sveta RS.
Glasovalo je 14 svetnikov, vsi so soglasno glasovali ZA in tako sprejeli naslednji
Sklep
Za predstavnika kandidature za kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika
lokalnih interesov v 12. volilni enoti se določi:
Bogdan Jazbec, Lokvica 20, 5291 Miren.

Seja se je zaključila ob 17:35 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Zlatko Martin Marušič

Overitelja:
Adrijan Spačal
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Jožef Stepančič
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