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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129, 5291 Miren 
Občinski svet 
 

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

ki je bila v ponedeljek,  16.06.2008 ob 18.00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mavricij Humar, Sonja Faganeli, Silvester Medvešček, Stanko Mužina, Bogdan 
Jazbec, Darjo Spačal , Jožef Stepančič, Aleš Batistič, Stojan Cotič, Stanko Mužina, Peter 
Budin, Matjaž Nemec, Benjamin Klančič, Fabjan Vičič in Branko Orel. 
Opravičeno odsoten: Adrijan Spačal.  
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar,  
Predstavnice medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice), Zdenka Tomulič (Radio 
Koper). 
 
Podžupan pozdravi prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 14 svetnikov, ter da je s tem 
sklepčnost zagotovljena.  
 
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Podžupan predstavi dnevni red in predlaga razpravo.  
 
Svetnik Klančič pravi, da bi moral biti sklicatelj seje župan in ne svetniki.  
 
Nihče ni imel pripomb in tako so glasovali o dnevnem redu. Glasovalo je 14 svetnikov, vsi so 
soglasno potrdili predlagani dnevni red.  
 
Ad 2 Imenovanje overiteljev zapisnika 
Podžupan predlaga glasovanje o naslednjem  

Sklepu 
Imenujeta se  overitelja zapisnika 6. izredne seje občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica in sicer: 
 

1. Jožef Stepančič  in  
2. Stojan Cotič.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.  
 
Ad 3 Obravnava in sprejem stališča do referendumskega vprašanja na posvetovalnem 
referendumu o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter status mestne občine 
Ljubljana. 
Župan pove, da so o tej temi že razpravljali na 6. redni seji, ko so sprejeli sklep, da podpirajo 
predlog vlade, sklep je bil tudi posredovan vladi v vednost. Ostale aktivnosti glede 
referendumske kampanije pa je občina speljala v skladu z zakonom.  
 
Svetnik Klančič pravi, da so sicer res sprejeli že sklep, vendar je bil takrat odnos 
parlamentarnih strank drugačen kot je danes. Res je, da je ustanovitev pokrajin nuja, ker bo 
iz državnega proračuna prišlo več denarja na pokrajinski nivo, s čimer bodo pokrajine lahko 
več naredile. Dokaz je tudi to, da je bilo veliko ljudi, ob ustanovitvi občin, proti, vendar je bilo 
na področju Občine Miren-Kostanjevica veliko več narejenega, kot bi bilo sicer pod drugo 
občino. Zaradi teh dejstev je predlagal, skupaj z kolegi, da se skliče izredna seja pred 
referendumom, z namenom pokazati, da so enakega stališča, kot so bili pred enim letom. 
Prebere tudi katera so referendumska vprašanja za to področje in slednje tudi komentira in 
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meni, da je prav, če glasujejo za pokrajino kot je predlagana, ter da se glasuje za ime 
Goriška pokrajina.  
 
Svetnik Medvešček  meni, da se morajo kot občinski svetniki do teh vprašanj opredeliti. Sicer 
se je res od lanskega leta že marsikaj spremenilo, vendar stališča morajo zavzeti enaka kot v 
že sprejetem sklepu. Poudari, da je pokrajina za razvoj zelo pomembna, ter da mora občinski 
svet podati jasno stališče glede tega, da bodo to vedeli tudi občani.  
 
Svetnik Mužina pove, da so tudi iz stranke dobili pobudo za sklic seje in sprejem mnenja 
glede referendumskih vprašanj, zato je bil tudi pobudnik.  
 
Svetnik Humar pove, da je bil tudi pobudnik za sklic seje, da se potrdili mnenje in že sprejet 
sklep. Pridružuje se tudi mnenju predhodnikov, da je ustanovitev pokrajin pomembna in 
pozitivna.  
 
Svetnik Jazbec pove, da je pričakoval, da bo še kdo razpravljal. Pove, da sam od stranke ni 
dobil nobene pobude, zato pove, da bo razpravljal samo v svojem imenu. Opozori, da je 
razprava zelo pomembna, ter da so pokrajine zelo pomembne, z vidika decentralizacije, 
sredstev za delovanje, predvsem pa sredstev za razvoj. Meni, da so periferne občine dobile 
premalo sredstev, kajti ne morejo konkurirati sorodnim občinam onkraj meje v Furlaniji 
Julijski krajini, ki je veliko bolj razvita. Preko pokrajin bi lahko pridobili več finančnih sredstev 
iz unije. Menja je, da se največ govori o imenu pokrajin ter o sedežu pokrajine, nič pa se ne 
govori o vsebini le-teh. Poudari, da bi bilo najprej potrebno rešiti vsebino, ime je potem 
obrobnega pomena. Odgovora na to, kaj bodo pridobili s pokrajino in kaj so pripravljeni za to 
storiti, še ni dobil, govori pa se samo o imenu.  
 
Tudi svetnik Budin se vključi v razpravo, izpostavi novi način financiranja lokalnih skupnosti 
ter ustavne pritožbe Mestne občine Ljubljana, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Trzin. 
MOL se je pritožila, ker naj bi tako pridobila premalo sredstev, po gradivu, ki ga je prejel pa 
razume in meni, da je sredstev še preveč. Razpravlja tudi o Državnem svetu, ki bo po 
ustanovitvi pokrajin nepotreben in ga bo po vsej verjetnosti nadomestil Zbor pokrajin, ki bo 
imel drugi smisel. Sicer pa dileme glede pokrajine nima, vendar tudi ime je pomembno iz 
zgodovinskega vidika. Pravi, da mu je ime Goriška pokrajina bolj pri srcu, sicer pa bi 
spoštoval demokratično voljo volivcev, ki bodo na referendumu izrazili voljo.  
 
Svetnik Jazbec replicira svetniku Budinu glede Državnega sveta, ki je postal dejansko 
podaljšana roka strankarsko-političnih interesov. Zato je danes tako in zato se s tem danes 
ukvarjajo.  
 
Svetnik Orel  tudi pove, da bi se strinjal z imenom Goriška pokrajina, vendar je prav, da se 
ljudje o tem opredelijo na referendumu. Sicer pa nihče ne ve kako se bodo pokrajine 
financirale.  
 
Svetnik Klančič pove, da Zakon o financiranju pokrajin ni bil sprejet, zato je vse to še 
nejasno. Je pa že v 143. členu Ustave RS povedano, da se bodo občine opredeljevale kam 
bodo spadale in kam se bodo združevale. Če bi se spoštovalo to določbo ustave, teh dilem 
sploh ne bi bilo, saj občine in njihovi občani najbolj vedo kam spadajo.  
 
Župan predlaga, da se sprejme enako stališče kot je bilo sprejeto pred enim letom. Glede 
imena pa naj se ljudje odločijo. 
 
Dodatno razpravlja tudi svetnik Medvešček in se strinja z mnenjem ostalih svetnikov glede 
imena pokrajine. Meni pa, da če ne podprejo že sprejetega stališča, ne bodo izražali 
dejanskega mnenja. Meni tudi, da morajo biti dovolj kritični, da priznajo, da so na področju 
bivše Občine Nova Gorica malo naredili, da bi lahko bili regija.  
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Svetnik Nemec pove, da ga moti to, da se sedaj pred volitvami skuša pokrajine spraviti pod 
streho, za kar pa bo lahko kdo drug nosil posledice v prihodnosti. Res je, da se lahko 
zakonodajo dopolnjuje, vendar je kljub vsemu vse zelo površno pripravljeno.  
 
Svetnik Vičič meni, da je potrebno potrditi že sprejeti sklep v lanskem letu, in sicer, da 
podpirajo Goriško pokrajino s sedežem v Novi Gorici.  
 
Svetnik Cotič se strinja s svetnikom Jazbecem, da ni problem v imenu ampak o vsebini, kaj 
bodo občine od tega imele. Misli, da so pokrajine zelo pomembne za razvoj našega 
področja.  
 
Svetnik Jazbec predlaga, da se sprejme enotno stališče občinskega sveta.  
 
K razpravi se ni prijavil več nihče, zato je podžupan predlagal glasovanje o naslednjem: 
 

S k l e p – u 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se s predlogom Goriške pokrajine s 
sedežem v Novi Gorici strinja. 

 
Glasovalo je 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:40 uri.  
 
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Maja Skok Možina       Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
Overitelji: 
 
Jožef Stepančič       Stojan Cotič 
 
 
 
 
 


