
 
predlog  Občinski svet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 33 04 670, fax. 05 33 04 82, el. 

pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, spletni portal: www.miren-kostanjevica.si 

   1 

 

Z A P I S N I K 
Konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bila 5. decembra 2018 ob 17.  uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Bogomir Nemec, Matevž Marušič, Zvonko Ferfolja, Tihomil Pahor, Jasmina 
Mihelj Marušič, Nika Miško Nemec, Vesna Klančič, Suzana Černe, Matjaž Mozetič, Aleš 
Batistič, Jože Bezjak, Primož Nemec, David Cigoj, Sebastjan Budin, Matej Petejan.   
Opravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: Župan Mauricij Humar, direktorica Tjaša Klavora, mag. Katja Lužnik Štanta – 
predsednica OVK.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice) in Vanja Trkman (Radio 
Robin).  
 
Župan pozdravi vse novoizvoljene svetnike in svetnice, predsednico OVK, gospo mag. Katjo 
Lužnik Štanta, občinsko upravo in predstavnike medijev. V skladu z drugim odstavkom 9. 
člena poslovnika pa vodenje seje preda najstarejšemu članu občinskega sveta, gospodu 
Zvonku Ferfolji.  
 

Ad 1 Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

Zvonko Ferfolja se zahvali in pozdravi vse prisotne. Ugotovi, da je prisotnih 15 svetnikov, 
tako da 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 

Zvonko Ferfolja preda besedo predsednici OVK, mag. Katji Lužnik Štanta, 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.  
 
Predsedujoči ugotovi, da se je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica seznanil s 
Poročilom Občinske volilne komisije Miren-Kostanjevica št. 28-vol2018 z dne 22.11.2018 o 
izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Miren-Kostanjevica na volitvah z dne 
18.11.2018. 
 

Ad 3 Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 
potrditve mandatov članov sveta 

Predsedujoči obrazloži postopek imenovanja komisije in njene naloge, skladno z 9. členom 
Poslovnika Občinskega sveta. Pove, da so na seji nosilcev kandidatnih list, ki so izvoljene v 
občinski svet, v ponedeljek, 3. 12. 2018, oblikovali predlog za imenovanje tričlanske 
mandatne komisije, in sicer:  

1. David Cigoj 
2. Matevž Marušič 
3. Matjaž Mozetič.  

 
Predsedujoči predlaga razpravo na podani predlog. K razpravi se ne prijavi nihče, zato 
predlaga glasovanje o vsakem članu posebej.  
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Sklep št. 9000-12/2018 
 v mandatno komisijo za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitve izvolitve župana 

občinski svet imenuje Davida Cigoja  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, z dvigom rok je glasovalo ZA 14 svetnikov, 1 
svetnik ni glasoval.   
 
 

Sklep št. 9000-12/2018 
 v mandatno komisijo za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitve izvolitve župana 

občinski svet imenuje Matevža Marušiča  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, z dvigom rok je glasovalo ZA 14 svetnikov, 1 
svetnik ni glasoval.   
 
 

Sklep št. 9000-12/2018 
 v mandatno komisijo za potrditev mandatov svetnikom in ugotovitve izvolitve župana 

občinski svet imenuje Matjaža Mozetiča  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, z dvigom rok je glasovalo ZA 14 svetnikov, 1 
svetnik ni glasoval.   
 
Predsedujoči povabi pravkar imenovano komisijo, da umakne in zaseda. Odredi 15 minut 
odmora 
 

Ad 4 Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov 

Predsedujoči komisiji, David Cigoj, poda poročilo zasedanja komisije. Pove, da so volitve 
potekale brez zapletov, ter da ni zadržkov za potrditev mandatov svetkov.  
 
Po povabilu se k razpravi ni prijavil nihče, zato je predsedujoči predlagal glasovanje o 
naslednjem sklepu  
  

Sklep št. 9000-12/2018-4 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu 
potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov 
list kandidatov, potrjuje mandat svetnicam in svetnikom Občine Miren-Kostanjevica, ki so bili 
izvoljeni na rednih volitvah 18. novembra 2018. 
 

Št. ime in priimek naslov pošta roj. datum 

1. Matej Petejan Miren 141 5291 Miren 10.8.1979 

2. Sebastjan Budin Miren 58 c 5291 Miren 23.11.1970 

3. Mauricij Humar Miren 95 5291 Miren 25.9.1965 

4. Aleš Batistič Miren 219 a 5291 Miren 6.2.1962 

5. Matjaž Mozetič Miren 104 5291 Miren 29.9.1965 

6. Suzana Černe Bilje 188 b 5292 Renče 11.6.1964 
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7. Bogomir Nemec Orehovlje 40 a 5291 Miren 9.9.1959 

8. Primož Nemec Bilje 187 a 5292 Renče 3.9.1977 

9. Jože Bezjak Orehovlje 62 5291 Miren 27.1.1966 

10. Nika Miško 
Nemec 

Bilje 34 g 5292 Renče 5.2.1980 

11. Zvonko Ferfolja Korita na Krasu 4 a 5296 Kostanjevica na 
Krasu 

27.5.1956 

12. Matevž Marušič Opatje selo 75 5291 Miren 6.3.1978 

13. David Cigoj Lipa 11 5296 Kostanjevica na 
Krasu 

17.7.1969 

14. Jasmina Mihelj 
Marušič 

Opatje selo 25 c 5291 Miren 18.12.1979 

15. Tihomil Pahor Kostanjevica na Krasu 
4 

5296 Kostanjevica na 
Krasu 

31.5.1969 

 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.  
 

Ad 5 Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 

Ugotovi se, da ni bilo vložene nobene  pritožbe zoper odločitev občinske volilne komisije o 
izvolitvi župana, zato se ugotovi izvolitev Mauricija Humarja, roj. 25.9.1965, iz Mirna 95, 5291 
Miren,  ki je bil izvoljen na volitvah, dne 18. novembra 2018. Nov mandat župana nastopi z 
dnem 6.12.2018. 
 

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 tudi obvesti občinski svet, da bo funkcijo opravljal profesionalno.  
 
Predsedujoči ugotovi, da je potrjen mandat župana, ter da bo funkcijo opravljal 
profesionalno. Zaradi nezdružljivosti funkcij mu preneha mandat svetnika in je na njegovo 
mesto potrebno imenovati nadomestnega člana. Zaradi navedenega predlaga glasovanje o 
naslednjem sklepu  
 

Sklep št. 9000-12/2018-8 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na podlagi Poročila mandatne komisije o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov 
ali predstavnikov list kandidatov ter ugotovitve, da je na podlagi potrditve mandata 
Župana,  Mauriciju Humarju prenehal mandat svetnika, potrjuje mandat svetnici Vesni 
Klančič, stanujoči v Mirnu 36, 5291 Miren, roj. dne 4.7.1973, kot nadomestni članici 
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov, 14 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.  
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Ad 7 Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Predsedujoči pove, da so na seji nosilcev kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani 
občinskega sveta, oblikovali tudi predlog za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, in sicer:  

1. Aleš Batistič - predsednik 
2. Bogomir Nemec 
3. Zvonko Ferfolja 
4. Matej Petejan 
5. Jasmina Mihelj Marušič 

 
Dodatnih predlogov svetniki niso podali in se k razpravi niso prijavili, zato predsedujoči 
predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-12/2018-9 
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo: 

1. Aleš Batistič - predsednik 
2. Bogomir Nemec 
3. Zvonko Ferfolja 
4. Matej Petejan 
5. Jasmina Mihelj Marušič. 

 
Seja se je zaključila ob 17:45 uri.  
 
 
Zapisala:         Predsedujoči:  
Maja Skok Možina       Zvonko Ferfolja 
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