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

ki je bila 4. novembra 2014 ob 18:00 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 
 
Prisotni člani: Mauricij Humar, Jelka Majcen, Roman Tomšič, Robert Gajser, Sebastjan 
Mozetič, Jasna Stanič, Bogomir Nemec, Ingrid Praznik, Branko Orel, Stojan Cotič, Matevž 
Marušič, Zvonko Ferfolja, Tihomil Pahor, Vojko Urdih,  
Opravičeno odsotni: Mojca Merkun 
Ostali prisotni: dosedanji župan,  Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar, Mateja Budin – 
predsednica OVK ter ostali člani OVK.  
Predstavniki medijev: Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice),  
 
Dosedanji župan Zlatko Martin Marušič pozdravi vse novoizvoljene svetnike in svetnice, 
novoizvoljenega župana, Mauricija Humarja,  predsednico OVK, gospo Matejo Budin, člane 
OVK in predstavnike medijev. V skladu z drugim odstavkom 9. člena poslovnika pa vodenje 
seje preda najstarejšemu članu občinskega sveta, gospodu Branku Orlu.  
 

Ad 1 Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

Svetnik Orel se zahvali in pozdravi vse prisotne. Ugotovi, da je prisotnih 14 svetnikov, 1 
svetnik se je opravičil, tako 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 

Svetnik Orel preda besedo predsednici OVK, Mateji Budin, 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. 041-1/2014 z dne 21. 10. 2014 o 
izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Miren-Kostanjevica na volitvah, dne 
5.10.2014 in 19.10.2014. 
 

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, s katerih so bili 
izvoljeni člani občinskega sveta, v ponedeljek, 27.10.2014, oblikovali predlog za imenovanje 
tričlanske mandatne komisije, in sicer:  

1. Jelka Majcen 
2. Jasna Stanič 
3. Zvonko Ferfolja.  

 
Predsedujoči predlaga razpravo na predlog sestane komisije, oz. naj poda predlog 
dopolnitve komisije. K razpravi se ne prijavi nihče, zato predlaga glasovanje o vsakem članu 
posebej.  
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Sklep št. 9000-10/2014-6 
V Komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov 

članov občinskega sveta se imenuje Jelka Majcen 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
 

Sklep št. 9000-10/2014-7 
V Komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov 

članov občinskega sveta se imenuje Jasna Stanič 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
 

Sklep št. 9000-10/2014-8 
V Komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov 

članov občinskega sveta se imenuje Zvonko Ferfolja 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki z dvigom rok potrdijo predlagani sklep.  
 
Predsedujoči pove, da je občinski svet prejel pritožbo zaradi velikega števila neveljavnih 
glasovnic. Povabi komisijo, da se umakne in začasno prekine sejo.  
 

Ad 4 Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov 

Predsedujoči komisiji, svetnik Ferfolja, poda poročilo zasedanja komisije, glede mandatov 
pove, da niso ugotovili nepravilnosti. Predlaga, da občinski svet potrdi mandate vsem 
občinskih svetnikov.  
Občinski svet je prejel pritožbo glede števila neveljavnih glasovnic. Pove, da so, tako 
občinska uprava, kot tudi OVK, pridobili mnenja ministrstva in DVK. Pritožbo je potrebno 
zavreči, saj je bila vložena prepozno ter na občinski svet, namesto na OVK.  
 
Predsedujoči, glede na to, da k razpravi se ni prijavil nihče, predlaga glasovanje o 
naslednjem  

Sklep-u št. 9000-10/2014-9 
Potrdijo se mandati članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih volitvah 

dne 5. oktobra 2014 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, ki so soglasno potrdili predlagani sklep.  
 
V nadaljevanju občinski svet glasuje še o odločitvi glede pritožbe, in sicer:  
 

S K L E P št. 041-1/2014 
Pritožba Milene Cotič, predstavnice liste kandidatov Slovenske demokratske stranke – 
SDS, z dne 16. 10. 2014 se zavrže. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval. 
 

Ad 5 Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 
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Predsedujoči ugotavlja, 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 19. oktobra 2014. Mandat župana 
nastopi z dnem 4. 11. 2014. 
 

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.« 
 
Na podlagi obvestila z dne 4. 11. 2014 se ugotovi, da bo  Mauricij Humar, župan Občine 
Miren-Kostanjevica, opravljal funkcijo župana poklicno, in sicer z dnem 1. 12. 2014. Med 
4.11.2014 in 1.12.2014 bo funkcijo opravljal nepoklicno. 
 
Župan pove, da bo funkcijo opravljal poklicno, v času do 1.12.2014 pa neprofesionalno, saj 
ima še določene obveznosti do dosedanjega delodajalca.  
 
Na podlagi potrditve mandata Županu Mauriciju Humarju mu preneha mandat svetnika 
zaradi nezdružljivosti funkcije. Občinska volilna komisija naj do naslednje seje ugotovi, kdo bi 
bil izvoljen za člana občinskega sveta, če ne bi bil izvoljen kandidat za župana. 
 

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. Jelka Majcen - članica 
2. Jasna Stanič - predsednica 
3. Zvonko Ferfolja - podpredsednik 
4. Stojan Cotič - član 
5. Branko Orel – član. 

 
Dodatnih predlogov svetniki niso podali, zato predsedujoči predlaga glasovanje o naslednjem  
 

Sklep-u št. 9000-10/2014-10 
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo: 

1. Jelka Majcen - članica 
2. Jasna Stanič - predsednica 
3. Zvonko Ferfolja - podpredsednik 
4. Stojan Cotič - član 
5. Branko Orel – član. 

 
Seja se je zaključila ob 18:50 uri.  
 
Zapisala:         Predsedujoči:  
Maja Skok Možina       Branko Orel 
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