OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 129, 5291 Miren
Občinski svet
ZAPISNIK
5. izredne seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
ki je bila v ponedeljek 31.03.2008 ob 18.00 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, Stojan Cotič in Peter Budin.
Opravičeno odsoten: Adrijan Spačal.
Ostali prisotni: župan Zlatko Martin Marušič, tajnik Aleš Vodičar.
Predstavnica medijev: Zdenka Tomulič (Radio Koper).
Podžupan pozdravi svetnico, svetnike in ostale prisotne, ugotavlja, da je prisotnih 13
svetnikov, ter da je s tem sklepčnost zagotovljena.
Ad 1 Obravnava in sprejem dnevnega reda
Podžupan predstavi dnevni red in predlaga razpravo.
Svetnik Klančič predlaga, da se točki 3. in 4. zamenjati, da občinski svet najprej obravnava in
sprejme sklep o začasnem financiranju, ker meni, da bo razprava glede proračuna zelo
dolga.
Podžupan predlaga glasovanje o predlogu. Glasovalo je 13 svetnikov, vsi so soglasno
glasovali ZA in tako potrdili naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
3. Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica,
4. Obravnava in sprejem predloga proračuna Občine Miren-Kostanjevica (prvo branje).
Ad 2 Imenovanje overiteljev zapisnika
Podžupan predlaga glasovanje o naslednjem
Imenujeta se
sicer:

SKLEP - u
overitelja zapisnika občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, in

1. Vičič Fabjan in
2. Mužina Stanko.
Glasovalo je 13 svetnikov, vsi so soglasno potrdili predlagani sklep.
Ad 3 Obravnava in sprejem Sklepa o začasnem financiranju Občine MirenKostanjevica
Župan poda obrazložitev sklepa, pove, da gre za začasno financiranje za obdobje od 01.04.
do 31.05.2008.
Svetnik Medvešček meni, da ni vzrokov, da bi prihajalo do tega, da bi se sprejemalo tak
sklep. Do tega je prišlo, ker proračun ni bil predložen. Za naslednje leto predlaga, da se
proračun sprejme pravočasno.
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Svetnik Jazbec se strinja, da ni potrebe po tem, ampak Odbor za gospodarstvo in proračun
je dobil v obravnavo proračun šele v februarju. Meni pa, da če bi pravilno pristopili k izdelavi
proračuna, bi bil sprejet že v decembru ali januarju. Pravi, da tudi sedaj niso usklajeni.
(svetnik Budin pristopi ob 18:05 uri).
K razpravi se ni prijavil nihče več, zato so svetniki glasovali o Sklepu o začasnem
financiranju Občine Miren-Kostanjevica za obdobje od 01.04. do 31.05.2008. Glasovalo
je 13 svetnikov, vsi so soglasno glasovali ZA.
Ad 4 Obravnava in sprejem predloga proračuna Občine Miren-Kostanjevica (prvo
branje)
Župan poda obrazložitve, ki so sestavni del gradiva. Pove, da so vključili tudi realizacijo za
leto 2007.
Svetnik Klančič sprašuje glede brezplačnih avtobusnih prevozih, pravi, da ljudje o tem niso
bili seznanjeni, pa tudi urniki niso bili primerni.
Župan pove, da je bilo že v začetku objavljeno na spletni strani in po oglasnih deskah. Glede
urnikov pa so urnike uskladili na tiste ure, ko ni bilo že vzpostavljenih rednih linij. Pove, da so
ljudje v malem številu uporabljali avtobuse in zato meni, da ni smiselno obdržati teh
avtobusnih prevozov.
Svetnik Medvešček pravi, da v proračun niso vključeni predlogi, ki so bili predlagani že na
prejšnji seji. Predlaga, da občinski svet sprejme naslednji sklep: »Predlog proračuna za leto
2008 se zavrne v celoti in se naroči županu, da pripravi nov osnutek v roku 1 meseca. V
osnutku proračuna župan upošteva enake kriterije financiranja za vse dele občine in v
razvojne projekte vključi projekte, ki so za občino nujno potrebni. To naredi na način, da bo
razvidno koliko posamezna investicija stane, kdaj se začne in konča financiranje določenega
projekta in kdaj se začne in konča fizična realizacija omenjenega projekta. V predlogu
proračuna mora biti na transparenten način vidno, katere investicije letos že potekajo in tiste,
ki se bodo v letošnjem letu pričele realizirati.« V nadaljevanju poda še obrazložitev
predlaganega sklepa, ki jo predloži tudi v pisni obliki in je sestavni del gradiva. Pravi, da
predloga proračuna ne podpira in bo glasoval proti.
Župan obrazloži, da so postavke, ki so že postavljene, jasno zastavljene kako bodo potekale.
Za investicijo v Biljah pove, da manjka samo še III. faza, ki bo razpisana v letošnjem letu in
izvedena v naslednjem letu. Pove pa, da bodo za to investicijo za del sredstev dali poroštvo
javnemu podjetju za najem kredita. Glede občinske stavbe pove, da se bo sicer investicija
prenesla v naslednje leto in bodo v letošnjem letu dokončali dokumentacijo. Obrazloži še
druge investicije in programe iz načrta razvojnih programov.
Svetnik Medvešček sprašuje ali je poroštvo v letošnjem letu mišljeno za Bilje faza II. ali Bilje
faza III. ? Pove, da ostaja skeptičen glede investicij, ker se dogaja, da ne prihaja do
realizacije v času, ki je napovedan oziroma obljubljen. Pravi, da je potrebno razmisliti ali je
smiselno občinsko stavbo obnavljati vnaprej, saj bo v prihodnosti prišlo do rušenja kulturnega
doma in se bo stavba takrat uničila, zaprašila. Pravi, da se mu glede tega odpirajo vprašanja.
Razpravlja še o drugih investicijah. Glede upravno-kulturnega centra v Mirnu pravi, se je
vključilo in dalo prednost investiciji Miren Ostrog, za dokumentacijo pa postavka, kakor je
zastavljena, premajhna. Opozori, da morajo držati obljube, ki so jih dali ljudem ob izvolitvi.
Župan pove, da je poroštvo namenjeno investiciji Bilje faza II in za Krožišče Miren, kar tudi
piše v odloku. Sicer bo poroštvo potrdil še občinski svet. Glede Ostroga pa pove, da so
morali začeti tudi z to investicijo, saj bodo za upravno-kulturni center, potrebne tudi zunanje
površine, zlasti pa za novo telovadnico.
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Svetnik Stepančič opozori, da naj se gradi cesta iz Novela po drugačni tehnologijo, kot je bila
dosedaj, ker je nekvalitetno. Pove, da na odboru za kmetijstvo pripravljajo pravilnik, ki ne
upošteva podeželja, ampak samo kmetijstvo, ugotavlja pa, da so v proračunu sredstva
namenjena za cestno infrastrukturo, za poljske poti, ki so namenjene Biljam. To se mu ne zdi
pošteno.
Župan pove, da so to sredstva občine, ki jih sama porabi za obnovo poljskih oziroma njivskih
poti. Teh sredstev ne pridobi nihče, na ta sredstva ne morejo občani kandidirati, to so
sredstva za vzdrževanje.
V nadaljevanju svetnik Stepančič predlaga, da se stara šola Temnica preda KS Temnica v
uporabo in razpolaganje.
Župan pove, da so šli v razpis za javno-zasebno partnerstvo, vendar se na razpis ni nihče
prijavil. Sicer pa bi imela KS še vedno svoje prostore, partner ne bi zasedel cele stavbe.
Svetnik Budin pove, da ni zadovoljen z NRP, kanalizacije Miren ne razume kot nadstandard,
ampak kot nujo. Ostale zadeve v Mirnu, so majhne zadeve. Pravi, da dosedaj je bil najbolj
kritičen do RRA svetnik Jazbec, vendar pravi, je tudi sam razočaran, saj je dobil na njihovi
spletni strani razpis za razvoj podeželja, ki bi bil pravšnji za Kulturni dom Miren, prebere
vsebino razpisa in pravi, da je lahko investitor občina. Sprašuje ali je kdo vedel za ta razpis?
Predlaga in predloži v pisni obliki naslednje sklepe:
1. Občina Miren-Kostanjevica se aktivno vključi v razreševanje obnove kulturnega doma
v Mirnu in ponudi Krajevni skupnosti Miren partnerstvo oziroma soinvestitorstvo.
2. Aktivnosti, sodelovanje med občino, občinskim svetom in Krajevno skupnostjo Miren
vodi in koordinira župan.
3. Občinski svet imenuje v skladu z 71. členom poslovnika občasno delovno telo za
sodelovanje in pomoč županu pri aktivnostih v zvezi z obnovo Kulturnega doma v
Mirnu.
Pravi, da je potrebno, da župan prevzame aktivno vlogo, zlasti zato, ker se pojavljajo različna
mnenja in želje v Mirnu.
Svetnik Jazbec pove, da so bili na odboru za gospodarstvo in proračun obveščeni, da bo
občina dala poroštvo za Bilje III. faza in ne za II. fazo. Sprašuje se ali je kanalizacija edina in
glavna, ki bo izboljšala kvaliteto življenja naših občanov, ali ni skrajni čas, da se uravnoteži
proračun, ki je na razpolago in da se zagotovi skladni razvoj celotne občine.
Svetnica Faganeli se pridružuje razpravi in mnenju predhodnikov. V glavnem je proračun
namenjen cestam, kanalizaciji. Meni, da bi bilo potrebovati tudi na drugih področjih, ki
zagotavljajo kvaliteto življenja občanov, potrebno je razpršiti sredstva tudi na druga področja.
Župan replicira glede omenjenega razpisa. Pove, da morajo biti stvari pripravljene z
potrjenimi idejnimi načrti, da se lahko kandidira na take razpise. Misli, da bo še možnost v
naslednjem letu.
Svetnik Humar Mavricij pove, da podpisa svetnika Medveščka glede opredelitve začetka in
konca investicij, ter tudi glede prenosa sredstev v primeru, da investicija ni zaključena. Za
Kulturni dom Miren pa pove, da so ga v KS obravnavali že v celotnem prejšnjem mandatu
sveta KS. Krajevna skupnost te investicije ne more prevzeti. Sicer pa je ustanovljena
posebna komisija, ki koordinira in pripravlja zadeve glede Kulturnega doma. Povprašali so
tudi za mnenje društev v smislu njihovih potreb in želja. Opozori pa, da je v sedanjem
proračunu premalo sredstev za dokumentacijo, tudi glede na to, da je investiciji priključen
Miren Ostrog. V letošnjem letu je potrebno zagotoviti sredstva, ki bodo zadostovala za
pridobitev gradbeno dovoljenje. Kulturni dom je potrebno vključiti v razvojne programe občine
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od 2008 do 2011, sicer tako pripravljenega načrta razvojnih programov ne podpira. V kolikor
je projekt potrebno finančno ovrednotiti, predlaga, da se to tudi opravi.
Župan opozori, da bo projekt predstavljen občinskemu svetu in javnosti, ko bo pripravljena
maketa, ki je naročena.
Svetnik Budin ne vidi problema v tem, da je premalo sredstev v proračunu, saj se to v
letošnjem letu lahko reši z rebalansom. Problem vidi v investicijskem programu, opredeliti je
potrebno koliko bo projekt ovrednoten in iz kakšnih sredstev se bo financiral. V drugem delu
pa se investicijski program izdela na podlagi investicijsko-tehnične dokumentacije. Tega KS
ne more delati, ker je strokovno-tehnično zahtevno. Misli, da mora to prevzeti župan, oziroma
občina. Sicer pa se ne strinja z vključitvijo stanovanj v projekt Kulturnega doma.
Svetnik Humar pove, da so z vključitvijo stanovanj iskali možnosti za financiranje samega
projekta in to ni dokončna rešitev.
Svetnik Klančič je mnenja, da je postavka za RRA visoka za dejavnosti, ki jih nudijo občini. V
nadaljevanju opozori, da so se poškodovale krajevne poti ob rekonstrukciji ceste Bilje II.
faza. Predvidena postavka v proračunu je 700 €, pridobljena ponudba za obnovo asfalta po
teh krajevnih poteh pa je 2400 €. Tudi glede ekološkega otoka pravi, da je potrebno
popraviti, ponudbo so pridobili v višini 1800 €.
Župan pove, da cesta ob rekonstrukciji ni bila nikoli zaprta, vendar vozniki niso čakali
semaforja in so uporabljali omenjeni krajevni poti. Sicer pa ima tudi občina postavko za
krajevne poti, ki je bila sicer mišljena za širitev vogala ob Cicibanu, vendar se bodo
dogovorili, da bodo sanirali tudi omenjeni poti.
Svetnik Klančič dodatno opozori, da je postavka za pridobitev uporabnega dovoljenja za
Dom krajanov Bilje prenizka, pravi, da ne bo dovolj za pridobitev slednjega. Poskusil je tudi
pridobiti sredstva na RRA, vendar v letošnjem letu ne bo izvedljivo.
Župan predlaga, da se opravi najnujnejše pri uporabnem dovoljenju, predlaga, da se streha
pusti za naslednje leto. Meni, da bodo namenska sredstva iz prejšnjega leta in letošnjega
leta pokrila nujna dela. Sicer pa bodo KS ostala sredstva od vračanja vlaganj v
telekomunikacije.
Svetnik Nemec opozori, da je bil župan jasen, da se v letu 2008 pridobi uporabno dovoljenje
za Dom krajanov Bilje.
Svetnik Klančič opazarja, da je že začenjal razpravo o objektu na Cerju, želja vseh je, da bi
se objekt dokončal. Vendar meni, da s kapljanjem denarja ne bo končan, oziroma bo šlo zelo
počasi. Predlaga, da se pozove vse partnerje v projektu, da prispevajo svoje deleže.
Svetnik Jazbec pove, da so tudi na odboru obravnavali Dom krajanov Bilje in sam je bil zelo
kritičen, saj bi moralo biti več sredstev.
Svetnik Klančič predlaga, da se čimprej pripravi ustrezen predpis, da se bo lahko izvedlo
vračilo fizičnim osebam.
Svetnica Faganeli sprašuje ali bo izdano gradbeno dovoljenje za zbirni center v Mirnu?
Župan pove, da ne bo potrebno gradbeno dovoljenje, saj ga na bodo tlakovali, ker je mišljen
kot začasen. Zbirni center bo zaprtega tipa, dogovorili se bodo še za urnik, sprejemal pa bo
tudi nevarne odpadke.
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Svetnik Medvešček meni, da je sredstev namenjenih za pridobitev dokumentacije za Kulturni
dom Miren, premalo, posledično se tudi naslednje leto ne bo mogoče prijaviti na razpis.
Ugotavlja tudi, da je postavka za seje nadzornega odbora nižja kot v lanskem letu, ocenjuje,
da je postavka bistveno premajhna.
Župan pove, da so upoštevali realizacijo za lansko leto. Sicer pa so planirali tudi sredstva v
okviru svoje postavke za notranjo revizijo.
Svetnik Budin replicira glede Kulturnega doma Miren. Meni, da je koncept, ki ga je zastavil
pripravljalec način javno-zasebnega partnerstva, zato se sredstev iz strukturnih skladov ne
bo dalo črpati. Potrebno bo pridobiti partnerja, ki bo vlagal v projekt.
Glede razprave o Kulturnem domu se ponovno vključi svetnik Medvešček, ki pravi, da je
stvar odločitve kakšno obliko financiranja bodo izbrali.
Svetnik Klančič se strinja, vendar meni, da morajo biti realni, kajti Občina Miren-Kostanjevica
5 mio € za tak objekt ne bo imela.
Svetnik Cotič opozarja, da je na postavkah politični sistem, realizacija za leto 2006, proti
planu za 2008 višja za več kot 20 %. Prav tako ugotavlja razliko pri dejavnostih župana in
podžupana, kjer je indeks visok, prav tako tudi pri postavki občinske uprave. Ugotavlja, da so
se vse te postavke dvignile, kakor tudi postavka za študentski servis in za zunanjo sodelavko
za okolje in prostor. Misli, da bi bilo bolj smiselno nekoga redno zaposliti za okolje in prostor,
saj je postavka zelo visoka.
Župan pove, da je to v skladu z zakonodajo, oziroma skladno s pravilnikom, ki ga je sprejel
občinski svet. Glede zaposlitve za okolje in prostor pove, da je v načrtu skupna občinska
uprava, kjer naj bi bil zaposlen tudi urbanist.
Svetnik Jazbec replicira glede izvajanja župana. Pove, da imamo zunanjega sodelavca za
okolje in prostor, imamo načrtovano zaposlitev za isto področje v načrtu zaposlitev, prav tako
bo zaposlen delavec za okolje in prostor v skupni občinski upravi, ugotavlja pa, da so stroški
na treh nivoji, nikjer pa se ne znižujejo stroški na spodnjih dveh nivojih.
Svetnik Cotič dodatno razpravlja o javni razsvetljavi, o prevozih šolskih otrok, potrebna pa bi
bila tudi dodatna obrazložitev ravnateljice, glede na to, da je tudi postavka za šolo višja,
razpravlja pa tudi o postavki za vrtce. Razpravlja tudi o kritičnih točkah na cestah, meni, da
bilo potrebno poskrbeti za te točke.
Župan, o prevozih šolskih otrok, pove, da je v pogodbi omogočen dvig cen v skladu s
povišanji cen nafte in rezervnih delov. Pogodba pa je sklenjena za tri leta. Glede postavke za
šolo pove, da je jasno kaj občina financira. Glede plačila za vrtce župan pove, da je delež
plačila staršev nizek, tudi zaradi nižjih dohodkov. Pove tudi o investicijah, ki so bile izvedene
na cestah.
N razpravo svetnika Cotiča glede zemljišča na Trstelju, kjer so postavljene antene, pove, da
so te antene zakonsko zaščitene, niti komunalnega prispevka ni mogoče zaračunati. Lahko
bi tržili z najemnino, vendar zemljišče je v lasti države.
Svetnik Jazbec sprašuje kako se lahko pospešijo postopki z Agrarno skupnostjo Temnica?
Župan pove, da s tem ni seznanjen.
Svetnik Medvešček predlaga preverbo izračuna pri Načrtih razvojnih programov, izračun ni
pravilen. Glede financiranja investicije v OŠ Miren sprašuje ali je realno financiranje do 2024
leta. Sprašuje še glede amortizacije Goriških Vodovodov, kje je zajeta?
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Župan pove, da so tako nekako predvideli, misli, da je tako realno ocenjeno financiranje do
15 let. Glede amortizacije pove, da je v bistvu nimajo.
Svetnik Budin razpravlja glede namenskih sredstev za krajevne skupnosti. Misli, da bi bilo
potrebno pripraviti kriterije, na podlagi katerih se delijo ta sredstva krajevnim skupnostim, saj
je dosedanja delitev nepregledna.
Župan pove, da se namenska sredstva krajevnih skupnosti dopolnjujejo z sredstvi občine.
Sicer pa krajevne skupnosti pripravijo plan in na osnovi tega se sredstva nameni.
Svetnik Humar pove, da je peš pot oziroma most iz Mirna v Orehovlje v slabem stanju, misli,
da ga je potrebno obnoviti. Razpravlja še o zbirnem centru v Mirnu, o ČN v Biljah ter o
pokopališču v Mirnu, pove, da je pričakoval, da bo zajeto v NRP.
Župan meni, da to spada med krajevne poti in ima krajevna skupnosti sredstva za krajevne
poti. Glede ČN Bilje pove, da se posamezniki priključujejo na ČN, zamenjali pa so tudi
grablje s katerimi so bile težave, namestili pa so tudi video nadzor. Glede pokopališča v
Mirnu meni, da bo v letošnjem letu prišlo do gradbenega dovoljenja in v naslednjem letu se
zagotovi 50 % sredstev.
Svetnik Humar meni, da bi lahko šli v začetek investicije že v novembru letošnjega leta.
Tudi v tem primeru, pravi župan, bodo situacije prešle v plačilo v naslednjem letu, zato je
potrebno stremeti k temu da se dela pričnejo v oktobru, da se sredstva, ki so planirana za
letos porabijo.
Svetnik Mužina sprašuje zakaj država ne prispeva k izgradnji krožišča v Mirnu ? Pravi, da
občina ni tako bogata, da gre lahko sama v tako investicijo.
Župan meni, da traja predolgo in je tudi malo možnosti priti v državni proračun s tako
investicijo. Pove, da se krožišče gradi zaradi širitve pokopališča, ker se bo s širitvijo
pokopališča ukinila javna pot.
Svetnik Humar pravi, da to ni res, gradi se zaradi prometne ureditve ter zaradi novega
naselja, ki se gradi, naknadno pa je prišlo tudi do padca meje, za kar bo to pozitivno.
Svetnik Cotič se strinja s svetnikom Budinom glede dodeljevanja namenskih sredstev
krajevnim skupnostim.
Svetnik Medvešček sprašuje ali bo dovolj planiranih sredstev za vzdrževanje spletne strani ?
Aleš Vodičar pove, da v bistvu za vzdrževanje ne bodo rabili sredstev, ažuriranje pa je
enostavno in je stvar občinske uprave.
Svetnik Cotič sprašuje kdo je odgovoren za postavitev označitvenih tabel za projekt »Poti
miru na Krasu«?
Župan pove, da je bilo to Turistično društvo Cerje in Jamarski klub Temnica, izbrali so take
table, ker so smatrali, da bodo zdržale dovolj časa.
Svetnica Faganeli opozarja, da je Kulturni dom Miren obravnavan kot projekt KS, vendar
predlaga, da se obravnava kot skupni občinski projekt.
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Svetnik Klančič meni, da bi bilo prav, da se ustanovi gradbeni odbor za nadaljevanje projekta
in naj se občinski svet v to ne spušča.
Tudi svetnik Budin se strinja, da mora občina prevzeti projekt, KS sama ne bo uspela. Zato
meni, da mora župan to prevzeti kot arbiter pri usklajevanju želja. Misli pa, da bi bilo pošteno
za mnenje vprašati tudi prebivalce Mirna, ali se sploh s tem strinjajo.
Mnenju se pridružuje tudi svetnik Cotič, gre za občinski projekt, ki naj se ga rešuje s
skupnimi močmi.
Župan dodaja, da so dogovorjeni za izdelavo makete in pričakujejo ponudbo.
Svetnik Vičič podpre predlog svetnika Budina, naj bo župan arbiter in naj usklajuje zadeve.
Svetnik Humar pa meni, da potrebujejo partnerja in ne arbitra, ki naj bo kot vodja imel interes
prevzeti projekt.
Svetnik Jazbec predlaga, da je potrebno najprej razmisliti ali obstaja politična volja ta projekt
rešiti in speljati do konca. S skupno politično voljo bodo prišli do želenega rezultata, seveda s
koordinacijo župana.
Svetnik Cotič pravi, da ni potrebno in smiselno spraševati mnenja prebivalcev Mirna.
Svetnik Klančič poudarja, da bo glavni arbiter denar in naj se stvari peljejo pametno naprej v
korist vseh.
Svetnik Medvešček obrazloži potek aktivnosti glede Kulturnega doma Miren. Pove, da se bo
potrebno najprej odločiti in potem bodo projekt predstavili prebivalcem.
Svetnik Mužina predlaga amandma, in sicer da se postavka za pridobitev dokumentacije za
Kulturni dom poveča.
Svetnik Spačal Darjo meni, da je potrebno najprej ovrednotiti projekt in se nato določi
potrebno višino sredstev. Sicer pa se lahko sprejme tudi rebalans.
Župan meni, da bodo planirana sredstva zadostna. Maketa ne bo izdelana pred poletjem in
se bo nato, kar bo najpomembnejše, potrjevalo idejno rešitev. Sicer pa pove, da o vsaki
investiciji, ki se je izvajala, je KS o tem razpravljala in sta bili občina in KS usklajeni.
Svetnik Medvešček opozarja, da župan že v najprej opozarja, da stvari ne bodo stekle in se
izvedle v letošnjem letu, sicer pa bi potrebovali 100.000,00 €. Pravi, da z dobro voljo in željo
župana ni ovir.
Župan predlaga 10 dnevni rok za vlaganje amandmajev.
Podžupan določi rok za vložitev pisnih amandmajev, in sicer do vključno 11.04.2008.
Po zaključeni razpravi podžupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep–u
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica nadaljuje postopek obravnave predloga
Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008
Glasovalo je 14 svetnikov, 11 svetnikov je glasovalo ZA, 3 svetniki so glasovali PROTI.
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Podžupan predlaga glasovanje o naslednjem
Sklep–u
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi predlog Odloka o proračunu Občine
Miren-Kostanjevica za leto 2008 – 1. branje
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov, 8 svetnikov je glasovalo ZA, 4 svetniki so
glasovali PROTI, ostali niso glasovali.
Na glasovanje podžupan predlaga še naslednji
Sklep
Določi je rok za oddajo pisnih amandmajev, in sicer do vključno 11.04.2008.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 13 jih je glasovalo ZA, 1 svetnik ni glasoval.
Seja se je zaključila ob 20:30 uri.

Zapisala:
Maja Skok Možina

Župan:
Zlatko Martin Marušič

Overitelji:
Fabjan Vičič
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