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Številka: 0112-4/2017-3 

Datum: 20.6.2017 

 

Odbor za gospodarstvo in proračun  

  

OBČINSKEMU SVETU   

OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Odbor za gospodarstvo in proračun je na 23. redni seji, ki je bila v torek, 20.6.2017 ob 16.30 

uri, obravnaval gradivo za 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica in ob 

obravnavi točke: 

 

2. Obravnava DIIP-a za Naravoslovno tematsko pot ob reki Vipavi 
 
sprejel naslednji sklep 

SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica se predlaga, da sprejme 
predlagani sklep in potrdi DIIP za Naravoslovno pot ob reki Vipavi« 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 

proračun. 

 
3. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren - 
Kostanjevica, april 2017, Kraški vodovod Sežana d.o.o. in Elaborata o oblikovanju cen 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d. d. 

Sprejel naslednji sklep 

SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica se predlaga, da sprejme 
predlagani sklep in potrdi predlagane cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, Plan 2017, februar 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi 
in kanalizacija Nova Gorica d. d. in z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno 
vodo v Občini Miren - Kostanjevica, april 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne 
službe Kraški vodovod Sežana d.o.o.« 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 

proračun. 
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4. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. 

Sprejel naslednji sklep 

SKLEP: »Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica se predlaga, da sprejme 

predlagani sklep in potrdi predlagane cene gospodarske javne službe, ki jih je z 

Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda, Plan 2017, februar 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi 

in kanalizacija Nova Gorica d.d., z naslednjo dopolnitvijo: 

1. določi naj se prehodno obdobje za priklop uporabnikov na javno infrastrukturo 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki traja maksimalno 6 mesecev 

2. po poteku 6 mesecev od zadnjega poziva izvajalca gospodarske javne službe 

uporabnikom, se prične z zaračunavanjem storitve iz tabele: 

 

(Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, Plan februar 2017, Vodovodi in 

kanalizacija Nova Gorica d.d., str. 33)« 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 

proračun. 

 

 
 
Zapisala:                             Predsednik odbora za   

Andreja Slejko Merkun                                                      gospodarstvo in proračun 

                                                                                                    Robert Gajser 

 

 


