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Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 

POROČILO 
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo je na 12. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 20.2.2017, 
ob 17.00 uri obravnaval gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta in ob obravnavi točke: 
 

2. Predstavitev Nogometnega društva Bilje, 
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – prva 

obravnava, 
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 – prva 

obravnava, 
 
Sprejel naslednje sklepe: 
»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo se seznani s predstavitvijo Nogometnega 
društva Bilje.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za okolje, prostor 
in kmetijstvo.  
 

»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Miren–
Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2017.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za okolje, prostor 
in kmetijstvo.  
 

»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Miren–
Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za okolje, prostor 
in kmetijstvo. 
 
»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Miren–
Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2018.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za okolje, prostor 
in kmetijstvo.  
 

»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Miren–
Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018.« 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za okolje, prostor 
in kmetijstvo. 
 
Zapisala:                                                                                                Predsednica 
Tjaša Klavora                                                                                        Jelka Majcen 


