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Datum: 16.12.2015 

 

Odbor za gospodarstvo in proračun  

  

OBČINSKEMU SVETU   

OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Odbor za gospodarstvo in proračun je na 12. redni seji, ki je bila v sredo, 16. 12. 2015, ob 

17.00 uri, obravnaval gradivo za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica in ob obravnavi točke: 

 
2. Predlog Sklepa o odpustu dolgov: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 
– Kostanjevica, da Osnovni šoli Miren lahko odpusti dolgove v višini polovice dolga 
vsakemu izmed dveh dolžnikov, v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o pogojih za 
izvedbo ukrepa odpusta dolgov.  

2. 
 
Osnovna šola Miren lahko odpusti dolgove za plačilo oskrbnine vrtca. 

 
3. 

 
Dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in Osnovna šola Miren.  
 

4. 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun.  

 
 
3. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Miren – Kostanjevica: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 
– Kostanjevica, da sprejme sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Miren-Kostanjevica. 
 

1. 
 
Vrednost  točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2016 znaša 0,00027 EUR/m2 na mesec. 
 

 



2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 01.01.2016. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun.  

 
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren – Kostanjevica za leto 
2015: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 

– Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2015.« 

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

 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik odbora: 

Danjela Cijan                                                                                                Robert Gajser  

 

 

 

 

 


