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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 

 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 6. redni seji, ki je bila v ponedeljek 27. 2. 2012, ob 
19.00 uri, obravnaval gradivo za 13. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob 
obravnavi točk: 
 
1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren – Kostanjevica za leto 2012 
 
 Sprejel  
 
Na podlagi gradiva, objavljenega na spletni strani občine in dodatnih razlag župana in tajnika 
občine ter izmenjave mnenj in diskusije, je odbor za gospodarstvo in proračun opravil 
poglobljeno razpravo o spremembi Odloka o proračunu občine Miren – Kostanjevica za leto 
2012. Odbor je ugotovil, da gre za bistveno zmanjšanje odhodkov prihodkov, ki presega 
2.000.000 EUR. Zmanjšanje gre predvsem na račun treh postavk in sicer prejetih sredstev iz 
državnega proračuna in državnih investicij, prejetih sredstev iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna evropske unije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev 
EU – kohezija. Odbor predlaga občinski upravi, da do naslednje seje občinskega sveta 
analitično prikaže katere investicije se zmanjšajo v prvih dveh postavkah. Največje 
povečanje odhodkov so člani odbora ugotovili pri projektu vrtec v Opatjem selu. Mnenje 
članov odbora je, da je potrebno najprej izvesti prodajo stare šole v Opatjem selu, nato pa 
naj sledijo postopki za izgradnjo novega vrtca. V zvezi z zmanjšanjem odhodkov Kulturno 
upravnega centra v Mirnu iz 400.000 EUR na 110.000 EUR odbor želi podrobnejšo 
informacijo z vidika terminskega plana, ter predlaga, da se te postopke v optimalni meri 
pospeši.  
SKLEP 6/2/1: Odbor za gospodarstvo in proračun občine, predlaga občinskemu svetu, 
da pri sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren – Kostanjevica 
za leto 2012 upošteva zgoraj navedene pripombe. 
 
Sklep je bil sprejet z 4 glasovi    ZA      in   / glasovi    PROTI    od 4 navzočih. 
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