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Odbor za gospodarstvo in proračun  
  
 
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 9. redni seji, ki je bila dne 11. 9. 2012, ob 19.00 uri 
obravnaval gradivo za 19. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob obravnavi 
točke: 
 
1. Predlog Dokumenta Identifikacije Investicijskega Projekta (DIIP) Kulturno upravni center 
Miren (KUC) II. faza: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun občine Miren - Kostanjevica je seznanjen, 
da so na razpolago sredstva v takem obsegu, ki omogočajo izvedbo  3. etape II. Faze 
KUC Miren, zato je bil spremenjen tudi načrt. Občinskemu svetu Občine Miren - 
Kostanjevica predlaga potrditev DIIP KUC Miren 2. faza 3. etapa. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih. 
 

2. Predlog Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanem javnih služb 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave 
ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju občine Miren – 
Kostanjevica: 
 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun podpira predlog Pravilnika o načinu 
obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanem javnih služb zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali 
odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju občine Miren – 
Kostanjevica in predlaga občinskemu svetu občine Miren – Kostanjevica, da ga 
sprejme. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 

 
3.  Poročilo o izvrševanju proračuna občine Miren – Kostanjevica za leto 2012: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun ugotavlja, da je bila v I. polletju realizacija 
proračuna 37,7 %, pri čemer je bila dohodnina realizirana 50%, medtem ko so bili 
odhodki skupaj realizirani 35,3%. Odbor ocenjuje, da bo potreben rebalans pri 
izvajanju programov socialnega varstva, kjer je indeks 61,5%, pri prevozih pa je po 
izjavi župana v II. polletju pričakovati nižjo realizacijo. Drugih pripomb na poročilo 
odbor nima.  
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih. 
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