
 
 
Številka: 0112-0006/2012-2 
Datum: 23. 10. 2012 

 
Odbor za gospodarstvo in proračun  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 

POROČILO 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 10. redni seji, ki je bila dne 23. 10. 2012, ob 18.00 
uri obravnaval gradivo za 20. sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob 
obravnavi točke: 
 
2. Predlog sklepov soglasij k: 
a) Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja: 
b) Tehničnim pogojem za priključitev na toplovodno omrežje v občini Miren - Kostanjevica 
c)Predlogu tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja sprejel 
SKLEP: Na podlagi spodaj navedenih ugotovitev, da sistem ogrevanja s toplotnim 
omrežjem pomeni bistveni prihranek v primerjavi s sedanjim načinom ogrevanja 
(kurilnim oljem), še posebej, ker bodo nanj priključeni proračunski uporabniki, da 
izvajalec zagotavlja za tretjino nižjo ceno, da je ta sistem konkurenčen v primerjavi z 
drugimi sistemi in da ga bo Občinski svet v primeru sprememb cene ponovno 
obravnaval, ter glede pripombe o zunanjem izgledu kotlovnice, ki bo kmalu 
dokončana, ter da naj bi sistem začel s poskusnim obratovanjem čez tri tedne; Odbor 
za gospodarstvo in proračun občine Miren - Kostanjevica Občinskemu svetu predlaga 
da, da soglasje k:  
a) Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja, 
b) Tehničnim pogojem za priključitev na toplovodno omrežje v občini Miren – 
Kostanjevica in 
c) Predlogu tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 
 

3. Obravnava predloga sklepa o višini cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun od družbe Komunala d. d. Nova Gorica 
pričakuje, da do seje Občinskega sveta (29. 10. 2012) pripravi dopolnitev predloga z 
upoštevanjem zadržkov. Občinski svet pa naj o tem pravilniku sklepa na eni od 
naslednjih sej (v ponedeljek naj se OS o tem samo seznani).   
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 

 
4.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren – Kostanjevica za leto 
2012: SKLEP: Občinski svet občine Miren – Kostanjevica sprejme Predlog Odloka o 
spremembi Odloka o proračunu občine Miren – Kostanjevica za leto 2012. 
 
Zapisala: 
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