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Odbor za gospodarstvo in proračun  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 13. redni seji, ki je bila dne 20. 2. 2013, ob 18.00 
uri obravnaval gradivo v sklopu javne razprave proračunov za leti 2013 in 2014 in ob 
obravnavi točke: 
 
2.Obravnava predloga proračuna za leto 2013 in 2014:  
 
Odlok o proračunu sprejel naslednji 
SKLEP: Finančna služba občine naj do naslednje seje odbora pripravi točen podatek o 
dolgu občine in pojasni razliko med 6. in 8. členom Odloka o proračunu za leti 2013 in 
2014. V Odloku o proračunu za leti 2013 in 2014 naj se pravilno oštevilčijo členi in 
popravijo datumi, v besedilu pa opravijo naslednji popravki: v 2. odstavku 6. člena se 
besedo med nadomesti z besedo znotraj, pravilno naj se oštevilči 8. člen (s številko 8. 
in ne z 10.), v 9. členu se črtata  2. in 3. odstavek, 4. odstavek pa postane 2. odstavek. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 

 
Načrt razvojnih programov sprejel naslednji 
SKLEP:Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu naj sprejme 
sklep o pripravi primerjalne analize o izgradnji novega vrtca in sanaciji stare stavbe v 
kateri je vrtec v Kostanjevici na Krasu. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 
 
SKLEP:Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 
– Kostanjevica v nadaljno obravnavo in sklepanje o proračunskih dokumentih za leto 
2013 in 2014 ob upoštevanju pripomb, sugestij oz. stališč odbora za gospodarstvo in 
proračun.  
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih članov Odbora za gospodarstvo 
in proračun. 
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