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Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 

 
 

POROČILO 
 
Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja je na 5. redni seji, ki je bila dne 14. 2. 
2013, ob 15.00 uri obravnaval gradivo za 23. sejo Občinskega sveta Občine Miren 
Kostanjevica in ob obravnavi točke: 
 
3.Obravnava predloga proračuna za leto 2013 in 2014 sprejel naslednja sklepa: 
SKLEP: Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja je seznanjen s predlogom 
proračuna za leto 2013 in 2014 in z njim soglaša.  
Županu in občinskemu svetu odbor  predlaga: 

 da se projekte za razvoj podeželja združi pod eno streho in da se v občini 
pristopi k ustanovitvi primerne oblike organiziranosti tega področja (turizem, 
kmetijstvo, razvoj podeželja),  

 v primeru, da sredstva iz razpisa za strukturne ukrepe v kmetijstvu ne bodo 
porabljena, naj občinska uprava prouči možnost izvedbe dodatnega razpisa, 

 da strokovne službe občin preučijo možnost, da se v projekte razvoja podeželja 
vključi še ribiško pot v občini,  

 občina se aktivno vključi v reševanje problematike poplav. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih. 

 
SKLEP: Do naslednje seje odbora  je potrebno odboru priložiti poročili: 

 upravljalca azila za oskrbo živali za leto 2012 in  

 poročilo Zavoda za gozdove, katera dela je/bo opravil na gozdnih cestah v 
občini. 

Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih. 
 

4.Osnutek Odloka o prodaji blaga izven trgovin sprejel naslednji: 
SKLEP: Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja predlaga občinski upravi, da 
do naslednje seje pripravi osnutek  Odloka o prodaji blaga izven trgovin na podlagi 
posredovanega gradiva. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih. 
 

5.Odgovori župana (razno): 

V zvezi z vprašanjem županu katero delovno telo občinskega sveta je pristojno za obravnavo 
zadev, ko so na dnevnem redu kmetijska zemljišča je odbor sprejel naslednji:. 
SKLEP: Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja predlaga občinskemu svetu, 
da se delo odbora opravlja redno med letom in kolikor je to potrebno tudi pred sejo 
občinskega sveta. Plan delo odbora naj bo usklajen s Planom dela občinskega sveta.  
Ob sprejemanju Plana občinskega sveta naj občinski svet upošteva tudi predloge in 
želje odbora, kot to določa Poslovnik občinskega sveta. 



Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih. 

 
V zvezi z vprašanjem o prekategorizaciji javnih poti je odbor sprejel naslednji: 
SKLEP: Do naslednje seje naj občinska uprava pripravi informacijo o postopku 
prekategorizacije javnih poti. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih. 
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