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Odbor za gospodarstvo in proračun  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 
 
 
 

POROČILO 
 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 6. redni seji, ki je bila v torek, 24. 3. 2015, ob 18.00 
uri obravnaval gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta in ob obravnavi točke: 
 
2. Obravnava investicijskega programa za vrtec Bilje sprejel naslednji sklep: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren-Kostanjevica, da sprejme sklep o potrditvi IP za vrtec Bilje. 

 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 7 navzočih članov Odbora za 
gospodarstvo in proračun.  

 
3. Poročilo o stanju objekta bivših opekarn – Frnaže v Biljah: 
SKLEP:Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da se seznani s stanjem na objektu Frnaža v Biljah. Županu 
predlaga, da ustanovi delovno skupino, ki bo poiskala vsebinske in finančne možnosti 
za objekt Frnaža – Bilje do konca meseca maja 2015 upoštevajoč obstoječe omejitve iz 
pogodb, prostora in OPN. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 7 navzočih članov Odbora za 
gospodarstvo in proračun.  
 

4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini 
Miren - Kostanjevica: 
SKLEP:Odbor za gospodarstvo in proračun je seznanjen s predlogom Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Miren- 
Kostanjevica in predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – Kostanjevica, da ga 
sprejme. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 7 navzočih članov Odbora za 
gospodarstvo in proračun. 1 član se je glasovanja vzdržal. 

 
5. Predlog sklepa o soglasju k pogojno sklenjeni sodni poravnavi za parcele prireditvenega 
prostora  Opatje selo: 
SKLEP:  Odbor za gospodarstvo in proračun podpira predlog Sklepa o soglasju k 
pogojno sklenjeni sodni poravnavi v pravdni zadevi pred Okrajnim sodiščem v Novi 



Gorici Opr. št. P 167/2011 in predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – Kostanjevica, 
da ga sprejme. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 7 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun.  
 
6. Predlog sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, 
ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2015 in 2016: 
SKLEP:«Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da sprejme sklep o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja 
nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega, za 
leti 2015 in 2016. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 7 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun.  

 
Zapisala: 
Danjela Cijan 
                                                                                                                      Predsednik: 
                                                                                                                     Robert Gajser 

 
 
 


