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Odbor za gospodarstvo in proračun  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 7. redni seji, ki je bila v torek, 26. 5. 2015, ob 18.00 
uri obravnaval gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta in ob obravnavi točke: 
 
2. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode občine 
Miren – Kostanjevica (druga obravnava) sprejel naslednji 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 

– Kostanjevica da sprejme Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode v občini Miren – Kostanjevica (druga obravnava), tako, da 

se popravi 1. člen 37. odstavka, ki se pravilno glasi: » Za oprostitev oziroma znižanje 

plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja z vložitvijo pisne 

vloge dvakrat letno.« 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 

proračun.  

 
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in 
prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren – Kostanjevica: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 
– Kostanjevica, da da pozitivno mnenje k izvedbi prireditve »E.C.O. FESTIVAL 2015«, 
ki bo potekala v času od 24.–26. 7. 2015 v Opatjem selu in okolici. 
Zemljišča parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337, vse k.o. Opatje selo, se oddajo v 

odplačno uporabo za namen organizacije navedene prireditve. 

Za uporabo zemljišč iz prejšnjega odstavka se zaračuna najemnina v skladu z 

veljavnim Sklepom o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali 

upravljanju Občine Miren-Kostanjevica. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 5 navzočih članov Odbora za 
gospodarstvo in proračun.  
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 

– Kostanjevica, da sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini 

najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-

Kostanjevica tako, da se preglednica 1. člena dopolni tako, da se za zadnjo alinejo 

doda nova alineja, ki se glasi: 



Prirejanje prireditev, festivalov in drugih 

dogodkov na zemljišču parc. Št. 1964, 1968, 

1969, 7/1 in 1/337 k. o. Opatje selo 

500 EUR na dan 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 5 navzočih članov Odbora za 
gospodarstvo in proračun.  

 
Zapisala: 
Danjela Cijan 
                                                                                                                      Predsednik: 
                                                                                                                     Robert Gajser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 


