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Številka: 0112-7/2017-3 

Datum: 12.12.2017 

 

Odbor za gospodarstvo in proračun  

  

OBČINSKEMU SVETU   

OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

 

Odbor za gospodarstvo in proračun je na 26. redni seji, ki je bila v torek, 12.12.2017 ob 

17.00 uri, obravnaval gradivo za 32. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica in ob obravnavi točke: 

 
 
2. Obravnava in sprejem DIIP za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu 
sprejel naslednji sklep 
SKLEP: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da potrdi dokument DIIP za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu.« 
 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun. 

 
 
 
3.Obravnava in sprejem DIIP za Umetno travo Bilje 
sprejel naslednji sklep: 
SKLEP: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da potrdi dokument DIIP za Umetno travo Bilje.« 
 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun. 

 
 
 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2017 (rebalans št. 2): 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2017 z 
obrazložitvijo sprememb, 

- splošni del proračuna za leto 2017,  

- posebni del proračuna za leto 2017, 

- načrt razvojnih programov za leta 2017-2020, 
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- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017, 

sprejel naslednja sklepa 

SKLEP: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 2) s prilogami.« 

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

proračun. 

SKLEP: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 
(rebalans št. 2).« 
 

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

proračun. 

 

5.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 
2018 (sprememba št. 2): 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018 z 
obrazložitvijo sprememb, 

- splošni del proračuna za leto 2018,  

- posebni del proračuna za leto 2018, 

- načrt razvojnih programov za leta 2018-2021, 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018, 

- Kadrovski načrt 2018 – 2019 
 

sprejel naslednja sklepa 

SKLEP: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (spremembe št. 2) s prilogami.« 

Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 

proračun. 

SKLEP: »Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren–Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 
(spremembe št. 2).« 
 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih članov Odbora za gospodarstvo in 
proračun. 

 
 
Zapisala:                             Predsednik odbora za   

Tjaša Klavora                                                                    gospodarstvo in proračun 

                                                                                                    Robert Gajser 


