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Številka: 0115-2/2019-3 
Datum: 6. 3. 2019 

 
 

Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo  
  
 
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo je na 2. redni seji, ki je potekala v sredo, 6. 3. 2019 ob 
18.00 uri obravnaval gradivo za 4. redno sejo in ob obravnavi točke:  
 
 
2. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Komen: 
 
sprejel naslednji 
 
SKLEP: »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren-Kostanjevica, da sprejme Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-
Kostanjevica in Občino Komen, v besedilu, kot je predlagan v gradivu.« 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasov PROTI od 5 prisotnih članov Odbora za okolje, prostor in 
kmetijstvo. 

 
 

3. Predlog Sklepa o spremembi poteka meje med Občino Miren-Kostanjevica in Občino 
Šempeter-Vrtojba: 
 
sprejel naslednji  
 
SKLEP: »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren-Kostanjevica, da sprejme Sklep o spremembi poteka meje med Občino Miren-
Kostanjevica in Občino Šempeter-Vrtojba, v besedilu, kot je predlagan v gradivu.« 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasov PROTI od 6 prisotnih članov Odbora za okolje, prostor in 
kmetijstvo. 

 
 
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 – prva obravnava: 
 
sprejel naslednji 
 
SKLEP: »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren-Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica 
za leto 2019 s prilogami.« 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasov PROTI od 6 prisotnih članov Odbora za okolje, prostor in 
kmetijstvo. 
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5. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 – prva obravnava: 
 
sprejel naslednji  
 
SKLEP: »Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu Občine 
Miren-Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica 
za leto 2020 s prilogami.« 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasov PROTI od 6 prisotnih članov Odbora za okolje, prostor in 
kmetijstvo. 

 
 
 
Zapisala: 
Tjaša Klavora 
                                                                                                     Predsednik                                                                                                                                                                                  
                                                                                                  Matevž Marušič 

 


