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Številka: 9000-7/2016-3 
Datum: 13.9.2016 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled realizacije sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 21. redni seji 

Točka dnevnega reda 3. točka 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

- Pregled sprejetih sklepov 
 
 
 
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 
20. redne seje. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018 
 
številka 

in 
datum 
seje 

št. sklepa ime sklepa status 

20. 
redna 
seja 

014-11/2016  
 

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Miren realizirano 

 014-34/2016-2  
SKLEP o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za 
šolsko leto 2016/17 

realizirano 

 
12280-8/2016-

2 

Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na 
domu v višini 17,25 EUR za efektivno uro. 

realizirano 

 600-2/2016-1  
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za 
organizirane prevoze za šolsko leto 2016/17 

realizirano 

 350-38/2014 
Pobuda št. 101 za spremembo namenske rabe zemljišča 
s parc. št. 16/2 k.o. Miren za postavitev šotora za 
skladiščenje lesa se zavrne.  

realizirano 

 350-38/2014 

Pobuda št. 120 za spremembo namenske rabe zemljišča 
s parc. št. 994/1 in 995 k.o. Vojščica delno vključi v 
nadaljnji postopek tako, da se predlaga spremembo 
namenske rabe za zemljišče s parc. Št. 994/1 k.o. 
Vojščica.  

realizirano 

 350-38/2014 

Občinski svet potrdi predlog stališč do pobud drugih oseb za 
spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in 
dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine 
Miren-Kostanjevica s predhodno sprejetimi spremembami. 

realizirano 

 007-6/2016 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 
Zaključni račun Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2015 

Objavljeno v 
Uradnem listu 
RS št. 51 dne 

22.7.2016 

 007-29/2015-5 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 
Elaborat o oblikovanju cen storitve gospodarskih javnih 
služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na 
področju Občine Miren – Kostanjevica, ki začne veljati s 
1. 7. 2016. Občinsko upravo zadolži, da pripravi vse 
potrebno in izvede razpis za koncesijo do 31. 12. 2016. 

realizirano 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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 007-4/2016-5 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina – 
druga obravnava. 

Realizirano 
(bo objavljen, 
ko ga bodo 
sprejele vse 

občine 
ustanoviteljice) 

 007-4/2016-8 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in 
Vipava – druga obravnava. 

Realizirano 
(bo objavljen, 
ko ga bodo 
sprejele vse 

občine 
ustanoviteljice) 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
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