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Številka: 9000-11/2016-3 
Datum: 8.12.2016 
 

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 23. 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 
22. 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 

22. 
redna 
seja 

354-31/2016-2  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z 
možnostmi navezave kanalizacije Občine Renče-Vogrsko 
na Centralno čistilno napravo Nova Gorica.  

realizirano 

 
007-7/2016-3  

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok 
o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Miren – Kostanjevica. 

Ni še 
objavljeno 

 
007-

0024/2015-5 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 
spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta 
Občine Miren – Kostanjevica v prvem branju. 

Sledi drugo 
branje 

 
007-

0009/2016-2 
 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren.  

Objavljen v 
Uradnem listu 

RS, št.  
79/2016 z dne 

9.12.2016 

 
014-

0066/2016-1 

1. 
Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 155.020,64 
EUR razporedi na naslednji način:  

 v letu 2017 v višini 21.345,64 EUR za investicijsko 
vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,  

 v letu 2018 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko 
vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,  

 v letu 2019 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko 
vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,  

 v letu 2020 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko 
vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,  

 v letu 2021 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko 
vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,  

 v letu 2022 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko 
vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,  

 sredstva v višini 27.000,00 EUR ostajajo 
nerazporejena, kot izhaja iz Plana porabe presežka 
prihodkov nad odhodki za leta 2017 – 2022 z dne 
25.10.2016, ki je priloga tega sklepa.  

2. 
Občina Miren-Kostanjevica soglaša s porabo presežka 
prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Ljudska univerza 
Nova Gorica tudi za plače kot izhaja iz Plana porabe 
presežka prihodkov nad odhodki za leta 2017 – 2022 z 
dne 25.10.2016, ki je priloga tega sklepa.  

realizirano 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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141-1/2016 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z 
Analizo stanja o položaju invalidov v občini Miren-
Kostanjevica.  
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 
Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v občini Miren-Kostanjevica, za 
obdobje od leta 2017 do leta 2021.  

realizirano 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si

