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Številka: 9000-2/2017-3 
Datum: 6.3.2017 
 

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 25. 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 
24. 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 

24. r.s 
1.2.2017 

1 0 0 2 -
1 / 2 0 1 7  

o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Miren-
Kostanjevica 

realizirano 

 
 007-

13/2016-1 

Občinski svet sprejme Plan dela in terminski koledar sej 
občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 
 

Objavljen na 
spletni strani 

 
360-1/2017-

2 
 

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih 
učinkih. 

realizirano 

 
007-

11/2016-3 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil 
splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2017.  
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora 
trajati najmanj 15 dni. Javna razprava bo trajala do 
20.2.2017. 
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da 
se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na 
spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi 
dostop do predloga proračuna v prostorih občine. 
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k 
predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih 
spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo 
županu. 
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o 
predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni predlog 
proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo 
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. 

realizirano 

 
007-1/2017-

1 

Občinski svet sprejme Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 v 

prvem branju 
realizirano 

 
007-

11/2016-4 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je opravil 
splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2018. O predlogu proračuna se 
opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. 
Javna razprava bo trajala do 20.2.2017. Vpogled v 
predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o 
javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih 
straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do 
predloga proračuna v prostorih občine. Način in rok za 
vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu 
občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih 
straneh in na krajevno običajen način. Pripombe in 
predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 

realizirano 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o 
predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni predlog 
proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo 
občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. 

 
007-2/2017-

1 

Občinski svet sprejme Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 v 

prvem branju 
realizirano 

 
007-4/2017-

1 
Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov 

v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica 

Objavljeno v 
Ur.l.RS, št. 

6/2017 z dne 
10.2.2017 

 
014-3/2017-

1 
 

s k l e p  o spremembi Pogodbe o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo  RRA SEVERNE PRIMORSKE 

Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica 
I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša, da se 
10. člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo  RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska 
razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica (prečiščeno 
besedilo potrjeno dne 2.7.2012 z notarskim potrdilom SV 
657/12)  spremeni tako, da se na novo glasi: 
»Družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe 
na skupščini. V skupščini imajo družbeniki  glasovalno 
pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. 
Družbenike - pravne osebe, ki niso ustanovljene po 
Zakonu o lokalni samoupravi,  zastopajo na skupščini 
njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na 
podlagi pisnega pooblastila zakonitega zastopnika. 
Družbenike - lokalne skupnosti na skupščini zastopajo 
direktorji občinskih uprav oziroma njihovi pooblaščenci, 
na podlagi pisnega pooblastila.". 

realizirano 

 
4224-

3/2017-1 

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila  
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren-

Kostanjevica 

Objavljen v 
Ur.l.RS št. 

8/2017 z dne 
17.2.2017 

 
1002-

0003/2017-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje pozitivno 
mnenje k imenovanju Rosane Pahor ki izpolnjuje 

predpisane pogoje za ravnatelja Osnovne šole Miren. 
realizirano 

 

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

