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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV IN PODANIH POBUD OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010 - 2014 

Številka in datum seje Številka sklepa Naziv akta, pobude ali vprašanja svetnika Status sklepa 

 1. redna seja, 9.11.2010 9000-0008/2010 Sklep o imenovanju mandatne komisije Ni za nadaljnjo obravnavo 

» 9000-0008/2010 Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta Ni za nadaljnjo obravnavo 

2. redna seja, 3.12.2010 9000-0009/2010 
Statutarno-pravna komisija posluša zvočni posnetek 34. redne  
seje in občinski svet seznani o korektnosti zapisnika 34. Redne 
seje in 3. dopisne seje 

Zvočni posnetek je bil poslušan in oba 
zapisnika potrjena 

» » 
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

Sklep prejeli imenovani 

» 007-0018/2010-2 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010 

Objavljen v Ur.l.RS št. 108/2010, 
30.12.2010 

» 007-0022/2010-1 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Objavljen v Ur.l.RS št. 108/2010, 
30.12.2010 

» 
4224-0018/2010-

1 

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Miren-
Kostanjevica 

Objavljen v Ur.l.RS št. 108/2010, 
30.12.2010 

»  478-0027/2010-2 
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalne 
pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za 
parc. št. 3083 k.o. Kostanjevica na Krasu. 

Objavljen v Ur.l.RS št. 108/2010, 
30.12.2010 

3. redna seja, 25.1.2011 9000-0001/2011 Sklep o imenovanju članov Statutarno-pravne komisije Sklep prejeli imenovani 

» » Sklep o imenovanju članov Odbora za gospodarstvo in proračun Sklep prejeli imenovani 

» » Sklep o imenovanju članov Odbora za okolje in prostor Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično 
kulturo 

Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju članov Odbora za zdravstvo in socialno 
varstvo 

Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju članov Odbora za kmetijstva vprašanja in 
razvoj podeželja 

Sklep prejeli imenovani 
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» » Sklep o imenovanju članov Odbora za turizem Sklep prejeli imenovani 

» » Sklep o imenovanju članov Odbora za mladinska vprašanja Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju članov Komisije za sodelovanje s 
sosednjimi občinami in mednarodno sodelovanje 

Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju članov Komisije za pripravo občinskih 
prireditev in izdajo občinskih glasil 

Sklep prejeli imenovani 

» » Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju članov Sosveta za zagotavljanje večje 
varnosti občanov 

Sklep prejeli imenovani 

» » 
Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Goriška knjižnica 
Franceta Bevka 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda OŠ Miren Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbena šola N. 
Gorica 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Zdravstveni dom – 
Osnovno varstvo Nova Gorica 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Zdravstveni dom – 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Goriška lekarna Nova 
Gorica 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju predstavnika za reševanje pritožb občanov 
na postopke policistov 

Sklep prejeli imenovani in MNZ 

» » 
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta javnega podjetja 
Vodovodi in kanalizacija, d.d. Nova Gorica 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta javnega podjetja 
Kraški vodovod, d.o.o. Sežana 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » 
Sklep o imenovanju predstavnika v Javnem skladu za razvoj 
malega gospodarstva Goriške 

Sklep prejeli imenovani in zavod 
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4. redna seja, 16.3.2011 9000-0002/2011 
Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje investicije 
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Soče« 

Sklep prejeli imenovani in zavod 

» » Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta  Ni za nadaljnjo obravnavo 

» 007-0023/2010-2 
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Miren-
Kostanjevica v obdobju april – maj 2011 

Objavljen v Ur. l. RS št. 24/2011, 1.4.2011  

» 007-0003/2011-4 
Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč 
na domu za leto 2011 

Objavljeno v Ur. l. RS št. 23/2011, 
31.3.2011 

» 600-0027/2010-4 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih 
na območju Občine Miren-Kostanjevica 

Objavljeno v Ur. l. RS št. 23/2011, 
31.3.2011 

» 9000-0002/2011 
O predlogu proračuna za leto 2011 se opravi javna razprava, ki 
traja do 15.4.2011 

Predlog proračuna objavljen na spletnem 
portalu 31.3.2011 

» 9000-0002/2011 
O predlogu proračuna za leto 2012 se opravi javna razprava, ki 
traja do 15.4.2011 

Predlog proračuna objavljen na spletnem 
portalu 31.3.2011 

» 9000-0002/2011 
Sklep, da se točka: »Pobude in vprašanja svetnikov« uvrsti kot 
3. točko dnevnega reda vsako drugo sejo občinskega sveta 

Se izvaja 

» 9000-0002/2011 
Župan seznani Občinski svet z Investicijskih načrtom za obnovo 
občinske stavbe (svetnik Medvešček) 

Izvedeno na 7. redni seji 

» 9000-0002/2011 
Opravi naj se predstavitev Civilne zaščite in poda Poročilo o 
ugotovitvah strokovnih služb po zadnjih poplavah (svetnik 
Medvešček) 

Izvedeno na 7. redni seji 

» 9000-0002/2011 
Predstavi naj se projekt zamenjave žarnic na javni razsvetljavi z 
varčnimi in ekološkimi žarnicami (svetnik Medvešček) 

Predstavitev je bila na 9. Redni seji 

5. redna seja, 13.4.2011 9000-0003/2011 
Namesti se usmerjevalno tablo za Bilje v krožišče v Mirnu in v 
krožišče-obvoznica  (svetnik Nemec) 

Občina ni pristojna za namestitev 
usmerjevalnih tabel ob regionalnih cestah, 
bomo pa posredovali predlog na DRSC 

» » 
Župan naj poda obrazložitev glede povečanja števila enot na ČN 
ob Vrtojbici (svetnik Mužina) 

Obrazložitev je bila dana v gradivu za 6. 
sejo 

» » 
Župan naj skliče predsednike KS in se z njimi pogovori o 
urejenosti in urejanju okolja v občini (svetnik Cotič) 

Sestanek je bil realiziran v začetku 
novembra 
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» 007-0007/2011-5 
Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini 
Miren-Kostanjevica 

Objavljen v Ur.l. RS, št. 35/2011, 
13.5.2011 

» 9000-0003/2011 Namesti se usmerjevalno tablo za Bilje v krožišče v Mirnu in v 
krožišče-obvoznica  (svetnik Nemec) 

Pobuda je bila posredovana na DRSC 

6. redna seja, 
18.5.2011 

007-0006/2011 Odloka o proračunu za leto 2011 in 2012 Objavljena v Ur. l. RS, št. 40, 27.5.2011 

 007-0010/2011 Letni program športa za leto 2011 Objavljen v Ur. l. RS, št. 40, 27.5.2011 

 007-0009/2011 Letni program kulture za leto 2011 Objavljen v Ur. l. RS, št. 40, 27.5.2011 

 9000-0004/2011 Sanacija stoječe vode v jarku za odvod meteorne vode v Biljah Odgovor podan  v poročilu za 7. redno 
sejo 

7. redna seja, 
21.6.2011 

9000-0004/2011 Postavitev kampa jugo-zahodno od motokros steze v Vrtojbi Odgovor podan  v poročilu za 7. redno 
sejo 

 9000-0004/2011 Posodobitev spletne strani Odgovor podan  v poročilu za 7. redno 
sejo 

 
014-0040/2011 Sklep o soglasju k imenovanju Antona Petrovčiča za direktorja 

JZ za gasilsko in reševalno dejavnosti 
Sklep posredovan JZ 

 
014-0033/2011 Sklep o soglasju k imenovanju Darka Tomšiča za direktorja JZ 

ZD zobozdravstvo – negativno soglasje 
Sklep posredovan JZ 

 
014-0034/2011 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
Odlok posredovan JZ 

8. redna seja, 
12.7.2011 

007-0011/2011 Občinski program varnosti Objavljen na spletni strani 
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» 
007-0007/2011 Sklep o ugotovitvi obstoja javnega interesa za izvajanje lokalne 

GJS oskrbe(distribucije) s paro in vročo vodo 
Objavljeno na spletni strani 

» 
9000-0006/2011-
3 

Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2010 

Objavljen v Ur.l. RS, št. 61/2011 

» 
9000-0006/2011-
4 

DIIP Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa z Dodatkom št. 1 
za dinamiko vlaganj in financiranja za Občino Miren-
Kostanjevica 

Realiziran 

9. redna seja, 
20.9.2011 

9000-0006/2011-
5 

Rebalans proračuna št. 1 za leto 2011 Objavljen 

» 

9000-0006/2011-
6 

Prodaja dela poslovnega deleža, Občini Renče – Vogrsko, 
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga in sicer v višini 2,13% 
osnovnega kapitala RRA severne Primorske, Regijska razvojna 
agencija d.o.o. Nova Gorica, za skupno dogovorjeno kupnino 
186,2577 EUR 

Sklep je bil poslan RRA in ostalim 
občinam ustanoviteljicam.  

» 

9000-0007/2011 Priprava kalkulacije za priključitev uporabnikov na ČN Bilje 

V izvajanju je snemanje celotne 
kanalizacije v Biljah. Na podlagi posnetkov 
se bo ugotovilo mesta, ki še niso 
priključena mesta, kar bo podlaga za 
pripravo kalkulacij. Na podlagi le-teh se 
bomo odločili o načinu priključevanja. To 
bo izvedeno predvidoma do konca 
letošnjega leta.  

» 
9000-0007/2011 

Predlog spremembe 6. alineje 17. člena Statuta (svetnik Klančič) Bo uvrščeno na decembrsko sejo 
Statutarno-pravne komisije 

» 
9000-0007/2011 

Predlog spremembe 1. in 2. odstavka 8. člena Odloka za 
izvajanju proračuna za leti 2011 in 2012 (svetnik Klančič) 

Bo uvrščeno na decembrsko sejo 
Statutarno-pravne komisije 
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9000-0007/2011 

Postavitev cestnih ovir na cesti do športnega parka »Java« v 
Orehovljah (svetnik Mužina) 

Zadevo bomo proučili v sodelovanju s KS 
Orehovlje 

 
9000-0007/2011 

Sanacija brežine na eni strani reke Vipave od mostu v Mirnu 
navzgor (svetnik Medvešček) 

Pobudo smo posredovali izvajalci del 
Hidrotehnik, d.d.  

 

9000-0007/2011 
Širjenje ambrozije v gramoznici Salonita Anhovo, d. d. (svetnik 
Humar) 

Razdeljena je bila zloženka o širjenju 
ambrozije po gospodinjstvih. Družba 
Salonit Anhovo, d.d. je »pomulčala« 
parcelo v gramoznici in poškropili s 
herbicidom.   

» 
9000-0007/2011 

Razdelitev sredstev iz postavke Pokroviteljstvo občinskega 
sveta (svetnik Medvešček) 

Odgovor poglej spodaj pod št. 1 

»  Organizacija občinskega praznika (svetnik Budin) Odgovor pogled spodaj pod št. 2 

» 
9000-0007/2011 

Seznanitev z raziskovalnim projektom »Envigence – 
učinkovita infrastruktura« 

Realiziran 

 
9000-0007/2011 

Potrditev DIIP projekta »Izgradnja regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Nova Gorica« 

Realiziran 

 
9000-0007/2011 

Seznanitev z realizacijo proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2011 

Realiziran 

 

Odgovor št. 1:Sredstva iz postavke pokroviteljstvo občinskega sveta so se razdelila na podlagi javnega razpisa, o čemer je odločil občinski svet na 25. redni 
seji dne 09.09.2009, ko je sprejel Pravilnik za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih 
družbenih dejavnosti. Na seji je občinski svet (predhodno pa še trije odbori – za turizem, za šolstvo, šport in kulturo ter za mladino) potrdil, da sprejem 
pravilnika predstavlja ustrezno pravno podlago za razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so predvidena na postavkah:  

- Pokroviteljstvo občinskega sveta  
- Sofinanciranje turističnih društev  
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- Sofinanciranje upokojenskih društev, društev žena  
- Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi  
- Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov. 

Posledično je bil dne 26.5.2011 objavljen javni razpis, isti dan pa tudi imenovana komisija za odpiranje in vrednotenje prispelih vlog na Javni razpis za 
sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti - s sklepom 322-0010/2011-2. 
Komisija se je sestala na dveh sejah, pregledala in ocenila pa je vse vloge, ki so prispele na omenjeni javni razpis in skladno s kriteriji razdelila sredstva iz 
navedenih postavk.  

Odgovor št. 2: Kot ugotavlja svetnik Budin, se Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskih glasil ni pravočasno sestala in ni pripravila 
programa občinskega praznika. Do septembra 2011 namreč ni bila sklicana seja komisije, kljub temu, da je praznik občine 3. oktober. Zato je občinska uprava 
sklicala 3. sejo dne 13.9.2011 na kateri je predstavila predlog programa občinskega praznika 2011. 

70. člen poslovnika: 
Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila opravlja zlasti naslednje naloge: 
� pripravlja programe občinskih prireditev, 
� skrbi za izdajo občinskega glasila in ostalih občinskih publikacij, vključno z elektronskimi mediji, 
� obravnava druga vprašanja iz svojega področja dela, ki jih določi svet.  
73. člen poslovnika: 
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in 
predloge v občinskem svetu. 

 

10. redna seja, 
22.11.2011 

9000-0008/2011-
4 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, da 
overitelja zapisnika prejmeta zapisnik v pregled preden se 

ga pošlje v gradivu za naslednjo sejo 

Se izvaja 

» 350-0-0013/2011-
19 

Odlok o regionalnem prostorskem načrtu za ČN ob Vrtojbici Bo objavljen v Uradnem listu RS 

» 350-0-0013/2011-
20 

1. S pričetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep 
o sprejetju Odloka o regionalnem prostorskem 
načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici št. 9000-
0006/2010-8 z dne 6. september 2010. 

Sklep je objavljen na spletnem portalu 
občine 
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2. Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme 
Odloka o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna 
naprava ob Vrtojbici, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova 
Gorica pod številko projekta 10114, junij 2011. 

» 007-0014/2011 Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren – Kostanjevica . 

Bo objavljeno v Uradnem listu RS 

» 007-0015/2011 Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju  Občine Miren-
Kostanjevica. 

Bo objavljeno v Uradnem listu RS 

» 007-0013/2011 Odlok o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov na 
območju Občine Miren Kostanjevica. 

Bo objavljeno v Uradnem listu RS 

» 9000-0008/2011 Problematika bencinske črpalke v Mirnu (svetnik Vičič) Kontaktirali bomo družbo Petrol in DRSC, 
oz. upravljavca ceste glede prometne 
signalizacije in prometne ureditve. 

» 9000-0008/2011 Skupna višina investicje Mrliška vežica in razširitev 
pokopališča na Vojščici (svetik Cotič) 

Glej odgovor št. 3 

» 9000-0008/2011 Voda, ki se preliva iz zbiralnika Sela na Krasu (svetnik 
Ferfolja) 

Gre za vodo od pranja filtrov, ki bi jo lahko 
izkoristili tudi za druge namene, potrebno 
pa bi bilo zgraditi ustrezno infrastrukturo 
za zbiranje te vode. 

 

Odgovor št. 3: Finančno poročilo za projekt »Mrliška vežica in razširitev   Pokopališča Vojščica« 
Izvedba gradbenoobrtniških del (Marc  Gradbeno podjetje d.o.o., Lavričeva cesta 48, 5270 Ajdovščina) 
Pogodbena vrednost je bila 161.726,53€. 



9 

 

Ostali stroški: 
• ZVKD Slovenije – arheološke raziskave             4.894,35€ 
• Nadzor nad gradnjo                                             3.883.53€ 
• Kordinacija za varnost in zdravje pri delu            1.867,80€ 
• Elektro priključek                                                 1.145,75€ 
• Ureditev okolice (zemlja in grad. Dela)                3.326,50€ 
• Ureditev vhoda pred obstoječim pokopališčem   5.800,54€ 
• Projekti za spremembo GD                                 3.540,00€ 

                                                              Skupaj:24.458,47€ 
Na zahtevo ZVKD slovenije je bilo potrebno izvesti še sanacijo protiturškega zidu. 
Pogodba je bila podpisana z izvajalcem CPG Nova Gorica za vrednost 19.331,90€  
Poleg osnove pogodbe so nastali še naslednji stroški: 

• Izdelava statične presoje zidu                               1.056,00€ 
• Izdelava popisov in nadzor nad izvedbo                675,00€ 

                                                                          Skupaj: 1.730,00€   
Skupaj stroški za protiturški zid  21.061,90€.                        
Nakup zemljišča za potrebe razširitve: 

• Nakup zemljišča od Župnije Vojščica v letu 2007   14.470,74€ 
• Nakup zemljišča od Župnije Vojščica v letu 2011    3.748,50€ 

                                                                          Skupaj:   18.219,24€    
Stroški  za mrliško vežico in razširitev pokopališča          204.404,24€ 
Stroški za sanacijo protiturškega zidu                                21.061,90€ 
Skupaj vsi stroški                                                            225.466,14€                               
Pripravil: Albin Pahor             


