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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

18. redna seja, 
17.7.2012 

9000-0007/2012 Sklep o overiteljih zapisnika 18. redne seje Realiziran 

 9000-0006/2012 Sklep o sprejemu zapisnika 17. redne seje s sprejetimi 
dopolnitvami:  

- Dopolni naj se razprava svetnika 

Medveščka v drugem odstavku 5. točke in 

naj se glasi: »Svetnik Medvešček sprašuje 

ali ima zavod dovolj finančnih sredstev za 

nabavo potrebne opreme, ki je nujna, če 

želi slediti  in ohranjati kvaliteto 

izobraževanja?« 

- Dopolni naj se razprava svetnika 
Medveščka v 7. odstavku 6. točke z 
naslednjim: »Mnenje občinske uprave in 
delovnih teles občinskega sveta se mora 
oblikovati in uskladiti na sejah matičnih 
delovnih teles. Sedaj pa imamo na seji 
mnenje strokovne delavke, ki je enako 
mnenju Statutarno-pravne komisije, 
nimamo pa mnenja Odbora za kulturo, 
šolstvo, šport in tehnično kulturo.« 

 

Realiziran 

  
 

  

 008-0014/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 

seznani z osnutkom scenarija za vsebino 

Pomnika  braniteljem  slovenske  zemlje na Cerju 

in predlaga naslednje:  

- Pred pripravo predloga proračuna za leto 
2013 se pripravi pregled vseh sklepov, ki 
jih je občinski svet sprejel v povezavi z 
investicijo Pomnik braniteljev slovenske 
zemlje na Cerju,  

- Ovrednoti se delež virov financiranja iz 
vseh projektov, ki so vezani na projekt 
Parka Cerje  

- Občinski svet predlaga, da se obdelajo vsi 
vsebinski sklopi, ki so predvideni v 
Pomniku braniteljem slovenske zemlje na 
Cerju. 

 

V fazi realizacije 

 9000-7/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 

seznani z odgovori na pobude in vprašanja 16. 

redne seje  

Realiziran 

 9000-7/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 

seznani s pregledom realizacije sprejetih sklepov 

Občinskega sveta 17. redne seje 

Realiziran 

 007-0014/2012 - Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
potrjuje Predinvesticijsko zasnovo 

Realiziran 



investicijskega projekta oziroma operacije 
"Oskrba s pitno vodo obale in Krasa", ki ga 
je pripravil Projekt d.d. Nova Gorica oktobra 
2011, številka dokumenta 10848. 

- Občina Miren-Kostanjevica bo v letih 2013 – 
2015 financirala projekt v znesku 2.690.806 
EUR (brez DDV) po tekočih cenah varianta 2 
iz PIZ, ki vključuje tudi nepovratna sredstva 
Kohezijskega sklada in sredstva proračuna 
Republike Slovenije. Od tega zneska je 
delež nepovratnih sredstev v višini 1.839.076 
EUR delež Občine Miren Kostanjevica pa 
851.730 EUR. 
 

 

 007-0015/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 

Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih 

programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-

Kostanjevica. 

Objavljen: Uradni list 
RS, št. 57/2012  
z dne 27. 7. 2012 

 007-0001/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 

predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 

2011- 2012 s sprejetimi dopolnitvami:  

- parcelo št. 457/1 k.o. Bilje se poskuša 

kupcu prodati v celoti 

- Občina naj poskuša z vsemi uporabniki 

vzdolž parc št. 26/2 k.o. Orehovlje skleniti 

najemno pogodbo.  

V fazi realizacije 
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