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PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine 
Miren-Kostanjevica.  
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

21. redna seja, 
18.12.2012 

9000-0011/2012 Sklep o sprejemu zapisnika 20. redne seje s 
pripombo 

Realiziran 

 007-24/2012 Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi 
organa skupne občine uprave 
Medobčinska uprava občin Šempeter-
Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica in Vipava. 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
103/2012 z dne 24.12.2012 
 

 007-1/2010 Občinski svet sprejme Odlok o prenehanju 
veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave Medobčinska 
uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko in Miren-Kostanjevica. 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
103/2012 z dne 24.12.2012  
 

 007-1/2008 Občinski svet sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih sluţbah v Občini 
Miren-Kostanjevica 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2012, z dne 28.12.2012 

 007-25/2012 Občinski svet Občine Miren–Kostanjevica 
skladno z zahtevami 11. in 31. 
člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu /ZJZP/ Ur.l. RS, št. 
127/2006 in zaključki investicijskega 
elaborata DIIP Občina Miren-Kostanjevica 
(Prenova javne razsvetljave) ugotavlja, da 
so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, 
okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo 
projekta in sklenitev razmerja javno-
zasebnega partnerstva  in da se opredelijo 
temeljni elementi javno–zasebnega 
partnerstva za določitev vsebine odločitve 
in/ali akta o javno-zasebnem partnerstvu". 
 

Realiziran 

 007-12/2012 Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji 
za opravljanje lokalne gospodarske javne 
sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in 
izvajanja javne razsvetljave v Občini 
Miren-Kostanjevica v obliki javno-
zasebnega partnerstva 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2012, z dne 28.12.2012 

 350-4/2012 O dopustitve manjše širitve območja 
stavbnih zemljišč 
 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2012, z dne 28.12.2012 

 007-1/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme dopolnitve Načrta ravnanja s 
stvarnim premoţenjem Občine Miren-
Kostanjevica za leti 2011- 2012 v delu 
nepremičnega premoţenja 

Realizirano 

 478-23/2012-12 SKLEP o vzpostavitvi statusa  grajenega  
javnega dobra lokalnega pomena 
 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2012, z dne 28.12.2012 

 478-40/2012 SKLEP o vzpostavitvi statusa  grajenega  
javnega dobra lokalnega pomena 
 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2012, z dne 28.12.2012 

 4224-10/2012-1 SKLEP o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Miren-Kostanjevica 

Objavljen v Uradnem listu RS, št. 
106/2012, z dne 28.12.2012 
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