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PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine 
Miren-Kostanjevica.  
 
 

 
Zlatko Martin Ţupan  
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Priloga:  

- Pregled realizacije sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 
 

 

 

 

 



 

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

22. redna seja, 
30.1.2013 

9000-0011/2012 Sklep o sprejemu zapisnika 21. redne seje s 
pripombo 

Realiziran 

 014-75/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
daje pozitivno mnenje k imenovanju:  

- Dijane Majkić, roj. 1978, univ. dipl. 
org., Utovlje 10 a, Seţana 

- Nade Uršič Debeljak, roj. 1968, 
prof. angl. in ital.,  Cankarjeva 28, 
Nova Gorica 

Za direktorico Ljudske univerze Nova 
Gorica v mandatnem obdobju 2013 - 2018 

Realiziran in poslan na LUNG 
 

 007-3/2013 O predlogu proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2013 se opravi javna 
razprava, ki bo trajala do 18.2.2013 

Realiziran 
 

 007-3/2013 O predlogu proračuna Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2014 se opravi javna 
razprava, ki bo trajala do 18.2.2013 

Realiziran 

 478-3/2013 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra v 
lasti Občine Miren-Kostanjevica  

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 12, z dne 
7.2.2013 

 478-41/2012 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra v 
lasti Občine Miren-Kostanjevica 

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 12, z dne 
7.2.2013 

 478-4/2012 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra v 
lasti Občine Miren-Kostanjevica  

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 18, z dne 
1.3.2013 

 007-2/2013 Občinski svet sprejme plan dela in 
terminski koledar sej Občinskega sveta 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 s 
popravkom letnic 

Realizirano, objavljeno na 
spletnem portalu občine  

 360-2/2013 Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih  
 

Realiziran 

 031-11/2012 Občinski svet se seznani z odgovori na 
pobude zbora občanov KS Bilje 
 

Realiziran 

18. redna seja  
17.7.2012 

008-14/2012 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 deleţ 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. 

 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
Vsi sklepi v povezavi z investicijo 
Pomnik braniteljev slovenske 
zemlje na Cerje v tem mandatu so 
bili sprejeti na 18. redni seji in so 
navedeni v tem dokumentu. 
 
 
V prilogi 
 
 
Sklopi so obdelani, podrobni 
popisi se bodo izvedli v sklopu 
projekta Camaa.  



18. redna seja 
17.7.2012 

007-1/2012 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme predlog dopolnitve Načrta 

ravnanja s stvarnim premoţenjem 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 vzdolţ parc št. 26/2 k.o. 

Orehovlje skleniti najemno 

pogodbo. 

 
 
 
 
 
 
 
V fazi realizacije 
 
 
 
V fazi realizacije 

 


