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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

23. redna seja, 
13.3.2013 

9000-1/2013 Sklep o sprejemu zapisnika 22. redne seje s 
pripombo 

Realiziran 

 9000-2/2013 - Občinska uprava naj do naslednje seje 

izbere ponudnike (npr. Komunala, Ţelva), 

ki bi bili pripravljeni vzdrţevati kroţišča. 

- Občinska uprava naj do naslednje seje 

pregleda in prouči moţnosti začasne 

zaposlitve delavcev (komunalnih) po 

sistemu javnih del. 

Realizirano za kroţišče v Mirnu 
 
 
 
 
Realizirano, pripravljena in 
oddana vloga na zavod za 
zaposlovanje-programi javnih del. 

 9000-2/2013 

 

Občinski svet podpre predlog Odbora za 

kmetijska vprašanja in razvoj podeţelja o 

pripravi  Odloka o prodaji blaga izven 

trgovin, ki naj bo pripravljen v 60 dneh 

Ni realizirano  

 9000-2/2013 

 

Na prihodnji seji občinskega sveta se 

obravnava  prirejanje festivalov v Občini 

Miren-Kostanjevica 

Realizirano 

 9000-2/2013 

 

Na sejo občinskega sveta se povabi 

direktorja poslovne enote Pošta Slovenije 

v Novi Gorici, da nam obrazloţi odločitev 

glede ukinitve poštne enote v Kostanjevici 

na Krasu. 

Realizirano 

 014-6/2013 

 

Občinski svet se seznani s poročilom o 

delu Medobčinske uprave občin 

Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in 

Miren-Kostanjevica za leto 2012. 

Realizirano 

 9000-2/2013 Amandma na Odlok o proračunu Občine 

Miren-Kostanjevica 

8. člen se spremeni in se 
glasi: 

»Za projekte v vrednosti nad 200.000 EUR 
mora Investicijski program -IP ali 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta - DIIP potrditi občinski svet. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve 
občinskega sveta.« 

Realizirano 

 007-3/2013 

 

Sprejme se odlok o proračunu za leto 

2013 

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 25 dne 
22.3.2013  

 007-3/2013 

 

Sprejme se odlok o proračunu za leto 

2014 

 

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 25 dne 
22.3.2013 



 0112-2/2013 

 

Občinski svet sprejme sklep, da se pripravi 

primerjalna analiza o izgradnji novega 

vrtca in sanaciji stare stavbe v kateri je 

vrtec v Opatjem selu. 

 

Analiza je v pripravi.  

 007-1/2008 

 

Zdruţita se 1. in 2. obravnava Odloka o 

spremembah Odloka o gospodarskih 

javnih sluţbah v Občini Miren-

Kostanjevica. 

 

realizirano                                                                                                 
  

 007-1/2008 

 

Občinski svet sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah 

Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v 

Občini Miren - Kostanjevica 

 
Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 25 dne 
22.3.2013 
 

 007-9/2013 

 

Črta se 2. odstavek v 2. členu Letnega 

programa športa v Občini Miren-

Kostanjevica za leto 2013 

Realizirano 

 007-9/2013 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme predlog Letnega programa športa 

za leto 2013 v Občini Miren-Kostanjevica 

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 25 dne 
22.3.2013 
 

 01111-2/2013 

 

Na eno izmed sej naj se v bodoče povabi 

predstavnika izvajalca storitve pomoč 

druţini na domu (Klas) 

Ni realizirano 

 01111-2/2013 

 

občinska uprava pa naj pripravi primerjavo 

cen med ostalimi ponudniki v drţavi (Klas, 

Pristan idr.) in od trenutnega izvajalca 

pridobi izračun cene za oskrbo med 

vikendi.« 

Ponudnike smo pozvali in 
pričakujemo njihove odgovore. 

 122-14/2013 

 

Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 

sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni 

socialno-varstvene storitve pomoč na 

domu za leto 2013 

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 25 dne 
22.3.2013 
 

 478-5/2013 

 

o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena-javnega dobra v 

lasti Občine Miren-Kostanjevica 

Realizirano, objavljeno v 
Uradnem listu RS št. 25 dne 
22.3.2013 
 

 9000-2/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme sklep o pristopu občine h 

konvenciji ţupanov in pooblašča ţupana 

za podpis pristopne izjave. 

realizirano 

 


