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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 

9000-2/2013 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 

 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 

 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 

24. redna 
seja, 
24.4.2013 

9000-2/2013 Na strani 14, pri 11. Točki dnevnega reda, 
se razprava svetnika Urdiha spremeni in 
se glasi: »Svetnik Urdih opozori na stanje, 
ki je ostalo po posegu v prostor ob 
obstoječem kalu v Kostanjevici. Poseg v 
prostor ob kalu je bil grob in gre za 
degradacijo prostora. Stanje, ki je ostalo, 
zagotovo ni pridobitev za kraj.« 
 

Realiziran 

 9000-2/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme zapisnik 23. redne seje s 

popravkom. 
 

Realizirano 

 9000-2/2013 
 

Iz dnevnega reda se umakne 7. točka. 
 

Realizirano  

 9000-3/2013 
 

Zamenja se vrstni red točk dnevnega reda 
tako, da 5. točka postane 2. točka, druge 

točke pa se ustrezno preštevilčijo. 
 

Realizirano 

 9000-3/2013 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
se seznani s spremembo načina 

poslovanja Pošte Slovenije, poštne enote 
Kostanjevica na Krasu. 

Realizirano 

 9000-2/2013 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
se seznani z odgovori na pobude in 

vprašanja svetnikov z 23. redne seje. 

Realizirano 

 9000-2/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
se seznani s pregledom realizacije 

sprejetih sklepov Občinskega sveta 23. 
redne seje.  

Realizirano 

 014-26/2013 
 

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica 
imenuje: 
Spačal Erik, Kostanjevica na Krasu 103a, 
5296 Kostanjevica na Krasu, za člana 
sveta Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova 
Gorica. 

Realizirano 



 007-3/2013 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega 
podjetja Regijski center za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica, d.o.o. v prvem 
branju 

Realizirano 

 0111-4/2012 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
daje soglasje k »Letnemu poročilu  
Javnega sklada za razvoj malega 

gospodarstva Goriške za leto 2012« 

Realizirano  

 0111-4/2012 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
daje soglasje k »Poslovnemu in 

finančnemu načrtu Javnega sklada za 
razvoj malega gospodarstva Goriške za 

leto 2013«. 
 

Realizirano                                                                                                 
  

 9000-3/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
se seznani s stališčem Občinske uprave 
glede prirejanja festivalov v Občini Miren-
Kostanjevica in s sprejetimi sklepi, ki so jih 
sprejeli Odbor za kulturo, šolstvo, šport in 

tehnično kulturo, Odbor za mladinska 
vprašanja in Odbor za turizem.  

 
Realizirano 

 9000-3/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
stališče občinske uprave zavrne, saj to ne 
obdeluje splošnega pogleda na festivale. 

Realizirano 

 9000-3/2013 Občinski svet se seznani s stališčem 
Občinske uprave glede prirejanja 

festivalov v Občini Miren-Kostanjevica in 
zadolţuje Občinsko upravo za pripravo 
akta, ki bo podrobneje urejal prirejanje 

festivalov v občini. Akt naj bo pripravljen 
do septembra 2013.  

 

 

 9000-3/2013 
 

Spremeni se dnevni red tako, da se točka 
9. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa 

grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena premakne na zadnje mesto in 

postane točka 10. 
 

Realizirano 

 478-14/2013 
 

Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena-javnega 
dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
 Pri parc. št. 1742/1 k. o. 2330-SELA NA 

KRASU in parc. št. 1743/2 k. o. 2330-
SELA NA KRASU 

Realizirano 

 


