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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 pripravljena 

 0111-4/2013 Ugotovi se, da je Katji Pregelj zaradi 

odstopa z mesta članice prenehalo 

članstvo v Statutarno-pravni komisiji 

Občine Miren - Kostanjevica. 

Za člana v Statutarno pravne komisije 

Občine Miren-Kostanjevica se predlaga 

Kristjana Saksido. 

Sklep je realiziran 

24. redna seja 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 

Ni realizirano 

27. redna seja 
16.10.2013 

007-16/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme Pravilnik za obračun storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih 

sluţb ravnanja s komunalnimi odpadki v 

občini Miren-Kostanjevica. 

Objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 89/2013 dne 28.10.2013 

 354-45/2011 Občinski svet občine Miren-Kostanjevica 
je potrdil z Elaboratom o oblikovanju cene 
gospodarskih javnih sluţb ravnanja z 
odpadki predlagane cene, ki jih je 
predlagal izvajalec javnih sluţb Komunala 
Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013. 

 

Realizirano 

 322-14/2009 Občinski Svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejema strateške dokumente nastale v 
okviru projekta KRAS-CARSO na temo 
skupnega prostorskega načrtovanja na 
območju matičnega Krasa, in sicer: 
-Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu – 
čezmejna analiza na slovenskem in 
italijanskem delu Krasa, 
-Priloga: Študija o prostorskem načrtovanju na 
slovenskem delu Krasa, 
-Celovit strateški načrt za prostorski razvoj 
Krasa – čezmejni dokument s karto »Kraške 
izjemnosti«, 
-Priloga: Celovit strateški načrt za prostorski 
razvoj slovenskega dela Krasa, 

Realizirano 



-Smernice za prostorske akte v občinah na 
Krasu – čezmejni dokument, 
-Priloga: Smernice za prostorske izvedbene 
akte v občinah na slovenskem delu Krasa.  
 

 322-14/2009 Občinski Svet Občine Miren-Kostanjevica 
podpira vzpostavitev geoparka Kras-

Carso, za kar se pripravi predlog 
sporazuma, ki naj bi bil usklajen z 

občinskimi sveti vseh kraških občin 

Realizirano 

 122-14/2013 

 

Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 

se seznani z obrazloţitvijo predlagane 

cene pomoči druţini na domu ter 

poročilom o izvajanju te storitve. Občinsko 

upravo pa zadolţi, da pripravi nov predlog 

cene za izvajanje pomoči na domu tudi 

med vikendom 

Realizirano 

 007-3/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

se seznani s Poročilom o izvrševanju 

proračuna občine Miren-Kostanjevica za 

leto 2013 

Realizirano 

    

 


