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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. 

Sklep bo realiziran na 29. redni 
seji.  

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 

28. redna seja 
26.11.2013 

014-0091/2013 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
imenuje za člana v svet zavoda Glasbena 
šola Nova Gorica Stanka Muţino, 
Orehovlje 27 c, 5291 Miren. 

Realizirano 

 122-0084/2013 o soglasju k ceni storitve pomoč druţini na 

domu za leto 2014 

Realizirano 

 122-84/2013 Občinski svet sprejme sklep, da občinska 

uprava preveri moţnost prevzema hrane 

za uporabnike pomoči na domu v kuhinji 

OŠ Miren. 

Realizirano. Hrana se za 
uporabnike pomoči na domu 
prevzema v kuhinji OŠ Miren 

 007-0017/2013 Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica 
sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2013. 

Objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 99, z dne 3.12.2013 

 007-5/2013-2 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme predlog Odloka o dopolnitvah 

Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 

premoţenjem Občine Miren-Kostanjevica 

za leti 2013-2014. 

Realizirano 

 007-0018/2013 Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica 
sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu občine Miren-Kostanjevica za 
leto 2014. 

Objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 99, z dne 3.12.2013 

 9000-8/2013 Pred sklenitvijo vsake kreditne pogodbe 

mora soglasje podati Občinski svet občine. 

Sklep se bo upošteval 

 


