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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. 

Realizirano  

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 

29. redna seja 
27.1.2014 

014-105/2013 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
imenuje za članico v svet zavoda Osnovna 
šola Kozara Nova Gorica Nives Zelenjak, 

Trubarjeva 11b, 5000 Nova Gorica. 
 

Realizirano 

 350-0-
22/2007-156 

Občinski svet sprejme Odlok spremembah 
in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Miren-

Kostanjevica 
 

Objavljeno v Uradnem listu RS 
št. 10, dne 7.2.2014 

 122-84/2013 - v poglavju 3.1. glede Sveta 
javnega zavoda se doda določilo: 
Predsednika 

sveta zavoda se izvoli izmed 
predstavnikov občin ustanoviteljic 

-  zadnji stavek 2. odstavka 23. 
člena Odloka o zdruţitvi javnih 
zavodov se  

glasi: »Del preseţka, ki ga javni zavod 
lahko nameni nagrajevanju zaposlenih 
se določi v skladu z zakonom in v soglasju 
z občinami ustanoviteljicami.«  

- V zadnjem odstavku 11. člena se 
črta beseda »lahko« 

- V 30. členu se predlaga se 
natančnejša določitev pristojnosti 
kolegija ţupanov. 

 

realizirano 

 122-84/2013 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni dom Nova 
Gorica s sprejetimi dopolnitvami v prvem 
branju. 
 

Realizirano 

 007-13/2013 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme sklep, da skupaj opravi prvo in 
drugo branje predloga Odloka o oskrbi s 

Realizirano 



pitno vodo v Občini Miren-Kostanjevica 
 

 007-13/2013 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
sprejme predlog Odloka o oskrbi s pitno 

vodo 
 

Objavljeno v Uradnem listu RS 
št. 10, dne 7.2.2014 

 031-18/2013 Občinski svet se seznani z odgovori na 
sklepe zbora občanov Krajevne skupnosti 

Opatje selo. 
 

Realizirano 

 9000-1/2014 
 

Prekine se 29. redna seja, datum za 
nadaljevanje se določi naknadno na 

kolegiju ţupana. 
 

Realizirano 

29. redna seja 
– nadaljevanje 
12.2.2014 

007-3/2014 V plan dela se vključi še: 
- Predstavitev programa dela 

Nadzornega odbora 
- Obravnava dokumenta o 

dolgoročnem načrtovanju projektov 
 

Realizirano 

 007-3/2014 Občinski svet sprejme Plan dela 

Občinskega sveta za leto 2014 

Realizirano 

 360-2/2014 Potrdi se Letno poročilo o izvedenih 

ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih 

Realizirano 

 


