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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 

Realizirano na 31. 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 

glej odgovor spodaj 

30. redna seja 
3.4.2014 

1002-1/2014 Ugotovi se, da Fabjanu Vičiču zaradi smrti 

preneha mandat v občinskem svetu 

Občine Miren-Kostanjevica. 

Realizirano 

 014-33/2014 1. Ugotovi se, da je Mojca Merkun zaradi 

odstopa z mesta članice prenehalo 

članstvo v Svetu zavoda Osnovna šola 

Miren. 

 2. Za člana v Svet zavoda Osnovna šola 

Miren se predlaga Vojka Urdih, 

Kostanjevica na Krasu 79d, 5296 

Kostanjevica na Krasu za člana v Svet 

zavoda Osnovna šola Miren. 

Realizirano 

 014-13/2014 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

podaja soglasje k imenovanju Marjana 

Pintarja za direktorja Zdravstvenega doma 

Osnovno varstvo Nova Gorica za obdobje 

štirih let. 

Realizirano 

 014-14/2014-3 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
podaja soglasje k imenovanju Ester 
Košiček za direktorico Goriške lekarne 
Nova Gorica za obdobje štirih let. 

Realizirano 

 360-1/2013 Občinski svet občine Miren - Kostanjevica  

sprejme  Akcijski načrt za trajnostno 

energijo (SEAP) občine Miren - 

Kostanjevica. 

Realizirano 

 007-1/2014 
 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme predlog Letnega programa športa 

za leto 2014 v Občini Miren-Kostanjevica 

Realizirano 

 9000-3/2014 

 

Projekt KUC Miren je s 1.4.2014 prijavljen 

v Izvedbeni načrt RRP-ja Goriške regije, ki 

ga je Svet regije potrdil. 

Realizirano 



 9000-3/2014 

 

do 28. aprila 2014 je potrebno pripraviti 

Rebalans proračuna Občine Miren-

Kostanjevica za leto 2014  z ustrezno 

dopolnjenim Načrtom razvojnih programov 

v katerega se vključi tudi vrtec Bilje in KUC 

Miren 2. faza 1. in 2. etapa. 

Realizirano 

 9000-3/2014  Občinski svet se seznani z oceno 
investicij za naslednjo fazo 
izgradnje KUC Miren, 2. faza 

 Občinska uprava do 28.4.2014 
pripravi potrebno razpisno 
dokumentacijo, ki je potrebna za 
prijavo na razpis RRP, Razvoj regij 

 Občinska uprava, takoj po 
sprejemu rebalansa, pripravi razpis 
za izbor izvajalca del.  

Realizirano 

 9000-3/2014 Občinski svet se seznani s poročilom o 
stanju javnega razpisa Vrtec Opatje selo in 
o stanju projektiranja OŠ Bilje in Vrtec 
Bilje. 

Realizirano 

3. izredna seja 
28.4.2014 

3511-8/2014 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme sklep o potrditvi DIIP-ja, PIZ in IP- 
ja  za investicijski projekt »KUC« II. Faza 
1. in 2. etapa. 

Realizirano 

 007-0010/2014 Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica 
sprejme spremembo kadrovskega načrta 
za leto 2014  pod pogojem, da se 
povečanje števila zaposlenih iz 12 na 13 
delavcev, tako da se zaposlitev dodatnega 
delavca izvede le za določen čas največ 
šestih mesecev. 

Realizirano 

 007-0010/2014 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme predlog dopolnitev Načrta 
ravnanja s stvarnim premoţenjem za leti 
2013 in 2014. 

Realizirano 

 007-0010/2014 Občinski svet sprejme sklep, da Občinska 
uprava pripravi vso potrebno 
dokumentacijo in izvede razpis za izbor 
izvajalca del za projekt KUC Miren II. faza, 
1. in 2. etapa najkasneje do 20.5.2014. 

Realizirano 
Razpis objavljen na portalu 
javnih naročil in na portalu 
občine 27.5.2014 

 007-0010/2014 Občinski svet sprejme sklep, da se 
operacija KUC Miren II. faza, 1. in 2. etapa 
prijavi na majski razpis Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo  

Realizirano 

 007-0010/2014 Občinski svet sprejme sklep, da občinska 
uprava za projekt Vrtec Bilje pospeši vse 
potrebne postopke za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in investicijskega 
programa in po moţnosti kandidira na 
jesenskem razpisu Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

 007-0010/2014 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Miren-Kostanjevica za 

leto 2014. 

Objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 34 / 12. 5. 2014 

 478-0011/2014 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
na parceli št. 1750/161 k.o. VOJŠČICA 

Objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 34 / 12. 5. 2014 



 478-0019/2014 SKLEP o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena -  
javnega dobra v lasti Občine Miren-
Kostanjevica za parcelo št. 372/5 k. o. 
2332-KOSTANJEVICA NA KRASU 

Objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 34 / 12. 5. 2014 

 478-0026/2014 Sklep o ukinitvi javnega dobra za 
nepremičnino s parc. št. 1950/1 – cesta v 
izmeri 11 m² k. o. 2328  – Opatje selo, 

Objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 34 / 12. 5. 2014 

 
Sklep št. 9000-3/2013 
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup v 6. in 10. členu dokaj 
natančno regulira organizacijo večdnevnih prireditev, zato menimo, da priprava dodatnega občinskega akta 
ni potrebna. V mesecu maju smo opravili sestanek s KS Opatje selo in KS Orehovlje ter TŠD Orehovlje in 
Zavodom ECO KRAS, ki so večinoma organizatorji prireditev v Športnem parku Java in na prireditvenem 
prostoru v Opatjem selu. Seznanili smo jih z zakonskimi določili, predvsem z vidika kaljenja nočnega miru. 
Vsem organizatorjem v občini bomo poslali natančnejša navodila glede organizacije javnih prireditev. 


