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Številka: 9000-4/2015-3 
Datum: 10.4.2015 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled realizacije sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 7. redni seji 

Točka dnevnega reda 3. točka 

Predlagatelj Ţupan 

Pripravljalec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Ţupan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Ţupan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

- Pregled sprejetih sklepov 
 
 
 
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 6. 
redne seje. 
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018 
številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

6. redna seja 
25.3.2015 

014-0027/2015-3 

Soglasje k imenovanju direktorja 

Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavn

ost – Gasilska enota Nova Gorica 

realizirano 

 
007-4/2015-2 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Občine Miren-Kostanjevica v prvem 

branju. 

realizirano 

 12280-3/2015 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 

seznani s Poročilo o delu Centra za pomoč na 

domu Klas Nova Gorica za leto 2014 

realizirano 

 122-0010/2015-2 
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini 

na domu za leto 2015 

Objavljeno v 
Uradnem listu RS, 
št. 22/2015 z dne 

30.3.2015 

 007-0019/2012-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta, članov svetov KS ter članov 

drugih organov Občine Miren-Kostanjevica 

Bo objavljeno 
predvidoma v 
naslednjem 

Uradnem listu RS 

 030-8/2015 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 

seznani s poročilom o stanju objekta bivših 

opekarn – frnaže v Biljah 

Realizirano 

 
030-8/2015 

 

Župan ustanovi delovno skupino, ki bo poiskala 

vsebinske in finančne možnosti za objekt Frnaža 

– Bilje do konca meseca maja 2015, z možnostjo 

podaljšanja, upoštevajoč obstoječe omejitve iz 

pogodb, prostora in OPN 

Realizirano, ţupan 
je imenoval 

delovno skupno 

 
3511-7/2014-7 

 
Sklep o potrditvi IP za Vrtec Bilje  Realizirano 

 478-15/2010-43 

Sklep o soglasju k pogojno sklenjeni sodni 

poravnavi v pravdni zadevi pred Okrajnim 

sodiščem v Novi Gorici Opr. št. P 167/2011 

Realizirano 

  

SKLEP št. 007-10/2015-1 

o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja 

nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v 

Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja 

za leti 2015 in 2016 

 

Bo objavljeno 
predvidoma v 
naslednjem 

Uradnem listu RS 

 


