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Številka: 9000-6/2015-3 
Datum: 18.6.2015 
 

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 9. 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 8. 
redne seje. 
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018 
številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

8. redna seja 
28.5.2015 

1002-2/2015 

a) Ugotovi se, da je Nataši Silič zaradi odstopa 
z mesta članice prenehalo članstvo v 
Nadzornem odboru občine Miren-
Kostanjevica. 

b) Imenuje se Ferfolja Drago, Sela na Krasu 40, 
5296 Kostanjevica na Krasu za člana v 
nadzorni odbor.  

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 drugem branju s predlaganimi 

spremembami. 

Bo objavljeno v 
naslednjem 

Uradnem listu  

 510-1/2015 

1. Potrdi se besedilo predloga Sporazuma o 

vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega 

Krasa, h kateremu naj bi pristopile Občine Divača, 

Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in 

Sežana. 

2. Župana Občine Miren-Kostanjevica se pooblasti 

za podpis sporazuma iz 1. točke tega sklepa. 

realizirano 

 

351-14-

6/2008-54 

 

1. Občinski svet se je seznanil s poročilom župana 

o gradnji Pomnika braniteljem slovenske zemlje na 

Cerju in ugotavlja, da objekt Cerje postaja preveliko 

finančno breme za občinski proračun, zato je 

potrebno zagotoviti potrebna dodatna finančna 

sredstva za redno vzdrževanje in upravljanje 

objekta. 

2. Občinski svet podpira prizadevanja župana, da  

Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju 

postane »spomenik državnega pomena«. 

3. Občinski svet se je seznanil s trenutnim stanjem 

pri urejanju odprtih vprašanj v povezavi z gradnjo, 

delovanjem in financiranjem Pomnikom Cerje in 

naroča županu, da nadaljuje aktivnosti za 

dokončanje investicije, ureditev statusa in  

upravljavca objekta s skrbnostjo dobrega 

gospodarstvenika.  

4. Občinski svet se je seznanil s pobudo 

predsednika državnega sveta, da bi v mesecu maju 

2017 Pomnik na Cerju obiskali udeleženci 

srečanja« drugih domov« EU in ob tej priliki položili 

venec neznanemu vojaku. Občinski svet je 

Realizirano 
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pripravljen sodelovati pri izvedbi projekta. 

 007-19/2014-4 

1. Občinski svet daje pozitivno mnenje k izvedbi 

prireditve »ECO FESTIVAL 2015«, ki bo potekala v 

času od 24.–26. 7. 2015 v Opatjem selu in okolici. 

2. Zemljišča parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337, 

vse k.o. Opatje selo, se oddajo v odplačno uporabo 

za namen organizacije navedene prireditve. 

3. Za uporabo zemljišč iz prejšnjega odstavka se 

zaračuna najemnina v skladu z veljavnim Sklepom 

o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov 

v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica. 

Realizirano 

 007-19/2014-5 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini 

najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti 

ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica 

1. člen 

V Sklepu o višini najemnin za uporabo zemljišč in 

prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 6/2015) se 

preglednica 1. člena dopolni tako, da se za zadnjo 

alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 

Prirejanje komercialnih prireditev, festivalov in 

drugih dogodkov na zemljiščih parc. št. 1964, 

1968, 1969, 7/1 in 1/337, vse k.o. Opatje selo 

500 na dan 

2. člen 

V prvem odstavku 5. člena se med besedi 

»obdobje« in »lahko« doda naslednje besedilo: 

»ali v primeru najema občinskih zemljišč v skladu s 

četrto alinejo 1. člena«. 

Objavljeno v 
Uradnem listu št. 

41, z dne 
12.6.2015 

 


