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Številka: 9000-4/2017-3 
Datum: 29.5.2017 
 

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 27. redni seji 

Točka dnevnega reda 4. točka 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

- Pregled sprejetih sklepov 
 
 
 
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 
26. redne seje. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018 
 

številka 
in 

datum 
seje 

št. sklepa ime sklepa status 

26. r.s 
20.4.201

7 

014-
0021/2017-5 

o imenovanju člana sveta Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica 

realizirano 

 
031-2-2017-

4 
 

Občinski svet se seznani z zapisnikom zbora občanov KS 
Kostanjevica na Krasu,  

ki je bil 13.2.2017 
 

realizirano 

 
007-9/2017-1 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 

zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za 

leto 2016. 

Objavljeno v 
Ur.l. št. 23 z 
dne 5.5.2017 

 
 014-

23/2017-2 

o izdaji soglasja za najem dolgoročnega kredita Javnemu 
podjetju Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

 
realizirano 

 
007-8/2017-

1 
 

Občinski svet sprejme Sklep o o skupni vrednosti pravnih 

poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso 

predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega 

premoženja za leti 2017 in 2018 

Objavljeno v 
Ur.l. št. 24 z 

dne 12.5.2017 

 
. 007-

8/2016-3 

Občinski svet sprejme Odlok o načinu izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 

Občini Miren - Kostanjevica 

Objavljeno v 
Ur.l. št. 23 z 
dne 5.5.2017 

 
007-12/2016  

 

 
1.Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s 
predlogom Vizije in strategije razvoja Občine Miren-
Kostanjevica 2017 - 2025. 
2.O predlogu Strategije se opravi javna razprava, ki bo 
trajala do 31.5.2017 

realizirano 

 
014-

0014/2017 
Občinski svet se seznani s Poročilo o delu OŠ Miren v 

letu 2016. 
realizirano 

 
12280-
1/2017 

 

1. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k 
ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 17,07 EUR 
za efektivno uro.  

2. 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša 
cena za uro socialne oskrbe na domu 4,00 EUR.  
 
Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 
40 %, na dan praznika pa za 50 %.  

realizirano 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si

