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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov
28. redne seje.
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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018
številka
in
datum
seje

28.
21.6.17

št. sklepa

014-31/2017

014-27/2017

355-12/2015

ime sklepa
1. Občinski svet se seznani s Poročilom o delu
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
za leto 2016
2. Občinski svet sprejme Poslovni in finančni
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
za leto 2017
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani
z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske,
d.o.o. Nova Gorica v letu 2016
Črta se besedilo na strani 3 v predzadnjem odstavku
pri alineji Odsek trase na območju Občine MirenKostanjevica, ki se glasi: »Predvidena je izvedba brvi,
ki povezuje Orehovlje z južnim delom naselja Miren.
Pot bo vodila skozi naselje Orehovlje, prečkala dva
obstoječa mostova ter prišla do centra naselja Mirna,
kjer se bo nadaljevala po desnem bregu Vipave. Tu je
predvidena nadgradnja obstoječe stare brvi, kjer bi se
prešlo na levi breg reke Vipave in nato ob levem
bregu do italijanske meje in naprej po že obstoječi
sprehajalni poti.«

status

realizirano

realizirano

realizirano

355-12/2015

Občinski svet sprejme DIIP za Naravoslovno tematsko
pot ob reki Vipavi s sprejeto spremembo

realizirano

007-12/2016

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme
dokument Vizija in strategija razvoja Občine MirenKostanjevica 2017 - 2025

realizirano

007-5/20168

007-19/2012

033-1/2017

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme
O d l o k o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Miren Kostanjevica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov
drugih organov Občine Miren–Kostanjevica pred
obravnavo
na
občinskem
svetu
obravnava
Statutarno-pravna komisija
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša s
sklenitvijo pobratenja Občine Miren - Kostanjevica in
Občine Nazarje ter podpisom Listine o pobratenju.
II.

realizirano

realizirano

realizirano
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Za podpis Listine o pobratenju se pooblašča župana
Mauricija Humarja. Listina o pobratenju stopi v
veljavo, ko jo podpišeta župana obeh občin.

354-5/20172

354-35/2016

007-4/2017

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje cene
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jih je z
Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo, Plan 2017, februar 2017, predlagal
izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d. d. in z Elaboratom o
oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren Kostanjevica, april 2017, predlagal izvajalec gospodarske
javne službe Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje cene
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan
2017, februar 2017, predlagal izvajalec gospodarske
javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Občinski svet sprejme SKLEP o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo
zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine
Miren-Kostanjevica

realizirano

realizirano

realizirano
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