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Številka: 9000-3/2018-3 
Datum: 26.3.2018 
 

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 35. 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 
34. 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 

34. 
redna 
seja 
28.2.18 

030-
12/2017-1 

 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani z 
Letnim poročilom o delu nadzornega odbora Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2017 in Nadzornim 
programom za leto 2018. 

realizirano 

 
014-
0014/2018-2 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani s 
Predlogom letnega programa gospodarske javne službe 
zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe 

obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2018 ter 
devetmesečno poročilo za leto 2017 za Občino Miren - 
Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske 

javne službe Komunala Nova Gorica d. d. 

realizirano 

 
360-2/2018-
2 

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih 

učinkih. 
realizirano 

 
0142-
2/2017-22 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme letni 
program dejavnosti gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v 

letu 2018 v Občini Miren - Kostanjevica. 

Realizirano 

 
0142-

0001/2018-4 
 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme letni 
program dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe 
(distribucije) s paro in vročo vodo v letu 2018 v Občini 

Miren - Kostanjevica. 

realizirano 

 
007-2/2018 

 

Prvi odstavek 9. člena odloka se glasi: »Štiri predstavnike 
ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Miren - 

Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren – 

Kostanjevica, pri čemer mora upoštevati, da je en član 
sveta zaposlen v občinski upravi Občine Miren – 

Kostanjevica, trije člani pa člani Občinskega sveta Občine 
Miren - Kostanjevica.« 

realizirano 

 007-2/2018 

Tretji odstavek 9. člena odloka se glasi: »Dva 
predstavnika uporabnikov oziroma predstavnika 

zainteresirane javnosti imenuje občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica, na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja volitve in imenovanja.« 

Realizirano 

 007-2/2018 

Drugi odstavek 13. člena odloka se glasi: »Za direktorja 
Zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

določene z zakonom, tem odlokom in statutom Zavoda 
ter ima: najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo ali 

visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri.« 

realizirano 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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 007-2/2018 
Četrta alineja prvega odstavka 15. člena odloka se glasi: 
»- pripravlja štiri letni načrt razvoja in letni program dela 

Zavoda« 
realizirano 

 007-2/2018 
Občinski svet sprejme sklep, da se združita 1. in 2. branje 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica 
realizirano 

 007-2/2018 
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica po 

skrajšanem postopku 

Objavljen v 
uradnem listu 

 461-1/201-3 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme 
negativno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje 
posebnih iger na srečo v igralnem salonu v sklopu 

kompleksa MMP Vrtojba, gospodarski družbi Viva d.o.o., 
Volčja draga 61, 5293 Volčja Draga 

realizirano 

 
478-5/2018-

1 

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren-

Kostanjevica za parcelo št. 1687/601 k. o. 2330-SELA NA 
KRASU 

Čakamo 
objavo v 
uradnem listu 

 

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

