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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2018-2022 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

6. redna seja, 
18. 6. 2019 

355-12/2015-64 o potrditvi noveliranega DIIP za 
»NARAVOSLOVNA TEMATSKA UČNA POT  

OB REKI VIPAVI«, 
1. Potrdi se noveliran DIIP-a, za 

»NARAVOSLOVNA TEMATSKA UČNA 

POT OB REKI VIPAVI«, ki ga je izdelalo 

podjetje NI-BO Robert Likar s. p., junija 

2019. 

2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih 

cenah znaša 382.732,50 EUR z vključenim 

davkom na dodano vrednost oziroma 

313.715,16 EUR brez DDV ter se bo 

izvajala skladno s časovnim načrtom od 

junija 2017 do decembra 2020 (zaključek 

financiranja).  

3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva občin, udeleženih v 
projektu, v znesku 13.982,16 EUR 

 Javni viri EU/ESRR (MOP) v znesku 
368.750,34 EUR 

4. Projekt je vključen v NRP občine 2019-
2023. 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 

Realizirano 

 6101-0003/2019 o potrditvi DIIP za Ureditev obstoječega stanja in 

povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko 

omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren 

1. Potrdi se dokument DIIP za Ureditev 
obstoječega stanja in povečanje stopnje 
priključenosti na kanalizacijsko omrežje v 
aglomeraciji ID 1033 Miren, ki ga je izdelalo 
podjetje Castis d.o.o., Reboljeva ulica 23, 
1236 Trzin, meseca maja 2019. 

2. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 
646.007 EUR z DDV, od tega je za 
sofinanciranje iz Kohezijskega sklada 
upravičenih stroškov 467.967 EUR, 
neupravičenih stroškov (stroški vezani na 
pripravo investicijske, razpisne in ostale 
tehnične dokumentacije ter vodenja in 
koordinacija) pa v višini 61.547 EUR brez 
DDV-ja. Znesek povračljivega DDV-ja 
znaša 116.493 EUR in ne predstavlja 
stroška projekta, prikazujemo ga zgolj 
informativno. Izgradnja bo potekala v 
obdobju od 2020 do leta 2022. 

3.  Projekt je vključen v NRP občine 2019-
2023. 

4. Ta sklep začne veljati takoj. 

Realizirano 

  Občinski svet se seznani z investicijo obnove OŠ 
Miren s telovadnico 

Realizirano 

 014-0020/2019-2 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 
seznani s Poročilom o delu Osnovne šole Miren v 

Realizirano 



letu 2018 

 014-0018/2019 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme 
Sklep o soglasju k razporeditvi sredstev presežka 
in sredstev tržne dejavnosti, kot izhaja iz Predloga 
razporeditve sredstev presežka in sredstev tržne 
dejavnosti št. 410-1/2019/2, z dne 12.3.2019, ki je 

priloga tega sklepa. 

Realizirano 

 600-0005/2019-1 Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja 
subvencioniranje mesečnih, polletnih in letnih 

dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v 
Občini Miren-Kostanjevica. Subvencija znaša 40% 
končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu 

prevozniku. 
II. 

Ta sklep velja za šolsko leto 2019/20. 

Realizirano 

 014-0056/2017-

12 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 
seznani s Poročilom o delu Glasbene šole Nova 

Gorica v letu 2018. 

Realizirano 

 014-0069/2018-5 Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica beleži 
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v 
višini 2.848,32 EUR. 
Presežek se razporedi na način, kot izhaja iz 
Predloga porabe presežka št. 410/2019, z dne 
28.05.2019, ki je priloga tega sklepa, in sicer za 
nakup dveh šolskih violin s pripadajočimi loki in 
kovčki, v vrednosti 2.000,00 EUR. 
Ostanek presežka se prenese v prihodnje leto 

Realizirano 

 014-0030/2018-7 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 
seznani s Poročilom o delu Osnovne šole Kozara v 

letu 2018. 

Realizirano 

 014-0067/2018-4 Javni zavod Osnovna šola Kozara Nova Gorica 
beleži presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 
v višini 9.681,00 EUR.  
Presežek se razporedi na način, kot izhaja iz 
Tabele s predlogi porabe presežka prihodkov nad 
odhodki, v dokumentu št. 411-1/2019/1, z dne 
06.03.2019, ki je priloga tega sklepa, in sicer za 
nakup zunanjega otroškega igrala v vrednosti 
7.893,00 EUR. Ostanek, 1.788,00 EUR, pa se 
nameni za pokritje presežka odhodkov nad prihodki 
iz preteklih let.   

Realizirano 

 


