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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2018-2022 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

7. redna seja, 
16. 7. 2019 

410-0004/2019 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme predlog OŠ Miren o izvajanju 

dodatnega programa za šolsko leto 2019/20. 

Realizirano 

 014-0015/2019 Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se 

seznani s Poročilom o delu Goriške lekarne 

Nova Gorica v letu 2018. 

Realizirano 

 014-0038/2019-3 

 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se 

seznani s Letnim poročilom o izvajanju 

gospodarske javne službe zbiranja in odvoza 

odpadkov za leto 2018 za Občino Miren – 

Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec 

gospodarske javne službe, družba Komunala 

Nova Gorica d. d.. 

Realizirano 

 9000-6/2019 Občinski svet sprejme sklep, da se spremeni 

vrstni red točk dnevnega reda, in sicer tako, da 

9. in 10. točka postaneta 8. in 9. točka, 8. točka 

pa postane 10. točka dnevnega reda. 

Realizirano 

 007-8/2019-1 

 

Občinski svet sprejme Sklep o o skupni 

vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v 

načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem 

za leti 2019 in 2020 

Realizirano 

 350-38/2014-151 

 

1.člen 

Sprejme se pripravljeno stališče do pripomb in 

predlogov podanih med javno razgrnitvijo in 

javno obravnavo dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega 

prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: 

sdOPN4).  

2.člen 

Stališče do podanih pripomb in predlogov na 

razgrnjen sdOPN4 je pripravil izdelovalec 

dopolnjenega osnutka sdOPN4 Locus, 

prostorske informacijske rešitve,  d. o. o., 

Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale; odgovorni 

prostorski načrtovalec je Maja Šinigoj, u. d. i. a., 

ZAPS A-1461; Št. projekta: št. 1481, datum julij 

2019. 

3.člen 

Priloga tega sklepa je stališče do pripomb in 

predlogov javnosti pridobljenih med  javno 

razgrnitvijo in javno obravnavo sdOPN4. 

Realizirano 



4.člen 

Stališče se objavi na oglasni deski in spletni 

strani občine http://www.miren-kostanjevica.si.   

5.člen 

Na podlagi zavzetega stališča izdelovalec 

pripravi predlog sdOPN4. 

 

 43003-0012/2018 SKLEP o potrditvi NIP za 

»OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 

MIRNU« 

1. Potrdi se dokument NIP-a, za »OBNOVA 
OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 
MIRNU«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO 
Robert Likar s.p., avgusta 2019. 

2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih 
cenah znaša 5.276.891,84 EUR z 
vključenim davkom na dodano vrednost 
oziroma 4.325.321,18 EUR brez DDV ter se 
bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 
februarja 2019 do decembra 2023 
(zaključek financiranja).  

3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva Občine Miren-
Kostanjevica v znesku 5.020.545,84 
EUR  

 Nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 v 
znesku 128.173,00 EUR 

 Povratna, kreditna sredstva 23.člen 
ZFO-1 v znesku 128.173,00 EUR 

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

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
 

Realizirano 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/

