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Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Neuradno 
prečiščeno besedilo št. 1, z dne 25. 1. 2017) župan podaja poročilo o realizaciji sprejetih 
sklepov. 
 
Na 10. redni seji, dne 13. februarja 2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:  
 

 Sklep št. 007-1/2020-1 
Občinski svet sprejme Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2020. 
 

Akt je objavljen na spletnem portalu občine 

 
 Sklep št. 350-38/2014 

Občinski svet sprejme sklep, da se v postopku sprejema Odloka o spremembah in 
dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica 
opravita obe branji hkrati in se tako odlok sprejme po skrajšanem postopku 
 

 Sklep št. 350-38/2014 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 4 Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica  
 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 14/2020 6. marca 2020 

 
 Sklep št. 354-0029/2019 

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 2020 ter devetmesečnim poročilom za leto 2019 
za Občino Miren-Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe 
Komunala Nova Gorica d. d. 
 

Sklep je realiziran 

 
 Sklep št. 014-0058/2019 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica in Vipava v prvem branju. 
 

Sklep je realiziran, opravila se bo druga obravnava 

 
 Sklep št. 007-4/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, da se združita prva in druga 
obravnava v postopku sprejemanja Odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju 
Občine Miren-Kostanjevica 
 

 Sklep št. 007-0004/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o načinu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna 
služba na območju Občine Miren-Kostanjevica  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0437/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-st--4-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-miren---kostanjevica
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Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/2020, 28. februarja 2020  

 
 Sklep št. 007-0015/2019-6 

Občinski svet sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Miren-Kostanjevica – 1. 
obravnava 
 

Sklep je realiziran, opravila se bo druga obravnava 

 
 Sklep št. 007-5/2020 

Občinski svet sprejme sklep, da se združita prva in druga obravnava v postopku sprejemanja 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. 
 

 Sklep št. 007-5/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. 
 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/2020, 28. februarja 2020 

 
 Sklep št. 600-0006/2019-4 

Občinski svet sprejme Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske 
otroke v OŠ Kozara Nova Gorica 
 

Sklep je realiziran 

 
 Sklep št. 4780-0004/2020 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 1773/1, 1774/3, 
1774/8 in 1766/8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA  
 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14, 6. marca 2020 

 
 Sklep št. 4780-0005/2020 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 603/1 k. o. 2318 
BILJE  
 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14, 6 marca 2020 

 
 Sklep št. 0140-0006/2020-1 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica poda soglasje k PLANU DELA ZA LETO 2020 
Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica. 
 

Sklep je realiziran 

 
 Sklep št. 322-0004/2018-14 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0386/odlok-o-nacinu-in-pogojih-za-podelitev-koncesije-za-opravljanje-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-24-urna-dezurna-sluzba-na-obmocju-obcine-miren---kostanjevica?h=Odlok%20o%20na%C4%8Dinu%20in%20pogojih%20za%20podelitev%20koncesije%20za%20opravljanje%20obvezne%20ob%C4%8Dinske%20gospodarske
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0403/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-osnovna-sola-kozara-nova-gorica?h=Odlok%20o%20spremembah%20in%20dopolnitvah%20Odloka%20o%20ustanovitvi%20javnega%20zavoda%20Osnovna%20%C5%A1ola%20Kozara
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0438/sklep-o-pridobitvi-statusa-grajenega-javnega-dobra-lokalnega-pomena---javnega-dobra-v-lasti-obcine-miren---kostanjevica-za-parcele-st--17731-17743-17748-in-17668-vse-k--o--2331-vojscica?h=miren-kostanjevica
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0439/sklep-o-pridobitvi-statusa-grajenega-javnega-dobra-lokalnega-pomena---javnega-dobra-v-lasti-obcine-miren---kostanjevica-za-parcelo-st--6031-k--o--2318-bilje?h=miren-kostanjevica
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Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani z Akcijskim načrtom ukrepov ZSST 
v obdobju 2020-2022, ki ga je oblikovala Zelena ekipa, imenovana s sklepom župana štev. 
322-4/2018-13. Ukrepi se bodo izvajali s ciljem izboljšati slabše ocenjena področja v okviru 
certifikacije za pridobitev zlatega znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION ter nadaljnjega 
trajnostnega razvoja Občine Miren-Kostanjevica in destinacije Miren Kras, ki ga opredeljuje 
Vizija in strategija trajnostnega razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017-2025.  
 

Sklep je realiziran 

 
Na 1. dopisni seji, ki je potekala med 19. in 23. marcem 2020, so bili sprejeti naslednji 
sklepi:  
 

 Sklep št. 100-0006/2020 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem Ariane Besednjak 
Suhadolnik  za direktorico Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica 
 

Sklep je realiziran 

 
 Sklep št. 014-58/2019 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica in Vipava 
 

Čaka se sprejem odloka tudi v drugih občinah in objava 

 
 Sklep št. 007-8/2020 

Občinski svet sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Miren-Kostanjevica 
 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/2020, 27. marca 2020 

 
Na 2. dopisni seji, ki je potekala med 3. in 6. aprilom 2020, je bil sprejet naslednji sklep 
 

 Sklep št. 610-1/2020 
Sklep o oprostitvi plačila vrtcev na območju Občine Miren-Kostanjevica v času njihovega 

zaprtja 

 

Sklep je realiziran 

 
Na 3. dopisni seji, ki je potekala med 21. in 23. aprilom 2020, sta bila sprejeta 
naslednja sklepa 
 

 Sklep št. 007-19/2012 
Občinski svet sprejme 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 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0678/odlok-o-koncesiji-za-izvajanje-gospodarskih-javnih-sluzb-obdelave-dolocenih-vrst-komunalnih-odpadkov-in-odlaganja-ostankov-predelave-ali-odstranjevanja-komunalnih-odpadkov-za-obmocje-obcine-miren---kostanjevica?h=miren-kostanjevica
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Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/2020, 28. aprila 2020 

 
 Sklep št. 360-3/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 
leto 2019 Občine Miren-Kostanjevica 
 

Sklep je realiziran 

 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0875/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-placah-sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-clanov-svetov-krajevnih-skupnosti-ter-clanov-drugih-organov-obcine-miren---kostanjevica?h=miren-kostanjevica

