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Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 

Pregled realizacije sklepov 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 13. redni seji 

Točka dnevnega reda 4. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan  

Pripravljalec gradiva Maja Skok Možina 

Poročevalec/ka Mauricij Humar, župan 

Pristojno delovno telo  

 

 

         Župan 

             Mauricij Humar 

 

 

Priloga: 

- Pregled sprejetih sklepov 12. redne seje občinskega sveta 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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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 12. redni seji, dne 16. junija 2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:  
 

 Sklep št. 0140-23/2020-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga Skupščini javnega podjetja Kraški 

vodovod Sežana d.o.o., da v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana 

d.o.o. kot predstavnika Občine Miren-Kostanjevica za mandatno obdobje 2020–2024 

ponovno izvoli Aleša Batističa, Miren 219a, 5291 Miren. 

 

Sklep je realiziran 

 
 Sklep št. 610-0002/2020-5 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga direktorju Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti, da za člana sveta Območne izpostave Nova Gorica Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje Mateja Petejana. 

 

Sklep je realiziran  

 

 Sklep št. 007-0013/2020-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 108, 7. 8. 2020 

 
 Sklep št. 0140-0024/2020-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša s spremembo 39. člena Statuta 

javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica, ki določa, da bo po novem 

strokovni svet zavoda sestavljen iz petih, namesto iz treh članov. 

 

Sklep je realiziran. 

 
 Sklep št.  007-3/2020-3 

Občinski svet sprejme Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za 

mlade in mlade družine v Občini Miren-Kostanjevica v I. obravnavi 

 

Odlok bo obravnavan v drugi obravnavi. 

 
  s k l e p  š t .  350-22/2015 

Združita se 1. in 2. obravnava v postopku sprejema Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu »Mirenski kostel« v Mirnu. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2087/odlok-o-spremembi-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-za-turizem-obcine-miren---kostanjevica?h=miren-kostanjevica


 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

   

 

in  

 Sklep št. 350-22/2015-70 

Občinski svet sprejme ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

»Mirenski kostel« v Mirnu  

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 108, 7. 8. 2020.  

 
Sklep št. 350-2/2018 

 

Združita se 1. in 2. obravnava v postopku sprejema Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu OP16, Rikidence v Opatjem selu 

 
in  
Občinski svet sprejme ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OP16, 

Rikidence v Opatjem selu 

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 108, 7. 8. 2020. 

 
 Sklep št. 600-0002/2020 

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za organizirane prevoze za šolsko leto 

2020/21 

I. 
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. 
 

Sklep je realiziran. 

 
 Sklep št. 4780-0010/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 

in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS,  št. 108, 7. 8. 2020 

 
 Sklep št. 4780-0011/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 1695 k. o. 2330 

SELA NA KRASU 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 108, 7. 8. 2020 

 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sklepov sprejetih na 
12. redni seji.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2085/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-mi43-mirenski-kostel-v-mirnu?h=mirenski%20kostel
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2086/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-obmocje-op16-rikidence-v-opatjem-selu?h=rikidence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2088/sklep-o-pridobitvi-statusa-grajenega-javnega-dobra-lokalnega-pomena---javnega-dobra-v-lasti-obcine-miren---kostanjevica-za-parcele-st--17665-17666-in-17667-vse-k--o--2331-vojscica?h=miren-kostanjevica
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2089/sklep-o-pridobitvi-statusa-grajenega-javnega-dobra-lokalnega-pomena---javnega-dobra-v-lasti-obcine-miren---kostanjevica-za-parcelo-st--1695-k--o--2330-sela-na-krasu?h=miren-kostanjevica

