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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 15. redni seji, dne 17. decembra 2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:  
 

 Sklep št. 0140-0031/2020-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica soglaša z imenovanjem Iris Podobnik za direktorico 

Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, za obdobje 4 let. 

 

Sklep je realiziran 

 
 Sklep št. 0141-0015/2020-6 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje Nives Zelenjak za predstavnico Občine 

Miren-Kostanjevica v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, za 

obdobje petih let. 

Sklep je realiziran.  

 

 Sklep št. 007-0014/2019-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-

Kostanjevica. 

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu št. 197 z dne 24. 12. 2020 

 
 Sklep št. 041-0007/2018-8 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah Odloka o določitvi 

volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica. 

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu št. 197 z dne 24. 12. 2020 

 
 Sklep št.  014-0064/2019-10 

1. 
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 
Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR in 
presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 25.702,56 EUR, nameni za:  

 
- nakup računalnikov in licenc za zaščito računalnikov, v višini 5.330,00 EUR,  
- nakup RFID delovne postaje za zaposlene (čitalci), v višini 2.700,00 EUR ter 
- nakup in montaža zunanjega knjigomata, v višini 36.000,00 EUR.  
2. 
Ta sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.  
 

Sklep je realiziran 

 
  S k l e p  š t .  3517-0001/2020 
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o potrditvi lokacijske preveritve za parcele št. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 vse k. o. Bilje 

 

1. člen 

S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za 

parcele številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k. o. Bilje, na podlagi elaborata lokacijske 

preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Studio mediterana d.o.o. v septembru 2020, čistopis 

november 2020 (ID številka prostorskega akta: 1992).   

 

2. člen 

(1) Dovoli se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta Odlok o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni List RS, št. 85/13, 

10/14, 87/15, 21/16 in 14/20) , na zemljišču parcel številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k. 

o. Bilje. 

(2) Na območju Lokacijske preveritve se v prilogi 2 OPN v tabeli za območje BI 20 SK doda 

posebne prostorske izvedbene pogoje, ki se glasijo: »Na območju parcel številka 46/3, 

46/4, 46/5, 46/6, vse k. o. Bilje se dovoli gradnja tri in več stanovanjskih stavb.« 

 

3. člen 

Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo 

za izdajo gradbenega dovoljenja ali pred odločbe. 

 

4. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu št. 202 z dne 30. 12. 2020 

 
 Sklep št. 007-0025/2020-7 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna 

Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021. 

O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna 

razprava bo trajala do 15. 1. 2021. 

Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog 

proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga 

proračuna v prostorih občine. 

Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna 

občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan 

dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, 

na kateri se bosta obravnavala. 

 

Sklep je realiziran 

 

 Sklep št. 007-0025/2020-14 
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Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna 

Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022. 

O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni. Javna 

razprava bo trajala do 15. 1. 2021. 

Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog 

proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga 

proračuna v prostorih občine. 

Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna 

občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan 

dopolnjeni predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, 

na kateri se bosta obravnavala. 

Sklep je realiziran. 

 
 Sklep št. 007-27/2020-1 

Občinski svet sprejme plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica na leto 2021 

Sklep je realiziran. 

 

 Sklep št. 4780-0021/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 650/19 k. o. 2325 

MIREN 

 

 Sklep št. 4780-0024/2020-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcele št. 608/5, 608/6 in 

608/7 vse k. o. 2318 BILJE 

 

Sklepa sta objavljena v Uradnem listu št. 202 z dne 30. 12. 2020 

 

 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom 
sklepov sprejetih na 15. redni seji.  


