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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 17. redni seji, dne 22. aprila 2021, so bili sprejeti naslednji sklepi:  
 

❖ Sklep št. 0140-0039/2020-11 

Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje Andreja Šeklija v Svet zavoda Javni zavod 

za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, kot predstavnika Občine 

Miren-Kostanjevica 

 

Sklep je realiziran 

 
❖ Sklep št. 031-1/2021 

Sklep o imenovanju Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 

 

Sklep je realiziran.  

 

❖ Sklep št. 031-0002/2021-5 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je članu Sveta Krajevne 

skupnosti Vojščica, Simonu Muraru Colji, zaradi menjave stalnega prebivališča, z 

dnem 15. 2. 2021 prenehalo članstvo v Svetu Krajevne skupnosti Vojščica 

 

Sklep je realiziran 

 
❖ Sklep št. 461-0001/2021-6 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme negativno mnenje k dodelitvi 

koncesije gospodarski družbi Lago IS, Turizem, d.o.o., Rožna Dolina, Pod gričem 29, 

5000 Nova Gorica, za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu 

Volčja draga 61, 5293 Volčja Draga. 

 

Sklep je realiziran 

 
❖ Sklep št.  461-0002/2021-6 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme negativno mnenje k dodelitvi 

koncesije gospodarski družbi PEGASO TURIZEM, gostinske in zabaviščne storitve 

d.o.o., Vrtojba, Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, za prirejanje posebnih 

iger na srečo v igralnem salonu, v poslovnem objektu na naslovu Mednarodni prehod 

1, 5290 Šempeter pri Gorici. 

 

Sklep je realiziran 
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❖  S k l e p  š t .  3540-0016/2021-4 

Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021 

 
❖ Sklep št. 0140-0036/2020 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta 

Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 9. redni seji dne 

23. 3. 2021, sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za 

leto 2020« in Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 

za leto 2021«. 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 007-2/2021 

Občinski svet sprejme zaključni račun Proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 

2020 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021 

 

❖ Sklep št. 007-0001/2021 

Občinski svet sprejme Sklep o o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v 

načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021 

 

❖ Sklep št. 4780-0005/2021 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parceli št. 3178/3 in 

3178/5 obe k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021 

 

❖ Sklep št. 4780-0003/2021 

Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena na nepremičnini parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 14. 5. 2021 

 

Sklep št. 0320-0002/2021 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, da bo na isti seji opravil obe 

obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v 

Občini Miren-Kostanjevica. 
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Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 0320-0002/2021 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica v prvi 

obravnavi 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70, z dne 7. 5. 2021 

 

❖ Sklep št. 007-0006/2021 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Letni program športa v Občini 

Miren-Kostanjevica za leto 2021 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70, z dne 7. 5. 2021 

 

❖ S K L E P št. 1222-0008/2020 

1. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ekonomski ceni socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 21,02 

EUR za efektivno uro.  

2. 

Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za uro socialne oskrbe na 

domu 4,30 EUR in se uporablja od 1. 5. 2021 dalje. 

Cena storitve, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan praznika pa za 50 

%.  

3. 

Ta sklep začne veljati takoj. Uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje. 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ S K L E P 1222-0008/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje za nakup oz. poslovni najem  

vozila za potrebe izvajanja storitve pomoči na domu. 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ S K L E P št. 0141-0007/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Miren soglasje za 

izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljice za leto 2020. 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 0141-0005/2021 
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Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica 

soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020 

 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 0141-0006/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica soglasje 

za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.  

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 0141-0009/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Ljudske univerze Nova Gorica 

soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020. 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 0140-0006/2020 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o delu Javnega 

zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020 

 

Sklep je realiziran 

 

 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom 
sklepov sprejetih na 17. redni seji.  


