
 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

 

 
Številka: 0320-4/2021 
Datum: 30. 6. 2021 
 
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica     Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 

Pregled realizacije sklepov 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 19. 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 18. redne seje občinskega sveta 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si


 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

   

 

 
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 18. redni seji, dne 27. maja 2021, so bili sprejeti naslednji sklepi:  
 

❖ Sklep št. 360-0006/2021-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o izvedenih 

ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 

leto 2020 Občine Miren-Kostanjevica. 

 

Sklep je realiziran 

 
❖ Sklep št. 3540-0015/2021 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi cene za 

storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Miren-Kostanjevica 

 

Sklep je realiziran.  

 

❖ Sklep št. 3540-0003/2021-11 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi cene in 

oblikuje subvencije za storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda v Občini Miren-Kostanjevica 

 

Sklep je realiziran 

 
❖ Sklep št. 011-0001/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s poročilom o nadzoru 

zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019. 

Sklep je realiziran 

 
❖  Sklep št.  0321-0002/2021-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu 

nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020. 

Sklep je realiziran 

 
❖  S k l e p  š t .  0141-0010/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka 

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

 

Sklep je realiziran 

 
 



 

 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

   

 

❖ Sklep št. 0140-0007/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Gasilske enote Nova Gorica soglasje 

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

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 4780-0014/2021-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 517/3 k. o. 

2325 MIREN 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 90, z dne 4. 6. 2021 

 

❖ Sklep št. 007-0004/2021 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica opravi 1. in 2. obravnavo predloga odloka 

hkrati in sprejme odlok po skrajšanem postopku 

 

Sklep je realiziran 

 

❖ Sklep št. 007-0004/2021-1 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren-

Kostanjevica 

 

Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 90, z dne 4. 6. 2021 

 

 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom 
sklepov sprejetih na 18. redni seji.  


