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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 23. redni seji, 30. marca 2022, so bili sprejeti naslednji sklepi:  
 

• Sklep št. 0320-2/2022 

Občinski svet sprejme zapisnike 22. redne seje Občinskega sveta Občine Miren-

Kostanjevica s predlagano dopolnitvijo zapisnika na 4. strani v 3. odstavku, ki se tako 

glasi: »Župan dodatno pritrdi izvajanju svetnika Bogomirja Nemca glede ostanka sredstev 

na računih krajevnih skupnosti. Pove, da sprememba odloka sedaj predvideva, da se ta 

sredstva lahko razporedijo na katero koli postavko. Prej to ni bilo možno.« 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 0140-6/2022 

Občinski svet sprejme Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Turizem Miren-

Kostanjevica 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 007-2/2022-3 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Pravilnik o spremembah 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 

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56, 22. 4. 2022 

 

• Sklep št. 331-3/2021-13 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi predlog Pogodbe o prenosu 

lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema 

Namakalni razvod Vogršček in pooblašča župana Občine Miren-Kostanjevica za njeno 

sklenitev. 

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi predlog Sporazuma o sodelovanju na 

projektu prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod 

Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in 

delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in pooblašča 

župana Občine Miren-Kostanjevica za njegovo sklenitev. 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 007-6/2022 
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Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Zaključni račun Proračuna Občine 

Miren-Kostanjevica za leto 2021. 

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 49, 8. 4. 2022 

 

• Sklep št. 007-5/2022 

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 

Kozara Nova Gorica in sprejem odlok po skrajšanem postopku  

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 007-5/2022 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica 

 

Odlok bo objavljen v Uradnem listu.  

 

• Sklep št. 1222-0003/2022-3 

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 23,63 

EUR za efektivno uro. 

2. 

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

domu 4,30 EUR. 

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. 2022 dalje. 

 

Sklep je realiziran 

 
 

• Sklep št. 1222-0003/2022-4 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje za dodatno zaposlitev za 

polovični delovni čas za potrebe izvajanja storitve pomoči na domu. 

 

• Sklep št. 007-12022 

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

Miren-Kostanjevica za leto 2022 

 

• Sklep št. 0141-0002/2022-3 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Ljudske univerze Nova Gorica 

soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2021. 
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• Sklep št. 0141-0014/2021-4 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica 

soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021. 

 

• Sklep št. 0140-0001/2022-2 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu Javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica Goriške soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost 

direktorice za leto 2021. 

 

• Sklep št. 0141-0017/2021-8 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka 

soglasje za  izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2021. 

 

• Sklep št. 0141-18/2021-7 

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

izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2021. 

 

• Sklep št. 0140-0003/2022-9 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Nadzornemu svetu Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost 

direktorice za leto 2021. 

 

• Sklep št. 0140-0018/2021 

Občina Miren-Kostanjevica podaja Svetu javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica soglasje za izplačilo dela plače za delovno 

uspešnost direktorja za leto 2021. 

 

• Sklep št. 0141-0016/2021-5 

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

za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja za leto 2021 

 

Sklepi so realizirani 

 

• Sklep št. 0329-0007/2021-4 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu v letu 2021 in 

akcijskim načrtom za l. 2022, ki ga je pripravil občinski Svet za preventivo in varnost v 

cestnem prometu. 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 3503-0003/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica opravi prvo in drugo branje Odloka o 

Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TE 06 hkrati in sprejme 

odlok po skrajšanem postopku. 
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Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 3503-0003/2020 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja TE 06 

 

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52 dne 15. 4. 2022 

 

• Sklep št. 0140-0003/2022 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 12. redni seji dne 8. 3. 2022, 

sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021«. 

 

2. 

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 v višini 583.476,26 EUR se na predlog 

Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih 

prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

 

3. 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 12. redni seji dne 8. 3. 2022, 

sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 

2022«. 

4. 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani 

občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2022, pri čemer znesek za posamezno 

občino znaša: 

 

Mestna občina Nova Gorica 121.716,00 EUR 

Občina Brda 23.298,51 EUR 

Občina Kanal ob Soči 27.958,21 EUR 

Občina Miren-Kostanjevica 18.638,51 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 24.838,89 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 16.534,99 EUR 

 
Vplačila bodo povečala skupno namensko premoženje Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške. 
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5. 

Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške v višini 186.872,00 EUR, sorazmerno z namenskim 

premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša: 

 

Mestna občina Nova Gorica 99.999,58 EUR 

Občina Brda 17.294,43 EUR 

Občina Kanal ob Soči 18.405,23 EUR 

Občina Miren-Kostanjevica 15.788,87 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 21.855,47 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 13.528,42 EUR 

 

6. 

Občinski svet občine Miren – Kostanjevica na podlagi predloga Nadzornega sveta Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 12. redni seji dne 8. 3. 2022, za 
revidiranje letnega poročila 2022 imenuje družbo GM revizija, d.o.o., Ulica Gradnikove 
brigade 4, 1000 Ljubljana. 
 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 360-0006/2022-3 

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

ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 

leto 2021 Občine Miren-Kostanjevica. 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 0140-0003//2021 

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

zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021, vključno s predlogom 

namenske porabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 5.016,02 EUR ( po odbitku 

davka na dohodek). Presežek se deloma nameni za redno delovno uspešnost 

zaposlenih ( potrditev predloga sklepa SZ TMK za redno delovno uspešnost  

direktorice v višini 1.426,97 bruto in predloga direktorice za redno delovno uspešnost 

zaposlenih v višini 882,58 bruto, skupaj 2.309,55 EUR), razlika 2.706,47 EUR pa za 

nabavo novega premičnega ozvočenja v Pomniku miru. 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 322-0004/2018 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o aktivnostih 
ZSST v obdobju 2019 do 2021 

 

Sklep je realiziran 
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• Sklep št. 0140-0022/2022 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k podaljšanju zaposlitve za 

določen čas zaposleni, ki nadomešča področno svetovalko I za turizem in kulturo v 

času porodniške in sicer do 30. 9. 2022,  ko redno zaposlena zaključi s koriščenjem 

pravice do 4 urnega dela. 

 

Sklep je realiziran 

 

• Sklep št. 4780-0002/2022-1 

Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parcelo št. 68/2 k. o. 2318 

BILJE 

 

Sklep je realiziran 

 

 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom 
sklepov sprejetih na 23. redni seji.  


