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Številka: 9000-5/2016-3 
Datum: 25.5.2016 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

 
Pregled realizacije sprejetih sklepov Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

 

 

Gradivo za obravnavo na seji 19. redni seji 

Točka dnevnega reda 3. točka 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava 

Poročevalec/ka Župan 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloge: 

- Pregled sprejetih sklepov 
 
 
 
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s pregledom sprejetih sklepov 
18. redne seje. 

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


 

 

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 

2 

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018 
 
številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

18. redna 
seja 

12.5.2016 

9000-
4/2016-5 

Občinski svet potrdi zapisnik 17. redne seje tako, da se v 
točki Ad 4 pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
popravi 3. odstavek na strani 5 popravi tako, da se 
pravilno glasi: »Dodala je še, da je imela govor 
pripravljen, vendar je s strani šole čakala na povabilo za 
govor, ki pa ga ni prejela.« in v točki Ad 8 Poročilo o delu 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne 
izpostave Nova Gorica drugi stavek v 3. Odstavku 
popravi tako, da se pravilno glasi: »Letos je pač to 
nekdo, ki teh zborov ne pozna, saj se s tem ukvarja 
profesionalno, zato je bila tudi ocena za vse zbore za 
eno stopnjo nižja kot prejšnja leta.« 

realizirano 

 
9000-

4/2016-4 

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je 
član sveta Krajevne skupnosti Bilje, Istok Saunig podal 
pisno izjavo dne 14.11.2014, da odstopa s funkcije člana 
sveta Krajevne skupnosti Bilje. 

II. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je 
članica sveta Krajevne skupnosti Bilje, Karla Žniderčič 
podala pisno izjavo dne 26.10.2015, da odstopa s 
funkcije člana sveta Krajevne skupnosti Bilje. 

III. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je 
članica sveta Krajevne skupnosti Bilje, Tjaša Močnik 
podala pisno izjavo dne 18.4.2016, da odstopa s funkcije 
člana sveta Krajevne skupnosti Bilje. 

IV. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je 
član sveta Krajevne skupnosti Bilje, Ladislav Orel podal 
pisno izjavo dne 28.4.2016, da odstopa s funkcije člana 
sveta Krajevne skupnosti Bilje. 
 

realizirano 

 
014-

34/2016-2 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s 
Poročilom o varnostni problematiki v letu 2015. 

realizirano 

 
014-

5/2016-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s 
Poročilom o delu Medobčinske uprave občin Šempeter – 
Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in 
Vipava za letu 2015. 

realizirano 

 
014-

5/2016-3 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Oceno 

izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015. 
realizirano 

 
007-

4/2016-3 

I. 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

realizirano 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v 
prvem branju.  

 
014-

29/2016-2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z 
Letnim poročilom o delu RRA severne Primorske d. o. o. 
Nova Gorica v letu 2015. 

čakamo objavo 
v Uradnem listu 

 

http://www.miren-kostanjevica.si/
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