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Številka: 9000-10/2015-3 
Datum: 25.11.2015 
 

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 13. 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 
12. redne seje. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2014-2018 
številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

12. redna 
seja 

26.10.15 

007-2/2011-
2 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v prvem 

branju s podano pripombo tako, da se število zaposlenih in 

kdo naj bi se zaposlil na skladu izvzame iz predloga odloka. 

Sklep 
posredovan 

skladu in 
občinam 

ustanoviteljicam 

 
350-

37/2014-33 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren–

Kostanjevica. 

Objavljeno v Ur. 

Listu RS, št. 87 

z dne 

13.11.2015 

 

354-

36/2014-3 

 

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je potrdil cene 
gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda, ki jih 
je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe 
odvajanja odpadnih voda, december 2014, predlagal 
izvajalec javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica d.d.. 

Objavljeno na 
spletni strani 

 

354-

36/2014-2 

 

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je potrdil cene 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jih je z 

Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe 

s pitno vodo, december 2014, predlagal izvajalec javne 

službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  in 

Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini 

Miren-Kostanjevica predlagal izvajalec javne službe Kraški 

vodovod Sežana d.o.o., april 2015. 

Objavljeno na 
spletni strani 

 

478-

0055/2015-

1 

 

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 
za parcelo št. 6/18 k. o. 2324-OREHOVLJE 

Objavljeno v Ur. 
Listu RS št. 82 z 
dne 3.11.2015 

 

478-

0056/2015-

1 

 

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 

za parcelo št. 857/39 k. o. 2331-VOJŠČICA 

Objavljeno v Ur. 
Listu RS št. 82 z 
dne 3.11.2015 

 

478-

0057/2015-

1 

 

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 

za parcelo št. 438/0 k. o. 2324-OREHOVLJE 

Objavljeno v Ur. 
Listu RS št. 82 z 
dne 3.11.2015 

 

478-

0058/2015-

1 

 

o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica 

za parcelo št. 1/206 k. o. 2329-NOVA VAS 

Objavljeno v Ur. 
Listu RS št. 82 z 
dne 3.11.2015 

 

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

