
 
 

Številka: 0118-0006/2015-3 

Datum: 9. 3. 2016 

 

Odbor za družbene dejavnosti  

  

OBČINSKEMU SVETU   

OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 

 

POROČILO 

Odbor za družbene dejavnosti je na 6. redni seji, ki je bila v sredo, 9. 3. 2016, ob 17.00 uri, 

obravnaval gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica in ob 

obravnavi točke: 

 
1. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih 
kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v 
Občini Miren – Kostanjevica sprejel naslednji 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 

Kostanjevica, da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica z naslednjimi dopolnitvami: 

- 4. Člen predlaganih sprememb pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »V 22. členu 

se besedilo točke 4 črta (brez tabele).« 

- Dodati je potrebno nov člen sprememb, ki se glasi: »13. člen pravilnika se spremeni 

tako, da se glasi: »Izvajalci oz. organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, so 

dolžni posredovati informacijo o dogodku najkasneje do 25. v mesecu za naslednji 

mesec na e- naslov info.temnica@siol.net in tajnistvo@miren-kostanjevica.si. 

Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za družbene 

dejavnosti.  

 
2. Poročilo OŠ Miren o šolanju v drugih šolskih okoliših: 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinski upravi, da od osnovne šole 
Miren do jutrišnje seje občinskega sveta oziroma do naslednje seje Odbora za 
družbene dejavnosti pridobi poročilo, ki naj ga OŠ dopolni s podatki o številu vseh 
učencev, ki odhajajo iz našega šolskega okoliša v druge šolske okoliše (všolani in 
nevšolani) in točno v katere druge šolske okoliše odhajajo. Obenem naj poročilo 
vsebuje podatke o točnem številu učencev, ki prihajajo v naš šolski okoliš in iz 
katerega šolskega okoliša ti prihajajo.  
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti.  

 
3. Poročilo OŠ Miren o stanju terjatev na dan 31. 12. 2015:  
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom OŠ Miren o stanju 
terjatev na dan 31. 12. 2015. 

mailto:info.temnica@siol.net


Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti.  
PRIPOROČILO: Odbor za družbene dejavnosti predlaga OŠ Miren, da na gospodaren 
način izterja večino dolgov. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik odbora: 
Danjela Cijan                                                                                                Bogomir Nemec 

 


