
 
 
 
ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

 
 
Številka: 01111-0004/2011-3 
Datum: 22.3.2012                                                                                     k točki 8 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 

 
 
 

POROČILO 
 

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je na 3. redni seji, ki je bila v četrtek 22.3.2012, ob 
17.00 uri obravnaval gradivo za 14. sejo Občinskega sveta  Občine Miren Kostanjevica in ob 
obravnavi točke: 
 
 

3. Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica 

 
Sprejel naslednji: 
 
SKLEP št. 3/3/1: Odbor za zdravstvo in socialno varsto predlaga občinskemu svetu: 
-  da se v šesti alineji 7. člena popravi slovnično napako: “dodeljena” namesto 

“dodoeljena”; 
-  da se v drugem odstavku 11. člena popravi slovnično napako: “člana” namesto 

“člani”; 
-  da se v prvem odstavku 17. člena beseda “občino” zamenja z besedo “župana”; 
-  da se v drugem stavku tretjega odstavka 17. člena beseda “občina” zamenja z 

besedo “župan”; 
-  da se v 19. členu besedo “športnih” nadomesti z besedo “socialnih, invalidskih 

in humanitarnih”, tako da se 19. člen glasi: 
“Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z 
določbami tega pravilnika, se lahko s sklepom župana razporedi za realizacijo 
drugih programov na področju socialnih, invalidskih in humanitarnih 
dejavnosti.”; 

- Da se v 20. členu doda nov, 4. odstavek, ki se glasi: “Odbor za socialno in 
zdravstveno vasrtvo mora biti o realizaciji porabljenih sredstev za tekoče leto 
seznanjen.; 

- Da se v Merilih in kriterijih za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih, 
invalidskih in socialnih programov ter projektov (priloga 1) v točki 5.4. v drugi 
vrstici naredi popravek, tako da se 2. vrstica glasi: “Obsežnejše publikacije z 
vsebinami preventivno-informativnega značaja”. 



Z navedenimi popravki odbor predlaga Občinskemu svetu sprejem Pravilnika o 
sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren – 
Kostanjevica. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 5 navzočih. 

 
Zapisala: 
 
Roberta Filipič 
 
                                       
 
                                                                                                Predsednik odbora 
                                                                                                   
                                                                                                Leopold Blažič 
 
 
 
 


