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PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Miren-Kostanjevica.  
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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014 

številka in 
datum seje 

št. sklepa ime sklepa status 

14. redna seja, 
27.3.2012 

9000-0003/2012 Sklep o sprejemu zapisnika 13. redne seje s 
pripombami 

Realiziran 

 0111-0002/2012 Sklep o imenovanju kandidata za člana 
Razvojnega sveta regije 

Realiziran 

 0111-0002/2012 Sklep o imenovanju namestnika predsednika 
Statutarno-pravne komisije za čas njegove 
odsotnosti 

Realiziran 

 200-0001/2012 Sklep o seznanitvi z varnostnim poročilom na 
območju Občine Miren-Kostanjevica 

Realiziran 

 322-0007/2011 Sklep o seznanitvi z delovanjem LAS-a JZ dela 
Severne Primorske  

Realiziran 
 

 122-0015/2012 Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene 
storitve pomoč na domu za leto 2012 

Bo objavljen v naslednjem 
Uradnem listu RS 

 007-0005/2012 Pravilnik o sofinanciranju socialnih, invalidskih 
in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-
Kostanjevica 

Bo objavljen v naslednjem 
Uradnem listu RS 

 007-0007/2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih 
programov, kulturnih projektov, projektov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične 
kulture v Občini Miren-Kostanjevica 

Bo objavljen v naslednjem 
Uradnem listu RS  

 007-0008/2012 Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini 
Miren-Kostanjevica 

Bo objavljen v naslednjem 
Uradnem listu RS 

 007-0006/2012 Letni program športa v Občini Miren-
Kostanjevica 

Bo objavljen v naslednjem 
Uradnem listu RS 

 0111-0002/2012 Občinski svet Občine Miren Kostanjevica 
sprejme sklep, da se o sklepu Vlade Republike 
Slovenije, ki ga je sprejela na 4. seji dne 
29.2.2012, nemudoma pisno obvesti vse javno 
pravne subjekte, kjer je Občina Miren - 
Kostanjevica  ustanoviteljica.    
Obenem se pozove vse predstavnike Občine 
Miren Kostanjevica v svetih zavodov, da 
predlagajo sprejem enakega stališče kot ga je 
sprejela Vlada Republike Slovenije in sicer, da 
se preseţki prihodkov nad odhodki, tudi iz 
trţnih dejavnosti, ne porabijo za izplačilo 
nagrad zaposlenim.   
 

Realizirano 

 007-0001/2012 Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s 
stvarnim premoţenjem Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2012 

Realizirano 

 9000-0003/2012 Pri pripravi statusa se upošteva predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da ima vsaka komisija poleg 
predsednika tudi namestnika predsednika 

Realizirano 

 9000-0003/2012 Statutarno-pravna komisija prouči število 
delovnih teles in opravi analizo učinkovitosti le-
teh na osnovi poročila, ki ga pripravi občinska 
uprava za ta del mandata in prejšnji mandat 

Sklep bo realiziran na naslednji 
seji komisije.  

 


