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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014
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350-0-22/2007

602-0004/2013

ime sklepa

status

Občinski svet podpre predlog Odbora za Ni realizirano
kmetijska vprašanja in razvoj podeţelja o
pripravi Odloka o prodaji blaga izven
trgovin, ki naj bo pripravljen v 60 dneh
Občinski svet sprejme sklep, da se pripravi Analiza je pripravljena
primerjalna analiza o izgradnji novega
vrtca in sanaciji stare stavbe v kateri je
vrtec v Opatjem selu.
Na eno izmed sej naj se v bodoče povabi Realizirano na 27. redni seji
predstavnika izvajalca storitve pomoči
druţini na domu (Klas)
občinska uprava pa naj pripravi primerjavo Realizirano na 27. redni seji
cen med ostalimi ponudniki v drţavi (Klas,
Pristan idr.) in od trenutnega izvajalca
pridobi izračun cene za oskrbo med
vikendi.«
Občinski svet se seznani s stališčem Ni realizirano
Občinske
uprave
glede
prirejanja
festivalov v Občini Miren-Kostanjevica in
zadolţuje Občinsko upravo za pripravo
akta, ki bo podrobneje urejal prirejanje
festivalov v občini. Akt naj bo pripravljen
do septembra 2013
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica Realizirano
soglaša k imenovanju Darka Tomšiča,
Vipolţe
12,
Dobrovo
po
poklicu
univerzitetni diplomirani ekonomist za
direktorja
Zdravstvenega
doma
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za
obdobje štirih let
Javni zavod Zdravstveni dom
realizirano
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica se s
1.1.2014 pripoji Javnemu zavodu Zdravstveni
dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Občinski svet sprejme Odlok o Občinskem Odlok bo objavljen v
naslednjem Uradnem listu RS
prostorskem načrtu Občine Miren–
Kostanjevica
Vsak 6 mesecev naj se pregleda prispele V teku
pobude za spremembo OPN-ja
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica
sprejme predlog Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v vrtcih na
območju Občine Miren-Kostanjevica

Realizirano

