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PREGLED SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA V MANDATU 2010-2014
številka in
datum seje
32. redna
seja,
9.7.2014
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ime sklepa

status

Občinski svet sprejme sklep, da se občinski praznik
izvede tako, da se slavnostna seja izvede 3.
oktobra 2014, osrednja prireditev v sklopu praznika
pa v soboto, 11. oktobra 2014.
Občinski svet se seznani z Letnim poročilo OŠ
Miren za leto 2013
Občinski svet se seznani s Predstavitvijo varnostnih
razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se
seznani s Poročilom o delu za leto 2013 RRA
Severne Primorske, regijske razvojne agencije,
d.o.o.
V sklopu obravnave dokumenta o dolgoročnem
načrtovanju projektov v Občini Miren-Kostanjevica
na septembrski seji se povabi predstavnika RRA
Severne Primorske, regijske razvojne agencije,
d.o.o.
Občinski svet sprejme sklep, da se obravnava
Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova
Gorica v drugem branju prenesi na septembrsko
sejo. V vmesnem času naj občinska uprava pridobi
dodatno strokovno mnenje glede opredelitve
pristojnosti in odgovornosti organa kolegija
županov.

Občinski praznik se bo
realiziral skladno s
sprejetim sklepom
Realizirano
Realizirano
Realizirano

Nerealizirano

Realizirano

Za sprejemanje Sprememb in dopolnitev Statuta in Realizirano
Poslovnika Občinskega sveta naj se do 31.7.2014 v avgustu
sestanejo odbori in komisije, ki se združujejo po
vsebini kot je predlagano v predlogu Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Miren-Kostanjevica.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Realizirano
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini
Miren-Kostanjevica v prvem branju. Pripombe in
predlogi se sprejemajo do 31.7.2014 za obravnavo
odloka v drugem branju.

