
 
 

Številka: 0118-0003/2015-3 
Datum: 22. 9. 2015 
 
Odbor za družbene dejavnosti  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 

POROČILO 

Odbor za družbene dejavnosti je na 3. redni seji, ki je bila v torek, 22. 9. 2015, ob 16.00 uri, 
obravnaval gradivo za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica in ob 
obravnavi točke: 
 
2. Obravnava Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanj plačil in 
počitniških rezervacij v vrtcih  na območju Občine Miren – Kostanjevica sprejel naslednji 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 
Kostanjevica, da sprejme Prelog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanj plačil in počitniških rezervacij v vrtcih  na območju Občine Miren – 
Kostanjevica z zgoraj navedenimi popravki. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti. 
 
3. Obravnava Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok  s posebnimi 
potrebami v Občini Miren – Kostanjevica: 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti podpira Pravilnik o organiziranju šolskih 
prevozov in prevozov otrok  s posebnimi potrebami v Občini Miren – Kostanjevica in 
predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – Kostanjevica, da ga sprejme. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti. 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinski upravi Občine Miren – 
Kostanjevica, da do naslednje seje opravi analizo problema odhajanja otrok v druge 
šolske okoliše. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti. 
 
4. Oblikovanje izhodišč za spremembo Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih 
finančnih pomoči iz občinskega proračuna: 
SKLEP: Do naslednje seje Roberta Filipič pripravi izhodišča oziroma nov predlog 
pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega 
proračuna. 



Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za družbene 
dejavnosti. 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik odbora: 
Danjela Cijan                                                                                                Bogomir Nemec 
 


