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Odbor za družbene dejavnosti  

  

OBČINSKEMU SVETU   

OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 

 

 

POROČILO 

Odbor za družbene dejavnosti je na 1. redni seji, ki je bila v sredo, 4. 2. 2015, ob 18.00 uri, 

obravnaval gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica in ob 

obravnavi točke: 

 

2. Obravnava posebnega dela proračuna za leto 2015 z obrazložitvijo – del, ki se nanaša na 

področje družbenih dejavnosti (skupaj s Komisijo za pripravo občinskih prireditev in izdajo 

občinskega glasila) in 

3. Obravnava posebnega dela proračuna za leto 2016 z obrazložitvijo – del, ki se nanaša na 
področje družbenih dejavnosti (skupaj s Komisijo za pripravo občinskih prireditev in izdajo 
občinskega glasila) sprejel naslednja sklepa: 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog proračuna za leto 2015, ki se 

nanaša na področje družbenih dejavnosti 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 podpira predlog proračuna za leto 2016, ki se 

nanaša na področje družbenih dejavnosti 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. 

 

4. Predstavitev osnutka projekta vzpostavitve dnevnega centra za starejše v občini: 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 

Kostanjevica, da se seznani z osnutkom projekta vzpostavitve dnevnega centra za 

starejše v občini.  

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za družbene 

dejavnosti. 

 

 

 



5. Obravnava povzetka regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 

– 2016 za Goriško statistično regijo: 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – 

Kostanjevica, da sprejme  povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju 

socialnega varstva 2014 – 2016 za Goriško statistično regijo. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih članov Odbora za družbene 

dejavnosti. 

 

6. Obravnava predloga Letnega programa športa za leto 2015 in 
7. Obravnava predloga Letnega programa športa za leto 2016: 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog Letnega programa športa za 

leto 2015 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 podpira predlog Letnega programa športa za 

leto 2016 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. 

 

8. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob 
rojstvu otroka v Občini Miren – Kostanjevica 
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog Pravilnika o spremembah 

Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren – Kostanjevica 

in predlaga Občinskemu svetu Občine Miren – Kostanjevica, da ga sprejme s podanim 

predlogom o ureditvi enkratne denarne pomoči za posvojenega otroka.   

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 

 


