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ŢUPAN 
 
Št: 007-0003/2014-1 
Miren, 13.1.2014 

 
PLAN DELA IN TERMINSKI KOLEDAR  

SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2014 
 
 

 
Čas in št. 
seje 

 
Obravnava in sprejem aktov 

 
Ostale  točke oz. 
predmeti obravnave  

21.1.2014  
 
29. seja   

 Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrta 
Občine Miren-Kostanjevica 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom – prvo branje 

 Primerjalna študija Vrtec Opatje selo  

 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Miren – 
Kostanjevica- prvo branje 

 Plan dela in terminski koledar sej občinskega 
sveta za leto 2014  

 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih 

 Seznanitev s sklepi zbora občanov Krajevne 
skupnosti Opatje selo 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

- Imenovanja člana v 
Svet zavoda Osnovna 
šola Kozara Nova 
Gorica 

4.3.2014 
 
 
30. seja 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom – drugo branje 

 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Miren – 
Kostanjevica- drugo branje 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluţbe 
oskrbe s pitno vodo in odvajanje odpadnih 
voda 

 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini 
Miren-Kostanjevica – prvo branje 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

- Letni program 
izobraţevanja odraslih 
LUNG za 2014 

- Letni program športa  
- Poročilo o delu OŠ 
Miren 

8.4.2014 
 
31. seja 
 
 
 
 
 
 
 

 Spremembe in dopolnitve Statuta občine 
Miren-Kostanjevica-prva obravnava 

 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Park Cerje – prva obravnava, 

 Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in 
prostorov v lasti Občine Miren-Kostanjevica, 

 Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini 
Miren-Kostanjevica – drugo branje, 

 Rebalans proračuna za leto 2014, 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

 
 
 
 
 
 

 

20.5.2014 
 
32. seja 

 Predlog Odloka o koncesijah na področju cest 
v Občini Miren - Kostanjevica -prva obravnava 

 Spremembe in dopolnitve Statuta občine 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica  
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Miren-Kostanjevica-druga obravnava 

 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih 
padavinskih voda-prvo branje 

 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
za turizem Park Cerje – druga obravnava  

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica-
prva obravnava 

 

- Predstavitev 
varnostnih  razmer na 
območju občine v letu 
2013  

-  

17. 6.2014  
 
33. seja 

 Poslovno poročilo za leto 2013 

 Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih 
padavinskih voda-drugo branje 

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica-
druga obravnava 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 
 

8.7.2014  
 
34. seja 

 Predlog Odloka o koncesijah na področju cest 
v Občini Miren - Kostanjevica -druga obravnava 
 
 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

- Poročilo o delu 
Goriške knjiţnice 
Franceta Bevka 

- Poročilo o delu 
LUNG 

- Predstavitev 
programa dela 
Nadzornega odbora 

Avgust  
2014 

ni predvidene seje 
 

 

17.9.2014 
 
 
35. seja 

 Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-
Kostanjevica 

 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeţelja v občini Miren-
Kostanjevica 

 Poročilo o polletni realizacija proračuna 2014 

 Obravnava dokumenta o dolgoročnem 
načrtovanju projektov 

- Poročilo ţupana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

3. 10.2014  Slavnostna seja Občinskega sveta občine 
Miren-Kostanjevica 

 

   

   

 
Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica sluţi za potrebe 
operativnega delovanja, tako občinske uprave kot občinskega sveta. Vsebina je okvirna in dopušča 
dopolnitve oz. spremembe v skladu s potrebami.  
Predlog plana dela je v skladu z 79. členom poslovnika obravnaval kolegij ţupana dne 15.1.2014 
in ga ustrezno dopolnil.  
 
Pripravil: Aleš Vodičar        Ţupan   
          Zlatko Martin Marušič 


