
Predlog 
PLAN DELA IN TERMINSKI KOLEDAR  

SEJ OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2009 

 
Čas in 
št. seje 

Obravnava in sprejem aktov Ostale  točke oz. 
predmeti obravnave  

Januar 
19. seja 

• Obravnava delovnega gradiva z naslovom: »Priprava 
občinskega prostorskega načrta občine Miren – 
Kostanjevica«, 

• Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju 
občine Miren-Kostanjevica, 

• Poročilo o sprejemu sklepa o začasnem financiranju 
 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

 

Februar 
20. seja 

• Obravnava predloga proračuna 2009, 2010 
• Program dela občinskega sveta, 
• Odlok o spremembi Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota 
Nova Gorica, 

• Sklep o podaljšanju mandata članu sveta Javnega 
zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova 
Gorica – Gasilska enota Nova Gorica, 

 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

Marec 
21. seja 

• Obravnava predloga proračuna 2009, 2010 
• Obravnava predloga in sprejem sklepa o določitvi 

cene komunalnih storitev za čiščenje komunalnih in 
padavinskih voda za območje  in cene vode 

• Pravilnik o oddaji občinskih parcel v najem in zakup 
• Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

vrtcih na območju občine Miren-Kostanjevica 
• Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce OŠ Miren 
• Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v 

Občini Miren-Kostanjevica 
• Sklep o določitvi cene storitve pomoč na domu za 

leto 2009 
• Letni program športa za 2009 
• Letni program kulture za 2009 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

April 
22. seja 

• Odlok o občinskih cestah-prvo branje 
• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za območje občine Miren-Kostanjevica-prvo branje, 
• Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Ostrog 

Miren  
• Obravnava predloga odloka o ustanovitvi zavoda za 

turizem – prvo branje 
 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

- Predstavitev 
varnostnih  razmer na 
območju občine v letu 
2008 P 

- Predstavitev 
programov »Stopimo 
skupaj« 

- Poročilo o delu OŠ 
Miren 

Maj  
23. seja 

• Poslovno poročilo za leto 2008, 
• Odlok o občinskih cestah-drugo branje 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-



• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za območje občine Miren-Kostanjevica-drugo branje 

• Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in 
invalidskih organizacij  

• Sprejem spremembe in dopolnitve prostorskega 
plana občine 

Kostanjevica 
- Poročilo o delu 
Centra za pomoč na 
domu – KLAS 

- Poročilo o delu 
Goriške knjižnice 
Franceta Bevka 

- Poročilo o delu LUNG 
Junij  
24. seja 

• Obravnava predloga odloka o ustanovitvi zavoda za 
turizem – drugo branje 

• Imenovanje člana v Svet zavoda Javni zavod za 
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota 
Nova Gorica 

• Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic 

- Predstavitev dela 
Zavoda za zdravstveno 
varstvo NG 

Julij  
25. seja 

• Sprejetje regionalnega prostorskega načrta ob 
Vrtojbici, 

 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

Avgust  ni predvidene seje  
September  

26. seja 
• Poročilo o polletni realizacija proračuna  
• Pravilnik o podaljšanjem obratovalnem času 

gostinskih lokalov in turističnih kmetij 
•  

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

1. 
Oktober 
 2008 
27. seja 

• Slavnostna seja Občinskega sveta občine Miren-
Kostanjevica 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica   

November  

28. seja 
• Pravilnik o sofinanciranju programov družbenih 

dejavnosti (preostalih)  
• Občinski prostorski načrt. 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica   

December  

29. seja 
 

• Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2010 
• Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 
• Sklep o vrednosti točke za NUSZ, 
 

 
• Zaključna seja z slavnostno večerjo 

- Poročilo o delu v 
občini Miren-
Kostanjevica   

 
 
 
 
Program dela in terminski koledar sej občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica služi za potrebe 
operativnega delovanja, tako občinske uprave kot občinskega sveta. Vsebina je okvirna in dopušča 
morebitne dopolnitve oz. spremembe v skladu s potrebami.  
 
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme predlagani program dela.  
 
Pripravil: Aleš Vodičar         Župan 
          Zlatko Martin Marušič 
 


