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Predlog 
PLAN DELA IN TERMINSKI KOLEDAR  

SEJ OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2010 

 
Čas in 
št. seje 

Obravnava in sprejem aktov Ostale  točke oz. 
predmeti obravnave  

Februar 
29. seja 

• Imenovanje člana v svet zavoda Osnovna šola 
Kozara, 

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

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče 
Vogrsko in Miren-Kostanjevica,  

• Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilu stroškov, 

• Odlok o spremembi Odloka o pooblastitvi župana za 
odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega 
premoženja, 

• Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta 
za leto 2010. 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

 

Marec 
30. seja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. seja 

• Predlog sprememb pravilnika o financiranju športa, 
• Odlok o kategorizaciji občinskih cest-drugo branje, 
• Predlog odloka o ustanovitvi zavoda za turizem – 

prvo branje, 
• Dopolnjen osnutek regionalnega prostorskega načrta 

ČN ob Vrtojbici z okoljskim poročilom,  
• DOLB Miren,  
• Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in 

prostorov v lasti Občine Miren-Kostanjevica. 
• Tarifni sistem za obračun: vodarine, omrežnine, 

števčnine, vzdrževalnine za javni vododov in tarifni 
sistem za obračun odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode in omrežnin. 

 
• Čistopis odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

posege v prostor na območju opuščene gramoznice 
Primorje d.d. Ajdovščina v Mirnu, 

• Letni program športa za 2010, 
• Letni program kulture za 2010, 
• Obravnava predloga odloka o ustanovitvi zavoda za 

turizem – drugo branje, 
• Obravnava rebalansa poračuna 2010 št. 1. 

 
 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Poročilo o delu 
OŠ Miren 

April 
31. seja 
 
 

• Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Ostrog 
Miren – dopolnjen osnutek, 

• Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 
gramoznica Salonit d.d. v Mirnu – dopolnjen osnutek, 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 
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April 
31. seja 
 

• Spremembe in dopolnitve prostorskega plana za 
Habestor – dopolnjen osnutek,  

• Občinski program varnosti, 
• Sklep o določitvi cene storitve pomoč na domu za 

leto 2010. 
 

Maj  
32. seja 

• Dopolnjen osnutek OPN (občinski prostorski načrt), 
• Poslovno poročilo za leto 2009, 
• Sprememba Odloka o Krajevnih skupnostih. 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 
- Predstavitev 
varnostnih  razmer na 
območju občine v letu 
2009  

Junij 
33. seja 

• Pravilnik o doniranju sredstev za kulturne spomenike, 
• Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in 

invalidskih organizacij, 
• Odlok o obveznosti skrbnikov psov na območju 

Občine Miren-Kostanjevica. 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 
- Poročilo o delu 
Centra za pomoč na 
domu – KLAS 
- Poročilo o delu 
Goriške knjižnice 
Franceta Bevka 
- Poročilo o delu LUNG 

Julij  
 
34. seja 

• Sprejem regionalnega prostorskega načrta ČN ob 
Vrtojbici  

• Spremembe in dopolnitve prostorskega plana za 
Habestor – sprejem, 

• Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 
gramoznica Salonit d.d. v Mirnu - sprejem 

• Odlok o pokopališki dejavnosti. 
 

 

Avgust  ni predvidene seje  
September  

35. seja 
• Sprejem  OPN-ja (občinski prostorski načrt), 
• Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Ostrog 

Miren, 
• Poročilo o polletni realizacija proračuna 2010, 
• Pravilnik o podaljšanjem obratovalnem času 

gostinskih lokalov in turističnih kmetij. 
 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

1. 
Oktober 
 2010 

• Slavnostna seja Občinskega sveta občine Miren-
Kostanjevica. 

 

November  
December  

Konstituiranje novega občinskega sveta.  

   
 
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 


