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ŽUPAN 
 
Št: 007-0002/2013-1 
Miren, 21.1.2013 

Predlog 
 
 
 

PLAN DELA IN TERMINSKI KOLEDAR  
SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2013 

 
 

 
Čas in št. 
seje 

 
Obravnava in sprejem aktov 

 
Ostale  točke oz. 
predmeti obravnave  

30.1.2012  
 
22. seja   

 Predlog Odloka o proračunu za leto 2013  

 Predlog Odloka o proračunu za leto 2014 

 Plan dela in terminski koledar sej občinskega 
sveta za leto 2013  

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

 Seznanitev s sklepi zbora občanov Krajevne 
skupnosti Bilje 

Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

 

4.3.2012 
 
 
23. seja 

 Predlog Odloka o proračunu za leto 2013  

 Predlog Odloka o proračunu za leto 2014 

 Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene 
storitve pomoč na domu za leto 2012 

- Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

 

26.3.2012 
 
24. seja 
 
 
 
 
 
 
 

 Letni program športa v Občini Miren-
Kostanjevica za leto 2013 

 Sprejem  OPN-ja (občinski prostorski načrt) 

 Predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Regijski center za ravnanje z odpadki Nova 
Gorica d.o.o  

 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Park Cerje – prva obravnava 

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

- Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

 
 
 
 
 
 

 

23.4.2012 
 
25. seja 
 
 
 

 Predlog Odloka o koncesijah na področju 
ravnanja z odpadki v Občini Miren - 
Kostanjevica -prva obravnava  

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

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

 Spremembe in dopolnitve Statuta občine 
Miren-Kostanjevica-prva obravnava 

- Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica  

- Predstavitev 
varnostnih  razmer na 
območju občine v letu 
2012  

- Poročilo o delu OŠ 
Miren 
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21. 5.2012  
 
26. seja 

 Spremembe in dopolnitve Statuta občine 
Miren-Kostanjevica-druga obravnava 

 Poslovno poročilo za leto 2012 

 Predlog Odloka o koncesijah na področju 
ravnanja z odpadki v Občini Miren-Kostanjevica 
-druga obravnava  

 
 

- Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

- DIIP obnova OŠ 
Miren s telovadnico  

18. 6.2012  
 
27. seja 

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

 Predlog Pravilnika o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti, prva obravnava 

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

- Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

- Poročilo o delu 
Goriške knjižnice 
Franceta Bevka 

- Poročilo o delu 
LUNG 

9. 7.2012  
 
28. seja 

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

Poročilo župana o delu v 
Občini Miren-
Kostanjevica 

Avgust  
2012 

ni predvidene seje 
 

 

17.9.2012 
 
 
29. seja 

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

 Poročilo o polletni realizacija proračuna 2013 

- Poročilo župana o 
delu v Občini Miren-
Kostanjevica 

4. 10.2012  Slavnostna seja Občinskega sveta občine 
Miren-Kostanjevica 

 

5.11.2012 
 
30. seja 

 Sprememba in dopolnitev programa 
opremljanja stavbnih zemljišč  

  

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica   

17. 12.2012 
 
 31. seja 
 

 Rebalans proračuna 2014 

 Predlog Sklepa o vrednosti točke za NUSZ 
 

- Poročilo o delu v 
Občini Miren-
Kostanjevica   

   

 
Plan 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 
dopolnitve oz. spremembe v skladu s potrebami.  
 
Predlog plana dela je v skladu z 79. členom poslovnika obravnaval kolegij župana dne 21.1.2013 
in ga ustrezno dopolnil. Usklajen  plan dela predlagam v potrditev občinskemu svetu. 
 
 
Pripravil: Aleš Vodičar        Župan   
          Zlatko Martin Marušič 


