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Predlog 

PLAN DELA IN TERMINSKI KOLEDAR  
SEJ OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2011 
 

Čas in 
št. seje 

Obravnava in sprejem aktov Ostale  točke oz. 
predmeti obravnave  

Januar 
3. seja   

• Imenovanje članov in predsednikov delovnih teles 
občinskega sveta 

• Imenovanje članov v svete javnih zavodov in javnih 
podjetij, 

 

16. 
Marec 
 
4. seja 
 
 
 
 
 
 
 

• Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta 
za leto 2011  

• Predlog proračuna za leti 2011 in 2012 
• Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica 
• Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve 

pomoč na domu za leto 2011 
• Obravnava in potrditev stališč do pripomb na 

razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN (občinski 
prostorski načrt), 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

 
 
 
 
 
 
 

 
19. 
April 
 
5. seja 
 
 
 

• Dopolnjen predlog poračuna 2011 in 2012 
• Letni program športa za 2011, 
• Letni program kulture za 2011 
• Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 

javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo 
vodo v občini Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo – 
prvo branje 

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

• Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v 
Občini Miren - Kostanjevica -prvo branje, 

• Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov  

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica  

 
 
- Poročilo o delu OŠ 
Miren 

17. Maj  
 
6. seja 

• Poslovno poročilo za leto 2010, 
• Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v 

Občini Miren - Kostanjevica -drugo branje  
• Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 

javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo 
vodo v občini Miren-Kostanjevica – drugo branje 

• Predlog odloka o ustanovitvi zavoda za turizem – 
prvo branje,  

• Občinski program varnosti, 
 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 
- Predstavitev 
varnostnih  razmer na 
območju občine v letu 
2010  

21. 
Junij  
 

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

• Predlog odloka o ustanovitvi zavoda za turizem – 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 
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7. seja drugo branje,  
• Sprejem cene javnih služb zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov ter  odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

• Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in 
invalidskih organizacij, 

• Odlok o obveznosti skrbnikov psov na območju 
Občine Miren-Kostanjevica 

- Poročilo o delu 
Goriške knjižnice 
Franceta Bevka 
- Poročilo o delu LUNG 

Julij  
 
 

 
 

 

Avgust  ni predvidene seje  
13. 
September  
 

8. seja 

• Sprejem  OPN-ja (občinski prostorski načrt), 
• Poročilo o polletni realizacija proračuna 2011, 
• Pravilnik o podaljšanjem obratovalnem času 

gostinskih lokalov in turističnih kmetij, 
• Sprememba statuta občine Miren-Kostanjevica, 
• Sprememba poslovnika OS. 

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica 

1. 
Oktober 
 2011 

• Slavnostna seja Občinskega sveta občine Miren-
Kostanjevica. 

 

15. 
November  

09. seja 

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

- Poročilo župana o 
delu v občini Miren-
Kostanjevica   

13. 
December 
  

10. seja 
 

• Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2012 
• 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 


