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Miren, 3.2.2016

PLAN DELA IN TERMINSKI KOLEDAR
SEJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2016

Čas in št.
seje

Obravnava in sprejem aktov

3.2.2016



15. seja






3.3.2016




16. seja






21.4.2016



17. seja






Ostale točke oz.
predmeti obravnave

Plan dela in terminski koledar sej občinskega
sveta za leto 2016,
Rebalans proračuna za leto 2016 (Spremembe
in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za
leto 2016, Kadrovski načrt za leto 2016),
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih,
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
– 2. branje.
Poročilo o delu OŠ Miren – informacija,
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini
Miren-Kostanjevica – skrajšani postopek,
Sprememba Pravilnika o sofinanciranju javnih
kulturnih programov, kulturnih projektov,
ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične
kulture v Občini Miren-Kostanjevica,
Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljive
najemnine za stanovanje v lasti Občine MirenKostanjevica,
Seznanitev z zaključnim računom za leto 2015,
Odlok o komunalnem prispevku v Občini MirenKostanjevica – 1. branje.
Poročilo o delu medobčinske uprave občin
Šempeter-Vrtojba, Renče –Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava,
Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta
Bevka – informacija,
Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica –
informacija,
Poročilo o delu LUNG – informacija,
Poročilo o delu Zdravstvenega doma Nova
Gorica – osnovno varstvo – informacija,
Poročilo o delu Zdravstvenega doma Nova
Gorica
–
zobozdravstveno
varstvo
–
informacija,

1




Maj 2016

Poročilo o delu Goriške lekarne – informacija,
Poročilo o delu Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške – informacija,
 Predstavitev varnostnih razmer na območju
občine v letu 2015,
 Pravilnik o občinskih nagradah in priznanjih –
1. branje,
 Pravilnik – mladi talenti – 1. branje.
 Odlok o komunalnem prispevku v Občini MirenKostanjevica – 2. branje.
ni predvidene seje

2.6.2016



18. seja

7.7.2016
19. seja

Avgust
2016
8.9.2016
20. seja
7.10.2016

Odlok o koncesijah na področju cest v Občini
Miren-Kostanjevica – 1. branje,
 Program opremljanja stavbnih zemljišč na
območju Občine Miren-Kostanjevica,
 Pravilnik o občinskih nagradah in priznanjih –
2. branje,
 Pravilnik – mladi talenti – 2. branje.
 Poslovno poročilo za leto 2015,
 Sklep o določitvi cene in števila oddelkov za
programe vrtca v OŠ Miren-vrtec za šolsko leto
2016/17,
 Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ
Miren za šolsko leto 2016/17,
 Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za
šolsko leto 2016/17,
 Sklep o soglasju k določitvi cene storitve
pomoči na domu za leto 2016 in polletno
poročilo o izvajanju storitve - Dom upokojencev
Nova Gorica.
 Odlok o koncesijah na področju cest v Občini
Miren-Kostanjevica – 2. branje,
ni predvidene seje


Poročilo o polletni realizaciji proračuna 2016.



Slavnostna seja Občinskega sveta občine
Miren-Kostanjevica.

27.10.2016
21. seja
24.11.2016
22.seja




Proračun za leti 2017 in 2018 – 1. branje,
2. rebalans proračuna za leto 2016.

15.12.2016
23. seja




Proračun za leti 2017 in 2018 – 2. branje,
Sklep o vrednosti točke NUSZ 2017.

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 26.1.2016
in ga ustrezno dopolnil.
Pripravila: Tjaša Klavora
Župan
Mauricij Humar
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