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Št.  
Datum: 08.05.2008 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIREN KOSTANJEVICA ZA LETO 
2008 –  
               DRUGA OBRAVNAVA  
 
 
 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica je na svoji 5. izredni seji dne 31.03.2008 opravil prvo 
obravnavo predloga Odloka o proračunu Občine Miren Kostanjevica za leto 2008 z prilogami. 
Glede na sprejete sklepe je pred vami predlog za drugo branje.  
 
Gradivo k odloku o proračunu za leto 2008: splošni del proračuna, posebni del proračuna z 
obrazložitvijo, Letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, kadrovski 
načrt, finančni načrti KS,  ostaja vse nespremenjeno in vam ga zato ne prilagamo več.  
Preveden oz. spremenjen je le načrt razvojnih programov. V prvem branju ste prejeli povzetek 
načrta razvojnih programov , ki je sedaj prenesen v obliko, ki jo zahteva Ministrstvo za finance 
torej obrazce aplikacije APPrA.  
 
Načrtu razvojnih programov je dodan nov projekt Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu, ki 
je bil prej zajet v Projektu ČN Miren s kanalizacijo in je zaradi prijave na razpis za Regionalne 
razvojne programe, ki so financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razdelan po letih 
kot je navedeno v Investicijskem programu. 
 
Predlagamo tako pripravljen proračun za sprejem. 
 

ŽUPAN   
Zlatko Martin Marušič  
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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
ŽUPAN 
 
 

AMANDMAJI K PREDLOGU BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 
ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.2008 

 
 
 

POVEČANJE ODHODKOV 
 
Amandma št. 1  
 
Postavka št. 02002010-stroški sejnin-nadzorni odbor se poveča za 1.000 € 
 
Obrazložitev: 
Postavka zajema stroške izplačila sejnin za delovanje nadzornega odbora v letu 2008. 
 
Predlagatelj je Župan. 
  
Amandma št. 2 
 
Postavka št. 06003070-občinske skupne službe se poveča za 3.000 € 
 
Obrazložitev: 
Za izvedbo notranje revizije je na podlagi zbiranja ponudb potrebno povečati postavko za 3000 
EUR.  
 
Predlagatelj je Župan. 
 
Amandma št. 3 
 
Postavka št. 15002030-priprava investicijske dokumentacije se poveča za 60.000 € 
 
Obrazložitev: 
V načrtu razvojnih programov je razdelan nov projekt in sicer Kanalizacija in vodovod na Lascu 
in Bregu za katerega je potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis v 
okviru Regionalnih razvojnih programov.  
 
Predlagatelj je Župan. 
 
Amandma št. 4 
 
Postavka št. 16002030-Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren se poveča za 10.000 € 
Obrazložitev: 
Dodatna sredstva so namenjena pripravi potrebne dokumentacije za projekt Kulturno upravnega 
centra Miren. 
 
Predlagatelj je Fabijan Vičič v imenu Neodvisna lista Vipavska Dolina – Spodnji Kras  in Župan. 
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Amandma št. 5 
 
Doda se nova postavka št. 16002040-širokopasovno omrežje v višini 10.000 € 
 
Obrazložitev: 
Za izvedbo projekta Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij občine Miren-
Kostanjevica  je potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pripravo projekta, pridobitev 
ustreznega partnerja in prijavo na razpis za EU sredstva.   
 
Predlagatelj je Župan. 
 
Amandma št. 6 
 
Postavka št. 16004020-pokopališče Miren se poveča za 20.000 € 
 
Obrazložitev: 
Z povečanjem postavke se bo pospešilo izvajanje projekta razširitve pokopališča v Mirnu.  
 
Predlagatelj je Fabijan Vičič v imenu Neodvisna lista Vipavska Dolina – Spodnji Kras  in Župan. 
 
Amandma št. 7 
 
Postavka št. 20003030-pomoč na domu-Center za socialno delo se poveča za 17.000 € 
 
Obrazložitev: 
 
V postavki so zajeti stroški mesečnega plačevanja pomoči na domu Centru za socialno delo. 
Zaradi večjih potreb bosta v letu 2008 delo opravljali dve osebi in s tem se podvojijo tudi stroški. 
Predlagatelj je Župan. 
 

ZMANJŠANJE ODHODKOV 
 
Amandma št. 8 
 
Postavka številka 16009010-nakup zemljišč se zmanjša za 121.000 € 
 
Obrazložitev: 
Glede na predviden nakup parcel 82/3 in 715/2 k.o. Bilje, last družbe AGRO GORICA d.d.. se iz 
spodaj navedenih razlogov ne bomo odločili za nakup. 
Iz Potrdila UE Nova Gorica, Oddelka za okolje in prostor namreč izhaja, da je bil za par.št. 
82/3.S k.o. Bilje vložen zahtevek za denacionalizacijo, ki pa bo rešen tako, da bo nepremičnina 
upravičencu vrnjena v naravi.  
 
Predlagatelj je Župan. 
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POVEČANJE ODHODKOV 
 
Naziv postavke                                             Predlog 2008  Amandma 2008  Povečanje 
Stroški sejnin-nadzorni odbor 3.000 4.000 1.000 
Občinske skupne službe 5.000 8.000 3.000 
Priprava investicijske dokumentacije 40.000 100.000 60.000 
Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren 50.000 60.000 10.000 
Širokopasovno omrežje / 10.000 10.000 
Pokopališče Miren 20.000 40.000 20.000 
Pomoč na domu-Center za socialno delo 17.000 34.000 17.000 
Skupaj 135.000 256.000 121.000 
 

ZMANJŠANJE ODHODKOV 
 
Naziv postavke                                             Predlog 2008  Amandma 2008   Zmanjšanje 
Nakup zemljišč 234.750 113.750 121.000 
Skupaj 121.000 
 

 
Na podlagi zgoraj navedenih amandmajev se skupni prihodki in odhodki proračuna ne 
spremenijo. Prerazporeditve sredstev v skupni višini 121.000 € se opravijo v okviru osmih 
postavk na strani odhodkov.  
 
Predlagamo da se na podlagi zgoraj navedenih obrazložitev sprejme amandmaje in se jih vključi 
v predlog plana bilance prihodkov in odhodkov za obdobje 01.01. do 31.12.2008. 
 
 
Pripravila: 
Mirjam Klančič 
Aleš Vodičar  

ŽUPAN   
Zlatko Martin Marušič  


