
Predlog proračuna 2010 1

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA      PREDLOG 
ŽUPAN 
 
 
Datum: 28.01.2009 
 
 

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
ZA LETO 2010 

 
Splošni del proračuna zajema prikaz plana bilance prihodkov in odhodkov za leto 2010. Prihodki 
in odhodki so prikazani po ekonomski klasifikaciji na nivoju šestmestnih kontov.  
 
OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV V SKUPNI VIŠINI  5.545.489 € 
 
Na podlagi izhodišč za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, ki nam jih je poslalo 
Ministrstvo za finance, smo davčne prihodke povečali za 2,9% glede na leto 2009.  
Izračun primerne porabe in finančne izravnave za leto 2010 pa še ni narejen. 
Ostali prihodki pa so planirani na podlagi realizacije preteklega leta oz. naše ocene za leto 2010. 
 
Prihodki proračuna zajemajo: 
 

1. DAVČNE PRIHODKE v skupni višini 3.011.120 €, ki vključujejo 
• davke na dohodek in dobiček (odstopljeni vir občinam) v skupni višini 2.550.000 € 
• davke na premoženje v skupni višini 278.760 €, ki zajemajo: 

- davke na nepremičnine v višini 141.420 € (davek od premoženja v višini 6.200 €, davek 
od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 520,00 €, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe v višini 54.500 € in za fizične osebe v višini 
79.200 € in zamudne obresti iz naslova nadomestila v višini 1.000 €) 
- davke na premičnine v višini 520 € 
- davke na dediščine in darila v višini 41.100 € 
- davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v skupni višini 95.720 € 
(davek na promet nepremičnin od pravnih oseb 10.300 €, od fizičnih oseb 82.320 € in od 
pravnih in  fizičnih oseb, ki nimajo sedeža v višini 3.100 €) 

• domače davke na blago in storitve v skupni višini 182.360 €, ki zajemajo 
- davke na posebne storitve v višini 2.060 € (davek na dobitke od iger na srečo) 

            - druge davke na uporabo blaga in storitev v skupni višini 180.300 €      
             (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vi- 
             šini 138.000 €, turistična taksa v višini 6.200 €, pristojbina za vzdrževanje 
             gozdnih cest v višini 3.100 € in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
             zaradi odlaganja odpadkov v višini 33.000 €)  
 

2. NEDAVČNE PRIHODKE v skupni višini 853.120 €,  ki vključujejo: 
• udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja v skupni višini 716.130 € in sicer: 
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- prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v višini 7.000 €  
(dividende Komunala) 
- prihodke od obresti v višini 17.150 € (od tega prihodki občine v višini 14.500 € in 
prihodki KS v višini 2.650 €) 
- prihodke od premoženja v višini 691.980 € (prihodki od najemnin za poslovne prostore 
v višini 7.300 €- krajevne skupnosti + občina, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 
15.400 €, prihodki od drugih najemnin v višini 52.280 € - od tega KS-grobarine in ostale 
najemnine 22.280, ostalo občina in prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih 
iger na srečo v višini 617.000 € ) 

• takse in pristojbine v skupni višini 3.100 € in sicer: 
- upravne takse in pristojbine v višini 3.100 € 

• globe in druge denarne kazni v skupni višini 5.000 € (globe za prekrške v višini 1.000 
€, denarne kazni – v upravni izvršbi 1.000 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora 2.000 € in povprečnine na podlagi zakona o prekrških 1.000 €). Na podlagi 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur.list RS št. 112/2008) se 
ustanovi skupno inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo. Tako smo med prihodke 
dodali ocenjene vrednosti prihodkov iz naslova glob in denarnih kazni. 

• druge nedavčne prihodke v skupni višini 128.890 € in sicer: 
- druge nedavčne prihodke (KS ) v višini 120 € 
- prihodke od komunalnih prispevkov v višini 97.700 € 
- druge izredne nedavčne prihodke v višini 31.070 € ( razni drugi nedavčni prihodki  v 
višini 30.870 € in drugi prihodki KS v skupni višini 200 €) 

 
3. KAPITALSKE PRIHODKE v skupni višini 110.000 €, ki vključujejo: 
• prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 20.000 € 
• prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 10.000 € 
• prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 80.000 € (prihodki od prodaje zemljišč v 

skladu s sklepi občinskega sveta in pravilnika ) 
 
4. PREJETE DONACIJE v skupni višini 52.050 € 
• Prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 32.050 € (donacije pravnih oseb za 

izgradnjo spomenika na Cerju v višini 30.000 € in donacije krajevnih skupnosti v višini 
2.050 €) 

• Prejete donacije od domačih fizičnih oseb v višini 20.000 € (spomenik Cerje). 
 
5. TRANSFERNE PRIHODKE v skupni višini 1.519.199 €, ki vključujejo transferne 

prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in sicer: 
• prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 297.000 €  

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 28.000 € 
(finančna izravnava) 
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 242.000 € (požarna taksa v 
višini 8.000 €, 104.000 € za investicije v skladu z zakonom o financiranju občin in 
regijskimi razvojnimi programi ter sredstva v višini 50.000 € za izgradnjo spomenika na 
Cerju) 
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- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 27.000 € 
(sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v višini 2.000 € in sofinanciranje skupne 
občinske uprave v višini 25.000 €) 

• prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 
strukturno politiko v višini 1.222.199 € (sredstva pridobljena za obnovo stavbe Miren 
137 v višini 450.000 €, sofinanciranje projekta INTER BIKE-čezmejne kolesarske 
povezave v višini 30.000 €, projekta WALKS-poti miru po dediščini I. svetovne vojne v 
višini 43.750, kanalizacije in vodovoda na Lascu in Bregu v višini 598.449 €  in 
sofinanciranje izgradnje spomenika na Cerju v višini 100.000 €) 

 
Skupaj so prihodki planirani v višini 5.545.489 €. 
 
OBRAZLOŽITEV ODHODKOV V SKUPNI VIŠINI 5.321.379 € 
 
Odhodki proračuna so obrazloženi v okviru posebnega dela proračuna po vseh klasifikacijah in 
ne samo po ekonomski klasifikaciji, ki jo zajema splošni del proračuna. 
 
1. OBČINSKI SVET v višini 86.416 € 
Odhodki občinskega sveta zajemajo naslednje proračunske postavke: 

• Stroški svetnikov v višini 36.000 € (sejnine za seje občinskega sveta) 
• Stroški odborov in komisij v višini 30.000 € (sejnine za seje odborov in komisij) 
• Financiranje političnih strank v višini 7.416 € (za politične stranke so namenjena 

sredstva v višini 0,3% primerne porabe) 
• Pokroviteljstvo občinskega sveta v višini 13.000 € (sredstva se razdelijo v skladu s 

sprejetim pravilnikom) 
 
2. NADZORNI ODBOR v višini 9.000 € 
Odhodki nadzornega odbora zajemajo stroške sejnin udeležencem odbora v višini 9.000 €. 
 
3. ŽUPAN v višini 63.183 € 
      
Odhodki župana zajemajo naslednje proračunske postavke: 

• Plače poklicnih funkcionarjev v skupni višini 50.3830 € ( V postavki so zajeti stroški 
plače za župana. S 1. januarjem 2007 je začel veljati Odlok o plačah funkcionarjev s 
katerim se ureja uvrščanje vseh funkcij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti v 
RS v plačne razrede. Župani so uvrščeni v funkcijo in v plačne razrede na podlagi števila 
prebivalcev lokalne skupnosti. Nastala nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od 
štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe tega odloka. Preostala 
nesorazmerja pa se odpravijo v obdobju do leta 2009, pri čemer se vsako leto odpravi 
25% nesorazmerja v osnovnih plačah).  

• Pokroviteljstvo župana v višini 3.800 € 
• Opravljanje funkcije podžupana v višini 9.000 € 

 
4. OBČINSKA UPRAVA v višini 4.893.105 € 
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Področje 02: Ekonomska in fiskalna administracija zajema naslednje postavke: 
 

• Stroški plačilnega prometa v višini 2.200 € (plačilo storitev organizacijam, ki so 
pooblaščene za plačilni promet – uprava za javna plačila) 

• Plačila za pobiranje občinskih dajatev v višini 2.000 € (Kraški vodovod in Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica - pobiranje takse za obremenjevanje vode) 

 
Področje 04: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema: 
 

• Občinske nagrade in stroške v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj v višini 2.000 € 
• Objava občinskih predpisov, oglaševanje v višini 11.000 € 
• Izdelava označnih tabel in oglasnih desk v višini 2.000 € 
• Občinski praznik v višini 10.000 € 
• Prireditve, otvoritve v višini 4.000 € 
• Novoletna obdaritev v višini 4.000 € 
• Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje v višini 2.000 € (sodni stroški, 

storitve odvetnikov, notarjev itd.) 
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine v višini 7.000 € (zajema 

vzdrževanje objektov v lasti občine in zavarovalne premije za te objekte) 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine v višini 630.000 € (od 

tega rekonstrukcije in adaptacije 610.000 € in priprava dokumentacije v višini 20.000 € -  
obnova stavbe Miren 137) 

 
Področje 06: Lokalna samouprava zajema naslednje postavke: 
 

• Skupnost občin Slovenije v višini 1.500 € (plačilo članarine) 
• Plače občinske uprave v skupni višini 306.661 € (Zajemajo vse izdatke za 11 redno 

zaposlenih delavcev v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju-Ur.l.RS št. 
70/05) 

• Podjemne pogodbe v višini 6.800 € zajemajo sredstva za izplačilo pogodb s 
predpisanimi davki in prispevki. Pogodbe so sklenjene za čiščenje poslovnih prostorov in 
za plačilo strokovnega sodelavca za izračun komunalnega prispevka. 

• Študentski servis v višini 8.500 € zajema sredstva za izplačevanje na podlagi študentskih 
napotnic (komunalna dejavnost, pomoč pri urejanju prostora). 

• Zunanji strokovni sodelavci v višini 13.000 € (zajeti so stroški plačila zunanjih 
sodelavcev, predvsem za okolje in prostor). 

• Materialni stroški so opredeljeni v višini 74.635 € in zajemajo:  
- pisarniški material in storitve v višini 7.500 € 
- čistilni material in storitve v višini 700 € 
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v višini 4.000 € 
- izdatke za reprezentanco v višini 3.000 € 
- druge splošne materiale in storitve v višini 1.250 € 
- izdatke za električno energijo v višini 3.000 € 
- stroški ogrevanja v višini 4.000 € 
- plačilo vode v višini 1.250 € 



Predlog proračuna 2010 5

- odvoz smeti v višini 835 € 
- stroški telefona, faksa in elektronske pošte v višini 6.500 € 
- stroški poštnine v višini 3.100 € 
- stroški goriv za prevozna sredstva v višini 5.800 € 
- vzdrževanje in popravila vozil v višini 2.000 € 
- pristojbine za registracijo vozil v višini 400 € 
- zavarovalne premije za motorna vozila v višini 2.300 € 
- dnevnice za službena potovanja v višini 500 € 
- stroški prevoza v državi v višini 6.000 € 
- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 1.500 € 
- tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 8.000 € 
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme v višini 2.000 € 
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih v višini 3.000 € 
- drugi operativni odhodki v višini 8.000 € ( razni manjši  stroški -      
  fotografije, pridobivanje podatkov iz registrov itd.) 

• Občinske skupne službe (finančni in komunalni nadzor) v višini 80.000 € 
• Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov zajema sredstva v višini 500 € 
• Najemnine poslovnih prostorov so planirane v višini 3.000 € (plačilo materialnih 

stroškov za krajevni urad Miren +  pisarna okolje in prostor ) 
• Nakup opreme upravnih prostorov v višini 17.000 € zajema nakup pisarniškega 

pohištva, nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, nakup druge opreme in 
napeljav in nakup licenčne programske opreme-aplikacija za vodenje javnih naročil male 
vrednosti. 

 
Področje 07: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema naslednje postavke: 
 

• Stroški civilne zaščite v višini 13.500 € (vključeni so stroški delovanja in opremljanja 
enot CZ v višini 10.000 €, nadomestila plač v višini 500 €, sredstva za financiranje 
jamarskega kluba Temnica v višini 3.000 €) 

• Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica v višini 25.000 € (sredstva 
za delovanje) 

• Požarna taksa v višini 8.000 € (sredstva, ki jih prejmemo od države in jih prenakažemo 
gasilskemu društvu) 

• Dejavnost poklicnih gasilskih enot v višini 45.000 € (transferi javnemu zavodu za 
gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica) 

 
 
 
Področje 08: Notranje zadeve in varnost zajema: 
 

• Izdatki namenjeni za preventivo v cestnem prometu in problematiki drog -izvajanje 
preventivnih programov v višini 2.000 €  

 
Področje 11: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema: 
 

• Strukturni ukrepi v kmetijstvu v višini 17.000 € (razpis za kmetijstvo) 



Predlog proračuna 2010 6

• Urejanje infrastrukture na podeželju-poljskih poti na Biljensko-Orehovljskem polju v 
višini 1.600 € 

• Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja v višini 5.000 €   
• LAS-razvojni program podeželja v višini 3.900 € (Lokalna akcijska skupina za razvoj 

podeželja je ustanovljena skupaj z občinami Brda, Šempeter-Vrtojba, del MONG in 
Renče-Vogrsko. Enak znesek bo zagotovila država skupaj z evropskimi sredstvi. Sredstva 
so namenjena za animacija vzpostavitev, delovanje in projekte. Skupno je projekt vreden 
157.000 EUR). 

• Azil za živali v višini 6.100 € (sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja azila in 
prevoze zapuščenih živali v skladu z Zakonom o zaščiti živali) 

• Vzdrževanje gozdnih cest v višini 12.000 € v dolžini 52 km (obsekovanje, gramoziranje 
v sodelovanju z zavodom za gozdove ). 

 
Področje 13: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema: 
 

• Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture v višini 80.000 € 
(sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje občinskih cest in manjša popravila v dolžini 36 
km) 

• Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v višini 60.000 € (sanacija javnih poti in površin 
- KS Opatje selo, Kostanjevica in Miren). 

• Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v višini 70.000 €  
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP 

• Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo v višini 
10.000 € (dokumentacija za ureditve na področju cestne infrastrukture v Kostanjevici in 
Vojščici).  

• Novogradnja občinskih cest v višini 141.600 € ( krožišče Miren 71.600 €, obvoznica 
Vrtojba 20.000 €, povezovalna cesta krožišče-Breg 50.000 €) 

• INTER BIKE-čezmejne kolesarske povezave v višini 31.500 € 
      Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP 
• Banka cestnih podatkov v višini 1.000 € (za vzdrževanje banke cestnih podatkov) 
• Prometna signalizacija v višini 12.000 € (vzdrževanje in obnavljanje prometne, talne in 

ostale signalizacije) 
• Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč v višini 3.000 €  
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 65.000 € zajema plačilo 

tokovine javne razsvetljave v višini 55.000 € in vzdrževanja javne razsvetljave v višini 
10.000 € 

• Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v višini 22.000 € (postavitev 
nove javne razsvetljave in obnova oziroma zamenjava starih svetilk na območju celotne 
občine ). 

 
Področje 14: Gospodarstvo zajema: 
 

• Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške v višini 27.000 € 
• Regijski razvojni projekti v višini 28.000 €;  
• Promocijske aktivnosti občine v višini 4.000 € (sejmi, karte, zloženke) 
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• Sofinanciranje programov turističnih društev v višini 3.400 € (Sofinanciranje 
turističnega društva I. svit Lokvica, Turističnega društva Cerje, Športno turističnega  
društva Orehovlje, Kulturno turistično društvo Bilje) 

• Razvoj turistične infrastrukture v višini 15.000 € (promocijski materiali, klopi, 
smetnjaki,  WC kabine in označitev peš poti ) 

• WALKS-poti miru po dediščini I. sv. Vojne v višini 46.543 € 
 
Področje 15: Varovanje okolja in naravne dediščine zajema: 
 

• Splošna komunalna dejavnost v višini 12.500 € (odvoz kosovnih in drugih odpadkov, 
splošna komunalna dejavnost) 

• Sanacija črnih odlagališč v višini 8.000 € 
• Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov v višini 20.000 € (izgradnja ekoloških otokov 

v zainteresiranih krajevnih skupnostih). 
      Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP 
• Odlagališče odpadkov Stara Gora v višini 66.000 € (namenska sredstva takse za 

obremenjevanje okolja, ki se vlagajo v centralno odlagališče odpadkov Stara Gora) 
• Priprava investicijske dokumentacije v višini 80.000 € (30.000 € za čistilno napravo 

Vrtojbica, 30.000 € za kanalizacijo in čistilno napravo Opatje selo in 20.000 € za porečje 
Vipave) 

• Cesta Bilje III. faza v višini 364.400 € zajema ureditev ceste R3-615 skozi Bilje  
Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP 

 
• Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija v višini 2.000 € 
• Analiza bivalnega okolja v višini 2.600 € (analiza vode reke Vipave in Vrtojbce  v 

mesecih kopalne sezone). 
 
Področje 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema: 
 

• Redni stroški urejanja prostora v višini 20.000 € zajema stroške parcelacij, cenitve 
• Prostorski plan občine v višini 30.000 €  
• Energetski koncept občine - Golea- v višini 21.616 € (Energetski koncept občine, ki bo 

skladno z novo zakonodajo analiziral energetsko stanje v občini in predvidel akcijski 
načrt. V znesku je vključen tudi del za delovanje GOLEA v višini 3.096 €)  

• Dokumentacija za kulturno upravni center Miren v višini 30.000 €  
• Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov v višini 50.000 €. V sklopu rednega 

letnega obnavljanja občinskih vodovodov smo planirali za obnovo v letu 2010 naslednje 
odseke: Temnica in Vrtoče. 
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP. 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 2.000 € za sanacijo predvidenih odsekov 
vodovodov. 

• Subvencioniranje razlike v ceni vode v višini 40.000 € (plačilo razlike v ceni vode med 
Kraškim vodovodom in Vodovodi in kanalizacijo Nova Gorica) 

• Razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica v višini 23.955 €  
• Razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren v višini 60.000 € 
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• Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč v višini 1.500 € (vzdrževanje 
opreme in nakup nove kosilnice.)  

• Novoletna okrasitev v višini 8.500 € (plačilo montaže in demontaže novoletnih 
okraskov) 

• Nakup in popravilo novoletnih okraskov v višini 4.000 € (zamenjave dotrajanih lučk)  
• Vzdrževanje neprofitnih stanovanj v višini 10.000 € (postavka zajema tekoče 

vzdrževanje stanovanjskih objektov in plačilo stroškov upravljanja podjetju Fertis d.o.o. 
Vrtojba) 

• Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 20.000 €  
• Nakup zemljišč v višini 60.000 € (v skladu s sklepom občinskega sveta v Biljah, Mirnu, 

Opatjem selu in Kostanjevici) 
 

Področje 17: Zdravstveno varstvo zajema: 
 

• Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe v višini 35.500 € (plačilo 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne v skladu z zakonodajo) 

• Mrliško ogledna služba v višini 7.500 € 
 
Področje 18: Kultura, šport in nevladne organizacije zajema: 
 

• Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij v višini 10.000 € (v skladu s potrebami) 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine – Cerje v višini 250.000 € 

(izgradnja spomenika) 
V letu 2010 je višina proračunske postavke  250.000 €. Od tega so  predvidena donatorska 
sredstva pravnih in fizičnih oseb v višini 50.000 €, sredstva iz državnega proračuna v 
višini 50.000 € in lastna proračunska sredstva v višini 50.000 € in 100.000 € sredstev na 
razpisu čezmejnega sodelovanja za opremo .  
Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP. 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 15.000 € (lastna proračunska sredstva). 
• Goriška knjižnica Franceta Bevka v višini 60.000 € (sofinanciranje delovanja Goriške 

knjižnice in plačilo volonterja v Biljah) 
• Izdajanje občinskega informatorja v višini 2.000 € 
• Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij v višini 3.000 €   
• Kulturni dom Nova Gorica v višini 2.300 € (sofinanciranje v skladu s pogodbo) 
• Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki v višini 32.000 € 

(financiranje kulturnih društev na podlagi prejetih poročil in plačila avtorskih honorarjev 
preko avtorske agencije AGES)  

• Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica v višini 2.300 € (sofinanciranje v 
skladu s pogodbo) 

• Goriški muzej v višini 10.000 € (zbiranje muzealij) 
• Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov v višini 

3.000 € 
• Podpora duhovnikom in verskim skupnostim v višini 15.000 €  
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• Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin v višini 6.000 € 
(društvo upokojencev Miren, Bilje in Kostanjevica, društvo žena Bilje, Miren-Orehovlje 
in društvo žena v okviru kulturnega društva Simon Jenko Temnica.) 

• Sofinanciranje športnih društev v višini 48.000 € (sredstva se razdelijo na podlagi 
razpisa za šport) 

• Sofinanciranje športnega fizioterapevta v višini 1.000 € (mesečno plačevanje deleža 
Zdravstvenemu domu Nova Gorica) 

• Financiranje športa v vrtcih in šolah v višini 3.400 € 
• Investicije v športne objekte v višini 30.000 € (investicijski transfer nogometnemu 

klubu Bilje in Adria po 15.000 €) 
• Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi v višini 2.500 € (Mavrični most mladih, 

Skavti itd.) 
• Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško v višini 4.600 € (sofinanciranje 

programov v skladu s pogodbo-dedek Mraz, počitniške delavnice, letovanja, otroški 
parlament, itd, ). 

 
Področje 19: Izobraževanje zajema: 
 

• Vrtec Miren v višini 612.000 € zajema pokrivanje stroškov za delovanje vrtca v Mirnu v 
skladu s planom osnovne šole Miren. Na plače z davki in prispevki odpadejo sredstva v 
višini 489.300 €, na druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, 
jubilejne nagrade in odpravnine) sredstva v višini 70.200 € in na materialne stroške 
sredstva v višini 52.500 €.  

• Ostali vrtci v višini 70.000 € predstavljajo sredstva, ki jih plačujemo drugim vrtcem za 
otroke, ki imajo stalno bivališče v naši občini in obiskujejo vrtce izven naše občine. 
Konec leta 2008 smo imeli v zunanjih vrtcih 27 otrok (vrtec Nova Gorica-13, Renče-3, 
Šempeter-8, Šempas-1 in v Ljubljani 2 otroka). 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 15.000 € za izgradnjo vrtca  Opatje selo. 
• Izgradnja vrtca Opatje selo v višini 230.000,00 € 
• Osnovna šola Miren v višini 144.070 € od tega za plače in druge izdatke zaposlenim v 

višini 82.320 €, sredstva za prispevke delodajalcev v višini 9.700 €, sredstva za 
materialne stroške v višini 50.400 € (vključena je tudi izposoja knjig) in sredstva za 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.650 €. Iz te 
postavke se plačuje dodatni program v skladu s planom osnovne šole Miren, ki bo za leto 
2010 dostavljen na občino v mesecu septembru 2009.  

• Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren v višini 70.000 € v skladu s planom osnovne šole 
Miren (stroški rednega vzdrževanja v skladu s predlogi šole) 

• Osnovna šola Kozara v višini 4.200 € (plačilo prispevka po mesečnih računih na podlagi 
števila naših otrok) 

• Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara v višini 3.400 € v skladu s planom, ki ga predlaga 
šola.  

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 100.000 € za celovito ureditev šole Miren 
• Sofinanciranje glasbene šole v višini 10.000 €; sofinancirata se Glasbena šola Nova 

Gorica in  Glasbeni center Emil Komel iz Gorice. 
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• Sofinanciranje VIRS - visokošolsko in raziskovalno središče Primorske v višini 3.000 
€ 

• Sofinanciranje programov Ljudske univerze v višini 4.900 €-sofinanciranje programov  
Centra za vseživljenjsko učenje. 

• Regresiranje prevozov otrok v šolo v višini 123.000 € 
• Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi v višini 5.725 € od tega za šolo v 

naravi 300 €,  razlika pa za prehrano učencev 
• Regresiranje prevozov dijakov v višini 18.000 € (regresiranje 40% cene mesečnih 

vozovnic) 
• Študijske pomoči v višini 4.000 € 

 
Področje 20: Socialno varstvo zajema: 
 

• Obdaritve ob rojstvu otroka v višini 12.000 €  
• Financiranje družinskega pomočnika v višini 14.000 € (dva upravičenca) 
• Dom za starejše občane v višini 6.000 € (konec leta 2008 smo imeli dva oskrbovanca) 
• Obdaritve starejših občanov v višini 3.000 € (vključeni so stroški novoletne obdaritve 

za cca 420 starejših občanov nad 75 let) 
• Pomoč na domu-Center za socialno delo v višini 12.000 € 
• Denarne pomoči v višini 2.000 € (sredstva se bo razdeljevalo na podlagi  pravilnika) 
• Subvencioniranje stanarin v višini 2.000 € (V skladu s predpisano zakonodajo je 

občina dolžna subvencionirati najemnine tistim najemnikom, ki so do tega upravičeni. 
Višina subvencionirane najemnine se izračuna za vsak mesec posebej.) 

• Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva v višini 5.000 € (Rdeči križ, 
Karitas, društvo slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, obolelih za multiple sklerozo, 
za cerebralno paralizo, društvo za duševno zdravje Šent, klub zdravljenih alkoholikov, 
društvo ledvičnih bolnikov, diabetikov …) 

 
Področje 23: Intervencijski programi in obveznosti, ki zajema: 
 

• Proračunska rezerva občine v višini 29.600 € (V rezerve se izločajo sredstva v višini 
0,5% prihodkov.  

 
Skupni prihodki so planirani v višini 5.545.489 €, odhodki pa v višini 5.432.022 €. Razlika med 
prihodki in odhodki znaša 113.467 €. 
 
Proračun vključuje prihodke in odhodke občine in krajevnih skupnosti. 
 
 
 
                                                                                              Ž U P A N  
                                                                        Zlatko-Martin Marušič 
 


