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I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA ZA LETO 2008 
 
Poslovanje občine Miren-Kostanjevica je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99, 30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 in 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom 
o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009 ( ZIPRS0809 Ur.list RS št. 114/07 in 
58/2008). 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna občine Miren-Kostanjevica so občinska 
uprava, občinski svet, župan, podžupan, nadzorni odbor in krajevne skupnosti. Naša 
občina ima sedem krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, in sicer: Miren, 
Bilje, Kostanjevica, Opatje selo, Sela na Krasu, Vojščica, Temnica.  
 
V mesecu juniju 2008 je bil pri AJPES-u registriran upravljavec sredstev sistema EZR 
Občine Miren-Kostanjevica, ki je del občinske uprave s šifro proračunskega uporabnika 
02755. V okviru enotnega zakladniškega računa Občine Miren-Kostanjevica je odprt 
zakladniški podračun preko katerega se izvršuje upravljanje denarnih sredstev sistema 
EZR. Skladno s pravilnikom je morala občina za leto 2008 prvič pripraviti tudi 
računovodska poročila, ki so skupaj z obrazložitvami obvezna priloga zaključnega računa 
občine. 
  
Občina je v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju na dan 
31.12.2007 v skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države 
in občin (Ur.list RS št. 26/03, 117/05). Podlaga za sestavo premoženjske bilance so bile 
premoženjske bilance, ki so jih drugi in določeni uporabniki kontnega načrta, katerih 
ustanovitelj je občina poslali organu občine, pristojnemu za finance. Knjigovodska 
vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna, 
je v premoženjski bilanci občine izkazana kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. 
  
Proračun občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 je bil sprejet na 12. redni seji 
občinskega sveta, dne 20.05.2008 skupaj z Odlokom o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2008 (Ur. list. RS št. 53/08). Prvotni proračun je znašal na 
prihodkovni strani 5.461.516 € in na odhodkovni 5.719.924 €. Na 17. redni seji 
občinskega sveta, dne 03.12.2008 je bil potrjen rebalans proračuna. Skupni prihodki so se 
povečali za 24.810 € in so bili tako planirani v višini 5.486.326 €, skupni odhodki so se 
prav tako povečali za 24.810 € in so tako dosegli višino 5.744.734 €. Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 
je bil objavljen v Uradnem listu št. 118/2008.  
   
V prvih petih mesecih leta 2008, ko še ni bil sprejet proračun, je potekalo začasno 
financiranje javne porabe. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica v 
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obdobju januar-marec 2008 je sprejel župan in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
9/2008 dne 28.01.2008. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica v 
obdobju april-maj 2008 pa je na 5. izredni seji dne 31.3.2008 sprejel občinski svet, 
objavljen pa je bil v Uradnem listu št. 34/2008 dne 07.04.2008.  
Proračun je bil realiziran v višini 78,2% na prihodkovni in 72,7% na odhodkovni strani. 
Skupni proračun (občine in krajevnih skupnosti) izkazuje presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 118.090,42 € in se prenese kot ostanek sredstev na računih v proračun 
leta 2009. 
Struktura posameznih skupin prihodkov in odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih je 
sledeča: 
PRIHODKI 
                                                    Realizirani prih. v €                   Struktura prihodkov 
I. Davčni prihodki 2.680.952 62,5%
II. Nedavčni prihodki 1.018.076 23,7%
III. Kapitalski prihodki 14.136 0,3%
IV.Prejete donacije 20.080 0,5%
V.Transferni prihodki 558.141 13%
Skupaj prihodki 4.291.385 100,00%
  
ODHODKI 
                                                      Realizirani odh.v €                   Struktura odhodkov 
I. Tekoči odhodki 867.165 20,8%
II. Tekoči transferi 1.560.937 37,4%
III. Investicijski odhodki 1.571.702 37,6%
IV. Investicijski transferi 173.491 4,2%
Skupaj odhodki 4.173.295 100,00%
 
Gibanje realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                      Leto 2007                     Leto 2008               I=08/07x100                               
I.  Davčni prihodki 2.578.671 2.680.952 103,9%
II. Nedavčni prihodki 750.015 1.018.076 135,7%
III.Kapitalski prihodki 149.872 14.136 9,4%
IV.Prejete donacije 23.215 20.080 86,5%
V.Transferni prihodki 137.639 558.141 405,5%
Skupaj prihodki 3.639.412 4.291.385 117,9%
 
ODHODKI 
                                                      Leto 2007                    Leto 2008                I=08/07x100          
I.  Tekoči odhodki 834.494 867.165 103,9%
II. Tekoči transferi 1.228.972 1.560.937 127%
III.Investicijski odhodki 1.280.526 1.571.702 122,7%
IV.Investicijski transferi 199.059 173.491 87,1%
Skupaj odhodki 3.543.051 4.173.295 117,8%
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Prihodki so v letu 2008 pritekali v proračun enakomerno. Realizacija prihodkov je bila v 
letu 2008 za 17,9% višja od realizacije preteklega leta, realizacija odhodkov pa je bila 
višja za  17,8%. 
 
Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega 
je bil sprejet proračun. Pripravi se z vidika predpisov, ki urejajo javne finance in 
računovodstvo in sicer: 

• Zakona o javnih financah (Ur.list RS št. 79/99,124/00, 97/01 in 30/02,56/02 in 
110/02) 

• Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (uradni list RS, št. 12/01) 

• Zakona o računovodstvu (Ur.list RS št. 23/99 in 30/02) 
• Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur.list RS št. 115/02, 21/03 in 134/03) 
 
Proračun je bil pripravljen na podlagi izhodišč in izračuna primerne porabe občin, ki nam 
je bil posredovan s strani Ministrstva za finance. Za leto 2008 je znašal znesek primerne 
porabe na prebivalca 484,99 €. Tako je znašala primerna poraba za našo občino (4820 
prebivalcev) 2.337.625 €. Po izračunu pa naj bi imeli 2.378.103 € lastnih prihodkov. 
Skupni prihodki presegajo primerno porabo za 40.478 €. 
   Splošni del zaključnega računa sestavljajo naslednji izkazi: 

• bilanca prihodkov in odhodkov 
• račun finančnih terjatev in naložb 
• račun financiranja 

 
A)BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Proračun je realiziran v višini 78,2% na prihodkovni in 72,5% na odhodkovni strani. 
 
Prikazan je sprejeti proračun (proračun s spremembami, ki ga je za preteklo leto sprejel 
občinski svet) in realizirani proračun (dejansko realizirani prihodki in odhodki preteklega 
proračunskega leta). 
 
a) p r i h o d k i 
 
Razdeljeni so na: 
 

1) davčne prihodke v višini 2.680.952 € 
Imajo največji delež od vseh skupin prihodkov. Zajemajo pa prihodke od dohodnine 
(davki na dohodek in dobiček) v višini 2.251.263 €, davke na premoženje (davek od 
premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, 
davek na promet nepremičnin) v skupni višini 249.834 € in domače davke na blago in 
storitve (davek na dobiček od iger na srečo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
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zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) v skupni višini 
179.855 €. 
Davčni prihodki so realizirani v višini 2.680.952 € oz. 95,8% od planirane vrednosti. 
  

2) nedavčne prihodke v višini 1.018.076 
Zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (dobiček-
Komunala, prejete obresti, najemnine od stanovanj in zemljišč, prihodki iz naslova 
koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo) v skupni višini 630.302 €. V tej 
skupini prihodkov imajo največji delež prihodki od koncesijskih dajatev, ki znašajo 
547.359 € oz. 84,2% planirane vrednosti. 
 
Med nedavčne prihodke pa prištevamo še prihodke od upravnih taks, denarne kazni, 
prihodke od komunalnih prispevkov in druge prihodke. 
 

3) kapitalske prihodke v višini 14.136 € 
Zajemajo prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč v višini 14.136 € oz. 
15,2%  planirane vrednosti. 
 

4) prejete donacije v višini 20.080 € 
Zajemajo prejete donacije za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na Cerju 
in sicer od pravnih oseb v višini 13.651 € in od fizičnih oseb v višini 50 €. 
K donacijam je potrebno prišteti še prejete donacije krajevnih skupnosti v višini 6.379 € 
za razna praznovanja in prireditve. 
Skupaj so bile donacije realizirane v višini 20.080 € oz. 9,9% od planirane vrednosti. 
 

5) transferne prihodke v višini 558.141 € 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v skupni višini 
120.792 € oz. 23,2% od planirane vrednosti. Zajemajo pa: 

1. prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 119.792 € 
• Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.535 €   
• Sredstva požarne takse v višini 6.916 € 
• Pridobljena sred. iz naslova regionalnih razvojnih programov v višini 111.341 € 
3. prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 1.000 € 
• Nakazilo sredstev Javnega sklada RS za kulturno dejavnost krajevni skupnosti 

Bilje v višini 1.000 € (investicije v kulturno dejavnost) 
 

Transferni prihodki zajemajo še prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije v skupni višini 437.349 € in sicer: 

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije za strukturno politiko v višini 310.942 € (sofinanciranje izgradnje 
spomenika Cerje) 

2. Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije v višini 126.407 € (zgodovinske poti) 
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V letu 2008 je bila dosežena realizacija prihodkov v višini 4.291.385 €, kar predstavlja 
78,2% od planirane višine prihodkov. 
 
b) o d h o d k i    
 
Odhodki so razdeljeni v štiri osnovne skupine in sicer: 
1)tekoči odhodki 
2)tekoči transferi  
3)investicijski odhodki 
4)investicijski transferi  
 
Obrazložitev odhodkov podajamo na podlagi izpisa z vsemi potrebnimi klasifikacijami 
kakor je bil pripravljen in sprejet tudi proračun za leto 2008. 
 
Proračunski uporabnik občinski svet 81.413 € 
 
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 81.413 € oz. 98,8% od planiranih. Sredstva so 
bila porabljena v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

• Stroški svetnikov (plačilo sejnin sej občinskega sveta) v višini 37.414 € oz. 112% 
od planirane vrednosti 

• Stroški odborov in komisij (plačilo sejnin delovnih teles občinskega sveta) v 
višini 25.194 € oz. 84% od planirane vrednosti 

• Financiranje političnih strank v višini 7.005 € oz. 100% od plana 
• Pokroviteljstvo občinskega sveta v višini 11.800 € oz. 98% od planirane vrednosti 

 
Proračunski uporabnik nadzorni odbor 4.823 € 
 
Realizirani so bili odhodki za izplačilo sejnin v višini 4.823 € oz. 60% od planirane 
vrednosti. 
 
Proračunski uporabnik župan 57.694 € 
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 57.694 € oz. 98% od planirane vrednosti. 
Sredstva so bila porabljena iz naslova naslednjih proračunskih postavk: 

• Plače poklicnih funkcionarjev v skupni višini 44.872 € oz. 96% od planirane 
vrednosti  

• Pokroviteljstvo župana v višini 4.118 € oz. 108% od planirane vrednosti 
• Opravljanje funkcije podžupana v višini 8.704 € oz. 105% od planirane vrednosti 

 
Proračunski uporabnik občinska uprava 3.562.803 € 
 
Zaradi večje preglednosti bomo odhodke obrazložili po področjih proračunske porabe in 
sicer: 
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02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 3.339 € oz. 56% planiranih, izvirajo pa iz 
naslednjih proračunskih postavk: 

• Stroški plačilnega prometa v višini 2.242 € oz. 112% od planirane vrednosti 
• Plačila za pobiranje občinskih dajatev v višini 1.097 € oz. 27% od planirane 

vrednosti (plačilo provizije vodovodom za pobiranje takse za vodo) 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 210.085 € oz. 95% od planirane vrednosti in 
sicer na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Objava občinskih predpisov, oglaševanje v višini 10.968 € oz. 100% od planirane 
vrednosti 

• Občinski praznik v višini 11.211 € oz. 112% od plana 
• Prireditve, otvoritve v višini 4.531 € oz. 108% od plana 
• Novoletna obdaritev v višini 3.755 € oz. 83% od planirane vrednosti 
• Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje v višini 1.356 € oz. 68% od 

plana (plačilo sodnih stroškov, stroškov notarja, odvetniških storitev) 
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine v višini 1.494 € oz. 

21% od plana (plačilo zavarovalnih premij) 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine v višini 176.770 € 

oz. 98% od planirane vrednosti (stara šola Temnica, klubski objekt Adria, dvorana 
v Kostanjevici, rušenje objekta Opatje selo) 

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
Odhodki so realizirani v skupni višini 335.320 € oz. 92% od plana v okviru naslednjih 
proračunskih postavk: 

• Skupnost občin Slovenije v višini 656 € oz. 101% za plačilo članarine 
• Plače občinske uprave v višini 212.691 € oz. 88% od planirane vrednosti 

(Zajemajo vse izdatke redno zaposlenih delavcev, od avgusta 2008 dalje so se 
plače izplačevale po novem zakonu. V letu 2008 je bilo samo 11 izplačil, ker je 
bila plača za mesec december 2007 izplačana v decembru 2007, plača za mesec 
december 2008 pa v mesecu januarju 2009.) 

• Podjemne pogodbe v višini 6.586 € oz. 102% od planirane vrednosti (stroški 
čiščenja poslovnih prostorov in izračuna komunalnega prispevka) 

• Študentski servis v višini 8.543 € oz. 107% od planirane vrednosti (pravna 
pomoč) 

• Zunanji strokovni sodelavci v višini 12.365 € oz. 93% od plana (strokovna pomoč 
za okolje in prostor) 

• Materialni stroški v skupni višini 72.172 € oz. 107% od planirane vrednosti 
(pisarniški material in storitve, čistilni material, časopisi, revije, knjige, izdatki za 
reprezentanco, drugi splošni material, električna energija, poraba kuriv in stroški 
ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, teleks, faks, 
elektronska pošta, poštnina, goriva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za 
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registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, dnevnice, stroški prevoza v 
državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne 
programske in strojne računalniške opreme, izdatki za strokovno izobraževanje 
zaposlenih, drugi operativni odhodki-fotografije, zdravniški pregledi zaposlenih 
in drugi manjši izdatki) 

• Občinske skupne službe (finančni in komunalni nadzor) v višini 6.000 € oz. 75% 
od plana (plačilo notranje revizije v aprilu 2008) 

• Najemnine poslovnih prostorov (krajevni urad Miren in pisarna za okolje in 
prostor) v višini 3.832 € oz. 63% od planirane vrednosti (do meseca junija 2008) 

• Nakup opreme upravnih prostorov v višini 12.475 € oz. 92% od planirane 
vrednosti (nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, strojne računalniške 
opreme, druge opreme in napeljav in nakup licenčne programske opreme) 

 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 100.201 € oz. 102% od planirane vrednosti. 
Realizirane so bile naslednje postavke: 

• Stroški civilne zaščite v višini 15.849 € oz. 93% od planirane vrednosti 
• Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica v višini 24.500 € oz. 

100% od planirane vrednosti 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 15.000 € oz. 100% od planirane 

vrednosti (sofinanciranje nakupa vozila) 
• Požarna taksa v višini 8.266 € oz. 109% od planirane vrednosti (sredstva dobimo 

od države in jih prenakažemo gasilskemu društvu Kostanjevica) 
• Dejavnost poklicnih gasilskih enot v višini 36.586 € oz. 107% od planirane 

vrednosti (plačilo poklicne gasilske enote v Novi Gorici na podlagi pogodbe) 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 702 € oz. 35% od planirane vrednosti iz naslova 
postavke preventiva v cestnem prometu in problematika drog (popravilo radarske table in 
plačilo predstave o varnosti za otroke) 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 40.337 € oz. 69% od planirane vrednosti na naslednjih 
proračunskih postavkah: 

• Strukturni ukrepi v kmetijstvu v višini 17.551 € oz. 103% od planirane vrednosti 
(sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa) 

• Podpora društvom s področja kmetijstva v višini 2.090 € oz. 46% od plana 
(društvo žena Bilje, Miren-Orehovlje, Simon Jenko Temnica) 

• Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti v višini 1.029 € oz. 64% od 
planirane vrednosti 

• LAS-razvojni programi podeželja v višini 3.133 € oz. 26% od planirane vrednosti 
• Azil za živali v višini 5.803 € oz. 95% od realizirane vrednosti  
• Vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.731 € oz. 89% od plana 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 258.785 € oz. 55,5% od planirane vrednosti na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture v višini 61.077 
€ oz. 76% od planirane vrednosti (redno in zimsko vzdrževanje cest) 

• Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v višini 3.866 € oz. 5% od planirane 
vrednosti  

• Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo v višini 
6.471 € oz. 43% od planirane vrednosti (krožišče Miren, izdelava poročila – 
strokovnih podlag za področje prometa) 

• Novogradnja občinskih cest v višini 103.308 € oz. 86% od plana (krožišče Miren 
v višini 101.109 € in obvoznica Vrtojba v višini 2.199 €) 

• Banka cestnih podatkov v višini 385 € oz. 30% od planirane vrednosti 
• Prometna signalizacija v višini 9.326 € oz. 58% od planirane vrednosti 
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 68.828 € oz. 106% 

od planirane vrednosti (porabe javne razsvetljave v višini 59.281 € in tekoče 
vzdrževanje v višini 9.547 €) 

• Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v višini 5.524 € oz. 
25% od planirane vrednosti  

 
14 GOSPODARSTVO 
 
Skupni odhodki so realizirani v višini 137.484 € oz. 95% od planirane vrednosti in 
zajemajo naslednje proračunske postavke: 

• Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške v višini 27.405 € oz. 101,5% od 
planirane vrednosti 

• Regijski razvojni projekti v višini 28.345 € oz. 101% od planirane vrednosti 
(RRA, Posoški razvojni center, ICRA, ROD) 

• Promocijske aktivnosti v višini 4.222 € oz. 106% od planirane vrednosti (oddaje, 
brošure, zgibanke, transparenti, nalepke …) 

• Sofinanciranje programov turističnih društev v višini 2.500 € oz. 73,5% od 
planirane vrednosti (Turistično društvo Cerje, I. svit Lokvica, TD Dren Sela na 
Krasu, Kulturno turistično društvo »Zarja« Bilje) 

• Turistična infrastruktura v višini 3.694 € oz. 25% od planirane vrednosti (koši za 
smeti, WC kabine) 

• Zgodovinske poti med Krasom in Sočo v višini 71.318 € oz. 106,5% od planirane 
vrednosti  

 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 234.281 € oz. 69% od planirane vrednosti na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Splošna komunalna dejavnost v višini 14.145 € oz. 113% od planirane vrednosti 
(odvoz kosovnih odpadkov, nakup raznega materiala za potrebe splošne 
komunalne dejavnosti) 
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• Sanacija črnih odlagališč v višini 4.634 € oz. 55,5% od planirane vrednosti (odvoz 
azbestnih odpadkov) 

• Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov v višini 27.478 € oz. 69% od planirane 
vrednosti (zbirni center Miren, Lokvica) 

• Odlagališče odpadkov Stara Gora v višini 23.262 € oz. 48,5% od planirane 
vrednosti (vlaganje sredstev iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov v sanacijo odlagališča Stara Gora) 

• Vzdrževanje čistilnih naprav v višini 23.409 € oz. 96% od planirane vrednosti 
(nakup grabelj za čistilno napravo in stroški elektrike za obratovanje) 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 29.325 € oz. 29% od planirane 
vrednosti (čistilna naprava Vrtojba, Breg-Lasec) 

• Bilje II. faza v višini 107.746 € oz. 108% od planirane vrednosti 
• Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija v višini 1.680 € oz. 80,5% od planirane 

vrednosti 
• Analiza bivalnega okolja v višini 2.602 € oz. 100% od planirane vrednosti 

(analiza vode v kopalni sezoni) 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
Skupni prihodki so realizirani v višini 294.671 € oz. 55% od planirane vrednosti na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve) v višini 17.722 € oz. 77% 
od planirane vrednosti 

• Prostorski plan občine v višini 44.004 € oz. 63% od planirane vrednosti 
• GOLEA-energetski koncept občine v višini 23.437 € oz. 100% 
• Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren v višini 1.200 € oz. 2% od planirane 

vrednosti 
• Širokopasovno omrežje v višini 9.848 € oz. 98,5% od planirane vrednosti  
• Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov v višini 111.030 € oz. 

111% od planirane vrednosti (Kostanjevica, Opatje selo) 
• Subvencioniranje razlike v ceni vode v višini 36.916 € oz. 92% od planirane 

vrednosti (plačilo razlike v ceni vode med Gorškim in Kraškim vodovodom 
na podlagi 3-mesečnih obračunov) 

• Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč v višini 1.757 € oz. 
117% od planirane vrednosti (nakup kosilnice in vrtalnika) 

• Novoletna okrasitev v višini 7.960 € oz. 95% od planirane vrednosti (montaža 
in demontaža novoletnih okraskov) 

• Nakup in popravilo novoletnih okraskov v višini 2.957 € oz. 74% od planirane 
vrednosti 

• Vzdrževanje neprofitnih stanovanj v višini 8.378 € oz. 84% od planiranega 
obsega sredstev (plačilo stroškov upravljanja) 

• Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 25.000 € oz. 33% 
od plana (Miren 105) 
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• Nakup zemljišč v višini 4.462 € oz. 9% od planiranih sredstev (Miren,  
Vojščica) 

 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Odhodki so realizirani v skupni višini 43.118 € oz. 101,5% od planirane vrednosti na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe v višini 35.318 € oz. 
99,5% od planiranih sredstev (plačilo zavarovanja brezposelnim v skladu z 
veljavno zakonodajo) 

• Mrliško ogledna služba v višini 7.800 € oz. 111% od planiranih sredstev  
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Skupni odhodki so realizirani v višini 839.389 € oz. 60% od planiranega obsega sredstev 
na naslednjih proračunskih postavkah:  

• Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-izgradnja spomenika 
na Cerju v višini 617.240 € oz. 56,5% od planiranih sredstev 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 9.335 € oz. 93% od planiranega 
obsega sredstev (spomenik Cerje) 

• Goriška knjižnica F. Bevka v višini 56.040 € oz. 109,9% od planiranih sredstev 
(sofinanciranje Goriške knjižnice po pogodbi) 

• Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij v višini 4.486 € oz. 90% od 
planiranega obsega sredstev  

•  Kulturni dom Nova Gorica v višini 2.300 € oz. 100% od planirane vrednosti 
(sofinanciranje v skladu s pogodbo) 

• Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki v višini 29.739 
€ oz. 106% od planiranega obsega sredstev (plačilo kulturnih društev) 

• Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica v višini 2.300 € oz. 100% od 
planiranih sredstev (sofinanciranje v skladu s pogodbo) 

• Goriški muzej v višini 900 € oz. 9% od planiranega obsega sredstev 
• Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov v višini 

2.500 € oz. 83% od planiranega obsega sredstev (območno združenje borcev, 
društvo Sever, Tigr) 

• Podpora verskim skupnostim v višini 8.000 € oz. 47% od planiranega obsega 
sredstev (obnova cerkve v Mirnu) 

• Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin v višini 3.350 € 
oz. 112% od planiranih sredstev (društvo upokojencev Miren, Bilje in 
Kostanjevica) 

• Sofinanciranje športnih društev v višini 46.469 € oz. 99% od planiranega obsega 
sredstev (razdelitev sredstev na podlagi razpisa) 

• Sofinanciranje športnega fizioterapevta v višini 835 € oz. 98% od plana 
• Financiranje športa v vrtcih in šolah v višini 3.350 € oz. 100% od plana 
• Investicije v športne objekte v višini 47.000 € oz. 100% od planiranega obsega 

sredstev ( NK Adria 34.000 € in NK Bilje 13.000 €) 
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• Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi v višini 1.101 € oz. 44% od 
planiranih sredstev (Vincencijeva zveza dobrote, Oratorij) 

• Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško v višini 4.444 € oz. 97% od 
planiranih sredstev (sofinanciranje v skladu s pogodbo) 

 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
Skupni odhodki so realizirani v višini 984.635 € oz. 98% od planiranega obsega sredstev 
na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Vrtec Miren v višini 534.579 € oz. 98% od planiranih sredstev (plačilo vseh 
stroškov za vrtec-plače, drugi osebni prejemki, materialni stroški) 

• Ostali vrtci v višini 78.834 € oz. 158% od planiranih sredstev (plačilo računov za 
naše otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah) 

• Osnovna šola Miren v višini 131.251 € oz. 107% od planiranega obsega sredstev 
(plačilo dodatnega programa na podlagi sklepa) 

• Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren v višini 78.000 € oz. 108% od plana 
• Osnovna šola Kozara v višini 4.189 € oz. 100% od plana (plačilo stroškov za naše 

otroke) 
• Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara v višini 229 € oz. 7% od planiranega obsega 

sredstev  
• Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica v višini 7.938 € oz. 79% od planiranih 

sredstev (sofinanciranje v skladu s pogodbo GŠ Nova Gorica 5.517 € in GŠ Emil 
Komel v Italiji 2.421 €) 

• Sofinanciranje VIRS-visokošolsko in raziskovalno središče Primorske v višini 
3.000 € oz. 100% planirane vrednosti (v skladu s pogodbo) 

• Sofinanciranje programov Ljudske univerze v višini 5.089 € oz. 104% od plana (v 
skladu s pogodbo) 

• Regresiranje prevozov otrok v šolo v višini 113.431 € oz. 98% od planiranih 
sredstev  

• Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi v višini 5.011 € oz. 87,5% od 
planiranega obsega sredstev (prehrana 4.921 €, šola v naravi 90 €) 

• Regresiranje prevozov dijakov v višini 19.084 € oz. 106% od plana 
• Študijske pomoči v višini 4.000 € oz. 100% od plana (razdelitev na podlagi 

razpisa) 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
 

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 59.115 € oz. 93% od planiranih sredstev na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Obdaritve ob rojstvu otroka v višini 10.592 € oz. 91% od planiranih sredstev 
(nakup bonov za novorojence) 

• Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v višini 3.985 € oz. 100% od 
planiranih sredstev (plačilo računov ZDŽB Hrastovec-Trate za enega 
oskrbovanca do meseca aprila 2008) 
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• Financiranje družinskega pomočnika v višini 10.598 € oz. 96% od planiranega 
obsega sredstev za plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek v skladu z 
zakonom (trenutno imamo dva družinska pomočnika) 

• Dom za starejše občane v višini 4.632 € oz. 103% od planiranega obsega 
sredstev (plačilo za dva oskrbovanca) 

• Obdaritve starejših občanov v višini 2.246 € oz. 75% od planiranega obsega 
sredstev (novoletna obdaritev starejših) 

• Pomoč na domu-Center za socialno delo Nova Gorica v višini 10.019 € oz. 
83,5% od planiranih sredstev 

• Denarne pomoči v višini 1.615 € oz. 77% od planiranih sredstev 
• Subvencioniranje stanarin v višini 1.451 € oz. 73% od planiranega obsega 

sredstev 
• Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva v višini 5.690 € oz. 

114% od planiranega obsega sredstev (plačilo društvom na podlagi prejetih 
prošenj) 

• Brezplačni prevozi v višini 8.287 € oz. 104% od plana (do meseca marca, 
potem so bili ukinjeni) 

 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Na postavki proračunska rezerva so realizirani odhodki v višini 21.342 € oz. 78% od 
planiranega obsega sredstev. V rezerve so bila odvedena sredstva v višini 0,5% skupnih 
prihodkov. 
 
Sledijo še proračunske postavke neposrednih proračunskih uporabnikov (krajevnih 
skupnosti) v skupni višini 466.560 € in sicer: 

• KS Miren v skupni višini 146.691 € oz. 60% od planirane vrednosti 
• KS Bilje v skupni višini 140.679 € oz. 50% od planirane vrednosti 
• KS Kostanjevica v skupni višini 60.675 € oz. 95% od planirane vrednosti 
• KS Temnica v skupni višini 32.717 € oz. 54,5% od planirane vrednosti 
• KS Vojščica v skupni višini 10.630 € oz. 15,5% od planirane vrednosti 
• KS Opatje selo v skupni višini 40.193 € oz. 79% od planirane vrednosti 
• KS Sela na Krasu v skupni višini 34.975 € oz. 73% od planirane vrednosti 
 

Obrazložitve finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov-krajevnih 
skupnosti sledijo v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa. 
 
Tako so bili skupni odhodki planirani v višini 5.744.734 € in realizirani v višini 
4.173.295 € oz. 72,7% od planiranega obsega sredstev. 
 
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 4.291.385 €, skupni odhodki pa 4.173.295 
€. Prihodki presegajo odhodke za 118.090 € in se prenesejo v proračun leta 2009. 
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II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA 
RAČUNA 
 
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov proračuna – krajevnih skupnosti. 
 
Pri opredeljevanju izkazovanja prihodkov in odhodkov ožjih delov občin (krajevnih 
skupnosti), ki imajo status pravne osebe v občinskem proračunu in finančnem načrtu, je 
potrebno izhajati iz: 

• Določbe prvega odstavka 1. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da 
določila ZJF, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, 
veljajo tudi za ožje dele občin (krajevne skupnosti), ki so pravne osebe, če ZJF ne 
določa drugače. Tako so ožji deli občin, ki so pravne osebe, neposredni 
uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz 
proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in 
izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in 
da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. Poleg tega je 
pomembno upoštevati še četrti odstavek 2. člena ZJF, ki določa, da morajo biti 
izkazani v proračunu države ali občine vsi izdatki in vsi prejemki, ki pripadajo 
državi ali občini. 

• Določb 19. c in 19. č člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 
in dopolnitve), po katerih morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je 
pravna oseba, zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega 
proračuna. 

Glede na zgoraj navedeno občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke vseh 
neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožjih delov občin, ki so pravne osebe), zato so 
v poročilih za ministrstvo za finance o sprejetem proračunu in kasneje njegovi realizaciji 
zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki in odhodki ožjih delov 
občin, ki so pravne osebe.  
V letnem poročilu gre tako za podvajanje prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki so 
pravne osebe (enkrat so zajeti v letnem poročilu za občino in drugič v letnem poročilu za 
ožji del občine, ki je pravna oseba). Ožji deli občin še vedno poslujejo preko svojega 
podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine in ne župan. 
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KS MIREN 
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Miren je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
Krajevna skupnost Miren je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
krajevna skupnost  v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju na 
dan 31.12.2007. 
 
POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Miren za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine Miren-
Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 17. 
redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Sela na Krasu ima v skladu z odlokom 
tudi namenske prihodke; to so prihodki od najemnin in prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Miren je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-Kostanjevica 
za pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo porabo v višini Eur 
20.105,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost in -za vzdrževanje 
javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 24.000,00. Krajevna skupnost Miren je 
v letu 2008 prejela sredstva od vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v znesku 
Eur 123.313,55. Občanom je bilo vrnjeno Eur 100.821,66, razlika Eur 22.491,89 se bo 
namensko pokrivala za investicije v prihodnjem letu.  
Prihodki so bili planirani v višini 200.238,55 EUR, odhodki pa v višini 244.055,61 EUR.    
Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 91,93% in je znašal 184.074,72 EUR, 
na odhodkovni pa tudi v višini 60,11% in je znašal 146.690,39 EUR. Presežek prihodkov 
nad odhodki 37.384,33 EUR se razporedi na konto Presežek prihodkov in prenos in na 
Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih 
je sledeča: 
 
 
 
 
 



 17

PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 12.316,17 6,69
II. Prejete donacije 4.340,00 2,36
III. Transferni prihodki 167.418,55 90,95
Skupaj prihodki 184.074,72 100,00
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 21.777,64 14,85
II. Tekoči transferi 103.421,66 70,50
III. Investicijski odhodki 19.491,09 13,29
IV. Investicijski transferi 2.000,00 1,36
Skupaj odhodki 146.690,39 100,00
 
 
Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                         Leto 2007         Leto 2008        I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 22.953,03 12.316,17 53,66 
II. Prejete donacije 666,00 4.340,00 651,65 
III. Transferni prihodki 42.459,00 167.418,55 394,31 
Skupaj prihodki 66.078,03 184.074,72 278,57 
 
ODHODKI 
                                                        Leto 2007         Leto 2008       I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 19.535,75 21.777,64 111,48 
II. Tekoči transferi 8.820,00 103.421,66 1172,58 
III. Investicijski odhodki 10.004,48 19.491,09 194,82 
IV. Investicijski transferi 5.000,00 2.000,00 40,00 
Skupaj prihodki 43.360,23 146.690,39 338,31 
 
 
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
 
PRIHODKI 
                                                       Leto 2007           Leto 2008      I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 59.169,00 200.238,55 338,42 
Realizirani prihodki 66.078,03 184.074,72 278,57 
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ODHODKI 
                
                                                       Leto 2007         Leto 2008     I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 80.268,26 244.055,61 304,05 
Realizirani odhodki 43.360,23 146.690,39 338,31 
 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom so se prihodki v letu 2008 
povečali zaradi prejetih sredstev vračil vlaganj v telekomunikacijska omrežja, prav tako 
odhodki, ker je bil določen del teh sredstev vrnjen občanom. V letu 2008 so bila 
investicijska sredstva porabljena za namene projektne dokumentacije za širitev 
pokopališča in gradnjo mrliške vežice v Mirnu v višini Eur 18.961,41, pomoč pri obnovi 
vodnjaka Grabec in del teh sredstev se bo preneslo v leto 2009, ko se bo začela investicija 
na pokopališču. Za povračilo občanom vlaganj v telekomunikacijska omrežja je bilo 
razporejenih Eur 100.821,66, razlika iz tega naslova bo porabljena za investicije v 
naslednjem letu. Ostala sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče vzdrževanje 
objektov, vzdrževanje javnih poti, pokopališča in zelenic, stroški v zvezi z prireditvami v 
vasi, novoletnim praznovanjem, pomoč društvom, materialne in druge stroške. 
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 81.201,39. 
 
Obrazložitev investicijskih proračunskih postavk: 
 
04004031- Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
529,68 kar predstavlja 53 % realizacijo in zajema: 

• Nabavljen material (cement, prana frakcija cevi..) za obnovo vodnjaka v Mirnu 
pri »Grabcu« (računi: Kurivo, Žlebovi Grič, Primorje, Elkor Gorica)  

 
16004011- Postavka Gradnja in vzdrž.pokopališč in mrl.vežic je realizirana v znesku 
Eur 20.993,25 kar pomeni 23% realizacijo in vključuje: 

• Načrti in druga projektna dokumentacija v znesku Eur 18.961,41 real. 68%, 
ki zajema:  
-Projektna dokumentacija IDP in PGD za širitev pokopališča v Mirnu v znesku 
18.200,00 Eur od Euroinvesta: (rač.št.51/60-08 za 9.100,00 Eur in rač.št.155/248-
08     za 9.100,00 Eur) 

      -Geod.načrt in doposnetek za pokopališče v Mirnu v znesku 761,41 Eur; Žolnir  
       d.o.o. (rač.št.198/07-535-07, št.30/72-08 in št.118/235-08) 
 
• Vzdrževanje pokopališč v znesku Eur 2.031,84, ki zajema košnjo trave, 

škropljenje s herbicidi in pletje na pokopališčih v Mirnu in Orehovljah (računi 
Komunala)   
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Obrazložitev ostalih proračunskih postavk: 
 
02001011- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 59,57 zajema promet in 
stoške vodenja podračuna  
 
04003021- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 10.967,66 zajema stroške v 
zvezi z silvestrovanjem 2007/2008 v znesku Eur 7.630,01; stroške plakatiranja, stroške za 
razne prireditve (kvaternica, velika noč, dan državnosti) in stroške. zavarovanja 
priredititev v znesku Eur 3.085,10; str.novoletne okrasitve v znesku Eur 52,55; za 
ekošolo Eur 200,00 
 
04004021- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v KS v znesku Eur 
1.323,07 zajema zavarovalne premije za prostore KS v znesku  Eur 297,99 in obnovo 
vodovodne inštalacije, ureditev sanitarnih prostorov in popravilo notranjih vrat v 
prostorih KS in drugo vzdrževanje (zamenjava stekel, nabava koša za odpadke,..) v 
znesku Eur 1.025,08  
 
04004031-Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
06003021-  Postavka Podjemne pogodbe v znesku Eur 1.691,84, zajema plačilo(s 
pripadajočimi dajatvami) po podjemni pogodbi tajnici KS za vse administrativne in 
druge naloge 
 
06003031- Postavka Študentski servis v znesku Eur 178,28 zajema plačilo študentu za 
opravljeno delo-pri prireditvah 
 
06003061- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 3.250,32 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija.,vodarina, pisarniški mat., čistilni 
mat.,telefon..) 
 
15001011- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 2.015,61 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
 
16004011-Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
16005011-Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in zelenic v znesku Eur 459,45 zajema 
zasaditve cvetja v vasi in okrasitev ob praznikih pri spomenikih 
 
16006031-Postavka Druge kom.dejavnosti-telekomunikacije v znesku Eur 100.821,66 
zajema povračilo vlaganj v telekomunikacije-nakazila občanom 
 
18004011- Postavka Kulturna društva, neprof.kult.org. v znesku Eur 500,00 zajema 
donacije: 

• Pevsko društvo A. Klančič Miren – Eur 200,00 fin.pomoč 
• Kulturno društvo S.Vuk Miren-Orehovlje – Eur 200,00 fin.pomoč za prireditve 
• Društvo žena Miren-Orehovlje – Eur 100,00 fin.pomoč za stoške ob prireditvah 
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18007011- Postavka Podpora verskim skupnostim-donacije v sakralne objekte v 
znesku Eur 2.000,00 zajema donacijo za obnovo cerkvene strehe v Mirnu  
 
18009011- Postavka Sofinanciranje športnih društev v znesku Eur 1.100,00 zajema 
donacije: 

• Turistično športno društvo Orehovlje – Eur 100,00 fin. pomoč 
• NK Adria Miren – Eur 1.000,00  fin.pomoč 

 
20006011- Postavka Sofinanc. Društev s podr.soc.varstva v znesku Eur 800,00 
zajema donacijo Župnijski karitas Miren za Miklavževanje 

 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Miren v znesku Eur 81.201,39 

 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Miren (prihodki od 
najemnin in grobarin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti ta sredstva 
zagotovljena ob koncu leta na podračunu. 

 
Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina Eur  20.915,69 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina  Eur    8.114,70 
Denarna sredstva-neporabljena za investicije  Eur    8.404,43 
Denarna sredstva-nepor.od telekomunikacij     Eur  22.491,89 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur  21.274,68   
Skupaj                                                              Eur  81.201,39          

 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. V decembru 2008 je bila krajevna skupnost 
Miren tudi notranje revidirana s strani notranje revizorke, dogovorjene z občino Miren-
Kostanjevica. 
S poslovanjem krajevne skupnosti Miren v letu 2008, smo zadovoljni. Dela v zvezi s 
širitvijo pokopališča so bila predvidena že la leto 2008, vendar se bodo pričela v 
naslednjem letu. Tudi sredstva, ki jih prenašamo v naslednje leto bodo porabljena v ta 
namen. Upamo, da se bodo cilji, ki smo si jih zastavili že s planom za leto 2008, izpolnili 
v prihodnjem letu.  
 
KS BILJE 
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Bilje je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
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(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
Krajevna skupnost Bilje je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
Krajevna skupnost  v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju 
na dan 31.12.2007. 
 
POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Bilje za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine Miren-
Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 17. 
redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Bilje ima v skladu z odlokom tudi 
namenske prihodke; to so prihodki od najemnin in prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Bilje je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-Kostanjevica za 
pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo porabo v višini Eur 
13.359,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost in -za vzdrževanje 
javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 17.000,00. Krajevna skupnost Bilje je v 
letu 2008 prejela sredstva od vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v znesku Eur 
157.961,33. Občanom je bilo vrnjeno Eur 39.769,08 razlika Eur 118.192,25 se bo 
namensko pokrivala za investicije v prihodnjem letu.  
Prihodki so bili planirani v višini 260.140,33 EUR, odhodki pa v višini 281.433,08 EUR.    
Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 81,37% in je znašal 211.680,82 EUR, 
na odhodkovni pa tudi v višini 49,98% in je znašal 140.679,88 EUR. Presežek prihodkov 
nad odhodki 71.000,94 EUR se razporedi na konto Presežek prihodkov in prenos in na 
Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih 
je sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 21.185,49 10,00
II. Prejete donacije 1.175,00 0,56
III. Transferni prihodki 189.320,33 89,44
Skupaj prihodki 211.680,82 100,00
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 26.175,86 18,61
II. Tekoči transferi 42.159,08 29,97
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III. Investicijski odhodki 72.344,94 51,42
Skupaj odhodki 140.679,88 100,00
 
Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                           Leto 2007                   Leto 2008             
I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 13.417,61 21.185,49 157,89
II. Prejete donacije 1.600,00 1.175,00 73,44
III. Transferni prihodki 28.815,00 189.320,33 657,02
Skupaj prihodki 43.832,61 211.680,82 482,93
 
ODHODKI 
                                                           Leto 2007                   Leto 2008             
I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 18.624,89 26.175,86 140,54
II. Tekoči transferi 1.041,41 42.159,08 4048,27
III. Investicijski odhodki 8.007,25 72.344,94 903,49
IV. Investicijski transferi 669,29 0,00 0,00
Skupaj prihodki 28.342,84 140.679,88 496,35
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
 
PRIHODKI 
                                                          Leto 2007                 Leto 2008                
I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 65.404,51 260.140,33 397,74
Realizirani prihodki 43.832,61 211.680,82 482,93
 
ODHODKI 
                                                           Leto 2007                Leto 2008                
I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 71.207,49 281.433,08 395,23
Realizirani odhodki 28.342,84 140.679,88 496,35
 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom so se prihodki v letu 2008 
povečali zaradi prejetih sredstev vračil vlaganj v telekomunikacijska omrežja, prav tako 
odhodki, ker je bil določen del teh sredstev (Eur 39.769,08) vrnjen občanom, ostala 
sredstva pa bodo porabljena v namene investicij. V letu 2008 je bilo iz investicijskih 
sredstev  porabljeno; za namene ureditve tehnične dokumentacije za dom krajanov v 
višini Eur 18.794,40, rekonstrukcija in adaptacija doma krajanov v višini 37.408,05, 
nakup opreme (čistilec, oprema za roč.dvig.zaves, klima..) v višini Eur 16.142,49. Ostala 
sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče vzdrževanje objektov, vzdrževanje 



 23

javnih poti, pokopališča in zelenic, stroški v zvezi z prireditvami v vasi (pohod..), 
novoletnim obdarovanjem, izplačila po podj.pogodbah, delovanje knjižnice, pomoč 
društvom, materialne in druge stroške. 
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 92.293,69. 
 
Obrazložitev posameznih investicijskih postavk: 
 
04004032- Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
45.681,53 kar predstavlja 57 % realizacijo in zajema: 

• Nabava opreme za ročno dvigovanje zaves v znesku Eur 4.514,40; rač.št. 
158(124/08) dobavitelja Fluks in decibel d.o.o. 

• Mešalniki zraka za v dom krajanov Bilje v znesku Eur 2.785,64; rač.št.177(342-
021/08) od Istal d.o.o. 

• Izdelava in montaža plise zaves za dom krajanov Bilje v znesku Eur 973,44, 
rač.št.116 (705/08) od Ralux senčila Ravnica 

• Adaptacija doma krajanov Bilje v znesku Eur 37.408,05, ki vključuje: 
- Rač.št. 99(247) in št.100(279)Steklarstvo Nemec; zamenjava stekel v domu 

krajanov v znesku Eur 1.525,14 
- 1.začasna situacija št.108(228-021)Istal d.o.o.-strojne inštalacije v domu 

krajanov v znesku Eur 12.635,34 
- 2.začasna situacija št.109(249-021)Istal d.o.o.-strojne inštalacije v domu 

krajanov v znesku Eur 13.952,72 
- 3.začasna situacija št.169(279-021)Istal d.o.o. zmanjšana za DBP-

4.zač.situacija št.178(343-021)Istal d.o.o. ; strojne inštalacije v domu 
krajanov v skupnem znesku Eur  5.564,19 

- Rač.št.181(19-08)Sallauka do.o.-adaptacija dvorane ter izdelava notranjih 
ometov v znesku Eur 3.730,6       

 
04004042-Postavka Priprava investicijske dokumentacije je realizirana v znesku Eur 
18.794,40, kar predstavlja 47% realizacijo in zajema: 

• Geodetski načrti obstoječega stanja na objektu dom krajanov; 
rač.št.169/07(113/07) v znesku Eur 404,40  

• PID in POV dokumentacijo za objekt dom krajanov Bilje: 
rač.št.13(0800012)Projekt d.d. v znesku Eur 18.000,00 

• Verifikacijo elektro inštalacije v domu krajanov; rač.št.25(17) in rač.št.87(77) 
Bobek Vojko-elektroautomatika v skupnem znesku Eur 390,00 

 
06004032-Postavka Nakup opreme je realizirana v znesku Eur 6.871,95, kar predstavlja 
98% realizacijo in zajema: 

• Nakup vodnega sesalca prahu; rač.št.128(6582/08)Bent excellent d.o.o. v znesku 
Eur 3.313,78 

• Nakup tiskalnika; rač.162(08-30-3125)Ma-ko d.o.o. v znesku Eur 135,65 
• Nakup klima naprave za prostore KS;rač.št.171(513-035/07)Istal d.o.o. v znesku 

Eur 1.687,20 
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• Nakup ognjevarne omare(sedež KS); rač.št.82(408-08)Metalka commerce v 
znesku Eur 1.735,32   

 
18002012- Postavka Delovanje knjižnice je realizirana v znesku Eur 2.477,78 kar 
pomeni 99% realizacijo in vključuje: 

• Nakup polic za knjižnico; rač.127(43-148)Mizarstvo Humar v znesku Eur 
997,06 

 
• Plačilo knjižničarja v znesku Eur 1.480,72, ki zajema plačilo skupaj z dajatvami   

 
Obrazložitev ostalih proračunskih postavk: 
 
02001012- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 50,19 zajema promet in 
stroške vodenja podračuna  
 
04003022- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 4.542,31 zajema stroške v zvezi 
z  prireditvami (mlaj,krajevni praznik, opekarska razstava), str. materiala za obdarovanje 
ob novem letu v znesku Eur 1.022,66; stroški pohoda po biljenskih gričih v znesku Eur 
2.949,65 in donacija šoli Miren in Bilje (ekošola, obdaritev Dedka mraza) v znesku Eur 
550,00 in za pomoč otrokom Unicef 20,00 Eur 
 
04004022- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v KS v znesku Eur 
1.259,99 zajema zavarovalne premije za dom krajanov v znesku  Eur 658,49 in obnovo 
sanitarijev in dimnikarske storitve v domu krajanov v znesku Eur 601,50  
 
04004032-Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
04004042-Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
06003022-  Postavka Podjemne pogodbe v znesku Eur 5.301,54, zajema plačilo po 
podjemnih pogodbah s pripadajočimi dajatvami: upravitelju objekta, tajniku in vrtnarju-
vzdrževalcu za opravljene naloge 
 
06003062- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 10.315,37 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija, kuriva, vodarina, pisarniški mat., čistilni 
mat.,telefon..) 
 
06004032-Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
13001022-Postavka Vzdrževanje krajevnih poti v znesku Eur 833,28 zajema čiščenje 
in poglobitev odtočnega jarka v Biljah, zamenjavo cestnega betonskega pokrova in drugo  
 
15001012- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 1.271,06 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
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16004012- Postavka Vzdrževanje pokopališč v znesku Eur 563,23 zajema zasaditve 
cvetja ob pokopališču, popravilo železnih vrat na pokopališču in nabava opozorilne table  
 
16005012-Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in zelenic v znesku Eur 1.128,17 zajema 
zasaditve cvetja v vasi (cvetje, zemlja, korita) in vzdrževanje zelenih površin, košnja.. 
 
16006032-Postavka Druge kom.dejavnosti-telekomunikacije v znesku Eur 39.769,08 
zajema povračilo vlaganj v telekomunikacije-nakazila občanom 
 
18002012- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
18004012- Postavka Kulturna društva, neprof.kult.org. v znesku Eur 500,00 zajema 
donacije: 

• Kulturno društvo Zarja Bilje – Eur 400,00 fin.pomoč  
• Društvo žena Bilje – Eur 100,00 fin.pomoč  
 

18008012- Postavka Sofinanciranje društev upokojencev v znesku Eur 120,00 zajema 
finančno pomoč za srečanje upokojencev DU Bilje 
 
18009012- Postavka Sofinanciranje športnih društev v znesku Eur 900,00 zajema 
donacije: 

• NK Bilje – Eur 900,00 za nakup ozvočenja 
 
18010012- Postavka Sofinanc. Prireditev mladih v znesku Eur 300,00 zajema 
donacijo  

• Društvo Glas – Eur 300,00 fin.pomoč   
 
 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Bilje v znesku Eur 92.293,69 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Bilje (prihodki od 
najemnin in grobarin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti ta sredstva 
zagotovljena ob koncu leta na podračunu. 
 
Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina  Eur    - 7.185,12 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur      2.991,88 
Denarna sredstva-nepor.od telekomunikacij     Eur  118.192,25 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    -21.705,32   
Skupaj                                                              Eur    92.293,69          
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ZAKLJUČNI DEL 
 

Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. V decembru 2008 je bila krajevna skupnost 
Bilje tudi notranje revidirana s strani notranje revizorke, dogovorjene z občino Miren-
Kostanjevica. 
S poslovanjem krajevne skupnosti Bilje v letu 2008, smo zadovoljni. Dela v zvezi z 
adaptacijo in tehnično dokumentacijo v domu krajanov se bodo nadaljevala tudi v 
naslednjem letu. Tudi sredstva, ki jih prenašamo v naslednje leto bodo večinoma 
porabljena v ta namen. Upamo, da se bodo cilji, ki smo si jih zastavili že s planom za leto 
2008, nadaljevali in izpolnili v prihodnjem letu.  
 
 
KS KOSTANJEVICA 
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Kostanjevica  je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom 
o računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
Krajevna skupnost Kostanjevica je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
Krajevna skupnost  v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju 
na dan 31.12.2007. 
 
POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Kostanjevica za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine 
Miren-Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 
17. redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Kostanjevica ima v skladu z odlokom 
tudi namenske prihodke; to so prihodki od najemnin in prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Kostanjevica je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-
Kostanjevica za pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo 
porabo v višini Eur 6.889,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost 
in -za vzdrževanje javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 15.000,00. 
Prihodki so bili planirani v višini 26.379,00 EUR, odhodki pa v višini 64.067,14 EUR.    
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Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 99% in je znašal 26.081,50 EUR, na 
odhodkovni pa v višini 95% in je znašal 60.675,34 EUR. Presežek odhodkov nad 
prihodki 34.593,84 EUR se razporedi na konto Presežek odhodkov in prenos in na 
Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
 
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih je 
sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 3.328,50 12,76
II. Prejete donacije 864,00 3,31
III. Transferni prihodki 21.889,00 83,93
Skupaj prihodki 26.081,50 100,00
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 8.478,16 13,97
II. Tekoči transferi 905,50 1,49
III. Investicijski odhodki 51.291,68 84,54
Skupaj odhodki 60.675,34 100,00
 
 
Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                             Leto 2007         Leto 2008      I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 3.293,64 3.328,50 101,06 
II. Kapitalski prihodki 35.483,10 0,00 0,00 
III. Prejete donacije 500,00 864,00 172,80 
IV. Transferni prihodki 20.648,00 21.889,00 106,01 
Skupaj prihodki 59.924,74 26.081,50 43,52 
 
ODHODKI 
                                                             Leto 2007          Leto 2008     I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 5.034,92 8.478,16 168,39 
II. Tekoči transferi 410,00 905,50 220,85 
III. Investicijski odhodki 27.073,69 51.291,68 189,45 
Skupaj prihodki 32.518,61 60.675,34 186,59 
 
 
 
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
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PRIHODKI 
                                                          Leto 2007            Leto 2008              I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 59.438,00 26.379,00 44,38
Realizirani prihodki 59.924,74 26.081,50 43,52
 
ODHODKI 
                                                         Leto 2007             Leto 2008              I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 69.720,01 64.067,14 91,89
Realizirani odhodki 32.518,61 60.675,34 186,59
 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom so se prihodki v letu 2007 
povečali zaradi prodaje stavbe, v letu 2008 pa so bila ta sredstva porabljena v 
investicijske namene. Obnovili so streho kulturnega doma v Kostanjevici in obnovili 
sanitarije v kulturnem domu v skupni vrednosti Eur 48.588,31; obnovili so športno 
igrišče v vrednosti Eur 1.820,89, in nabavili ozvočenje v vrednosti Eur 882,48. Ostala 
sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče vzdrževanje objektov, vzdrževanje 
javnih poti, pokopališča in zelenic, stroški v zvezi z prireditvami v vasi, pomoč društvom, 
materialne in druge stroške 
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 3.094,30. 
 
Obrazložitev posameznih investicijskih postavk: 
 
04004033- Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
49.278,31 kar predstavlja 97 % realizacijo in zajema: 

• Nabavljen material (cevi,.pokrov, bet.jašek.) za obnovo vodnjaka pod zemljo v 
Kostanjevici in izkop in zasip kanala v vasi (računi: Magro: 157/1175 
in163/1242; Avtoprev.Filipčič, rač.št.11/014-dbp 142; Avtoprev.Spačal 
rač.št.146/12-1) v znesku Eur 4.853,70 

• Obnova strehe kulturnega doma v Kostanjevici v skupnem znesku Eur 41.004,61: 
ki zajema: -priprava investicije (rač.št.2/01/28)Š&Š gradbeništvo v znesku Eur 
168,82; -gradbena dela (rač.št.90/09 in rač.št.104/11)Gradb.Samo Furlani v 
znesku Eur 40.835,79  

• Obnova sanitarijev in vodovodne inštalacije v dvorani v znesku Eur 3.420,00; 
rač.št.158(1-2008)Redžo Lelić s.p. 

 
06004033- Postavka Nakup opreme je realizirana v znesku Eur 882,48, kar predstavlja 
38% 
realizacije in zajema nakup ozvočenja z opremo; (rač.št.127/40-2008)Accord-Media.com 
s.p. 
 
18009043- Postavka Investicije v športne objekte je realizirana v znesku Eur 1.820,89 
kar pomeni 101% realizacije in vključuje: 

• Nadzor na objektu preplastitev igrišča v Kostanjevici v znesku Eur 205,82: 
(rač.št.2/01-28) Šavli Aleksander s.p. 
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• Material (mreža, stebri..) za športno igrišče v Kostanjevici in koš za odpadke-inox 
v znesku Eur 1.615,07 (rač.št.74/8104) Živex d.o.o.   
 

Obrazložitev ostalih proračunskih postavk: 
 
02001013- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 21,29 zajema promet in 
stoške vodenja podračuna  
 
04003023- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 2.365,88 zajema stroške v zvezi 
s prireditvami v vasi (pustovanje,..) in materialom za obdaritev starejših v znesku Eur 
1.960,38;  za fin.pomoč pri prireditvah v znesku Eur 405,50 (ekoprojekt Eur 150,00; 
turist.društvo Eur 100,00 in društvu upokojencev Eur 155,50) 
 
04004023- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v KS v znesku Eur 
832,49 zajema obnovo pivskih garnitur (lakiranje, impregnacija) v znesku Eur 600,00 in 
zavarovalno premijo za dvorano v KS v znesku  Eur 232,49.   
 
04004033- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
06003063- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 3.649,01 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., čistilni 
mat.,tel.str.) 
 
06004033- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
07002013- Postavka Sofinanciranje gasilskega društva Kostanjevica zajema nakazilo 
Eur 500,00 gasilskemu društvu za pomoč pri nakupu opreme 
 
13001023- Postavka Vzdrževanje javnih poti v znesku Eur 792,43 zajema košnjo 
krajevnih poti in druga vzdrževalna dela na cestah  
 
15001013- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 406,66 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
 
16005013- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in  zelenic v znesku Eur 125,90 zajema 
zasaditev cvetja in nabavo cvetja ob 1.novembru 
 
18009043- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Kostanjevica v znesku Eur 3.094,30 

 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Kostanjevica 
(prihodki od najemnin in grobarin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti 
ta sredstva zagotovljena ob koncu leta na podračunu. 
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Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina Eur   -3.565,28 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur    3.958,22 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    2.701,36   
Skupaj                                                             Eur   3.094,30          

 
 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. 
S poslovanjem krajevne skupnosti Kostanjevica v letu 2008 smo zadovoljni. Glede višine 
sredstev, ki se jih ima na razpolago, so se cilji, ki smo si jih zastavili s planom za leto 
2008 tudi izpolnili.  
 
KS TEMNICA 
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Temnica je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
Krajevna skupnost Temnica je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
krajevna skupnost  v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju na 
dan 31.12.2007. 
 
POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Temnica za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine Miren-
Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 17. 
redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Temnica ima v skladu z odlokom tudi 
namenske prihodke; to so prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Temnica je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-Kostanjevica 
za pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo porabo v višini Eur 
6.380,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost in -za vzdrževanje 
javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 16.000,00. Krajevna skupnost je v letu 
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2008 prejela tudi sredstva za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini Eur 
31.088,94. 
  
Prihodki so bili planirani v višini 57.458,94 EUR, odhodki pa v višini 60.088,92 EUR.    
Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 102,25% in je znašal 58.750,51 EUR, 
na odhodkovni pa v višini 54,45% in je znašal 32.717,49 EUR. Presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 26.033,02 EUR se razporedi na konto Presežek prihodkov in prenos in 
na Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
 
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih je 
sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 4.581,57 7,80
II. Prejete donacije 700,00 1,19
III. Transferni prihodki 53.468,94 91,01
Skupaj prihodki 58.750,51 100,00
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 7.408,32 22,64
II. Tekoči transferi 11.613,38 35,50
III. Investicijski odhodki 13.695,79 41,86
Skupaj odhodki 32.717,49 100,00
 
 
Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                         Leto 2007        Leto 2008        I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 2.058,10 4.581,57 222,61 
II. Prejete donacije 0,00 700,00 0,00 
III. Transferni prihodki 21.169,00 53.468,94 252,58 
Skupaj prihodki 23.227,10 58.750,51 252,94 
 
ODHODKI 
                                                        Leto 2007         Leto 2008         I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 5.176,73 7.408,32 143,11 
II. Tekoči transferi 2.556,18 11.613,38 454,33 
III. Investicijski odhodki 23.183,49 13.695,79 59,08 
Skupaj prihodki 30.916,40 32.717,49 105,83 
 
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
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PRIHODKI 
                                                      Leto 2007            Leto 2008         I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 23.287,00 57.458,94 246,74 
Realizirani prihodki 23.227,10 58.750,51 252,94 
 
ODHODKI 
                                                     Leto 2007             Leto 2008        I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 33.606,28 60.088,92 178,80 
Realizirani odhodki 30.916,40 32.717,49 105,83 
 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom so prihodki in odhodki v letu 
2008 večji zaradi sredstev, prejetih za povračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja.V 
letošnjem letu so bila investicijska sredstva porabljena za gradbena dela v domu Lipa v 
znesku Eur 5.361,80; za zid ob cesti v Novelu v višini Eur 5.490,74; za beljeneje v 
dvorani Eur 1.167,00; za dela v stari šoli v Temnici Eur 993,11; za igrišče v 
Temnici(mreža) Eur 298,48 in za dela na pokopališču (fontane in pipe) Eur 384,66. 
Višina sredstev od vračil vlaganj v telekomunikacije, ki so bila nakazana fizičnim 
osebam, je Eur 11.393,38.  Razlika iz tega naslova bo porabljena za investicije v 
naslednjem letu. Ostala sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče vzdrževanje 
objektov, vzdrževanje javnih poti, pokopališča in zelenic, stroški v zvezi s prireditvami in 
pohodi, pomoč vrtcu, šoli, za izplačilo stroškom članom sveta in za materialne in druge 
stroške.  
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 28.663,00 
 
Obrazložitev investicijskih postavk: 
 
04004034- Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
7.820,39 kar predstavlja 104 % realizacijo in zajema: 

• Gradbena dela (polaganje pranih plošč) na objektu v Lipi (rač.št.44/05-
08):Grad.dela A.M.; in beljenje v domu Lipa (rač.št.95/17-08),Studiotehnik v 
skupnem znesku Eur  5.361,80 

• Beljenje v dvorani nad trgovino Eur 1.167,00 (rač.št.95/17-08)Studio tehnik d.o.o. 
• Ureditev  kleti v šoli Temnica v skupnem znesku Eur 993,11 (več računov za 

gradbeni material in druge storitve)  
• Ograditev športnega igrišča v Temnici (žica, mreža, material) v znesku Eur  

298,48; (rač.št.72/9782 in rač.št.75/636-537) Figelj d.o.o. 
 

 
13002014-Postavka Investicijsko vzdrž.in gradnja cest je realizirana v znesku Eur 
5.490,74, kar predstavlja 86% realizacije in zajema obnova zidu ob cesti v Novelu; 
(rač.št.118/59-08)Sigma d.o.o. 
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16004014-Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 405,31 kar 
pomeni 66% realizacije in vključuje: 

• Nakup reflektorja (rač.št.62/4237) Daimond d.o.o. in nakup fontan in pip na 
pokopališču (rač.107/15158)Živex d.o.o. v skjupnem  znesku Eur 384,66 

 
• Nakup plastičnih zalivalk za pokopališče v znesku Eur 20,65   

 
Obrazložitev ostalih postavk: 
 
01001014- Postavka Stroški članov sveta KS v znesku Eur 1.613,93 zajema izplačilo 
sejnin članom sveta KS skupaj z pripadajočimi dajatvami   
 
02001014- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 27,07 zajema promet in 
stoške vodenja podračuna  
 
04003024- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 878,57 zajema stroške v zvezi s 
prireditvami v vasi (krajevni praznik, sof.gledal.predstave..) v znesku Eur 658,57;  za 
fin.pomoč v znesku Eur 220,00 (šoli Miren:ekošola 80,-,za nakup blazin 100,-; društvu 
upok .Kostanjevica 40,-) 
 
04004034- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
06003024- Postavka Nagrade zajema izplačilo nagrade (+ dajatve) tajnici KS za 
opravljena dela v znesku Eur 1.133,33  
 
06003064- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 2.217,38 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., 
poštnina.,tel.str…) 
 
13001024- Postavka Vzdrževanje javnih poti v znesku Eur 1.089,45 zajema material 
(cement, rešetka, kanaleta) za vzdrževanje cest 
 
13002014- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah   
 
15001014- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 568,23 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
 
16004014- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
16005014- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in  zelenic v znesku Eur 79,71 zajema 
vzdrževanje na prir.prostoru 
 
16006034- Postavka Druge kom.dejavnosti-telekomunikacije v znesku Eur 11.393,38 
zajema povračila vlaganj v telekomunikacije-nakazila občanom 
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Obrazložitev stanja na podračunu KS Temnica v znesku Eur 28.663,00 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Temnica (prihodki 
od grobarin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti ta sredstva ob koncu leta 
na podračunu. 
 
Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur    2.871,74 
Denarna sredstva-nepor.od telekomunikacij    Eur   9.695,56 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur     6.095,70   
Skupaj                                                             Eur  28.663,00          

 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor.    
Krajevna skupnost Temnica namerava v naslednjem letu nadaljevati z investicijo v stari 
šoli Temnica (dokončanje mansarde); dokončanje zunanje ureditve in ureditev 
dokumentacije v domu Lipa; z izdelavo žarnega pokopališča in ureditvijo kontejnerskih 
mest. 
S poslovanjem krajevne skupnosti Temnica v letu 2008 smo zadovoljni. Cilji, ki smo si 
jih zastavili s planom za leto 2008 so se v večji meri izpolnili.    
                                                                                         
 
KS VOJŠČICA 
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Vojščica je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
Krajevna skupnost Vojščica je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
Krajevna skupnost Vojščica v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po 
stanju na dan 31.12.2007. 
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POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Vojščica za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine Miren-
Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 17. 
redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Vojščica ima v skladu z odlokom tudi 
namenske prihodke; to so prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Vojščica je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-Kostanjevica 
za pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo porabo v višini Eur 
5.647,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost in -za vzdrževanje 
javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 14.000,00. 
Prihodki so bili planirani v višini 41.867,00 EUR, odhodki pa v višini 68.765,20 EUR.    
Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 52,23% in je znašal 21.870,72 EUR, 
na odhodkovni pa tudi v višini 15,46% in je znašal 10.629,41 EUR. Presežek prihodkov 
nad odhodki 11.241,31 EUR se razporedi na konto Presežek prihodkov in prenos in na 
Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
 
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih je 
sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 2.223,72 10,17
II. Transferni prihodki 19.647,00 89,83
Skupaj prihodki 21.870,72 100,00
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 2.173,63 20,45
II. Tekoči transferi 1.151,00 10,83
III. Investicijski odhodki 7.304,78 68,72
Skupaj odhodki 10.629,41 100,00
 
 
Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                        Leto 2007         Leto 2008       I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 1.306,54 2.223,72 170,20 
II. Transferni prihodki 18.417,00 19.647,00 106,68 
Skupaj prihodki 19.723,54 21.870,72 110,89 
 
ODHODKI 
                                                       Leto 2007         Leto 2008        I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 2.802,52 2.173,63 77,56 
II. Tekoči transferi 750,00 1.151,00 153,47 
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III. Investicijski odhodki 2.524,31 7.304,78 289,38 
IV. Investicijski transferi 500,00 0,00 0,00 
Skupaj prihodki 6.576,83 10.629,41 161,62 
 
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
 
PRIHODKI 
                                                      Leto 2007          Leto 2008         I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 20.122,00 41.867,00 208,06 
Realizirani prihodki 19.723,54 21.870,72 110,89 
 
ODHODKI 
                                                        Leto 2007                 Leto 2008           I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 33.873,49 68.765,20 203,01
Realizirani odhodki 6.576,83 10.629,41 161,62
 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom je bila realizacija prihodkov in 
odhodkov v letu 2008 nižja zaradi istega vzroka kot prejšnje leto. V krajevni skupnosti 
Vojščica se pripravljajo na obnovo pokopališča in gradnjo mrliške vežice že več let. 
Zataknilo se je pri pridobivanju potrebne dokumentacije. Glede na to, da je bilo 3.9.2008 
izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo mrliške vežice se predvideva, da se bo gradnja 
pričela v začetku leta 2009. Večina investicijskih sredstev se torej zbira v ta namen. 
Delno se je iz investicijskih sredstev v letu 2008 pokrila projektna dokumentacija v 
vrednosti Eur 5.092,76, obnova avtobusnih postajališč v znesku Eur 1.370,00 in obnova 
kala v znesku Eur 649,98. Ostala sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče 
vzdrževanje objektov, (zamenjava žlebov na stari mrliški vežici), vzdrževanje javnih poti, 
pokopališča in zelenic, stroški v zvezi s prireditvami v vasi, pomoč društvom za 
prireditve in pomoč šoli Kostanjevica (blazine), sodne stroške, materialne in druge 
stroške. 
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 38.139,51. 
 
Obrazložitev investicijskih postavk: 
 
13001025- Postavka Vzdrževanje javnih poti je realizirana v znesku Eur 1.385,03 kar 
predstavlja 81 % realizacijo in zajema: 

• Popravilo avtobusnih čakalnic-postajališč v znesku Eur 1.370,00 (rač.43/1-08 za 
870,- in rač.44/3-08 za 500,-Eur) Zidarstvo Viljem Antonič s.p. in zajemata razna 
zidarska dela na postajališčih  

 
• Vzdrževanje ogl.desk-barvanje na avtobusnih postajališčih v znesku Eur 15,03  
 



 37

15004015- Postavka Ureditev kala je realizirana v znesku Eur 649,98, kar predstavlja 
32 % realizacije in zajema: 

• Nabavo materiala za ureditev in obnovo kala v Vojščici (rač.št.38/680 za Eur 
294,38)-Magro d.o.o. in (rač. št 59/1664-1963 za Eur 355,60)-Kurivo Gorica 

 
16004015- Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 585,53 kar 
pomeni 1 % realizacije in vključuje: 

• Nabava žlebov za staro mrliško vežico na pokopališču v znesku Eur 192,04 
(rač.št.1/108-4) Žlebovi Grič 

 
• Vzdrževanje pokopališč-košnja in urejanje v znesku Eur 393,49   
 

16008015- Postavka Stroški urejanja zemljišč je realizirana v znesku Eur 5.304,85 in 
predstavlja 102 % realizacijo in zajema: 

• Izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo nove mrliške vežice in razširitve 
pokopališča v znesku Eur 5.092,76 (rač.5/3-2008)-Atelje Kos Ines .sp  

 
• Plačilo notarskih storitev v zvezi z mrl.vežico v znesku Eur 212,09 

 
Obrazložitev drugih postavk: 
 
02001015- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 9,36 zajema promet in 
stroške vodenja podračuna  
 
04003025- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 314,21 zajema nabavo 
slovenskih zastav v znesku Eur 263,21 in sofinanciranje skupne gledališke predstave v 
znesku Eur 51,00 (KS Kostanjevica) 
 
04004025- Postavka Upravlj.in vzdrž.objektov v znesku Eur 45,88 zajema nabavo 
materiala za vzdrževanje kala 
 
06003065- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 1.059,73 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., in kilometrina) 
 
13001025- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
15001015- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 174,84 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
 
15004015- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
16004015- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
16008015- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 



 38

18009015- Postavka Sofinanciranje športnih društev v znesku Eur 1.100,00 zajema 
finančno pomoč Eur 600,00 za prireditve Športnemu drušvu Vojščica in donacijo šoli 
Miren-podr.Kostanjevica za nakup telovadnih blazin v znesku Eur 500,00 
 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Vojščica v znesku Eur 38.139,51 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Vojščica (prihodki 
od grobarin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti ta sredstva ob koncu leta 
na podračunu. 
 
Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur         317,80 
Denarna sredstva za investicije                        Eur    27.795,27  
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    10.026,44   
Skupaj                                                             Eur   38.139,51          

 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. 
S poslovanjem krajevne skupnosti Vojščica v letu 2008 smo zadovoljni. Ostanek sredstev 
na podračunu dne 31.12.2008 se bo koristil v naslednjem letu za namen investicije 
gradnje mrliške vežice.  
 
KS OPATJE SELO 
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Opatje selo  je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
Krajevna skupnost Opatje selo je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
krajevna skupnost  v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju na 
dan 31.12.2007. 
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POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Opatje selo za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine 
Miren-Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 
17. redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Opatje selo ima v skladu z odlokom 
tudi namenske prihodke; to so prihodki od najemnin in prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Opatje selo je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-
Kostanjevica za pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo 
porabo v višini Eur 11.482,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost 
in -za vzdrževanje javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 16.000,00. Krajevna 
skupnost je v letu 2008 prejela tudi sredstva za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje v višini Eur 862,08. 
  
Prihodki so bili planirani v višini 34.558,08,00 EUR, odhodki pa v višini 50.703,71 EUR.    
Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 100,34% in je znašal 34.674,15 EUR, 
na odhodkovni pa tudi v višini 79,27% in je znašal 40.193,65 EUR. Presežek odhodkov 
nad prihodki v višini 5.519,50 EUR se razporedi na konto Presežek odhodkov in prenos 
in na Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
 
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih je 
sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 4.780,07 13,79
II. Prejete donacije 1.550,00 4,47
III. Transferni prihodki 28.344,08 81,74
Skupaj prihodki 34.674,15 100,00
 
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 16.828,02 41,87
II. Tekoči transferi 858,00 2,13
III. Investicijski odhodki 22.507,63 56,00
Skupaj odhodki 40.193,65 100,00
 
Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                            Leto 2007           Leto 2008     I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 6.293,18 4.780,07 75,96 
II. Prejete donacije 2.000,00 1.550,00 77,50 
III. Transferni prihodki 26.091,00 28.344,08 108,64 
Skupaj prihodki 34.384,18 34.674,15 100,84 
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ODHODKI 
                                                             Leto 2007          Leto 2008     I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 11.550,58 16.828,02 145,69 
II. Tekoči transferi 185,00 858,00 463,78 
III. Investicijski odhodki 7.607,67 22.507,63 295,85 
Skupaj prihodki 19.343,25 40.193,65 207,79 
 
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
 
PRIHODKI 
                                                            Leto 2007          Leto 2008     I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 34.505,30 34.558,08 100,15 
Realizirani prihodki 34.384,18 34.674,15 100,84 
 
ODHODKI 
                                                            Leto 2007           Leto 2008     I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 35.610,00 50.703,71 142,39 
Realizirani odhodki 19.343,25 40.193,65 207,79 
 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom so odhodki v letu 2008 večji 
zaradi del, ki niso bila izvedena prejšnje leto in so se izvedla v letošnjem letu. V letu 
2008 so bila ta in druga investicijska sredstva porabljena za ureditev in tlakovanje 
pokopališča v Opatjem selu v višini Eur 14.354,28; za tlakovanje vhoda pred cerkvijo v 
Novi vasi v višini Eur 2.822,11; za ureditev ekološkega otoka na Lokvici v vrednosti Eur 
3.097,06 in za nakup opreme-klimatskih naprav za prostore krajevne skupnosti v 
vrednosti Eur 2.234,18. Ostala sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče 
vzdrževanje objektov-prireditveni prostor, vzdrževanje javnih poti, pokopališča in 
zelenic, stroški v zvezi s prireditvami in pohodi, za novoletno obdaritev, pomoč 
društvom, vrtcu, šoli in za materialne in druge stroške. 
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 10.626,13 
 
Obrazložitev investicijskih postavk: 
 
06004036- Postavka Nabava opreme upravnih prostorov je realizirana v znesku Eur 
2.234,18 kar predstavlja 74 % realizacijo in zajema: 

• Nabavo 2 klimatskih naprav za prostore KS v znesku Eur 2.234,18 (rač.št.18/13-
590) Arčon doo 

 
15001036- Postavka Gradnja in vzdrž.kontejnerskih mest je realizirana v znesku Eur 
3.097,06, kar predstavlja 73 % realizacije in zajema: 
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• Izgradnja ekološke točke na Lokvici  (rač.št.6/07 za Eur 2.100,-)-Aleš Klemše in 
(rač. št 13/2807 za Eur 997,06)-Avtop.Gramat 

 
16004016- Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 17.462,87 kar 
pomeni 93 % realizacije in vključuje: 

• Tlakovanje vhoda pred cerkvijo v Novi vasi v znesku Eur 2.822,11 (rač144/53-
08) Mladost d.o.o. 

• Ureditev in tlakovanje pokopališča v Opatjem selu v skupnem znesku Eur 
14.354,28 
(rač.št.143/52-08 za Eur 14.172,97-Mladost d.o.o.; rač.št.128/255394 za Eur 
46,08 in rač.št.186/363341 za Eur 135,23) 
 

• Vzdrževanje pokopališča v znesku Eur 286,48 pa zajema material in svetilke za 
razsvetljavo na pokopališču 

 
Obrazložitev drugih postavk: 
 
02001016- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 26,47 zajema promet in 
stroške vodenja podračuna  
 
04003026- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 8.493,57 zajema stroške v zvezi 
s prireditvami v vasi (pohod treh jezer, srečanje Sela-Sela, pogostitve, komemoracija ..) v 
znesku Eur  7.823,02;  za novoletno obdarovanje v  znesku Eur 369,55; za fin.pomoč Eur 
301,00 (šoli Miren:ekošola 100,-,za podr.Kostanjevica in vrtec Op.selo 150,-; 
sofinanc.gledališke predstave 51,-) 
 
04004026- Postavka Uprav.in tekoče vzdrž.objektov v znesku Eur 2.252,41 zajema 
stroške vzdrževanja prireditvenega prostoru v Opatjem Selu (material in obnova miz v 
znesku Eur 1.259,22, popravilo vodov.inštalacije v znesku Eur 214,56, posaditev lip in 
drugo vzdrževanje v znesku Eur 721,60) in požarno zavarovanje stavbe KS v znesku Eur 
57,03 
 
06003036- Postavka Študentski servis v znesku Eur 1.484,00 zajema izplačilo 
študentom  za pomoč pri vzdrževanju prireditvenega prostora, redarstvo,..  
 
06003066- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 2.371,66 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., poštnina.,tel.str.) 
 
06004036- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
15001016- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 984,25 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
 
15001036- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
16004016- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
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16005016- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in  zelenic v znesku Eur 1.230,18 
zajema zasaditev cvetja po parkih in koritih, trava, gnojila, zasaditev lip in drugo 
vzdrževanje 
 
16006036- Postavka Druge kom.dejavnosti v znesku Eur 307,00 zajema donacijo KS 
Podbrdo za pomoč pri poplavah 
 
18004016- Postavka Kulturna društva v znesku Eur 250,00 zajema donacijo 
Prosvetnemu društvu Kras za namen prireditev 
 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Opatje selo v znesku Eur 10.626,13 

 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Opatje selo 
(prihodki od grobarin in najemnin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti 
ta sredstva zagotovljena ob koncu leta na podračunu. 
 
Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur    3.147,94 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina   Eur            3,05 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur     7.475,14   
Skupaj                                                             Eur   10.626,13          

 
 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. V decembru 2008 je bila krajevna skupnost 
Opatje selo tudi notranje revidirana s strani notranje revizorke, dogovorjene z občino 
Miren-Kostanjevica.    
S poslovanjem krajevne skupnosti Opatje selo v letu 2008 smo zadovoljni. Cilji, ki smo si 
jih zastavili s planom za leto 2008 so se v večji meri izpolnili.   

KS SELA NA KRASU           
 
SPLOŠNI DEL 

 
Poslovanje Krajevne skupnosti Sela na Krasu je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom 
o računovodstvu (Ur.list RS št.23/99,30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št.54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 on 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur.list št.116/05, 103/06, 126/06, 128/06, 
114/07) in Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.list št.100/05, 60/07).  
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Krajevna skupnost Sela na Krasu je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine Miren-Kostanjevica. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem 
načrtu, potrjenem s strani sveta krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
V skladu s pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske  bilance države in občin je 
Krajevna skupnost  v mesecu aprilu 2008 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju 
na dan 31.12.2007. 
 
POSEBNI DEL 
 
Finančni načrt KS Sela na Krasu za leto 2008 je bil sprejet skupaj s proračunom občine 
Miren-Kostanjevica na 12. redni seji, dne 20.05.2008 in popravljen z rebalansom št. 1 na 
17. redni seji občinskega sveta dne 03.12.2008. KS Sela na Krasu ima v skladu z 
odlokom tudi namenske prihodke; to so prihodki od grobarin.   
 
Krajevna skupnost Sela na Krasu je na podlagi prejetih izhodišč od občine Miren-
Kostanjevica za pripravo finančnega načrta za leto 2008, prejela sredstva za tekočo 
porabo v višini Eur 5.443,00 (-sredstva za delovanje, -za splošno, komunalno dejavnost 
in -za vzdrževanje javnih poti) in  sredstva za investicije v višini Eur 14.000,00. Krajevna 
skupnost Sela na Krasu je v letu 2008 prejela sredstva od vračila vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje v znesku Eur 24.140,32. Občanom je bilo vrnjeno Eur 
13.156,14, razlika Eur 10.984,18 se bo namensko pokrivala za investicije v prihodnjem 
letu.  
Prihodki so bili planirani v višini 45.223,32 EUR, odhodki pa v višini 48.206,40 EUR.    
Plan je bil realiziran  na prihodkovni strani v višini 100,00% in je znašal 45.225,36 EUR, 
na odhodkovni pa tudi v višini 72,55% in je znašal 34.975,95 EUR. Presežek prihodkov 
nad odhodki 10.249,41 EUR se razporedi na konto Presežek prihodkov in prenos in na 
Splošni sklad za druge namene-ugotovitev rezultata.  
Struktura posameznih skupin prihodkov in  odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih 
je sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                                       Realizirani prih. v Eur                     Struktura prih. v %      
I. Nedavčni prihodki 1.642,04 3,63
II. Transferni prihodki 43.583,32 96,37
Skupaj prihodki 45.225,36 100,00
 
ODHODKI 
                                                       Realizirani odh. V Eur                   Struktura odh. V %  
I. Tekoči odhodki 4.295,01 12,28
II. Tekoči transferi 13.556,14 38,76
III. Investicijski odhodki 17.124,80 48,96
Skupaj odhodki 34.975,95 100,00
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Gibanje  realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2007: 
 
PRIHODKI 
                                                        Leto 2007         Leto 2008         I=08/07x100(%) 
I. Nedavčni prihodki 1.245,84 1.642,04 131,80 
IV. Transferni prihodki 18.277,00 43.583,32 238,46 
Skupaj prihodki 19.522,84 45.225,36 231,65 
 
ODHODKI 
                                                         Leto 2007        Leto 2008        I=08/07x100(%) 
I. Tekoči odhodki 6.428,95 4.295,01 66,81 
II. Tekoči transferi 1.050,00 13.556,14 1.291,06 
III. Investicijski odhodki 18.239,15 17.124,80 93,89 
Skupaj prihodki 25.718,10 34.975,95 136,00 
 
Gibanje planiranih in realiziranih skupnih prihodkov in odhodkov v primerjavi z l. 
2007: 
 
PRIHODKI 
                                                        Leto 2007          Leto 2008      I=08/07x100(%) 
Planirani prihodki 28.902,00 45.223,32 156,47 
Realizirani prihodki 19.522,84 45.225,36 231,65 
 
 
ODHODKI 
                                                     Leto 2007            Leto 2008          I=08/07x100(%) 
Planirani odhodki 38.080,34 48.206,40 126,59 
Realizirani odhodki 25.718,10 34.975,95 136,00 
 
Pri primerjavi prihodkov in odhodkov s prejšnjim letom so se prihodki v letu 2008 
povečali zaradi prejetih sredstev vračil vlaganj v telekomunikacijska omrežja, prav tako 
odhodki, ker je bil določen del teh sredstev vrnjen občanom. V letu 2008 so bila 
investicijska sredstva porabljena za namene idejno-projektne dokumentacije za 
prireditveni prostor in za dela v zvezi s tem (širitev nogometnega igrišča) v znesku Eur 
17.124,80. Za povračilo občanom vlaganj v telekomunikacijska omrežja je bilo 
razporejenih Eur 13.156,14., razlika iz tega naslova bo porabljena za investicije v 
naslednjem letu. Ostala sredstva so bila porabljena za druge namene: tekoče vzdrževanje 
objektov, vzdrževanje javnih poti, pokopališča in zelenic, stroški v zvezi z prireditvami v 
vasi, pomoč društvom, materialne in druge stroške. 
 
Stanje sredstev na podračunu dne 31.12.2008 je EUR 13.232,49. 
 
Obrazložitev investicijskih postavk: 
 
04004037-Postavka Investicije in inv.vzdrž.objektov je realizirana v znesku Eur 
17.124,80 kar predstavlja 72 % realizacijo in zajema: 
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• Obnova prireditvenega prostora v znesku Eur 15.732,80 in vključuje: rač.št.95/60-
08 Eur 7.322,40 (material) in rač.št.108/63-08 Eur 2.376,00(strojna dela) Avtop. 
Gramat  in rač.št. 107/12-08 za Eur 6.034,40 (grad.dela) Gradbeništvo Klemše 

• Izdelava idejnega projekta za objekt-prireditvenega prostora v Selah na Krasu v 
znesku Eur 1.392,00 (rač.št.6/16-08) Dia d.o.o. Solkan  

 
Obrazložitev drugih postavk: 
 
02001017- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 19,24 zajema promet in 
stroške vodenja podračuna  
 
04003027- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 2.067,92 zajema stroške v zvezi 
s prireditvami v vasi (pohod ,prevoz srečanje Sela-Sela, pogostitve, nastopi..) v znesku 
Eur  2.067,92 
 
04004027- Postavka Uprav.in tekoče vzdrž.objektov v znesku Eur 371,11 zajema 
stroške vzdrževanja sedeža KS v znesku Eur 180,08 in požarno zavarovanje stavbe KS v 
znesku Eur 191,03 
 
04004037- Postavka obrazložena pri investicijskih postavkah 
 
06003067- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 875,01 zajema vse materialne 
stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., stroške telefona) 
 
14003017- Postavka Sofinanc. programov turističnih društev zajema finančno pomoč 
Eur 100,-Turist.društvu I.Svit Goriški kras za namen postavitve turist.panoja v Hudem 
logu 
 
15001017- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 189,41 zajema 
odvoz smeti in pokopaliških odpadkov  
 
16004017- Postavka Vzdrževanje pokopališč  v znesku Eur 729,14 zajema ureditev 
pokopališča, nakup peska, košnjo, zasaditev cvetlic in nakup cvetja ob dnevu mrtvih  
 
16005017- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in  zelenic v znesku Eur 43,18 zajema 
nakup cvetja in cvetličnega korita 
 
16006037- Postavka Druge kom.dejavnosti-telekomunikacije v znesku Eur 13.156,14 
zajema povračilo vlaganj v telekomunikacije-nakazila občanom 
 
18008017- Postavka Sofinanc.društva upokojencev v znesku Eur 300,00 zajema 
fin.pomoč društvu upokojencev Kostanjevica Eur 50,- in nakazilo OŠ Miren (fin.pomoč 
pri nakupu didakt.pripomočkov vrtec Kostanjevica Eur 50,- in za program ekošole Eur 
200,-)  
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Obrazložitev stanja na podračunu KS Sela na Krasu  v znesku Eur 13.232,49 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008, ki določa, da 
so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Sela na 
Krasu(prihodki od grobarin) in v kolikor se ne namensko porabijo, morajo biti ta 
sredstva zagotovljena ob koncu leta na podračunu. 
 
Stanje na dan 31.12.2008: 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur    1.131,33 
Denarna sredstva-nepor.od telekomunikacij    Eur    7.859,38  
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    4.241,78   
Skupaj                                                            Eur   13.232,49          

 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Izvrševanje realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti oz. izvajanje proračuna je 
tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. 
S poslovanjem krajevne skupnosti Sela na Krasu v letu 2008 smo zadovoljni. Dela v 
zvezi s prireditvenim prostorom se bodo nadaljevala še v naslednjem letu. Glede višine 
sredstev, ki se jih ima na razpolago, so se cilji, ki smo si jih zastavili s planom za leto 
2008 večinoma izpolnili.  
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III. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA INVESTICIJ 
 
Obrazložitev investicijskih postavk: 
 
Postavka 04004030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine v 
višini 176.770 € oz. 71% planiranega obsega sredstev zajema: 
 
Dne 30.07.2007 je bila med občino in Euroinvestom podpisana pogodba št. 430-10/2007-
6/8 v višini 112.792,68 €. Predmet pogodbe pa je preureditev stare šole v Temnici v 
večnamenski objekt-dokončanje II. faze.  
 
          Situacija                        Dat.prejema               Znesek                        Plačilo v € 
1.zač.sit.222/07 (896/07) 01.10.07 103.914,43 50.000,00-22.11.07 

53.914,43-04.01.08 
2.zač.sit.264/07 (1020/07) 29.10.07 23.502,18 10.01.08 
Konč.sit.112/08 (615/08) 20.06.08 10.203,42 20.08.08 
Plačano v letu 2007  50.000,00 
Plačano v letu 2008  137.620,03 87.620,03 
 
Ostali računi za šolo Temnica v skupni višini 55.394,72 €: 

• Rač.71-0000207(22/08) Kurivo Gorica v višini 315,72 € za material (pl. 20.02.08) 
• Rač.09/28-ŠA(11/08) Šavli Aleksander, Vrtoče za izvedbo nadzora-šola Temnica 

v višini 355,75 € (pl. 20.02.08) 
• Rač.02/28-ŠA(12/08) Šavli Aleksander, Vrtoče za izvedbo nadzora, popisov in 

predizmer na raznih objektih v lasti občine v višini 842,70 € (pl. 20.02.08) 
• Rač.169-0012786(37/08) Lozej d.o.o. Ajdovščina v višini 480,00 € za izdelavo 

izkaza požarne varnosti za objekt šola v Temnici (pl. 25.02.08) 
• Rač.10/2008 (32/08) Inštitut Itaka d.o.o. Izola za pripravo dokumentacije za 

oddajo nepremičnine Temnica 10 v najem v višini 4.200,00 € (pl. 29.02.08) 
• Rač.103/08(63/08) Meblo vata d.o.o. Miren v višini 240,00 € za kuhinjsko 

opremo (pl. 06.03.08) 
• Od.19/08 Upravna enota N. Gorica za stroške postopka za izvedbo tehničnega 

pregleda v višini 264,00 € (pl. 06.03.08) 
• Rač. 08-310-000038(110/08) Alta-PC Biro v višini 175,17 € za tiskalnik (pl. 

18.03.08) 
• Rač.8/08 (206/08) Gimul d.o.o. Miren v višini 1.400,82 € za material (pl. 

11.04.08) 
• Od.47/08 Upravna enota N. Gorica v višini 192,00 € za tehnični pregled objekta 

(pl. 24.04.08) 
• Rač. 4/2008 (351/08) Gradbeno miniranje Anton Koren s.p. Col za razbijanje 

kamnitega terena v višini 5.376,00 € (pl. 19.05.08) 
• Rač. 090-08(360/08) Teko d.o.o. Šempeter za izdelavo kovinskih podpornih 

stebrov v višini 792,00 € (pl. 22.05.08) 
• Od.59/08 v znesku 16,00 € Upravna enota N. Gorica za stroške postopka 

pridobitve uporabnega dovoljenja (pl. 20.05.08)  
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• Rač. 04A/08 (442/08) Amir Mehadžić s.p. N. Gorica v višini 3.280,82 € za 
gradbena dela (pl. 12.06.08) 

• Rač. 08-300-001323 (451/08) Novo-tech d.o.o. Maribor v višini 90,00 € za 
material (pl. 13.06.08) 

• Rač.1/2008(487/08) Simčič Mateja, Kostanjevica-izvedba avtorskega dela za PID 
in arhitekturni nadzor pri obnovi šole Temnica v višini 950,00 € (pl. 20.06.08) 

• Rač. 378-0002694(407/08) Adria keramika d.o.o. N. Gorica v višini 1.270,97 € za 
material (23.06.08)  

• Rač.0000440-0002694 (496/08) Adria keramika d.o.o. N. Gorica za material za 
šolo Temnica v višini 43,43 € (pl. 26.06.08) 

• Rač.14/08 (510/08) Rujcom-Spačal Jožef s.p., Kostanjevica v znesku 900,00 € za 
izdelavo in montažo aluminijastih vrat (pl. 01.07.08) 

• Rač.415/0000842/08 (598/08) Jakom d.o.o., N.G. v znesku 407,68 € za material 
(pl. 17.07.08) 

• Rač.7-0000038 (604/08) Ignac Pongrac s.p. Vojščica v znesku 1.036,52 € za 
oblaganje sten in tlakov (pl. 18.07.08) 

• R.08-360-000282 (640/08) Stepančič Darja s.p. Senčila, Divača v znesku 693,00 
€ za izdelavo in montažo okenskih alu senčil (pl. 31.07.08) 

• R.182-08 (642/08) TEKO d.o.o. Šempeter v znesku 132,00 € za izdelavo 
kovinskih podstavkov za zastavo (pl. 01.08.08)  

• Rač.37/08 (1025/08) Trampuž Ivan s.p. Temnica za dela na objektu stare šole v 
Temnici v Jamarskem domu v višini 1.389,98 € (pl. 07.11.08) 

• R.00213 (1079/08) Demago d.o.o. Maribor za sistem za obešanje slik v višini 
357,82 € (pl. 14.11.08) 

• R.52-2008 (1117/08) Sigma d.o.o. Ravnica za ureditev društvenega prostora v 
mansardi stare šole v Temnici v višini 28.838,12 € (14.419,06 € pl. 21.11.08, 
druga polovica pa dne 29.12.08) 

• R.429/08 (1126/08) Steklo Nemec, Volčja Draga za izdelavo stekel za razstavo 
slik v višini 1.099,05 € (pl. 27.11.08) 

• R.3073-3650 (1123/08) P & P Bilje za material v višini 166,20 € (pl. 28.11.08) 
• R.935 (1253/08) Magro d.o.o. Komen za material v višini 88,97 € (pl. 31.12.08) 
 
 

Računi za klubski objekt Adria v skupni višini 12.211,72 €: 
• Rač.03/08 (25/08) Arti inženiring d.o.o. Nova Gorica za pripravo dokumentacije 

za klubski objekt NK Adria v višini 5.742,00 € (pl. 25.02.08) 
• Rač.19/08 (207/08) Arti inženiring d.o.o. N.Gorica za dokumentacijo-klubski 

objekt NK Adria-2.del v višini 5.742,00 € 
• Odr.41/08 Upravna enota Nova Gorica-nadomestilo zaradi nelegalne dozidave 

nadstreška za klubski objekt NK Adria v višini 460,77 € (pl. 18.04.08) 
• Odr.222/08 Upravna enota Nova Gorica-tehnični pregled Adria v višini 264,00 € 

(pl. 09.10.08) 
• Odr.282/08 Upravna enota Nova Gorica-tehnični pregled Adria v višini 2,95 € (pl. 

04.12.08) 
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Računi za objekt v Opatjem selu v višini 3.348,00 €: 
• Rač.180/2008-2-KB (142/08) Min-var inženiring d.o.o. Nova Gorica za izdelavo 

varnostnega načrta iz varstva pri delu ter načrt ravnanja z gradbenimi odpadki za 
objekt v Opatjem selu v višini 588,00 € (pl. 03.04.08) 

• Rač.08-360-000014 (601/08) Arhing studio d.o.o. Nova Gorica v znesku 2.760,00 
€ za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev objekta v Opatjem selu (pl. 
17.07.08) 

Računi za dvorano v Kostanjevici na Krasu: 
• Rač.12/2008 (882/2008) Furlani Samo s.p. Prvačina za obnovo dvorane v 

Kostanjevici v višini 14.319,84 € (pl. 04.11.08) 
Račun za stanovanje v Kostanjevici: 

• Rač. 11/08 (1260/08) Amir Mehadžić s.p. Nova Gorica za prenovo kopalnice v 
višini 2.530,98 € (pl. 31.12.08) 

 
Račun št. 37/28-ŠA (852/08) Šavli Aleksander s.p. Vrtoče v znesku 1.344,94 € za 
izvedbo nadzora, popisov, predizmer, kontrole situacij, analiz ponudb i.p.d. za razne 
objekte v lasti občine (pl. 29.09.08) 
 
Postavka 06004030 – Nakup opreme upravnih prostorov v višini 12.475 € oz. 91,7% 
od planiranega obsega sredstev zajema: 

• Nakup pisarniškega pohištva v višini 1.989 € (rač.439/08 SSI Schaefer trgovina 
d.o.o., Idrija za nabavo treh arhivskih omar - pl. 01.07.08 in rač.1273/08 HAM 
d.o.o. Ljubljana za nakup dveh stolov v višini 1.020,60 € - pl. 31.12.08) 

• Nakup pisarniške opreme v višini 200 € (rač. 632/08 Mercator d.d. za nakup 
hladilnika – pl. 25.07.08 ) 

• Nakup strojne računalniške opreme v višini 5.839,07 €  
- rač. 572/08 Domino sistemi za postavitev strežnika v znesku 5.065,07 € 

(pl. 11.07.08) 
- rač. 850/08 Četrta pot, Kranj za napravo za evidentiranje prisotnosti na 

delu v višini 774 € (pl. 26.09.08) 
• Nakup licenčne programske opreme v višini 4.447,32 €  

- rač. 710/08 Pia d.o.o. Velenje za aplikacijski strežnik v višini 1.800 € (pl. 
11.08.08) 

- rač. 850/08 Četrta pot, Kranj za evidentiranje delovnega časa v višini 
1.680 € (pl. 26.09.08) 

- rač. 902/08 Sezam d.o.o. Kamnik za posodobitev programa za zdravstveno 
zavarovanje v višini 368,09 € (pl. 08.10.08) 

- rač. 937/08 Domino sistemi d.o.o. Solkan za programe MS Windows in 
MS Office v višini 371,23 € (pl. 15.10.08) 

- rač. 1271/08 Saop d.o.o. Šempeter za pripomoček za izračun delovne 
uspešnosti v višini 228,00 € (pl. 31.12.08) 
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Postavka 13002020 – Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in 
infrastrukturo v višini 6.471 € oz. 43,1% od planiranega obsega sredstev. 
 

• Plačilo rač. št. 842537 (384/08) AAS d.o.o. Ljubljana za izdelavo poročila 
»Strokovne podlage-področje prometa občine Miren-Kostanjevica« v višini 
3.279,02 € (pl. 29.05.08) 

• Rač. 36/2008 (623/08) IPOD d.o.o. Nova Gorica v višini 3.192,00 € za izdelavo 
projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo križišča na cesti R3-614 v Mirnu. 

 
Postavka 13002030 – Novogradnja občinskih cest v višini 103.308 € oz. 86,1% od 
planiranega obsega sredstev 
 
Obvoznica Vrtojba v višini 2.199,33 € 
Plačilo po odredbah št. 17, 20, 25, 40, 150, 202, 203 in 204/08 za stroške povezane z 
odkupom zemljišč. 
 
Krožišče Miren v višini 101.108,80 € 
 
Dne 04.03.2008 je bila s Cestnim podjetjem Gorica podpisana pogodba št. 430-11/2007-
2/9 v vrednosti 326.624,81 € za izgradnjo krožišča na cesti R3-614 v Mirnu. Na podlagi 
te pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
          Situacija                        Dat.prejema                 Znesek                        Plačilo 
1.zač.sit.300181(402/08) 06.05.08 38.826,07 27.06.08 
2.zač.sit.300240(527/08) 04.06.08 97.459,85 61.173,93-04.08.08 
3.zač.sit.300302(650/08) 02.07.08 63.964,79  
dobropis  36.285,92  
dobropis  63.964,79  
SKUPAJ  100.000,00 100.000,00 
 
Dne 15.07.08 pa je bila podpisana še pogodba št. 351-11-0004/2008-1 o investicijskem 
transferju za leto 2008 med občino in javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica. S to pogodbo je občina Miren-Kostanjevica prenesla vodenje investitorskih 
poslov na področju infrastrukture na družbo Vodovodi za naslednje objekte: ureditev 
ceste skozi Bilje, izgradnja vodovoda in kanalizacije Bilje-Britof, izgradnja fekalne 
kanalizacije in vodovoda Bilje-novo naselje in kanalizacija in vodovod krožišče v Mirnu. 
 
Poravnani so bili še naslednji računi v skupni vrednosti 1.108,80 €: 

• Rač. št. 196/2008-3-KB (224/08) Min-var inženiring v višini 504,00 € za izdelavo 
varnostnega načrta iz varstva pri delu za objekt krožišče (pl. 18.04.08) 

• Rač. št. 296/2008-4-KB (404/08) Min-var inženiring v višini 151,20 € za 
koordinatorstvo v fazi izvedbe projekta za objekt krožišče (pl. 06.06.08) 

• Rač. št. 370/2008-5-KB (530/08) Min-var inženiring v višini 151,20 € za 
koordinatorstvo (pl. 04.07.08) 

• Rač. št. 457/2008-6-KB (659/08) Min-var inženiring v višini 151,20 € za 
koordinatorstvo (pl. 04.08.08) 
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• Rač. št.530/2008-7-KB (786/08) Min-var inženiring v višini 151,20 € za 
koordinatorstvo (pl. 08.09.08) 

 
CPG je izvršena dela v višini 243.279,28 € zaračunalo Vodovodom in kanalizaciji. Od 
tega se znesek v višini 210.000 € pokrije iz kredita.  
Vodovodi in kanalizacija pa so  dne 31.12.08 občini izstavili še zahtevek za investicijski 
transfer  št. II-8/50-08-8 (R.1471/08) v višini 22.107,28 € (razlika do kredita), ki je bil  
poravnan v letu 2009. 
Izračun razlike: 243.279,28 minus vstopni DDV Vodovodov v višini 11.172,00 (DDV od 
del za komunalno infrastrukturo vodovodi-kanalizacija v višini 55.860 po skupni 
rekapitulaciji) =232.107,28  minus  kredit 210.000 = 22.107,28 € 
 
Tako so bile na dan 31.12.2009 odprte obveznosti za krožišče Miren v višini 232.107,28 
€ + pripadajoče obresti (35% od 63.000,00 € =22.050,00 €), kar skupaj znaša 254.157,28 
€. 
 
Postavka 13004020 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v 
višini 5.524 € oz. 25,1% od planiranega obsega sredstev zajema poravnavo naslednjih 
računov: 
 

• Rač. št. 2/30002 (19/08) Arčon, Bilje v višini 661,00 € za osvetlitev na Cerju (pl. 
20.02.08) 

• Rač. št. 81/30002 (1274/08) Arčon d.o.o. Bilje v višini 4.306,83 € za ureditev 
javne razsvetljave na objektu krožišče (pl. 18.12.08) 

• Rač. št. 82/30002 (1275/08) Arčon d.o.o. Bilje v višini 556,24 € za montažo 
svetilk  

 
Postavka 14003040 – Zgodovinske poti med Krasom in Sočo v višini 71.318 € oz. 
106,5% od planiranega obsega sredstev 
 
V Uradnem listu je bilo dne 01.07.2005 objavljeno javno naročilo za preureditev stare 
šole v Temnici (v večnamenski objekt). Ocenjena vrednost za 1. in 2. fazo skupaj je bila 
52.538.347,69 SIT brez DDV. 
Na razpis je prispela samo ena pravilna ponudba od Euroinvest d.o.o. Nova Gorica. Na 
podlagi ponudbe je bila dne 19.08.2005 sklenjena pogodba o izvedbi javnega naročila št. 
403-05-01/2005-3 v višini 63.046.017,23 SIT. Z aneksom št. 1, ki je bil sklenjen dne 
18.11.2005 pa se je samo podaljšal rok izvedbe investicije iz 9. člena osnovne pogodbe iz 
datuma 30.11.2005 do 30.12.2005. 
Dne 26.07.2006 je bil podpisan še aneks št. 2 s katerim se je samo uskladila oblika glede 
na zahteve projekta Interreg III A. 
 
V letu 2005 in 2006 so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
          Situacija                        Dat.prejema               Znesek                        Plačilo 
I.sit.208/05-21(983/05) 10.10.05 11.524.125,84 10.01.06 
II.sit.262/05-21(1122/05) 08.11.05 11.174.399,87 10.02.06 
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III.sit.319/05-21(1253/05) 16.12.05 8.958.553,20 21.03.06 
IV.sit.12/2006-21(135/06) 06.02.06 4.400.276,55 13.04.06 
V.sit. 176/06-21(860/06) 11.08.06 16.781.709,97 15.09.06 
VI.sit.312/06(1353/06) 21.12.06 5.628.572,64 28.12.06 
Skupaj v letu 2005  31.657.078,91  
Skupaj v letu 2006 26.810.559,16 58.467.638,07 
VSE SKUPAJ V SIT 58.467.638,07 58.467.638,07 
VSE SKUPAJ V EUR 243.981,13 243.981,13 
 
Leto 2007 
 
Dne 02.04.2007 je bil potrjen aneks št. 4 s katerim se je dogovorila izvedba več del v 
vrednosti 68.236,62 EUR. 
 
          Situacija                        Dat.prejema          Znesek   EUR              Plačilo EUR 
VII.sit. 55/07 (192/07) 13.03.07 19.098,31 22.06.07 
VIII.s.88/07(337/07) 24.04.07 26.307,33 28.06.07-plačana iz 

postavke 04004030 
IX.sit.120/07 (480/07) 31.05.07 41.854,20 02.08.07-plačana iz 

postavke 04004030 
Skupaj leto 2007  87.259,84 87.259,84
VSE SKUPAJ  331.240,97  331.240,97
 
Ostali računi, ki so bili poravnani v okviru te postavke: 
 
Račun                                                                Dat.prej.            Znesek           Dat. plačila 
Od.4/07-Jamarski klub Temnica-zaht.št.2 16.01.06 2.389,20 19.01.07 
R.14/25-ŠA(2/07) Šavli, Miren-nadzor 09.01.07 2.150,88 15.02.07 
R.01/07-09(8/07)Stolp-projekt.dok.PGD 15.01.07 4.626,94 15.02.07 
Zaht.6/07(33/07)RRA-poročilo za projekt 25.01.07 743,31 23.02.07 
R.06/07-07(193/07)Stolp-PGD,PZI 13.03.07 2.880,00 13.04.07 
R.09/27-ŠA(224/07)Šavli-nadzor 27.03.07 439,26 26.04.07 
Od.34/07-Jamarski klub Temnica-zaht.št.3 23.04.07 2.527,77 11.05.07 
R.08/07-09(320/07)Stolp-projekt.dok. 19.04.07 5.046,00 17.05.07 
Od.141/07-Jamar.klub Temnica-zaht.št.4 13.07.07 1.052,33 19.07.07 
Od.144/07-Turist.dr.Cerje-zaht.št.1 20.07.07 1.868,80 20.07.07 
R.582/07-Marchiol-material 22.06.07 4.435,91 23.07.07 
R.38/2007(712/07)RRA-tretje poročilo 01.08.07 843,98 31.08.07 
R.7083(804/07)Markacija-pripr. vodnika 05.09.07 5.749,20 18.09.07 
Od.189/07-Turistično dr. Cerje-zaht.št.2 21.09.07 844,15 27.09.07 
Od.190/07-Jamar.klub Temnica-zaht.št.5 25.09.07 2.597,83 27.09.07 
R.28/27-ŠA(962/07) Šavli-nadzor 11.10.07 1.230,33 09.11.07 
R.629/07(999/07) Ages N.G. - prevod 18.10.07 1.017,60 16.11.07 
R.52/07(1014/07) Gimul Miren-stoli 25.10.07 9.311,76 26.11.07 
R.1438/07(1024/07) Prevajalska agencija 21.12.07 1.624,88 03.12.07 
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R.07-310-799(1036/07) Alta PC-računal. 05.11.07 1.820,87 05.12.07 
R.8145-3357(1054/07) Marchiol-material 08.11.07 1.370,35 07.12.07 
R.47/07(1087/07) RRA -4. poročilo 13.11.07 549,54 13.12.07 
R.57/07(1095/07) Bonnet-elektroinstalac. 16.11.07 1.080,00 17.12.07 
R.07-4746(1155/07) Snežnik-les 03.12.07 1.081,68 24.12.07 
R.141(1156/07) Stik d.o.o.-prevoz lesa 03.12.07 276,00 24.12.07 
R.796/07(1238/07) Ages-prevod 19.12.07 212,00 28.12.07 
R.02/07(1266/07)Dr.Simon Jenko-otvorit. 27.12.07 1.170,00 28.12.07 
R.1318-110353(1258/07) Ljudska univerza 24.12.07 4.007,00 28.12.07 
R.461-1437(1273/07)Zavod za šport 27.12.07 200,00 28.12.07 
R.7139(1272/07)Markacija-table 28.12.07 1.477,99 28.12.07 
R.1566/07(1251/07) Prevajalska agencija 21.12.07 883,07 28.12.07 
R.1643/07(1252/07) Prevajalska agencija 21.12.07 130,30 28.12.07 
R.1697/07(1253/07) Prevajalska agencija 21.12.07 134,04 28.12.07 
R.2007-34(1227/07) Ekomaher - vodnik 17.12.07 4.008,00 28.12.07 
R.38/07(1271/07) StudioA-priprava tabel 28.12.07 8.161,20 28.12.07 
SKUPAJ  77.942,17  
 
PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2008=14.726,40 € (rač. 1270/07 Mond Grafika, ki 
je bil izdan 24.12.07) 
 
Leto 2008 
 
Račun                                                                   Dat.prej.          Znesek          Dat. plačila 
R.1270/07 Mond Grafika-vodnik 28.12.07 14.726,40 07.01.08 
Od.311/08-zaht. Jamarski klub Temnica 05.01.08 793,76 17.01.08 
Od.314/08-zaht.Turistično društvo Cerje 31.01.08 2.139,48 04.02.08 
R.742/08 Ikor-b, Dobrova-smetnjaki 23.07.08 6.768,00 22.08.08 
R.739/08 Zoran Geček-nosilci za sonč.celice 22.07.08 234,36 22.08.08 
R.754/08 Gimul Miren-pohištvo 28.07.08 5.998,80 28.08.08 
R.799/08 Blažič Aleksander-motokultivator 30.07.08 9.745,00 08.09.08 
R.800/08 Blažič Aleksander-nahrbtni kosil. 30.07.08 1.752,00 08.09.08 
R.806/08 Marchiol-kit fotovoltaični 11.08.08 2.312,40 11.09.08 
R.933/08 SeTeh-projektor 12.09.08 997,57 22.09.08 
R.968/08 Mond Grafika-brošura 25.09.08 9.750,34 25.09.08 
R.948/08 Kristal Renče-hladilnik, vitrina 18.09.08 3.297,60 25.09.08 
R.866/08 Marchiol-material 02.09.08 766,37 26.09.08 
R.867/08 Marchiol-material 02.09.08 147,60 26.09.08 
R.971/08 Markacija-grafične storitve(table) 25.09.08 9.592,21 26.09.08 
R.972/08 Snežnik-žagan les 25.09.08 809,10 26.09.08 
Od.210/08 Turistično društvo Cerje 29.09.08 1.487,45 01.10.08 
SKUPAJ  71.318,44  
 
VSE SKUPAJ V LETIH 2005-2008 

  
480.501,58 
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Postavka 15001030 – Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra v 
višini 27.478 €  oz. 56,3% od planirane vrednosti. 
 
Stroški ureditve ekološkega otoka na Lokvici: 
Račun                                                                Dat.prej.            Znesek           Dat. plačila 
R.116/08-Gradbeništvo Aleš Klemše 19.02.08 3.723,00 19.03.08 
R.117/08-Kačič Ernest s.p.-material 19.02.08 2.337,25 19.03.08 
SKUPAJ  6.060,25  
 
Stroški ureditve zbirnega centra v Mirnu: 
 
Račun                                                                Dat.prej.            Znesek           Dat. plačila 
R.373/08 Komunala 24.04.08 15.448,32 23.05.08 
R.480/08 Komunala-postavitev tabel 21.05.08 1.004,40 20.06.08 
SKUPAJ  16.452,72  
 
Kontejnersko mesto v Novelu: 
 
Račun 
R.1258/08 Sigma d.o.o Ravnica 24.11.08 4.965,30 31.12.08 
 
Postavka 15002030 – Priprava investicijske dokumentacije v višini 29.324 € oz. 
29,3% od planirane vrednosti 

• Rač.24/08 (491/08) Hydrotech d.o.o. N.Gorica v višini 14.136,00 € za izdelavo 
IDZ »Kanalizacija na Lascu in Bregu v Mirnu« (pl. 24.06.08) 

• Rač. 45/08 (940/08) Hydrotech, Nova Gorica v višini 7.980,00 € - izdelava DIP 
IN IP za kanalizacijo na Lascu in Bregu v Mirnu (pl. 22.09.08) 

 
Plačilo računov Vodovodom in kanalizacija d.d. za čistilno napravo Vrtojba: 
 
Račun     Znesek  v €       Datum plačila 
815/08 25,30 11.09.08 
816/08 658,80 11.09.08 
823/08 31,20 12.09.08 
824/08 812,52 12.09.08 
825/08 12,01 12.09.08 
826/08 312,93 12.09.08 
976/08 25,55 28.10.08 
977/08 665,42 28.10.08 
1209/08 784,92 12.12.08 
1210/08 30,14 12.12.08 
1246/08 142,36 31.12.08 
1247/08 3.707,34 31.12.08 
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SKUPAJ 7.208,49  
 
Postavka 15002110 – Bilje II. in III. faza v višini 107.746 € oz. 107,8% od planirane 
vrednosti. 
 
LETO 2006 
 
Znesek v skupni višini 3.746.744 SIT oz. 15.634,89 EUR predstavlja stroške odkupa 
zemljišč in sicer: 

• Alibabič Hasiba in Hasan (Odr.8/06) v višini 77.220,00 SIT (pl. 12.01.06) 
• Mlečnik Valter, Bukovica (Odr.30/06) v višini 6.932,00 SIT (pl. 27.03.06 
• Rač.P-02801/06 (749/06) Notar Bojan Podgoršek, Ljubljana v višini 5.595,60 SIT 

za stroške overitve (pl. 18.08.06) 
• Rač. št. 31/2006 (775/06) Ipod d.o.o. Nova Gorica v višini 288.000,00 SIT za 

izdelavo popisa del in predračuna za razpis (28.08.06) 
• Rač. št. 300580 (1072/06) Cestno podjetje Gorica v višini 3.368.996,45 SIT za 

popravilo ceste v Biljah (pl. 12.12.06)   
 
LETO 2007 IN 2008 
 
Dne 18.10.2006 je bila podpisana pogodba št. 2415-06-001662/0 med občino, Direkcijo 
RS za ceste in CPG d.d. Nova Gorica za ureditev ceste skozi Bilje-II. etapa-I. faza, R3-
615/5740 od km 3,265 do km 3,960. Vrednost del je določena na osnovi ponudbe 
izvajalca z dne 05.10.06 v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša vključno z 
DDV 394.594.181,68 SIT oz. 1.646.612,32 €. Razpis za izbiro izvajalca je izvedla 
Direkcija za ceste. 
 
Na osnovi sporazuma o sofinanciranju št. DRSC št. 2415-05-000970 z dne 8.8.2005 
znaša finančna obveznost Direkcije za ceste 155.936.359,18 SIT (650.710,89 €), razliko 
v višini 238.657.822,49 SIT (995.901,43 €) pa bo pokrila občina. Direkcija za ceste in 
občina vsaka svoj delež plačata na TRR izvajalca.  
 
Naročnik, sofinancer in izvajalec sklepajo pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti 
157.560.000,00 SIT (657.486,23 €). Od tega je obveznost Direkcije za ceste 
22.560.000,00 SIT (94.141,21 € ), občine pa 135.000.000,00 SIT (563.345,02 €). 
 
Razliko do izbrane vrednosti se bo zagotavljajo z aneksi k pogodbi skladno z ZIPRS 
0607 z dne 22.12.2005 (Ur. list RS št. 116/05).  
 
Dne 03.04.07 je bil podpisan prvi aneks k osnovni pogodbi št. 2415-06-001662/1 s 
katerim so naročnik, sofinancer in izvajalec sklenili pogodbo v vrednosti 1.517.099,45 € 
(od tega obveznost DRSC znaša 521.198,00 €, občine pa 995.901,45 EUR). 
 
Dne 07.06.2007 pa je bila med občino in javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija d.d. 
podpisana še pogodba št. 351-11-002/2007 o investicijskem transferju za leto 2007. S tem 
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se je preneslo vodenje investitorskih poslov na področju infrastrukture na družbo 
Vodovodi in kanalizacija. 
 
Izstavljene so bile naslednje situacije CPG: 
 
Situacija                                  Dat.prejema              Znesek                            Plačilo 
2.zač.sit.300058(236/07) 29.03.07 70.366,40 08.05.07 
3.zač.sit.300119(371/07) 07.05.07 128.735,16 14.06.07 
4.zač.sit.300217(473/07) 28.05.07 100.512,42 12.07.07 
5.zač.sit.300161(493/08) 23.04.08 39.491,53 23.06.08 
Konč.sit.300616(1145/08) 04.11.08 128.556,77

-prenos 52.670,14
60.508,47-19.12.08 
15.378,16-odprto 

Skupaj leto 2007  299.613,98 299.613,98 
Skupaj leto 2008  115.378,16 100.000,00 
VSE SKUPAJ  414.992,14 399.613,98 
 
Izstavljeni zahtevki Vodovodov: 
 
1.zaht.Vodovodi (595/07) 08.06.07 83.641,27 14.08.07 
2.zaht.Vodovodi (749/07) 11.07.07 33.330,84 24.09.07 
Skupaj leto 2007  116.972,11  
 
V okviru te postavke so bili poravnani še naslednji izdatki v skupni višini 17.323,05 €: 

• Odr. 16/07, 17/07 in 18/07- odkup zemljišč v vrednosti 2.167,06 € 
• Rač. št. 482/2007 (170/07) Notarka Zdenka Gustinčič N. Gorica za overitev 

podpisov v znesku 16,52 € (pl. 10.04.07) 
• Rač. št. 109-0000209 (223/07) Geo-biro d.o.o. Nova Gorica za geodetska dela-

ureditev platoja v Biljah v višini 948,00 € (pl. 26.04.07) 
• Odr. 35/07 - odkup zemljišča v vrednosti 465,45 € (pl.26.04.07) 
• Rač. št. 12/27-ŠA (308/07) Šavli Aleksander, Miren za nadzor v višini 2.520,66 € 

(pl. 16.06.07) 
• Rač.št. 31/07 (491/07) Hydrotech N.G. za izdelavo strokovne podlage za ureditev 

ceste skozi Bilje, delitev investicije za meteorno kanalizacijo v višini 1.800,00 € 
(pl. 04.07.07) 

• Odr.143/07 za odkup zemljišča v višini 73,84 € (pl. 20.07.07) 
• Rač.št. 624-0639620 (594/07) Vodovodi in kanalizacija N.G. za provizijo za 

pokritje stroškov, ki nastajajo pri vodenju investicije v višini 3.211,82 € (pl. 
27.07.07) 

• Rač.št. 03/25-ŠA (711/07) Šavli Aleksander, Miren za nadzor na objektu v višini 
4.839,79 € (pl. 31.08.07) 

• Rač.št. 804-0639620 (748/07) Vodovodi in kanalizacija N.G. za provizijo v višini 
1.279,91 € (pl. 14.09.07)  

• Rač.št. 50/07 (841/07) Hydrotech N.Gorica za izdelavo načrta PZI za kanalizacijo 
in vodovod Bilje – Britof in novo naselje v višini 4.080,00 € (pl. 12.10.07) 
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• Rač.št. 328-209 (881/07) Geo-biro d.o.o. Nova Gorica za geodetske izmere v 
višini 780,00 € (pl. 22.10.07) 

• Rač.št. 194/KD-07 (894/07) Vrtnarija Kodrič za zasaditev okrasnih rastlin v višini 
56,00 € (pl. 29.10.07) 

• Rač.št. 13/07 (930/07) GOB d.o.o. Brezovica pri Ljubljani za opravljanje storitev 
pridobivanja služnostnih pogodb v višini 2.128,13 € (pl. 05.11.07) 

• Odr.219/07 za odkup zemljišča po pog. z dne 21.06.2007 v višini 501,25 € (pl. 
06.11.07) 

• Odr.218/07 za odkup zemljišča po pog. z dne 05.06.2007 v višini 296,46 € (pl. 
06.11.07) 

 
Leto 2008 
 
Račun                                                                Dat.prej.            Znesek           Dat. plačila 
R.336/08 Šavli Aleksander-nadzor 15.04.08 5.328,18 15.05.08 
Odr. 95,96 in 97/08-odkup zemljišč 17.06.08 944,31 26.06.08 
R.1150/08 Šavli Aleksander-nadzor 04.11.08 973,11 04.12.08 
R.1245/08 GOB Brezovica-pridobiv.zemlj. 24.11.08 500,74 23.12.08 
SKUPAJ  7.746,34  
 
ODPRTO ZA CESTO BILJE 

• Kredit 390.000 € (337.329,86+prenos obveznosti po pogodbi 52.670,14) 
• Pripadajoče obresti po kreditu v višini 40.950 € 
• Dokončno plačilo računa 1145/08 -CPG- v višini 15.378,16 € 
SKUPAJ=446.328,16 

 
Postavka 16002010 - Prostorski plan občine v višini 44.004 € oz. 62,9% od planirane 
vrednosti 

• Rač.979/08 Locus d.o.o. Domžale v višini 9.428,64 € za izdelavo programa 
opremljanja za komunalno infrastrukturo (03.11.08) 

• Rač.1094/08 Locus d.o.o. Domžale v višini 10.390,59 € za analizo stanja in teženj 
v prostoru kot strokovna podlaga za nov občinski prostorski načrt (pl. 18.11.08) 

• Rač.1095/08 Locus d.o.o. Domžale v višini 18.527,79 € za analizo poselitve (pl. 
18.11.08) 

• Rač.1226/08 Locus d.o.o. Domžale v višini 5.657,19 € za izdelavo programa 
opremljanja za komunalno infrastrukturo (pl. 16.12.08) 

  
Postavka 16002030 – Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren v višini 1.200 € oz. 2% 
od planirane vrednosti 

• Rač. 37/08 (984/08) Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica v višini 1.200 € za izdelavo 
makete za kulturno in upravno središče Mirna (pl. 03.11.08) 

  
Postavka 16002040 – Inv. dok. za širokopasovno omrežje v višini 9.848 € oz. 98,5% 
od planiranega obsega sredstev 
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Poravnani so bili naslednji računi: 
• Rač. št. 267-08 (363/08) doc. dr. Aleksija Mužine, Ljubljana v višini 3.600,14 € 

za pripravo razpisne dokumentacije za širokopasovna omrežja (pl. 22.05.08) 
• Rač. št. 55/2008 (620/08) RRA d.o.o. Nova Gorica v višini 6.248,23 € za izdelavo 

načrta razvoja širokopasovnega omrežja za Goriško subregijo (pl. 23.07.08)  
 
Postavka 16003010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov v višini 
111.030 € oz. 111% od planirane vrednosti. 
 
S Kraškim vodovodom Sežana je bila dne 10.04.2007 sklenjena mandatna pogodba za 
leto 2007 v kateri je bila opredeljena rekonstrukcija vodovodnega omrežja Kostanjevica 
na Krasu v višini 32.000,00 € in delna rekonstrukcija vodovodnega omrežja Opatje selo v 
višini 12.000,00 € . Za leto 2008 pa je bila z dodatkom k osnovni pogodbi opredeljena še 
rekonstrukcija vodovoda v Kostanjevici v višini 27.000 € in v Opatjem selu v višini 
80.000 €. 
 
Leto 2007 in 2008 
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Kostanjevici na Krasu: 
 
                                                     Znesek                               Plačilo 
Zaht.št.1 (1065/07) 31.417,51 21.12.07-22.417,51 € 

28.12.07-5.000,00 € 
03.01.08-4.000,00 € 

Zaht.št.2(15/08) 1.795,69 20.02.08 
Zaht.št.3(282/08) 9.883,36 08.05.08 
Zaht.št.4 (378/08) 13.748,77 29.05.08 
Končni zaht.št.5 (1193/08) 714,00 11.12.08 
Skupaj leto 2007 31.417,51 27.417,51  
Skupaj leto 2008 26.141,82 30.141,82 
SKUPAJ 57.559,33 57.559,33 
 
Leto 2008 
 
Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Opatjem selu 
 
                                                      Znesek                               Plačilo 
Zaht.št.1 (805/08)  30.391,24 09.10.08 
Zaht.št.2 (843/08) 25.798,91 27.10.08 
Zaht.št.3 (901/08) 1.000,87 07.11.08 
Zaht.št.4 (958/08) 1.143,82 20.10.08 
Zaht.št.5 (1118/08) 17.988,23 24.11.08 
Zaht.št.6 (1144/08) 737,22 04.12.08 
Zaht.št.7 (1179/08) 2.308,00 08.12.08 
Zaht.št.8 (1224/08) 359,77 15.12.08 
SKUPAJ 79.728,06  
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V okviru te postavke je bil poravnana še odr. št. 48/08 Kmetijsko gozdarskemu zavodu 
N. Gorica za sofinanciranje hidranta za objekt sadjarski center Bilje v višini 1.160,44 € 
(pl. 28.04.08) 
 
Postavka 16005010 – Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč… v višini 
1.757 € oz. 117% od planiranega obsega sredstev zajema: 

• Rač.št. 577/08 Agro d.o.o., Kromberk v višini 1.118,40 € za rotacijsko kosilnico 
in rezalnik žive meje (pl. 11.07.08) 

• Rač.št.645/08 Inselt d.o.o. Dobrovo v višini 638,62 € za vrtalno kladico Bosch 
(pl. 01.08.08) 

 
Postavka 16006020 – Nakup in popravilo novoletnih okraskov v višini 2.957 € oz. 
74% od planiranega obsega sredstev zajema: 

• Nakup materiala za popravilo novoletnih okraskov v višini 130,95 € (Rač.1235/08 
Marchiol-pl.18.12.08, rač.1249/08 Merkur-pl.23.12.08 in rač.1270/08 Merkur-pl. 
31.12.08) 

• Rač. 1252/08 Marchiol N. Gorica v višini 1.856,99 € (10 belih snežink in 14 
svetlečih zaves) – pl. 31.12.08 

• Rač. 1262/08 Neplast d.o.o. Miren v višini 969,19 € (20 zaves) – pl. 31.12.08 
 
Postavka 16007020 – Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 
25.000,00 € oz. 33,3 % od planirane vrednosti 
 
Poravnani so bili naslednji računi: 

• Odr.278/07 v višini 70.000,00 € - kupoprodajna pogodba št. 478-02-0007/2007 z 
dne 25.10.2007 za nakup stanovanjske hiše Miren 105 (plačano 25.000,00 € dne 
18.01.2008-razlika v višini 45.000,00 € je bila poravnana že v letu 2007) 

 
Postavka 16009010 – Nakup zemljišč v višini 4.462 € oz. 3,9% od planirane vrednosti. 

• Na podlagi dogovora je bila dne 27.2.2008 po odr. št. 35/08 poravnana 
odškodnina za pločnike v višini 4.132,00 € (pl. 08.04.08) 

• Od. 98/08 – plačilo po kupoprodajni pogodbi za odkup zemljišča za pokopališče v 
Vojščici v višini 330,00 € (pl. 10.07.08) 

 
Postavka 18001020 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-
Cerje v višini 617.240 € oz. 56,5% od planiranega obsega sredstev 
 
Leto 2007 
 
Poravnane so bile naslednje obveznosti: 

• Rač. št. 28/30002 (222/07) Arčon d.o.o. Bilje za izdelavo elektro omar na Cerju v 
višini 2.444,70 € (pl. 26.04.07) 

• Delno plač. 2. sit. 639 (859/03) Primorje d.d. Ajdovščina v višini 26.000,00 € (pl. 
06.06.07) 

• Delno plač. 2.sit. 639 (859/03) Primorje d.d. Ajdovščina v višini 32.000,00 € (pl. 
18.10.07) 
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PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2008=215.595,35 € 
 
Leto 2008 
 
Dne 27.12.2007 je bila podpisana pogodba o izvedbi javnega naročila št. 430-11/2007-
1/7 s Primorjem d.d. Ajdovščina v višini 825.994,78 €. Predmet pogodbe je izvedba del 
na objektu spomenik-muzej Cerje – dokončanje II. in III. faze.  
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, na osnovi javnega razpisa objavljenega 
na Portalu javnih naročil, dne 29.06.2007, pod št. objave JN50/2007.  
Investicija se delno financira s sredstvi Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Sofinancerska sredstva bo zagotovila Služba vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko (SVLR) v deležu 61,83% upravičenih stroškov. 
H gradbeni pogodbi je bil dne 22.08.2008 podpisan še aneks št. 1 v višini 118.614,36 €. 
Predmet aneksa so mizarska dela na fasadi, ki z osnovno pogodbo in popisi niso bila 
predvidena ter poznejša dela, ki so nastala zaradi sprememb detajlov finalnih 
kamnoseških obdelav na zahtevo arhitekta. 
 
Na osnovi pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
   Situacija                                  Dat. prejetja              Znesek                 Datum plačila  
1.zač.sit.422(515/08)-maj 03.06.08 187.717,60 10.07.08 
2.zač.sit.559(724/08)-junij 16.07.08 100.393,00 09.09.08 
3.zač.sit.793(934/08)-avg. 12.09.08 149.708,57 29.09.08 
4.zač.sit.812(975/08)sept. 29.09.08 165.658,51 29.09.08 
5.zač.sit.949(1139/08)oktob. 30.10.08 117.761,00  
SKUPAJ  721.238,68 603.477,68 
 
Računi za nadzor: 
 
    Račun                                             Dat. prejetja             Znesek             Datum plačila  
R.65/08 (631/08)Dia 26.06.08 3.566,40 25.07.08 
R.77/08(833/08) Dia 18.08.08 1.907,46 18.09.08 
R.94/08(969/08) Dia 25.09.08 2.844,00 24.10.08 
R.97/08(1008/08) Dia 06.10.08 3.147,48 06.11.08 
R.110/08(1205/08)Dia 12.11.08 1.616,40 12.12.08 
SKUPAJ  13.081,74  
 
Računi za koordinatorstvo: 
 
   Račun                                              Dat.prejetja              Znesek              Datum plačila 
R.504/08(660/08)Min-var  04.07.08 75,60 04.08.08 
R.534/08(787/08)Min-var  07.08.08 151,20 08.09.08 
R.599/08(870/08)Min-var  03.09.08 151,20 06.10.08 
R.744/08(998/08) Min-var 03.10.08 151,20 03.11.08 
R.796/08(1146/08)Min-var 04.11.08 151,20 04.12.08 
SKUPAJ  680,40  
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OBVEZNOSTI ZA PRENOS V LETO 2009 ZNAŠAJO 333.356,35 (STAR DOLG 
215.595,35 + 5.ZAČ.SIT. 117.761,00) 
 
Financiranje spomenika v letu 2008: 
 
 
           Plan 2008 - NRP                            Višina sredstev v €                    Realizacija 2008 
Lastna sredstva za invest. 15.000 15.664,00
Lastna sredstva za dokum. 10.000 9.336,00
EU-sredstva 593.264 310.941,87
Donatorji 175.000 13.701,54
Ministrstvo za kulturo 300.000 /
SKUPAJ 1.093.264 349.643,41
 
 
Izplačila izvajalcem 2008=626.575,82 (investicija + dokumentacija) 
- 324.643,41 (prejeta sredstva od drugih) 
-  25.000,00 (lastna sredstva v skladu s proračunom) 
ZALOŽENA SREDSTVA=276.932,41 
 

Zaradi izpada državnih sredstev, je občina v letu 2008 založila 276.932,41 € lastnih 
sredstev, ki bodo vrnjena v proračun leta 2009. 
 
 
Postavka 18001030 – Priprava investicijske dokumentacije (Cerje) v višini 9.336,00 
€ oz. 93,4% od planirane vrednosti 
 

• Zajema plačilo računa št. 236/01/08 (1158/09) Adpirum zavod za intelektualne 
dejavnosti, Logatec za izdelavo arhitekturnih načrtov na objektu »Spomenik 
Cerje« v višini 9.336,00 € (pl. 05.12.08) 
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IV. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO 2008 
 
Obrazec bilance stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih 
virov po stanju na dan 31. decembra za leti 2007 in 2008.  
 

SREDSTVA 
 
A)Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 10.737.128 €. 
Zajemajo pa: 

• Neopredmetena dolgoročna sredstva s popravkom vrednosti v višini 9.564 € 
(računalniški programi) 

• Nepremičnine s popravkom vrednosti v višini 5.249.322 € 
• Opremo in druga opredmetena osnovna sredstva s popravkom vrednosti v višini 

71.685 € 
• Dolgoročne finančne naložbe v višini 805.982 € 
• Terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 4.600.575 €. 

 
Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2007 povečale za 828.359 € (spomenik na 
Cerju, stara šola v Temnici).    
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2007 povečala 
za 2.548 €.    
Vrednost naložb znaša 805.982 € in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 
374.481 € (povečanje kapitala Kraški vodovod Sežana, vlaganje v odlagališče odpadkov 
Stara Gora, prenos vloženih sredstev Javnega sklada malega gospodarstva Goriške iz 
sredstev v upravljanju med naložbe). Naložbe zajemajo : 

1. Naložbe v delnice-Komunala v višini 72.091,14 € 
2. Naložbe v delnice-Vodi Gorica d.d. Nova Gorica v višini 28.143,72 € 
3. Naložbe v delnice-Vodovodi in kanalizacija N. Gorica v višini 134.178,77 € 
4. Delnice pridobljene na podlagi sklepov o dedovanju v višini 235,10 € 
5. Ustanovni delež-Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v višini 1.145,17 € 
6. Ustanovni delež v Regijsko razvojno agencijo v višini 992,91 € 
7. Vlaganje v sanacijo smetišča Stara Gora v višini 228.816,07 €. 
8. Kapital-Kraški vodovod Sežana v višini 50.255,68 € 
9. Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 290.123,97 € 

 
V letu 2007 je bil kapital Kraškega vodovoda Sežana evidentiran kot dolgoročna terjatev 
iz poslovanja v višini 32.842 €. To so bile terjatve iz naslova ustanovitvenega kapitala, 
ker še ni bilo sklepa o ustanovitvi in registracije na sodišču. V letu 2008 pa se je ta 
kapital prenesel iz terjatev med naložbe in sicer v skupni višini 50.255,68 € (32.841,90 € 
osnovni kapital in kapitalske rezerve, 17.413,78 € pa preneseni dobiček preteklih let, 
dobiček tekočega leta in presežek iz prevrednotenja delnic). 
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Znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje je v primerjavi z lanskim letom večji za 
247.838 €.  
Tu so vključeni naslednji prejemniki teh sredstev: 

1. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v višini 1.395.820,78 € 
2. Osnovna šola Miren v višini 2.078.297,40 € 
3. Zdravstveni dom N. Gorica-osnovno varstvo v višini 295.688,73 € 
4. Zdravstveni dom N. Gorica-zobozdravstvo v višini 40.431,69 € 
5. Goriška lekarna Nova Gorica v višini -60.286,51 € 
6. Kraški vodovod Sežana v višini 850.622,46 € 

 
B)Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve so izkazana v 

višini  1.762.190 €. 
V tej skupini so zajeta: 

• Denarna sredstva na računih v višini 142.920  
• Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 10.375 € 
• Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 

268.098 € 
• Druge kratkoročne terjatve v višini 23.905 € 
• Neplačani odhodki v višini 1.316.892 € 

 
Denarna sredstva na računih zajemajo sredstva transakcijskega računa občine na dan 
31.12.2008 v višini 142.919,62 €. Od tega odpade na denarna sredstva rezerv  31.584,82 
€, stanje ostalih (rednih) sredstev pa znaša 111.334,80 € 
Kratkoročne terjatve zajemajo terjatve za račune, ki na dan 31.12.2008 niso bili plačani. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo terjatve do 
krajevnih skupnosti. Tu so izkazani ostanki sredstev krajevnih skupnosti na dan 
31.12.2008 in se ujemajo s stanji transakcijskih računov KS na dan 31.12.2008 v višini 
267.250,52 €, terjatve za požarno takso za mesec december v višini 493,00 € in terjatve 
za obresti v višini 354,96 €. 
Druge kratkoročne terjatve zajemajo terjatve do Projekta Nova Gorica in do najemnikov 
stanovanj.  
Neplačani odhodki zajemajo neplačane tekoče odhodke in tekoče transfere v višini 
192.109,53 € in neplačane investicijske odhodke v višini 1.124.782,00 €. 
 
SREDSTVA (AKTIVA) skupaj znašajo 12.499.318 €. 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
A)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 
1.354.106 €. 

  
Zajemajo pa: 

• Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.086 € (plačilo 
varščine – Komunala Nova Gorica – zavarovanje pogodbene obveznosti o 
zbiranju, odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov)  
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• Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 25.583 € (obveznost za izplačilo 
plač in družinskih pomočnikov za mesec december) 

• Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.216.065 € (postavka zajema 
stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2008) 

• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 75.243 
€ zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna na dan 
31.12.2008, ki bodo poravnane v letu 2009 (OŠ Miren, domovi upokojencev, 
vrtci, zdravstveni domovi …) 

• Neplačani prihodki so izkazani v višini 35.129 €. Tu so zajeti neplačani prihodki  
najemnikov stanovanj, Projekta d.d. Nova Gorica, obresti, požarne takse in drugih 
neplačanih izdanih računov. 

 
Med obveznostmi se je bistveno povečala postavka kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev, ki je v primerjavi z letom 2007 višja za 766.572 €. Povečanje je posledica 
obveznosti do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica, ki je na 
podlagi našega poroštva najelo kredit v višini 600.000 € pri NLB d.d. Podružnica Nova 
Gorica. Obveznosti do Vodovodov na dan 31.12.08 znašajo 709.115,39 € in sicer: 
- 663.000,00 € iz naslova kredita in obresti (63.000 € predvidene obresti) 
- 22.107,28 € (dokončno plačilo za krožišče-razlika do kredita, ki zapade v letu 2009) 
- 23.938,41 € (vodenje investicije-krožišče in Bilje II. faza) 
- 69,70 € (vodarina-računi zapadejo v letu 2009) 
 
V skladu s 3. členom pogodbe sklenjene med občino in Vodovodi naj bi občina vrednost 
investicij odplačevala 4-krat letno kot akontacijo vsake tri mesece in sicer: 
- do 30.11.2009 prvi obrok v višini 45.000 € 
- leto 2010 štirje obroki po 44.000 € v skupni višini 176.000 € 
- leto 2011 štirje obroki po 42.000 € v skupni višini 168.000 € 
- leto 2012 štirje obroki po 40.000 € v skupni višini 160.000 € 
- leto 2013 štirje obroki po 38.000 € v skupni višini 114.000 € 
  
B)Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 11.145.212 €. 
Tu je evidentiran splošni sklad v višini 11.113.627 € (splošni sklad za zemljišča, opremo, 
nepremičnine, investicije v teku, finančne naložbe, naložbe v deleže, prenos rezultata 
preteklih let, sredstva dana v upravljanje) in rezervni sklad v višini 31.585 €. 
  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (PASIVA) skupaj znašajo 
12.499.318 €. 
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V. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
S poslovanjem občine v letu 2008 smo lahko zadovoljni. Prihodki so v proračun pritekali 
enakomerno, tako da je izvrševanje proračuna potekalo v skladu s planom. Težava se je 
pojavila le pri izpadu državnih sredstev za izgradnjo spomenika na Cerju v višini 300.000 
€, zaradi česar je morala občina založiti lastna sredstva. 
 
Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 
53/2008) je občinski svet občine Miren-Kostanjevica na svoji 15. redni seji dne 
30.09.2008 sprejel sklep o izdaji poroštva javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica za najem  kredita v višini do 600.000,00 €.  Kredit je bil v mesecu oktobru 
tudi najet in sicer za poravnavo obveznosti iz naslova krožišča Miren v višini 210.000,00 
€ in Bilje II. faza v višini 390.000,00 €. 
 
Izvrševanje proračuna je tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. Na 6. redni seji, dne 
19.05.2008 so člani nadzornega odbora pregledali poslovanje krajevne skupnosti Miren v 
letu 2007 in kasneje o tem pripravili in sprejeli tudi poročilo. Na 8. redni seji, dne 
13.10.2008 pa so obravnavali 6-mesečno realizacijo proračuna za leto 2008 in investicije 
za prvo polletje leta 2008. Pregledali so tudi investiciji izgradnja krožišča v Mirnu in 
izgradnja spomenika na Cerju. Končno realizacijo proračuna za leto 2008 pa bo nadzorni 
odbor obravnaval predvidoma v mesecu marcu 2009. 
V letu 2008 je bila opravljena tudi notranja revizija poslovanja za leto 2007. Sklenjena je 
bila pogodba z Refiko, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Rače. Revizija je potekala 
v mesecu aprilu 2008 in se zaključila z izročitvijo revizorjevega poročila. 
 
Razvojne usmeritve občine so predstavljene v predlogu dvoletnega proračuna občine 
Miren-Kostanjevica za obdobje 2009-2010, ki ga je občinski svet prvič obravnaval konec 
meseca februarja 2009.  
 
Pri pripravi proračuna za leti 2009 in 2010 oz. njenega investicijskega dela se je sledilo 
dosedanji politiki okoljsko naravnega predloga.  
Nadaljujejo se projekti obogatitve ponudbe kulturne in naravne dediščine »Parka Cerje« z 
nadgradnjo dosedanjih tematskih poti in sodelovanjem v čezmejnih regijskih projektih 
Poti miru »WaLKS« in kolesarskih poti »Inter bike«. Z ustanovitvijo lokalne turistične 
organizacije bo dana možnost hitrejšega uresničevanja strategije turizma in njenih ciljev. 
Urediti bo potrebno tudi mejne prehode, ki smo jih prejeli v last od države in dokončati 
izgradnjo spomenika na Cerju. Potrebno bo tudi obnavljati in vzdrževati ceste ter 
omogočiti širokopasovni dostop do svetovnega spleta občanom in obiskovalcem, kar nam 
bo lahko uspelo z uspešnim izidom prijave na razpis za širokopasovne povezave 
Ministrstva za gospodarstvo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na skrb za okolje. Nadaljevati 
je treba s čistilnimi akcijami skupaj z društvi in sanirati že znana črna odlagališča v 
občini.  
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Najpomembnejši projekt občine pa je izdelava novih prostorskih aktov in realizacija le 
teh. Temeljni prostorski akt občine je občinski prostorski načrt (OPN). Predstavlja enovit 
akt, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo 
prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. 
OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. S sprejemom le tega bodo pripravljene sveže 
podlage za nadaljnje projekte in razvoj.  
 
Na področju izobraževanja pa se načrtuje obnovo in izgradnjo nove šole ter telovadnice. 
Občina je dolžna zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v skladu z veljavnimi normativi 
Ministrstva za šolstvo in šport. Del šole ne zagotavlja kriterijev za opravljanje dejavnosti 
in je potreben obnove oz. rušenja. Prav tako so obnove potrebni tudi vrtci. 
 
Menimo, da nam bo z odgovornim, gospodarnim in učinkovitim poslovanjem vse zgoraj 
navedene cilje uspelo uresničiti v korist vseh naših občanov. 
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POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 

ZA LETO 2008 
 

 
Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2008 je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, 
št. 12/01, 10/06 in 8/07) ter skladno s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc 
upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 
120/07). 
 
Enotni zakladniški račun (EZR) je transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki 
Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh 
njegovih neposrednih ter posrednih proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev 
EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov ter stanja 
zakladniškega podračuna.  
 
V okviru EZR Občine Miren-Kostanjevica je odprt zakladniški podračun, preko katerega 
se izvršuje upravljanje denarnih sredstev sistema EZR. Upravljavec sredstev sistema EZR 
Občine Miren-Kostanjevica je del občinske uprave, ki je od junija 2008 registriran pri 
AJPES-u, s šifro PU 02755. 
 
Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine zajema obrestovanje stanja denarnih 
sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR in nalaganje denarnih sredstev EZR zunaj 
sistema EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije (le nočni depoziti).    
 
V EZR občine so vključeni podračuni naslednjih neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov: OŠ Miren, KS Miren, KS Bilje, KS Opatje selo, KS Kostanjevica, KS Sela 
na Krasu, KS Vojščica in KS Temnica. 
 
Skladno s pravilnikom se o upravljanju likvidnosti EZR prvič poroča za leto 2008. 
Poročilo o upravljanju je sestavljeno iz: 

• Bilance stanja in pojasnil (Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih 
naložb in posojil) ter 

• Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov in pojasnil (Izkaz računa 
finančnih terjatev in naložb ter Izkaz računa financiranja). 
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Bilanca stanja 
 
V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2008. 
V letu 2008 se je v okviru EZR Občine Miren-Kostanjevica izvajalo le nočno deponiranje 
prostih sredstev na poslovne banke, zato pojasnil k bilanci stanja ni. 
 

• Na dan 31.12.2008 so prosta denarna sredstva znašala 472.814,44 € in so bila v 
celoti deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki; 

• Terjatve za obresti na nočne depozite so znašale 427,44 €; 
• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 473.214,52 €, od tega so 

znašale obveznosti do PU za sredstva na računih 472.532,92 €, obveznosti do PU 
za obresti 400,08 € ter obveznost do proračuna za letni presežek 281,52 €; 

• Splošni sklad predstavlja letni presežek EZR, ki na dan 31.12.08 znaša 281,52 €. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov EZR občine v obdobju 1.1.2008 do 31.12.2008 izkazuje: 

• Prihodke iz naslova obresti na nočne depozite v višini 4.048,82 € ter 
• Odhodke v višini 4.066,46 € - plačane obresti proračunskih uporabnikov so v letu 

2008 znašale 3.767,30 €, nakazilo presežka 2007 v proračun občine Miren-
Kostanjevica pa 299,16 € 

V letu 2008 so bili odhodki višji od prihodkov za 17,64 €. 
 
Presežek zakladniškega podračuna 
 
Letni obračun upravljanja EZR Občine Miren-Kostanjevica za leto 2008 izkazuje 
presežek obresti v višini 281,52 €.  
Presežek bo v mesecu marcu 2009 v skladu s Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave 
obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na 
računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 41/07) 
razporejen v proračun občine. 
 
 


