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Ž U P A N 
 
Datum: 24.06.2010 
 

REBALANS ŠT. 1 ZA PRORAČUN LETA 2010 
 
Proračun za leto 2010 je bil sprejet 20.05 2009 skupaj s proračunom za leto 2009. Pri 
pregledu realizacije za prvih pet mesecev leta 2010 so bila pri nekaterih postavkah 
ugotovljena odstopanja od plana, nekatere postavke pa ne bodo realizirane. Do 
sprememb je prišlo tudi na strani prihodkov, zato se predlaga sprejem rebalansa in 
uskladitev proračunskih postavk.  
 
Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah: 
 

POVEČANJE PRIHODKOV 

 
Konto                    Naziv                                           Plan 10           Reb. št. 1       Povečanje 
710301 Prih. od najem. za poslovne prostore  7.300,00 9.792,17 2.492,17 
710304 Prihodki od drugih najemnin 52.280,00 67.310,00 15.030,00 
710306 Prih. iz naslova podeljenih koncesij 0,00 784,00 784,00 
710312 Prih.od podelj.konc.za vodno pravico 0,00 300,00 300,00 
714100 Drugi nedavčni prihodki 120,00 3.880,00 3.760,00 
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 31.070,00 173.170,00 142.100,00 
720099 Prih.od prodaje zgradb in prostorov 20.000,00 220.000,00 200.000,00 
722100 Prih.od prodaje stavbnih zemljišč 220.000,00 570.000,00 350.000,00 
730000 Prejete donac. od domačih prav.os. 92.050,00 96.660,00 4.610,00 
740101 Prejeta sr.iz občinskih pror.za invest. 20.000,00 50.000,00 30.000,00 
 SKUPAJ 442.820,00 1.191.896,17 749.076,17 

 

ZMANJŠANJE PRIHODKOV 

 
Konto                    Naziv                                            Plan 10           Reb. št. 1     Zmanjšanje 
710201 Prih.od obresti od vezanih dep. 13.700,00 12.600,00 1.100,00 
740000 Prej.sr.iz naslova tekoč.obv.drž.pror. 124.194,00 0,00 124.194,00 
741200 Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU 1.137.738,00 521.776,00 615.962,00 
 SKUPAJ 1.275.632,00 534.376,00 741.256,00 
 

POVEČANJE ODHODKOV 

   
Postavka        Naziv                                                          Plan 2010      Reb.št. 1   Povečanje  
01002010 Izvedba volitev župana in sveta 0 20.000 20.000 
02002020 Podjemne pog.-nadzorni odbor 0 2.800 2.800 
04004030 Inv.in inv.vzdrž.obj.v lasti občine  60.000 84.000 24.000 



Rebalans št. 1 za leto 2010  2

Postavka Naziv Plan 2010      Reb.št. 1   Povečanje 

 Konto 420402-rekonstrukcije 50.000 79.000  

 Konto 420804-načrti in proj.dok. 10.000 5.000  

04004060 KUC Miren 2. faza 50.000 125.000 75.000 
 Konto 402901-avtorski honorarji 0 46.000  

 Konto 402905-sejnine 0 1.000  

 Konto 402938-zunanji sodelavci 0 3000  

 Konto 420804-načrti in proj.dok. 50.000 75.000  

06003010 Plače 297.180 298.047 867 
 Konto 400900-jubilejne nagrade 0 867  
06003030 Študentski servis 8.500 12.000 3.500 
06003040 Zunanji strokovni sodelavci 13.000 15.000 2.000 
06003060 Materialni stroški 75.135 82.135 7.000 
 Konto 402200-električna energ. 3.000 6.000  

 Konto 402514-vzd.licenčne prog.op.  8.000 12.000  

06004020 Najemnine poslovnih prostorov 3.000 6.000 3.000 
07001010 Stroški civilne zaščite 13.500 14.500 1.000 
 Konto 411599-nadomestila plač 500 1500  

08001010 Preventiva v cestnem prometu 2.000 4.000 2.000 
11002030 Podpora na razpisih za ohranj.podež. 5.000 18.200 13.200 
 Konto 402901-avtorski honorarji 0 3.400  

 Konto 402902-podjemne pogodbe 0 1.500  

 Konto 402903-študentski servis 0 2.000  

 Konto 402912-posebni davek  na dol.prej. 0 370  

 Konto 402999-drugi operativni odhodki 0 10.930  

 Konto 410217-kompleksne subv.v kmetij. 5.000 0  

11002040 LAS-razvojni programi podeželja 3.900 5.300 1.400 
11003010 Azil za živali 7.000 10.842 3.842 
13004010 Upravljanje in tekoče vzdrž.javne razsv. 65.000 75.000 10.000 
 Konto 402200-električna energija 55.000 65.000  

 Konto 402503-tekoče vzdrž.drugih objek. 10.000 10.000  

13005010 Širokopasovno omrežje 0 3.500 3.500 
14039001 Promocijske aktivnosti 4.000 6.200 2.200 
14003060 Zavod za turizem 0 7.350 7.350 
 Konto 413300-transferi za plače 0 4.000  

 Konto 413301-transferi za prispevke 0 700  

 Konto 413302-materialni stroški 0 2.650  

15002020 Vzdrževanje čistilnih naprav 0 7.000 7.000 
15003030 Sanacija vodnjakov in kalov 20.000 25.600 5.600 
16002010 Prostorski plan občine 30.000 100.000 70.000 
16002030 Podrobni prostorski načrt Ostrog 0 15.000 15.000 
16003010 Investicije in inv. vzdrževanje vodovodov 50.000 80.000 30.000 
16003030 Subvencioniranje razlike v ceni vode 30.000 50.000 20.000 
16004010 Razširitev pokop.z mrliško vežico 

Vojščica    
23.955 113.250 89.295 

16004020 Razširitev pokop.z mrliško vežico Miren 60.000 195.000 135.000 
16007020 Nakup in obnova stanovanjskih zgradb 30.000 72.000 42.000 
 Konto 420001-nakup stanovanjskih zgradb 20.000 0  

 Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 10.000 72.000  
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Postavka Naziv Plan 2010      Reb.št. 1   Povečanje 

16009010 Nakup zemljišč 60.000 90.000 30.000 
17000010 Cepljenje deklic OŠ Miren 0 2.800 2.800 
17002010 Mrliškoogledna služba 7.500 9.500 2.000 
18001010 Vzd.grobišč,spominskih 

obelež.,kult.spom. 
20.000 35.000 15.000 

 Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 20.000 20.000  

 Konto 431000-inv.transferi nepridob.org. 0 15.000  

18002020 Izdajanje občinskega informatorja 2.000 4.000 2.000 
18005020 Dom krajanov Bilje 20.000 30.000 10.000 
18009040 Investicije v športne objekte 18.000 28.000 10.000 
19002020 Invest. Vzdrževanje OŠ Miren 75.000 135.000 60.000 
19003020 Sof.izgr.Medpodjetniškega izobr.centra   0 13.333 13.333 
19005030 Regresiranje prevozov dijakov 19.000 25.000 6.000 
20003030 Pomoč na domu-Center za socialno delo 20.000 34.500 14.500 
20006010 Sof. druš. s področja socialnega varstva 5.000 7.500 2.500 
22001010 Odplačilo glavnice domačih kreditov 0 68.870 68.870 
22001020 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov 0 5.000 5.000 
 SKUPAJ 1.097.670 1.936.227 838.557 

 
ZMANJŠANJE ODHODKOV 

 
Postavka Naziv Plan 2010      Reb.št. 1   Povečanje 

04004050 KUC Miren 1. faza 675.000 260.000 415.000 
 Konto 420402-rekonstrukcije 665.000 250.000  

 Konto 420804-načrti in proj.dok. 10.000 10.000  

13002030 Novogradnja občinskih cest 151.600 56.130 95.470 
 Konto 420400-priprava zemljišča 0 7.330  

 Konto 420401-novogradnje 151.600 40.000  

 Konto 420600-nakup zemljišč 0 8.800  

13002040 INTER BIKE-čezm.kolesarske povezave 31.500 0 31.500 
14003050 WALKS-poti miru po dediščini 1.sv.vojne 46.543 0 46.543 
15002110 Bilje II. In III. faza 324.400 224.400 100.000 
15002120 Kanaliz. in vodovod na Lascu in Bregu 387.060 5.000 382.060 
16002020 GOLEA-energetski koncept občine 21.616 6.416 15.200 
 Konto 413200-transferi v javne zavode 3.616 3.616  

 Konto 420804-načrti in projektna dokum. 18.000 2.800  

17001010 Prisp.za zdrav. zavarov. za brezp. osebe 35.000 20.000 15.000 
18007010 Podpora verskim skupnostim 15.000 0 15.000 
 SKUPAJ 1.687.719 571.946 1.115.773 
 
Skupni prihodki se povečajo za 7.820,17 €. Skupni odhodki pa se zmanjšajo za 168.327 
€ (na ravni občine se zmanjšajo za 277.216 €, na ravni KS pa se povečajo za 108.889 
€). 
 
Pri nekaterih postavkah se spremeni ali doda samo konto in sicer: 

• Postavka 13001020-upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin se 
poleg konta 420402-rekonstrukcije in adaptacije doda še konto 402503 –
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tekoče vzdrževanje drugih objektov. Skupna vrednost postavke ostaja 
nespremenjena. 

• Postavka 16001010-redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve) se 
poleg konta 402999-drugi operativni odhodki doda še nov konto 402113-
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve. Skupna 
vrednost postavke ostaja nespremenjena. 

 
 

Obrazložitev postavk: 
 

POVEČANJE PRIHODKOV v višini 749.076,17 € 
 
Predlaga se povečanje naslednjih prihodkov: 

• Konto 710301-prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 
2.492,17(povečanje najemnin pri KS) 

• Konto 710304-prihodki od drugih najemnin v višini 15.030 € (povečanje pri KS) 
• Konto 710306-prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 784 €  

V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo 
koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS. Koncesionarji 
so lovske družine. Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da je 50% 
koncesijske dajatve prihodek proračuna RS, 50% pa prihodek proračuna občine. 
Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede 
na lovno površino lovišča, ki leži v njej. 

• Konto 710312-prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 300 € 
(nov prihodek občine) 

• Konto 714100-drugi nedavčni prihodki se povečajo za 3.880 € (prihodki KS) 
• Konto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki znašajo 173.170 € in so v 

primerjavi s prvotnim planom večji za 142.100 €. Zajemajo pa 127.000 €-prih.od 
amortizacije-vodovodi, 16.300 €-prihodki iz naslova financiranja projekta 
»Opekarstvo na Goriškem«, 360 € - prihodki KS in 29.510 – razni drugi nedavčni 
prihodki. 

• Konto 720099-prihodki od prodaje zgradb in prostorov se povečajo za 200.000 € 
(prodaja šole v Opatjem selu) 

• Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo za 380.000 € . 
• Konto 730000-prejete donacije od domačih pravnih oseb se povečajo za 4.610 € 

(povečanje pri KS)   
• Konto 740101-prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije se povečajo 

za 30.000 € (sr. za dom krajanov v Biljah, ki naj bi jih KS Bilje prejela od občine-v 
skladu s planom KS Bilje) 

 
 
 

ZMANJŠANJE PRIHODKOV v višini 741.256,00 € 
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Zmanjšajo se naslednji prihodki: 
• Konto 710201-prihodki od obresti od vezanih depozitov za 1.100 € (zmanjšanje 

pri KS) 
• Konto 740000-prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega 

proračuna se zmanjšajo za 124.194 € (občina v letu 2010 ni upravičena do 
finančne izravnave, saj skupni prihodki občine presegajo primerno porabo za 
1.672 €) 

• Konto 741200-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
se zmanjšajo na 521.776 €. Proračunska postavka zajema sredstva za 
sofinanciranje izgradnje KUC Miren 1. faza v višini 160.390 € in sr. za 
sofinanciranje izgradnje spomenika na Cerju v višini 361.386. Natančneje so 
investicije razdelane v NRP-ju. Postavka se zmanjša za sredstva projekta: 
»INTER BIKE« v višini 30.000 €, »WALKS« v višini 43.750 €, sof. investicije 
Lasec, Breg v višini 182.402 € in sof. KUC Miren 1. faza delno v višini 359.810 € 
 

SKUPNI PRIHODKI SE POVEČAJO ZA 7.820,17 €. 
 

POVEČANJE ODHODKOV v višini 838.557 € 
 

• Postavka 01002010-izvedba volitev župana in sveta se doda v višini 20.000 € 
• Postavka 02002020-podjemne pogodbe-nadzorni odbor se poveča za 2.800 €. 

V Uradnem listu RS št. 100/2009 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika 
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Dodan je bil 
nov 7. b člen, ki določa izplačilo sredstev nadzornemu odboru za pisanje poročil o 
nadzoru in za porabljene ure neposrednega nadzora pri nadzorovani osebi. 
Sredstva se izplačujejo na podlagi podjemnih pogodb. 

• Postavka 04004030-investicije in invest. vzdrž. objektov v lasti občine se poveča 
za 24.000 € - vključeni so naslednji projekti: pisarna Miren 125: 5.000 €, bivši 
mejni prehod Miren: 30.500 €, Bilje 105: 30.000 €, stara šola v Temnici: 10.000 €, 
skladiščni prostori v Kostanjevici: 3.500 €, projektna dokumentacija: 5.000 €.  

• Postavka 04004060-KUC Miren 2. faza se poveča za 75.000 €  (izdelava 
projektne dokumentacije, PGD, PZI)  

• Postavka 06003010-plače se poveča za 867 € (v prvotnem planu ni bilo 
predvideno izplačilo dveh jubilejnih nagrad) 

• Postavka 06003030-študentski servis se poveča za 3.500 € (financiranje delavke 
v TIC Temnica ob vikendih in pisanje zapisnikov na sejah odborov in komisij) 

• Postavka 06003040-zunanji strokovni sodelavci se poveča za 2.000 € (strokovna 
pomoč za okolje in prostor) 

• Postavka 06003060-materialni stroški se poveča za 7.000 € (stroški električne 
energije se povečajo za 3.000 €- večanje števila porabnikov-Miren 129, Miren 
137 in 138 (prenos iz KS Miren), Miren 105, Miren 138, MP Miren,MP Lokvica, 
Temnica 10 in povečanje stroškov vzdrž. licenčne programske opreme za 4.000 
€) 

• Postavka 06004020-najemnine poslovnih prostorov se povečajo za 3.000 € 
(poleg krajevnega urada se plačuje najemnina še za dodatno pisarno občine) 
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• Postavka 07001010-stroški civilne zaščite se na kontu 411599 nadomestila plač 
poveča za 1.000,00 € (tu so zajete refundacije plač za dneve vpoklica za 
opravljanje nalog civilne zaščite) 

• Postavka 08001010-preventiva v cestnem prometu in problematika drog se 
poveča za 2.000 €, v postavki so zajeti preventivni programi proti drogam (projekt 
NE-ODVISEN, predavanja v OŠ Miren) in za izvedbo preventivnih vzgojnih 
programov v prometu za  vrtce in šole (Kolesarčki za vrtce in prvo triado šole in 
JUMICAR za drugo triado šole – teoretični in praktični del na poligonu)    

• Postavka 11002030-podpora na razpisih za ohranjanje podeželja se poveča za 
13.200 € - dejansko je delež občine v projektu Opekarstvo na goriškem 1.894 €, 
preostanek zneska se založi za uspešno izvedbo projekta in ga bo občina dobila 
refundiranega iz strani MKGP – program Leader. 

• Postavka 110020140-LAS-razvojni programi podeželja se poveča za 1.400 € 
Na osnovi Odločbe, ki jo je LAS jugozahodnega dela Severne Primorske dobil od 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odločeno, da je LAS za svoje 
delovanje v letu 2010 upravičen do koriščenja 32.792,00 EUR sredstev Leader iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev MKGP. To 
predstavlja polovico vseh sredstev za delovanje. Ostalo polovico zagotavljajo po 
sistemu izvajanja programa Leader v Sloveniji lokalne skupnosti. Ta sredstva so 
se v primerjavi s predvidenimi sredstvi za leto 2009 povečala za približno 30 %, 
tako, da je tudi obveznost občin v primerjavi z lanskim letom višja za tak odstotek.  

• Postavka 11003010-Azil za živali se poveča za 3.842 € 
• Postavka 13004010-upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se 

poveča za 10.000,00 € na kontu 402200-električna energija  (plačilo tokovine 
javne razsvetljave- večje število svetilk) 

• Postavka 13005010-širokopasovno omrežje se poveča za 3.500 € (priprava 
potrebne dokumentacije in novelacije projektne dokumentacije za prijavo na 
razpis v jeseni 2010) 

• Postavka 14039001-promocijske aktivnosti se poveča za 2.200 € v planu je 
izdelava promocijskega DVD-ja v treh jezikih o občini z namenom turistične 
prepoznavnosti. 

• Postavka 14003060- zavod za turizem-LTO Park Cerje se poveča za 7.350 € - 
na podlagi poslovnega načrta in predvidene ustanovitve zavoda se predvideva 
stroške za delovanje za dva meseca (nov. in dec. 2010) 

• Postavka 15002020-vzdrževanje čistilnih naprav se poveča za 7.000 (stroški 
elektrike za obratovanje čistilne naprave v Biljah) 

• Postavka 15003030-sanacija vodnjakov in kalov se poveča za 5.600 (glej 
obrazložitev NRP) 

• Postavka 16002010-prostorski plan občine se poveča za 70.000 € (glej 
obrazložitev NRP) 

• Postavka 16002030-podrobni prostorski načrt Ostrog se poveča za 15.000 € 
(glej obrazložitev NRP) 

• Postavka 16003010-investicije in invest. vzdrževanje vodovodov se poveča za 
30.000 € (glej obrazložitev NRP)  

• Postavka 16003030-subvencioniranje razlike v ceni vode se poveča za 20.000 € 
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Zaradi novo sprejetega tarifnega pravilnika za ceno vode se poveča subvencija 
cene vode za leto 2010 v višini 0,1521 EUR/m3 za obdobje od maja do decembra 
2010  

• Postavka 16004010-razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica se poveča 
za 89.295 € (glej obrazložitev NRP) 

• Postavka 16004020-razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren se poveča za 
135.000 € (glej obrazložitev NRP) 

• Postavka 16007020-nakup in obnova stanovanjskih zgradb se poveča za 42.000 
€ (glej obrazložitev NRP) 

• Postavka 16009010-nakup zemljišč se poveča za 30.000 € v skladu s 
programom pridobivanja nepremičnin  

• Postavka 17000010-doda se nova postavka za cepljenje deklic OŠ Miren v višini 
2.800 € 

• Postavka 17002010-mrliškoogledna služba se poveča za 2.000 € (prevoz 
pokojnika iz tujine, stroški obdukcij) 

• Postavka 18001010-vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih 
spomenikov se poveča za 15.000 € (prenos sredstev iz postavke podpora 
verskim skupnostim za obnovo cerkva) 

• Postavka 18002020-izdajanje občinskega informatorja se poveča za 2.000 € 
• Postavka 18005020-dom krajanov Bilje se poveča za 10.000 € (sredstva občine 

krajevni skupnosti Bilje za obnovo doma krajanov) 
• Postavka 18009040-investicije v športne objekte se poveča za 10.000 € 
• Postavka 19002020-investicijsko vzdrževanje OŠ Miren se poveča za 60.000 €. 

Na podlagi predloga investicijskega vzdrževanja, ki ga je pripravila OŠ Miren in je 
bil predstavljen na 31. redni seji OS, bo povečanje postavke omogočilo izvedbo: 
obnova strehe Vrtec Kostanjevica, obnova kuhinje vrtec Miren, vkop igral za vrtce 
Kostanjevica, Miren, Bilje in manjša dela v OŠ Bilje ob 150 obletnici šole.  

• Postavka 19003020-doda se nova postavka za sofinanciranje izgradnje 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici v višini 13.333 €. V 
skladu s sklepom občinskega sveta sprejetim na 26. redni seji.  

• Postavka 19005030-regresiranje prevoza dijakov se poveča za 6.000 € 
• Postavka 20003030-pomoč na domu-Center za socialno delo se poveča za 

14.500 € (zaradi 90% povečanja storitve pomoči na domu glede na leto 2009- 
potrebna je zaposlitev dodatne socialne oskrbovalke za polni delovni čas) 

• Postavka 20006010-sof. društev s področja socialnega varstva se poveča za 
2.500 € (zaradi povečanja potreb in posledično števila prosilcev po socialno 
varstvenih transferjih in pomočeh zaradi splošne gospodarske in zaposlitvene 
krize – Rdeči križ, Karitas) 

• Postavka 22001010-doda se nova postavka odplačilo glavnice domačih kreditov 
v višini 68.870 € (s prevzemom dolga se je na dan 01.01.2010 v poslovne knjige 
občine poknjižil kredit v višini 264.000 €, ki se odplačuje z mesečnimi anuitetami 
v višini 5.739,13 €) 

• Postavka 22001020-doda se nova postavka odplačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov v višini 5.000 € 
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ZMANJŠANJE ODHODKOV 
 

• Postavka 04004050-kulturno-upravni center Miren 1. faza (Miren 137) se 
zmanjša za 415.000,00 € (glej obrazložitev NRP)  

• Postavka 13002030-novogradnja občinskih cest se zmanjša za 95.470 € 
(poroštvo Krožišče Miren izplačano v 2009, povezovalna cesta Miren Breg-
prenos v 2011 ), 

• Postavka 13002040-INTER BIKE-čezmejne kolesarske povezave se zmanjša v 
celoti (31.500 €) (glej obrazložitev NRP) 

• Postavka 14003050-WALKS-poti miru po dediščini 1. svetovne vojne se zmanjša 
v celoti (46.543 €) (glej obrazložitev NRP)  

• Postavka 15002110-Bilje II. in III. Faza se zmanjša za 100.000 €  
Z dnem 1.1.2010 je prišlo do ukinitve sredstev v upravljanju in se na občino 
prenaša vsa infrastruktura in vse obveznosti Vodovodov in kanalizacije Nova 
Gorica d.d. Ker imajo Vodovodi in kanalizacija vsa sredstva že v celoti zavedena 
(končno vrednost investicije) v bilanco stanja tako prenašamo polno vrednost 
sredstev in polno vrednost obveznosti. Tako se vzpostavi stanje kot da bi občina 
sama najela posojilo (prevzem dolga). Teh odplačil se ne knjiži na odhodke, ker 
so sredstva že v celoti zavedena, tudi če še niso finančno pokrita. Spremembe se 
odražajo samo v bilanci stanja, ne pa tudi v bilanci uspeha. Tako se postavka za 
znesek odplačila kredita (prejšnjega poroštva) za Bilje III. fazo zmanjša.  

• Postavka 15002120-Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu se zmanjša za 
382.060 € (glej obrazložitev NRP) 

• Postavka 16002020-GOLEA-energetski koncept občine se zmanjša za 15.200 € 
glede na postopek zbiranja ponudb za pripravo koncesijskega akta za izbiro 
dobavitelja toplotne energije za javne zgradbe v Mirnu se ustrezno zniža. 

• Postavka 17001010-prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne 
osebe se zmanjša za 15.000 € (zaradi uvedbe nove zakonodaje se je zmanjšalo 
število zavarovancev) 

• Postavka 18007010-podpora verskim skupnostim se zmanjša v celoti (15.000 €) 
in se prenese na postavko 18001010-vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in 
kulturnih spomenikov. 

 
 
SKUPNI ODHODKI SE ZMANJŠAJO ZA 277.216,00 €. 
 
 
Proračun za leto 2010 bo na podlagi predlaganih sprememb skupno znašal: 

• na prihodkovni strani: 6.096.722 €, 
• na odhodkovni strani: 6.283.918 €. 
 

 
Krajevne skupnosti so spremembe potrdile z rebalansi sprejetimi na svetih krajevnih 
skupnosti. V proračunu se pri krajevnih skupnostih skupni prihodki povečajo za 
34.952,17 €,  skupni odhodki pa se povečajo za 108.889,49 €. 
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Predlog rebalansa je obravnaval odbor za gospodarstvo in proračun na svoji 17. seji dne 
23.06.2010 in sprejel stališče, da ni primeren za obravnavo na občinskem svetu. 
 
Na podlagi gradiva za rebalans št. 1 predlagam, da občinski svet sprejme naslednji 
sklep: 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu  
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010. 

 
 
 
Pripravila: Klančič Mirjam 
 
   
                                                                                                       Ž U P A N 
                                                                                           Zlatko-Martin Marušič               
 


