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Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 20. redni seji, dne 29.10.2012 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA ZA LETO 2012
1. člen
V Odloku o proračunu občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 40/2011
in 20/2012) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoroč. sr.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
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v EUR
Proračun leta 2012
5.259.861
4.004.985
3.247.748
2.717.306
345.742
188.000
-3.300
757.237
617.787
500
5.000
133.950
245.000
200.000
45.000
109.450
109.450
900.426
279.124
621.302
5.299.987
1.288.699
331.446
52.215
877.000
2.300
25.738
1.739.087
17.000
994.000
160.095
567.992
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih
Osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta

1.852.312
1.852.312
419.889
264.700
155.189
-40.126

v EUR
Proračun leta 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

v EUR
Proračun leta 2012
0
0
0
68.870
68.870
68.870
-108.996
-68.870
40.126
108.996

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Rebalans proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 se določa v višini 643.648,98
EUR.«
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2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0020/2012
Miren, dne 29.10.2012
Zlatko-Martin Marušič
Župan
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga za sprejem odloka:
- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica
2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben
Proračun za leto 2012 je bil sprejet na 6. redni seji dne 18.05 2011 skupaj s proračunom za
leto 2011. Na 13. redni seji dne 29.02.2012 pa je bil sprejet prvi rebalans proračuna za leto
2012.
Pri pregledu septembrske realizacije se je pojavila potreba po uskladitvi plana prihodkov in
odhodkov za leto 2012, zato se predlaga rebalans proračuna.
Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah:
1.1 POVEČANJE PRIHODKOV
Konto

Drugi prihodki od obresti
Prih.od nadom.za dodelitev služ.pravice

Konto
700020
706099
710309
714105
714199
720000
722100
740000
740301
SKUPAJ

Reb.št.1

Naziv

710215
710313
SKUPAJ

Naziv

Reb.št. 2

0,00
0,00
0,00

1.2 ZMANJŠANJE PRIHODKOV
Plan 2011

Dohodnina-občinski vir
Drugi davki
Prih.iz nasl.konces.daj.od poseb.iger
Prihodki od komunalnih prispevkov
Drugi izredni nedavčni prihodki
Prih.od prodaje poslov.obj.in posl.pr.
Prih.od prodaje stavbnih zemljišč
Prej.sr. iz nasl.tekočih obv.drž.pror.
Prejeta sr.iz javnih skladov za invest.

2.741.154,00
0,00
580.000,00
180.000,00
100.500,00
315.000,00
190.000,00
9.321,00
87.000,00
4.202.975,00

100,00
7.308,02
7.408,02

Reb.št. 2
2.717.306,00
-3.300,00
462.000,00
80.000,00
50.500,00
200.000,00
40.000,00
4.662,00
0,00
3.551.168,00

Povečanje
100,00
7.308,02
7.408,02

Zmanjšanje
23.848
3.300,00
118.000,00
100.000,00
50.000,00
115.000,00
150.000,00
4.659,00
87.000,00
651.807,00

Prihodki občine se zmanjšajo v višini 644.398,98 €.
Skupni prihodki (občina + KS) pa se zmanjšajo za 643.648,98 €. Razlika v višini 750 €
predstavlja povečanje prihodkov krajevnih skupnosti.
2.1 POVEČANJE ODHODKOV
Postavka
04003010
04004050

Reb.št.1

Naziv
Občinski praznik
KUC Miren – 1. faza
konto 420200
konto 420402

06003040
06004030
11003010
15002150
15003010
15003030

Zunanji strokovni sodelavci
Konto 420202-nakup računalniš.opreme
Konto 420299-nakup druge opreme
Azil za živali
Kanalizacija Miren-Orehovlje
Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija
Sanacija vodnjakov in kalov
Konto 400000-osnovne plače
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Reb.št. 2

Povečanje

10.000,00
0,00

13.000,00
4.415,79

3.000,00
4.415,79

0,00
0,00

2.264,71
2.151,08

2.264,71
2.151,08

16.000,00
2.000,00
0,00
8.000,00
0,00
2.000,00
72.000,00

20.000,00
2.800,00
350,00
10.000,00
124.000,00
3.000,00
75.183,21

4.000,00
800,00
350,00
2.000,00
124.000,00
1.000,00
3.183,21

7.080,00

11.365,80

4.285,80
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16003020
16003030
16003050
16004010

Konto 400001-dod.za del.dobo
Konto 400100-regres za letni dopust
Konto 400202-povrač.str.prehrane
Konto 400203-povrač.str.prevoza
Konto 401001-prisp.za PIZ
Konto 401100-prisp.za obvez.zdr.zav.
Konto 401101-prisp.za pošk.pri delu
Konto 401200-prisp.za zaposlovanje
Konto 401300-prisp.za starš.var.
Konto 401500-premije kolek.dod.zav.
Konto 402009-izd.za reprezentanco
Konto 402400-dnevnice
Konto 402402-str.prevoza v državi
Konto 402999-drugi operativni odh.
Konto 413200-tekoči transf.v javne skl.
Konto 420202-nakup strojne rač.opr.
Konto 420299-nakup druge opreme
Konto 420402-rekonstrukcije in adapt.

111,80
346,00
900,00
2.000,00
626,00
464,00
38,00
4,00
7,00
313,20
940,00
42,00
180,00
2.822,17
6.480,00
700,00
368,00
48.577,83

436,00
346,00
900,00
2.000,00
1.075,00
800,00
65,00
7,00
12,00
313,20
936,00
42,00
180,00
2.396,40
0,00
700,00
368,00
53.240,81

324,20
0,00
0,00
0,00
449,00
336,00
27,00
3,00
5,00
0,00
-4,00
0,00
0,00
-425,77
-6.480,00
0,00
0,00
4.662,98

Priprava inv.dok.-oskrba obale in krasa
Subvencioniranje razlike v ceni vode
Vodenje infr.Kraški vodovod in VIK NG
Razširitev pokop.z mrliš. vež. Vojščica

82.258,57
25.000,00
10.000,00
0,00

92.258,57
27.000,00
13.000,00
5.000,00

10.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00

0,00
0,00

1.520,00
3.480,00

1.520,00
3.480,00

18.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
25.000,00
416.258,57

21.312,52
21.000,00
7.071,66
10.000,00
10.000,00
145.000,00
35.000,00
639.391,75

3.312,52
5.000,00
7.071,66
10.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
223.133,18

Konto 420401-novogradnje
Konto 420804-načrti in druga proj.dok.

16004050
17001010
18003030
19002050
19002080
19005010
20003010

Obnova stare mrliške vežice Miren
Prisp.za zdrav.zavarov.za brezposelne
Slovensko narodno gledališče NG
Priprava inv.dok.OŠ Miren
Priprava inv.dok.OŠ Bilje
Regresiranje prevozov učencev v šolo
Dom za starejše občane
SKUPAJ

2.2 ZMANJŠANJE ODHODKOV
Postavka
04004060
06003030
06004030
13002010

15002040
15002120
15002130
19001040
19002070
22001020
23001010

Naziv

Reb.št.1

Reb.št.2

Zmanjšanje

KUC 2. faza-3.etapa-konto 420402
Študentski servis
Konto 420200-nakup pisarniš. pohištva
Konto 420201-nakup pisarniš.opreme
Invest.vzdrževanje in gradnja cest

100.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
140.000,00

10.000,00
8.000,00
200,00
650,00
90.000,00

90.000,00
4.000,00
800,00
350,00
50.000,00

Konto 420402-rekonstrukcije in adapt.
Konto 420600-odkup zemljišč

140.000,00
0,00

83.300,00
6.700,00

-56.700,00
+6.700,00

110.000,00
513.528,00
73.000,00
443.941,00
20.000,00
5.000,00
29.128,00
1.448.597,00

10.000,00
376.176,68
13.000,00
45.000,00
0,00
2.300,00
25.738,16
581.064,84

100.000,00
137.351,32
60.000,00
398.941,00
20.000,00
2.700,00
3.389,84
867.532,16

Čistilna naprava ob Vrtojbici
Kanal.in vodovod na Lascu in Bregu
Kanalizacija in ČN Opatje selo
Izgradnja vrtca Opatje selo
Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu
Odplač. obresti od dolgoročnih kreditov
Proračunska rezerva
SKUPAJ

Odhodki občine se zmanjšajo za 644.398,98 €.
Skupni odhodki (občine + KS) pa se zmanjšajo za 643.648,98 €. Razliko predstavlja
povečanje prihodkov KS v višini 750 €.
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Obrazložitev postavk:
1.1 POVEČANJE PRIHODKOV v višini 7.408,02 €
Dodata se dva konta in sicer:
 710215-drugi prihodki ob obresti v višini 100 € (obresti od davka na dodano vrednost,
ki jih je nakazala davčna uprava)
 710313-prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev
stavbne pravice v višini 7.308,02 €
1.2 ZMANJŠANJE PRIHODKOV v višini 651.807,00 €
Zmanjšali so se prihodki na naslednjih kontih:
 Konto 700020-Dohodnina-občinski vir se zmanjša za 23.848 € v skladu za zadnjim
izračunom, ki smo ga prejeli od Ministrstva za finance.
 Konto 706099-Drugi davki je planiran v negativni vrednosti 3.300 €, kolikor znaša
realizacija na dan 30.09.2012. Preko tega konta davčna uprava usklajuje
javnofinančne prihodke in je nemogoče napovedati kakšna bo višina sredstev ob
koncu leta.
 Konto 710309-Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se
zmanjšajo za 118.000 € zaradi nižjih mesečnih prilivov iz tega naslova.
 Konto 714105-Prihodki od komunalnih prispevkov se zmanjšajo za 100.000 €.
 Konto 714199-Drugi izredni nedavčni prihodki se zmanjšajo za 50.000 €.
 Konto 720000-Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov se
zmanjšajo za 115.000 €.
 Konto 722100-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se zmanjšajo za 150.000 €.
 Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
se zmanjšajo za 4.659 €. Tu so zajeta sredstva za finančno izravnavo, ki je občini
pripadala do 31.05.2012 in je bila realizirana v višini 4.662 €. Z dnem 01.06.2012 pa
občina v skladu z novim izračunom ni več upravičena do prejemanja sredstev iz tega
naslova.
 Konto 740301-Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije v višini 87.000 € se
zmanjšajo v celoti, ker ni prišlo do realizacije projekta (izgradnja vrtca Opatje selo).
2.1 POVEČANJE ODHODKOV v višini 223.133,18 €








Postavka 04003010-Občinski praznik se poveča za 3.000 €.
Postavka 04004050-Doda se postavka KUC Miren-1. faza v višini 4.415,79 € in sicer
na kontu 420200-nakup pisarniškega pohištva v višini 2.264,71 € (oprema za pisarno
za družbene dejavnost in arhivski regali) in na kontu 420402-rekonstrukcije in
adaptacije v višini 2.151,08 € (elektroinstalacije).
Postavka 06004030-Nakup strojne računalniške opreme se poveča za 800 € in sicer
za nujen nakup arhivske enote za strežnik, ker je stara na koncu življenjske dobe in
multifunkcisjko napravo za TIC Temnica, ker obstoječa je že dalj časa nedelujoča in
je popravilo neracionalno.
Postavka 11003010-azil za živali se poveča za 2.000 € zaradi večjega števila
oskrbovanih živali iz naše občine.
Doda se postavka 15002150-Kanalizacija Miren-Orehovlje v višini 124.000 €. Zaradi
črpanje sredstev iz 21. In 23. Člena Zakona o financiranju občin smo morali izločiti
izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem Mirna in Orehovelj iz
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projekta »Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče« in odpreti nov projekt v
NRP.
Postavka 15003010-Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija se poveča za 1.000 €.
Postavka 15003010-Sanacija vodnjakov in kalov se poveča za 3.183,21 €. V skladu
z uspešnim izvajanjem čezmejnega projekta se poveča delež izvedenih aktivnosti v
2012. Iz računovodskega pravil smo morali razdeliti projektne aktivnosti na ustrezno
število kontov.
Postavka 16003020-Priprava investicijske dokumentacija-oskrba obale in krasa se
poveča za 10.000 €. Zvečanje sredstev gre predvsem na račun služnosti za gradnjo
vodovodov, ki jih bomo morali poravnati državi in fizičnim osebam.
Postavka 16003030-Subvencioniranje razlike v ceni vode se poveča za 2.000 €.
Uskladitev zneska z dejansko porabo vode v občini.
Postavka 16003050-Vodenje infrastrukture Kraški vodovod Sežana in Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica se poveča za 3.000 €. Zajema pa stroške vodenja katastra,
računovodskih evidenc in izdaje soglasij.
Doda se nova postavka 16004010-Razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica
v višini 5.000 € in sicer na kontu 420401-novogradnje v višini 1.520 € in na kontu
420804-načrti in dokumentacija v višini 3.480 € za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Postavka 16004050-Obnova stare mrliške vežice Miren se poveča za 3.312,52 €.
Investicija je zaključena.
Postavka 17001010-Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe se
poveča za 5.000 €. S sprejetjem nove zakonodaje na tem področju se je povečalo
število upravičencev.
Doda se nova postavka 18003030-Slovensko narodno gledališče Nova Gorica v
višini 7.071,66 €. Gre za plačilo obveznosti na podlagi pogodbe o zagotovitvi sredstev
za poravnavo obveznosti na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega
sodišča v Novi Gorici po ključu iz delitvene bilance.
Doda se nova postavka 19002050-Priprava investicijske dokumentacije OŠ Miren v
višini 10.000 €. Gre za prenos sredstev iz postavke »Obnova OŠ s telovadnico v
Mirnu« in sicer za pripravo potrebne dokumentacije za prijavo investicije obnove OŠ
Miren s telovadnico na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za
energetsko obnovo stavb v lasti lokalnih skupnosti.
Doda se nova postavka 19002080-Priprava investicijske dokumentacije OŠ Bilje v
višini 10.000 €. Glede na plan obnavljanja šolskih objektov in predvidenih ukrepov iz
LEK-a, bomo pripravili dokumentacijo za energetsko obnovo osnovne šole Bilje.
Energetsko obnovo objekta bomo v sodelovanju z GOLEO prijavili na objavljen razpis
Petrola d.d. in poskusili pridobiti čim več sofinancerskih sredstev.
Postavka 19005010-Regresiranje prevozov učencev v šolo se poveča za 15.000 €.
Povečanje v skladu z sprejetim sklepom občinskega sveta o regresiranju prevozov
učencev v šolo. Izvedeni je bil javni razpis in podpisana pogodbe za eno šolsko leto v
višini 140.957€.
Postavka 20003010-Dom za starejše občane se poveča za 10.000 € večje število
oskrbovancev glede na preteklo leto in posledična povišanje obveznih stroškov za
občino.
2.2 ZMANJŠANJE ODHODKOV v višini 867.532,16 €






Postavka 04004060-KUC 2. faza-3. etapa se zmanjša za 90.000 €, ker projekt ne bo
realiziran v 2012. Izdelana je prijava na razpis za Neposredne regionalne spodbude.
Postavka 06004030-Nakup pisarniškega pohištva za zmanjša za 800 € (sredstva so
bila prenesena na nakup strojne računalniške opreme)
Postavka 13002010-investicijsko vzdrž. in gradnja cest se zmanjša za 50.000 €
Postavka 15002040-Čistilna naprava ob Vrtojbici se zmanjša za 100.000 € zaradi
prerazporeditve sredstev na nov NRP projekt Kanalizacija Miren-Orehovlje.
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Postavka 15002120-Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu se zmanjša za
137.351,32 €. Investicija je zaključena in usklajujemo vrednosti v proračunu v skladu
z dejansko realizacijo.
Postavka 15002130-Kanalizacija in ČN Opatje selo se zmanjša za 60.000 €. Na
podlagi izvedenega javnega naročila za projektiranje Čistilne naprave in dela
kanalizacijskega sistema v Opatjem selu se v letošnjem letu pokriva stroške
dokumentacije.
Postavka 19001040-Izgradnja vrtca Opatje selo se zmanjša za 398.941 €. Ker je
bila na razpisu za novogradnjo vrtca Opatje selo ponujena previsoka cena, smo
razpis razveljavili. V teku je priprava dokumentacije za racionalizacija objekta.
Postavka 19002070-Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu se zmanjša za 20.000 €.
Sredstva se prenesejo na pripravo investicijske dokumentacije za OŠ Miren in OŠ
Bilje.
Postavka 22001020-odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov se zmanjša za 2.700 €.
Postavka 23001010-proračunska rezerva se zmanjša za 3.389,84 € (v rezervni sklad
se izloča 0,5% skupnih prihodkov in ker smo prihodke z rebalansom zmanjšali se
zmanjša tudi znesek proračunske rezerve).

Odhodki občine se zmanjšajo za 644.398,98 €.
Skupni odhodki (občine + KS) pa se zmanjšajo za 643.648,98 €.
Pri nekaterih postavkah gre samo za prenos sredstev na druge konte in sicer:
-

-

-

-

-

-

-

-

Postavka 01003020-pokroviteljstvo župana ostaja v enaki višini, le da se sredstva
razporedijo na dva konta in sicer na konto 412000-tekoči transfer nepridobitnim
organizacijam in ustanovam v višini 3.600 € in na konto 402999-drugi operativni
odhodki v višini 200 €.
Postavka 04001010-Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in
priznanj v višini 2.000 € se zamenja samo konto iz 411908-denarne nagrade in
priznanja na konto 402999-drugi operativni odhodki.
Postavka 04003020 - prireditve, otvoritve ostaja v enaki višini 4.000 €. Sredstva se
razdelijo na dva konta in sicer: konto 402999 v višini 3.800 € in konto 412000 v višini
200 €.
Postavka 04004020-upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ostaja v
enaki višini 7.000 €. Doda se še en konto in sicer konto 402512-zavarovalne premije
za opremo v višini 300 € in se za isti znesek zmanjša konto 402504-zavarovalne
premije za objekte.
Postavka 04004030-investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine se
zmanjša konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije za 2.000 € in za isti znesek doda
nov konto 420804-priprava dokumentacije.
Postavka 06003060-materialni stroški se doda nov konto 402901-plačilo avtorskih
honorarjev v višini 1.500, zmanjšata pa se konta 402510-tekoče vzdrževanje
komunikacijske opreme v višini 500 € in drugi operativni odhodki v višini 1.000 €.
Postavka 06003070-občinske skupne službe (finančni in komunalni nadzor) ostaja
planirana v enaki višini, le da se sredstva razporedijo na dva konta in sicer na konto
413302-tekoči transferi v javne zavode v višini 76.100 € in na konto 402999-drugi
operativni odhodki v višini 3.900 €.
Postavka 11002030-podpora na razpisih za ohranjanje podeželja ostaja v enaki višini,
razporedi se samo po več kontih in sicer na konto 402006-stroški oglaševalskih
storitev v višini 529,50 €, konto 402903-plačila preko študentskega servisa v višini
2.713,61 €, konto 402999-drugi operativni odhodki v višini 21.069,89 € in konto
420299-nakup druge opreme v višini 3.800 €. Postavka zajema odhodke povezane z
izpeljavo projekta »Spodbujanje pridelave in trženja špargljev – Orehovlje, vrt Goriške«
in projekta »Kupujmo Goriško«.

Rebalans - 2

9

-

-

-

-

-

Postavka 14003020-Turistična infrastruktura - doda se nov konto 413200-tekoči
transferi v javne sklade v višini 7.000 €, za enak znesek pa se zmanjša konto 402999drugi operativni odhodki.
Postavka 15001010-Splošna komunalna dejavnost v višini 12.500 € se razdeli na dva
konta in sicer 402204-odvoz smeti v višini 4.500 € in 402999-drugi operativni odhodki v
višini 8.000 €.
Postavka 15004010-Projekt Kras-Carso se prerazporedi na več kontov in sicer na
konto 420401-novogradnje v višini 10.209,78 €, na konto 402999-drugi operativni
odhodki v višini 1.300 € in na konto 420804-dokumentacija v višini 11.690,22 €.
Postavka 18001040-Stroški vzdrževanja in obratovanja pomnika na Cerju se 1.000 €
iz konta 402200-električna energija prerazporedi na konto 402999-drugi operativni
odhodki
Postavka 19002020 – investicijsko vzdrževanje OŠ Miren se razdeli na dva konta in
sicer 420500-investicijsko vzdrževanje OŠ Miren v višini 19.140,97 € in 432300investicijski transferi javnim zavodom v višini 20.859,03 €.

3. Sprememba projektov v NRP 2012-2015
OB075-09-0004 Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče
Iz projekta smo zaradi prijave na razpis za črpanje sredstev iz 21. In 23. Člena Zakona o
financiranju občin izločili izdelavo projektne dokumentacije kanalizacijski sistem V Mirnu in
Orehovljah in odprli nov projekt OB075-09-0010 Kanalizacija Miren-Orehovlje. Izdelava v
dokumentacije je ocenjena v letu 2012 na 124.000 EUR in je skorajda v celoti že realizirana.
OB075-11-0003 Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa
V projektu se poveča postavka za pripravo projekta, predvsem na račun zneskov služnosti
za gradnjo vodovodov, ki jih bomo morali poravnati državi in fizičnim osebam.
OB075-11-0014 Nakup opreme upravnih prostorov
Sprememba je samo v prerazporeditvi 800 EUR iz konta »nakup pisarniške opreme« na
konto »nakup strojne računalniške opreme«. Namreč nujno moramo nabaviti novo arhivsko
enoto za strežnik, ker je stara na koncu življenske dobe. Poleg tega je potrebno nabaviti še
nov multifunkcisjko napravo za TIC Temnica, ker je že dalj časa nedelujoča.
OB075-12-0011 Energetska obnova Osnovne šole Bilje
Glede na plan obnavljanja šolskih objektov in predvidenih ukrepov iz LEK-a, bomo pripravili
dokumentacijo za energetsko obnovo osnovne šole Bilje. Energetsko obnovo objekta bomo v
sodelovanju z GOLEO prijavili na objavljen razpis Petrola d.d. in poskusili pridobiti čim več
sofinacerskih sredstev.
OB075-08-000 Vrtec Opatje selo
Ker je bila na razpisu za novogradnjo vrtca Opatje selo ponujena previsoka cena smo razpis
razveljavili. V teku je priprava dokumentacije za racionalizacija objekta.
OB075-08-0002 Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu
Projekt je zaključen. Pridobili smo uporabno dovoljenje. Na podlagi obračunanih in plačanih
del ter odobrenih zahtevkov za evropska in državna sredstev ustrezno usklajujemo višino
sredstev po sofinancerjih.

OB075-08-0005 Kanalizacija in ČN Opatje selo ISO-PA
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Kot planirano smo izvedli postopke javnih naročil za projektiranje Čistilne naprave in dela
kanalizacijskega sistema v Opatjem selu. Na podlagi podpisanih pogodb bo v letošnjem letu
potekala izdelava dokumentacije.
OB075-09-0001 Kulturno upravni center Miren II. Faza
V obstoječ NRP smo vnesli podatke iz potrjenega DIIP-a , ki ga je občinski svet potrdil na 19.
Redni seji v 18. septembra 2012. Podatki so iz KUC II faza 3 etapa. Projekt bo po potrditvi
sprememb RRP-ja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo prijavljen za pridobitje
sredstev iz razpisa za Neposrednih regionalnih spodbud sklada-ESRR na to isto ministrstvo.
OB075-09-0002 Oživljanje vodnjakov in kalov-Living Fountains
Projekt je v polni fazi izvajanja. Glede na že pridobljene realne vsote pri izvajanju projekta,
prilagajamo le temu še stanje v NRP-ju z navedbo vseh potrebnih kontov za pravilno
knjiženje izdatkov in posledično črpanje EU sredstev iz Čezmejnega sodelovanja.
4. Ocena finančnih posledic
Na podlagi zgoraj navedenih obrazložitev se predlaga sprejem drugega rebalansa proračuna
za leto 2012 v višini 643.648,98 €.
Pripravila: Klančič Mirjam, Aleš Vodičar
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