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TEMELJNA
EKONOMSKA
IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE ZA
PRIPRAVO PREDLOGA OBČINSKEGA
PRORAČUNA
Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem
so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Z
njegovim sprejetjem se zagotavlja izvajanje osnovnih ustavnih in zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter
nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet na
predlog župana.
Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna
posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi
obrazložitvi.
Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s
področja javnih financ. Ne glede na navedeno uporablja občina Miren-Kostanjevica pri sestavi proračuna
spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij.
Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in
izdatkov, ki so sledeče:
- Institucionalna klasifikacija javnega sektorja, ki določa uporabnike proračunskih sredstev.
- Ekonomska klasifikacija, ki opredeljuje ekonomske namene porabe (konte).
- Programska klasifikacija, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s pravilnikom o
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v področja proračunske porabe, glavne programe,
podprograme in proračunske postavke.
Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za
poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin skladno s predpisi.
V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog
občinskega proračuna, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun
pa se sprejema z odlokom.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna občine Miren-Kostanjevica so:
- občinski svet
- nadzorni odbor
- župan
- občinska uprava
- osem krajevnih skupnosti
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov
občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.
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Skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem.
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2013 smo izhajali iz s strani Ministrstva za finance dostavljenimi
Globalnimi makroekonomski okviri razvoja Slovenije in določitvijo višine primerne porabe, ki podaja
občinam osnovna izhodišča za pripravo
občinskih proračunov. To zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2012 Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj.
Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2012 je bila ob upoštevanju težkih gospodarskih in zaostrenih
javnofinančnih razmer pri sestavi predlogov finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov
osnovna usmeritev racionalizacija vseh programov javnih služb in vseh stroškov proračuna. To narekuje
sprejem ukrepov racionalizacije pri vseh uporabnikih javnih sredstev, kar je postavljeno kot osnovni cilj pri
financiranju iz proračuna v naslednjem letu.
PRIMERNA PORAB A OBČINE

Zakon o financiranju občin (ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Primerna
poraba občine predstavlja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine. S spremembo
zakonodaje pa se je spremenil sam izračun primerne porabe kot tudi opredelitev virov za njeno kritje.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:
- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v
občini,
- števila prebivalcev občine,
- in povprečnine.
Na podlagi posredovanih izračunov za leto 2013 znaša primerna poraba za občino Miren-Kostanjevica
2.681.809, kar je za 11.623 € manj kot za leto 2012, ko je znašala 2.693.432 €.
Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ(ZUJF), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 40/2012 z dne
30.5.2012, je bila v letu 2012 občinam znižana povprečnina iz 554,50 € na 543 €. V začetku meseca oktobra
so Vlada RS in reprezentativni združenji občin - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije
podpisali dogovor o višini povprečnine, po katerem bo ta v prihodnjih dveh letih še nižja in bo znašala 536 €.
Temu sorazmerno se znižajo razpoložljivi prihodki občine za pokrivanje primerne porabe v letu 2013 in
2014. Zmanjšanje povprečnine izhaja iz težavne javnofinančne situacije in nalaga občinam racionalizacijo
stroškov poslovanja na vseh področjih, zato mora vsak proračunski uporabnik sprejeti ustrezne ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti ter slediti usmeritvi glede nižanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov.
Povprečnina je za leto 2013 določena že v zakonu o izvrševanja proračuna in znaša 536 €. Povprečnina je na
prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO
pripada posamezni občini.
Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam posreduje izračun
primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in zneske finančne izravnave za leto 2013 izračunanih na
podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu o izvrševanju proračuna. Finančna izravnava
predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z
zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Miren-Kostanjevica do finančne izravnave ni
upravičena.
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STANJE ZADOLŽENOSTI

Okviri zadolževanja občin so opredeljeni z ZJF in ZFO. Z odlokom o proračunu občine se določi načrtovani
obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine. Soglasje za zadolževanje občinskih javnih zavodov in
javnih podjetij tudi določi občinski svet. V odloku o proračunu pa se določi obseg zadolževanja oziroma
poroštev teh pravnih oseb.
Prav tako občinski svet določi pogoje za zadolževanje pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje.
Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg
zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva
sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga občinskega
proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem,
katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih
uporabnikov občinskega proračuna.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih
najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev
obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v
posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz
državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.
Stanje zadolženosti občine Miren-Kostanjevica na dan 31.12.2012 iz naslova najetega kredita v letu 2009
znaša 57.391,32 €. V letu 2014 je načrtovana nova zadolžitev v višini 682.292 €, zmanjšana za stanje
sredstev na računu občine na dan 31.12.2013.
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NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE
Pri pripravi proračuna za 2013 in 2014 oz. njenega investicijskega dela se je sledilo strateškim usmeritvam
občine, pri katerih je vodilna usmeritev program Varovanje okolja in naravne dediščine. Izhodišča okoljevarstvenega programa najdemo v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda
sprejetega v avgustu 2006, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva
voda (UL RS št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES
91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih
izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).
Med pomembnejše projekte iz programa Varovanja okolja štejemo poglavje Ravnanje z odpadnimi vodami.
Tu moramo na prvem mestu omeniti regijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke
Soče, v katero spada tudi dokončanje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Miren. Sredstva za izvedbo
projekta so zagotovljena iz državnega proračuna, evropskih kohezijskih skladov, manjši del pa predstavljajo
lastna sredstva občine. V to področje sodi tudi pomemben projekt Čistilna naprava s pripadajočim
kanalizacijskem sistemom v Opatjem selu, ki se večinoma financira iz evropskih sredstev čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013.
Med pomembnejše okoljske programe sodi tudi program Upravljanje in nadzor vodnih virov znotraj katerega
si pomembno pozornost zasluži regijski projekt »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa«, v sklopu katerega
bomo s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada opravili vse nujno potrebne obnove vodovodov na Kraškem
delu občine.
K programu Varovanja okolja pomembno sodijo projekti zbiranja in ravnanja z odpadki. Občina še naprej
vlaga v izgradnjo ekoloških otokov in zbirnih centrov v sodelovanju z Krajevnimi skupnostmi in
koncesionarjem za ravnanje z odpadki. Seveda ne moremo mimo regijskega projekta, projekta za celotno
območje Goriške statistične regije, CERO - regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, katerega
poglavitni cilj je skladno z zahtevano zakonodajo zagotovitev centralne predelave in obdelave mešanih
komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij in blata komunalnih čistilnih naprav ter odlaganja preostanka
odpadkov, kar bi bilo podlaga za zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno sprejemljivo izvajanje javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
V sklopu strateške usmeritve Varovanje okolja in naravne dediščine omenjamo projekte, ki pomembno
vplivajo na izboljšanje stanja okolja: čezmejni projekt Living Fountains (oživljanje vodnjakov in kalov),
Hiša opajske tradicije, Park Miren, Kamp na Kalu – Sela na Krasu so le nekateri, ki jih načrtujemo v tem
proračunskem obdobju izpeljati s pomočjo evropskih in državnih sredstev.

Druga strateška usmeritev občine je Strategija razvoja turizma občine sprejeta v letu 2006. Nadaljujejo se
projekti obogatitve ponudbe kulturne in naravne dediščine »Parka Cerje« z nadgradnjo dosedanjih tematskih
poti in sodelovanjem v čezmejnih regijskih projektih Poti miru, ki se v večini financira z evropskimi sredstvi.
Z ustanovitvijo lokalne turistične organizacije LTO- ja bo dana možnost hitrejšega uresničevanja strategije
turizma in njenih ciljev. V sklopu tega spada ureditev mejnih prehodov, ki smo jih prejeli v last od države za
točno določene vsebine z opremo in ureditev sedeža LTO-ja v bivšem mirenskem mejnem objektu. Cilj
strategije je tudi dokončanje Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju, čemur bo potrebno nameniti
posebno pozornost za dokončanje in usklajevanje z državnimi institucijami o opremljanju in upravljanju.
Aktivnosti za dokončanje pomnika so predvidene v dveh projektih čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija
2007-2013: CAMAA in POT MIRU. Projekt CAMAA je dvoleten, kjer se bo sofinanciralo predvsem
strokovne priprave dokumentacije za opremo in nabavo opreme Cerja. Poleg tega je za opremo predviden
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denar v projektu POT MIRU. V to programsko usmeritev sodi ureditev Muzeja opekarstva, ki bo zagotovo
prispevek k ohranjanju kulturne dediščine.

Dolgoročno pomemben projekt za razvoj občine na kulturnem področju je Kulturno upravni center II. Faza
(Kulturni dom), ki se bo s fazno izgradnjo pričel odvijati v naslednjem letu.

Vsekakor spada obnova in vzdrževanje cest v lepšo predstavitev občine obiskovalcem. V ta namen bo
osrednja investicija modernizacija regionalne ceste med Mirnom in Vojščico, ki jo bomo izpeljali skupaj s
DRSC-jem. Za varnost na regionalni cesti R3-614 Bazara-Miren, pa bo ključnega pomena rekonstrukcija
križišča Križ Cijan. Obe investiciji sta zajeti v državnem proračunu.
Tretja strateška usmeritev občine je Lokalni energetski koncept občine, katerega osnovni cilj je bila
analiza energetskega stanja v občini Miren-Kostanjevica ter postavitev primernih ukrepov za izboljšanje tega
stanja na področjih javnega in privatnega sektorja ter industrije v občini. Z zadostitvijo glavnega cilja
projekta bodo neposredno zadoščeni tudi cilji kot so zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje
prihrankov za občino in njene prebivalce na področju energetike, pridobitev možnosti za subvencioniranje
raznih projektov s strani države in evropske skupnosti na področju energetike. V letu 2012 je bil izveden
projekt DOLB Miren, ki bo pripomogel k energetski učinkovitosti javnih stavb in industrije. Z obnovo javne
razsvetljave v občini, ki mora ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in
ostali okoljski zakonodaji, bomo nadaljevali uresničevanje tega koncepta. Projekt Energetska obnova
Osnovne šole Bilje bo ne le uresničeval strateško usmeritev energetskega koncepta občine, temveč tudi
pripomogel k izboljšanju pogojev izobraževanja. Poleg tega je predvidena izdelav dokumentacije v kateri bi
predvideli širitev Vrtca Bilje v sklopu obstoječih zemljišč ob osnovni šoli Bilje ter izgradnja energetsko
pasivnega vrtca Opatje selo. Ena izmed nalog občine, ki nam jih nalaga Zakonu o lokalni samoupravi, je tudi
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, razvoja športa in kulture v
lokalni skupnosti. Del Osnovne šole Miren je potreben obnove oziroma je zanj predvideno rušenje. Zato se
načrtuje obnova in izgradnja prizidka šole, ter zaradi dotrajanosti stare telovadnice izgradnjo nove, ki je
nujna za izvajanje šolske vzgoje. Sredstva za izgradnjo bomo poskusili pridobiti skozi energetske razpise. Še
vedno ostaja neizveden projekt Vrtec Opatje selo, za katerega se predvideva prodaja stare zgradbe in
nadomestna izgradnja energetsko pasivnega Vrtca.
Velik pomen za občino je aktivno ukvarjanje z poplavna ogroženostjo. V sodelovanju z koncesionarjem
Hidrotehnikom se bomo prizadevali za čim hitrejšo realizacijo predvidenih sanacij vodotokov, kakor tudi z
okoljskim ministrstvom za vključevanje občine v dolgoročne ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in
programe sanacije vodotokov ter izvajanje preventivnih ukrepov.
Kot vsa leta do sedaj nameravamo zagotavljati sredstva za normalno delovanje Krajevnih skupnosti in
društev.
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I.
SPLOŠNI DEL
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 3.206.551 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 2.681.809 €
Davki na dohodek in dobiček so planirani v višini 2.681.809 € in zajemajo prihodke od dohodnine. Predstavljajo
največji in s tem tudi najpomembnejši občinski prihodek.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 338.742 €
Davki na premoženje so planirani v skupni višini 338.742 €. Zajemajo pa:


davke na nepremičnine v višini 236.100 € (davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb, davek od
premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih
in od fizičnih oseb in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča)



davke na premičnine v višini 1.602 € (davek na vodna plovila, zamudne obresti od davkov na premičnine)



davke na dediščine in darila v višini 50.020 € (davek na dediščine in darila, zamudne obresti davkov
občanov)



davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 51.020 € (davek na promet nepremičninod pravnih oseb, davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb, davek na promet nepremičnin-od pravnih
in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v RS, zamudne obresti od davka na promet
nepremičnin).

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 181.000 €
Domači davki na blago in storitve so planirani v skupni višini 181.000 €. Zajemajo pa davke na posebne storitve v
višini 5.000 € (davek na dobitke od iger na srečo) in druge davke na uporabo blaga in storitev v višini 176.000 €
(okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)

706 - Drugi davki
Vrednost: 5.000 €
Drugi davki so planirani v višini 5.000 €. Preko tega konta davčna uprava usklajuje javnofinančne prihodke in se
točne vrednosti ne da napovedati.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 814.727 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 646.167 €
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Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v skupni višini 646.167,02 €. Zajemajo
pa prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki v višini 7.000 € (dobiček
Komunala), prihodke od obresti v višini 3.797 € in prihodke od premoženja v višini 635.370,02 € (prihodki od
najemnin, prihodki iz naslova podeljenih koncesij in iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice). V okviru te skupine prihodkov je najpomembnejši
prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki je planiran v višini 462.000 €.

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 500 €
Prihodki od taks in pristojbin so planirani v višini 500 € in zajemajo prihodke od upravnih taks.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 5.000 €
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so planirani v višini 5.000 € . Zajemajo pa globe za prekrške v višini
1.000 €, prihodke od denarnih kazni v upravnih postopkih v višini 1.000 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora v višini 2.000 € in povprečnine oz. sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških v višini
1.000 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 163.060 €
Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 163.060 €. Tu so zajeti drugi nedavčni prihodki (prihodki KS)
v višini 2.560 €, prihodki od komunalnih prispevkov v višini 110.000 € in drugi izredni nedavčni prihodki v višini
50.500 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 702.660 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 108.000 €
Obrazložitev NRP.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 594.660 €
Tu so zajeti prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 7.200 € in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v
višini 587.460 €.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 32.200 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 32.200 €
Prihodki od prejetih donacij iz domačih virov so planirani v višini 32.200 € in zajemajo prihodke od prejetih donacij
in daril od domačih pravnih oseb v višini 27.200 € (20.000 € so prihodki občine za spomenik na Cerju, 7.200 € pa so
prihodki od donacij KS) in prihodke od prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb v višini 5.000 € (spomenik
na Cerju)
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 5.842.748 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 2.186.571 €
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so planirani v višini 2.186.571 € in zajemajo prihodke od
prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 2.149.571 € in sicer: GD Kostanjevica-požarna taksa
19.000 €, projekt "Croctal" 5.201 €, R CERO Nova Gorica 79.012 €, čistilna naprava Opatje selo 18.751 €, čistilna
naprava Vrtojbica 552.359 €, oživljanje vodnjakov in kalov - projekt "Living Fountains" 1.899 €, hiša Opajske
tradicije v višini 73.909 €, oskrba s pitno vodo Obale in Krasa 69.457 €, projekt "CAMAA" 5.608 €, obnova OŠ
Miren v višini 1.324.375 € in prihodke od drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini
37.000 € (sredstva za skupno občinsko upravo, sofinanciranje gozdnih cest).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
Vrednost: 3.656.177 €
Zajemajo pa prihodke od prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
strukturnih skladov v višini 334.567 € (KUC Miren II. faza 60.578 €, projekt "Croctal" 44.207 €, čistilna naprava
Opatje selo 159.383 €, obnova vodnjakov in kalov 20.729 €, projekt "CAMAA" 49.670 €) in prihodki od prejetih
sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 3.321.610 € (R
CERO Nova Gorica 447.801 €, čistilna naprava Vrtojbica 2.240.363 €, oskrba z vodo Obale in Krasa 633.446 €).

Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 1.285.819 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 345.087 €
Odhodki od plač in drugih izdatkov zaposlenim so planirani v višini 345.086,95 € in zajemajo sredstva plač in
dodatkov (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, drugi dodatki) v višini 303.253,32 €, regresa za letni dopust v
višini 5.687,34 €, povračil in nadomestil (prehrana, prevoz) v višini 28.946,29 €, sredstva za delovno uspešnost v
višini 6.000 €, sredstva za nadurno delo v višini 1.200 €.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 55.643 €
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 55.643,48 € in zajemajo vse prispevke na plače in
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za redno zaposlene delavce.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 832.975 €
Izdatki za blago in storitve so planirani v višini 832.974,85 € in zajemajo pisarniški in splošni material in storitve v
višini 45.482 €, posebni material in storitve (protokolarna darila, promocije, geodetske storitve, parcelacije, cenitve)
v višini 36.921 €, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 156.310 €, prevozne stroške in
storitve v višini 9.500 €, izdatke za službena potovanja v višini 9.078,85 €, odhodke za tekoče vzdrževanje v višini
251.576 € in druge operativne odhodke v višini 324.107 €.
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409 - Rezerve
Vrednost: 52.114 €
Odhodki proračunske rezerve so planirani v višini 52.114 € in znašajo 0,5% planiranih prihodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 1.636.220 €

410 - Subvencije
Vrednost: 17.000 €
Zajemajo kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 922.200 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v višini 976.700 € in zajemajo družinske prejemke in
starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka) v višini 15.000 €, transfere za zagotavljanje socialne varnosti v
višini 5.000 € (denarne pomoči), nadomestila plač (refundacija plač za civilno zaščito) v višini 1.500 € in druge
transfere posameznikom v višini 900.700 € (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje
prehrane učencev in dijakov, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 153.723 €
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 153.723 €.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 543.297 €
Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 543.297,11 € in zajemajo tekoče transfere v sklade socialnega
zavarovanja v višini 25.000 € (plačilo prispevkov za brezposelne osebe), tekoče transfere v javne sklade v višini
67.838,51 € in tekoče transfere v javne zavode v višini 450.458,60 € (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
sredstva za prispevke, izdatke za blago in storitve in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 7.542.180 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 7.542.180 €
Odhodki zajemajo nakup opreme v višini 45.320 € (pisarniško pohištvo in oprema, strojna računalniška oprema, za
vzdrževanje parkov in vrtov ter nakup druge opreme in napeljav) , novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini
7.196.025 €, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 6.000 €, nakup zemljišč v višini 212.750 €, nakup
nematerialnega premoženja (licenčna programska oprema) v višini 2.000 € in študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 80.084,92 €.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 816.958 €
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431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 74.000 €
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so planirani v višini 74.000 € in
sicer nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 742.958 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 742.958 € in sicer investicijski transferi
občinam v višini 695.191,42 € (R CERO Nova Gorica) in javnim zavodom v višini 47.766,85 €.

Stran 16 od 69

B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 682.292 €

500 – Domače zadolževanje
Vrednost:682.292 €
Občina v letu 2014 planira zadolžitev za izvedbo investicije obnova OŠ s telovadnico v Mirnu v višini 682.291,56 €.

Skupaj so prihodki proračuna planirani v višini 11.281.177,58 € (10.598.886,02 + prihodki od zadolžitve 682.291,56
€), odhodki pa 11.281.177,58 €. Prihodki in odhodki so uravnoteženi.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 130.307 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 01-POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan). Zajema le en glavni program.

0101 - Politični sistem
Vrednost: 130.307 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Zajema štiri podprograme in sicer dejavnost občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, dejavnost
župana in podžupanov in spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
1000 - Občinski svet
Vrednost: 66.045 €

01001010 - Stroški svetnikov
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški svetnikov zajemajo plačilo sejnin za seje občinskega sveta.

01001020 - Stroški odborov in komisij
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški odborov in komisij zajemajo stroške sejnin za občinske odbore in komisije.

01001030 - Financiranje političnih strank
Vrednost: 8.045 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje političnih strank je planirano v višini 8.045 € in predstavlja 0,3% primerne porabe občine za leto 2014
(2.681.809 €). Podatek je enak letu 2013. Ko bo Ministrstvo za finance pripravilo nov izračun primerne porabe za
leto 2014 bomo postavko popravili.

01001040 - Pokroviteljstvo občinskega sveta
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva razdeli komisija na podlagi prispelih vlog.
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 64.262 €
Opis podprograma
Program zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije ter materialne stroške.

3000 - Župan
Vrednost: 68.782 €

01003010 - Plače poklicnih funkcionarjev
Vrednost: 48.462 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plače poklicnih funkcionarjev so planirane v višini 48.462 € in zajemajo plačo poklicnega župana z vsemi dajatvami
in drugimi osebnimi prejemki (prehrana, prevoz, regres).

01003020 - Pokroviteljstvo župana
Vrednost: 3.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pokroviteljstvo župana je planirano v višini 3.800 €.

01003030 - Opravljanje funkcije podžupana
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajema nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 12.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter
nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave,
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. To področje zajema tri glavne programe in sicer:
-

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

-

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

-

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 4.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev
in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 4.500 €
Opis podprograma
Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometaprovizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev
(nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks …).
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02001010 - Stroški plačilnega prometa
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zajemajo stroške za plačilo provizije Upravi RS za javna plačila za opravljanje plačilnega prometa.

02001020 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka plačila za pobiranje občinskih dajatev je planirana v višini 2.000 € in zajema plačilo manipulativnih
stroškov takse za obremenjevanje vode.

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 8.000 €
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Podprogram, ki se
nanaša na ta glavni program je dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 8.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora.

2000 - Nadzorni odbor
Vrednost: 8.000 €

02002010 - Stroški sejnin
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški sejnin nadzornega odbora so planirani v višini 8.000 €.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 164.999 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
To področje zajema tri glavne programe:
-

0401 Kadrovska uprava

-

0402 Informatizacija uprave

-

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava
Vrednost: 2.000 €
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Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih
nagrad - denarne nagrade in priznanja.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma zajema vodenje kadrovskih zadev-stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad-denarne
nagrade in priznanja.

04001010 - Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in
priznanj
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške podelitve nagrad.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 162.999 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter
sredstva za poslovne prostore občine. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so: obveščanje domače in
tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov in razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 13.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo)
in vzdrževanje spletnih strani občine.

4000 - Občinska uprava
04002010 - Objava občinskih predpisov, oglaševanje
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške oglaševanja v časopisih in v drugih medijih ter stroške uradnih objav v Uradnem listu.

04002020 - Izdelava označnih tabel in oglasnih desk
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo porabljena v skladu s potrebami.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 23.000 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov.

04003010 - Občinski praznik
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške izvedbe občinskega praznika.

04003020 - Prireditve, otvoritve
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema razne stroške, ki se pojavljajo ob organizaciji prireditev in otvoritev.

04003030 - Novoletna obdaritev
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema nakup poslovnih daril in druge stroške novoletne obdaritve.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 126.999 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče
vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje in investicije v poslovne prostore v lasti občine.

04004010 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo stroškov odvetnikov, notarjev itd.

04004020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja objektov v višini 5.000 €, stroške zavarovalnih premij za objekte v
višini 1.700 € in stroške zavarovalnih premij za opremo v višini 300 €.

04004030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

04004060 - Kulturno-upravni center Miren 2. faza -3. etapa
Vrednost: 97.999 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

04004070 - Sanacija dvorane Kostanjevica
Vrednost: 10.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 505.906 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06-LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. To področje zajema tri glavne programe in sicer:
-

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

-

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

-

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Vrednost: 6.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). Zajema tri podprograme in sicer: priprava
strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam, nacionalno
združenje lokalnih skupnosti in povezovanje lokalnih skupnosti.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 6.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin
Slovenije)

06001010 - Skupnost občin Slovenije + ZSO
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo članarin Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije ter stroške izvedbe revizije
v letu 2014.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 499.906 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in vsebuje dva
podprograma in sicer administracija občinske uprave in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 493.206 €
Opis podprograma
Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške in stroške počitniške dejavnosti
(upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
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3000 - Župan
06003069 - Materialni stroški župan
Vrednost: 4.520 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavke zajema materialne stroške župana in sicer dnevnice za službena potovanja v državi v višini 120 € in stroške
prevoza v državi v višini 4.400€.

4000 - Občinska uprava
06003010 - Plače
Vrednost: 309.556 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka plače zajema stroške plač s prispevki, stroške prehrane, prevoza na delo, regresa za letni dopust, jubilejnih
nagrad in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 14 redno zaposlenih delavcev.

06003030 - Študentski servis
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema razne stroške, ki se jih tekom leta poravnava na podlagi študentskih napotnic.

06003040 - Zunanji strokovni sodelavci
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške plačila zunanjih sodelavcev (okolje in prostor, pravna pomoč).

06003060 - Materialni stroški
Vrednost: 97.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Materialni stroški so planirani v višini 97.650 € in zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev v višini 7.000
€, čistilnega materiala in storitev v višini 6.200 €, storitve varovanja zgradb in prostorov v višini 900 €, stroške
časopisov, revij, knjig in strokovne literature v višini 4.000 €, izdatke za reprezentanco v višini 3.000 €, drugi
splošni material in storitve v višini 1.000 €, stroške električne energije v višini 8.000 €, poraba kuriv in stroški
ogrevanja v višini 7.000 €, voda in komunalne storitve v višini 2.500 €, odvoz smeti v višini 1.500 €, telefon, faks,
elektronska pošta v višini 9.000 €, poštnina in kurirske storitve v višini 5.800 €, goriva in maziva za prevozna
sredstva v višini 5.800 €, vzdrževanje in popravila vozil v višini 2.000 €, pristojbine za registracijo vozil v višini 300
€, zavarovalne premije za motorna vozila v višini 1.400 €, dnevnice za službena potovanja v državi v višini 250 €,
stroški prevoza v državi v višini 3.500 €, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 4.000 €, tekoče
vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 10.000 €, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme v višini
4.000 €, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih v višini 3.500 € in drugi operativni odhodki v višini 7.000 €.

06003070 - Občinske skupne službe (komunalni nadzor)
Vrednost: 58.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirani odhodki v višini 58.000 € in zajemajo stroške za delovanje medobčinske uprave
(komunalni nadzor).
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 6.700 €
Opis podprograma
Podprogram zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje in investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

06004010 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 2.000 € in sicer za tekoče vzdrževanje 1.500 € in za zavarovalne premije za opremo
500 €.

06004030 - Nakup opreme upravnih prostorov
Vrednost: 4.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 128.371 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. To področje zajema en glavni program
in sicer varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 128.371 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 18.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in
opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč
in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.

07001010 - Stroški civilne zaščite
Vrednost: 18.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka stroški civilne zaščite je planirana v višini 18.500 € in zajema stroške civilne zaščite v višini 14.000 €,
druga nadomestila plač (refundacije plač vpoklicanih pripadnikov) v višini 1.500 € in tekoče transfere nepridobitnim
organizacijam in ustanovam (sofinanciranje delovanja jamarskega kluba Temnica) v višini 3.000 €.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 109.871 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega
delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in
občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme, investicije v
gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

07002010 - Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za delovanje PGD Kostanjevica na Krasu.

07002030 – Požarna taksa
Vrednost: 19.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema požarno takso, ki jo dobimo od Ministrstva za obrambo in jo prenakažemo PGD Kostanjevica.

07002040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot
Vrednost: 65.871 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost v Novi Gorici v skladu s pogodbo za
leto 2014.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 4.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje
varnosti v občini. Zajema en glavni program in sicer policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 4.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občini.

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 4.000 €
Opis podprograma

08001010 - Preventiva v cestnem prometu in problematika drog
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 4.000 €. Sredstva so namenjena izvajanju preventivnih programov.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 66.900 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva
(gozdna infrastruktura) in ribištva. To področje zajema štiri glavne programe.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 43.900 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu
in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 17.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živinorejske
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

11001010 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Vrednost: 17.000 €
Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 26.900 €
Opis podprograma
Podprogram zajema obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena
na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti in podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva,
zveze)

11002020 - Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti
Vrednost: 1.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vzdrževanje poljskih poti.

11002030 - Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje projektov za razvoj podeželja, ki se prijavljajo na razpis LAS-a jugozahodnega dela Severne
Primorske. in smo jim partnerji: To so projekti: OKO KRASA lastna sredstva 7.303,23 EUR (projekt delež skupno
z LEADER-EU sredstvi 25.039,66 EUR) , projekt OŽIVLJANJE GORIŠKEGA VRTNARSTVA lastna sredstva
145,84 EUR (projekt delež skupno z LEADER-EU sredstvi 500 EUR z DDV-jem), TURISTIČNI VODNIK PO
GORIŠKI lastna sredstva 978,81(projekt delež skupno z LEADER-EU sredstvi 3.355,89 €)

11002040 - LAS-razvojni programi podeželja
Vrednost: 5.300 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja pisarne Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja - LAS
jugozahodnega dela Severne Primorske. Znesek obsega polovico sredstev za delovanje drugo polovico krije
program Leader iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev MKGP

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 11.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter
sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 11.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

11003010 - Azil za živali
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje delovanja azila in prevoze zapuščenih živali v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 12.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 12.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

11004010 - Vzdrževanje gozdnih cest
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema obsekovanje in gramoziranje gozdnih cest v sodelovanju z Zavodom za gozdove.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Vrednost: 434.517 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
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1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 434.517 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 141.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje promet – grbine).

13001010 - Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture
Vrednost: 71.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje občinskih cest in manjša popravila.

13001020 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin
Vrednost: 70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 80.000 € in zajema 10.000 € za tekoče vzdrževanje javnih poti in površin ter 60.000 €
za rekonstrukcije javnih poti - obrazložitev NRP!

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 208.117 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja,
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine).

13002010 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
Vrednost: 150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložena v okviru NRP.

13002020 - Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in
infrastrukturo
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložena v NRP.

13002050 – Croctail
Vrednost: 48.032 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

13002060 - Reg.omrežje koleskarskih povezav Goriške
Vrednost: 85 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 20.400 €
Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banko prometnih
podatkov, prometne tokove, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometno
signalizacijo, neprometne znake in oglaševanje.

13003010 - Banka cestnih podatkov
Vrednost: 2.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.400 €.

13003020 - Prometna signalizacija
Vrednost: 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vzdrževanje in obnavljanje prometne, talne in ostale signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 65.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave.

13004010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 60.000 € in zajema plačilo stroškov elektrike za javno razsvetljavo v višini 50.000 € in
plačilo tekočega vzdrževanja javne razsvetljave v višini 10.000 €.

13004020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev je podana v NRP.

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 109.259 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. To področje zajema tri glavne
programe. To področje zajema tri glavne programe in sicer: urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva
potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 46.639 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 46.639 €
Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje občinskih medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programa skladov oz. sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva.

14001010 - Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške
Vrednost: 18.639 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki se nakažejo Skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške v skladu s pogodbo.
Sredstva so namenjena kreditiranju malega gospodarstva.

14001020 - Regijski razvojni projekti
Vrednost: 28.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 28.000 €.(postavka je namenjena regijskim projektom, ki jih večina izvajajo regijska
razvojne agencije: RRA severne Primorske,ki je letos nosilna mreže severnoprimorskih razvojnih agencij 4.123 €.
Kot partnerji sodelujemo tudi pri številnih projektih, ki se nanašajo na vsa področja. Večina teh projektov se bodo
predvidoma financiralo iz evropskih sredstev in državnih sredstev in so velikega pomena za vse prebivalce v regiji.
Podprti projekti po področjih so:
Lokalni projekti: Nudenje podjetniških informacij in podjetniško svetovanje 3982 €, Podjetniške delavnice 1085
€, Inovativno okolje-Mladi raziskovalci iz gospodarstva 1114 €, Informacijska točka EUROPE DIRECT 2.447
Center za razvoj človeških virov: "Ponujam-ponujaš" 881 €, Podjetniški krožki 881 €, Projektna pisarna:
Spremljanje in obveščanje o domačih in tujih razpisih 1640 €, Pomoč, pri turistični promociji 213, Pomoč,
svetovanje pri trženju kmetijskih in obrtniških izdelkov 359 €
Mednarodni projekti: Regijsko socialno partnerstvo SEA 445 €, AGRONET 294 €, SUSUCULT 2218 €, ICON
393 €, UL-LO-JE 287 €, TIP 384 €, ALISTO 281 €, HERISTATE 289 €, POSSO NON POSSO VADO –
LDV1167 €, MMWD 1730 €, EASE&SEE 1730 € , GORIŠKI VRTOVI 91 €, ALPINFONET 1512 €
Regionalni projekti: Kompetenčni center 654 € Organizacija in izvedba programov usposabljanja 1298 €, Socialno
podjetništvo 1298 €,

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 62.620 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
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14039001 - Promocija občine
Vrednost: 9.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščinepremične in nepremične- in naravne dediščine (razstave …) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke,
razglednice).

14002010 - Promocijske aktivnosti
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške kart, zloženk, udeležbe na sejmih itd.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 53.620 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij
(zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj
turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

14003010 - Sofinanciranje programov turističnih društev
Vrednost: 3.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje občinskih turističnih društev na podlagi razpisa (TD I. svit Lokvica, TD Cerje, TD
Dren, ŠTD Orehovlje, KTD Bilje).

14003020 - Turistična infrastruktura
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške ureditve turistične infrastrukture (klopi, smetnjaki, wc kabine, peš poti ...)

14003060 - Zavod za turizem
Vrednost: 35.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z ustanovitvijo Zavoda za turizem-LTO Park Cerje, ki bo uresničeval že izdelano Strategijo razvoja turizma in skrbel
za celovit in usklajen razvoj turizma, bo potrebno zagotoviti sredstva za delovanje le tega. Predvidena je zaposlitev ene
osebe direktorja, ki mu je določena plača v skladu z Uredbo o plačah direktorjev. Za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti
je predvideno še dodatna pomoč v okviru študentskega dela oz. pogodbenega dela.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 4.367.710 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. To področje zajema pet glavnih programov in sicer:
-

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

-

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

-

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

-

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
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-

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 4.308.335 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 742.691 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

15001010 - Splošna komunalna dejavnost
Vrednost: 12.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 12.500 € in zajema odvoz smeti v višini 4.500 € ter razne druge stroške splošne
komunalne dejavnosti v višini 8.000 €.

15001020 - Sanacija črnih odlagališč
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške čiščenja in odvoza odpadkov iz črnih odlagališč.

15001030 - Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

15001040 - R CERO Nova Gorica
Vrednost: 695.191 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev je v NRP.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 3.438.364 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

15002020 - Vzdrževanje čistilnih naprav
Vrednost: 29.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 29.500 € in zajema stroške električne energije za obratovanje čistilne naprave v Biljah
v višini 9.500 € in tekoče vzdrževanje v višini 20.000 €.
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15002040 - Čistilna naprava ob Vrtojbici
Vrednost: 3.112.171 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP!

15002130 - Kanalizacija in ČN Opatje selo
Vrednost: 246.693 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

15002140 - Kanalizacija Bilje
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
Vrednost: 127.279 €
Opis podprograma
Podprogram zajema varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite-nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje
nedovoljenih odpadov za avtomobile.

15003010 - Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo opravljenih storitev (deratizacije).

15003020 - Analiza bivalnega okolja
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema analizo vode reke Vipave in Vrtojbice v mesecih kopalne sezone.

15003030 - Sanacija vodnjakov in kalov - Projekt Living Fountains
Vrednost: 25.237 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

15003050 - Hiša Opajske tradic ije
Vrednost: 92.042 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

15003070 - Park Miren
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
Vrednost: 59.375 €
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Opis glavnega programa
Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Vrednost: 59.375 €
Opis podprograma
Podprogram zajema pripravo strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnovo
naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

15004010 - Projekt Carso Kras
Vrednost: 1.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

15004020 - CAMAA
Vrednost: 58.075 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Vrednost: 1.336.779 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje
z zemljišči in komunalna dejavnost). Zajema štiri glavne programe in sicer:
-

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

-

1603 Komunalna dejavnost

-

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

-

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 45.900 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 20.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov.

16001010 - Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve)
Vrednost: 20.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Redni stroški urejanja prostora so planirani v višini 20.000 € in zajemajo stroške geodetskih storitev, parcelacij,
cenitev in drugih podobnih storitev v višini 12.000 ter druge operativne odhodke v višini 8.000 €.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 25.900 €
Opis podprograma
Podprogram zajema prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje.

16002020 - GOLEA-energetski koncept občine
Vrednost: 5.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka GOLEA-energetski koncept občine je planirana v višini 5.900 €. GOLEA izvaja za občino energetski
management v skladu z sprejetim energetskim konceptom občine. Izvajalo se bo naslednje aktivnosti: projekt
obveščanja in ozaveščanja občanov (priprava člankov, info list), priprava letnih poročil o izvajanju LEK-a, ,
uvajanje energetskega knjigovodstva CSRE, izdelava energetske bilance občine, priprava projektnih nalog za
izvedbo projektov vgradnja merilne opreme za spremljanje rabe energije v eni izmed stavb, ki je lasti lokalne
skupnosti in vzpostavitev on-line nadzornega sistema izdelava študije izvedljivosti za dvig energetske učinkovitosti
in obnovljivih virov energije. Občina se je za izvajanje teh aktivnosti prijavila na izvajanje v sklopu projekta
ALTERENERGY, ki ga izvaja GOLEA.

16002030 - Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 1.068.129 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč,
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 1.018.179 €
Opis podprograma
Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

16003010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Vrednost: 71.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 71.200 € in zajema zavarovalne premije za objekte v višini 1.200 € in rekonstrukcije
in adaptacije v višini 70.000 €. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz NRP.

16003020 - Oskrba s pitno vodo obale in krasa
Vrednost: 870.779 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.
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16003030 - Subvencioniranje razlike v ceni vode
Vrednost: 27.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema subvencioniranje vode v skladu s sprejeto ceno Kraškim vodovodom..

16003050 - Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G.
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo računov za vodenje osnovnih sredstev in vodenje katastra.

16003060 - Odplačilo investicij VIK N.G.
Vrednost: 36.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema odplačilo investicij iz preteklih let v skladu s pogodbo št. 014-93/2009-9 z dne 20.12.2012. Prvotni
dolg v višini 402.343,08 € je bil odplačan v letu 2012 v višini 40.000 €. Razliko v višini 362.343,08 € bo občina
poravnala v 10 letih.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 38.950 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in stroške
pogrebnega obreda.

16004000 - Razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

16004080 - Mrliška vežica Orehovlje
Vrednost: 22.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

16004080 - Mrliška vežica in žarni zid Kostanjevica
Vrednost: 6.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

16039003 - Objekti za rekreacijo
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.),
gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

16005010 - Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč
Vrednost: 2.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 9.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

16006010 - Novoletna okrasitev
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški novoletne okrasitve zajemajo montažo in demontažo novoletnih okraskov.

16006020 - Nakup in popravilo novoletnih okraskov
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 10.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
področju.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj,
gradnjo, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup,
gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost
občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

16007010 - Vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov in plačilo stroškov upravljanja podjetju Fertis
d.o.o. Vrtojba.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Vrednost: 212.750 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
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16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 212.750 €
Opis podprograma
Podprogram zajema nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s
konkretnim projektom.

16009010 - Nakup zemljišč
Vrednost: 212.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP in načrt stvarnega premoženja.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 41.150 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva. Zajema pet glavnih programov.

1702 - Primarno zdravstvo
Vrednost: 2.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost metadonskih ambulant, gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove.

17020010 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za sofinanciranje skupne ambulante za odvisnike v Novi Gorici.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Vrednost: 4.650 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja
zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Vrednost: 4.650 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih
(tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanje, predavanja).

17000020 - Projekt "Več zdravja v občini"
Vrednost: 4.650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo in lokalnimi društvi sodelujemo pri pripravi preventivnih akcij za
prebivalce občine v obliki predavanj, delavnic.
V okviru projekta želimo z ozaveščanjem splošne in strokovne javnosti prispevati k izboljšanju telesnega in
duševnega zdravja v manj onesnaženem okolju. Z zdravstveno-vzgojnimi oblikami in metodami dela je program
usmerjen v učenje in spodbujanje otrok in mladostnikov, odraslih in starejših občanov, da z znanjem in lastno
aktivnostjo ohranijo in krepijo zdravje, pravočasno prepoznajo in zdravijo bolezni ter predlagajo ukrepe za reševanje
problemov povezanih z zdravjem in okoljem kjer živijo in delajo. Z naštetimi aktivnostmi bi radi prispevali k
večjemu zavedanju in odgovornosti vsakega posameznika za lastno zdravje.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 34.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 25.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

17001010 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe v skladu z
zakonodajo.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 9.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema plačilo prispevkov mrliško ogledne službe.

17002010 – Mrliško ogledna služba
Vrednost: 9.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo računov za mrliško ogledno službo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 305.470 €
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa,
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne
skupnosti in druge posebne skupine). Zajema štiri glavne programe in sicer:
-

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

-

1803 Programi v kulturi

-

1804 Podpora posebnim skupinam

-

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 49.400 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo
nepremične in premične kulturne dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 49.400 €
Opis podprograma
Podprogram zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih
spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z
dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

18001010 - Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

18001020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

18001040 - Stroški vzdrž. in obratovanja pomnika na Cerju
Vrednost: 9.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tu so zajeti stroški storitev varovanja zgradb in prostorov v višini 1.400 €, električne energije v višini 4.000 € in
drugih operativnih odhodkov v višini 4.000 €.

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 140.170 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke
in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
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18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 68.770 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, druge programe v knjižnicah,
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

18002010 - Goriška knjižnica F. Bevka
Vrednost: 57.770 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka v skladu s pogodbo.

18002020 - Izdajanje občinskega informatorja
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za izdajanje občinskega informatorja zajemajo stroške priprave glasila ob občinskem prazniku
(oblikovanje, tisk).

18002030 - Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov in revij se bodo sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa.

18039002 - Umetniški programi
Vrednost: 7.100 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri),
kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

18003010 - Kulturni dom Nova Gorica
Vrednost: 2.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje delovanja Kulturnega doma Nova Gorica v skladu s pogodbo.

18003020 - Sofinanciranje programov Glasbene mladine
Vrednost: 4.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva zajemajo plačilo računov za izvajanju programa Glasbene mladine na OŠ Miren.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 37.300 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije,
srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje
programa zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev, nagrad za kulturne dosežke.

18004010 - Kulturna društva, neprofitne kult.org. in posamezniki
Vrednost: 35.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za plačilo avtorskih honorarjev umetniških vodij preko avtorske agencije AGES na
podlagi prejetih mesečnih poročil v višini 16.000 €, druge operativne odhodke v višini 3.000 € (nakup oblek, glasbil,
in razne druge pomoči društvom) in financiranje kulturnih društev na podlagi javnega razpisa v višini 16.000 €.

18004020 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica
Vrednost: 2.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za sofinanciranje delovanja sklada v skladu s pogodbo.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 27.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

18005010 - Goriški muzej
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena projektnemu sodelovanju in za raziskovanje kulturne dediščine občine Miren-Kostanjevica.

18005030 - Muzej opekarstva Bilje
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej NRP.

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 18.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.

18006010 - Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih
invalidov
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa - sofinanciranje humanitarnih in veteranskih društev.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 15.500 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

18008010 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

18008020 - Sof. javnih del v javnih zavodih
Vrednost: 9.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema financiranje javnih del Centru za socialno delo, Ljudski univerzi Nova Gorica in Društvu gluhih in
naglušnih v skladu s podpisanimi pogodbami.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 97.400 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju
športa in programov za mladino.

18059001 - Programi športa
Vrednost: 91.400 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč-obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

18009010 - Sofinanciranje športnih društev
Vrednost: 48.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za šport.

18009030 - Financiranje športa v vrtcih in šolah
Vrednost: 3.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka financiranje športa v vrtcih in šolah je planirana v višini 3.400 €. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega
razpisa za šport.

18009040 - Investicije v šport
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema investicijski transfer ND Adria v višini 20.000 € in ŠD Bilje v višini 20.000 €.

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 6.000 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi
študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok
in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost,
nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

18010010 - Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 3.127.627 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanje ter vse oblike pomoči šolajočim. Zajema
pet glavnih programov.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 660.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtca in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.

19029001 - Vrtci
Vrednost: 660.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,
dodatni programi v vrtcih – sofinanciranje letovanja, zimovanja…), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtec.

19001010 - Vrtec Miren
Vrednost: 550.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva zajemajo pokrivanje stroškov za delovanje vrtca v skladu s planom OŠ Miren (sredstva za plače, prispevke,
druge osebne prejemke, materialne stroške).

19001020 - Ostali vrtci
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih občina plačuje drugim vrtcem za otroke, ki imajo stalno bivališče v naši občini in
obiskujejo vrtce izven naše občine.

19001030 - Priprava investicijske dokumentacije
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

Stran 47 od 69

19001040 - Izgradnja vrtca Opatje selo
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 2.284.312 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 2.272.312 €
Opis podprograma
Podprogram zajema materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade),
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

19002010 - Osnovna šola Miren
Vrednost: 164.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Osnovna šola Miren zajema sredstva za pokrivanje dodatnega programa. Dodatni program se plačuje na
osnovi plana OŠ Miren na podlagi katerega se vsako leto sklene pogodba o sofinanciranju dejavnosti osnovne šole.

19002020 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

19002030 - Osnovna šola Kozara
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo prispevka po mesečnih računih za otroke iz naše občine.

19002040 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev NRP.

19002080 – Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu
Vrednost: 2.061.912 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obrazložitev v NRP.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 12.000 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne
stroške, zavarovanje…), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

19003010 - Sofinanciranje glasbenih šol
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva zajemajo sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica in Glasbenega centra Emil Komel iz Gorice.

1904 - Terciarno izobraževanje
Vrednost: 3.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1904- Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev
za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

19049002 - Visokošolsko izobraževanje
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema nakup, gradnjo in vzdrževanje visokih šol.

19003050 - sof. VIRS-visokošolsko in raziskovalno središče Primorske
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z dosedanjo podporo delovanju VIRS- s ciljem zagotovitve priprave in izvajanja določenih visokošolskih
programov za izobraževanje deficitarnih in perspektivnih poklicev v regiji z tesnim sodelovanjem z regijskim
gospodarstvom ter drugimi ustanovami regijskega pomena bomo tudi v letu 2013 skupaj z ostalimi občinami
severno primorske regije sofinancirali njihove programe delovanja.

1905 - Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 6.715 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike
izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

19059001 - Izobraževanje odraslih
Vrednost: 6.715 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni
program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za
izobraževanje odraslih.

19004010 - Sofinanciranje programov Ljudske univerze
Vrednost: 6.715 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranja Centra za vseživljenjsko učenje.
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1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 173.600 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 155.300 €
Opis podprograma
Podprogram zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje
šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

19005010 - Regresiranje prevozov učencev v šolo
Vrednost: 150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo računov za prevoze učencev v šolo.

19005020 - Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi
Vrednost: 5.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema doplačila za šolo v naravi v višini 300 € in za regresiranje prehrane učencev v višini 5.000 €.
Sredstva se odobrijo v skladu z odobrenimi denarnimi socialnimi pomočmi - na osnovi sprejetega pravilnika.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

19005030 - Regresiranje prevozov dijakov
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema regresiranje 40% cene mesečnih vozovnic.

19069003 - Štipendije
Vrednost: 2.800 €
Opis podprograma
Podprogram zajema štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

19005040 - Regijska štipendijska shema
Vrednost: 2.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sofinanciranje regijske štipendijske sheme, ki jo vodi Posoški regijski center za tri štipendiste.

19069004 - Študijske pomoči
Vrednost: 5.500 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.

19006010 - Študijske pomoči
Vrednost: 5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo razdeljena v skladu z razpisom.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 138.900 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Zajema tri glavne programe in sicer:
-

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

-

2002 Varstvo otrok in družine

-

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 18.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem
nivoju.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 18.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih
domov.

20001010 - Obdaritve ob rojstvu otroka
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema denarno pomoč ob rojstvu otroka in sicer: za prvega otroka 250 €, za drugega otroka 350 €, za
tretjega in več pa 450 €.

20001020 - Sof. delovanja varne hiše
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje delovanja varne hiše za žrtve nasilja v družini.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 120.900 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih
za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
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20049001 - Centri za socialno delo
Vrednost: 1.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema dopolnilne programe (preventivne programe za otroke in mladostnike, programe za Rome in za
rejnike).

20001500 - Sof. dnevnega centra za mlade "Žarek"
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 1.000 €. V letu 2011 pričenja z delovanjem Dnevni center za otroke in mladostnike
"Žarek" v Novi Gorici - manjše občine za delovanje prispevajo po 1.000 €. Center bo deloval za območje Upravne
enote Nova Gorica.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 10.200 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje,
financiranje družinskega pomočnika.

20002020 - Financiranje družinskega pomočnika
Vrednost: 10.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema izdatke za financiranje enega družinskega pomočnika.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 92.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre
in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

20003010 - Dom za starejše občane
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo oskrbe v domovih upokojencev.

20003020 - Obdaritve starejših občanov
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške novoletne obdaritve za cca 420 starejših občanov nad 75 let.

20003030 - Pomoč na domu - Center za socialno delo
Vrednost: 54.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške oskrbovalk na terenu, materialne stroške ter stroške vodenja storitve

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 8.700 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez
dedičev.

20004010 - Denarne pomoči
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se odobrijo v skladu z odobrenimi denarnimi socialnimi pomočmi - na osnovi sprejetega pravilnika.

20004020 - Subvencioniranje stanarin
Vrednost: 3.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z zakonodajo je občina dolžna subvencionirati najemnine tistim najemnikom, ki so do tega upravičeni
(trenutno imamo tri take najemnike).

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 9.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva:
rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov,
distrofikov, diabetikov ipd.)

20006010 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Prejemniki teh sredstev so Karitas, Rdeči križ, društvo slepih in
slabovidnih, društvo gluhih in naglušnih, društvo za cerebralno paralizo, društvo obolelih za multiple sklerozo,
društvo za duševno zdravje Šent, klub zdravljenih alkoholikov, društvo ledvičnih bolnikov, diabetikov itd.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 52.114 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in
ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. To področje zajema dva glavna programa.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Vrednost: 41.083 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 52.114 €
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Opis podprograma
Podprogram zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

23001010 - Proračunska rezerva
Vrednost: 52.114 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 0,5% planiranih prihodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 57.391 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 57.391 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna
in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 57.391 €
Opis podprograma
Podprogram zajema glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti
od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem
trgu kapitala.

22001010 - Odplačilo glavnice domačih kreditov
Vrednost: 0
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
3000 - Župan
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB075-09-0001 - Kulturno upravni center Miren II. Faza
Namen in cilj
Osnovni namen je novogradnja Kulturno upravnega centra v Mirnu na zemljišču obstoječega Kulturnega doma.
Aktivnosti za pripravo idejne rešitve so se začele, ko je KS ustanovila Odbor za pripravo idejne rešitve. Izveden je
bil tudi prenos lastništva iz KS na Občino. Z ozirom na obsežnost projekta je le ta razdeljen na fazno izgradnjo.
Stanje projekta
V letu 2009 se je izvedel javni natečaj za izbiro izvajalca za pripravo idejnega projekta in projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V Letu 2010 je bil izbran izvajalec, ki je izdelal Idejni projekt in projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v novembru 2011. Potekajo
aktivnosti za sofinanciranje projekta iz EU virov oz. Neposrednih regionalnih spodbud v okviru ESRR in
Ministrstev. Projekt se bi izvajal fazno, skladno s pridobljenimi finančnimi viri. KS Miren bo projekt sofinancirala
za prostore, ki jih bo uporabljala.

OB075-09-0009 - Obnova stare šole v Temnici
Namen in cilj
Poiskati investitorja za dokončanje in upravljanje 1. nadstropja in mansarde za potrebe oddajanja prenočišč. Ob
uspešni najdbi investitorja, bi lahko investicijo zaključili konec leta 2013.
Stanje projekta
Zaključena in opremljena je klet objekta, pritličje in ena soba v prvem nadstropju za potrebe KS in društev. V
sodelovanju s soinvestitorjem in KS Temnica se je delno uredilo zunanjo ureditev, v začetku leta 2013 pa bomo še
dokončali zunanjo ureditev.

OB075-09-0010 - Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov
Namen in cilj
V letu 2008 smo od države pridobili v lastništvo mejna prehoda Miren in Lokvica za točno določene namene in sicer
za razvoj turizma. V mejnem prehodu Miren nameravamo urediti sedež občinskega LTO-ja(zavoda za turizem) z
info točko in prodajo domačih izdelkov. Začetek dejanske uporabe prostorov je povezan z ustanovitvijo LTO-ja, ter
tako omogočiti začetek izvajanja začrtanih dejavnosti za razvoj turizma v občini. V Lokvici bomo vsebino
oblikovali skupaj z lokalnimi društvi.
Stanje projekta
Objekti so potrebni manjše obnove, na podlagi točne opredelitve vsebine. Za ureditev objektov bomo poskusili
pridobiti sofinancerska sredstva na prihajajočih razpisih za turizem in čezmejno sodelovanje. Na objektu v Mirnu so
bila v začetku 2010 končana gradbeno obrtniška dela. V letu 2012 smo izvedli izdelavo notranje opremo
informacijske pisarne, zasnovano kot čevljarska delavnica z namenom prikaza dediščine čevljarstva Mirna. Z
objektom na Lokvici smo bili v sklopu projekta Walks žal neuspešni in bomo poskusili pridobiti potrebna sredstva
obnove iz drugih virov.

OB075-09-0011 - Obnova Bilje 105
Namen in cilj
Objekt Bilje 105 je v občinski lasti. V njej ima sedež KS Bilje, banka in knjižnica Bilje, ki je potreben obnove.
Obnovo bomo izvedli v sodelovanju z KS Bilje, ki tudi pripravlja projekte. Potrebna rekonstrukcija zajema obnovo
strehe in fasade in notranjih stopnic ter ureditve vhoda z ustrezno rampo za invalide.
Stanje projekta
Izbran je izvajalec, dela potekajo, zaključek del je predviden v februarju 2013 .

Stran 57 od 69

OB075-12-0014 – Sanacija dvorane Kostanjevica na Krasu
Namen in cilj
Večnamenski objekt v Kostanjevici služi v pritličju za potrebe skladiščnih prostorov Občine in trgovine, v
nadstropju pa za potrebe dvorane, ki naj bi služila za potrebe celotnega Krasa. Krajevna skupnost je v preteklih letih
obnovila streho sedaj pa je potrebno obnoviti še preostali del (same prostore, vhod , stavbno pohištvo in zunanjo
okolico s parkirišči)
Stanje projekta
V letu 2013 bomo razpisali izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD in PZI) za rekonstrukcijo dvorane in
ureditev zunanje okolice z parkirišči. Za potrebe parkirišč bo potrebno odkupiti zemljišče.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB075-11-0014 - Nakup opreme upravnih prostorov
Namen in cilj
V stavbi Miren 137 moramo nabaviti še nekaj arhivskih regalov in zamenjati dva odslužena pisarniška stola. V letu
2013 je največji strošek (13.500 €) nabava programske opreme za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o
namenski rabi prostora, ki jih nameravamo implementirat po sprejemu OPN-ja in s sem bistveno skrajšati čase
izdelave teh potrdil in zvečati učinkovitost občinske uprave.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje
OB075-12-0021 - Nakup vozila za nevarne snovi
Namen in cilj
Javni zavod za Gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica je nosilec koncesije za reševanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi. Sedanja oprema je improvizirana in ne zagotavlja učinkovitega in varnega reševanja.
Nabava je skladna s kategorizacijo enote (VI.) in sklepom Poveljstva javne gasilske službe št. 1/11-10 z dne
12.4.2011. Gre za sofinanciranje vseh občin soustanoviteljic JZ.
Stanje projekta
Vozilo je nabavljeno v letu 2012, vendar ni še dokončno opremljeno.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB075-11-0016 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za razvoj podeželja in kmetijstva in se razdeljujejo vsako leto z razpisom.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB075-08-0008 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin
Namen in cilj
Iz smeri Vojščica je potrebno pred vhodom v staro šolo v Temnici urediti križišče v obliki trikotnika (PZI projekt je
že pripravljen).V Biljah se je Občina Miren-Kostanjevica na pobudo Goriških opekarn odločila rekonstruirati dva
obstoječa priključka iz cone opekarne Bilje na regionalno cesto in izdelati nov priključek preko poglobljenih
robnikov med obstoječima priključkoma, ki bo služil za dostop v bodoči muzej, ki bo nastal ob stari opekarni in bo v
lasti Občine Miren-Kostanjevica. Predvideni priključki se nahajajo znotraj naselja Bilje na območju že obstoječih
priključkov ob levem robu regionalne ceste R3-615, odsek 5740 Volčja Draga-Križ. V Mirnu se bo na Bregu (Dele)
uredilo delno razširitev javne poti za boljše dostope do nekaterih hiš (PZI je že pripravljen, potrebno je še odkupiti
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del zemljišča) nakar se bo izvedlo razširitev. . V Biljah je predvidena ureditev JP 759021 Ob pokopališču - Laz spomenik (križišče) (označba cestišča in parkirnih mest in delna razširitev. V Selah na Krasu je predvidena delna
razširitev dela JP 760304 Križišče - zadnja hišna številka (HŠ 9a) (predviden odkup dela zemljišča – za razširitev). V Mirnu
pri grapcu je na JP 759232 Vodmat (križišče) - Japnišče - Pri Grapci (križišče) predvidena ureditev odvodnjavanja s
te poti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB075-08-0004 - Izgradnja povezovalne ceste v Mirnu Krožišče -Breg
Namen in cilj
Osnovni namen je izgradnja povezovalne ceste na Miren Breg z ciljem povečati prometno varnost in razbremenitve
obstoječe ceste na Breg.
Stanje projekta
V letih 2013 in 2014 je planirano pridobivanje potrebnih zemljišč za izgradnjo ceste od krožišča do Brega in
priprava potrebne projektne dokumentacije.

OB075-08-0007 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest
Namen in cilj
Zaradi ozkosti cestišča je v letošnjem letu predvidena razširitev LC 260011 RTC Lokvica - Maloobmejni prehod
Lokvica.

Zaradi dotrajanost asfaltne površine se bo delno preplastilo LC 260025 LC 260050 (križišče) - občinska meja – Škrbina.
Stanje projekta
V letu 2013 je predvidena razširitev lokalne ceste RTC Lokvica - Maloobmejni prehod Lokvica in
odseka v Lipi LC (križišče) - občinska meja - Škrbina .

preplastitev dela

OB075-09-0008 - INTERBIKE-čezmejne kolesarske povezave
Namen in cilj
Projekt je usmerjen v izboljšanje prometne povezanosti in prometnih sistemov na čezmejnem območju ter k
povezovanju urbanih središč in podeželja. Njegova glavna namena sta določiti in vzpostaviti mrežo kolesarskih poti
s spremljajočo infrastrukturo in predlog enotnega sistema njihovega označevanja. Splošni cilj projekta je prispevati
k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju, zato da bi povečali njegovo privlačnost, spodbudili
varovanje okolja in teritorialno povezovanje med državama. Operativni cilji so: izboljšati mrežo kolesarskih in
rekreacijskih povezav na čezmejnem območju, izboljšati povezanost med mesti in podeželjem, spodbuditi uporabo
različnih oblik alternativnih prevoznih sredstev in tako prispevati k zmanjšanju prevoznih stroškov, določiti enoten
sistem označevanja rekreacijskih poti na projektnem območju
Stanje projekta
Prijava na Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov v okviru programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013. Vključenih je 24 partnerjev iz obeh streh meje na slovenski strani vse od Kopra do
Kranjske gore. V letu 2012 se je izvedla asfaltacija kolesarke poti med Vrtojbo in Mirnom, ter izvedba odseka od
parkirišča do Cerja. V letu 2013 je predvidena dodatna investicija na kolesarskih poteh v skupnem znesku
46.138,74 EUR. V letu 2015 bo potrebno postaviti označevalne table, za kar je predvideno 5.000 EUR.

OB075-11-0022 CROCTAL
Namen in cilj
Projekt CroCTaL si kot cilj zastavlja izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo
po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem
območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v območjih partnerjev.
Stanje projekta
Projekt Croctal v Občini Miren-Kostanjevica, je nadaljevanje projekta Interbike, saj je predvidena, poleg nabave
opreme in promocijskih materialov, tudi delna izgradnja kolesarske poti iz Mirna na Kras, katere projektiranje in
pridobivanje potrebnih dovoljenj bo potekalo iz projekta Inter bike.. Skupna vrednost projekta za Občino MirenStran 59 od 69

Kostanjevica je 72.000,00 EUR: nabava opreme: 2.000,00 EUR (kolesa, GPS naprave), promocijski material:
4.000,00 EUR (brošure, zemljevidi,..), investicije: 66.000,00 EUR (izgradnja povezave med Republiko Italijo in
Mirnom ter odseka Miren-Kras). V letu 2013 je predvidena delna rekonstrukcija povezave v skupni vrednosti
19.992,00 EUR, v letu 2014 nakup opreme 2.000,00 EUR, izdelava promocijskega materiala 4.000,00 EUR ter
dodatna rekonstrukcija obstoječe poti Miren-Kras v vrednosti 52.008,00 EUR.

OB075-13-0002 Regionalno omrežje kolesarskih povezav goriške
Namen in cilj





Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje s
poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi
točkami
Priprava programa razvoja turističnega produkta
Operacionalizacija kolesarskega omrežja
Ureditev posameznih kolesarskih povezav (opreme) oziroma točka na obstoječih trasah

Pričakovani rezultati projekta: Izdelana strokovna podlaga, izdelan program razvoja turističnega produkta z
operativnim planom, izdelana dokumentacija za urejanje posameznih prioritetnih tras, urejene štiri lokacije
(1/subregijo) oziroma trase (ureditev in oprema).
- Stanje projekta
Projekt »REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV SEVERNE PRIMORSKE – GORIŠKE
RAZVOJNE REGIJE« je del izvedbenega načrta 2012-2014 kot obvezen intra regijski projekt. Župani so na svetu
regije sprejeli sklep, da pripravi ICRA - Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencija skupni projekt in ga do konca leta
2012 odda vlogo za sofinanciranje iz 6. JP RRP, kar je tudi storila.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB075-08-0006 - Novogradnja in obnova JR
Namen in cilj
Novogradnje skladno s predlogi in potrebami .
Stanje projekta
Zaradi prijave na razpis URJ1 in izvajanja projekta Prenova javne razsvetljave se vsa finančne aktivnosti v zvezi z
obnovo JR izvajajo v tem projektu.

OB075-12-0020 –Prenova javne razsvetljave
Namen in cilj
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007,62/2010) določa
ciljne vrednosti glede porabe električne energije za javno razsvetljavo: letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na
območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina
upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne
vrednosti 44,5 kWh in prav določa, da se za javno razsvetljav smejo uporabljati svetilke, katerih delež svetlobnega
toka, ki seva navzgor, je enak 0%. Večje število svetilk JR smo z sodelovanjem v raziskovalnem projektu tako
imenovane Pametne javne razsvetljave oz Kognitivne javne razsvetljave in podjetjem Envigence d.o.o., zamenjali v
krajih Miren in Kostanjevica na Krasu. V sklopu projekta se je zamenjalo 327 svetilk. S pomočjo izvajanja tega
projekta smo prišli do nekaterih ugotovitev, ki so nam pomagale s pripravo investicijske dokumentacije oz. DIIP-a.
Glavna cilja podelitve koncesije sta:




da bo občina izvedla posodobitev javne razsvetljave (zamenjava obstoječih, neustreznih svetil z novimi
varčnimi in okolju prijaznimi svetili, zamenjava neustreznih svetilk in drogov, vgradnja regulatorjev in
krmilnih sistemov osvetljevanja), s čimer bo zadostila določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja;
prenovljena javna razsvetljava bo energetsko učinkovitejša, kar pomeni, da se bodo stroški javne razsvetljave
zmanjšali.
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Stanje projekta
Neskladnih z uredbo je 637 svetilk. Občina ima sprejet odlok za podelitev koncesije in namerava takoj po uspešni
prijavi na razpisu izpeljat postopek izbire koncesionarja v skladu z zakonodajo.
Za izvedbo investicije zamenjave neustreznih svetilk je predvideno sofinanciranje iz kohezijskih sredstev v okviru
javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011-2013
(UJR1) seveda ob uspešni prijavi, v mesecu januarju 2013. Izračunana višina nepovratnih sredstev je za 46.511,40
EUR. Preostanek investicije, bi si občina pokrila iz koncesnine v višini 256.728,05 €.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB075-11-0004 - Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614
Namen in cilj
Obnova in modernizacija regionalne ceste R3-614 je planirana v sodelovanju z DRSC-jem. Investicija je že v
državnem proračunu. Ta sredstva niso prikazana v občinskem proračunu, saj DRSC plačuje situacije direktno iz
državnega proračuna, v našem proračunu imamo planirana sredstva za odkup zemljišč, ureditev pločnikov in
avtobusnih postajališč.
Stanje projekta
Priprava potrebne dokumentacije za rekonstrukcijo z odkupom zemljišč.

OB075-12-0012 - Rekonstrukcija R3-615 Bazara-Miren (krožišče Križ-Cijan)
Namen in cilj
Modernizacija križišča – krožišča regionalne ceste R3-614 (krožišče Križ-Cijan) je planirana v sodelovanju z
DRSC-jem. Investicija je že v državnem proračunu . Ta sredstva niso prikazana v občinskem proračunu, saj DRSC
plačuje situacije direktno iz državnega proračuna, v našem proračunu so planirana sredstva za odkup zemljišč in
ureditev priključkov v Biljah.
Stanje projekta
DRSC je izvedel postopek izbire izvajalca za projektiranje PGD, PZI. Dokumentacija bo izdelana v 2013. Občina bo
morala pridobiti potrebna zemljišča v skladu z izdelanimi projekti ter financirati izvedbo priključkov.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB075-07-0008 - Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra
Namen in cilj
Izgradnje ekoloških otokov z namenom ohranjanja čistega okolja in čim večjega ločevanja odpadkov.
Stanje projekta
Nadaljevanje gradnje manjših ekoloških otokov po vaseh v skladu z potrebami KS (Vojščica, Temnica in
Orehovlje), ter zbirnega centra na Krasu. V izdelavi so popisi del in projekti za izvedbo otokov.

OB075-11-0006 - CERO Nova Gorica
Namen in cilj
Vsebina projekta je izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica in odlagališča na lokaciji
obstoječega odlagališča odpadkov Stara gora. Poglavitni cilj projekta je skladno z zahtevano zakonodajo za celotno
območje Goriške statistične regije zagotovitev centralne predelave in obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
ločeno zbranih frakcij in blata komunalnih čistilnih naprav ter odlaganja preostanka odpadkov, kar bi bilo podlaga
za zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno sprejemljivo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
tem območju. V projekt je v vlogi sofinancerjev vključenih 12 občin v Goriški statistični regiji (vse občine, razen
občine Ajdovščina), ki so dne 4.10.2010 sklenile medobčinsko Pogodbo o delovanju pri pripravi in izvedbi projekta
nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica in Aneks št 1 k navedeni pogodbi. Glede na to, da vlaganja v
tovrstno infrastrukturo zahtevajo obsežna finančna sredstva, ki presegajo finančne zmožnosti občin, bodo občine
kandidirale za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Kohezijskega sklada EU.
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Stanje projekta
Izdelan je Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), in Mestna občina Nova Gorica je sprejela OPPN.
V pripravi je odlok o ustanovitvi CERO Nova Gorica. Izdelan je projekt predinvesticijske zasnove projekta.
Usklajuje se dokumentacija za prijavo projekta na Kohezijska sredstva.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB075-08-0005 - Kanalizacija in ČN Opatje selo
Namen in cilj
Zagotoviti čistost okolja na Kraškem delu občine. V naselju Opatje selo ni urejenega kanalizacijskega omrežja za
odpadno komunalno vodo. Po kriterijih Nacionalnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda spada v prvo
fazo izvedbe, kjer so zajeta občutljiva območja.
Stanje projekta
Izdelan je idejni projekt IDP v novembru 2008, na podlagi idejne zasnove Ureditve odvajanja in čiščenja odpadne in
padavinske vode za naselje Opatje selo v novembru 2007. V letu 2009 je bila izvedena prijava na razpis Čezmejnega
sodelovanja 2007-2013, v decembru 2011 nam je bilo izdano obvestilo o sofinanciranju projekta. V letu 2012 je
sledil razpis za izbiro izvajalca za projektiranje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema z rekonstrukcijo
vodovoda. Koncem leta 2012 sta bila izbrana izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Investicija je
razdeljena v dve fazi, prva faza predvideva izgradnjo čistilne naprave z določeno kanalizacijo v višini 845.000,00€,
ostalo bi zajemala druga faza. Prva faza je predvidena v letih 2013 in 2014.

OB075-09-0004 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Soče
Namen in cilj
Občine Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica smo se skupno odločile za skupen
pristop za izgradnjo potrebne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ter tako doseči optimalen način
za čiščenje odpadnih voda v skupni Čistilni napravi ob Vrtojbici. V ta namen se je sprejel Regionalni prostorski
načrt in pripravilo investicijsko dokumentaciji. Investicijski program, ki določa začetne okvirne vrednosti za
izvedbo investicije je potrdil občinski svet občine Miren-Kostanjevica na svoji 34. redni seji. Za občino MirenKostanjevica je ključno dokončanje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Miren (za kraje Miren, Orehovlje,
Vrtoče) in priklop tega sistema na skupno ČN ob Vrtojbici. Za dosego tega cilja je nujno sofinanciranje iz skladov
EU oz. kohezijskega sklada. Ta postavlja tudi omejitve, saj moramo za črpanje sredstev za izgradnjo ČN dokončati
vsaj 95 % kanalizacijskega sistema.
Stanje projekta
V zaključni fazi je pridobivanje potrebnih zemljišč. Vrednost celotnega projekta je po izdani odločbi iz strani
MGRT-ja 48.486.647 EUR. Od tega je predvidena višina sofinanciranja iz kohezijskega sklada 70% vrednosti
upravičenih stroškov, državni delež 12% in delež Občine Miren-Kostanjevica 18% . Izvaja se projektiranje
kanalizacije za Miren, Orehovlje, Vrtoče in ČN in odkupi zemljišč in sklepanje služnostnih pogodb za izvedbo
investicije in pridobitev gradbenega dovoljenja .

OB075-11-0012 - Kanalizacija Bilje
Namen in cilj
Osnovni namen je izgraditi kanalizacijski sistem na celotnem območju Bilj. Zato se bo izvedlo postopno
projektiranje še neizvedenih odsekov. Posledično bomo lahko za te odseke pridobili potrebno dovoljenja in izvedli
gradnjo ter tako omogočili večji izkoristek ČN Bilje in čistejše okolje.
Stanje projekta
V letu 2012 smo izbrali izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI Fekalna in meteorna kanalizacija
ter rekonstrukcija vodovoda za Bilje (Bilje vas, Laz, Pristava in Počivale) v dolžini cca 3.060,00m. V letu 2013
pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2013 predvidevamo povezavo še neizvedene kanalizacije na
črpališče in sicer za naselje s hišnimi številkami 121 (od A do H) in sicer po JP 759031 v dolžini cca 150m.
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja
OB075-09-0002 - Oživljanje vodnjakov in kalov- LivingFoutnains
Namen in cilj
Projekt LivingFoutnains, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013,
predvideva obnovo in ureditev 32 vodnjakov in kalov kot spomenikov kulturne dediščine. Projekt se izvaja na
območju občine Miren – Kostanjevica, ki je nosilka projekta, novogoriške ter šempetrske občine na naši ter občine
Sovodnje ob Soči, Doberdob ter Poromaggiore na italijanski strani.
Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje.
Stanje projekta
Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko
kulturno dediščino vodnjakov, in poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v urbanem
prostoru. V naši občini smo izvedli obnovo vodnjakov v Biljah, Temnici, Orehovljah ter v Kostanjevici na Krasu,
obnovili smo vodni zbiralnik v Koritih na Krasu in kal v Novi vasi. Obnova kala in dveh vodnih zbiralnikov na
Lokvici se je začela v mesecu novembru 2012.

OB075-11-0001 - Hiša opajske tradicije
Namen in cilj
Na pobudo turističnega društva iz Opatjega sela, bi poskusili oživiti vaško jedro kraja in skromno ponudbo
turističnih produktov. Objekt, ki je v zelo slabem stanju na novo obnovljenem vaškem trgu v središči Opatjega sela
bi obnovili in bi s pomočjo Evropskih sredstev za razvoj podeželja in obnovo vaških jeder . Cilj obnove je obnovljen
objekt s tipično kraško arhitekturo v večnamenski prostor skupnega pomena za medgeneracijsko druženje. V tej hiši
bodo delovala: turistično in mladinsko društvo, društvo kmečkih žena, krajevna skupnost Opatje selo. V prostorih
objekta bo tudi e-info-točka.
Stanje projekta
V letu 2011 in 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI. Na osnovi PGD projekta je že
pridobljeno gradbeno dovoljenje. V januarju 2013 je bil izdelan DIIP projekta in izvedena prijava na razpis
Ministrstva za kmetijstvo in okolje za razvoj podeželja. Obnova bi ob pridobitvi ustreznih sofinancerskih sredstev
stekla v letih 2013 in 2014.

OB075-11-0002 - Kamp na Kalu - Sela na Krasu
Namen in cilj
Na pobudo turističnega društva iz Sel na Krasu, bi poskusili oživiti prireditveni prostor na kraju vasi. Na
prireditvenem prostoru, ki ima že urejeno športno igrišče, delno tribuno-oder, balinišče in prostor z igrali za otroke
bi uredili še prostor za kampiranje s pomočjo Evropskih sredstev za razvoj podeželja in obnovo vaških jeder. Cilj
ureditve je izboljšati urejenost in ponuditi turistom - kolesarjem urejen prostor za počitek in kampiranje.
Stanje projekta
Občina bo skupaj z KS v začetku leta 2013 pripravila razpis za izbiro izvajalca za izdelavo potrebne projektne
dokumentacije.

OB075-11-0021 – Park Miren
Namen in cilj
Gradnja kanalizacije v Mirnu bo posegla tudi v park in ob tej priliki bi bilo smiselno urediti tudi park, tako da bo
usklajen s projektno dokumentacijo izgradnje kanalizacije.
Stanje projekta
Potrebna je izdelava potrebne projektne dokumentacije. Potrebna sredstva ima v proračunu poleg občine tudi KS
Miren.
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15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
OB075-11-0003 - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa
Namen in cilj
Predvidena je obnova in rekonstrukcija vodovodov v skupni dolžini 19,4km in treh rezervoarjev vode, ter obnova
transportnih vodov iz črpališča Brestovica do Sežane.
Stanje projekta
V izdelavi je potrebna projektna dokumentacija tako za transportne vodovode kakor tudi za vse sekundarne
vodovode po posameznih občinah. V prvi polovici leta 2103 je predvidena pridobitev odločbe Evropske unije in
pridobitev vseh potrebnih gradbenih dovoljenj. Izvajanje je predvideno v naslednjih treh letih.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
OB075-09-0007 - Kras Carso
Namen in cilj
Strateški projekt Carso Kras je bil potrjen v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Cilj projekta je zlasti vzpostaviti tesno strateško sodelovanje med različnimi ustanovami in skupinami na območju
Krasa, ki jim je skupno ohranjanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine ter enotna prepoznavnost kraškega
okolja. K projektu je pristopilo sedemnajst partnerjev, med njimi tudi občina Miren - Kostanjevica. Skupna
vrednosti projekta (več kot tri mio evrov) 85 % sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Preostalih 15
% bo na italijanski strani sofinanciranih iz nacionalnih javnih sredstev, medtem ko bo na slovenski strani 10 %
sofinancirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, preostalih 5 % pa bo sofinanciranih iz
lastnih sredstev. Od investicijskega dela projekta se bo v občini Miren-Kostanjevica uredilo dostop in parkirišča za
razgledno točko Cerje v občini . Prva izmed mnogih ostalih načrtovanih aktivnosti je preureditev dela pritličja stare
občinske stavbe v Sežani (vile Mirasasso) za ureditev informacijskega centra Krasa. Do aprila 2013 bi radi uresničili
ideje o postavitvi živega muzeja Krasa, muzeja o vodi v Gropadi ter Turistično informacijskega centra Hrpelje Kozina. Predvidena je tudi okrepitev obstoječih sprejemnih in kulturnih centrov (Gradina, Boljunec, Repen,
nekdanji kamnolom v Repniču) ter ureditev poti v občini Divača - Komen, Devin - Nabrežina, Milje in Trst ter
Reslejeve gozdne učne poti.
Stanje projekta
Izvajajo se projektne aktivnosti, skladno z dogovori med partnerji in prijavnico. V veliki zamudi je bil odgovor
organa upravljanja glede sprememb projekta iz vidika poenostavitve izvajanja predlaganih aktivnosti, ki smo ga
prejeli konec februarja 2011. Začrtano delo je potekalo v tematskih delovnih skupinah. Od investicijskega dela
projekta se je v občini Miren-Kostanjevica uredilo dostop in parkirišča za razgledno točko Cerje. Izdelani so bili
naslednji konlni izdelki: celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa, študija o skupnem prostorskem planiranju
Krasa, Smernic za upravljanje naravnih območij na Krasu, izvdeneni ukrepi za celovito spremljanje rabe energije v
javnih objektih (za našo občino smo izbrali OŠ Miren), študija o Geoparkih skupaj z izvedbo delavnic, Načrt
usklajenega upravljanja sprejemnih centrov je še v fazi izdelave.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB075-07-0009 - Sprememba prostorskih aktov
Namen in cilj
Aktivnosti za spremembo prostorskega plana občine Miren-Kostanjevica smo pričeli v letu 2005. Potrebno je
uskladiti občinske prostorske akte s strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta konec leta 2004. Za
spremembo prostorskih aktov občine Miren-Kostanjevica bo po ocenah potrebno cca. 283.000 EUR. Stroške
izdelave prostorskih aktov delimo na :1. stroške vodenja priprave in sprejema SPRO IN PRO; 2. stroške izdelave
strokovnih podlag; 3. stroške izdelave prostorskega akta; 4. materialne stroške izdelave prostorskega akta.
Stanje projekta
Do sedaj smo izvedli 1. stroške vodenja priprave in sprejema SPRO IN PRO; 2. stroške izdelave strokovnih podlag.
V mesecu Aprilu 2008 se je opravila razprava o spremembah prostorskega plana po krajevnih skupnostih. V
januarju 09 se je opravila javna obravnava osnutka na občinskem svetu in poslana vsa potrebna dokumentacija na
Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev smernic. V letu 2010 je bila opravljena javna razgrnitev. Pridobljeno
je bilo okoljsko poročilo. Po javni razgrnitvi so bila izdelana stališča do vseh pripomb. Po sprejemu pripomb in
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podaji stališč na občinskem svetu, se je pripravilo predlog OPN-ja. Potrebno bo pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora in mnenja o okoljskem poročilu. Po pridobitvi sklepa ministra za okolje in prostor o usklajenosti, bo sledila
obravnava in sprejem na seji občinskega sveta. Po zaključenih usklajevanjih z Ministrstvom za kmetijstvo
pričakujemo zaključek postopka z obravnavo na občinskem svetu.

OB075-08-0003 - Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN
Namen in cilj
Ureditev območja Miren Ostrog, ter ostalih OPPN-jev skladno z potrebami občine in občanov.
Stanje projekta
Izdelava OPPN-jev se bo izvajala v skladu z interesom investitorjev za gradnjo na za to določenih območjih.

16039001 - Oskrba z vodo
OB075-07-0014 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Namen in cilj
Redno vzdrževanje občinskega vodovodnega omrežja v sodelovanju z izvajalci gospodarskih javnih služb in na
določenih odsekih potrebne sanacije, da odpravimo že večkratno puščanje.
Stanje projekta
V letu 2013 je predvidena obnova vodovoda - priključek vodovoda v Novelu, ker gre po privat zemljiščih , del
odseka na Vojščici (večkratno puščanje) in del odseka v Selah na Krasu (obnova nekaj hišnih priključkov in izvedba
novega odseka za novogradnje) ter sanacija sekundarnih priključkov po vaseh.

OB075-12-0002 Odplačilo investicij Vodovodi in kanalizacija d.d.
Namen in cilj
Iz preteklih let moramo občine odplačati 402.000 €. V dogovoru z javnim podjetjem in ostalimi občinami
nameravamo plačati dolg v zneskih, ki bi čim manj obremenjevala občinske proračune v 10 letih.
Stanje projekta
Izplačevanje se je začelo v letu 2012 v višini 40.000 € in se bo nadaljevalo še 10 let z obroki po 36.200 €.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB075-12-0008 - Mrliška vežica Orehovlje
Namen in cilj
V skladu s potrebo KS bo občina sofinancirala izgradnjo mrliške vežice. Občina naj bi krila 50% investicije,
preostalih 50% pa bo krila KS Orehovlje.
Stanje projekta
V izdelavi je PGD in PZI projekt za mrliško vežico. V začetku leta 2013 pričakujemo pridobitev gradbenega
dovoljenja. Sama izvedba bo potekala v letih 2013 in 2014.

OB075-12-0015 – Mrliška vežica Lipa
Namen in cilj
Potrebno je izvesti obnovo že dotrajanega objekta, da bo lahko služil svojemu namenu.
Stanje projekta
Za objekt so izdelani popisi del z predizmerami in usklajeni z ZVKD Nova Gorica (Zavod za kulturno dediščino). V
začetku leta 2013 bomo objavili razpis za izbiro izvajalca.
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OB075-12-0016 – Žarni zid Bilje
Namen in cilj
V skladu s potrebo KS Bilje bo občina sofinancirala izgradnjo žarnega zida. Občina naj bi krila 50% investicije,
preostalih 50% pa bo krila KS Bilje.
Stanje projekta
Izvedeni so PGD in PZI projekti ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvajanje je predvideno v letu 2013.

OB075-12-0017 – Razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela
Namen in cilj
V skladu s potrebo KS Sela bo občina sofinancirala izgradnjo razširitve pokopališča in mrliške vežice ter žarnega
zida. Občina naj bi krila 50% investicije, preostalih 50% pa bo krila KS Sela na Krasu.
Stanje projekta
V začetku leta 2013 je predviden odkup zemljišča. Po nakupu zemljišča je potrebno vložiti spremembo prostorskega
plana. Po potrditvi plana se bo izvedlo razpis za izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Izvajanje je
predvideno v letu 2014.

OB075-12-0018 – Mrliška vežica in žarni zid Kostanjevica na Krasu
Namen in cilj
Cilj je razširitev pokopališča z mrliško vežico in izdelavo žarnega zidu.
Stanje projekta
V letu 2013 bi pridobili projektno dokumentacijo za načrtovano razširitev.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB075-11-0017 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin
Namen in cilj
Skladno z potrebami se bodo obnavljala osnovna sredstva za vzdrževanje javnih površin občine.

16039004 - Praznično urejanje naselij
OB075-11-0018 Nakup in popravilo novoletnih okraskov
Namen in cilj
V skladu z razpoložljivimi sredstvi se bodo letno obnavljali novoletni okraski za postavitve širom občine.

16069002 - Nakup zemljišč
OB075-11-0015 - Nakup zemljišč
Namen in cilj
Natančna obrazložitev je podana v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Miren-Kostanjevica.
Stanje projekta
Za vsako posamično prodajo je potreben sklep občinskega sveta in predhodno predpisan postopek. Za nakupe pod
10.000 odloča župan s sklepom, nad 10.000 pa občinski svet po predpisanem postopku.
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB075-07-0002 - Pomnik-muzej na CERJU
Namen in cilj
Občina Miren-Kostanjevica na pobudo Društva TIGR Primorske in vseh veteranskih in domoljubnih organizacij
gradi spomenik in muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Cilj je še urediti spominski park na hribu Cerje.
Spominski objekt je arhitekturno zasnovan kot stolp in trdnjava. V notranjosti objekta bodo urejene muzejske
zbirke, ki bodo pokrivale različne mejnike v slovenski zgodovini. Prvo nadstropje bo posvečeno 1. svetovni vojni,
drugo nadstropje organizaciji TIGR in obdobjema med obema vojnama, tretje nadstropje 2. svetovni vojni, četrto
nadstropje "Vojni za Slovenijo", razgledna ploščad pa je namenjena viziji prihodnosti. Zunanjost objekta je zgrajena
iz kamna, obdelava posameznih obložnih kamnov pa je izvedena na razne načine, ki se uporabljajo za obdelavo
kamna na celotnem Krasu. S tem bo objekt ohranjal tudi tehniko in stil obdelave kamna, ki je na širšem območju
Krasa značilen že stoletja. Cilji projekta so ohranjanje kulturne dediščine, predvsem osvetlitev vloge organizacije
TIGR, vseh veteranskih in domoljubnih organizacij ter predstavitev pomembnih mejnikov v nastajanju slovenske
države. Področje Primorske in celotna Slovenija bo s tem pridobila pomembno obeležje velike nacionalne vrednosti.
Poleg tega pa bo predstavitev kulturne dediščine v okviru muzeja pomemben dejavnik lokalnega ekonomskega in
socialnega razvoja, saj postaja ohranjanje kulturne krajine skupaj s kulturno dediščino vse pomembnejši in iskan
dejavnik kakovosti življenja.
Stanje projekta
V letih 2008, 2009 in 2010 sta bila izvedena dva razpisa za izbiro izvajalca za izvedbo II., III. in IV. faze projekta.
Izbrana sta bila dva izvajalca in sicer Primorje d.d. za izvedbo II. in III. faze za izvedbo IV. faze pa je bil izbran
izvajalec GIVO Ljubljana. Obseg del, ki so jih zajemale II., III. in IV. faza so gradbeno obrtniška in strojna ter
elektroinštalacijska dela na objektu stolpa in ureditvi družabnega prostora v kletnem prostoru. Obseg del, ki so jih
zajemale II., III. in IV. faza so gradbena (zemeljska, zidarska, betonska in tesarska), obrtniška (mizarska,
ključavničarska, kamnoseška, kleparska, gips obloge, steklene stene in kupole, keramičarska, oktogram v tlaku,
razni dekorji, pleskarska in fasaderska) in strojna ter elektroinstalacijska dela. V objektu stolpa so izvedena tudi dela
za vgradnjo dvigala, dobava samega dvigala je predvidena v opremi. Objekt je z izvedenimi deli funkcionalno
zaključen, potrebno ga je samo še opremit z notranjo opremo in postopamo urediti zunanjo ureditev z dostopno
potjo.

OB075-11-0007 - Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov
Namen in cilj
Osnovni namen je ohranjanje kulturnih spomenikov v občini Miren-Kostanjevica in sakralnih objektov. Sredstva se
razporedijo na podlagi vsakoletnega razpisa. Poleg tega občina iz sredstev na kontu 420402 obnavlja spomenike in
spominska obeležja, skladno s potrebami.
Stanje projekta
Razpis za obnovo kulturnih spomenikov bo v prvi polovici leta.

OB075-12-0001 – POT MIRU - VIA DI PACE
Namen in cilj
Cilj projekta POT MIRU-VIA DI PACE je skupna zaščita in ovrednotenje kulturno-zgodovinskih virov, prisotnih na
čezmejnem območju, ki so povezani z dogodki prve svetovne vojne z ureditvijo "integriranega spominskega parka
POT MIRU-VIA DI PACE" ter s promocijo krajev - tudi iz okoljskega vidika - in zgodovinskega spomina na prvo
svetovno vojno.
V okviru tega projekta bo občina uredila del muzejske zbirke v Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju.
Stanje projekta
Projekt se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, 3. razpis. Projekt se je
začel oktobra 2012 in bo trajal do aprila 2015, skupno 30 mesecev.

OB075-12-0013 – Muzej opekarstva Bilje
Namen in cilj
V letu 2013 načrtujemo pridobiti zemljišče stare opekarne , kar bo podlaga za pripravo dokumentacije za Muzej
opekarstva v Biljah.
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Stanje projekta
Pridobivanje zemljišča.

OB075-12-0019 – CAMAA
Namen in cilj
Splošni cilj projekta »Center za severnojadransko vojaško arhitekturo« je oblikovanje mreže za skupno in trajno
upravljanje Vojaških zgradb (utrdb) na območju severnega Jadrana. V okviru tega projekta bo občina uredila večji
del muzejske zbirke v Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju.
Stanje projekta
Projekt se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, 3. razpis. Projekt se je
začel januarja 2013 in bo trajal do januarja 2015, skupno 24 mesecev.

18059001 - Programi športa
OB075-11-0008 - Investicije v športno infrastrukturo
Namen in cilj
Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje športne infrastrukture in spremljevalnih objektov v preteklih
letih predvsem nogometnih igrišč in spremljajočih objektov ob igriščih. Sredstva so v letu 2013 povišana za 4.684 €,
ki so ostanek za investicije ŠD Bilje v leta 2012.

19029001 - Vrtci
OB075-08-0001 - Vrtec Opatje selo
Namen in cilj
Zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za življenje in delo v vrtcih je ena izmed prioritetnih
nalog dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok v občini. Od vseh enot vrtcev je stanje vrtca Opatje selo
najslabše. Zaradi slabega stanje se načrtuje odprodaja šole v kateri gostuje vrtec in izgradnja novega nizko
energetskega vrtca.
Stanje projekta
V letu 2008 smo pridobili potrebno zemljišče. V letu 2009 je izveden postopek za izbiro izvajalca za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo novega energetsko učinkovitega vrtca-pasivnega vrtca. Na podlagi izdelane
dokumentacije in vloge za gradbeno dovoljenje pričakujemo v začetku 2011 pridobiti gradbeno dovoljenje. Izdelana
je investicijska dokumentacija DIIP za prijavo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Izveden je bil razpis za
izvajalca za izvedbo, ampak zaradi previsoke ponudbene vrednosti od razpoložljivih sredstev v proračunu smo
razpis razveljavili. Projektno dokumentacijo smo ponovno dali v recenzijo oz. optimizacijo stroškov pri izvedbi
projekta. Na osnovi popravljenih oz. optimiziranih popisov del bomo razpis v začetku leta 2013 ponovili.

OB075-13-0001 Vrtec Bilje
Namen in cilj
Glede na stanje objekta in predvidenega števila otrok v Vrtcu Biljah, bo potrebno v prihodnosti poiskati možnost za
širitev vrtca. V ta namen se bo preučilo možnosti in izdelalo projektno dokumentacijo za pridobitev novih prostorov
za Vrtec Bilje.
Stanje projekta
V letu 2013 se predvideva izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije.
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB075-07-0010 - Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu
Namen in cilj
Osnovni cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu z standardi za devetletko, ki jih
določa področna zakonodaja. S pridobitvijo zemljišča v letu 2006 nam je omogočena priprava načrtov in projektne
dokumentacije za celovito ureditev Osnovne šole Miren s telovadnico. Na podlagi ugotovitve statika je rušitev
obstoječe telovadnice in novogradnja nove najsmotrnejša rešitev.
Stanje projekta
V letu 2008 je bila izdelana idejna zasnova in DIIP projekta, ter opravljena obravnava na Odboru za gospodarstvo in
proračun, ki je projekt potrdil za nadaljnjo delo. Prijavili smo se na razpis MŠŠ za sofinanciranje izgradnje šole in
telovadnice. Pristali smo na 19 mestu. Razpis za izdelavo projektne dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja se je izvedel v letu 2010. Začetek izgradnje bo odvisen od uspešnosti na razpisu Ministrstva za šolstvo in
šport oziroma razpis za energetsko sanacijo javnih stavb Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo. Pripravljamo
dokumentacijo za pričakovan razpis energetske obnove javnih stavb. Za pokritje investicije bo potrebno najeti
ustrezen kredit in iskati vse druge možnosti pridobivanja sredstev sofinanciranja. Ob uspešni kandidaturi na razpis
MGRT v letu 2013, bi lahko v 2014 pričeli z izgradnjo.

OB075-11-0009 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren
Namen in cilj
Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov v Mirnu, Biljah in Kostanjevici, predvsem na objektih
šol za sanacijo oz. preprečevanje širjenja vlage ter ostala vzdrževalna dela.
Stanje projekta
V pripravi je dokumentacija in iskanje možnih rešitev za izvedbo sanacije.

OB075-11-0010 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara
Namen in cilj
Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov OŠ Kozara.
Stanje projekta
Občina sofinancira redno vzdrževanje objektov OŠ Kozara skupaj z ostalimi občinami.

OB075-12-0011 – Energetska obnova Osnovne šole Bilje
Namen in cilj
Skladno z cilji določenimi v energetskem konceptu občine je energetska sanacija javnih stavb ena glavnih prioritet,
ki nas čaka v prihodnosti. Poleg osnovne šole Miren, je osnovna šola Bilje energetsko zelo neučinkovita in zato
bomo poskusili pridobiti sofinancerska sredstva in obnoviti ovoj stavbe, stavbno pohištvo in streho. Predviden
prihranek primarne energije znaša 167,78 mWH/letno in zmanjšanje emisij CO2 pa za 39.658,59 kgCO2/leto.
Stanje projekta
Z namenom energetske obnove objekta smo v mesecu novembru v sodelovanju z našim energetskim managerjem
GOLEO izdelali projektno dokumentacijo za energetsko obnovo stavbe in se prijavili na razpis PETROL URE U4učinkovita raba energije. Z uspešno pridobljenim sofinanciranjem je obnova predvidena v 2013.
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