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I. POSLOVNO POROČILO  
 
1. PRIKAZ REALIZACIJE BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, 
RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN RAČUNA 
FINANCIRANJA ZA LETO 2010 
 
Proračun občine Miren-Kostanjevica za leto 2010 je bil sprejet na 22. redni seji 
občinskega sveta, dne 20.05.2009 skupaj z Odlokom o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2010 (Ur. list. RS št. 40/09). Prvotni proračun je znašal na 
prihodkovni strani 6.088.902,00 € in na odhodkovni 6.452.244,68 €. Na 33. redni seji 
občinskega sveta, dne 01.07.2010 je bil potrjen prvi rebalans proračuna. Skupni 
prihodki so se povečali za 7.820,17 € in so bili tako planirani v višini 6.096.722,17 €, 
skupni odhodki so se zmanjšali za 168.327 € in so tako dosegli višino 6.283.917,68 
€. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2010 je bil objavljen v Uradnem listu št. 55/2010 dne 12.7.2010.  
Drugi rebalans proračuna za leto 2010 pa je bil potrjen na 2. redni seji občinskega 
sveta, dne 23.12.2010. Skupni prihodki so se z rebalansom zmanjšali za 17.700 €, 
za enak znesek so se zmanjšali tudi skupni odhodki proračuna. Po rebalansu so tako 
znašali skupni prihodki 6.079.022,17 €, skupni odhodki pa 6.266.217,68 €. Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 
2010 (rebalans št. 2) je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 108/2010 z dne 
30.12.2010. 

 
V okviru realizacije proračuna za leto 2010 je v prvem stolpcu prikazan prvotni plan 
(sprejet 20.05.09), v drugem stolpcu končni plan (z vključenimi rebalansi), v tretjem 
stolpcu realizacija na dan 31.12.2010 in indeks realizacije glede na končni plan. 
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2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
ZA LETO 2010 
 
Poslovanje občine Miren-Kostanjevica je v letu 2010 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Ur.list RS št.23/99, 30/02), po predpisanem Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 in 141/04), v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Ur.list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 
Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 ( ZIPRS1011 Ur.list RS 
št. 99/2009, 29/2010, 56/2010 in 96/2010-ZIPRS1112). 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna občine Miren-Kostanjevica so občinska 
uprava, občinski svet, župan, podžupan, nadzorni odbor in krajevne skupnosti. Naša 
občina ima osem krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, in sicer: Miren, 
Orehovlje, Bilje, Kostanjevica, Opatje selo, Sela na Krasu, Vojščica, Temnica. KS 
Orehovlje je pričela z delovanjem šele konec leta 2010, tako da je poslovanje preko 
njenega računa steklo šele s 1.1.2011.    
 
V mesecu juniju 2008 je bil pri AJPES-u registriran upravljavec sredstev sistema EZR 
Občine Miren-Kostanjevica, ki je del občinske uprave s šifro proračunskega 
uporabnika 02755. V okviru enotnega zakladniškega računa Občine Miren-
Kostanjevica je odprt zakladniški podračun preko katerega se izvršuje upravljanje 
denarnih sredstev sistema EZR. Skladno s pravilnikom mora občina od leta 2008 
dalje pripravljati za zakladnico tudi računovodska poročila, ki so skupaj z 
obrazložitvami obvezna priloga zaključnega računa občine. 
  
Občina je v mesecu aprilu 2010 sestavila tudi premoženjsko bilanco po stanju na dan 
31.12.2009 v skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance 
države in občin (Ur.list RS št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09  in 101/10). 
Podlaga za sestavo premoženjske bilance so bile premoženjske bilance, ki so jih 
drugi in določeni uporabniki kontnega načrta, katerih ustanovitelj je občina poslali 
organu občine, pristojnemu za finance. Knjigovodska vrednost sredstev, ki jih je 
občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna, je v premoženjski 
bilanci občine izkazana kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. 
   
Proračun je bil realiziran v višini 86,3% na prihodkovni in 83,8% na odhodkovni 
strani. Skupni proračun (občine in krajevnih skupnosti) izkazuje presežek odhodkov 
nad prihodki v višini 12.897 € in se pokriva z ostankom sredstev na računu iz 
preteklih let. 
Struktura posameznih skupin prihodkov in odhodkov v skupnih prihodkih in odhodkih 
je sledeča: 
 
PRIHODKI 
                                               Realizirani prih. v €              Struktura prihodkov (%) 
I. Davčni prihodki 3.085.942 58,8 
II. Nedavčni prihodki 736.950 14,1 
III. Kapitalski prihodki 524.282 10 
IV.Prejete donacije 91.420 1,7 
V.Transferni prihodki 809.870 15,4 
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Skupaj prihodki 5.248.464 100,00 
  
ODHODKI 
                                                Realizirani odh.v €              Struktura odhodkov (%) 
I. Tekoči odhodki 1.182.092 22,7 
II. Tekoči transferi 1.514.716 29,2 
III. Investicijski odhodki 2.379.630 45,9 
IV. Investicijski transferi 116.053 2,2 
Skupaj odhodki 5.192.491 100,00 
 
Gibanje realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2009: 
 
PRIHODKI 
                                                    Leto 2009         Leto 2010        I=10/09x100(%)                                   
I.  Davčni prihodki 2.854.928 3.085.942 108,1 
II. Nedavčni prihodki 622.905 736.950 118,3 
III.Kapitalski prihodki 22.897 524.282 2.289,7 
IV.Prejete donacije 168.438 91.420 54,3 
V.Transferni prihodki 772.136 809.870 104,9 
Skupaj prihodki 4.441.304 5.248.464 118,2 
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ODHODKI 
                                                  Leto 2009        Leto 2010     I=10/09x100(%)          
I.  Tekoči odhodki 948.252 1.182.092 124,6 
II. Tekoči transferi 1.471.134 1.514.716 103 
III.Investicijski odhodki 2.000.475 2.379.630 119 
IV.Investicijski transferi 209.913 116.053 55,3 
Skupaj odhodki 4.629.774 5.192.491 112,2 
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Ker pa je občina v letu 2010 odplačevala še kredit NLB (prevzet od Vodovodov in 
kanalizacije d.d. Nova Gorica), je bilanca prihodkov in odhodkov sledeča: 
    
    Bilanca prihodkov in odhodkov 
I.  SKUPAJ PRIHODKI 5.248.463,93 
II. SKUPAJ ODHODKI 5.192.491,03 
III. ( I. – II.) Proračunski presežek 55.972,90 
IV. Odplačila dolga 68.869,56 
Sprememba stanja sr. na računih = III. – IV. -12.896,66 
Stanje sr. na računih na dan 31.12.2009 187.195,80 
 
Prihodki so v letu 2010 pritekali v proračun enakomerno. Realizacija prihodkov je bila 
v letu 2010 za 18% višja od realizacije preteklega leta, realizacija odhodkov pa je bila 
višja za  12%. 
 
Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za 
katerega je bil sprejet proračun. Pripravi se z vidika predpisov, ki urejajo javne 
finance in računovodstvo in sicer: 

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

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

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

druge osebe javnega prava (Ur.list RS št. 115/02, 21/03 in 134/03) 
 
Proračun je bil pripravljen na podlagi izhodišč in izračuna primerne porabe občin, ki 
nam je bil posredovan s strani Ministrstva za finance. Za leto 2010 je znašal znesek 
primerne porabe na prebivalca 550 €. Tako je znašala primerna poraba za našo 
občino (4854 prebivalcev x 550 € x 0,995295-vsota korigiranih kriterijev) 2.657.139 €. 
Po izračunu pa naj bi imeli 2.658.811 € lastnih prihodkov. Lastni prihodki občine 
presegajo primerno porabo za 1.672 €, zato občina v letu 2010 ni bila upravičena do 
finančne izravnave . 
   Splošni del zaključnega računa sestavljajo naslednji izkazi: 

• bilanca prihodkov in odhodkov 
• račun finančnih terjatev in naložb 
• račun financiranja 
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A)BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Proračun je realiziran v višini 86,3% na prihodkovni in 83,8% na odhodkovni strani. 
 
Prikazan je sprejeti proračun (proračun s spremembami, ki ga je za preteklo leto 
sprejel občinski svet) in realizirani proračun (dejansko realizirani prihodki in odhodki 
preteklega proračunskega leta). 
 
a) p r i h o d k i 
 
Razdeljeni so na: 
 

1) davčne prihodke v višini 3.085.941,76 € 
Imajo največji delež od vseh skupin prihodkov. Zajemajo pa prihodke od dohodnine 
(davki na dohodek in dobiček) v višini 2.638.206 €, davke na premoženje (davek od 
premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na premičnine, 
davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin) v skupni višini 270.295 € 
in domače davke na blago in storitve (davek na dobiček od iger na srečo, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov) v skupni višini 177.441 €. 
Davčni prihodki so realizirani v višini 3.085.941,76 € oz. 101,9% od planirane 
vrednosti. 
  

2) nedavčne prihodke v višini 736.950,34 € 
Zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (dobiček-
Komunala, prejete obresti, najemnine od stanovanj in zemljišč, prihodki iz naslova 
koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo), ki znašajo v skupni višini 
544.075 €. V tej skupini prihodkov imajo največji delež prihodki od koncesijskih 
dajatev, ki znašajo 480.140 € oz. 77,8% planirane vrednosti. 
 
Med nedavčne prihodke pa prištevamo še prihodke od upravnih taks, denarne 
kazni, prihodke od komunalnih prispevkov in druge prihodke. 
 

3) kapitalske prihodke v višini 524.281,87 € 
Zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (zgradb in prostorov) v višini 
19.000 € , prihodke od prodaje cestnih motornih vozil v višini 708 €, prihodke od 
prodaje kmetijskih zemljišč v višini 483.423 € in prihodke od prodaje stavbnih 
zemljišč v višini 21.150  €. Kapitalski prihodki so realizirani v višini 66,4% od plana. 
 

4) prejete donacije v višini 91.420 € 
Zajemajo prejete donacije za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na 
Cerju in sicer od pravnih oseb v višini 85.810 € in od fizičnih oseb v višini 120 €. 
K donacijam je potrebno prišteti še prejete donacije krajevnih skupnosti v višini 5.490 
€ za razna praznovanja in prireditve. 
Skupaj so bile donacije realizirane v višini 91.420 € oz. 83,9% od planirane vrednosti. 
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5) transferne prihodke v višini 809.869,96 € 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v skupni višini 
452.629,01 € oz. 73% od planirane vrednosti. Zajemajo pa: 
 
I. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

1. prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 417.600 €, 
ki zajemajo: 

• Sredstva za izgradnjo obvoznice Vrtojba (zemljišča) v višini 98.000 €   
• Sredstva požarne takse v višini 11.369 € 
• Pridobljena sredstva iz naslova regionalnih razvojnih programov v višini 

308.231 € (izgradnja mrliških vežic na Vojščici in v Mirnu, cesta Novelo-
Temnica in KUC Miren 1. faza) 

2. Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 
5.029,01 € (skupna občinska uprava-1. del sredstev)  

 
II. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
    1. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije  v višini 30.000 €           
KS   Bilje – dom krajanov v Biljah) 
 
Transferni prihodki zajemajo še prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije v skupni višini 357.241 € in sicer: 

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije za strukturno politiko v višini 357.241 € 
(sofinanciranje izgradnje spomenika Cerje) 

 
V letu 2010 je bila dosežena realizacija prihodkov v višini 5.248.463,93 €, kar 
predstavlja 86,3% od planirane višine prihodkov. 
 

b) o d h o d k i    
 
1) tekoči odhodki 
Zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim v višini 294.950,88 €, prispevke 
delodajalcev za socialno varnost v višini 46.901,16 €, izdatke za blago in storitve v 
višini 809.424,37 €, plačila domačih obresti v višini 4.787,06 € in rezerve v višini 
26.027,83 €.  
Tekoči odhodki so realizirani v skupni višini 1.182.091,30 € oz. 90,4% od planirane 
vrednosti. 
 
2) tekoči transferi 
Zajemajo subvencije v višini 19.065,13 €, transfere posameznikom in gospodinjstvom 
v višini 934.641,44 €, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 
158.672,11 € in druge tekoče domače transfere v višini 402.337,48 €. 
Skupaj so tekoči transferi planirani v višini 1.514.716,16 € oz. 102,9% od planirane 
vrednosti. 
 
3) Investicijski odhodki 
Zajemajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 2.379.630,28 € oz. 73,4% od 
planirane vrednosti (nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup licenčne programske 
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opreme in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring). 
 
4) Investicijski transferi 
Zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki v višini 46.000 € (investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam) in investicijske transfere proračunskim uporabnikom v višini 70.053,29 € 
(investicijski transferi ožjim delom občin, investicijski transferi javnim zavodom). 
Skupaj so investicijski transferi realizirani v višini 116.053,29 € oz. 65,8% od 
planirane vrednosti. 
  
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb v prejetih oz. danih posojilih ali v 
kapitalskih deležih. 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja je izkazano odplačevanje dolga v višini 68.869,56 € na podlagi 
kreditne pogodbe NLB.  
Z dnem 1.1.2010 je bil na občino iz Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica prenesen 
kredit v vrednosti 264.000 €. Kredit odplačujemo po dveh kreditnih pogodbah 
sklenjenih z NLB d.d. Podružnica Nova Gorica. Mesečno odplačujemo glavnici v 
višini 4.472,80 € in 1.266,33 € (skupaj 5.739,13 €) in pripadajoče obresti. V letu 2010 
je bilo odplačano 68.869,56 € glavnice, tako da znaša znesek neporavnanega kredita 
še 195.130,44 €. 
  
 
Skupni odhodki so presegali prihodke za 12.896,66 € in se pokrijejo s sredstvi na 
računih iz preteklih let. 
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3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA  
 
V posebnem delu proračuna so prikazani odhodki za leto 2010 po proračunskih 
uporabnikih in po posameznih proračunskih postavkah. 
 
1000 - Proračunski uporabnik občinski svet v višini 92.748,09 € 
 
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 92.748,09 € oz. 84,8% od planiranih. 
Sredstva so bila porabljena v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

• Stroški svetnikov (plačilo sejnin sej občinskega sveta) v višini 29.748,38 € oz. 
83% od planirane vrednosti 

• Stroški odborov in komisij (plačilo sejnin delovnih teles občinskega sveta) v 
višini 21.759,76 € oz. 72% od planirane vrednosti 

• Financiranje političnih strank v višini 7.966,25 € oz. 107% od plana 
• Pokroviteljstvo občinskega sveta v višini 8.500 € oz. 65% od planirane 

vrednosti 
• Izvedba volitev župana in občinskega sveta v višini 24.773,70 €oz. 108% od 

planirane vrednosti 
 
2000 - Proračunski uporabnik nadzorni odbor v višini 10.099,95 € 
 
Realizirani so bili odhodki za izplačilo sejnin v višini 7.053,13 € oz. 108% od 
planirane vrednosti in za plačilo nadzorov (izplačilo po podjemnih pogodbah) v višini 
3.046,82 € oz. 108% od plana. 
 
3000 - Proračunski uporabnik župan v višini 60.143,39 € 
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 60.143,39 € oz. 98,2% od planirane 
vrednosti. 
Sredstva so bila porabljena iz naslova naslednjih proračunskih postavk: 

• Plače poklicnih funkcionarjev v skupni višini 48.459,71 € oz. 100% od 
planirane vrednosti  

• Pokroviteljstvo župana v višini 4.066,20 € oz. 107% od planirane vrednosti 
• Opravljanje funkcije podžupana v višini 7.617,48 € oz. 85% od planirane 

vrednosti 
 
4000 - Proračunski uporabnik občinska uprava v višini 4.688.697,05 € 
 
Zaradi večje preglednosti bomo odhodke obrazložili po področjih proračunske porabe 
in sicer: 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 4.705,14 € oz. 57% planiranih, izvirajo pa iz 
naslednjih proračunskih postavk: 

• Stroški plačilnega prometa v višini 2.563,69 € oz. 116% od planirane vrednosti 
• Plačila za pobiranje občinskih dajatev v višini 2.141,45 € oz. 36% od planirane 

vrednosti (plačilo provizije vodovodom za pobiranje takse za vodo) 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 336.815,98 € oz. 66% od planirane vrednosti 
in sicer na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Objava občinskih predpisov, oglaševanje v višini 8.984,93 € oz. 82% od 
planirane vrednosti 

• Občinski praznik v višini 10.713,96 € oz. 107% od plana 
• Prireditve, otvoritve v višini 3.593,76 € oz. 90% od plana 
• Novoletna obdaritev v višini 5.003,46 € oz. 83% od planirane vrednosti 
• Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje v višini 1.672,50 € oz. 84% 

od plana (plačilo sodnih stroškov, stroškov notarja, odvetniških storitev) 
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine v višini 5.068,44 € 

oz. 72% od plana (plačilo zavarovalnih premij) 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine v višini 61.488,03 

€ oz. 73% od planirane vrednosti (nadstrešek pri stari šoli v Temnici, prenova 
mejnega prehoda Miren, poslovni prostor Miren 125 b) 

• Kulturno-upravni center Miren 1. faza (Miren 137) v višini 156.932,14 € oz. 
60% od plana  

• Kulturno-upravni center Miren 2. faza (Miren 138) v višini 83.358,76 € oz. 67% 
od plana  

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
Odhodki so realizirani v skupni višini 501.042,45 € oz. 96% od plana v okviru 
naslednjih proračunskih postavk: 

• Skupnost občin Slovenije + ZSO v višini 1.695,01 € oz. 113% za plačilo 
članarine 

• Plače občinske uprave v višini 293.392,33 € oz. 98% od planirane vrednosti 
(Zajemajo vse izdatke redno zaposlenih delavcev) 

• Podjemne pogodbe v višini 8.897,69 € oz. 131% od planirane vrednosti 
(stroški čiščenja poslovnih prostorov ) 

• Študentski servis v višini 13.788,13 € oz. 115% od planirane vrednosti (pravna 
pomoč) 

• Zunanji strokovni sodelavci v višini 16.572,42 € oz. 110% od plana (strokovna 
pomoč za okolje in prostor) 

• Materialni stroški v skupni višini 82.572,14 € oz. 100% od planirane vrednosti 
(pisarniški material in storitve, čistilni material, časopisi, revije, knjige, izdatki 
za reprezentanco, drugi splošni material, električna energija, poraba kuriv in 
stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, 
elektronska pošta, poštnina, goriva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine 
za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, dnevnice, stroški prevoza v 
državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje 
licenčne programske in strojne računalniške opreme, izdatki za strokovno 
izobraževanje zaposlenih, drugi operativni odhodki-fotografije, zdravniški 
pregledi zaposlenih in drugi manjši izdatki) 

• Občinske skupne službe (finančni in komunalni nadzor) v višini 67.878,72 € 
oz. 85% od plana. Od tega znašajo sredstva za plačilo notranje revizije občine 
in osnovne šole Miren 9.792,75 € in sofinanciranje skupne občinske uprave v 
višini 58.085,97 €. 
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Od 49. a do 49. d člena Zakona o lokalni samoupravi je zakonska podlaga, da 
lahko več občin ustanovi organ skupne občinske uprave. Občine so dne 
15.4.2009 z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave ustanovile 
»Medobčinsko upravo občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/08 in 24/10). 
Odhodki zajemajo stroške plače vodje medobčinske uprave, treh zaposlenih 
občinskih redarjev, ene svetovalke in inšpektorja ter nujne materialne stroške 
za njihovo delo. V letu 2010 je bilo kupljeno tudi rabljeno službeno vozilo. 
Občine so upravičene do povračila določenih stroškov s strani države. Za 
delovanje skupne uprave v letu 2009 je občina že dobila sredstva od države v 
višini 10.058,02 E (5.029,01 € v letu 2010 in 5.029,01 € v januarju 2011). 

• Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov v višini 198,22 € oz. 20% od plana 
(plačilo zavarovalnih premij) 

• Najemnine poslovnih prostorov (krajevni urad Miren in pisarna za okolje in 
prostor) v višini 6.661,80 € oz. 111% od planirane vrednosti  

• Nakup opreme upravnih prostorov v višini 9.385,99 € oz. 55% od planirane 
vrednosti (nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, strojne 
računalniške opreme, druge opreme in napeljav in nakup licenčne programske 
opreme) 

 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 96.673,01 € oz. 101% od planirane 
vrednosti. Realizirane so bile naslednje postavke: 

• Stroški civilne zaščite v višini 11.286,01 € oz. 78% od planirane vrednosti 
• Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica v višini 25.000 € oz. 

100% od planirane vrednosti 
• Požarna taksa v višini 10.387 € oz. 101% od planirane vrednosti (sredstva 

dobimo od države in jih prenakažemo gasilskemu društvu Kostanjevica) 
• Dejavnost poklicnih gasilskih enot v višini 50.000 € oz. 109% od planirane 

vrednosti (plačilo poklicne gasilske enote v Novi Gorici na podlagi pogodbe) 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 3.445,78 € oz. 86% od planirane vrednosti iz 
naslova postavke preventiva v cestnem prometu in problematika drog (projekt 
neodvisen, kolesarčki OŠ Miren, predavanje …) 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 56.959,82 € oz. 87,7% od planirane vrednosti na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Strukturni ukrepi v kmetijstvu v višini 13.746,21 € oz. 81% od planirane 
vrednosti (sredstva so bila razdeljena na podlagi razpisa) 

• Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja v višini 18.681,20 € oz. 103% od 
plana (projekt v sodelovanju s KS Bilje) 

• LAS-razvojni programi podeželja v višini 5.318,92 € oz. 100% od plana  
• Azil za živali v višini 9.399,12 € oz. 87% od planirane vrednosti  
• Vzdrževanje gozdnih cest v višini 9.814,37 € oz. 82% od plana 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
Skupni odhodki so bili realizirani v višini 378.336,74 € oz. 82% od planirane vrednosti 
na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture v višini 
63.453,84 € oz. 89% od planirane vrednosti (redno in zimsko vzdrževanje 
cest) 

• Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin v višini 20.821,99 € oz. 30% 
od planirane vrednosti  

• Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v višini 68.847,58 oz. 98% od plana 
(cesta Novelo-Temnica) 

• Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo v višini 
2.492,40 € oz. 25% od planirane vrednosti  

• Novogradnja občinskih cest v višini 116.163,44 € oz. 101% od plana (krožišče 
Miren v višini 16.130 € in obvoznica Vrtojba v višini 100.033 €) 

• Banka cestnih podatkov v višini 2.426,99 € oz. 101% od planirane vrednosti 
• Prometna signalizacija v višini 20.351,68 € oz. 116% od planirane vrednosti 
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v višini 61.935,46 € oz. 

83% od planirane vrednosti (porabe javne razsvetljave v višini 57.835,16 € in 
tekoče vzdrževanje v višini 4.100,30 €) 

• Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v višini 17.673,99 € 
oz. 80% od planirane vrednosti 

• Širokopasovno omrežje v višini 4.169,37 € oz. 119% od plana  
 
14 GOSPODARSTVO 
 
Skupni odhodki so realizirani v višini 87.492,99 € oz. 101% od planirane vrednosti in 
zajemajo naslednje proračunske postavke: 

• Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške v višini 28.195,02 € oz. 104% 
od planirane vrednosti 

• Regijski razvojni projekti v višini 28.415,97 € oz. 102% od planirane vrednosti 
(RRA, Posoški razvojni center, LTO Sotočje) 

• Promocijske aktivnosti v višini 4.280 € oz. 69% od planirane vrednosti (oddaje, 
brošure, zgibanke, …) 

• Sofinanciranje programov turističnih društev v višini 3.400 € oz. 100% od 
planirane vrednosti (Turistično društvo Cerje, I. svit Lokvica, Kulturno turistično 
društvo »Zarja« Bilje, TD Dren) 

• Turistična infrastruktura v višini 23.202 € oz. 154% od planirane vrednosti 
(vzdrževanje poti, nabava klopi, table, WC kabine, projekt »konjeniške poti«) 

 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Odhodki so bili realizirani v skupni višini 314.037,75 € oz. 70% od planirane vrednosti 
na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Splošna komunalna dejavnost v višini 11.967,15 € oz. 96% od planirane 
vrednosti (odvoz kosovnih odpadkov, nakup raznega materiala za potrebe 
splošne komunalne dejavnosti) 

• Sanacija črnih odlagališč v višini 4.758,77 € oz. 95% od planirane vrednosti 
(odvoz azbestnih odpadkov, gum) 
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• Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra v višini 8.035,32 € 
oz. 80% od planirane vrednosti (ekološki otok Nova vas) 

• Vzdrževanje čistilnih naprav v višini 8.575,19 € oz. 101% od planirane 
vrednosti (stroški elektrike za obratovanje čistilne naprave v Biljah) 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 39.434,99 € oz. 49% od planirane 
vrednosti (centralna čistilna naprava Vrtojba) 

• Bilje II. in III. faza v višini 210.791,37 € oz. 94% od planirane vrednosti (Bilje 
III. faza) 

• Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v višini 659,20 € oz. 13% od plana  
• Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija v višini 2.063,88 € oz. 103% od 

planirane vrednosti 
• Analiza bivalnega okolja v višini 2.664,09 € oz. 103% od planirane vrednosti 

(analiza vode v kopalni sezoni) 
• Sanacija vodnjakov in kalov v višini 25.087,79 € oz. 98% od plana 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
 
Skupni prihodki so realizirani v višini 553.329,98 € oz. 72% od planirane vrednosti 
na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve) v višini 12.592,50 € 
oz. 63% od planirane vrednosti 

• Prostorski plan občine v višini 79.762,23 € oz. 80% od planirane vrednosti 
• GOLEA-energetski koncept občine v višini 3.440 € oz. 54% od plana (za 

delovanje 960 € in za dokumentacijo 2.480 €) 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov v višini 10.348,87 € oz. 

13% od planirane vrednosti (Nova vas, Japnišče, Lokvica) 
• Subvencioniranje razlike v ceni vode v višini 51.310,48 € oz. 103% od 

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

• Razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica v višini 90.719,58 € oz. 
80% od plana 

• Razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren v višini 180.097,43 € oz. 
92% od plana  

• Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč v višini 983,03 € oz. 
65% od planirane vrednosti (nakup dveh kosilnic) 

• Novoletna okrasitev v višini 3.443,28 € oz. 41% od planirane vrednosti 
(montaža in demontaža novoletnih okraskov) 

• Nakup in popravilo novoletnih okraskov v višini 3.633,66 € oz. 91% od 
planirane vrednosti 

• Vzdrževanje neprofitnih stanovanj v višini 2.930,30 € oz. 29% od 
planiranega obsega sredstev (plačilo stroškov upravljanja) 

• Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 73.795,19 € oz. 
102% od plana (stanovanja Miren 105) 

• Nakup zemljišč v višini 40.273,43 € oz. 45% od planiranih sredstev 
(gramoznica Miren) 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Odhodki so realizirani v skupni višini 26.258,32 € oz. 81% od planirane vrednosti na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

• Cepljenje deklic OŠ Miren v višini 2.800 € oz. 100% od plana 
• Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe v višini 

14.866,72 € oz. 74% od planiranih sredstev (plačilo zavarovanja 
brezposelnim v skladu z veljavno zakonodajo) 

• Mrliško ogledna služba v višini 8.591,60 € oz. 90% od planiranih sredstev  
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Skupni odhodki so realizirani v višini 1.020.870,49 € oz. 94% od planiranega obsega 
sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:  

• Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov v višini 
19.294,80 € oz. 55% od planiranih sredstev (sofinanciranje obnove v Biljah, 
Mirnu, Opatjem selu in Vojščici) 

• Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-izgradnja spomenika 
na Cerju v višini 727.299,90 € oz. 94% od planiranih sredstev 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 40.329,60 € oz. 101% od plana 
(dokumentacija za spomenik na Cerju) 

• Goriška knjižnica F. Bevka v višini 65.905,72 € oz. 108% od planiranih 
sredstev (sofinanciranje Goriške knjižnice po pogodbi) 

• Izdajanje občinskega informatorja v višini 4.800 € oz. 120% od planiranih 
sredstev (izdaja Občinskega glasila ob prazniku občine) 

• Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij v višini 3.665,04 € oz. 122% od 
planiranega obsega sredstev  

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

• Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki v višini 
27.231,97 € oz. 85% od planiranega obsega sredstev (plačilo avtorskih 
honorarjev umetniškim vodjem v višini 10.286,53 € in nakazila društvom na 
podlagi razpisa v višini 16.945,44 €) 

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

• Goriški muzej v višini 4.000 € oz. 40% od planiranega obsega sredstev 
(sofinanciranje izdaje knjige Aleksandrinke v višini 1.000 €, umetnostno-
zgodovinska študija o občini Miren-Kostanjevica v višini 3.000 €) 

• Dom krajanov Bilje v višini 30.000 € oz. 100% od plana (investicijski transfer 
krajevni skupnosti Bilje za obnovo doma krajanov) 

• Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov v 
višini 3.300 € oz. 110% od planiranega obsega sredstev (območno združenje 
borcev N. Gorica, društvo Veteran, društvo izgnancev Slovenije, Tigr, Društvo 
civilnih invalidov vojne ) 

• Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin v višini 6.000 € 
oz. 100% od planiranih sredstev (društvo upokojencev Miren, Bilje, 
Kostanjevica in društva žena v Mirnu in Orehovljah, Biljah in v Temnici) 

• Sofinanciranje športnih društev v višini 48.000 € oz. 100% od planiranega 
obsega sredstev (razdelitev sredstev na podlagi razpisa) 
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• Sofinanciranje športnega fizioterapevta v višini 1.055,08 € oz. 105% od plana 
• Financiranje športa v vrtcih in šolah v višini 3.400 € oz. 100% od plana 
• Investicije v športne objekte v višini 28.000 € oz. 100% od planiranega 

obsega sredstev ( NK Adria 8.000 € in NK Bilje 20.000 €) 
• Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi v višini 2.488,38 € oz. 100% od 

planiranih sredstev (Društvo prijateljev Vincencijeve zveze dobrote, Zavod 
ECO Kras, Mladinsko društvo Trstelj) 

• Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško v višini 1.500 € oz. 33% 
od planiranih sredstev (sofinanciranje v skladu s pogodbo) 

 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
Skupni odhodki so realizirani v višini 1.195.643,52 € oz. 88% od planiranega obsega 
sredstev na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Vrtec Miren v višini 576.870,10 € oz. 107% od planiranih sredstev (plačilo 
vseh stroškov za vrtec-plače, drugi osebni prejemki, materialni stroški) 

• Ostali vrtci v višini 70.847,34 € oz. 109% od planiranih sredstev zajema plačilo 
računov za naše otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. V mesecu 
decembru smo imeli v vrtcih izven naše občine 26 otrok in sicer v N. Gorici 9, 
v Šempasu 1, v Renčah 4, v Šempetru 11 in v Dupleku 1. 

• Priprava investicijske dokumentacije v višini 17.160 € oz. 114% od planiranih 
sredstev (dokumentacija za vrtec Opatje selo) 

• Obnova strehe v vrtcu Kostanjevica v višini 50.465,27 € oz. 110% 
• Osnovna šola Miren v višini 166.249,93 € oz. 121% od planiranega obsega 

sredstev (plačilo dodatnega programa na podlagi sklepa) 
• Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren v višini 21.279,96 € oz. 112% od plana 
• Osnovna šola Kozara v višini 4.262,54 € oz. 101% od plana (plačilo stroškov 

za naše otroke) 
• Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara v višini 5.439,99 € oz. 272% od 

planiranega obsega sredstev  
• Priprava investicijske dokumentacije v višini 33.480 € oz. 42% od planiranih 

sredstev (OŠ Miren) 
• Obnova kuhinje OŠ Miren v višini 57.036,16 € oz. 81% od plana 
• Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica v višini 11.200,06 € oz. 112% od 

planiranih sredstev (sofinanciranje v skladu s pogodbo GŠ Nova Gorica 
6.577,04 € in GŠ Emil Komel v Italiji 4.623,02 €) 

• Sofinanciranje Medpodjetniškega izobraževalnega centra N. Gorica v višini 
13.333,34 € oz. 100% od plana 

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

• Sofinanciranje programov Ljudske univerze v višini 5.334,84 € oz. 105% od 
plana (v skladu s pogodbo) 

• Regresiranje prevozov učencev v šolo v višini 131.598,43 € oz. 107% od 
planiranih sredstev  

• Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi v višini 2.825,33 € oz. 49% 
od planiranega obsega sredstev  

• Regresiranje prevozov dijakov v višini 21.210,23 € oz. 85% od plana 
• Študijske pomoči v višini 4.050 € oz. 101% od plana (razdelitev na podlagi 

razpisa) 
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20 SOCIALNO VARSTVO 
 

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 82.270,19 € oz. 95% od planiranih 
sredstev na naslednjih proračunskih postavkah: 

• Obdaritve ob rojstvu otroka v višini 10.395 € oz. 87% od planiranih 
sredstev (nakazilo za novorojenčke v skladu s sklepom) 

• Financiranje družinskega pomočnika v višini 11.388,75 € oz. 81% od 
planiranega obsega sredstev za plačilo nadomestila za izgubljeni dohodek 
v skladu z zakonom (do meseca maja 2010 smo imeli dva družinska 
pomočnika, od maja dalje pa enega) 

• Dom za starejše občane v višini 7.876,36 € oz. 101% od planiranega 
obsega sredstev (plačilo za štiri oskrbovance) 

• Obdaritve starejših občanov v višini 3.076,73 € oz. 103% od planiranega 
obsega sredstev (novoletna obdaritev starejših) 

• Pomoč na domu-Center za socialno delo Nova Gorica v višini 33.677,45 € 
oz. 98% od planiranih sredstev 

• Denarne pomoči v višini 5.639,69 € oz. 113% od planiranih sredstev 
• Subvencioniranje stanarin v višini 2.916,21 € oz. 108% od planiranega 

obsega sredstev 
• Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva v višini 7.300 € oz. 

97% od planiranega obsega sredstev (plačilo društvom na podlagi prejetih 
prošenj) 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Tu je evidentirano odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov v višini 4.787,06 € oz. 
96% od planiranih sredstev.                                                                                                                             

 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Na postavki proračunska rezerva so realizirani odhodki v višini 26.027,83 € oz. 89% 
od planiranega obsega sredstev. V rezerve so bila odvedena sredstva v višini 0,5% 
skupnih prihodkov. 
 
Sledijo še proračunske postavke neposrednih proračunskih uporabnikov (krajevnih 
skupnosti) v skupni višini 340.802,55. 
 
Pri opredeljevanju izkazovanja prihodkov in odhodkov ožjih delov občin (krajevnih 
skupnosti), ki imajo status pravne osebe v občinskem proračunu in finančnem načrtu, 
je potrebno izhajati iz: 

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

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

Glede na zgoraj navedeno občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke vseh 
neposrednih uporabnikov proračuna (tudi ožjih delov občin, ki so pravne osebe), zato 
so v poročilih za ministrstvo za finance o sprejetem proračunu in kasneje njegovi 
realizaciji zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki in odhodki ožjih 
delov občin, ki so pravne osebe.  
 
V letnem poročilu gre tako za podvajanje prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki 
so pravne osebe (enkrat so zajeti v letnem poročilu za občino in drugič v letnem 
poročilu za ožji del občine, ki je pravna oseba). Ožji deli občin še vedno poslujejo 
preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine 
in ne župan. 
 
5001- Proračunski uporabnik KS Miren v višini 36.832,30 € oz. 90% od planirane 
vrednosti 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:      

 

01001011-Postavka Stroški članov sveta KS v znesku 2.884,65 zajema izplačilo 
sejnin članom sveta KS. 
 
02001011-Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 27,20 zajema promet 
in stroške vodenja podračuna.  
 
04003021-Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 3.944,89 zajema stroške v 
zvezi z prazniki in prireditvami v kraju (kvaternica, velika noč, dan državnosti, pohod 
z baklami, otv.mrliške vežice), in pomoč OŠ Miren pri org.nov.prireditev (200,- Eur). 
 
04004021-Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v KS v znesku 
Eur 274,31 zajema mat. za pop.vodnjaka na Bregu in pop.gorilnika v dvorani v Mirnu. 
. 
04004031-Postavka Inv.in inv.vzdrževanje objektov v KS v znesku Eur 698,40 
zajema stroške odvetniških storitev za prenos lastniške pravice za kulturni dom 
Miren. 
 
06003021-Postavka Podjemne pogodbe v znesku Eur 1.745,56, zajema plačilo (s 
pripadajočimi dajatvami) po podjemni pogodbi tajnici KS za vse administrativne in 
druge naloge. 
 

06003061-Postavka Materialni stroški v znesku Eur 3.534,15 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija.,vodarina, pisarniški mat., 
čistilni mat.,telefon..). 
 
06004031- Postavka Nakup opreme je realizirana v znesku Eur 1.364,69 kar 
pomeni 101% realizacijo in vključuje nabavo računalnika, monitorja in tiskalnika.  
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13001021-Postavka Vzdrževanje javnih poti v znesku Eur 686,90 zajema nabavo 
gramoza, drobljenca za poti.  
 
13002011- Postavka Inv.vzdrževanje cest je realizirana v znesku Eur 1.832,33, 
real.100 % in zajema obnovo mostu (pleskanje in kitanje) čez Vipavo v Orehovlje. 
 
15001011-Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 2.525,12 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov.  
 
16004011- Postavka Gradnja in vzdrž.pokopališč in mrl.vežic je realizirana v 
znesku Eur 12.718,10 kar pomeni 95 % realizacijo in vključuje: 

• Nakup opreme in ozvočenja za mrl.vežico v znesku Eur 4.408,70 real. 
95%, ki zajema:  
-Nabava kuhinje za mrl.vežico v Mirnu v znesku 2.428,00 Eur od Novi dom: 
(rač.št.10-489-9700/129) 
-Nabava ozvočenja z opremo za mrl.vežico v znesku 1.980,70 Eur od Sea:  
(rač.št.502-0556023/127)  

• Vzdrževanje pokopališč v znesku Eur 2.018,52 real. 101%, to je redno 
vzdrževanje pokopališč: zalivači, pletje, škropljenje in ostala dela 

•  Provizija za pobiranje najemnin za grobove od podjetja Benko, real. 85 % v 
znesku Eur 1.274,69    

• Plačilo avtorskega honorarja v znesku Eur 4.774,19, real.99 % zajema plačilo 
umetnici za umetniško delo in izdelavo reliefa v bronu za mrliško vežico 

 
16005011-Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in zelenic v znesku Eur 242,00 
zajema urejanje zelenic.  
 
18001011- Postavka Spominsko obeležje je realizirana v znesku Eur 2.056,00, kar 
pomeni 103% realizacijo in vključuje oblikovanje, izdelavo in montažo kovinske 
skulpture v krožišču v Mirnu, posvečeno bratoma Rusjan. (rač.št.04-10/50 
Krumberger Marko s.p. v znesku Eur 1.000,00) in osvetlitev table za napis E.Rusjan 
(rač.št.52-10/79 GO INOX d.o.o. v znesku Eur 1.056,00). 
 
18004011-Postavka Kulturna društva, neprof.kult.org. v znesku Eur 540,00 
zajema donacije: 

• Pevsko društvo A. Klančič Miren – Eur 170,00 fin.pomoč 
• Kulturno društvo S.Vuk Miren-Orehovlje – Eur 200,00 fin.pomoč za prireditve 
• Pevsko društvo CHORUS Miren- Eur 170,00 fin.pomoč  
 

18009011-Postavka Sofinanciranje športnih društev v znesku Eur 1.200,00 
zajema donacije: 

• NK Adria Miren – Eur 1.100,00  fin.pomoč 
• ŠD Grive Miren- Eur 100,00 fin.pomoč 
 

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

Obrazložitev stanja na podračunu KS Miren v znesku Eur 3.158,54 
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V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010, ki določa, 
da so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Miren 
(prihodki od grobarin in najemnin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010: 
 

Denarna sredstva za pos.namene-grobarina  Eur  2.847,83 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina Eur         0,00 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur     310,71   
Skupaj                                                              Eur  3.158,54                                               
 
 
5002 – Proračunski uporabnik KS Bilje v višini 145.683,05 € oz. 82% od 
planirane vrednosti 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:   
 

01001012- Str.članom sveta KS v znesku Eur 2.520,30 zajema izplačilo sejnin 
članom sveta krajevne skupnosti. 
 
02001012- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 40,55 zajema 
promet in stroške vodenja podračuna.  
 
04002022- Postavka izd.označnih tabel in ogl.desk je realizirana v znesku 111,60 
Eur in predstavlja 55,80%, nabavljene so bile opozorilne tablice za video nadzor 
objekta. 
 
04003022- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 7.694,96 zajema stroške v 
zvezi z  prireditvami (mlaj,krajevni praznik, okraševanje, opekarski dan)v znesku Eur 
3.919,54, nabava oblek za pevski zbor v znesku Eur 3.401,47, stroški pohoda po 
biljenskih gričih v znesku Eur 313,95 in donacija OŠ Miren za novoletno prireditev v 
znesku Eur 60,00.  
 
04004022- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v KS v znesku 
Eur 3.027,67 zajema zavarovalne premije za objkete v znesku  Eur 806,06 in drugo 
vzdrževanje prostorov, vzdrževanje kurilnih naprav, praznenje greznice redni pregledi 
video nadzora v domu krajanov,..v znesku Eur 2.221,61. 
 
04004032- Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
61.482,50 kar predstavlja 84,72% realizacijo in zajema:  

• inženiring in dokumentacijo za dom krajanov v znesku Eur 7.488,50 (rč.08-
10/221, 07-10/222 Arh.Aleš Vidič , rč.46-10/223 Hydrotech in rač.10-2132/117 
Zavod za Zdr.varstvo N.Gorica),  

• gradbena in obrtn.dela v domu krajanov v znesku Eur 39.988,61 (rač.531-
0112067/247 Obrtnik d.o.o.);  

• obnovo vrat in pleskanje fasade dom krajanov in stavba Bilje 105 v znesku Eur 
5.785,48 (rč.372-0112067/161 in 481-0112067/224 Obrtnik zoo),  

• nabavo opreme za video nadzor objekta v znesku Eur 4.972,79 
(rč.št.1001004565/113 Sintal d.d. in rč.221-10/115 Elme Andrej Jug s.p.),  

• obnova elektroinštalacij v dvorani in daljinski vklop črpalk v znesku Eur 
3.247,12 (rč.št.62-2014/162 Arčon doo in rač.39/49 M-Stis doo)   
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04004042- Postavka Priprava investicijske dokumentacije je realizirana v znesku 
Eur 1.476,00, kar predstavlja 10,54% realizacijo in zajema: 

• Izdelavo izkaza požarne varnosti in zaščite za dom krajanov (rač.265-10/166 
Elita i.b.doo, rač. 2825-13870/197 Lozej doo) in rač.za stroške .postopka za 
pridobivanje upor.dovoljenja (UE N:Gorica)   

 

06003022- Postavka Podjemne pogodbe v znesku Eur 10.941,67 zajema plačilo po 
podjemnih pogodbah s pripadajočimi dajatvami: upravitelju objekta, tajniku, čistilki in 
vzdrževalcu za opravljene naloge in izplačilo nagrade predsedniku KS 
 

06003062- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 14.187,38 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija, str. ogrevanja-dom, 
vodarina, pisarniški mat., čistilni mat.,telefon., vzdrževanje fotokopirnega stroja,..) 
 
06004032- Postavka Nakup opreme je realizirana v znesku Eur 1.443,84, kar 
predstavlja 96,26% realizacijo in zajema nakup računalnika in monitorja za knjižnico 
(rač.10-3-1144/90 MA-KO d.o.o.). 
 
13001022- Postavka Vzdrževanje javnih poti je realizirana v znesku Eur 7.442,09, 
kar pomeni 95,78% realizacijo in zajemna: 

• Sanacijo poškodovanih vozišč skozi Bilje in zalivanje razpok Rusa pot v  
znesku Eur 5.370,29 (rač.št.600345/140 in 600454/171 CPG Nova Gorica) 

• Vzdrževanje poti-košnja, čiščenje nanosa, urejanje brežin v znesku Eur 
2.071,80 

  
15001012- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 1.356,98 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov in nabavo zabojnika za sveče. 
 
15001032- Postavka Izgradnja kont.mest je realizirana v znesku Eur 4.824,26, kar 
predstavlja 96,49% realizacijo in zajema izvedbo prepustov in kontejnerska mesta 
(rač.št.10-2010/42 Ginex d.o.o.).  
 
16004012- Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 15.572,38 
kar pomeni 101,78% realizacijo in vključuje: 

• Izdelavo mozaika in okna-vitraž v mrl.vežici v znesku Eur 8.218,40 (rač.št.01-
0510/81 ROKA J.Mučič s.p.-mozaik 4.920,00; rač.8-10/139 Lizart E.Pavšič sp, 
rač.195/141 in 274/255 Steklarstvo M.Nemec s.p. za barvna okna Eur 
3.298,40) 

• Izdelava klopi za kapelico v znesku Eur 2.827,20 (rač.št.117/228 Miz.Ferfolja) 
• Dokumentacija PGD za žarna polja v znesku Eur 4.020,00 (rč.št.26-10/164 

MN Geodetika doo in rač.št. 09-10/250 Arh.Aleš Vidič s.p. ) 
• Vzdrževanje pokopališč v znesku Eur 506,78, ki zajema nabavo zabojnika 

za sveče in vzdrževanje pokopališča 
 
16005012- Postavka Objekti za rekreacijo je realizirana v znesku 7.410,15 , kar 
pomeni 105,86% realizacijo in zajema; 

• nabavo otroških igral na igrišču v znesku Eur 3.933,00 (rač.št.294-10/230 
Euromix) 

• Vzdrževanje parkov, zelenic v znesku Eur 3.477,15, ki zajema zasaditve v 
vasi, preureditev ob potoku, košnjo,..  
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18001012- Postavka Vzdrževanje spominskih obeležij je realizirana v znesku Eur 
840,00 in pomeni 100% realizacijo, zajema pa kamnoseška dela za spomenik Bilje 
(plošče, rač.št. 323-09/194 Vojko Mužina s.p.). 

 
18002012- Postavka Delovanje knjižnice zajema plačilo knjižničarju po podjemni 
pogodbi (skupaj z dajatvami) v  znesku Eur 1.480,72. 
 
18004012- Postavka Kulturna društva, neprof.kult.org. v znesku Eur 3.230,00 
zajema donacije: 

• Kulturno društvo Zarja Bilje – Eur 2.530,00 fin.pomoč  
• Društvo žena Bilje – Eur 100,00 fin.pomoč  
• Društvo Keramikov- Eur 500,00 fin.pomoč 
• Društvo org.RK- Eur 100,00 fin.pomoč 
 

18008012- Postavka Sofinanciranje društev upokojencev v znesku Eur 300,00 
zajema finančno pomoč za srečanje upokojencev DU Bilje 
 
18010012- Postavka Sofinanc. Prireditev mladih v znesku Eur 300,00 zajema 
donacijo  

• Društvo Glas – Eur 300,00 fin.pomoč   
 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Bilje v znesku Eur 28.298,03 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica, ki določa, da so 
namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Bilje (prihodki od 
najemnin in grobarin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010: 
 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina  Eur   -20.055,91 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur   -  5.646,31 
Denarna sredstva-nepor.od telekomunikacij     Eur    57.940,52  
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur   -  3.940,27   
Skupaj                                                              Eur    28.298,03          

 
5003 – Proračunski uporabnik KS Kostanjevica v višini 27.632,25 € oz. 69% od 
planirane vrednosti 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:     
 
01001013- Postavka Str.članov sveta KS zajema izplačilo sejnin članom sveta KS v 
znesku Eur 2.975,75. 
 
02001013- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 24,99 zajema 
promet in stroške vodenja podračuna.  
 
04003023- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 3.616,88 zajema stroške v 
zvezi s prireditvami v vasi Eur 3.357,51 (pustovanje,..novol.obdaritev, 1.maj, 
postavitev mlaja), zavarovanje prireditev Eur 199,37 in donacijo OŠ Miren Eur 60,- za 
novoletno prireditev. 
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04004023- Postavka Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v KS v znesku 
Eur 878,48 zajema vzdrževalna dela na objektih znesku Eur 562,92 in zavarovalno 
premijo za požarno zavarovanje dvorane v znesku  Eur 315,56.   
 
04004033- Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
1.780,80 kar predstavlja 98,93% realizacijo in zajema izvedbo geodetskega načrta za 
igrišče; rač.289-10/130 Žolnir d.o.o. 
 

06003063- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 4.344,65 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija, vodarina, kilometrine, 
pisarniški mat., čistilni mat.,tel.str.,poštnina). 
 
13001023- Postavka Vzdrževanje javnih poti v znesku Eur 2.125,56 zajema 
vzdrževanje krajevnih poti v KS-prevoz in grad.storitve (Korita, Poljank-Blence, 
Cesta proti vojašnici). 
 
15001013- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 406,67 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov.  
 
15001033- Postavka Gradnja in vzdrž.kontejnerskih mest je realizirana v znesku 
Eur 7.824,94, kar predstavlja 73,66% realizacijo in zajema izvedbo gradbenih del za 
kontejnersko mesto ob pokopališču pri cerkvi;  rač.št.3/143 KER elić Redžo s.p.  
 
16004013- Postavka Vzdrževanje pokopališča v znesku Eur 780,00 zajema 
vzdrževanje na pokopališču- popravilo strešnikov zidu in strehe kapele. 
 
16005013- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in  zelenic v znesku Eur 257,00 
zajema zasaditev okrasnih rastlin v vasi. 
 
18009043- Postavka Investicije v športne objekte je realizirana v znesku Eur 
2.616,53, kar pomeni 90,23% realizacijo in  zajema: 

• Krovska dela in material za brunarico in igrišče; Eur 262,16 Žlebovi Grič 
(rač.0110-2534/67, 0110-2363/59 in 0110-2055/47); Eur 648,00 Rujcom 
(rač.10-10/49); Eur 964,32 Metra doo (rač.13003358/50) in Eur 742,05 
Avtop.Gramat (rač.16-10/53)    

 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Kostanjevica v znesku Eur 10.052,93 
 

V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica, ki določa, da so 
namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Kostanjevica 
(prihodki od najemnin in grobarin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010: 
 

Denarna sredstva za pos.namene-najemnina Eur     -3.342,92 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur      5.243,65 
Denarna sredstva za investicije                         Eur      5.927,73 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur      2.224,47   
Skupaj                                                              Eur    10.052,93          
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5004 – Proračunski uporabnik KS Temnica v višini 38.561,32 € oz. 77% od 
planirane vrednosti 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:   
 
01001014-Postavka Stroški članov sveta KS v znesku Eur 2.702,51 zajema 
izplačilo sejnin članom sveta KS skupaj z pripadajočimi dajatvami.  
 
02001014-Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 24,99 zajema promet 
in stroške vodenja podračuna.  
 
04003024-Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 2.917,46 zajema stroške v 
zvezi s prireditvami v vasi (krajevni praznik, prireditve, novol.obdaritev..) v znesku 
Eur 2.807,46;  za fin.pomoč v znesku Eur 110,00 (šola Miren 60,-,novol.prireditev; 
društvu upok .Kostanjevica 50,-). 
 
04004024-Postavka Upravljanje in tek.vzdrž.objektov v KS v znesku Eur 288,61 
zajema  manjša vzdrževalna dela, servis štedilnikov.., 
 
04004034-Postavka Investicije  in inv.vzdrž.objektov  je realizirana v znesku Eur                       
15.261,60 kar predstavlja 94,54% realizacijo in zajema: 

• Gradbena dela in zunanja ureditev na objektu v Lipi v znesku Eur 5.260,27: 
zun.ureditev (rač.št.021-09/163) Grad.dela Amir Mehadžić s.p.v znesku Eur 
4.497,07 in (rač.017-10/98) v znesku Eur 763,20  

• Zunanja ureditev  šole Temnica v skupnem znesku Eur 9.555,77, ki zajema: 
izgradnjo nadstreška v znesku Eur 7.490,92 (odr.13-Občina M-K/Final doo), 
izvedbo elektroinštalacije na prir.prostoru v znesku Eur 1.977,25 (rač.64-
300122/126 Arčon doo) in izdelava kov.konzole s temeljno ploščo Eur 87,60 
(rč.127/80 Teko d.o.o.)   

• Nakup fontane za igrišče v znesku Eur 301,56 (rčšt. 7366/77) Živex d.o.o. 
• Montaža pipe v mini kuhinji v prostorih KS v znesku Eur 144,00 (rač.št.6/15) 

I.Trampuž s.p. 
 
06003024- Postavka Nagrade in podj.pogodb zajema izplačilo nagrade (+ dajatve) 
tajnici KS za opravljena dela in delavki za čiščenje prostorov KS skupaj v znesku  
Eur 1.394,60.  
 

06003064- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 2.397,24 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., 
poštnina.,tel.str…). 
 
13001024- Postavka Vzdrževanje javnih poti v znesku Eur 1.628,42 zajema 
nabavo in prevoz tampona za vzdrževanje cest in urejanje odvodnjavanja. 
 
13002014- Postavka Investicijsko vzdrž.in gradnja cest je realizirana v znesku Eur 
7.041,74, kar predstavlja 100,60% realizacijo in zajema izgradnjo podpornega zidu v  
Novelu; (rač.št.16-10/97)Grad.dela Amir Mehadžič s.p. 
 
15001014- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 568,23 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov.  
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16004014- Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 4.185,92, 
kar predstavlja 51,03% realizacijo in zajema: 

• Projektna dokumentacija za žarno pokopališče v znesku Eur 3.886,08, ki 
zajema: izdelava geod.načrta za pokopališče v znesku Eur 406,08 (rč.84-
10/34 Žolnir d.o.o.) in izdelavo PGD projektne dokumentacije za žarni zid na 
pokopališču v Temnici v znesku Eur 3.480,00 (rč.04-10/140 Atelje A3 d.o.o.) 

• Redno vzdrževanje pokopališč v znesku Eur 299,84 (nabava kontejnerja za 
sveče) 

 
18009014- Postavka Športna društva v znesku Eur 150,00 zajema financiranje 
prevoza otrok na treninge – NK Adria 

 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Temnica v znesku Eur 9.875,88 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010, ki določa, 
da so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Temnica 
(prihodki od grobarin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010: 
 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur     2.882,19 
Denarna sredstva-nepor.od telekomunikacij     Eur     9.853,19 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    -2.859,50    
Skupaj                                                              Eur     9.875,88 

 
5005 – Proračunski uporabnik KS Vojščica v višini 12.822,90 € oz. 46% od 
planirane vrednosti 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:   

 
01001015- Postavka Stroški članov sveta KS v znesku Eur 3.021,29 zajema 
izplačilo sejnin skupaj z dajatvami članom sveta KS. 
 
02001015- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 16,07 zajema 
promet in stroške vodenja podračuna.  
 
04003025- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 1.639,91 zajema stroške v 
zvezi s pohodom in krajevnim praznikom v znesku Eur 1.579,91 in pomoč za 
org.novoletnega koncerta OŠ Miren v znesku Eur 60,00.  
 
04004025- Postavka Upravlj.in vzdrž.objektov v znesku Eur 424,36 zajema nabavo 
potrošnega materiala za vzdrževanje prireditvenega prostora. 
 
06003065- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 2.247,70 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, kilometrina in drugi 
spl.material). 
 
15001015- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 203,98 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov.  
 



26 
 

15004015- Postavka Ureditev kala,vodnjakov in ur.ekol.otoka je realizirana v 
znesku Eur 3.195,36, kar predstavlja 80 % realizacije in zajema: 

• Nabavo materiala za ureditev črplak na vodnjaku v znesku 515,76 Eur 
(rač.št.01-10,PR 15 za Eur 180,00-Primometal) ,(rač. št.1148-12095,PR 81 za 
Eur 263,76- Flex doo N.G.),(rač.št.0902096, PR 82 za Eur 72,00- Salinvest 
d.o.o.)  

• Nabavo materiala za ureditev kala v Vojščici v znesku 1.155,60 Eur (rač.št.01-
10, PR 78 za 828,- Eur- Madej- Dejan Šperne s.p.), (rač.18-10 PR 89 za 
255,60 Eur –Instalacije T.Stepančič sp), (rač.77/10 PR 91 za 72,00 Eur – 
Renato Kačič) 

• Čiščenje in izravnava terena za ekol.otok v Vojščici v znesku 1.524,00 Eur 
(rač.283/2010 PR 92 Avtop.Filipčič Andrej s.p.)  

 
16004015- Postavka Gradnja in vzdrževanje pokopališč v znesku Eur 2024,23 
zajema stroške v zvezi s pokopališčem (košnja, škropljenje, strganje pešč.poti, 
peskanje železnih vrat in kamnitega zidu na pokopališču). 
 
18009015- Postavka Sofin.društva upokojencev v znesku Eur 50,00 zajema 
finančno pomoč za org.občnega zbora upokojencev. 
 
Obrazložitev stanja na podračunu KS Vojščica v znesku Eur 13.960,96 
 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010, ki določa, 
da so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Vojščica 
(prihodki od grobarin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010: 
 
Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur    -1.165,61 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    15.126,57   

Skupaj                                                              Eur    13.960,96          
 
5006 – Proračunski uporabnik KS Opatje selo v višini 51.760,73 € oz. 78% od 
planirane vrednosti 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:   
 
01001016-Postavka Stroški članov sveta KS v znesku Eur 2.231,84 zajema 
izplačilo sejnin za člane sveta KS 
 
02001016- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 27,67 zajema 
promet in stroške vodenja podračuna  
 
04003026- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 6,376,93 zajema stroške v 
zvezi s prireditvami v vasi (pohod treh jezer, srečanje Sela-Sela, Opajski sejem, 
pogostitve, komemoracija ..) v znesku Eur  5.916,93; za fin.pomoč Eur 460,00 (šoli 
Miren:260,-,za prireditve,-; pomoč društvu upokojencev Kostanjevica 200,-) 
 
04004026- Postavka Uprav.in tekoče vzdrž.objektov v znesku Eur 743,19 zajema 
stroške izdela betonskega temelja za drog in popravilo pip v WC v znesku Eur 
515,39; požarno zavarovanje stavbe KS v znesku Eur 91,32 in zavarovanje opreme 
Eur 136,48 
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04004036- Postavka Inv.vzdrž.objektov je realizirana v znesku Eur 6.408,54 kar 
predstavlja 117,14 % realizacijo in zajema: 

• Nabavo sanitarne enote v znesku Eur  5.471,10 (rač.št.102221/165) Arcont 
d.o.o. 

• Namestitev sanitarne enote z dodatnimi deli Eur 937,44 (rač.št.88-10/193) 
R.Kačič s.p. 

 
06003036- Postavka Študentski servis v znesku Eur 762,04 zajema izplačilo 
študentom  za pomoč pri vzdrževanju prireditvenega prostora, redarstvo,..  
 
06003066- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 3.246,10 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, čistilni mat., 
tel.str.). 
 
06004036- Postavka Nabava opreme je realizirana v znesku Eur 408,00, kar 
pomeni 17,01 % realizacijo in zajema izdelavo montažnega nosilca za dvigovanje 
mlaja. 
 
13001026- Postavka Vzdrževanje javnih poti v znesku Eur 1.954,84 zajema 
ureditev jaška (vrt pri občini), izkop, čiščenje in urejanje makadamskih poti. 
 
13002016- Postavka Invest.vzdrževanje in gradnja cest je realizirana v znesku Eur 
20.227,91, kar predstavlja 74,92% realizacijo in zajema: 

• Ureditev križišča na Lokvici v znesku Eur 16.330,91(rč.št.89-10/194) R. Kačič 
sp 

• Ureditev makad.poti na SZ delu vasi v znesku Eur 3.897,00 (rč.št.69-10/108) 
Renato Kačič s.p.  

 
15001016- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 1.089,34 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov.  
 
15001036- Postavka Gradnja in vzdrž.kontejnerskih mest je realizirana v znesku 
Eur 2.699,04, kar predstavlja 89,97 % realizacijo in zajema: 

• Izgradnja ekološkega otoka, parkirišča in zelenic v Novi vasi (rč.št.8-10/82) 
Eur 2.177,04 Prevozi Gramat Ernest Kačič s.p. in (rč.56-10/83) Eur 522,00 
R.Kačič s.p. 

 
16004016- Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 1.599,13 
kar pomeni 49,97% realizacijo in vključuje: 

• Nabavo zunanjih klopi pred pokopališčem v znesku Eur 1.239,60 
(rč.št.1005204/140) Hurican d.o.o. 

• Vzdrževanje pokopališča v znesku Eur 359,53 pa zajema nabavo zabojnikov 
za sveče in vzdrževanje  pokopališč 

 
16005016- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in  zelenic v znesku Eur 986,16 
zajema zasaditev cvetja po parkih in koritih, trava in drugo vzdrževanje. 
 
18001016- Postavka Obnova kult.spomenikov v znesku Eur 3.000,00 zajema 
investicijski transfer župniji Opatje selo za namen popravila strehe cerkve. 
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Obrazložitev stanja na podračunu KS Opatje selo v znesku Eur 11.301,19 
V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010, ki določa, 
da so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Opatje selo 
(prihodki od grobarin in najemnin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010:. 
 

Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur    5.231,62 
Denarna sredstva za pos.namene-najemnina  Eur         38,29 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur     6.031,28   
Skupaj                                                              Eur   11.301,19          

 
5007 – Proračunski uporabnik KS Sela na Krasu v višini 27.510 € oz. 72% od 
planirane vrednost 
 
OBRAZLOŽITEV POSTAVK:           
 
18001027- Postavka Inv.vzdrž.objektov kult.dediščine je realizirana v znesku Eur 
5.427,00 in pomeni 58 % realizacijo. Postavka zajema popravilo vaškega kala v 
Koritah, Gradb. A. Klemše, rač.13-2010/123. 
 
01001017- Postavka Stroški članov sveta KS v znesku Eur 3.157,91 zajema 
izplačilo sejnin članom sveta v krajevni skupnosti. 
 
02001017- Postavka Stroški plačilnega prometa v znesku Eur 19,66 zajema 
promet in stroške vodenja podračuna.  
 
04003027- Postavka Prireditve, otvoritve v znesku Eur 1.184,94 zajema stroške v 
zvezi s prireditvami v vasi (pohod , kresovanje, pogostitve, cvetje 1.nov..). 
 
04004027- Postavka Uprav.in tekoče vzdrž.objektov v znesku Eur 1.865,49 
zajema stroške vzdrževanja prir.prostora v znesku Eur 1.664,02 (pop.ograjnih 
stebrov in mreže poškodovane od neurja na igrišču) in požarno zavarovanje stavbe 
KS v znesku Eur 201,47. 
 
04004037- Postavka Investicije in inv.vzdrž.objektov je realizirana v znesku Eur 
5.451,88 kar predstavlja 99 % realizacijo in zajema: 

• Popravilo streh na objektu KS po neurju v znesku Eur 1.314,96: rač.08201/54 
GRM Rovtar, izgradnjo otroškega igrišča na prireditvenem prostoru v znesku 
Eur 1.612,00: rač.št.15-2010/125 GRAD.Klemše in nabavo igral na igrišču v 
znesku Eur 2.524,92: rač.št.212-10/94 Euromix d.o.o. 
 

06003067- Postavka Materialni stroški v znesku Eur 2.204,80 zajema vse 
materialne stroške v zvezi z delovanjem KS (el.energija,vodarina, pisarniški mat., 
stroške telefona,..). 
 
13001027- Postavka vzdrž.javnih poti-inv.vzdrž. je realizirana v znesku Eur 
721,20, to pomeni 18 % realizacijo in zajema gradbene storitve, profiliranje vozišča v 
Koritah, rač.št.0168-10/121 Kobal Ivan s.p.   
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13003037- Postavka Vzdrževanje avtobusnih postajališč v znesku Eur 348,00 
zajema nabavo tabel za oglase. 
 
15001017- Postavka Odvoz smeti in druge kom.storitve v znesku Eur 203,98 
zajema odvoz smeti in pokopaliških odpadkov.  
 
15001037- Postavka Izgradnja ekoloških otokov je realizirana v znesku Eur 
3.505,50, kar predstavlja 100 % realizacijo in zajema izgradnjo kontejnerskega mesta 
za ločene odpadke v Koritah in Hudem logu.  
 
16004017- Postavka Vzdrževanje pokopališč je realizirana v znesku Eur 3.278,36, 
to pa je 82 % realizacija in zajema: 

• Izdelava kovanega križa za pokopališče v znesku Eur 2.760,00, rač.št.17-
187/119 Kovinarstvo in kovaštvo Milan Cipek s.p.  

• Vzdrževanje pokopališč (košnja in vzdrževanje) v znesku Eur 518,36 
 
16005017- Postavka Urejanje in vzdrž.parkov in zelenic v znesku Eur 41,28 
zajema zasaditev okrasnih rastlin v vasi. 
 
18001027- Postavka Inv.vzdrž.objektov kult.dediščine je realizirana v znesku Eur 
5.427,00 in pomeni 58 % realizacijo. Postavka zajema popravilo vaškega kala v 
Koritah, Gradb. A. Klemše, rač.13-2010/123. 
 
18008017- Postavka Sofinanc.društva upokojencev v znesku Eur 100,00 zajema 
fin.pomoč društvu upokojencev Kostanjevica.  
 

Obrazložitev stanja na podračunu KS Sela na Krasu  v znesku Eur 7.732,21 
 

V skladu z odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010, ki določa, 
da so namenski prihodki proračuna tudi prihodki krajevne skupnosti Sela na 
Krasu(prihodki od grobarin) je stanje na podračunu na dan 31.12.2010: 
 

Denarna sredstva za pos.namene-grobarina   Eur       571,94 
Denarna sredstva-ostalo                                   Eur    7.160,27   
Skupaj                                                              Eur    7.732,21          
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4. PREGLED INVESTICIJ ZA OBDOBJE 01.01. DO 31.12.2010 
 
Obrazložitev investicijskih postavk: 
 
Postavka 04004030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti 
občine v višini 61.488 € oz. 73,2% planiranega obsega sredstev zajema: 
 
Objekt mejni prehod Miren v višini 30.910,66 € 
 
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb za izvedbo gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del na objektu na mejnem prehodu v Mirnu. Na povabilo so prispele tri 
pravočasne ponudbe in sicer: 

• IIN d.o.o. Opatje selo 
• Obrtnik z.o.o. Nova Gorica in 
• Final d.d. Nova Gorica 

Kot najugodnejša ponudba je bila izbrana ponudba Finala d.d. s katerim je bila dne 
08.12.2009 podpisana pogodba št. 4304-2-0007/2009 višini 31.897,36 €. 
Izstavljene so bile naslednje situacije: 
 
Situacija                                        Dat.prejema        Znesek                Plačilo 
1.zač.sit.09-00216/OP (1374/09) 24.12.09 7.851,90 7.851,90-17.12.10 
2.zač.sit.10-00006/OP (94/10) 10.02.10 15.895,79 15.895,79-11.03.10 
Konč.sit.10-00022/OP (290/10) 31.03.10 6.922,97 6.922,97-04.05.10 

SKUPAJ  30.670,66 30.670,66 
 
V okviru obnove mejnega prehoda je bil poravnan še račun št. 71/09 (1460/09) 
Bonnet d.o.o. Solkan v višini 240,00 € za projektno dokumentacijo električnih 
instalacij (pl.12.2.10) 
 
Poslovni prostor Miren 125 b v višini 5.860,55 € 
 

• Rač. št. 033-9471 (983/10) Elektro Primorska d.d. v višini 358,80 € za 
priključitev uporabnika (pl. 29.07.10) 

• Rač. št. 031-9470 (984/10) Elektro Primorska d.d. v višini 423,74 € za 
priključitev uporabnika (pl. 29.07.10) 

• Rač. št. 922-0001712 (1106/10) In media d.o.o. N. G. v višini 518,40 € za izrez 
in montažo peskane folije na šipe poslovnega prostora (pl. 24.09.10) 

• Rač. št. 65/30002 (1317/10) Arčon d.o.o. Bilje v višini 314,31 € za izvedbo 
elektroinstalacij  (pl. 17.11.10) 

• Rač. št. 79/10 (1495/10) Renato Kačič s.p. v višini 3.778,74 € za gradbena 
dela (pl. 07.12.10) 

• Rač. št. 10/2010 (1635/10) Slikopleskarstvo Ferfolja Edmond s.p. Orehovlje v 
višini 466,56 € za opravljena slikopleskarska dela (pl. 31.12.10)   

 
Nadstrešek pri stari šoli v Temnici v višini 15.503,20 € 
 
Na podlagi postopka zbiranja ponudb za izvedbo Nadstreška pri šoli Temnica in 
popravilo kamnitega zidu je bila sprejeta ponudba izvajalca: Final d.d., N. Gorica v 
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višini 17.297,84 €. Pogodba o izvedbi gradbenih del št. 43001-0004/2010 je bila 
podpisana dne 02.06.2010. 
Na podlagi te pogodbe je bil podpisan še dogovor med občino in KS Temnica v 
skladu s katerim občina pokriva investicijo v višini 10.000 €, razliko pa pokriva KS 
Temnica. 
 
Situacija                                        Dat.prejema        Znesek                Plačilo 
1.zač.sit.10-85/OP (1004/10) 03.08.10 14.153,20 06.10.10 
Konč.sit.10-150/OP (1523/10) 15.11.10 3.337,72 ODPRTO 
SKUPAJ  17.490,92  
 
Obveznost v višini 3.337,72 € se prenese v leto 2011. 
 
Za izgradnjo nadstreška je bil poravnan še račun št. 2/2010 (612/10) Simčič Mateja, 
arhitektka, Kostanjevica v višini 1.350 € za izdelavo projekta (pl. 30.06.10) 
 
V okviru te postavke so bili poravnani še računi v skupni višini 9.213,62 €: 

• Rač. št.  6/10 (358/10) Rujcom, Spačal Jožef s.p. Kostanjevica v višini 600,00 
€ za izdelavo in montažo polic za skladišče v kulturnem domu Kostanjevica 
(pl. 12.5.10) 

• Rač. št. 186-0116028 (409/10) Obrtnik z.o.o. N. Gorica v višini 1.112,40 € za 
popravilo prostorov v kulturnem domu v Mirnu-za modelarje (pl. 27.05.10) 

• Rač. št. 060-10 (1102/10) MM-Biro d.o.o. N. Gorica v višini 2.640 € za sanacijo 
ogrevanja in zamenjavo oken v zdravstvenem domu Miren (pl. 27.09.10) 

• Rač. št. 70/10 (1131/10) Renato Kačič s.p. v višini 3.507,20 € za ureditev 
skladiščnih prostorov v Kostanjevici (pl. 04.10.10) 

• Rač. št. 53/10-ŠA Šavli Aleksander s.p. v višini 1.354,02 € za pripravo popisov 
del, pregled ponudb in pripravo ocen investicije za objekte v lasti občine (pl. 
08.12.10) 

 
Postavka 04004050 – Kulturno-upravni center Miren 1. faza (Miren 137) v višini 
156.932 € oz. 60,4% od plana 
 
Občina je dne 23.07.2009 s sklepom o začetku postopka št. 4303-0006/2009 začela 
in izvedla postopek javnega naročanja po postopku zbiranja ponudb za izvedbo 
storitve: Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
investicijskega programa (IP) in analize stroškov in koristi za objekt Kulturno upravni 
center Miren – 1. faza – rekonstrukcija stavbe Miren št. 137. Na povabilo sta prispeli 
dve pravočasni ponudbi in sicer: 

• SUN d.o.o. Nova Gorica v višini 10.740,00 € in 
• Projekt d.d. Nova Gorica v višini 11.040,00 € 

Kot najugodnejša je bila izbrana ponudba SUN d.o.o. Nova Gorica. Z njimi je bila dne 
26.08.2009 podpisana tudi pogodba št. 4303-0006/2009-3 v višini 10.740,00 €.  
Izstavljen je bil račun št. 39/2009 (1320/09) v višini 10.740 € (pl. 11.01.10). 
 
Občina je na Portalu javnih naročil, pod št. JN4942/2010, dne 11.06.2010 objavila 
obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku za izvedbo gradbenih del: Kulturno 
upravni center Miren-1. faza-rekonstrukcija stavbe Miren št. 137.  Ocenjena vrednost 
javnega naročila je bila 700.000 € brez DDV. 
Prispele so ponudbe naslednjih ponudnikov: 
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• VG5 d.o.o. Ljubljana 
• MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. Koper 
• PRIMORJE d.d., Ajdovščina 
• FINAL d.d. Nova Gorica 

Naročnik je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., 
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper s katero je bila dne 01.09.2010 podpisana pogodba št. 
43001-0005/2010-25 v višini 769.906,30 €. Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi del 
tudi naslednji podizvajalec: 

1. INSTALACIJE d.d., montaža in trgovina, Ajdovščina za strojne in elektro 
instalacije  v višini 197.066,80 €  

 
Na podlagi pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
Situacija                                        Dat.prejema        Znesek                Plačilo 
1.zač.s.10600000061 (1318/10) 05.10.10 70.120,14 30.11.10 

2.zač.s.10600000072 (1475/10) 28.10.10 142.796,60 70.000 €-24.12.10 
72.796,60 €-ODPRTO 

3.zač.s.10600000082 (1718/10) 07.12.10 22.283,96 ODPRTO 

SKUPAJ  235.200,70 140.120,14 - 
PLAČANO 

 
PRENOS OBVEZNSOTI V LETO 2011 V VIŠINI 95.080,56 €. 
Ostali računi, ki so bili poravnani v okviru te postavke v skupni višini 6.072 €: 
 

• Za izdelavo PZI projektne dokumentacije pa je bil dne 19.08.10 plačan račun 
št. 3/2010 (930/10) Atelje Kos v višini 5.832,00 € 

• Rač. št. 817/2010-10-KB (1514/10) Min-var inženiring d.o.o. Nova Gorica za 
koordinatorstvo za varnosti in zdravje pri delu v višini 240 € (pl.8.12.10) 
 

Postavka 04004060 – Kulturno-upravni center Miren 2. faza (Miren 138) v višini 
83.359 € oz. 66,7% od plana 
 

1. Iz naslova izvedbe natečaja so bili poravnani avtorski honorarji v skupni višini 
46.000 € 

2. Za sodelovanje v komisiji za izpeljavo natečaja KUC Miren so bila v mesecu 
avgustu in septembru izplačana sredstva v višini 4.558,21 €  

 
Na podlagi javnega natečaja, ki ga je organizirala občina je bil izbran avtor natečajne 
urbanistično arhitekturne rešitve in sicer Studio arhitektura d.o.o., Izola s katerim je 
bila dne 18.06.2010 sklenjena pogodba št. 4303-5-0001/2009-80 v višini 134.640 € z 
DDV. Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za 
kulturno upravni center Miren.  
Na podlagi pogodbe so bili izstavljeni naslednji računi: 
 
Račun                                            Dat.prejema        Znesek                Plačilo 
Rač.št. 15/10 (1228/10) 10.09.10 20.196,00 18.10.10 
Rač.št. 24/10 (1783/10) 20.12.10 40.392,00 ODPRTO 
SKUPAJ  60.588,00 20.196-PLAČANO 
 
Ostali računi ki so bili poravnani v skupni višini 12.604,55 € in sicer: 
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• Rač. št. 408/2009 (1285/09) Žolnir d.o.o. Šempeter v višini 1.979,04 € za 
geodetsko storitev na območju kulturnega doma Miren (pl. 07.01.10) 

• Rač. št. 8/10 (311/10) Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica v višini 2.400,00 € za 
izdelavo razpisne dokumentacije za javni natečaj za kulturno upravni center 
Miren (pl. 06.05.10) 

• Rač. št. 47/10 (1443/10) Hydrotech d.o.o. N. Gorica v višini 1.020 € za 
izdelavo hidrološko-hidravlične analize »KUC Miren« (pl. 03.12.10) 

• Rač. št. 100570 (1480/10) Geoinženiring d.o.o., Ljubljana v višini 7.205,51 € 
za izdelavo GG poročila za kulturno umetniški center (pl.07.12.10) 
 

Postavka 06004030 – Nakup opreme upravnih prostorov v višini 9.386 € oz. 
55,2% od plana 

1. Nakup pisarniškega pohištva v višini 1.269 € ( rač. št. 952/10 in 1154/10 za 
arhivske omare) 

2. Nakup pisarniške opreme v višini 41 € (rač. št. 1293/10 in 1435/10 za nakup 
dveh mobitelov) 

3. Nakup strojne računalniške opreme v višini 7.181 €: 
• Rač.št. 334/10 za tiskalnik v višini 428,40 € 
• Rač.št. 489/10 za fotokopirni stroj v višini 4.589,40 € 
• Rač.št. 611/10 za monitor v višini 169,86 € 
• Rač.št. 642/10 za računalnik in monitor v višini 918,71 € 
• Rač.št. 643/10 za napravo UPS v višini 100,18 € 
• Rač.št. 832/10 za osebni računalnik HP v višini 558,10 € 
• Rač.št. 1108/10 za MS Office v višini 224,56 € 
• Rač.št. 1250/10 za monitor v višini 167,52 € 
• Rač.št. 1354/10 za čitalec kartic v višini 24,61 € 

4. Nakup licenčne programske opreme v višini 895 € (rač.št. 1407/10 in 1408/10 
- program za fakturiranje) 

 
Postavka 13001020 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin v višini 
20.822 € oz. 29,8% od planiranih sredstev zajema: 
 
- Račun št. 1203-1016018 (1295/09) Apia d.o.o. N. G. v višini 331,80 € za nakup 
mreže (pl. 06.01.10) 
- Račun št. 17/10-ŠA (414/10) Šavli Aleksander s.p. Miren za izvedbo popisov del in 
predizmer ter oceno izvedbe del za preureditev trga v Opatjem selu v višini 608,40 € 
(pl.26.05.10) 
- Račun št. 300066 (477/10) CPG d.d., Nova Gorica v višini 19.767,88 € za sanacijo 
in asfaltacijo delov lokalnih cest, javnih in krajevnih poti (pl. 10.000 € dne 30.06.10 in 
9.767,80 € dne 07.07.10) 
- Račun št. 13000515 (1047/10) Kraški vodovod Sežana za priklop vodovodnega 
priključka za objekt »Trg v Opatjem selu« v višini 113,91 € (pl. 08.09.10)  
  
Postavka 13002010 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v višini 68.848 € 
oz. 98,4% od planiranih sredstev 
 
Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb za oddajo javnega naročila 
Sanacija in asfaltacija delov lokalnih in javnih poti v občini sta prispeli dve ponudbi: 

• Ginex International d.o.o. Nova Gorica 



34 
 

• Cestno podjetje Nova Gorica 
Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Cestno podjetje Gorica d.d. s katerim je 
bila dne 11.12.2009 sklenjena pogodba št. 4304-1-0001/2009 v višini 71.976 € . 
Izstavljene so bile naslednje situacije za opravljena dela v Temnici, Novelu in Novi 
vasi:         
 
Situacija                                         Dat.prejema       Znesek               Plačilo 
1.zač.sit.št. 300005 (52/10) 03.02.10 9.331,15 04.03.10 
2.zač.sit.št. 300017 (201/10) 08.03.10 5.744,46 12.05.10 

3.zač.sit.št. 300038 (318/10) 06.04.10 34.381,19 06.05.10 
Konč.sit.300064 (462/10) 04.05.10 19.390,78 23.06.10 
SKUPAJ  68.847,58  
 
Postavka 13002020 – Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in 
infrastrukturo v višini 2.492 € oz. 24,9% od planirane vrednosti 
 
Poravnan so bili naslednji računi v skupni višini 2.492,40 €: 

• Rač. št. 31-10000004 (32/10) Naris, Nataša Rijavec s.p. Nova Gorica v višini 
1.650 € za izdelavo elaborata: kapacitetna preveritev priključka PC Miren (pl. 
01.03.10) 

• Rač. št. 25/10-ŠA (578/10) Š&Š gradbeništvo v višini 302,40 € za izvedbo PZI 
temelja in statičnega računa za objekt skulpture na rondoju v Mirnu (pl. 
18.06.10) 

•  Rač. št. 18/2010 (619/10) Ipod d.o.o. Nova Gorica za izdelavo ureditve 
prehoda za pešce na R3-614 pri cerkvi v Mirnu v višini 540,00 € (pl. 01.07.10) 

 
Postavka 13002030 – Novogradnja občinskih cest v višini 116.163 € oz. 100,7% 
od planirane vrednosti zajema 
 
Krožišče Miren v višini 16.130 € 

• Plačilo odškodnine v višini 7.330 € v zvezi z izgradnjo krožišča na cesti R3-
614 v Mirnu v skladu s pogodbo št. 478-0008/2009 (plač. 30.04.10 po odredbi 
št. 90/10) 

• Odkup zemljišča v višini 8.800 € za izgradnjo krožišča v Mirnu po pogodbi št. 
478-0008/2009 (plač. 30.04.10 po odredbi št. 91/10) 

 
Obvoznica Vrtojba v višini 100.033,44 € 

• Plač. v skladu z aneksom k menjalni pogodbi št. 478-0063/2007 v višini 
173,50 € za zemljišče na območju obvoznice Vrtojba (plač. 15.06.10 po 
odredbi št. 103/10) 

• Plač. po aneksu k prodajni pogodbi št. 478-02-0012/2007 v višini 1.200 € za 
odkup zemljišča na območju obvoznice Vrtojba (pl. 25.08.10 po odredbi št. 
243/10) 

• Rač. št. 776-0639620 (956/10) Vodovodi in kanalizacija d.d. v višini 199,94 € 
za montažo priključka krožišče Miren-obvoznica Vrtojba (pl. 26.08.10) 

• Plač. v skladu z aneksom h kupoprodajni pogodbi št. 478-02-0004/2008 v 
višini 184 € za zemljišče na območju obvoznice Vrtojba (pl. po odredbi št. 253 
in 254/10 dne 01.09.10) 
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• Plačilo stroškov tehničnega pregleda za obvoznico Vrtojba v višini 480 € po 
odredbi 269/10 (396 € pl. 14.09.10) in po odredbi 298/10 (84 € pl. 06.10.10) 

• Plač.8. začasne sit. št. 126 (1245/10) CPG  d.d. Nova Gorica v višini 97.796 € 
za obvoznico Vrtojba (pl. 22.11.10)  

 
Postavka 13004020 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 
v višini 17.674 € oz. 80,3% od planirane vrednosti zajema: 

• Rač. št. 372-113 (1272/09) ZIDES d.o.o. Vipava za izvedbo javne razsvetljave 
v naseljih Korita in Vojščica v višini 2.995,49 € (pl. 04.01.10) 

• Rač. št. 113/30002 (1379/09) Arčon d.o.o. Bilje za izvedbo JR v Selah na 
Krasu v višini 4.934,72 € (pl. 2.434,72 €29.01.10, razlika je bila poravnana v 
letu 2009) 

• Rač. št. 4/30002 (87/10) Arčon d.o.o. Bilje za izvedbo JR v Selah na Krasu v 
višini 744,31 € (pl. 09.03.10) 

• Rač. št. 17/30002 (422/10) Arčon d.o.o. Bilje za izvedbo JR v Opatjem selu, 
Vrtočah in Orehovljah v višini 5.451,47 € (pl. 26.05.10) 

• Rač. št. 74/10 (1130/10) Renato Kačič s.p. Opatje selo za ureditev JR v 
Opatjem selu v višini 2.352 € (pl. 04.10.10) 

• Rač. št.  73/10 (1132/10) Renato Kačič s.p. za ureditev JR v Selah na Krasu v 
višini 3.696 € (pl. 04.10.10) 

 
Postavka 13005010 – Širokopasovno omrežje v višini 4.169 € oz. 119,1% od 
planiranih sredstev zajema: 

• Rač. št. 2000292518 (156/10) Telekom d.d. v višini 411,35 € za analizo 
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka po gospodinjstvih v občini 
Miren-Kostanjevica (pl. 01.04.10) 

• Rač. št. 13/2010 (164/10) RRA severne Primorske v višini 300 € za novelacijo 
načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
občini Miren-Kostanjevica (pl. 01.04.10) 

• Rač. št. 90/2010 (1272/10) RRA severne Primorske v višini 3.458,02 € za 
pripravo in prijavo na javni razpis (pl. 03.12.10) 
 

Postavka 15001030 – Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega 
centra v višini 8.035 € oz. 80,4% od planiranih sredstev zajema: 

• Rač. št. 7/10 (454/10) Rujcom, Spačal  Jožef s.p. Kostanjevica v višini 866,40 
€ za izdelavo in montažo ograje kontejnerskega mesta Miren-pokopališče (pl. 
04.06.10) 

• Rač. št. 23/10-ŠA (576/10) Š&Š gradbeništvo, Miren v višini 506,40 € za 
izvedbo PZI načrtov ter popisov del in ocene investicije za ekološki otok KS 
Sela na Krasu in KS Miren-Vrtoče (pl. 18.06.10) 

• Rač.št. 11/2010 (1590/10) Gradbeništvo Aleš Klemše s.p. Opatje selo v višini 
6.662,52 € za izgradnjo kontejnerskega mesta za ločene odpadke v Selah na 
Krasu (pl. 17.12.10) 

 
Postavka 15002030 – Priprava investicijske dokumentacije v višini 39.435 € oz. 
49,3% od planiranih sredstev zajema: 
Računi prejeti od Vodovodi in kanalizacija d.d. za izdelavo dokumentacije za čistilno 
napravo ob Vrtojbici v skupni višini 37.834,99 €:  
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Št. rač.                               Znesek          Dat.prejema         Dat.plačila            
1419 (1391/09) 108,00 31.12.09 03.02.10 
146/09-61 (1392/09) 2.812,38 31.12.09 03.02.10 
71 (598/10) 399,25 24.05.10 29.06.10 
72 (599/10) 12,78 24.05.10 29.06.10 
75 (600/10) 1.120,35 24.05.10 29.06.10 
76 (601/10) 35,85 24.05.10 29.06.10 
39 (588/10) 760,48 24.05.10 29.06.10 
40 (589/10) 24,34 24.05.10 29.06.10 
43 (590/10) 665,42 24.05.10 29.06.10 
44 (591/10) 21,29 24.05.10 29.06.10 
47 (592/10) 189,30 24.05.10 29.06.10 
48 (593/10) 6,06 24.05.10 29.06.10 
57 (594/10) 1.887,62 24.05.10 29.06.10 
58 (595/10) 60,40 24.05.10 29.06.10 
67 (596/10) 1.222,20 24.05.10 29.06.10 
68 (597/10) 39,11 24.05.10 29.06.10 
93 (766/10) 1.765,40 22.06.10 16.07,10 
94 (767/10) 56,49 22.06.10 22.07.10 
99 (768/10) 57,72 22.06.10 22.07.10 
100 (769/10) 1,85 22.06.10 22.07.10 
113 (770/10) 101,85 22.06.10 22.07.10 
114 (771/10) 3,26 22.06.10 22.07.10 
119 (772/10) 1.018,50 22.06.10 22.07.10 
120 (773/10) 32,59 22.06.10 22.07.10 
149 (918/10) 33,95 15.07.10 16.08.10 
150 (919/10) 1,09 15.07.10 16.08.10 
153 (940/10) 196,23 21.07.10 20.08.10 
152 (937/10) 575,04 21.07.10 20.08.10 
154 (938/10) 6,28 21.07.10 20.08.10 
151 (939/10) 17.970,00 21.07.10 20.08.10 
164 (961/10) 57,58 28.07.10 27.08.10 
163 (962/10) 1.799,35 28.07.10 27.08.10 
189 (997/10) 1.045,66 03.08.10 06.09.10 
195 (996/10) 3.598,70 03.08.10 06.09.10 
190 (998/10) 33,46 03.08.10 06.09.10 
196 (999/10) 115,16 03.08.10 06.09.10 
SKUPAJ 37.834,99                                                                                                                             
 
V okviru te postavke so bili poravnani še naslednji računi v višini 1.600 €: 

• Rač. št. 27/10 (902/10) Kalkem d.o.o. Podreča v višini 100 € za izdelavo 
mnenja o upravičenosti izvedbe iztočnega kanala iz čistilne naprave ob 
Vrtojbici (13.08.10) 

• Rač. št. 1-1000001 (948/10) Veolia Voda, Ljubljana v višini 1.500 € za poročilo 
ocene vplivov očiščene odpadne vode iz membranske čistilne naprave ob 
Vrtojbici na reko Vrtojbico (pl. 23.08.10) 
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Postavka 15002110 – Bilje II. in III. faza v višini 210.791 € oz. 93,9% od planirane 
vrednosti  
 
Za Bilje II. fazo je še neodplačan kredit v višini 264.000,00 € (glavnica). Odplačeval 
se bo po kreditni pogodbi med občino in NLB d.d. N. Gorica v 46 obrokih od 1.1.2010 
dalje po 5.739,13 € na mesec (glavnica ) + obresti. 
 
LETO 2009 v višini 164.962,89 
 
Odkupljeno je bilo zemljišče po pogodbi št. 478-02-0007/2009 z dne 16.09.2009 
(Odr. 304/09) v višini 1.098,24 € za nakup parcele št. 383/3 k.o. Bilje (pl. 23.10.09) 
 
Pogodbena dela so se izvedla na osnovi projekta št. 180/04, ki ga je izdelal Ipod 
d.o.o. N. Gorica. Za projektiranje so bili izstavljeni v skupni višini 10.380,00: 

• Rač. št. 03/2009 (47/09) Ipod d.o.o. N. Gorica v višini 5.040,00 € za izdelavo 
ureditve križišča na R3-615 za navezavo nove stanovanjske soseske na 
državno cesto v Biljah (pl. 05.03.09) 

• Rač. št. 05/2009 (135/09) Ipod d.o.o. N. Gorica v višini 5.340,00 € za izdelavo 
PZI ureditve križišča na cesti R3-615 za navezavo nove stanovanjske soseske 
na regionalno cesto v Biljah (pl. 25.03.09) 

 
Dne 08.06.09 je bila med občino, državo in Ginexom d.o.o. Nova Gorica podpisana 
pogodba št. 2415-09-000370/0 v višini 692.644,02 € za ureditev ceste R3-615/5740 
od km 2.800 do km 3.265 skozi naselje bilje – III. faza v višini 692.644,02 €. 
Finančna obveznost naročnika in sofinancerja na osnovi Sporazuma o sofinanciranju 
št. DRSC št. 2415-05-000970/0 z dne 08.08.2005 in aneksom DRSC šz. 2415-07-
001214/0 z dne 22.8.2007 je naslednja: 
 
Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste 320.770,62 € 
Občina Miren-Kostanjevica 371.873,40 € 
Skupaj 692.644,02 € 
  
Dne 29.09.2009 pa je bil podpisan še aneks št. 2415-09-000370/1 s katerim se je 
strošek izgradnje vodovoda, fekalne kanalizacije, dodatne kanalizacije ter delež 
meteorne kanalizacije v višini 181.382,86 € prenesel na pooblaščenega investitorja 
vodovoda in kanalizacije Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica (pogodba o 
investicijskem transferju za leto 2009 z dne 28.07.09). 
Finančne obveznosti  so naslednje: 
 
Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste 320.770,62 € 
Občina Miren-Kostanjevica 190.490,54 € 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 181.382,86 € 
Skupaj 692.644,02 € 
 
Poravnane so bili naslednji zahtevki Vodovodom in kanalizaciji N. G.: 
 
Zahtevek                          Dat. prejetja              Znesek                  Dat. plačila 
Zaht. št. 1(942/09) 07.09.09 57.218,82 05.10.09 
Zaht. št. 2(1085/09) 06.10.09 24.350,54 10.11.09 
Zaht.št. 3 (1230/09) 07.11.09 29.751,15 07.12.09 
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Zaht.št.4 (1482/09) 02.02.10 33.833,41  
Skupaj plačano  111.320,51  
VSE SKUPAJ  145.153,92  
 
Poravnane so bile naslednje situacije izvajalcu Ginex d.o.o. N. Gorica: 
 
Situacija                           Dat. prejetja              Znesek                 Dat. plačila 
III.sit.92/09(1071/09) 07.09.09 14.656,89 20.10.09 
IV.sit.108/09(1109/09) 15.10.09 15.525,02 17.11.09 
V.sit.125/09 (1232/09 06.11.09 5.303,00 07.12.09 
Skupaj  35.484,91  
 
Provizija za vodenje investicije, ki je bila poravnana Vodovodom in kanalizaciji: 
 
Račun                                                   Dat. prejetja       Znesek         Dat. plačila 
R.1010 (941/09)-3,2% od 1.zaht. 30.09.09 2.197,20 28.10.09 
R.1081 (1084/09)-3,2% od 2. zaht. 22.10.09 935,06 23.11.09 
R.1226 (1228/09)-3.2% od 3. zaht. 23.11.09 1.142,45 23.12.09 
Skupaj  4.274,71  
 
Nadzor investicije poteka v skladu s pogodbo št. 08/09-ŠA Š&Š gradbeništvo, Šavli 
Aleksander s.p. Miren za del investicije, ki se financira iz občinskega proračuna in 
znaša 1,8% od obračunske vrednosti gradbeno obrtniških del in del na vodovodu in 
4% od obračunske vrednosti elektro in TK montažnih del. 
 
Izstavljeni so bili naslednji računi v skupni višini 2.404,52 €: 
 
Račun                                                   Dat. prejetja       Znesek         Dat. plačila 
R.54/29-ŠA (1224/09)-prvi trije zaht. 20.11.09 2.404,52 22.12.09 
Skupaj  2.404,52  
 
OBVEZNOST ZA PRENOS V LETO 2010 V VIŠINI 33.833,41 € (zaht.4-Vodovodi in 
kanalizacija) 
 
LETO 2010 v višini 210.791 € 
 
Poravnane so bili naslednji zahtevki Vodovodom in kanalizaciji N. G.: 
 
Zahtevek                          Dat. Prejetja              Znesek                  Dat. Plačila 
Zaht. Št. 1(942/09) 07.09.09 57.218,82 05.10.09 
Zaht. Št. 2(1085/09) 06.10.09 24.350,54 10.11.09 
Zaht.št. 3 (1230/09) 07.11.09 29.751,15 07.12.09 
Zaht.št.4 (1482/09) 02.02.10 33.833,41 12.02.10 
Zaht.št.5 (319/10) 06.04.10 5.638,91 29.06.10 
Zaht.št.6 (632/10) 02.06.10 890,93 08.07.10 
Končni zaht.(741/10) 14.06.10 691,33 15.07.10 
Plačano 2009  111.320,51  
Plačano 2010  41.054,58  
SKUPAJ  151.683,76  
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Poravnane so bile naslednje situacije izvajalcu Ginex d.o.o. N. Gorica: 
 
Situacija                           Dat. Prejetja              Znesek                 Dat. Plačila 
III.sit.92/09(1071/09) 07.09.09 14.656,89 20.10.09 
IV.sit.108/09(1109/09) 15.10.09 15.525,02 17.11.09 
V.sit.125/09 (1232/09 06.11.09 5.303,00 07.12.09 
VII.sit.139/09 (1470/09) 28.12.09 73.778,68 28.01.10 
VIII.sit.05/10 (202/10) 09.02.10 70.520,44 17.03.10 
IX.sit.22/10 (408/10) 19.04.10 9.355,63 30.04.10 
Plačano 2009  35.484,91  
Plačano 2010  153.654,75  
SKUPAJ  189.139,66  
 
Izstavljeni so bili naslednji računi za nadzor v skupni vrednosti 4.575,54 € in sicer: 
 
Račun                                                    Dat. prejetja      Znesek         Dat. plačila 
R.04/10-ŠA (13/10) Šavli A.(IV.zah.) 13.01.10 730,80 18.02.10 
R.13/10-ŠA(255/10) Šavli(do konč.s.) 17.03.10 3.844,74 16.04.10 
Skupaj  4.575,54  
 
V okviru te postavke so bili poravnani še izdatki v skupni višini 11.506,50 €: 

• Rač. št. 11/2010 (240/10) Ginex international d.o.o. Nova Gorica v višini 
6.746,38 € za izvedbo gradbenih del na objektu: »Fekalna kanalizacija Bilje-
Škorjevca« (pl. 14.04.10) 

• Od.105/10 Upravna enota N. Gorica za stroške tehničnega pregleda v višini 
132,00 € (pl. 25.05.10)  

• Rač. št. 174-0000875 (950/10) Lešnik Lenart d.o.o. v višini 4.207,10 € za 
postavitev INOX nadstrešnice (pl. 25.08.10) 

• Rač. št. 276-09-2010 (1208/10) Inpen d.o.o. N. Gorica v višini 142,86 € za 
pregled in meritve elektro instalacije črpališča fekalnih vod v Biljah (pl. 
11.10.10) 

• Rač. št. 65/30002 (1317/10) Arčon d.o.o. Bilje v višini 278,16 € za ureditev JR 
v Biljah (pl. 17.11.10) 

 
Postavka 15002120 - Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v višini 659 € 
oz. 13,2% od plana in zajema: 

• Rač. št. 8414704 (765/10) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v višini 
259,20 € za odškodnino za omejitev lastninske pravice in za pripravo pogodbe 
(pl. 22.7.10) 

• Rač. št. 20/2010 (949/10) Zidarstvo Izidor Batič s.p. Miren za popravilo jaška 
kanalizacije na Lascu v višini 400 € (pl. 23.08.10) 

 
Postavka 15003030 – Sanacija vodnjakov in kalov v višini 25.088 € oz. 98% do 
plana   
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Zadrževalnik Kostanjevica v višini 22.771,79 € 
 
Na podlagi zbiranja ponudb je bila s Cestnim podjetjem Gorica dne 19.11.2009 
podpisana pogodba št. 351-1-0018/2009 za izvedbo gradbenih del na objektu 
Zadrževalnik Kostanjevica v višini 17.039,29 €. 
Dne 08.04.2010 je bil k pogodbi podpisan še aneks št. 1 s katerim so se potrdila 
dodatna dela v višini 5.732,50 €. 
Skupna vrednost del po pogodbi in aneksu je tako znašala 22.771,79 €. 
 
Izstavljene so bile naslednje situacije: 
 
Situacija                                         Dat.prejema       Znesek               Plačilo 
1.zač.sit.št. 600744 (1425/09) 08.01.10 14.048,29 09.02.10 

2.zač.sit.št. 600047(88/10) 05.02.10 1.317,72 08.03.10 
Konč.sit.št. 600169(463/10) 04.05.10 7.405,78 04.06.10 
SKUPAJ  22.771,79  
 
Obnova kala – Vojščica v višini 2.316 € 
 
Poravnan je bil še račun št. 08/2010 (959/10) Geonova d.o.o. Ljubljana v višini 2.316 
€ za nakup materiala-bentomat (pl. 27.08.10). 
 
Postavka 16002010 - Prostorski plan občine v višini 79.762 € oz. 79,8% od 
planirane vrednosti 
 
Leto 2008 v višini 44.004,21 
Leto 2009 v višini 80.255,91 

I. 
Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila za storitev izdelava analize poselitve 
in strokovne podlage za zasnovo krajine in zelenega sistema kot podlage za izdelavo 
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda za območje občine Miren-
Kostanjevica po postopku zbiranja ponudb (sklep o začetku postopka 05.05.2006). 
Na povabilo sta prispeli dve ponudbi: 

1. KOLING d.o.o., Spodnja Idrija in  
2. LOCUS d.o.o. , Domžale 

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran LOCUS d.o.o. Domžale. Dne 20.06.2006 je 
bila podpisana pogodba št. 403-05-02/2006-8 v višini 8.880.000,00 SIT (37.055,59 
€). 
Na osnovi pogodbe sta bila izdana dva računa: 

• Rač. št. 186/2008 (1095/08) v višini 18.527,79 € (pl. 18.11.08) 
• Rač. št. 004/09 (8/09) v višini 18.527,79 € (pl. 12.02.09) 
 

II. 
 
Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila za storitev 

1. izdelava analize stanja in teženj v prostoru in analize razvojnih možnosti za 
območje Občine Miren-Kostanjevica in 

2. izdelava programa opremljanja za komunalno infrastrukturo za območje 
Občine Miren-Kostanjevica 
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po postopku zbiranja ponudb (sklep o začetku postopka 05.05.2006). Na povabilo sta 
prispeli dve ponudbi: 

• LOCUS d.o.o., Domžale in 
• ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor 

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran LOCUS d.o.o. Domžale. Dne 20.06.2006 je 
bila podpisana pogodba št. 403-05-02/2006-7 v vrednosti 39.638,46 € (vrednost del 
pod prvo točko 20.781,18 € in pod drugo točko 18.857,28 €) 
 
Na osnovi pogodbe so bili izstavljeni naslednji računi v skupni višini 25.476,42 €: 
 
Točka 1 v višini 20.781,18 € 

• Rač. št. 185/2008 (1094/08) v višini 10.390,59 € (pl. 18.11.08) 
ODPRTO ŠE 10.390,59 €. 
 
Točka 2 v višini 18.857,28 € 

• Rač. št. 179/2008 (979/08) v višini 9.428,64 € (pl. 03.11.08) 
• Rač. št. 208/2008 (1226/08) v višini 5.657,19 € (pl. 16.12.08) 
• Rač. št. 49/2010 (336/10) v višini 3.771,46 € (pl. 12.05.10) 

 
III. 

 
Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila za storitev: izdelava Osnutka 
občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica po postopku zbiranja 
ponudb (sklep o začetku postopka 06.02.09). Na povabilo sta prispeli dve ponudbi: 

• LOCUS d.o.o., Domžale in 
• URBANIA d.o.o., Ljubljana 

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran LOCUS d.o.o. Domžale, s katerim je bila dne 
16.03.2009 podpisana tudi pogodba št. 4303-0001/2009-6 v vrednosti 45.504,00 €. 

 
Na podlagi pogodbe je bil dne 04.05.09 izstavljen račun št. 057/2009 (393/09) v višini 
45.504,00 € (pl. 04.06.09)  

 
IV. 

 
Izveden je bil postopek javnega naročanja po postopku zbiranja ponudb za izvedbo 
storitve: Izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Miren-
Kostanjevica (sklep o začetku postopka 17.09.07). Na povabilo so prispele tri 
ponudbe: 

• Acer d.o.o. Novo mesto 
• Locus d.o.o. Domžale in 
• Zum d.o.o. Maribor 

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Locus d.o.o. Domžale, s katerim je bila dne 
09.11.2007 sklenjena pogodba št. 430-10/2007-7/5 v vrednosti 21.632,16 €. 
 
Na podlagi te pogodbe sta bila izstavljena dva računa in sicer: 

1. Rač.št. 69/2009 (534/09) v višini 16.224,12 € (pl. 03.07.09) 
2. Rač.št. 037/2010 (261/10) v višini 5.408,04 € (pl. 19.04.10) 
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Leto 2010 v višini 79.762,23 € 
 
Občina je dne 14.07.2009 izvedla postopek javnega naročanja po postopku zbiranja 
ponudb za Izdelavo presoje na varovana območja v CPVO za OPN Občine Miren-
Kostanjevica v skladu z 2. Odstavkom 24. člena ZJN-2. 
Na povabilo je prispela samo ena ponudba in sicer: 

• Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju 
Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 4303-0004/2009 je bila podpisana dne 
02.09.2009 v višini 32.824,40 €. 
 
Na osnovi pogodbe so bili izstavljeni naslednji računi: 
 

1. Rač.št. 1013 (248/10) v višini 26.259,50 € (pl. 15.04.10) 
 
Na podlagi zbiranja ponudb je občina z Locus d.o.o. dne 03.09.2009 podpisala 
pogodbo št. 4303-0003/2009 v višini 33.242,88 € za izdelavo okoljskega poročila za 
izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje za občinski prostorski načrt 
(OPN). 
 
Na podlagi pogodbe so bili izstavljeni naslednji računi: 
 

1. Rač. št. 051/2010 (394/10) Locus d.o.o. v višini 13.297,15 € (pl. 03.06.10) 
 
Izveden je bil postopek zbiranja ponudb na podlagi katerega je bila z Locus d.o.o. 
dne 16.06.2010 podpisana pogodba št. 4303-0003/2010-9 v znesku 47.160,00 € za 
izdelavo usklajenega predloga občinskega prostorskega načrta občine Miren-
Kostanjevica. 
 
Na podlagi pogodbe so bili izstavljeni naslednji računi: 
 

1. Rač. št. 091/2010 (806/10) Locus d.o.o. v višini 22.560 € (pl. 02.08.10) 
  
Poravnani so bili naslednji računi v skupni višini 8.466,08 €: 

• Rač. št. 16/2009 (1371/10) KREADOM d.o.o. N. Gorica v višini 1.560 € za 
izdelavo spremembe Odloka o PUP za posege v prostor na območju 
opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (pl. 25.01.10) 

• Rač. št. 7-SE (9/10) Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana v višini 240,08 € 
za pripravo podatkov o gozdovih (pl. 18.02.10) 

• Rač. št. 010/2010 (78/10) LOCUS d.o.o. Domžale v višini 4.746,00 € za 
pripravo osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in 
posredovanje katastra GJI na GURS za območje občine – 1. faza (pl. 
11.03.10) 

• Rač. št. 300310-027-10 (205/10) E-NET OKOLJE d.o.o. v višini 1.920 € za 
revizijo Dodatka presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega 
prostorskega načrta na varovana območja (pl. 08.04.10) 

 
Postavka 16003010 – Investicije in investicijsko vzdržev. vodovodov v višini 
10.349 € oz. 12,9% od planiranih sredstev 
 
Poravnani so bili naslednji računi v skupni višini 10.348,87 €: 
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• Rač. št. 48/09 (1476/09) Renato Kačič s.p. v višini 954 € za popravilo 

vodovoda v Opatjem selu (pl. 25.2.10). 
• Rač.št. R6-253-2010 (1176/10) Kraški vodovod Sežana v višini 1.196,91 € za 

zavarovalne premije za infrastrukturo (pl. 30.09.10) 
• Rač. št. 13000636 (1190/10) Kraški vodovod Sežana v višini 470,92 € za 

nabavo analizatorja klora (delež občine 6,59%)-pl. 30.09.10 
• Rač. št. 882-0639620 (1098/10) Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v višini 

3.837,90 € za material za vodovod Japnišče odsek 2 v Mirnu (pl. 30.09.10) 
• Rač. št. 13000605 (1126/10) Kraški vodovod Sežana v višini 111,04 € za 

popravilo okvare v Novi vasi (pl. 01.10.10) 
• Rač. št. 40/10 (1261/10) Hydrotech d.o.o. N.G. v višini 2.400 € za 

rekonstrukcijo vodovoda do zdravstvenega doma v Mirnu (pl. 27.10.10) 
• Rač. št. 13000758 (1454/10) Kraški vodovod Sežana v višini 1.211,92 € za 

rekonstrukcijo obstoječe potopne črpalke (delež občine 6,59%)-pl. 07.12.10 
• Rač. št. 13000771 (1456/10) Kraški vodovod Sežana v višini 166,18 € za 

poglobitev glavne linije in premestitev vodomernega jaška zaradi izgradnje 
krožišča na Lokvici (pl. 07.12.10)  

 
Postavka 16004010 – Razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica v višini 
90.720 € oz. 80% od planirane vrednosti zajema: 
 
Leto 2009 v višini 88.339,67 € 
 
Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku. 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa 
objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 14.07.2009 pod št. Objave JN5686. 
Dne 30.09.2009 je bila z Marc d.o.o. Ajdovščina podpisana pogodba št. 4304-4-
0002/2009 v vrednosti 152.112,27 € za gradnjo mrliške vežice in razširitev 
pokopališča v Vojščici. 
 
Izstavljene so bile naslednje situacije: 
 
Situacija                                              Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
1.zač.sit.802-0000113 (1124/09) 02.11.09 83.258,16 31.12.09 
2.zač.sit.977-0000113 (1373/09) 24.12.09 15.421,98  
Skupaj  98.680,14  
 
Ostali računi, ki so bili poravnani iz te postavke v skupni višini 5.081,51 € : 

• Rač. št. 20/2009 (764/09) Trs mehanizacija, Ajdovščina v višini 336,00 € za 
storitve s traktorskim drobilcem pri pokopališču Vojščica (pl. 04.09.09) 

• Rač. št. 10-9154/09 (946/09) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v 
višini 4.677,00 € za arheološke raziskave (pl. 2.11.09) 

• Rač. št. 1209002997 (1098/09) Študentski servis v višini 68,51 € za 
arheološka izkopavanja (pl. 27.11.09) 

 
ODPRTO ZA PLAČILO V LETU 2010 15.421,98 €. 
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Leto 2010 v višini 90.719,58 € 
 
Izstavljene so bile naslednje situacije: 
 
Situacija                                              Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
1.zač.sit.802-0000113 (1124/09) 02.11.09 83.258,16 31.12.09 
2.zač.sit.977-0000113 (1373/09) 24.12.09 15.421,98 25.02.10 
3.zač.sit.213-0000113 (626/10) 02.06.10 2.481,25 02.08.10 
4.zač.sit.508-0000113 (1136/10) 08.09.10 35.916,49 06.12.10 
SKUPAJ  137.077,88  
Leto 2009  83.258,16  
Leto 2010  53.819,72  
 
Računi od Min-var inženiring d.o.o. N. Gorica za koordinatorstvo za varnost in 
zdravje pri delu: 
 
Račun                                                Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
R.815/09-11-KB (1273/09)novem. 04.12.09 194,40 04.01.10 
R.884/09-12-KB (1424/09)decem. 07.01.10 188,40 09.02.10 
R.93/10-1-KB (65/10) januar 04.02.10 188,40 05.03.10 
R.136/10-2-KB (163/10)februar 03.03.10 188,40 01.04.10 
R.210/10-3-KB (328/10)marec 07.04.10 188,40 27.05.10 
R.280/10-4-KB(476/10)april 05.05.10 188,40 08.06.10 
R.418/10-5-KB(639/10)maj 04.06.10 188,40 08.07.10 
R.463/10-6-KB(827/10)junij 05.07.10 188,40 04.08.10 
R.580/10-7-KB(1010//10)julij 04.08.10 188,40 06.09.10 
R.613/10-8-KB(1207/10)avgust 09.09.10 166,20 11.10.10 
SKUPAJ  1.867,80  
 
Računi od Šavli Aleksander s.p. za nadzor nad investicijo: 
 
Račun                                                Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
R.02/10 (6/10) 1.zač.sit. 08.01.10 1.998,20 18.02.10 
R.30/06 (735/10) 2. in 3. zač.sit. 14.06.10 413,37 15.07.10 
R.40/06 (935/10) 4.zač.sit. 19.07.10 880,39 23.08.10 
R.52/10 (1521/10) končna sit. 08.11.10 591,57 08.12.10 
SKUPAJ  3.883,53  
 
Izstavljeni so bili še naslednji računi v skupni višini 11.816,63 € in sicer: 

• Rač. št. 031-901 (118/10) Elektro Primorska d.d. v višini 786,95 € (pl. 
03.02.10) in rač. št. 033-902 (119/10) v višini 358,80 € (pl. 03.02.10) za 
priključitev na distribucijsko omrežje 

• Rač. št. 14335/10 (299/10) Agencija M Servis v višini 148,84 € (pl. 04.05.10) 
• Rač. št. 047/10 (378/10) Sector d.o.o. N. Gorica v višini 456,00 € za izdelavo 

statične presoje in izvedeniškega mnenja za podporni zid (pl. 17.05.10) 
• Rač. št. 1000367 (435/10) Projekt d.d. Nova Gorica v višini 600,00 € za 

izdelavo statične presoje za »protiturški« zid na Vojščici (pl. 26.05.10) 
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• Rač. št. 24/10-ŠA (577/10) Šavli Aleksander s.p. v višini 99 € za izvedbo 
popisov, predizmer in predračuna za protiturški zid na Vojščici (pl. 18.06.10) 

• Rač. št. 136/2010 (774/10) Andrej Filipčič s.p. Sežana v višini 1.101,60 € za 
prevoz zemlje (pl. 23.07.10) 

• Rač. št. 377-0006001 (1196/10) Gradbena oskrba d.o.o. Sežana v višini 
1.888,90 € za material – protiturški zid Vojščica (pl. 08.10.10) 

• Rač. št. 55/10-ŠA (1519/10) Šavli Aleksander s.p. v višini 576,00 € za izdelavo 
popisov del s predizmerami in nadzor nad izvedbo protiturškega zidu na 
Vojščici (pl. 08.12.10) 

• Rač. št. 157-0000046 (1637/10) Kamenkras d.o.o. Opatje selo v višini 
5.800,54 € za dodatna kamnoseška dela na objektu mrliške vežice Vojščica 
(pl. 23.12.10) 
 

Na podlagi zbiranja ponudb je občina s Cestnim podjetjem Gorica dne 28.06.10 
sklenila pogodbo št. 43001-0002/21010-1 za sanacijo celotnega protiturškega zida v 
Vojščici v vrednosti 16.528,25 € z DDV. 
K pogodbi pa je bil dne 12.08.2010 podpisan še aneks št. 1 za dodatna dela v 
vrednosti 2.803,65 €. 
Po pogodbi in aneksu št. 1 so bila ovrednotena dela v vrednosti 19.331,90 €.  
 
Na podlagi pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
Situacija                                              Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
1.zač.sit.št.600361 (1051/10) 09.08.10 11.540,66 09.09.10 
2.zač.sit.št.600452 (1172/10) 07.09.10 7.163,63 20.10.10 
Konč.sit.600534 (1404/10) 11.10.10 627,61 02.12.10 
SKUPAJ  19.331,90  
 
SKUPAJ LETI 2009 IN 2010=179.059,25 
 
Postavka 16004020 – Razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren v višini 
180.097 € oz. 92% od plana 
 
Leto 2009 v višini 97.719,11 € 
 
Izveden je bil postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku. 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa 
objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 23.06.2009 pod št. objave JN4989/2009. 
Dne 17.09.2009 je bila z Ginex d.o.o. Nova Gorica podpisana pogodba št. 4304-4-
0001/2009 v vrednosti 248.577,56 € za širitev pokopališča z izgradnjo mrliške vežice 
v Mirnu. 
 
Izdane so bile naslednje situacije: 
 
Situacija                                              Dat.prejetja          Znesek           Dat.plačila 
1.zač.sit.122/09 (1110/09) 30.10.09 96.622,31 30.12.09 
2.zač.sit.133/09 (1316/09) 10.12.09 5.875,78  
Skupaj  102.498,09  
 
Ostali računi, ki so bili poravnani iz te postavke v skupni višini 1.096,80 €: 
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• Rač. 21/09 (890/09) Robert Sulič s.p. Bukovica v višini 736,80 € za strojna 
dela pri arheološkem izkopavanju (pl. 09.10.09) 

• Rač. 404/09 (1103/09) Domen Mozetič–arhitekt, N. Gorica v višini 360 € za 
izdelavo dopolnilne mape št. 1 PZI načrtov arhitekture (pl. 30.11.09) 

 
ODPRTO ZA PLAČILO V LETU 2010 ŠE 5.875,78 €. 
 
Leto 2010 v višini 180.097,43 € 
 
Izdane so bile naslednje situacije: 
 
Situacija                                              Dat.prejetja          Znesek           Dat.plačila 
1.zač.sit.122/09 (1110/09) 30.10.09 96.622,31 30.12.09 
2.zač.sit.133/09 (1316/09) 10.12.09 5.875,78 09.02.10 
3.zač.sit.24/10 (392/10) 19.04.10 26.221,48 16.06.10 
4.zač.sit.29/10 (525/10) 10.05.10 18.251,52 14.07.10 
5.zač.sit.37/10 (649/10) 03.06.10 59.422,36 04.08.10 
6.zač.sit.42/10 (783/10) 24.06.10 42.176,78 25.08.10 
Konč.sit.88/10 (1481/10) 02.11.10 33.272,18 ODPRTO 
Skupaj  281.842,41  
Leto 2009  96.622,31  
Leto 2010  151.947,92  
Leto 2011  33.272,18  
 
Računi od Šavli Aleksander s.p. za nadzor nad investicijo: 
 
Račun                                                Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
R.01/10 (5/10) 1.zač.sit. 08.01.10 2.318,94 18.02.10 
R.19/10 (419/10) 2.in 3.zač.sit. 21.04.10 770,33 26.05.10 
R.29/10 (734/10) 4.in 5.zač.sit. 14.06.10 1.746,18 15.07.10 
R.36/10 (904/10) 6.zač.sit. 13.07.10 1.355,41 13.08.10 
R.45/10 (1238/10) 14.09.10 1.319,83 15.10.10 
R.51/10 (1494/10)končna sit. 04.11.10 641,29 07.12.10 
SKUPAJ  8.151,98  
 
Ostali računi, ki so bili poravnani v skupni višini 19.997,53 €: 

• Rač. št. 1010002 (207/10) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v 
višini 1.142,36 € za izvedbo arheoloških raziskav (pl. 09.04.10) 

• Rač.št. 12/10 (511/10) Benko d.o.o. Prvačina v višini 757,80 € za storitve na 
pokopališču v Mirnu (pl. 10.06.10) 

• Rač.št. 033-7693 (764/10) Elektro Primorska d.d. v višini 32,40 € za 
priključitev uporabnika (pl. 23.06.10) 

• Rač.št. 031-7692 (763/10) Elektro Primorska d.d. v višini 363,21 € za 
priključitev uporabnika (pl. 23.06.10) 

• Rač.št. 112/2010 (688/10) Vojko Mužina s.p. Črniče v višini 3.060 € za prenos 
nagrobnikov na pokopališču v Mirnu (pl. 12.07.10) 

• Rač.št. 25/2010 (813/10) Benko d.o.o. Prvačina v višini 148,16 € za storitve na 
pokopališču v Mirnu (02.08.10) 

• Rač.št. 45 (876/10) Steklarstvo Janko Logar s.p. v višini 7.248 € (pl. 19.08.10) 
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• Odr.272/10 v višini 192 € za plačilo tehničnega pregleda mrliške vežice Miren 
(pl. 20.09.10) 

• Rač.št. 75/10 (1133/10) Renato Kačič s.p. v višini 705,60 € za izkop in prevoz 
zemlje (pl. 04.10.10)  

• Rač.št. 405/2010 (1202/10) Domen Mozetič-arhitekt, N. Gorica v višini 4.200 € 
za izdelavo PID projektne dokumentacije (pl. 08.10.10) 

• Rač.št. 404/2010 (1203/10) Domen Mozetič-arhitekt v višini 1.860 € za 
arhitekturni projektantski in avtorski nadzor (pl. 08.10.10) 

• Rač.št. 92/2010 (1321/10) Čistilni servis Marko Živec s.p. v višini 120 € za 
finalno čiščenje prostorov (pl. 17.11.10) 

• Rač.št. 144/10/10492 (1438/10) Moles d.o.o. v višini 168 € za demontažo in 
montažo ročaja vrat (pl. 03.12.10) 

 
SKUPAJ LETI 2009 IN 2010 =277.816,54 € 
 
PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011 V VIŠINI 33.272,18 €. 

 
Postavka 16005010 – Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov v višini 983 
€ oz. 65,5% planiranih sredstev zajema: 

• Rač.št. EI-09-0129(1268/10) Aleksander Blažič s.p. Miren v višini 684,03 € za 
nakup kosilnika za visoko travo (pl. 04.01.10) 

• Rač.št. 9920 (877/10) Pil impex d.o.o. v višini 299 € za nakup vrtne kosilnice 
(pl. 11.08.10) 

 
Postavka 16006020 – Nakup in popravilo novoletnih okraskov v višini 3.634 € 
oz. 90,8% od planiranih sredstev zajema: 

• Rač. št. RA-GO-8232-0003357 (1315/10) Marchiol d.o.o. N. Gorica v višini 
3.633,66 € za nakup novoletnih okraskov (pl. 11.01.10) 

 
Postavka 16007020 – Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov v 
višini 73.795 € oz. 102,5% od planiranega obsega sredstev 
Občina je dne 26.11.2009 izvedla postopek javnega naročanja po postopku zbiranja 
ponudb za izdelavo ponudbe za adaptacijo dveh garsonjer v Mirnu v skladu z 2. 
Odstavkom 24. Člena ZJN-2. 
Na povabilo so prispele štiri pravočasne ponudbe in sicer: 

• Obrtnik z.o.o., N. Gorica 
• Final d.d., N. Gorica 
• Jelko Lapanje s.p. Opatje selo 
• Euroinvest d.o.o., N. Gorica 

Naročnik je kot merilo uporabil najnižjo ceno in je tako izbral ponudnika Obrtnik z.o.o. 
N. Gorica s katerim je bila dne 16.02.2010 podpisana pogodba št. 4304-0001/2009-4 
v višini 62.091,47 €. Dne 24.02.2010 pa je bil podpisan še aneks št. 1 s katerim se je 
spremenil 5. Člen pogodbe (popravek % DDV). 
 
Na podlagi pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
Situacija                                              Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
1.zač.sit.107-0116028 (239/10) 15.03.10 25.312,71 23.04.10 
2.zač.sit.171-0116028 (393/10) 09.04.10 17.351,40 19.05.10 
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3.zač.sit.221-0116028(548/10) 12.05.10 13.406,84 23.06.10 
Konč.sit. 381-0116028 (1125/10) 01.09.10 16.968,30 06.12.10 
SKUPAJ  73.039,25  
   
V okviru te postavke so bili poravnani še računi v skupni višini 755,94 €: 

• Rač.št. 231-0639620 (274/10) Vodovodi in kanalizacija N. Gorica v višini 
205,14 € za izdelavo priključka pri hiši Miren 105 (pl. 26.04.10) 

• Rač.št. 033-7691 (779/10) Elektro Primorska d.d. v višini 192 € za priključitev 
uporabnika (pl. 15.07.10) 

• Rač.št. 033-7869 (809/10) Elektro Primorska d.d. v višini 358,80 € za 
priključitev uporabnika-čistilna naprava (pl. 15.07.10) 

 
Postavka 16009010 – Nakup zemljišč v višini 40.273 € oz. 44,8% od planirane 
vrednosti zajema: 

• Od.2/10 (pl.07.01.10) in 3/2010 (pl. 19.01.10) za nakup zemljišča v Biljah v 
višini 1.040,40 € (prodajna pogodba=1.020,00 € + 2% davek na promet 
nepremičnin=20,40 €) 

• Od.67/10 (pl. 16.04.10) in 99/2010 (pl. 14.05.10) za nakup zemljišča v 
Opatjem selu v višini 2.544,90 € (prodajna pogodba=2.495,00 € + 2% davek 
na promet nepremičnin=49,90 €) 

• Od.141/10 (pl. 16.07.10) po pogodbi za nakup zemljišča v Kostanjevici v višini 
2.388,75 € 

• Rač.št. R01-1006105 (1153/10) Salonit Anhovo d.d. v višini 25.751,70 € za 
nakup zemljišča v gramoznici Miren (pl. 15.09.10) 

• Nakup (zamenjava) zemljišč po dveh menjalnih pogodbah v višini 1.377 € 
• Od.302/10 (pl. 13.10.10) za plačilo 2% davka na promet nepremičnin v višini 

34,76 € za nakup zemljišča v Selah na Krasu 
• Od.383/10, 424/10 in 425/10 za plačilo zemljišča in davka na promet 

nepremičnin v skupni vrednosti 7.135,92 € 
 

Postavka 18001010 – Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih 
spomenikov v višini 19.295 € oz. 55,1% od planirane vrednosti zajema: 

• Rač.št. 322/2009 (1407/10) Vojko Mužina s.p. Črniče v višini 3.000 € za 
kamnoseška dela za spomenik padlim borcem v Biljah (pl. 05.02.10) 

• Rač.št. 51/09 (1477/10) Renato Kačič s.p. Opatje selo v višini 994,80 € za 
ureditev temeljev romunskega obeležja (pl. 25.02.10) 

• Rač.št. 05/10 (501/10) Marko Krumberger s.p. v višini 300 € za oblikovanje 
kovinske skulpture-spominskega obeležja bratoma Rusjan v krožišču v Mirnu 
(pl. 09.06.10) 

• Od.417/10-sofinanciranje obnove cerkve v Mirnu v višini 2.200 € (pl. 30.12.10) 
• Od.418/10-sofinanc. obnove cerkve v Opatjem selu v višini 3.600 € 

(pl.30.12.10) 
• Od.419/10-sofinanc. obnove cerkve na Vojščici v višini 1.100 € (pl. 30.12.10) 
• Od.420/10-sofinanc. obnove cerkve v Biljah v višini 8.100 € (pl. 30.12.10) 

 
 
 
 



49 
 

Postavka 18001020 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne 
dediščine-Cerje v višini 727.300 € oz. 94,3% od planiranih sredstev 
 
Dne 27.08.2010 je bila podpisana donatorska pogodba med Primorjem in občino v 
višini 65.000,00 € in na njeni podlagi dne 08.09.2010 še medsebojna kompenzacija. 
Tako se je star dolg v mesecu septembru 2010 zmanjšal za 65.000,00 €. 
S kompenzacijo so se poravnali naslednji računi: 

• 4.sit. št. 737 (984/05) Primorje d.d. iz avgusta 2005 v višini 30.274,45 € 
(dokončno plačilo) 

• 5.sit. (končna) št. 843/06 (1119/06) Primorje d.d. iz oktobra 2006 v višini 
34.725,55 € (delno plačilo) 

 
STAR DOLG ZA PRENOS V LETO 2011 ZNAŠA 20.595,35 €. 
 
Občina je na Portalu javnih naročil, pod št. JN1290/2010, dne 22.02.2010 objavila 
obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku za izvedbo gradbenih 
del:SPOMENIK-MUZEJ BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU (IV. 
faza). Ocenjena vrednost javnega naročila je bila določena v višini 580.000 € brez 
DDV. 
Prispele so tri pravočasne ponudbe in sicer: 

• Gradišče d.o.o. cerknica 
• GIVO d.o.o. Ljubljana 
• Primorje d.d., Ajdovščina 

Na podlagi analize ponudb je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana družba GIVO 
d.o.o., Ljubljana. 
Dne 01.07.2010 je bila podpisana pogodba št. 43001-0001/2010-31 v vrednosti 
599.934,96 €.K pogodbi pa je bil dne 08.09.2010 podpisan še aneks št. 1 s katerim 
se je zaradi dodatnih del vrednost povečala še za 46.877,04 € skupaj z DDV.  
Skupna pogodbena vrednost po osnovni pogodbi in aneksu št. 1 je tako znašala 
646.812,00 €. 
 
Na osnovi pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
Situacija                                         Dat.prejetja       Znesek            Dat.plačila 
1.zač.sit.št.20100558 (1266/10) 23.09.10 276.877,48 150.000,00-22.11.10 

126.877,48-30.11.10 

Konč.sit.št.20100581 (1450/10) 20.10.10 369.944,52 106.425,84-22.12.10 
263.518,68-23.12.10 

SKUPAJ  646.822,00  

Na osnovi zbiranja ponudb za izdelavo projektov za spremembo gradbenega 
dovoljenja, tehničnega in projektantskega nadzora in polirskih izvedbenih načrtov je 
bila dne 16.06.2010 podpisana pogodba št. 43003-0001/2010 med občino in 
izvajalcem Arhitektor, Baša Mladen s.p., Izola v vrednosti 29.767,20 €. 
 
Na podlagi pogodbe so bili izstavljeni naslednji računi: 
 
Račun                                                Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
R.5-2010 (1279/10) 24.09.10 3.046,80 13.10.10 
R.6-2010 (1290/10) 30.09.10 3.046,80 13.10.10 
SKUPAJ  6.093,60  
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Nadzor za gradbeno obrtniška dela na objektu (IV. faza): 

• Rač.št. 47/10-ŠA (1292/10) Šavli Aleksander s.p. v višini 6.543,60 € (pl. 
13.10.10) 

Stroški električnega priključka uporabnika v višini 2.840,70 €: 
• Rač.št. 031-16276 (1781/10) Elektro Primorska d.d. v višini 2.481,90 € (pl. 

16.12.10) 
• Rač.št. 033-16277  (1782/10) Elektro Primorska d.d. v višini 358,80 € (pl. 

16.12.10) 
 
Postavka 18001030 – Priprava investicijske dokumentacije v višini 40.330 € oz. 
100,8% od planirane vrednosti zajema: 
 
Na osnovi zbiranja ponudb za izdelavo projektov za spremembo gradbenega 
dovoljenja, tehničnega in projektantskega nadzora in polirskih izvedbenih načrtov je 
bila dne 16.06.2010 podpisana pogodba št. 43003-0001/2010 med občino in 
izvajalcem Arhitektor, Baša Mladen s.p., Izola v vrednosti 29.767,20 €. 
Po tej pogodbi so delno računi vključeni že v prejšnji postavki – izgradnja spomenika 
na Cerju. 
V okviru te postavke so bili po tej pogodbi izstavljeni naslednji računi: 
 
 Račun                                                Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
R.3-2010 (1113/10) 27.08.10 16.761,60 13.10.10 
R.4-2010(1114/10) 27.08.10 6.912,00 13.10.10 
SKUPAJ  23.673,60  
 
Ostali računi so bili poravnani v skupni višini 16.656 € in sicer: 
 

• Rač.št. 1-2010 (56/10) Arhitektor , Mladen Baša s.p. Izola v višini 4.020 € za 
izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za lokal v delu kleti spomenika na Cerju (pl. 
04.03.10) 

• Rač.št. 16/10-ŠA (413/10) Šavli Aleksander s.p. Miren v višini 1.320 € za 
izvedbo popisov del in predizmer za gradbeno obrtniška dela na objektu Cerje 
IV. faza (pl. 26.05.10) 

• Rač.št. 10/2010 (447/10) Ručna Florijan s.p., Solkan v višini 240 € za 
geodetski posnetek-spomenik Cerje (pl. 31.05.10) 

• Rač.št. 7-2010(1291/10) Arhitektor, Mladen Baša s.p. Izola v višini 2.496 € za 
izdelavo projekta izvedenih del za spomenik-muzej na Cerju (pl. 13.10.10) 

• Rač.št. 31/2010 (1296/10) STRIM, Milivoj Petrovački s.p., Koper v višini 1.200 
€ za izdelavo PID projektne dokumentacije strojnih instalacij (pl. 13.10.10) 

• Rač.št. 39/2010 (1297/10) PRIZMA inženiring d.o.o., Koper za PZI, PID 
projekt elektroinstalacij v višini 4.620 € (pl. 13.10.10) 

• Rač. št. 1001004 (1298/10) PROJEKT d.d. Nova Gorica v višini 2.640 € za 
izdelavo revizije projektne dokumentacije PGD (pl. 13.10.10) 

• Rač.št. 25/2010 (1655/10) Fučna Florijan s.p. Solkan v višini 120 € za 
dopolnitev posnetka za spomenik na Cerju za uporabno dovoljenje (pl. 
31.12.10) 
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Postavka 19001030 - Priprava investicijske dokumentacije – vrtci v višini 17.160 
€ oz. 114,4% od planiranih sredstev zajema: 
 

• Rač.št. 14/2010 (1215/10) Marijana Vodopivec s.p. Nova Gorica v višini 600 € 
za izdelavo revizijskega poročila za projekt vrtec Opatje selo (pl. 11.10.10) 

 
Na podlagi zbiranja ponudb za izvedbo storitve za izdelavo projektne dokumentacije 
PGD, PZI za vrtec v Opatjem selu je bila sprejeta ponudba Atelje A3 d.o.o., 
Kromberk, Nova Gorica. 
Pogodba št. 4303-0002/2009-8 je bila podpisana dne 02.04.2009 v vrednosti 
24.909,60 €. Izstavljeni so bili naslednji računi: 
 

• Rač.št. 03/2010-K (1135/10) Atelje A3 d.o.o. N. Gorica v višini 16.560 € za 
izdelavo PGD projektne dokumentacije za vrtec Opatje selo (pl. 06.10.10) 
 

Postavka 19001050  - Obnova strehe v vrtcu Kostanjevica v višini 50.465 € oz. 
109,7% od planirane vrednosti 
 
Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb (Final d.d., Euroinvest gradnje 
d.o.o. in Gradbene storitve Samo Furlani s.p. Prvačina) je bila kot najugodnejša 
potrjena ponudba od Final d.d. Nova Gorica. 
Dne 31.05.2010 je bila podpisana pogodba št. 43001-0003/2010 v vrednosti 
58.094,57 € za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na objektu VVO 
Kostanjevica na Krasu – streha, stropovi in kabinet. 
Na podlagi pogodbe so bile izstavljene naslednje situacije: 
 
 
Situacija                                              Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
1.sit.10-63/OP (830/10) 05.07.10 9.348,88 08.09.10 
2.sit.10-83/OP (976/10) 02.08.10 28.671,67 30.09.10 
3.sit.10-102/OP (1111/10) 30.08.10 12.465,39 02.12.10 
Konč.sit.10-137/OP (1458/10) 25.10.10 -793,29 02.12.10 
Dobropis 10-157/OP (1595/10) 16.11.10 -420,00 02.12.10 
SKUPAJ  49.272,65  
 
Poravnan je bil še rač. št. 56/10-ŠA (1518/10) Šavli Aleksander s.p. za izvedbo 
nadzora v višini 1.192,62 € (pl. 08.12.10) 
 
Postavka 19002050 - Priprava investicijske dokumentacije – OŠ Miren v višini 
33.480 € oz. 41,9% od planiranega obsega sredstev  
 

• Rač. št. 6/06-10 (172/10) Stolp d.o.o. N. Gorica v višini 4.680 € za izdelavo 
projektov PID za adaptacijo podstrešja šole v Mirnu (pl. 12.04.10) 

Na podlagi zbiranja ponudb (Edil inženiring N.G., Stolp d.o.o. N.G. in Arti inženiring 
d.o.o. N.G.) je bila za izdelavo idejne zasnove za prenovo OŠ Miren in postavitev 
nove telovadnice izbrana ponudba od Stolp d.o.o.. Pogodba št. 1/06-10 je bila 
podpisana dne 20.08.2009 v višini 28.800 €   
Na osnovi pogodbe je bil izstavljen račun št. 14/06-10 (421/10) Stolp d.o.o. v višini 
28.800 €, ki je bil poravnan dne  04.06.10) 
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Postavka 19002060 – Obnova kuhinje OŠ Miren v višini 57.036 € oz. 81,5% od 
planirane vrednosti 
 
Občina je v skladu z Zakonom o javnem naročanju izvedla postopek oddaje javnega 
naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti z namenom sklenitve pogodbe 
za izvedbo gradbenih del: Vzdrževalna dela – kuhinja OŠ Miren. 
Na povabilo je prispela samo ena pravočasna ponudba, ki je vsebovala vso 
ponudbeno dokumentacijo. Občina je kot edinega in hkrati najugodnejšega 
ponudnika izbrala družbo Final d.d. Nova Gorica. 
Dne 06.07.2010 je bil podpisana pogodba št. 43001-0006/2010 v vrednosti 
61.485,24 € z DDV. 
Dne 13.08.2010 pa je bil k osnovni pogodbi podpisan še aneks št. 1 za dodatna dela 
v skupni vrednosti 12.415,32 €. Tako je znašala vrednost del po pogodbi in aneksu 
73.900,56 €. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Izstavljene so bile naslednje situacije: 
Situacija                                              Dat.prejetja           Znesek         Dat.plačila 
1.sit. št. 10-00077/OP (954/10) 26.07.10 27.878,52 24.09.10 
2.sit. št. 10-00103/OP (1112/10) 30.08.10 28.041,64 30.11.10 
Kon.sit.št. 10-00168/OP (1697/10) 06.12.10 16.140,67 ODPRTO 
SKUPAJ  72.060,83  
 
PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011 V VIŠINI 16.140,67 €. 
V okviru te postavke je bil poravnan še račun št. 80-0003821 (1444/10) Arctur 
projektiva, d.o.o. N. Gorica v višini 1.116 € za načrt strojnih instalacij (pl. 03.12.10)  
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5. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
S poslovanjem občine v letu 2010 smo lahko zadovoljni. Prihodki so v proračun 
pritekali enakomerno, tako da je izvrševanje proračuna potekalo v skladu s planom.  
 
Pri pripravi proračuna za leto 2010 oz. njenega investicijskega dela se je sledilo 
dosedanji politiki varovanja okolja. S sosednjimi občinami sodelujemo pri velikih 
projektih, s katerimi se kandidira na kohezijska sredstva (čistilna naprava ob Vrtojbici, 
CERO Nova Gorica odlaganje odpadkov in vodo oskrba Krasa in obale). Zaključena 
so bila dela na regionalni cesti v Biljah ter obvoznica mimo Vrtojbe. Bili smo uspešni 
pri kandidiranju na evropska sredstva SVRL za spomenik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju, kanalizacijo Breg-Lasec v Mirnu in kulturno-upravni center Miren 1. 
faza. Izpeljali smo razpis za kulturno-upravni center 2. faza z izdelavo projektne 
dokumentacije. Na področju šolstva je bila dodelana idejna rešitev za saniranje šole v 
Mirnu z novo telovadnico. Izbran je bil najugodnejši ponudnik za izdelavo projektne 
dokumentacije za šolo in za izgradnjo vrtca v Opatjem selu. Zaključili smo dela pri 
razširitvah in novih mrliških vežicah v Mirnu in Vojščici. Z dobrim sodelovanjem med 
občino, krajevnimi skupnostmi in društvi ne smemo pozabiti na polepšanje vasi ter na 
aktivnosti na športnih in kulturnih področjih in s tem obogateno družabno življenje v 
občini. 
Nadaljujejo se projekti obogatitve ponudbe kulturne in naravne dediščine v sklopu 
parka Cerje z nadgradnjo dosedanjih tematskih poti in sodelovanjem v čezmejnih 
regijskih projektih. Žal projekti na CILJU 3 ( Slovenija-Italija) zamujajo pri izboru in 
zaradi tega je velika možnost, da kljub dobrim projektom ta sredstva ne bodo 
pridobljena.  
Potrebno bo omogočiti širokopasovni dostop do svetovnega spleta občanom in 
obiskovalcem celotne občine in kandidiranje na razpis. 
Žal smo v mesecu septembru imeli tudi stoletne poplave v Mirnu, Biljah, Orehovljah 
in Vrtočah, ki so povzročile milijonske škode tako na privatnem kot javnem sektorju in 
odgovorni bodo morali zagotoviti dovolj sredstev za zmanjšanje poplavne ogroženosti 
in s tem tudi škode.  
Najpomembnejši projekt občine pa je izdelava novih prostorskih aktov in realizacija le 
teh. Temeljni prostorski akt občine je občinski prostorski načrt (OPN). Predstavlja 
enovit akt, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, 
načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor. OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. S sprejemom le tega bodo 
pripravljene sveže podlage za nadaljnje projekte in razvoj. Zaradi birokratskih, 
neživljenjskih in dolgotrajnih postopkov, bo ta sprejet v letu 2011.  
 
Izvrševanje proračuna je tekom leta spremljal tudi Nadzorni odbor. Člani so se 
ukvarjali s pregledom realizacije zaključnega računa proračuna za leto 2009 in z 
nadzorom investicije izgradnja spomenika na Cerju za katero je bilo izdelano tudi 
zaključno poročilo.  
  
Menimo, da nam je z odgovornim, gospodarnim in učinkovitim poslovanjem večino 
zastavljenih ciljev uspelo uresničiti v korist vseh naših občanov. 
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6. DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2010 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 
49/09) in 17. člena Statuta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/07) je občinski 
svet občine Miren-Kostanjevica na  ____ redni seji dne ___________ sprejel 
  

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2010  
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Miren-Kostanjevica za leto 2010. 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 izkazuje: 
 

v € 
A) Bilanca prihodkov in odhodkov  
I.   Skupaj prihodki 5.248.463,93 
II.  Skupaj odhodki 5.192.491,03 
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II) 55.972,90 
  
B) Račun finančnih terjatev in naložb  
IV.Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0,00  
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0,00  
VI.Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit.delež. (IV-V) 0,00  
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) 55.972,90 
  
C) Račun financiranja  
VIII. Zadolževanje proračuna 0,00  
IX. Odplačila dolga 68.869,56  
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -68.869,56  
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.+X.) -12.896,06 
Stanje sredstev na računih 31.12.2010 187.195,80 
  
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mire-Kostanjevica za leto 2010 sestavljajo splošni in 
posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren-Kostanjevica 
za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je 
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010 se  objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
Številka: 007-0017/2011-1 
Datum: 01.03.2011 
                                                                                                     ŽUPAN 
                                                                                          Zlatko-Martin Marušič 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
1. OBRAZCI ZAKLJUČNEGA RAČUNA, KI SO BILI POSREDOVANI 
NA AJPES: 

• Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov 
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
• Izkaz računa financiranja 
• Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov  
• Bilanca stanja 
• Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
• Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
 
 

2. OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV, IZKAZA 
RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN IZKAZA RAČUNA 
FINANCIRANJA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov prikazuje realizirane prihodke in 
odhodke občinskega proračuna za leti 2009 in 2010. 
Skupni prihodki znašajo 5.248.464 €, odhodki pa 5.192.491 €. Presežek odhodkov 
nad prihodki znaša 12.897 €. 
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje prejeta vračila danih posojil in 
prodajo kapitalskih deležev in dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V letu 
2010 ni bilo nobenih transakcij v zvezi z danimi posojili in spremembo kapitalskih 
deležev.  
 
Izkaz računa financiranja prikazuje odplačilo dolga v višini 68.870 € (glavnica po 
kreditni pogodbi z NLB) in zmanjšanje sredstev na računih v višini 12.897 €, ki se 
pokriva z ostankom sredstev na računih iz preteklih let. 
 
Obrazec izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov je prazen, ker naša občina 
nima režijskega obrata. 
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3. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO 2010 
 
Obrazec bilance stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih 
virov po stanju na dan 31. decembra za leti 2009 in 2010.  

SREDSTVA 
 
A)Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazana v višini 13.236.962 
€. 
Zajemajo pa: 

• Neopredmetena dolgoročna sredstva s popravkom vrednosti v višini 14.674 € 
(računalniški programi) 

• Nepremičnine s popravkom vrednosti v višini 9.590.129 € 
• Opremo in druga opredmetena osnovna sredstva s popravkom vrednosti v 

višini 104.400 € 
• Dolgoročne finančne naložbe v višini 896.359 € 
• Terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 2.631.400 €. 

 
Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2009 povečale za 4.294.103 €, kar je 
predvsem posledica prenosa infrastrukture Kraškega vodovoda Sežana in 
Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica med osnovna sredstva občine. Povečala pa 
so se tudi vlaganja občine (mrliški vežici Miren in Vojščica, spomenik na Cerju, 
stanovanja Miren 105, KUC Miren 1. in 2. faza).    
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2009 tudi 
povečala za 46.146 € kar je prav tako posledica prenosa osnovnih sredstev iz javnih 
podjetij na občino. 
Vrednost naložb znaša 896.359 € in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 
22.962 € (povečanje kapitala Kraški vodovod Sežana v višini 227 €, povečanje 
namenskega premoženja – Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 22.735 
€). Naložbe zajemajo: 

1. Naložbe v delnice-Komunala v višini 72.091,14 € 
2. Naložbe v delnice-Vodovodi in kanalizacija N. Gorica v višini 161.938,19 
3. Delnice pridobljene na podlagi sklepov o dedovanju v višini 235,10 € 
4. Ustanovni delež-Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v višini 1.145,17 € 
5. Ustanovni delež v Regijsko razvojno agencijo v višini 992,91 € 
6. Vlaganje v sanacijo smetišča Stara Gora v višini 270.945,45 € 
7. Kapital – Kraški vodovod Sežana v višini 53.416,61 € 
8. Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 335.594,01 € 

 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje znašajo 2.631.400 € in so v primerjavi z 
lanskim letom nižja za 2.295.413 €. Zmanjšanje je posledica ukinitve sredstev v 
upravljanju in prenos infrastrukture na občino.  
Tu so vključeni naslednji prejemniki teh sredstev:  

1. Osnovna šola Miren v višini 2.092.121,07 € 
2. Zdravstveni dom N. Gorica-osnovno varstvo v višini 572.387,36 € 
3. Zdravstveni dom N. Gorica-zobozdravstvo v višini 84.889,00 € 
4. Goriška lekarna Nova Gorica v višini -121.080,30 € 
5. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost N. Gorica v višini 3.082,49 € 
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B)Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve so izkazana 
v višini 831.766  €. 
 
V tej skupini so zajeta: 

• Denarna sredstva na računih v višini 109.179 € 
• Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 68.583 € 
• Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 85.634 

€ (terjatve do krajevnih skupnosti in druge manjše terjatve) 
• Druge kratkoročne terjatve v višini 3.644 
• Neplačani odhodki v višini 564.726 € 

 
Denarna sredstva na računih zajemajo sredstva transakcijskega računa občine na 
dan 31.12.2010 v višini 109.179,40 €. Od tega odpade na denarna sredstva rezerv  
23.580,83 €, stanje ostalih (rednih) sredstev pa znaša 85.598,57 €. 
Kratkoročne terjatve zajemajo terjatve za račune, ki na dan 31.12.2010 niso bili 
plačani. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo terjatve do 
krajevnih skupnosti v višini 84.379,75. Tu so izkazani ostanki sredstev krajevnih 
skupnosti na dan 31.12.2010 in se ujemajo s stanji transakcijskih računov KS na dan 
31.12.2010. Razliko v višini 1.254,46 € pa predstavljajo druge manjše terjatve (za 
požarno takso za mesec december in terjatve do enotnega zakladniškega računa 
občine)   
Druge kratkoročne terjatve zajemajo terjatve do najemnikov stanovanj in terjatve do 
ZZZS (povračilo nege za december). 
Neplačani odhodki zajemajo neplačane tekoče odhodke in tekoče transfere v višini 
278.083 € in neplačane investicijske odhodke v višini 286.643 €. 
 
SREDSTVA (AKTIVA) skupaj znašajo 14.068.728 €. 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
A)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 
633.888 €. 

  
Zajemajo pa: 

• Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini 2.086 € 
(plačilo varščine – Komunala Nova Gorica – zavarovanje pogodbene 
obveznosti o zbiranju, odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov)  

• Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 29.889 € (obveznost za izplačilo 
plač in družinskega pomočnika za mesec december 2010) 

• Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 432.412 €  
• Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.645 € (obveznost za 

izplačilo sejnin in pogodb o delu za mesec december 2010) 
• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 

98.700 € zajemajo neporavnane obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna na dan 31.12.2010, ki bodo poravnane v letu 2011 (OŠ Miren, vrtci, 
Zdravstveni dom Nova Gorica, Uprava za javna plačila …) 

• Neplačani prihodki so izkazani v višini 63.156 €. Tu so zajeti neplačani 
prihodki izdanih računov, požarne takse in obresti za mesec december. 
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B)Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 13.434.840 €. 
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti so evidentirani: 
1.) splošni sklad v višini 12.813.786 € (splošni sklad za zemljišča, opremo, 
nepremičnine, investicije v teku, finančne naložbe, naložbe v deleže, prenos rezultata 
preteklih let, sredstva dana v upravljanje)  
2.) rezervni sklad v višini 23.581 € 
3.) dolgoročne finančne obveznosti v višini 195.130 € (dolgoročni kredit pri NLB-
glavnica, ki je še za odplačilo) 
4.) druge dolgoročne obveznosti v višini 402.343 € (obveznost za plačilo dolga 
Vodovodom in kanalizaciji N. Gorica, ki je nastala v preteklih letih zaradi večjega 
vlaganja v infrastrukturo kot je znašala amortizacija)   
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (PASIVA) skupaj znašajo 
14.068.728 €. 
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4. SEZNAM ZAPADLIH IN NEZAPADLIH OBVEZNOSTI NA DAN 
31.12. 2010 
 
                   Dobavitelj                                    Znesek                   Zapadle              Nezapadle 

1. NOVA KBM d.d. 1,00  1,00 
2. Realis d.o.o. 180,00  180,00 
3. Ius software d.o.o. 199,20  199,20 
4. Mercator d.d. 282,41  282,41 
5. Uprava RS za javna plačila 393,09  393,09 
6. Cestno podjetje Gorica 40.301,72  40.301,72 
7. Kurivo Gorica 1.450,62  1.450,62 
8. Avrigo d.d. Nova Gorica 28.788,21  28.788,21 
9. Print Dušan Luin s.p. 2.014,80  2.014,80 
10. Uradni list RS 389,06  389,06 
11. Vodovodi in kanalizacija 4.981,00  4.981,00 
12. Min-var inženiring d.o.o. 1.280,76  1.280,76 
13. Mobitel d.d. Ljubljana 440,06  440,06 
14. Kraški vodovod Sežana 12.135,09  12.135,09 
15. Petrol d.d. Ljubljana 568,92  568,92 
16. Primorske novice d.d. Koper 28,60  28,60 
17. Radio Robin d.o.o. 240,00  240,00 
18. Osnovna šola Miren 70.845,69  70.845,69 
19. Osnovna šola Kozara 1.840,06  1.840,06 
20. Gostilna Makorič, Orehovlje 1.541,80  1.541,80 
21. Telekom Slovenije 510,02  510,02 
22. Studio Črta Nova Gorica 2.289,60  2.289,60 
23. Zdravstveni dom Nova Gorica 598,43  598,43 
24. Delo d.d. Ljubljana 28,04  28,04 
25. Elektro Primorska d.d. 13.230,88  13.230,88 
26. Komunala d.d. 1.885,37  1.885,37 
27. Ministrstvo za javno upravo 279,86  279,86 
28. Vrtec Nova Gorica 3.923,58  3.923,58 
29. OŠ Ivana Roba Šempeter 4.109,96  4.109,96 
30. Arčon d.o.o. Bilje 8.468,01  8.468,01 
31. DZS d.d. Ljubljana 301,03  301,03 
32. Kovačič Radovan 864,00  864,00 
33. Fertis d.o.o. 689,84  689,84 
34. Pošta Slovenije 1.158,27  1.158,27 
35. Domino sistemi 567,50  567,50 
36. Video Audio film d.o.o. 354,00  354,00 
37. Oskar Vitovlje  900,78  900,78 
38. Gostilna Bric  76,30  76,30 
39. Alta PC Biro  173,12  173,12 
40. Šavli Aleksander s.p. 1.369,94  1.369,94 
41. Merkur d.d. 99,13  99,13 
42. Seteh d.o.o. 555,73 555,73  
43. Žolnir d.o.o. Šempeter 798,00  798,00 
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44. Timex AH 172,91  172,91 
45. Graverstvo Grilj 220,80 220,80  
46. Zavod za zdr. varstvo Maribor 917,28  917,28 
47. Primorje d.d. 20.595,35 20.595,35  
48. Ages d.o.o. 4.127,82  4.127,82 
49. Mivax d.o.o. 148,25  148,25 
50. Petka Kogoj d.o.o. 194,65  194,65 
51. KS Opatje selo 120,00 120,00  
52. Pil impex 132,00  132,00 
53. Kulturni dom Nova Gorica 1.656,00  1.656,00 
54. Marchiol d.o.o. 24,30  24,30 
55. OŠ Renče 1.899,17  1.899,17 
56. Projekt d.d. 3.888,00  3.888,00 
57. Agencija M servis 477,16  477,16 
58. Upravna enota Nova Gorica 36,65  36,65 
59. KS Kostanjevica 120,00 120,00  
60. KS Bilje 2.066,88 120,00 1.946,88 
61. Turistično društvo I. svit 455,95  455,95 
62. Občina Šempeter-Vrtojba 3.173,66  3.173,66 
63. Afit d.o.o. Miren 1.205,52  1.205,52 
64. KS Miren 240,00 240,00  
65. KS Sela na Krasu 120,00 120,00  
66. KS Vojščica 120,00 120,00  
67. KS Temnica 240,00 240,00  
68. Študentski servis d.o.o. 938,65  938,65 
69. Turistično društvo Cerje 1.794,15  1.794,15 
70. RTV Slovenija 3,57  3,57 
71. Galerija Oskar Kogoj 170,00  170,00 
72. Euromix d.o.o. Črniče 814,34  814,34 
73. Final d.d. Nova Gorica 19.478,39  19.478,39 
74. Center za socialno delo 3.328,59  3.328,59 
75. Združenje občin Slovenije 30,00  30,00 
76. Pia d.o.o. 321,60  321,60 
77. Rujcom, Spačal Jožef s.p. 2.868,00  2.868,00 
78. Vigrad d.o.o. Celje 193,47  193,47 
79. Pneus 4 x 4 312,00  312,00 
80. Mladinska knjiga trgovina d.o.o. 3.655,94  3.655,94 
81. Butan plin d.d. 976,60  976,60 
82. Založba forum media d.o.o. 86,25  86,25 
83. OŠ Šempas 403,82  403,82 
84. Notarka Andreja Cajhen 176,40  176,40 
85. Dom upokojencev N. Gorica 1.161,45  1.161,45 
86. Elektrocenter d.o.o. 76,49  76,49 
87. Arctur d.o.o. 60,00  60,00 
88. Ginex international 33.272,18  33.272,18 
89. Marc gradbeno podjetje   29.304,67 29.304,67  
90. Renato Kačič s.p. 32.409,22 32.121,22 288,00 
91. Gen-i Nova Gorica 855,36  855,36 
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92. Gostinstvo-Jurij Golob s.p. 13,10  13,10 
93. Dom upokojencev Idrija 997,82  997,82 
94. Studio Arhitektura d.o.o. Izola 40.392,00  40.392,00 
95. Tine Blažič s.p. 682,50  682,50 
96. Makro 5 gradnje d.o.o. 95.080,56 72.796,60 22.283,96 
97. Iskra avtoelektrika Komen 155,33  155,33 
98. Trampuž Bojan 36,00  36,00 
99. Občina Duplek 869,07  869,07 
100. Primagri d.o.o. 23,99  23,99 
101. Trio d.o.o. Ajdovščina 2.792,40  2.792,40 
102. UP, Koper 156,00  156,00 
103. Bisnode d.o.o. 282,00  282,00 
104. Instalacije d.d. 800,00  800,00 
105. SRC d.o.o. Ljubljana 426,00  426,00 
106. Kompas telekomunikacije d.o.o. 557,04  557,04 
107. Al-mex d.o.o. Miren 379,20  379,20 
108. Mega d.o.o. 334,80  334,80 
109. Roman Gorkič s.p. 956,52  956,52 
 SKUPAJ 531.111,30 156.674,37 374.436,93 
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5. OBRAZCI ZAKLJUČNEGA RAČUNA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA 
LETO 2010 Z OBRAZLOŽITVIJO 
 
Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2010 je pripravljeno skladno z Navodilom o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. 
RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) ter skladno s Pravilnikom o vodenju računovodskih 
evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l. 
RS, št. 120/07). 
 
Enotni zakladniški račun (EZR) je transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki 
Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in 
vseh njegovih neposrednih ter posrednih proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih 
sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov ter 
stanja zakladniškega podračuna.  
 
V okviru EZR Občine Miren-Kostanjevica je odprt zakladniški podračun, preko 
katerega se izvršuje upravljanje denarnih sredstev sistema EZR. Upravljavec 
sredstev sistema EZR Občine Miren-Kostanjevica je del občinske uprave, ki je od 
junija 2008 registriran pri AJPES-u, s šifro PU 02755. 
 
Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine zajema obrestovanje stanja 
denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR in nalaganje denarnih 
sredstev EZR zunaj sistema EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije (le nočni 
depoziti).    
 
V EZR občine so vključeni podračuni naslednjih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov: OŠ Miren, KS Miren, KS Bilje, KS Opatje selo, KS 
Kostanjevica, KS Sela na Krasu, KS Vojščica in KS Temnica. 
 
Skladno s pravilnikom se je o upravljanju likvidnosti EZR prvič poročalo za leto 2008. 
Poročilo o upravljanju je sestavljeno iz: 

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

• Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov in pojasnil (Izkaz računa 
finančnih terjatev in naložb ter Izkaz računa financiranja). 

 
Bilanca stanja 
 
V bilanci stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 
31.12.2010. V letu 2010 se je v okviru EZR Občine Miren-Kostanjevica izvajalo le 
nočno deponiranje prostih sredstev na poslovne banke, zato pojasnil k bilanci stanja 
ni. 
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Obrazložitev bilance stanja: 
 
AKTIVA 

• Na dan 31.12.2010 so prosta denarna sredstva znašala 275.228 € in so bila 
deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki; 

• Terjatve za obresti na nočne depozite so znašale 57 €; 
• Neplačani odhodki so znašali 316 € in zajemajo neplačan presežek po letnem 

obračunu v višini 276 € in neplačane obresti za mesec december 2010 v višini 
40 € 

Aktiva bilance stanja tako znaša skupaj 275.601 €. 
 
PASIVA 

• Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 275.268 €, od tega 
so znašale obveznosti do PU za sredstva na računih 274.952 €, obveznosti do 
PU za obresti 40 € ter obveznost do proračuna za letni presežek 276 €; 

• Neplačani prihodki za obresti od poslovnih bank znašajo 57 € 
• Splošni sklad predstavlja letni presežek EZR, ki na dan 31.12.10 znaša 276 €. 

Pasiva bilance stanja znaša skupaj 275.601 €. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov EZR občine v obdobju 1.1.2010 do 31.12.2010 izkazuje: 

• Prihodke iz naslova obresti na nočne depozite v višini 619 € ter 
• Odhodke v višini 663 € - plačane obresti proračunskih uporabnikov so v letu 

2010 znašale 343 €, nakazilo presežka 2009 v proračun občine Miren-
Kostanjevica pa 320 € 

V letu 2010 so bili odhodki višji od prihodkov za 44 €. 
 
Presežek zakladniškega podračuna 
 
Letni obračun upravljanja EZR Občine Miren-Kostanjevica za leto 2010 izkazuje 
presežek obresti v višini 276,44 €.  
Presežek bo v mesecu marcu 2011 v skladu s Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave 
obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi 
sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, 
št. 41/07) razporejen v proračun občine. 
 
 
 
 


