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Ž U P A N 
 
Datum: 05.07.2011 
 

REBALANS ŠT. 1 ZA PRORAČUN LETA 2011 
 
Vzroki za spremembe: 
Proračun za leto 2011 je bil sprejet 20.05 2011 skupaj s proračunom za leto 2012. Rebalans št. 
1 predlagamo zaradi nujne spremembe v dveh projektih, ki so oba vezana na črpanje evropskih  
sredstev in sicer Kras-Carso in Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa. 
  
1. Na projektu Kras- Carso, ki se izvaja iz  Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 

2007-2013 (sklad ESRR) nas je vodilni partner občina Sežana obvestil, da je organ 
upravljanja programa sporočil, da mora biti v letošnjem letu porabljenih najmanj 50 % 
sredstev, če ne se bo sofinanciranje iz programskih sredstev sorazmerno znižalo. Kar v 
praksi pomeni, da moramo do 31.7. 2011 izvesti javno naročilo za predvideno investicijo 
»Ureditve dostopa in razgledne točke na Cerju« v višini 83.000 EUR in porabiti večino 
sredstev v skladu z navodili organa upravljanja in slovenske zakonodaja ter pripraviti 
zahtevek. Stopnja sofinanciranja iz EU sredstev je 85% , nacionalni delež SVLR 10 % in 
občinski delež 5 %. Občina mora račune plačati in na podlagi uspešno opravljanih kontrol 
dobi povrnjenih 95 %.   

2. Na projektu Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa smo predvideli premalo sredstev za pripravo 
projektne dokumentacije v letu 2011. Če dokumentacija ne bo pravočasno pripravljena ne 
bomo uspeli pripraviti prijave za obnovo nujno potrebnih občinskih vodovodov in črpanje 
evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada. Zato je nujno povečanje postavke v letu 2011 za 
45.000 EUR. 

 
 
Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah: 
 

POVEČANJE ODHODKOV 

   
Postavka        Naziv                                                          Plan 2011      Reb.št. 1   Povečanje  
15004010 Projekt Carso Kras 42.100 85.000 42.900 
16003020 Priprava invest. dokument.(oskrba s 

pitno vodo obale in Krasa) 
20.000 65.000 45.000 

 SKUPAJ 62.100 150.000 87.900 
 

ZMANJŠANJE ODHODKOV 
 

Postavka                     Naziv                                               Plan 2011     Reb.št.1   Zmanjšanje  
13002010 Inv. vzdrž. in gradnja cest 140.000 95.000 45.000 
15002030 Priprava invest. dokumentacije-ČN Op. 

selo 
20.000 1.000 19.000 

15003030 Sanacija vodnjakov in kalov 100.600 76.700 23.900 
 SKUPAJ 260.600 172.700 87.900 
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Obrazložitev postavk: 
 

POVEČANJE ODHODKOV v višini 87.900 € 
 

• Postavka 15004010-Projekt Carso Kras se poveča za 42.900 € 
Na projektu iz NRP-ja št. OB075-09-0007 Kras Carso predlagamo povečanje predvidne porabe  
za leto 2011 v višini 42.900, ki pa so v 95 % sofinancerska sredstva EU in SVLR.  Skupna 
vrednost projekta se ne spreminja. 

 
• Postavka 16003020-Priprava invest. dokumentacije (projekt oskrbe pitne vode obale in 

Krasa) se poveča za 45.000 €. 
 
Na projekti št. OB075-11-0003 Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa bo potrebno za izdelavo 
dokumentacije zagotoviti vsaj 65.000 EUR in tako omogočiti uspešno pripravo potrebne 
dokumentacije za pridobivanje  sredstev iz kohezijskega sklada.   

 
ZMANJŠANJE ODHODKOV 

 
• Postavka 13002010- Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest se zmanjša za 45.000 € 

Glede na informacije, ki jih imamo iz strani DRSC se projekt iz NRP-ja št. OB075-11-0004 
Rekonstrukcija in modernizacija ceste R3-614 ne bo pričel v tretji četrtini leta 2011, kot smo 
predvideli, zato lahko postavko zmanjšamo za 45.000€ in tako ostane na projektu 15.000€.    

• Postavka 15002030-Priprava investicijske dokumentacije (ČN Opatje selo) se zmanjša 
za 19.000 €. 

Glede na velike zamude pri ocenjevanju projektov čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija, 
kamor smo projekt iz NRP-ja št. OB075-08-0005 Kanalizacija in ČN Opatje selo prijavili v 
mesecu aprilu 2009, se kljub nadejanem uspehu projekta in podpisa pogodbe v jesenskih 
mesecih oz. zimskih mesecih  finančno ne bomo pričeli s projektom v letu 2011, ampak lahko 
komaj v 2012.  

• Postavka 15003030-Sanacija vodnjakov in kalov se zmanjša za 23.900 € 
Za projekt »Living Fountains« projekt iz NRP-ja št. OB075-09-0002 Oživljanje vodnjakov in 
kalov, ki smo ga ravno tako kot projekt v prejšnjem odstavku prijavili na razpis čezmejnega 
sodelovanj v aprilu  2009 in še ni rezultatov in jih še nekaj mesecev ne bo. Zato je izvajanje 
projekta odmaknjeno v 2012 vsaj v finančnem smislu in posledično lahko predlagamo znižanje 
postavke za 23.900 EUR.    
 
Skupni prihodki in dohodki ostajajo enaki, saj se povečanje odhodkov v skupni višini 
87.900 € uskladi z zmanjšanjem odhodkov v enaki višini. 
Tako bodo prihodki proračuna za leto 2011 še vedno znašali 8.066.431,24 €, odhodki pa 
8.240.666,91 € (8.171.796,91+odplačilo kredita v višini 68.870 €). Presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 174.235,67 € se pokriva s stanjem sredstev na računih iz preteklih let. 
 
Na podlagi zgoraj navedenih obrazložitev predlagam, da se sprejme rebalans proračuna za leto 
2011. 
Pripravila: Klančič Mirjam, Aleš Vodičar 
                                                                                                       Ž U P A N 
                                                                                           Zlatko-Martin Marušič, l.r.               
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    Predlog 
Občinski svet 
 
Številka:  007-0006/2011-23 
Datum: 12.7.2011 
 
 
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07)  je občinski 
svet Občine Miren Kostanjevica na 8. redni seji dne 12.7.2011 sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica sprejme rebalans proračuna št.1 za leto 2011  
 
 
 
                          Župan 
            Zlatko-Martin Marušič 
 
 
 


