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Finančna služba 

Datum: 10.07.2017 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel dvoletni proračun za leti 2017 in 
2018 na svoji 25. redni seji dne 07.03.2017. Prihodki za leto 2017 so bili planirani v 
višini 4.922.066,92 €, odhodki pa v višini 4.895.005,28 €. Presežek prihodkov nad 
odhodki je znašal 27.061,64 €, planirano je bilo zadolževanje v višini 117.588,00 € in 
odplačilo dolga v višini 169.533,20 €. Sprememba stanja sredstev na računu je 
znašala -44.883,56 € in se je pokrivala s stanjem sredstev na računu na dan 
31.12.2016 v enaki višini. Odlok o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 
je bil objavljen v Uradnem listu št. 14/2017 z dne 24.03.2017. 

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu, ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v 
posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov, je župan dne 30.06.2017 
sprejel sklep o prerazporeditvah proračuna št. 1/2017. Opravljene prerazporeditve so 
razvidne iz drugega stolpca prikaza polletne realizacije proračuna pod oznako 
Veplan17. Prvi stolpec tako prikazuje prvotni plan proračuna za leto 2017 (PLAN17), 
drugi stolpec veljavni proračun po opravljenih prerazporeditvah (Veplan17) in tretji 
realizacijo na dan 30.06.2017.  

V prvih šestih mesecih leta 2017 so bili prihodki realizirani v višini 1.955.120,03 € oz. 
39,7% od planiranega obsega sredstev, odhodki pa so bili realizirani v višini 
1.920.100,30 € oz. 39,2% od planiranih sredstev. 

Realizacija prihodkov po posameznih skupinah: 

1. DAVČNI PRIHODKI (davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, 
domači davki na blago in storitve, drugi davki in prispevki) so bili realizirani v 
višini 1.495.855,68 € oz. 47,4%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja 
dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.327.742 € oz. 50% od planiranih 
sredstev. Konto 706099 - drugi davki in prispevki izkazuje negativno stanje v 
višini -4.006,86 €. Tu se izkazuje stanje sredstev, ki jih razporeja Finančna 
uprava RS. Kontrola pravilnosti podatkov se izvaja mesečno na podlagi 
podatkov, ki jih prejmemo iz uprave za javna plačila.  
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2. NEDAVČNI PRIHODKI (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 
takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, drugi nedavčni prihodki) so 
bili realizirani v višini 268.810,87 € oz. 45,1% od plana. V tej skupini so 
najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na 
srečo, ki so bili realizirani v višini 179.634,44 € oz. 44,9% od planiranih 
sredstev. 

3. KAPITALSKI PRIHODKI (prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od 
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 36.396 
€ oz. 6,2% od planiranih sredstev (prodaja poslovnega objekta v Temnici v 
višini 29.000 € in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 7.396 €). 

4. PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 10.645,43 € oz. 23,5% od 
planiranih sredstev (donacije od domačih pravnih oseb v višini 9.697 € in od 
domačih fizičnih oseb v višini 948,43 €). 

5. TRANSFERNI PRIHODKI (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav) so bili realizirani v višini 49.280,31 € oz. 
27,9% od planiranih sredstev in sicer: 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 49.280,31 €: 

- Finančna izravnava v višini 8.550 € 
- Požarna taksa v višini 7.997 € 
- Sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 21.862,75 € 
- Sofinanciranje javnih del v višini 10.870,56 € 

 
6. PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV so 

realizirana v višini 48.488,53 € oz. 42,5% in zajemajo prejeta sredstva od 
drugih evropskih institucij in sicer: 
- Projekt Living Fountains v višini 42.404,67 € 
- Projekt Croctal v višini 6.083,85 
- Projekt Poti miru v višini 0,01 € 
   

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih: 

1. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET je realiziran v višini 
33.010,43 € oz. 56,6% od planiranih sredstev in zajema naslednje postavke: 
- stroški svetnikov v višini 13.617,71 € (55% realizacija) 
- stroški odborov in komisij v višini 15.714,23 € (63% realizacija), 
- financiranje političnih strank v višini 2.672,62 € (50% realizacija)  
- izvedba volitev (KS Bilje) v višini 1.005,87 € (34% realizacija) 

Skupna realizacija vseh postavk znaša 33.010,43 € oz. 56,6% od planiranih 
sredstev. 
 

2. PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR je realiziran v višini 
6.788,98 € oz. 46,8% od planirane vrednosti. Zajema naslednje postavke: 
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- stroški sejnin-nadzorni odbor v višini 6.788,98 € oz. 56,6% realizacija 
- plačila opravljenih nadzorov (ni realizirana) 
- materialni stroški nadzornega odbora (ni realizirana) 
 

3. PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN je realiziran v višini 31.296,31 € oz. 
49,1% od planiranih sredstev in zajema naslednje postavke: 

- plače poklicnih funkcionarjev višini 23.387,79 € oz. 49% realizacija 
- pokroviteljstvo župana v višini 1.700,00 € oz. 45% 
- opravljanje funkcije podžupana v višini 4.955,82 € oz. 47% 
- materialni stroški župana (dnevnice, kilometrine) v višini 1.252,70 € oz. 

50%  
 

4. PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA  dosega realizacijo 
1.793.060,10 € oz. 39,4% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po 
posameznih področjih in postavkah proračunske porabe je sledeča: 

• Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija je realizirano v 
višini 236,09 € oz. 16% od plana in zajema naslednje postavke: 

- stroški plačilnega prometa v višini 236,09 € oz. 16% realizacija  

• Področje 04 - skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve je realizirano v višini 52.085,66 € oz. 29% in zajema naslednje 
postavke: 

- občinske nagrade (postavka ni realizirana) 
- objava občinskih predpisov, oglaševanje =4.755,89 € oz. 79% 
- izdelava označnih tabel in oglasnih desk (ni realizirana) 
- občinski praznik =427 € oz. 3% 
- prireditve, otvoritve =8.915,86 € oz. 39% 
- novoletno obdaritev =3.212,97 € oz. 53% 
- sofinanciranje prireditev (postavka ni realizirana) 
- izvršbe in drugi sodni postopki ter pravno zastopanje =306,52 € oz. 2% 
- upravljanje in tekoče vzdrž. objektov v lasti občine =3.801,31 € oz. 29% 
- investicije in invest. vzdrž. objektov v lasti občine =9.634,72 € oz. 29% 
- kulturo-upravni center Miren II. faza - 3. etapa =1.001,75 € oz. 4% 
- sanacija dvorane Kostanjevica =20.029,64 € oz. 67% 

 
• Področje 06 - lokalna samouprava  je realizirano v višini 331.856,46 € 

oz. 45,8% in zajema naslednje postavke: 

- Skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin =5.405,85 € oz. 
90% realizacija (članarina + opravljena revizija za leto 2016) 

- plače občinske uprave =213.463,70 € oz. 49% (15 redno zaposlenih) 
- študentski servis =4.262,45 € oz. 33% (TIC Temnica in Miren) 
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- zunanji strokovni sodelavci  =30.124,09 € oz. 67% (strokovna pomoč za 
okolje in prostor, plačilo poveljnika civilne zaščite, vodenje po pomniku na 
Cerju, komunikacijo upravljanje, naloge na področju turizma-stara šola 
Temnica) 

- javna dela =14.858,24 € oz. 39% od plana (zaposlene imamo tri javne 
delavce in sicer za področje razvoja in pospeševanja turizma, za področje 
urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest in za področje 
pomoči pri izvajanju programov za občane – projekt »Občina po meri 
invalida«, v prvi polovici leta so bila od Zavoda za zaposlovanje 
refundirana sredstva v višini 10.870,56 €)  

- materialni stroški =52.999,01 € oz. 51% 
- občinske skupne službe – komunalni nadzor =9-634,87 € oz. 21% 
- tekoče vzdrževanje upravnih prostorov =341,55 € oz. 17% 
- nakup opreme upravnih prostorov =766,70 € oz. 7% 
- nakup prevoznih sredstev (postavka ni realizirana) 

 
• Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizirano 

v višini 39.964,23 € oz. 31% od planiranega obsega sredstev in zajema 
naslednje postavke: 

- stroški civilne zaščite =4.745,33 € oz. 31% 
- dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (ni realizirano), 
- sredstva požarnega sklada =9.403 € oz. 52% 
- dejavnost poklicnih gasilskih enot =22.135,08 € oz. 33% 
- delovanje civilne zaščite =3.680,82 € oz. 97% (refundacije plač vpoklicanih 

oseb) 
 
• Področje 08 - notranje zadeve in varnost ni realizirano in zajema 

samo postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog. 

• Področje 11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je realizirano v višini 
16.914,22 € oz. 22% in zajema naslednje postavke: 

- strukturne ukrepe v kmetijstvu (sredstva na podlagi razpisa bodo 
razdeljena v 2. polletju) 

- urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti (postavka ni realizirana)  
- podpora na razpisih za ohranjanje podeželja =1.074,26 € oz. 15% 
- LAS-razvojni programi podeželja =5.298,48 € oz. 100% 
- azil za živali =3.985,45 € oz. 33% 
- transferi lovskim družinam =314,82 € oz. 20% 
- vzdrževanje gozdnih cest =6.241,21 € oz. 23% 

 
• Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije je 

realizirano v višini 166.786,96 € oz. 50% od plana in zajema naslednje 
postavke: 
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- upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture 
=79.925,54 € oz. 100% (visoka realizacija je posledica plačevanja računov 
iz leta 2016)  

- upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin =1.740,24 € oz. 15%  
- investicijsko vzdrževanje in gradnja cest =6.766,46 € oz. 15% 
- priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo 

=2.147,20 € oz. 9% 
- protipoplavni ukrepi na porečju Vipave - most Bilje =2.318 € oz. 23%  
- ureditev ceste in priključka Obrtna cona opekarna Bilje =38.140,56 € oz. 

100% 
- banka cestnih podatkov (ni realizirano), 
- prometna signalizacija (ni realizirano), 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave =30.648,96 € oz. 50% 
- investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (ni realizirano),  
- rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 (ni realizirano), 
- rekonstrukcija R3-615 Bazara-Miren (krožišče Križ Cijan) – postavka ni 

realizirana, 
- širokopasovno omrežje =5.100 € oz. 100% 

 
• Področje 14 - gospodarstvo je realizirano v višini 27.163,36 € oz. 

12,3% od plana in zajema naslednje postavke: 

- regijski razvojni projekti =17.172,75 € oz. 51% 
- oprostitve komunalnega prispevka (ni realizirano) 
- promocijske aktivnosti =6.556,51 € oz. 47% 
- sofinanciranje programov turističnih društev (razpis - v drugem polletju) 
- turistična infrastruktura =3.434,10 € oz. 24% 
- projekt Simple Life Ways (ni realizirano) 

 
• Področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine je realizirano v 

višini 267.190,09 € oz. 62% in zajema naslednje postavke: 

- splošno komunalno dejavnost =7.590,81 € oz. 47% 
- gradnjo in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (ni realizirano) 
- vzdrževanje čistilne naprave Bilje =23.336,24 € oz. 93% 
- vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbici =71.728,40 € oz. 66% 
- vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo =4.668,73 € oz. 45% 
- priključki na kanalizacijo =21.858,60 € oz. 25% 
- kanalizacija in ČN Opatje selo =136.585,43 € oz. 100% 
- kanalizacija Bilje =50 € oz. 1% 
- deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija =919,58 € oz. 46% 
- analiza bivalnega okolja (ni realizirano), 
- park Miren =452,30 € oz. 45%  
- projekt VISFRIM – protipoplavni ukrepi (ni realizirano), 
- vaški park 1. faza – KS Orehovlje (ni realizirano), 
- revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISIN (ni realizirano) 
- renaturacija reke Vipave-projekt VIPava (ni realizirano) 
- projekt GeoKarst (ni realizirano).  
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• Področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost je realizirano v višini 166.865,41 € oz. 38,3% in zajema 
naslednje postavke: 

- redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve) =3.644,75 € oz. 19% 
- prostorski akti =11.949,29 € oz. 41%  
- GOLEA-energetski koncept občine =3.416,51 € oz. 64% 
- prostorske zasnove in strokovne podlage =7.057,33 € oz. 19% 
- investicije in invest. vzdrž. vodovodov =119.063,95 € oz. 52% 
- oskrba s pitno vodo obale in krasa (ni realizirano), 
- subvencioniranje razlike v ceni vode =3.550,26 € oz. 27% 
- vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G. =2.413,70 € oz. 48% 
- mrliška vežica Temnica (ni realizirano) 
- nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč =1.325,90 € oz. 66% 
- kamp – Sela na Krasu (ni realizirano) 
- balinišče Kostanjevica (ni realizirano) 
- otroško igrišče Bilje =245,48 € oz. 2% 
- TREK – telovadnice na prostem =6,10 € oz. 0,1% 
- novoletna okrasitev =1.640,90 € oz. 82% 
- nakup in popravilo novoletnih okraskov (ni realizirano)  
- vzdrževanje neprofitnih stanovanj =1.993,80 € oz. 42% 
- nakup zemljišč =10.557,44 € oz. 36% 

 
• Področje 17 - zdravstveno varstvo je realizirano v višini 15.093,92 € 

oz. 33% od plana in zajema naslednje proračunske postavke: 

- ambulanta za zdravljenje odvisnosti (ni realizirano), 
- nakup defibrilatorja in omaric =241,56 € oz. 12% 
- prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe =12.599,03 € 

oz. 42% 
- mrliško ogledna služba =2.253,33 € oz. 19% 

 
• Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije je realizirano v 

višini 111.779,57 € oz. 31,5% in zajema: 

- vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov 
=1.741,21 € oz. 15% 

- investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje =5.328,64 € 
oz. 13% 

- stroški vzdržev. in obratovanja pomnika na Cerju =11.795,15 € oz. 46% 
- poti miru (ni realizirano) 
- Goriška knjižnica F. Bevka =20.197,91 € oz. 29% 
- izdajanje občinskega informatorja =8.005,79 € oz. 80% 
- sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (ni realizirano) 
- kulturni dom N. Gorica (2.polletje) 
- sofinanciranje programov Glasbene mladine =5.623 € oz. 117,2% (Do 

prekoračitve je prišlo zaradi dejstva, da je Kulturni dom določene programe 
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iz leta 2016 izvedel šele v letu 2017. Zaradi prenosa izvedbe programov na 
kasnejši termin, so se zamaknila tudi plačila.) 

- kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (razpis – 
realizacija v 2. polletju) 

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (v drugem polletju) 
- Goriški muzej =781 € oz. 31% 
- muzej opekarstva Bilje =1.512,80 € oz. 19% 
- sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov =400 € oz. 

13% 
- sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (razpis-

2.polletje) 
- sofinanciranje javnih del v javnih zavodih =2.284,40 € oz. 76% - Varstveno 

delovni center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Dom 
upokojencev N. Gorica, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 
– plačilo računov iz leta 2016, v letu 2017 ni stroškov na tej postavki. 

- sofinanciranje športnih društev =18.302,12 € oz. 38% (razpis) 
- financiranje športa v vrtcih in šolah (ni realizirano) 
- investicije v šport =35.807,55 € oz. 90% (ND Adria in ND Bilje) 
- sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi  (ni realizirano) 

 
• Področje 19 - izobraževanje je realizirano v višini 472.278,48 € in 

zajema naslednje postavke: 

- vrtec Miren =260.142,16 oz. 43% 
- ostali vrtci =51.152,74 oz. 52% (35 otrok v vrtcih izven naše občine in 

sicer: Ajdovščina 1, Renče 2, Nova Gorica 12, Šempas 1, Zavod Antonina 
5, Sežana 5, Šempeter 8, MO Ljubljana 1) 

- izgradnja vrtca Opatje selo (ni realizirano) 
- dozidava vrtca Kostanjevica =13.529,80 € oz. 5% 
- osnovna šola Miren-dodatni program =58.088,01 € oz. 48% 
- invest. vzdrž. OŠ Miren =543,13 € oz. 2% 
- OŠ Kozara =429,37 € oz. 43% 
- inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizirano) 
- obnova OŠ s telovadnico v Mirnu (ni realizirano) 
- financiranje spremljevalke OŠ Šempeter =1.229,80 € oz. 82% 
- sof. glasbenih šol =1.198,66 € oz. 13% 
- regresiranje prevozov učencev v šolo =83.544,81 € oz. 58% 
- regresiranje prevozov dijakov =2.420 € oz. 20% 
- regijska štipendijska shema (ni realizirano) 
- denarna pomoč nadarjenim dijakom in študentom (razpis konec leta) 

 
• Področje 20 - socialno varstvo je realizirano v višini 113.919,86 € oz. 

52,3% od planiranih sredstev in zajema: 

- obdaritve ob rojstvu otroka =10.597,49 € oz. 53% 
- sof. delovanja varne hiše =1.051,87 € oz. 39% 
- sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami =33.131,69 € oz. 56% 
- financiranje družinskega pomočnika =10.194,88 € oz. 53% 
- projekt »Občina po meri invalida« =414,80 € oz. 14% 
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- dom za starejše občane =13.213,68 € oz. 66% 
- obdaritve starejših občanov =2.958,01 € oz. 99% 
- pomoč na domu =25.694,65 € oz. 43% 
- nakup vozila za izvajanje pomoči na domu =5.667,19 € oz. 95% 
- denarne pomoči =8.184,24 € oz. 91% 
- subvencioniranje stanarin =2.311,36 € oz. 39% 
- sof. društev s področja socialnega varstva =500 € oz. 6% 
- sof. območnega združenja Rdečega križa N. Gorica in KO RK Bilje (ni 

realizirano) 
• Področje 22 – servisiranje javnega dolga je realizirano v višini 

10.925,79 € oz. 43,7% in zajema samo postavko odplačilo obresti od 
dolgoročnih kreditov (Nova KBM in banka Koper) 

Razlika med prihodki in odhodki znaša 35.019,73 €. Občina se v 1. polletju leta 2017 
ni zadolževala, odplačala pa je za 66.666,60 € dolga. Račun financiranja tako 
izkazuje spremembo stanja sredstev na računih -31.646,87 €, ki se pokriva z 
ostankom sredstev na računih iz preteklih let. 
 
Po opravljenih prerazporeditvah so vse postavke realizirane v okviru planiranih 
vrednosti razen postavke 18003020 – Sofinanciranje programov Glasbene mladine, 
ki je planirana v višini 4.800 € in realizirana v višini 5.623 € oz. 17,2% nad planiranim 
obsegom sredstev. Ta postavka bo usklajena s prvim rebalansom proračuna za leto 
2017.  
Prihodki pritekajo v proračun enakomerno in obveznosti se tekoče poravnavajo.  
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Klančič Mirjam                                                                  ŽUPAN 
                                                                                                    Mauricij Humar 
 


