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Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - 
UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 30. redni seji, dne 20.9.2017 
sprejel 
 

 

 

ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O PRORAČUNU 

 OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2017 

 

 

1. člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 14/2017) 
se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 
 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                            v EUR    
 

Skupina/Podskupina kontov                                                                         Proračun leta 2017                                             

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.160.655 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.190.204 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.151.384 

       700 Davki na dohodek in dobiček 2.653.647 

       703 Davki na premoženje 353.792 

       704 Domači davki na blago in storitve 143.845 

       706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.038.820 

       710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 590.587 

       711 Takse in pristojbine 4.000 

       712 Globe in druge denarne kazni 5.000 

       714 Drugi nedavčni prihodki 439.233 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 590.975 

       720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 163.300 

       722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev   427.675 

73  PREJETE DONACIJE 29.931 

        730 Prejete donacije iz domačih virov 29.931 

74 TRANSFERNI PRIHODKI        255.500 

       740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 250.500 

       741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 5.000 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 94.045 

     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 94.045 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.134.392 

40 TEKOČI ODHODKI 1.620.578 

       400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 448.322 

       401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 68.758 

       402 Izdatki za blago in storitve 1.078.498 

       403 Plačila domačih obresti 25.000 
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.964.843 

        410 Subvencije 282.000 

        411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.086.164 

        412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 165.407 

        413 Drugi tekoči domači transferi 431.272 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.405.567 

        420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.405.567 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 143.404 

        431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.  140.404 

        432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. 26.263 

 
 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                      v EUR 
 
Skupina/podskupina kontov                                                                      Proračun leta 2017 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
      KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

     750 Prejeta vračila danih posojil 0 

     751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

     752 Kupnine iz naslova privatizacije  0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
    (440+441+442+443) 

 
20.000 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 20.000 

     440 Dana posojila 0 

     441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

     443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in     
            drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
            v svoji lasti           

 
 

20.000 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

 
-20.000 

 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA                                                                      v EUR 
                                                         

Skupina/podskupina kontov    Proračun leta 2017 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 118.386 

50 ZADOLŽEVANJE 118.386 

       500 Domače zadolževanje 118.386 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 169.533 

55 ODPLAČILA DOLGA 169.533 

       550 Odplačila domačega dolga 169.533 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-44.884 

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -51.147 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -26.263 

Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta 44.884 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni 
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
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Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
 

2. člen 
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-18/2017-1 
Miren, dne 20.9.2017  
 
 
 
                                                                                               Župan 
                                                                                      Mauricij Humar 
                                                                                                 

 
 



 

5 
 

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2017: 
 

1. Pravna podlaga za sprejem odloka: 
- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

UPB 4), 
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - 

UPB, 62/2016). 
 
 

2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben 
 

Proračun za leto 2017 je bil sprejet na 25. redni seji dne 07.03.2017 skupaj s proračunom za 
leto 2018. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 14/2017 z dne 24.03.2017. 
Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2017, ki omogoča 
prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov in 24. 
Člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-Ur. list RS št. 
80/2016), je župan dne 30.06.2017 sprejel prerazporeditve proračuna št. 1/2017. 
V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na štirih stopnjah 
proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija na dan 31.7.17 (Reajul17), v drugem stolpcu 
prvotni plan (PLAN17), v tretjem stolpcu veljavni plan po opravljenih prerazporeditvah 
(Veplan17) in v četrtem stolpcu rebalans (Reb17). 
 
Zaradi potrebe po vključitvi novih projektov in zaradi odstopanj od plana na nekaterih 
proračunskih postavkah, se predlaga sprejem 1. rebalansa proračuna za leto 2017.  

 
 

POVEČANJE PRIHODKOV 
   
Konto             Naziv                                                          Veplan 2017        Reb.št. 1           Povečanje  
710004 Prih. od udeležbe na dobičku in dividend nef.družb 5.000,00 9.311,00 4.311,00 

710300 Prih.iz nasl.najemnin za kmetij.zemljišča in gozd. 0,00 500,00 500,00 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.000,00 10.000,00 9.000,00 

710399 Drugi prihodki od premoženja 0,00 5.000,00 5.000,00 

714100 Drugi nedavčni prihodki 1.860,00 2.740,00 880,00 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 190.000,00 320.000,00 130.000,00 

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 45.962,19 116.493,00 70.530,81 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 365.055,50 367.055,50 2.000,00 

730100 Prejete donacije od domačih fizičnih oseb. 5.300,00 9.931,00 4.631,00 

740000 Prejeta sr.iz naslova tekočih obvez.drž.proračuna 17.104,00 36.612,00 19.508,00 

740001 Prejeta sr. iz državnega proračuna za investicije 78.392,00 99.924,00 21.532,00 

740301 Prejeta sr. iz javnih skladov za investicije 0,00 39.404,00 39.404,00 

 SKUPAJ 709.673,69 1.016.970,50 307.296,81 

 
ZMANJŠANJE PRIHODKOV 

   
Konto             Naziv                                                       Veplan 2017      Reb.št. 1          Zmanjšanje  
700020 Dohodnina – občinski vir 2.655.502,00 2.653.647,00 1.855,00 

710304 Prihodki od drugih najemnin 162.380,00 153.680,00 8.700,00 

710309 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 400.000,00 383.919,49 16.080,51 

730000 Prejete donacije od domačih pravnih oseb 40.000,00 20.000,00 20.000,00 

740101 Prejeta sr.iz občinskih proračunov za investicije 1.890,00 0,00 1.890,00 

787000 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij 114.227,63 94.044,78 20.182,85 

 SKUPAJ 3.373.999,63 3.305.291,27 68.708,36 

 

Skupni prihodki občine in KS se povečajo za 238.588,45 €. Prihodki krajevnih 
skupnosti se povečajo za 500,00 €, prihodki občine pa se povečajo za 238.088,45 €. 
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POVEČANJE ODHODKOV 
   
Postavka        Naziv                                                             Veplan 2017      Reb.št. 1          Povečanje  

04002010 Objava občinskih predpisov, oglaševanje 6.000,00 7.000,00 1.000,00 

04003050 Prireditev na Cerju  0,00 8.000,00 8.000,00 

07001010 Stroški civilne zaščite 
   Konto 402999 drugi operativni odhodki 
   Konto 412000 Tekoči transferi nepridob.org. 

   Konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav 

15.500,00 
11.100,00 
3.000,00 
1.400,00 

16.000,00 
11.100,00 
3.500,00 
1.400,00 

500,00 
0,00 

500,00 
0,00 

07002030 Sredstva požarnega sklada 18.000,00 21.000,00 3.000,00 

07002050 Delovanje civilne zaščite 3.800,00 4.500,00 700,00 

13001010 Upravljanje in vzdrž.obč.cest in cestne infrastr. 80.000,00 125.000,00 45.000,00 

13001020 Upravlj. in vzdrževanje javnih poti in površin 
   Konto 402503 Tekoče vzdrž. drugih objektov 
   Konto 402999 drugi operativni odhodki 
   Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

11.592,00 
0,00 

592,00 
11.000,00 

25.592,00 
0,00 

592,00 
25.000,00 

14.000,00 
0,00 
0,00 

14.000,00 

13002080 Ureditev ceste in priključka OC Opekarna Bilje 
   Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 
   Konto 420804 Načrti in druga proj.dokument. 

38.142,00 
38.142,00 

0,00 

41.400,00 
39.750,00 
1.650,00 

3.258,00 
1.608,00 
1.650,00 

14001030 Oprostitve komunalnega prispevka 130.000,00 260.000,00 130.000,00 

15002020 Vzdrževanje čistilne naprave Bilje 
   Konto 402200 električna energija 
   Konto 402503 tekoče vzdrž. drugih objektov 
   Konto 420402 rekonstrukcije in adaptacije 

25.000,00 
4.000,00 

20.000,00 
1.000,00 

30.000,00 
6.000,00 

24.000,00 
0,00 

5.000,00 
2.000,00 
4.000,00 

-1.000,00 

15002140 Kanalizacija Bilje 
   Konto 402606 Druga nadomestila za upor.zemljišča  
   Konto 420401 Novogradnje 

5.000,00 
50,00 

4.950,00 

20.000,00 
50,00 

19.950,00 

15.000,00 
0,00 

15.000,00 

15003080 Projekt VISFRIM – protipoplavni ukrepi 7.300,00 19.000,00 11.700,00 

16002060 Obrtna cona Bilje 2 0,00 18.400,00 18.400,00 

16009000 Najem zemljišč 0,00 1.806,45 1.806,45 

16009010 Nakup zemljišč 29.200,00 48.026,00 18.826,00 

17001000 Nakup defibrilatorja in omaric 2.000,00 4.170,00 2.170,00 

18001020 Inv.in inv.vzdrž.kulturne dediščine-Cerje 
   Konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav 
   Konto 420401 Novogradnje 
   Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 
   Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

41.498,00 
0,00 
0,00 

36.098,00 
5.400,00 

106.498,00 
60.000,00 

260,00 
35.838,00 
10.400,00 

65.000,00 
60.000,00 

260,00 
-260,00 

5.000,00 

18002020 Izdajanje občinskega informatorja 
   Konto 402003 Založniške in tiskarske storitve 
   Konto Plačila po podjemnih pogodbah 
   Konto Posebni davek na določene prejemke 
   Konto Drugi operativni odhodki 

10.000,00 
7.900,00 
1.000,00 

300,00 
800,00 

17.000,00 
13.480,00 
2.000,00 

520,00 
1.000,00 

7.000,00 
5.580,00 
1.000,00 

220,00 
200,00 

18003020 Sofinanciranje programov Glasbene mladine 4.800,00 7.800,00 3.000,00 

18005010 Goriški muzej 2.500,00 3.381,00 881,00 

18009050 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah 0,00 79.404,00 79.404,00 

20002010 Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami 59.000,00 65.000,00 6.000,00 

20002020 Financiranje družinskega pomočnika 19.200,00 23.000,00 3.800,00 

20003010 Dom za starejše občane 20.000,00 25.000,00 5.000,00 

20004010 Denarne pomoči 
   Konto 411299 drugi transfer za socialno varnost 
   Konto 420402 rekonstrukcije in adaptacije 
   Konto 420501 obnove 

9.000,00 
4.164,00 
2.156,00 
2.680,00 

14.000,00 
9.164,00 
2.156,00 
2.680,00 

5.000,00 
5.000,00 

0,00 
0,00 

 SKUPAJ 537.532,00 990.977,45 453.445,45 

 

 
ZMANJŠANJE ODHODKOV 

 
Postavka                     Naziv                                            Veplan 2017          Reb.št.1       Zmanjšanje  

04004060 Kulturno-upravni center II. faza-3.etapa 
   Konto 402002 storitve varovanja zgradb 
   Konto 402503 tekoče vzdrž.drugih objektov 
   Konto 402999 drugi operativni odhodki 
   Konto 420402 rekonstrukcije in adaptacije 

27.289,00 
1.000,00 
2.000,00 

500,00 
23.789,00 

7.289,00 
1.000,00 
2.000,00 

500,00 
3.789,00 

20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20.000,00 

13004110 Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 2.000,00 0,00 2.000,00 

13004210 Rekonstr.R3-615 Bazara Miren (Križ Cijan) 20.000,00 7.000,00 13.000,00 
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14003070 Projekt Simple Life Ways 24.676,00 0,00 24.676,00 

18001050 Poti miru 23.749,00 0,00 23.749,00 

19001040 Izgradnja vrtca Opatje selo 30.000,00 5.000,00 25.000,00 

19001070 Dozidava vrtca Kostanjevica 
   Konto 420401 novogradnje 
   Konto 420804 načrti in druga projektna  dokum. 

286.134,00 
272.604,20 
13.529,80 

180.000,00 
166.470,20 
13.529,80 

106.134,00 
106.134,00 

0,00 

 SKUPAJ 413.848,00 199.289,00 214.559,00 

 
 
Skupni odhodki (občine in KS) se povečajo za 239.386,45 €. Odhodki krajevnih skupnosti se 
povečajo za 500,00 €, odhodki občine pa se povečajo za 238.886,45 €. 
 
Razlika med prihodki in odhodki znaša 26.263,64 € in se zmanjša za 20.000,00 € (povečanje 
namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega 
gospodarstva Goriške) in za sredstva v višini 51.147,20 € iz naslova razlike med 
zadolževanjem in odplačilom dolga (planirani najeti krediti pri državnem proračunu v višini 
118.386 € - odplačilo dolga v višini 169.533,20 €). Tako znaša primanjkljaj -44.883,56 € in se 
pokriva s planiranim ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2016 v višini 44.883,56 €. 
 
Obrazložitev po posameznih postavkah: 
 
 
POVEČANJE PRIHODKOV 
 
Konto 710004-prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb se povečajo 
za 4.311 € in znašajo 9.311 € (prodaja delnic Kraškega vodovoda Sežana) 
Konto 710300-prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove se planirajo v 
višini 500 € (sklenjene so bile pogodbe za najem kmetijskih zemljišč na podlagi katerih se 
bodo vsako leto obračunavale najemnine) 
Konto 710301-prihodki od najemnin za poslovne prostore se povečajo za 9.000 € in znašajo 
10.000 € (1.000 € so prihodki KS, 9.000 € pa je prenos občinskih prihodkov iz konta 710304-
prihodki od drugih najemnin) 
Konto 710399-drugi prihodki od premoženja se planirajo v višini 5.000 € (uporabnina za 
uporabo zemljišča v Biljah pri čistilni napravi) 
Konto 714100-drugi nedavčni prihodki se povečajo za 880 € in znašajo 2.740 € (krajevne 
skupnosti) 
Konto 714105-prihodki od komunalnih prispevkov se povečajo za 130.000 € in znašajo 
320.000 € (predvidene oprostitve glede na izdana soglasja h gradnji za dve novi hali v obrtni 
coni Primorje) 
Konto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki se povečajo za 70.530,81 € in znašajo 
116.493 € (doda se 50.000 € prihodkov od sponzorstva za sliko na Cerju – od tega je 20.000 
€ prenesenih iz donacij in 30.000 € dodatno planiranih in 20.531 € - sofinanciranje 
podjetnikov za Obrtno cono Bilje 2) 
Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo za 2.000 € (KS Bilje) 
Konto 730100-prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb se povečajo za 4.631 € in 
znašajo 9.931 € (krajevne skupnosti) 
Konto 740000- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna se 
povečajo za 19.508 € (poračun finančne izravnave)  
Konto 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se povečajo za 21.532 
€ (za 532 € se povečajo sredstva iz naslova sofinanciranja investicij po 23. členu Zakona o 
financiranju občin, ki znašajo 78.924 € in dodajo se še sredstva požarnega sklada v višini 
21.000 €) 
Konto 740301-prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije so na novo planirana v višini 
39.404 € (Fundacija za šport za izgradnjo nogometnega igrišča v Biljah) 
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Prihodki se povečajo v skupni višini 307.296,81 €. 
 
 
ZMANJŠANJE PRIHODKOV 
 
Konto 700020-dohodnina – občinski vir se zmanjša za 1.855 € (podatki so popravljeni na 
podlagi zadnjega izračuna Ministrstva za finance) 
Konto 710304-prihodki od drugih najemnin se zmanjšajo za 8.700 € (del sredstev v višini 
9.000 € se prenese na konto 710304-prihodki od najemnin za poslovne prostore, povečajo 
se sredstva krajevnih skupnosti za 300 €) 
Konto 710309-prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se 
zmanjšajo za 16.080,51 € (na podlagi realizacije za prvih sedem mesecev) 
Konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se zmanjšajo za 20.000 € 
in znašajo 20.000 € (sredstva se prenesejo na prihodke od sponzorstva -  konto 714199) 
Konto 740101-prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije se zmanjšajo v celoti 
za 1.890 € (projekt Pot miru) 
Konto 787000-prejeta sredstva od drugih evropskih institucij se zmanjšajo za 20.182,85 € in 
znašajo 94.044,78 € (iz prvotnega plana v višini 114.227,63 € se izloči sredstva za projekta 
Pot miru – 20.187 € in Simple life ways – 20.975 €, ker ne bosta realizirana in doda sredstva 
za projekt CAMAA po zaključnem poročilu v višini 20.979,15 €) 
 
Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 68.708,36 €. 
 
POVEČANJE ODHODKOV 
 
Postavka 04002010-objava občinskih predpisov, oglaševanje-na podlagi dosežene 
realizacije se postavka poveča za 1.000 € in znaša 7.000 €  
Postavka 04003050-prireditev na Cerju – doda se nova postavka za izvedbo prireditve na 
Cerju z naslovom »Še smo tu in zremo v prihodnost«, ki bo potekala dne 18.11.17 v višini 
8.000 € 
Postavka 07001010-stroški civilne zaščite se poveča za 500 € (sofinanciranje Društva 
reševalnih psov Nova Gorica) 
Postavka 07002030-sredstva požarnega sklada se na podlagi dosežene realizacije 
povečajo za 3.000 € in znašajo 21.000 €  
Postavka 07002050-delovanje civilne zaščite se poveča za 700 € in znaša 4.500 € 
(refundacije plač osebam, ki so vpoklicane za opravljanje nalog zaščite in reševanja) 
Postavka 13001010-upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture 
se poveča za 45.000 € in znaša 125.000 €  
Postavka 13001020-upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin se poveča za 
14.000 € in znaša 25.592 € 
Postavka 13002080-ureditev ceste in priključka Obrtna cona opekarna Bilje se poveča 
za 3.258 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 14001030-oprostitve komunalnega prispevka se poveča za 130.000 € in znaša 
260.000 € zaradi predvidenega povečanja glede na izdana soglasja h gradnji za dve novi hali 
v obrtni coni Primorje  
Postavka 15002020-vzdrževanje čistilne naprave Bilje se poveča za 5.000 € in znaša 
30.000 € 
Postavka 15002140-kanalizacija Bilje je bila s prerazporeditvami zmanjšana za 15.000 € in 
se ponovno poveča za isti znesek, tako da znaša 20.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 15003080-projekt VISFRIM – protipoplavni ukrepi se poveča za 11.700 € in 
znaša 19.000 € (obrazložitev NRP) 
Planira se nova postavka 16002060-Obrtna cona Bilje 2 v višini 18.400 € (obrazložitev 
NRP) 
Doda se nova postavka 16009000-najem zemljišč v višini 1.806,45 € 
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Postavka 16009010-nakup zemljišč se poveča za 18.826 € in znaša 48.026 € (podrobnejša 
obrazložitev v Načrtu stvarnega premoženja) 
Postavka 17001000-nakup defibrilatorja in omaric se poveča za 2.170 € in znaša 4.170 €  
Postavka 18001020-investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje se 
poveča za 65.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 18002020-izdajanje občinskega informatorja se poveča za 7.000 € in znaša 
17.000 € zaradi prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 ter zaradi 
dodatnih stroškov izdaje glasila (tisk, oblikovanje, lektoriranje, distribucija …)  
Postavka 18003020-Sofinanciranje programov Glasbene mladine se poveča za 3.000 € 
zaradi spremenjenega načina izstavljanja računov s strani Kulturnega doma Nova Gorica. Do 
sedaj so nam konec leta izstavljali račun za programe izvedene v preteklem letu (posledično 
je letošnja postavka obremenjena za programe izvedene v letu 2016). Zaradi ureditve stanja 
smo letos predlagali, da nam račun po letošnji pogodbi posredujejo do 30.11.17, da bo 
poravnan še v letošnjem letu. S takšno prakso želimo nadaljevati tudi v bodoče. 
Postavka 18005010-Goriški muzej se poveča za 881 € in znaša 3.381 € (povečanje je 
posledica stroškov postavitve razstave »Pozdravljeno zlato jutranje solnce …« na Cerju ter 
preostalih stroškov po pogodbi iz leta 2016, ki so bili poravnani v letu 2017. 
Planira se nova postavka 18009050-Nova površina nogometnega igrišča v Biljah v 
višini 79.404 € (od tega sofinanciranje Fundacije za šport v višini 39.404 € - podrobnejša 
obrazložitev v NRP) 
Postavka 20002010-sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami se poveča za 
6.000 € in znaša 65.000 € (7 oskrbovancev) 
Postavka 2002020-financiranje družinskega pomočnika se poveča za 3.800 € in znaša 
23.000 € zaradi pričakovanih dodatnih upravičencev. 
Postavka 20003010-dom za starejše občane se poveča za 5.000 € in znaša 25.000 € (8 
oskrbovancev) 
Postavka 20004010-denarne pomoči se poveča za 5.000 € in znaša 14.000 € zaradi 
nepredvidene porabe sredstev za reševanje specifičnega socialnega problema v občini 
(brezdomstvo), obenem pa beležimo rast števila prosilcev za denarno socialno pomoč.  
 
Odhodki se povečajo v skupni višini 453.445,45 €. 
 
ZMANJŠANJE ODHODKOV 
 
Postavka 04004060-kulturno-upravni center II. faza – 3.etapa se zmanjša za 20.000 € 
(obrazložitev NRP) 
Postavka 13004110-rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 se zmanjša v celoti za 2.000 €, 
ker v letošnjem letu ne bo realizirana (obrazložitev NRP) 
Postavka 13004210-rekonstrukcija R3-615 Bazara-Miren (krožišče Križ Cijan)  se 
zmanjša za 13.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 14003070-Projekt Simple Life Ways se zmanjša v celoti za 24.676 € 
(obrazložitev NRP) 
Postavka 18001050-poti miru se zmanjša v celoti za 23.749 €, ker ne bo realizirana 
(obrazložitev NRP)  
Postavka 19001040-izgradnja vrtca Opatje selo se zmanjša za 25.000 € (obrazložitev 
NRP) 
Postavka 19001070-dozidava vrtca Kostanjevica se zmanjša za 106.134 € (obrazložitev 
NRP) 
 
Odhodki so se zmanjšali v skupni višini 214.559 €. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 
 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB075-09-0001 - Hiša dobre volje-projekt SOC NET (KUC 2 f 3 etapa) 

V letu 2016 smo v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo, nekaj občinami in Domom 
upokojencev pripravili projekt SOC NET v sklopu katerega bo Hiša dobre volje prikazan 
kot primer dobre prakse za ostale nastajajoče dnevne centre. Projekt je bil prijavljen na 
program Interreg Slovenija Italija. Na osnovi dejstva, da projekt ni bil potrjen  se sredstva 
zmanjšajo za financiranje s strani EU in sicer v višini 20.000,00€. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

OB075-08-0008 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin 

Med letom se je z te postavke prerazporedilo 9.000,00€ na postavko Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest ter na osnovi dejstva da smo n a prireditvenem prostoru v 
Opatjem selu uredili prostor pred srečanjem vasi Selo-Sela Sele in da imamo v  Mirnu v 
planu na Bregu (Dele) urediti delno razširitev javne poti za boljše dostope do nekaterih hiš 
(IDZ je že pripravljen, potrebno je še odkupiti del zemljišča) je potrebno postavko povečati 
za 14.000,00€.  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB075-14-0009 - Ureditev ceste in priključka OC Opekarna Bilje 

Izvedba ceste in rekonstrukcija drugega priključka je že izvedena. Zaradi  izvedbe 
dodatnega  odvodnjavanja ceste je potrebno postavko povečati za 3.258,00€. 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB075-11-0004 - Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 

Obnova in modernizacija regionalne ceste R3-614 je bila planirana v sodelovanju z DRI-
jem. Investicija je v celoti v državnem proračunu v letu 2017. Občina je imela planirana 
sredstva v višini 2.000,00€ za nepredvidena dela, glede na to da je investicija zaključena 
se naša sredstva zmanjšajo za 2.000,00€. 

OB075-12-0012 - Rekon. R3-615 Bazara-Miren (krožišče Križ Cijan) 

Modernizacija križišča- krožišča regionalne ceste R3-614 (krožišče Križ-Cijan) je planirana 
v sodelovanju z DRI-jem. Investicija je že v državnem proračunu . V občinskem proračunu 
so prikazana sofinacerska sredstva, ostalo pa je prikazano v  državnem  proračunu, v 
našem proračunu so planirana sredstva za izvedbo oz. rekonstrukcijo vodovoda.  Z 
ozirom na težave pri pridobivanju zemljišč in da je investicija dvoletna se bo izvedba 
zamaknila, tako da se naš delež v tem  letu zmanjša za 13.000,00€. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB075-11-0012 - Kanalizacija Bilje 

 Med letom je bilo z prerazporeditvijo 15.000,00€ preneseno na postavko Vzdrževanje 
čistilne naprave Bilje, sedaj se teh 15.000,00€ vrne na postavko Kanalizacija Bilje, ker 
imamo v letu 2017 za izvesti povezavo še neizvedene kanalizacije na črpališče in sicer za 
naselje s hišnimi številkami 121 (od A do H) in sicer po JP 759031 v dolžini cca 150m. 
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15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

OB075-17-0005 - VISFRIM 

Osnovni namen Projekta VISFRIM je zagotavljanje večje poplavne varnosti v porečju reke 
Vipave in Soče. Najprej se bodo zbrali vsi projekti, ki so bili narejeni v preteklosti na reki 
Vipavi. Na podlagi analize le teh se bo pripravilo manjkajoče poplavne karte in izdelalo 
celovito dokumentacijo za izvajanje ukrepov v celem porečju reke Vipave.  Postavko je 
potrebno povečati za 11.700,00€ zaradi dodatne izdelave dokumentacije za Protipoplavni 
zid na območju Miren-Grapc, ki je potrebna za prijavo na Javni razpis. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB075-17-0011 – Obrtna cona Bilje 2 

Izdelati je  potrebno dokumentacijo za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje2. Prijavili 
smo se na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v 
letih 2017 in 2018. Sofinancira se 90% upravičenih stroškov, preostanek deleža 10% 
zagotovi občina in domači partnerji. 

14039001 - Promocija občine 

OB075-17-0002 - SimpleLifeWays 

    Projekt ni bil uspešen na Javnem razpisu, zato ne bo izveden. 

17079001- Nujno zdravstveno varstvo 

OB075-17-0007 – Nakup defibrilatorja in omaric 

Nakup defibrilatorja in omaric se poveča  iz 2.000 na 4.170,00 EUR zaradi nabave 
dodatnega defibrilatorja za naselje Lipa. Lipa je najbolj oddaljeno naselje od središča 
občine in najbolj oddaljeno naselje od sedeža nujne medicinske pomoči (NMP), zato je 
bila nabava dodatnega defibrilatorja nujna. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB075-07-0002 – Investicije in invest. vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje 

 Postavka se povečuje za  sredstva v višini 65.000,00€  za sliko akademskega slikarja 
Rudija Španzla »Ples življenja in smrti«, ki jo bomo slovesno odkrili ob prireditvi 
18.11.2017 na Cerju. Isto višino sredstev imamo tudi na postavki prihodkov, ker gre 
dejansko za sponzorska sredstva, ki na račun občine prihajajo od sponzorjev, občina pa 
ta sredstva takoj nakaže slikarju. Predvidena so sponzorska sredstva naslednjih podjetij: 
BTC, Vzajemna, Gorenje, Uniforest, Riko, Slovenske železnice … 

OB075-17-0001 - Pot miru - Via di pace 

Projekt ni bil uspešen na Javnem razpisu, zato ne bo izveden. 

 

18059001 - Programi športa 

OB075-16-0008 – Nova površina nogometnega igrišča v Biljah 

Na osnovi dogovora, da bo investitor za novo površino nogometnega igrišča v Biljah  ND 
Bilje in da je občina pridobila investicijska sredstva  v letu 2016 za  sofinanciranje s strani 
fundacije za šport cca 63.000,00€ do leta 2018, ter  na osnovi dejstva , da je ND Bilje 
pridobilo še dodatna sredstva od  Nogometne zveze Slovenije v višini 75.000,00€  smo v 
letu 2017 predvideli 40.000,00€ lastnih sredstev in 39.404,00€ od Fundacije za šport, 
ostala sredstva bo zagotovilo ND Bilje. Investicija bo dvoletna. 
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19029001 - Vrtci 

OB075-08-0001 - Vrtec Opatje selo 

Z ozirom, da se je investicija za izgradnjo prizidka vrtca v Kostanjevici premaknila v 
dvoletno investicijo bomo tudi dokumentacijo (PGD in  PZI) izvedli v dveh letih zato smo 
postavko znižali za 25.000,00€. 

OB075-14-0003 - Vrtec Kostanjevica 

Izveden je bil razpis za izvajalca del. Zaradi  odstopanja od  planirane vrednosti v 
proračunu (v skladu z ZJN) smo razpis razveljavili in ga bomo ponovili takoj po sprejetju  
rebalansa. Investicija bo dvoletna, tako da se vrednost v letošnjem letu zniža za 
106.134,00€,   nova  vrednost v letošnjem  letu je 180.000,00€. V letu 2018 bodo 
predvidena lastna sredstva  127.020,00€ in nepovratna  sredstva MGRT v višini 
117.980,00€. 
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