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                                                                                                                                 PREDLOG 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne 18. 10. 2017 
sprejel naslednji 
 

 
 

SKLEP  
o uskladitvi finančnih virov projekta »Investicijsko vzdrževanje vodovodov (Razdelilno 

omrežje Kostanjevica na Krasu, krak 1 in krak 2)« v Načrtu razvojnih programov 
Občine Miren – Kostanjevica za obdobje 2017 - 2020 

 
 
 
 

 
1. Sprejeme se Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta  »Investicijsko vzdrževanje 

vodovodov (Razdelilno omrežje Kostanjevica na Krasu, krak 1 in krak 2)« v Načrtu 
razvojnih programov Občine Miren – Kostanjevica za obdobje 2017 – 2020. 

 
 

2. Ta sklep začne veljati takoj. 
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Obrazložitev: 

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

 
Občina Miren-Kostanjevica je v juniju mesecu prijavila dva projekta za črpanje sredstev po 
tretjem odstavku 23. člena Zakona o financiranju občin, v nadaljevanju ZFO-1 in sicer projekt 
1: Rekonstrukcija razdelilnega omrežja v Kostanjevici –Krak1 in projekt 2: Sprememba 
namembnosti družabnega prostora Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Na 
osnovi dejstva da so  nam vloge pregledali šele konec meseca septembra z obrazložitvijo, da 
s projektom  št. 2 ne moremo kandidirati, ker vlaganje v okrepčevalnico ni pravi projekt 
lokalnega pomena, ker se okrepčevalnica daje v najem. Sredstva (24.000,00€), katera so 
bila planirana za črpanje za ta project, smo preusmerili na projekt št. 1 s tem da smo 
dopolnili vlogo in povečali obseg rekonstrukcije še na Kanal 2, ki smo ga tudi imeli v NRP, 
nova višina sredstev po ZFO-1 so 78.924,00€ (54.924,00 + 24.000,00).  
Prvotno planiran projekt v NRP:   
 
1603 Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB075-07-0014 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov 

Leto 2017   -    Lastna proračunska sredstva      175.342,00€ 

- Transfer z državnega proračuna    54.924,00€  

SKUPAJ:                                                                 230.266,00€ 

 

Sprememba finančnih virov za  projekt v NRP:   
1603 Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

OB075-07-0014 – Investicijsko vzdrževanje vodovodov 

Leto 2017   -    Lastna proračunska sredstva      151.342,00€ 

- Transfer z državnega proračuna    78.924,00€ 

SKUPAJ:                                                                 230.266,00€ 

Obrazložitev v NRP: 
V letu 2017  je predvidena obnova del vodovoda v Kostanjevici na Krasu, Lokvici in izvedba 
priključka za KS Miren-Grive  ter obnova- sanacija sekundarnih priključkov po vaseh. 
V Kostanjevici je bila že izvedena rekonstrukcija vodovoda Krak1. Na osnovi nižje vrednosti 
končnega obračuna, kot smo ga predvideli (po oceni) v prvotnem NRP smo se odločili, da v 
letošnjem letu obnovimo  še Krak 2 in s tem lahko na tem projektu počrpamo celotna 
predvidena sredstva po ZFO-1. 

 
 
Pripravil: Albin Pahor 


