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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 32. redni seji, dne 14.12.2017 
sprejel 
 

 

 

ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O PRORAČUNU 

 OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2018 

 

 

1. člen 
 
V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (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 2018                                             

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.849.800 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.232.281 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.238.351 

       700 Davki na dohodek in dobiček 2.773.457 

       703 Davki na premoženje 353.792 

       704 Domači davki na blago in storitve 111.002 

       706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 993.930 

       710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 566.557 

       711 Takse in pristojbine 4.000 

       712 Globe in druge denarne kazni 5.000 

       714 Drugi nedavčni prihodki 418.373 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 708.660 

       720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 146.600 

       722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev   562.060 

73  PREJETE DONACIJE 45.300 

        730 Prejete donacije iz domačih virov 45.300 

74 TRANSFERNI PRIHODKI        1.754.419 

       740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 657.796 

       741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 1.096.623 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 109.140 

     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 109.140 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.625.972 

40 TEKOČI ODHODKI 1.413.201 

       400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 447.600 

       401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 68.758 

       402 Izdatki za blago in storitve 866.843 

       403 Plačila domačih obresti 30.000 
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.855.197 

        410 Subvencije 152.000 

        411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.033.500 

        412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 167.745 

        413 Drugi tekoči domači transferi 501.952 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.325.574 

        420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.325.574 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 32.000 

        431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.  29.000 

        432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. -1.776.172 

 
 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                      v EUR 
 
Skupina/podskupina kontov                                                                      Proračun leta 2018 

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 2018 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.578.654 

50 ZADOLŽEVANJE 1.578.654 

       500 Domače zadolževanje 1.578.654 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 182.482 

55 ODPLAČILA DOLGA 182.482 

       550 Odplačila domačega dolga 182.482 

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

0 

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.396.172 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.776.172 

Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta 400.000 

 
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 
 
V 5. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi: 
» - Prihodki iz naslova komunalnega prispevka.« 
 
 

3. člen 
 
V 5. členu se 11 alineja spremeni tako, da se glasi: 
» - Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od najemnin in grobarin).« 
 
 

4. člen 
 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O 
likvidnostni zadolžitvi odloča župan. 
 
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov 
do višine 1.578.654,00 € in sicer: 

 na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (Ur. 
list RS št. 80/16, 33/17 in 59/17) za sofinanciranje investicij v lokalno javno 
infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev 
občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov za 
sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šola s telovadnico v Mirnu 
v višini 78.654,00 € (proračunska postavka 19002070) 

 najeti krediti pri poslovnih bankah – domače zadolževanje v višini do 1.500.000,00 € 
za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v 
Mirnu (proračunska postavka 19002070)  

 
Občina Miren-Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 
ne bo izdajala poroštev. 

5. člen 
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-24/2017-1 
Miren, dne 14.12.2017  
 
 
 
                                                                                               Župan 
                                                                                      Mauricij Humar 
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2018: 
 

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 2018 je bil sprejet na 25. redni seji dne 07.03.2017 skupaj s 
proračunom za leto 2017. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/2017 z dne 24.03.2017. 
Dne 20.09.2017 je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica sprejel prve spremembe 
proračuna za leto 2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
56/2017 dne 13.10.2017. 
 
V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na štirih 
stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija meseca oktobra 2017 
(Reaokt17), v drugem stolpcu prvotni plan (PLAN18), v tretjem stolpcu spremenjeni 
proračun št. 1 za leto 2018 (Sprpr18) in v četrtem stolpcu spremenjeni proračun št. 2 
za leto 2018 (2.Spr18). 
 
Zaradi vključitve novih oz. spremembe nekaterih obstoječih projektov, se predlaga 
sprejem sprememb proračuna za leto 2018 št. 2. 
 
 

POVEČANJE PRIHODKOV 
   
Konto             Naziv                                                           Sprpr18           2.Spr18           Povečanje  
700020 Dohodnina-občinski vir 2.702.862,00 2.773.457,00 70.595,00 

714107 Prisp.občanov za izvajanje določ.progr.investicij 0,00 184.462,90 184.462,90 

720000 Prih.od prodaje poslovnih objektov in posl.prost. 0,00 146.600,00 146.600,00 

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 7.800,00 75.770,00 67.970,00 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 119.300,00 486.290,00 366.990,00 

740001 Prejeta sr. iz državnega proračuna za investicije 117.980,00 361.749,62 243.769,62 

740101 Prejeta sr. iz občinskih proračunov za investicije 0,00 30.000,00 30.000,00 

740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 23.642,00 138.046,00 114.404,00 

741300 Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz kohez.sklada 550.911,00 1.096.623,43 545.712,43 

 SKUPAJ 3.522.495,00 5.292.998,95 1.770.503,95 

 
ZMANJŠANJE PRIHODKOV 

   
Konto             Naziv                                                           Sprpr18             2.Spr18        Zmanjšanje  
704700 Okoljska dajatev za onesnaž.okolja-odpad.vode 135.000,00 100.000,00 35.000,00 

710309 Prih. iz naslova konces. dajatev od iger na srečo 400.000,00 370.000,00 30.000,00 

 SKUPAJ 535.000,00 470.000,00 65.000,00 

 

Skupni prihodki občine in KS se povečajo za 1.705.503,95 €. Prihodki krajevnih 
skupnosti se povečajo za 12.300,00 €, prihodki občine pa se povečajo za 
1.693.203,95 €. 
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POVEČANJE ODHODKOV 

   
Postavka        Naziv                                                                  Sprpr18            2.Spr18           Povečanje  

04002020 Izdelava označnih tabel in oglasnih desk 2.000,00 3.200,00 1.200,00 

04004030 Invest.in invest.vzdrž. objektov v lasti občine 20.000,00 40.000,00 20.000,00 

04004060 Kulturno-upravni center II. faza – 3. etapa 1.000,00 5.000,00 4.000,00 

07001010 Stroški civilne zaščite 
   Konto 402999-Drugi operativni odhodki 
   Konto 412000-Tekoči transferi nepridob.organizac. 

15.500,00 
12.500,00 
3.000,00 

16.500,00 
11.500,00 
5.000,00 

1.000,00 
-1.000,00 
2.000,00 

07002040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot 66.405,25 71.342,17 4.936,92 

11002040 LAS-razvojni programi podeželja 5.300,00 7.000,00 1.700,00 

11002050 Projekti sodelovanja LAS 0,00 5.000,00 5.000,00 

13002010 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 20.000,00 50.000,00 30.000,00 

13003030 Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč 0,00 15.000,00 15.000,00 

13004110 Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 0,00 20.000,00 20.000,00 

14001020 Regijski razvojni projekti 28.000,00 38.000,00 10.000,00 

14003060 Razvoj turizma OMK 0,00 65.000,00 65.000,00 

15002060 Priključki na kanalizacijo 30.000,00 60.000,00 30.000,00 

15002140 Kanalizacija Bilje 5.000,00 10.000,00 5.000,00 

15003090 Vaški park 1. faza - KS Orehovlje 5.000,00 13.000,00 8.000,00 

16002000 Prostorski akti 0,00 27.600,00 27.600,00 

16002050 Prostorske zasnove in strokovne podlage 0,00 20.000,00 20.000,00 

16002060 Obrtna cona Bilje 2 0,00 950.907,26 950.907,26 

16003010 Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov 
   Konto 402503-Tekoče vzdrž. drugih objektov 
   Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije 

52.000,00 
2.000,00 

50.000,00 

92.000,00 
2.000,00 

90.000,00 

40.000,00 
0,00 

40.000,00 

16005010 Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov 2.000,00 8.000,00 6.000,00 

16005030 Balinišče Kostanjevica 0,00 5.000,00 5.000,00 

16005040 Otroško igrišče Bilje 5.000,00 9.000,00 4.000,00 

16005050 TREK-telovadnice na prostem 0,00 10.000,00 10.000,00 

16009010 Nakup zemljišč 6.440,00 59.685,00 53.245,00 

17001000 Nakup defibrilatorja 0,00 2.000,00 2.000,00 

18001050 Poti miru 0,00 25.000,00 25.000,00 

18009050 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah 63.642,00 305.642,00 242.000,00 

19001070 Dozidava vrtca Kostanjevica 
   Konto 420299-Nakup druge opreme  
   Konto 420401-Novogradnje 

245.000,00 
0,00 

245.000,00 

480.000,00 
30.000,00 

450.000,00 

235.000,00 
30.000,00 

205.000,00 

19002020 Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren 20.000,00 25.000,00 5.000,00 

19002070 Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu 
   Konto 420401-Novogradnje 
   Konto 420804-Načrti in druga projektna dok. 

1.588.680,34 
1.588.680,34 

0,00 

2.100.891,11 
2.000.891,11 

100.000,00 

512.210,77 
412.210,77 
100.000,00 

19006020 Sodelovanje s fakultetami pri raziskov. nalogah 0,00 5.000,00 5.000,00 

20003020 Obdaritve starejših občanov 3.000,00 4.500,00 1.500,00 

 SKUPAJ 2.183.967,59 4.549.267,54 2.365.299,95 

 

 
ZMANJŠANJE ODHODKOV 

 
Postavka                     Naziv                                                Sprpr18            2.Spr18        Zmanjšanje  

04004070 Sanacija dvorane Kostanjevica 10.000,00 0,00 10.000,00 

13002080 Ureditev ceste in priključka OC opekarna Bilje 10.000,00 0,00 10.000,00 

16002010 Spremembe in dopolnitve OPN 8.000,00 0,00 8.000,00 

16002030 Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN 6.000,00 0,00 6.000,00 

18009040 Investicije v šport 30.000,00 23.000,00 7.000,00 

 SKUPAJ 64.000,00 23.000,00 41.000,00 

 

 
 



 

7 
 

Na dveh proračunskih postavkah se opravijo le prerazporeditve oz. zamenjava 
kontov in sicer: 

- Postavka 16005020 Kamp – Sela na Krasu, ki je v celoti planirana na kontu 
420402 v višini 109.800 € se sredstva prerazporedijo na dva konta in sicer na 
konto 420402 (rekonstrukcije in adaptacije) v višini 94.800 € in na konto 
420804 (načrti in druga projektna dokumentacija) v višini 15.000 € 

- Postavka 19001040 Izgradnja vrtca Opatje selo, ki je planirana v višini 21.000 
€ se zamenja konto in sicer iz 420402-rekonstrukcije in adaptacije na konto 
420804-načrti in druga projektna dokumentacija 
 

Skupni odhodki občine in KS se povečajo za 2.336.599,95 €. Prihodki občine se 
povečajo za 2.324.299,95 €, prihodki KS pa za 12.300,00 €. 
 
Skupni prihodki se povečajo za 1.705.503,95 €, skupni odhodki pa se povečajo za 
2.336.599,95 € kar pomeni povečanje odhodkov v višini 631.096,00 €. Povečanje se 
uskladi s planiranim ostankom sredstev na računih v višini 400.000,00 € in s 
povečanjem zadolževanja v višini 231.096,00 €. 
 
Skupni prihodki so planirani v višini 6.849.799,72 €, odhodki pa v višini 8.625.971,62 
€. Razlika med prihodki in odhodki znaša -1.776.171,90 € in se še poveča za 
20.000,00 € (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva 
namenjena Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške). Skupni primanjkljaj v 
višini 1.796.171,90 € se pokriva z zadolževanjem v višini 1.396.171,90  (planirani 
najeti krediti pri poslovnih bankah v višini 1.500.000,00 € + planirani najeti krediti pri 
državnem proračunu v višini 78.654,00 € - odplačilo dolga v višini 182.482,10 €) in 
planiranim ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 400.000,00 €. 
 
 
 
 
Obrazložitev po posameznih postavkah: 
 
 
POVEČANJE PRIHODKOV 
 
Konto 700020-dohodnina-občinski vir se poveča za 70.595 € in znaša 2.773.457 € 
(uskladitev z zadnjim izračunom Ministrstva za finance) 
Konto 714107-doda se nov konto Prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih programov investicijskega značaja v višini 184.462,90 € (sofinanciranje 
lastnikov zemljišč – Obrtna cona Bilje 2) 
Konto 720000-doda se nov konto Prihodki od prodaje poslovnih objektov in 
poslovnih prostorov v višini 146.600 € (134.300 € - prodaja poslovnega objekta na 
Vojščici, 12.300 € - prodaja poslovnega prostora v Kostanjevici-KS)   
Konto 722000-prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se povečajo za 67.970 € in 
znašajo 75.770 € (uskladitev z Načrtom stvarnega premoženja) 
Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo za 366.990 € in 
znašajo 486.290 € (uskladitev z Načrtom stvarnega premoženja) 
Konto 740001-prejeta sr. iz državnega proračuna za investicije se povečajo za 
243.769,62 € in znašajo 361.749,62 € (117.980 € - sr. za investicije v skladu s 23. 
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členom Zakona o financiranju občin, 19.000 € - požarna taksa in 224.769,62 – 
Obrtna cona Bilje 2) 
Konto 740101-doda se nov konto Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
investicije v višini 30.000 € (sredstva nogometnega kluba Bilje za izgradnjo igrišča z 
umetno travo v Biljah) 
Konto 740301-prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije se povečajo za 
114.404 € in znašajo 138.046 € (namenska sredstva za izgradnjo igrišča z umetno 
travo v Biljah – Nogometna zveza Slovenije v višini 75.000 € in Fundacija za šport v 
višini 63.046 €) 
Konto 741300-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz 
kohezijskega sklada se povečajo za 545.712,43 € in znašajo 1.096.623,43 € (projekt 
VIPAVA=550.911 €, Obrtna cona Bilje 2=524.462,43 € in Poti miru=21.250 €) 
 
Prihodki se povečajo v skupni višini 1.770.503,95 €. 
 
 
ZMANJŠANJE PRIHODKOV 
 
Konto 704700-okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda se zmanjša za 35.000 € in znaša 100.000 € (na podlagi realizacije za leto 2017) 
Konto 710309-prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se 
zmanjšajo za 30.000 € in znašajo 370.000 € (na podlagi realizacije za leto 2017) 
 
Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 65.000,00 €. 
 
 
POVEČANJE ODHODKOV 
 
Postavka 04002020-Izdelava označnih tabel in oglasnih desk se poveča za 1.200 
€ in znaša 3.200 € (nakup novih tabel) 
Postavka 04004030-Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti 
občine se poveča za 20.000 € in znaša 40.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 04004060-Kulturno-upravni center II. faza – 3. etapa se poveča za 
4.000 € in znaša 5.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 07001010-Stroški civilne zaščite se poveča za 1.000 € in znaša 16.500 
€ (poleg sofinanciranja delovanja Jamarskega kluba Temnica v višini 3.000 € se v 
letu 2018 dodatno planira sofinanciranje delovanja Društva reševalnih psov Nova 
Gorica v višini 1.000 € in Društva za podvodne dejavnosti Soča v višini 1.000 €) 
Postavka 07002040-Dejavnost poklicnih gasilskih enot se poveča za 4.936,92 € 
(uskladitev s Programom dela in finančnim načrtom Gasilske enote Nova Gorica) 
Postavka 11002040-LAS-razvojni programi podeželja se poveča za 1.700 € in 
znaša 7.000 €  
Doda se nova postavka 11002050-Projekti sodelovanja LAS v višini 5.000 € 
(izvedba projektov sodelovanja LAS) 
Postavka 13002010-Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest se poveča za 
30.000 € in znaša 50.000 € (obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 13003030-Gradnja in vzdrževanje avtobusnih 
postajališč v višini 15.000 € (obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 13004110-Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 v višini 
20.000 € (obrazložitev NRP) 
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Postavka 14001020-Regijski razvojni projekti se poveča za 10.000 € in znaša 
38.000 € (sredstva se povečajo zaradi predvidenih novih projektov) 
Doda se nova postavka 14003060-Razvoj turizma OMK v višini 65.000 € (na 
podlagi Vizije in strategije Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 sprejete na 28. 
redni seji Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica dne 21.6.2017 ter na podlagi 
Akcijskega načrta trajnostnega razvoja in organiziranosti turizma v Občini Miren-
Kostanjevica junij 2017, se bo v letu 2018 izvajalo aktivnosti na področju turizma, 
vključno z ustanovitvijo novega pravnega subjekta)   
Postavka 15002060-Priključki na kanalizacijo se poveča za 30.000 € in znaša 
60.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 15002140-Kanalizacija Bilje se poveča za 5.000 € in znaša 10.000 € 
(obrazložitev NRP) 
Postavka 15003090-Vaški park 1. faza -  KS Orehovlje se poveča za 8.000 € in 
znaša 13.000 € (obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 16002000-Prostorski akti v višini 27.600 €  (obrazložitev 
NRP) 
Doda se nova postavka 16002050-Prostorske zasnove in strokovne podlage v 
višini 20.000 € (obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 16002060-Obrtna cona Bilje 2 v višini 950.907,26 € za 
zagotovitev ustrezne komunalno opremljene in dobro prometno dostopne obrtne 
cone (obrazložitev NRP) 
Postavka 16003010-Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov se 
poveča za 40.000 € in znaša 92.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 16005010-Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč… se 
poveča za 6.000 € in znaša 8.000 € (obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 16005030-Balinišče Kostanjevica v višini 5.000 € 
(obrazložitev NRP) 
Postavka 16005040-Otroško igrišče Bilje se poveča za 4.000 € in znaša 9.000 € 
(obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 16005050-TREK-telovadnice na prostem v višini 10.000 
€ (sredstva iz leta 2017 se prenesejo v leto 2018, ker se bo projekt izvedel v letu 
2018 – obrazložitev NRP) 
Postavka 16009010-Nakupi zemljišč se poveča za 53.245 € in znaša 59.685 € 
(uskladitev z Načrtom stvarnega premoženja) 
Doda se nova postavka 17001000-Nakup defibrilatorja v višini 2.000 € (za 
namestitev v Selah na Krasu)  
Doda se nova postavka 18001050-Poti miru v višini 25.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 18009050-Nova površina nogometnega igrišča v Biljah se poveča za 
242.000 € in znaša 305.642 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 19001070-Dozidava vrtca Kostanjevica se poveča za 235.000 € in 
znaša 480.000 € (prenos izvedbe iz leta 2017 – obrazložitev NRP) 
Postavka 19002020-Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren se poveča za 5.000 € in 
znaša 25.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 19002070-Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu se poveča za 512.210,77 € 
in znaša 2.100.891,11 € (obrazložitev NRP) 
Doda se nova postavka 19006020-Sodelovanje s fakultetami pri raziskovalnih 
nalogah na področju OMK v višini 5.000 € (sredstva namenjena mladim pri 
raziskovalnih nalogah na področju Občine Miren-Kostanjevica)  
Postavka 20003020-Obdaritve starejših občanov se poveča za 1.500 € in znaša 
4.500 € (predvidena sredstva ne omogočajo več izbire ustreznih daril, saj se je v 
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zadnjih letih bistveno povečalo število prebivalcev starejših od 65 let - leta 2006 smo 
imeli 451 takšnih prebivalcev, v letošnjem letu pa jih je 539) 
 
Odhodki se povečajo v skupni višini 2.365.299,95  €. 
 
ZMANJŠANJE ODHODKOV 
 
Postavka 04004070-Sanacija dvorane Kostanjevica se zmanjša v celoti za 10.000 
€ (obrazložitev NRP) 
Postavka 13002080-Ureditev ceste in priključka OC opekarna Bilje se zmanjša v 
celoti za 10.000 € (obrazložitev NRP) 
Postavka 16002010-Spremembe in dopolnitve OPN se zmanjša v celoti za 8.000 € 
(prenos na novo postavko-Prostorski akti) 
Postavka 16002030-Občinski podrobni prostorski načrti – OPPN se zmanjša v 
celoti v višini 6.000 € (prenos na novo postavko-Prostorske zasnove in strokovne 
podlage) 
Postavka 18009040-Investicije v šport se zmanjša za 7.000 € in znaša 23.000 € 
(sredstva se prenesejo na postavko Nova površina nogometnega igrišča v Biljah-
obrazložitev NRP) 
  
Odhodki so se zmanjšali v skupni višini 41.000,00 €. 

 
 
  

Obrazložitev NRP 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

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

Namen in cilj 

Dnevni center poimenovan kot Hiša dobre volje zelo dobro deluje že od odprtja v letu 
2015. Na osnovi pregleda sanitarne inšpekcije je potrebno  kuhinjo in garderobe 
ustrezno opremiti.   

 

OB075-12-0014 - Sanacija dvorane Kostanjevica na Krasu 

Namen in cilj 

Na osnovi osnovnega projekta kateri je zajemal Sanacijo objekta in ureditev 
avtobusne postaje, parkirišča in pločnikov smo zaradi projektnih pogojev od DRSC 
projekt razdelili na dva projekta, Sanacija dvorane Kostanjevica na Krasu z zunanjo 
ureditvijo in parkirišči ter na projekt Avtobusno postajališče Kostanjevica (poleg 
zdravstvenega doma). Letos smo pridobili še zemljišče poleg zdravstvenega doma, 
tako da se v letu 2018 odpre nov projekt Avtobusno postajališče Kostanjevica in se  
sredstva iz Sanacija dvorane Kostanjevica na Krasu prenese na Avtobusno 
postajališče Kostanjevica. 
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OB075-16-0012 - Invest. In invest. Vzd. objektov v lasti občine 

Namen in cilj 

Osnovni namen je investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine. V letošnji 
postavki so predvidene investicije v ureditev mrliške vežice v Opatjem selu, ureditev 
trga v Sela na Krasu in rekonstrukcije po potrebah Občine in ostalih KS.  

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

 OB075-08-0007 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest 

Namen in cilj 

Pred občino je predlagana ureditev cone omejene hitrosti v kombinaciji z napravami 
za umirjanje prometa. Predlaga se ureditev cone 30, izgradnja  trapezne ploščadi in 
ureditev prehoda za pešce in kolesarjev preko trapezne ploščadi. Na podlagi 
predloga komisije za tehnično urejanje prometa se bo izvedla na določenem mestu 
prometna ureditev za zmanjšanje hitrosti s cestnimi ovirami. V Mirnu se bo na Bregu 
(Dele) uredilo delno razširitev javne poti za boljše dostope do nekaterih hiš. V Biljah 
je predvidena ureditev JP 759021 Ob pokopališču - Laz - spomenik (križišče)  delna 
razširitev. 

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

Namen in cilj 

Dostopna  cesta s priključkom je  zaključena do pogoja, ki smo ga imeli s  
pogodbenimi obveznostmi z Goriškimi opekarnami in sicer v dolžini cca 170m v 
makadamski izvedbi. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 

 

OB075-17-0014 – Avtobusno postajališče Kostanjevica 

Namen in cilj 

Letos smo pridobili še zemljišče poleg zdravstvenega doma, tako da se v letu 2018 
pripravi dokumentacija za gradbeno dovoljenje in sicer za izgradnjo avtobusne 
postaje z obračališčem in parkirišči poleg zdravstvenega doma. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

 

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

Namen in cilj 

Projekt predvideva še dokončanje preplastitve in delne rekonstrukcije -razširitve 
krivin – ovinkov od že izvedene rekonstrukcije do vasi Kostanjevica (do hišne št. 7 –
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bivša gostilna). Pripravljena je projektna naloga, v dogovoru z DRI se bo pripravljala 
dokumentacija za izvedbo in začelo s postopkom za odkup  potrebnih zemljišč za 
izvedbo. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

 

OB075-17-0012 – Priključki na kanalizacijo 

Namen in cilj 

Postavka je planirana za izvedbo priključka v obrtni coni Primorje, Izvedbo priključka 
Grive za KS Miren in  30.000€ za subvencioniranje malih čistilnih naprav na Krasu. 

 

OB075-11-0012 - Kanalizacija Bilje 

Namen in cilj 

Osnovni namen je nadaljevati z izgradnjo kanalizacijskega sistema na celotnem 
območju Bilj. V letu 2017 smo začeli z izvedbo povezave 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, zaključili jo bomo v začetku leta 2018. 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

 

OB075-16-0003 - Vaški park 1. faza KS Orehovlje 

Namen in cilj 

Projekt predvideva ureditev trga v središču Orehovelj poleg cerkve. Na osnovi 
dejstva da je investicija večja je projekt razdeljen v več faz. V letu 2017 smo začeli z 
izvedbo v kateri je je predvidena  izdelava ograjnega zida, kar predstavlja I. fazo. V 
letu 2018 je predvideno nadaljevanje projekta in zaključek I. faze. V naslednjih letih 
se bo projekt nadaljeval v skladu z dogovori s KS.  

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

 

OB075-07-0009 - Prostorski akti 

Namen in cilj 

Izdelava prostorskih aktov kot podlag za urejanje prostora in izdajo gradbenih 
dovoljenj. Naloga je delno izvedena (predlogi stališč do pobud za spremembo 
namenske rabe), v izdelavi je del naloge (Spremembe  in dopolnitve OPN št. 4 in 
dodatne strokovne podlage za OPN št. 4 ter Spremembe in dopolnitve OPN št. 5). 
Postopek se je začel v letu 2017 in se bo zaključil v letu 2018.  
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OB075-08-0003 - Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN 

Namen in cilj 

Proračunska postavka Občinski podrobni prostorski načrti-OPPN se z letom 2018 
preimenuje v novo postavko  Prostorske zasnove in strokovne podlage. 

 

OB075-15-0015 – Prostorske zasnove in strokovne podlage 

Namen in cilj 

Ureditev območja PZ Opatje selo, Posnetek Opatje selo OP3 in predlog prostorske 
razporeditve rabe prostora na širšem turističnem območju Cerje ter ažuriranje 
aplikacij za izdelavo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi s  spremembami 
in dopolnitvami OPN. 

 

OB075-12-0013 - Obrtna cona Bilje 2 

Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev ustrezne komunalne opreme in dobro prometno 
dostopne ''Obrtne cone Bilje 2'' z namenom povečanja dodane vrednosti MSP in 
odpiranja novih delovnih mest. V okviru projekta se bo izvedlo kanalizacijo 
komunalnih odpadnih (fekalnih) in meteornih voda, vodovodno in hidrantno omrežje, 
prometno omrežje, omrežje javne razsvetljave ter elektro in telekomunikacijsko 
omrežje. Projekt smo prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-
poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018. Sofinancira se 90% upravičenih 
stroškov, preostanek deleža 10% zagotovi občina iz lastnih sredstev.  

 

16039001 - Oskrba z vodo 

 

OB075-07-0014 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov 

Namen in cilj 

Redno vzdrževanje občinskega vodovodnega omrežja v sodelovanju z izvajalci 
gospodarskih javnih služb ter investicijska vlaganja v opremo. V letu  2018 je 
predvidena obnova del vodovoda v Lokvici in izvedba priključka za potrebe Cerja in 
izvedba oz. dokončanje priključka za KS miren-Grive  ter obnova - sanacija 
sekundarnih priključkov po vaseh. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

 

OB075-11-0017 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin 

Namen in cilj 

V proračunu za leto 2017-2018 je predviden nakup dotrajanih rotacijskih kosilnic in 
motorne žage ter drugih komunalnih strojev, kateri se uporabljajo za redno 
vzdrževanje javnih površin v domeni občine 

 

OB075-16-0002 - TREK-Telovadnice na prostem ( LAS projekt) 

Namen in cilj 

Vzpostavitev telovadnic na prostem v občinah Miren-Kostanjevica, Renče –Vogrsko 
in Šempeter –Vrtojba. Posebnost telovadnic na prostem, ki bodo vzpostavljene v 
okviru tega programa je, da presegajo do sedaj znane koncepte telovadnic na 
prostem, saj bodo vzpostavljene telovadnice s pomočjo posebne mobilne aplikacije 
povezane v prostor širše, s čimer ne bo telovadnica zgolj prostor, ki bo za to posebej 
opremljen, ampak bo tudi širše območje, po katerem bodo uporabniki vodeni z 
namenom rekreiranja in spoznavanja zanimivosti, prostor za rekreacijo. Telovadne 
naprave bi postavili v Mirnu v gozdičku ob novem mostu, kjer se sprehaja in rekreira 
vedno večje število ljudi. 

Stanje projekta 

Projekt smo prijavili na prvi razpis LAS-a V objemu sonca skupaj z naslednjimi 
partnerji COBIT d.o.o.,  Občina Renče – Vogrsko, Občina Šempeter – Vrtojba, KŠTM 
- Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter –Vrtojba, Con Sense 
zavod za napredno komunikacijo in izobraževanje, MM dogodki, organizacija 
dogodkov – Jernej Medvešček s.p., Društvo mladih Renče – Vogrsko. Ob uspešni 
prijavi ga bomo izvedli v  letu 2018. 

 

OB075-16-0004 - Balinišče Kostanjevica 

Namen in cilj 

V skladu s potrebami gasilskega društva Kostanjevica in balinarskega kluba je 
potrebno izdelati nadstrešek, kateri bi služil kot pokriti del skladiščnih prostorov in del 
za balinišče. V letu 2017 smo  izbrali izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, postopek se bo zaključil v letu 2018.  

 

OB075-16-0005 - Otroško igrišče Bilje 

Namen in cilj 

V skladu s potrebami KS Bilje smo v letu 2017 začeli z izgradnjo otroškega igrišča 
poleg dvorane. V letu 2018 je predvideno nadaljevanje projekta. 
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16069002 - Nakup zemljišč 

 

OB075-11-0015 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj 

Natančna obrazložitev je podana v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine Miren-Kostanjevica. 

Stanje projekta 

Zaradi  prihodkov in odhodkov prikazanih v finančnem delu proračuna v zvezi z 
delilno pogodbo za zemljišča parcel 1942/2,1/382,1/384,1953,1954 in 1940/3 vse 
k.o. Opatje selo, ki  jih je občina pridobila in parcel št. 1942/1 in 1/383 k.o. Opatje 
selo, ki jih je občina odsvojila je prišlo do spremembe na zemljiščih. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

 

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

Namen in cilj 

Projekt POT MIRU-VIA DI PACE je nadaljevanje istoimenskega projekta, iz prejšnje 
programske perspektive. Predvidena je nadgradnja oblikovane čezmejne kulturne 
poti. Pot je potrebno še na nekaj odsekih označiti in urediti. Nadgradnja blagovne 
znamke Pot Miru-Via di pace bo okrepila odnose med prebivalci obmejnega prostora 
in občutek pripadnosti Evropi, izboljšala privlačnost in konkurenčnost območja. 
Planira se nadaljevati aktivnosti za večanje evropske in svetovne prepoznavnosti 
produktov in ponudbe, ki nastaja.  

Občina Miren-Kostanjevica bo koordinirala aktivnosti občin na slovenski strani meje v 
skupni vrednosti  118.748 €. Od tega so sredstva za lastne aktivnosti 55.748 € za 
ostale občine pa 63.000 € . Delež sofinanciranja EU sredstev je 85 %. 

Stanje projekta 

Projekt je bil prijavljen na program Interreg Slovenija v oktobru 2016. Rezultati bodo 
znani spomladi v letu 2018. 

 

18059001 - Programi športa 

 

OB075-11-0008 - Investicije v športno infrastrukturo 

Namen in cilj 

Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje športne infrastrukture – 
nogometnih igrišč in spremljevalnih objektov ob igriščih in sicer za ND Bilje in ND 
Adria. V letu 2018 se sredstva  za ND Bilje znižajo za 7.000,00€, ker so predvidena v 
investiciji Nova površina nogometnega igrišča v Biljah. 
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OB075-16-0008 - Nova površina nogometnega igrišča v Biljah 

Namen in cilj 

V letu 2016 smo na pobudo ND Bilje  pripravili dokumentacijo za izgradnjo igrišča z 
umetno travo na zgornjem igrišču in se prijavili  na razpis Fundacije za šport.  S 
kandidaturo smo uspeli pridobiti 63.046 €. V letošnjem   letu pa smo pridobili še 
75.000,00€ sredstev od   NZS. Na osnovi dejstev, da ND Bilje ne more biti investitor 
in da smo uspeli prenesti vsa pridobljena sredstva v leto 2018 se bo investicija  
izvedla v letu 2018. Viri financiranja; Fundacija za šport 63.046€, NZS 75.000€, 
domači partnerji – ND Bilje 30.000€ in občina  Miren-Kostanjevica 137.596€. 

 

OB075-14-0003 - Vrtec Kostanjevica 

Namen in cilj 

V letu 2016 smo izvedli razpis za PGD in PZI dokumentacijo potrebno za pridobitev 
GD. Po pridobitvi GD  smo pripravili še ustrezno investicijsko dokumentacijo, ki je 
potrebna pred izvedbo investicije. Na osnovi dejstev, da se nam v postopku pri izbiri 
izvajalca za izvedbo del pojavljajo problemi z previsokimi ponudbami glede na 
ocenjeno vrednost in predvidenimi sredstvi v proračunu se investicija v letu 2017 ne 
bo izvajala. Z  nastalo problematike se  postopek  za izbiro izvajalca del  nadaljuje, 
tako da bomo investicijo izvedli v letu 2018. Viri financiranja ; transfer iz državnega 
proračuna – 23. člen 117.980€ in lastna sredstva 362.020€ (vrednost investicije se je 
nekoliko povišala na račun višjih cen ponudnikov in opreme za vrtec) 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

 

OB075-07-0010 - Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu 

Namen in cilj 

Osnovni cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu s 
standardi za devetletko, ki jih določa področna zakonodaja. Na podlagi ugotovitve 
statika je rušitev obstoječe telovadnice in novogradnja nove najsmotrnejša rešitev. 

Stanje projekta 

Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (nepridobitvi soglasij 
sosedov) bo potrebno  že izdelane projekte  PGD in PZI preprojektirati. V letu               
2017 smo pridobili še del zemljišč potrebnih za gradnjo. Z ozirom na ocenjeno 
investicijsko vrednost celotne investicije smo se skupaj z vodstvom OŠ Miren 
dogovorili o faznosti investicije: 

 1. faza – šola – (I. faza naj bi bila razdeljena na tri etape, 1. In 2. etapa  naj 
bi bil objekt zaključen do tretje gradbene faze – objekt zaprt z zaključeno 
fasado in zunanjo ureditvijo) - investicija v letu 2018, 3. etapa – objekt šole 
zaključen z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli – investicija v letu 2019  

 2. faza – rekonstrukcija stare- obstoječe šole –gradbenoobrtiška in 
instalacijska dela v letu 2020 (v kolikor bomo uspešni na  razpisu za 
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energetsko sanacijo javnih stavb Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo 
se bo ta faza lahko izvajala prej) 

 3. faza izgradnja telovadnice po zaključeni I. in II. fazi (predvidoma v letih 
2021/2022) 

 

OB075-11-0009 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren 

Namen in cilj 

Investicijska sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov v Mirnu, 
Biljah, Opatjem selu in Kostanjevici.   

 

 
 

 

Pripravila: Klančič Mirjam, Albin Pahor                                                                                                                                     

 
 
 
 
      
         Župan   
            Mauricij Humar 
 
 

 


