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I.
SPLOŠNI DEL
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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 3.693.489 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 3.190.140 €
Davki na dohodek in dobiček so planirani v višini 3.190.140 € in zajemajo prihodke od dohodnine za leto
2021. Izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave nam je posredovalo Ministrstvo za finance na
podlagi povprečnine, ki za leto 2021 znaša 628,20 €. (54. člen ZIPRS2122). Predstavljajo največji in s tem tudi
najpomembnejši občinski prihodek.V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 49,3%.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 343.247 €
Davki na premoženje so planirani v skupni višini 343.247 €. Zajemajo pa:
- Davke na nepremičnine v višini 219.105 € (davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb, davek od premoženja
od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča od pravnih in od fizičnih oseb in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča).
- Davke na premičnine v višini 3.002 € (davek na vodna plovila, zamudne obresti od davkov na premičnine).
- Davke na dediščine in darila v višini 40.120 € (davek na dediščine in darila, zamudne obresti od davka na
dediščine in darila).
- Davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 81.020 € (davek na promet nepremičnin-od
pravnih oseb, davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb, davek na promet nepremičnin-od pravnih in fizičnih
oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v RS, zamudne obresti od davka na promet nepremičnin).
Med davki ne premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, med njimi pa nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča za fizične osebe, ki znaša 115.676 € in za pravne osebe v višini 88.909 €.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 160.002 €
Domači davki na blago in storitve so planirani v skupni višini 160.002 €. Zajemajo pa:
- Davke na posebne storitve v višini 5.002 € (davek na dobitke od iger na srečo, zamudne obresti od davka na
dobitke od iger na srečo)
- Druge davke na uporabo blaga in storitev v višini 155.000 € (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest).

706 - Drugi davki in prispevki
Vrednost: 100 €
Drugi davki in prispevki so planirani v višini 100 €. Tu so predvideni prihodki iz naslova nerazporejenih
davkov Finančne uprave RS.
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71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 982.474 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 726.970 €
Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v skupni višini 726.970,00 €. Zajemajo pa:
- Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, ki so planirani v višini 10.000
€ (dobiček Komunala, Kraški vodovod Sežana)
- Prihodke od obresti od vezanih depozitov, ki se planirajo na novo v višini 10,00 €
- Prihodke od premoženja, ki so planirani v višini 716.960 € in sicer:
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so planirani v višini 400 €
Prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki so planirani v višini 10.000 €
Prihodki od najemnin za stanovanja, ki so predvideni v višini 18.000 €
Prihodki od drugih najemnin, ki so planirani v višini 435.050 €. Večji del najemnin odpade na plačila najemnine za
javno infrastrukturo - Vodovod in kanalizacija Nova Gorica in Kraški vodovod Sežana, 15.050 € pa so planirani
prihodki od najemnin krajevnih skupnosti.
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so planirani v višini 2.000 €
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so planirani v višini 250.000 € (plan je nižji od
realizacije preteklih let zaradi epidemije)
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so planirane v višini 10 €
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico so planirani v višini 500 €
Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so planirani v višini 1.000 €

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 4.000 €
Prihodki od taks in pristojbin so planirani v višini 4.000 € in zajemajo prihodke od upravnih taks za dokumente iz
upravnih dejanj in drugo.
Prihodki od upravnih taks občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste
dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo
vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni
tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 6.500 €
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so planirani v višini 6.500 €. Zajemajo pa globe za prekrške v višini 1.000
€, prihodke od denarnih kazni v upravnih postopkih v višini 1.000 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora v višini 4.000 € in povprečnine oz. sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških v višini 500
€.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 245.004 €
Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 245.003,68 €. Tu so zajeti:
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- Drugi nedavčni prihodki, ki so planirani v višini 4.000 € (nadomestilo stroškov lokacijske preveritve)
- Prihodki od komunalnih prispevkov, ki so planirani v višini 120.000 € (40.000 € odpade na oprostitve
komunalnega prispevka za nestanovanjsko gradnjo in 20.000 € na oprostitve za mlade in mlade družine. Obe vrsti
oprostitev sta v enaki višini planirani tudi na strani odhodkov)
- Drugi izredni nedavčni prihodki so planirani v višini 121.003,68 € (sofinanciranje podjetnikov v Obrtno cono Bilje
2 v višini 79.174,25 €, prihodki krajevnih skupnosti 450 € in ostali izredni nedavčni prihodki - od oglaševanja,
plakatiranja, poseka, tržnice ...).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 381.689 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 134.300 €
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so planirani v višini 134.300 €. Zajemajo pa:
- Prihodke od prodaje zgradb in prostorov, ki so planirani v višini 134.300 € (prodaja poslovnega objekta na
Vojščici).

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 247.389 €
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirani v višini 247.389 €. Zajemajo pa:
- Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so planirani v višini 9.422 €
- Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki so planirani v višini 237.967 €
Podrobnejša obrazložitev je v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 48.507 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 48.507 €
Prihodki od prejetih donacij iz domačih virov so planirani v višini 48.506,50 €. Zajemajo pa:
- Prihodke od prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb za sofinanciranje projekta "Na zahodnem robu" stalna muzejska zbirka na Cerju.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 1.278.407 €
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 688.031 €
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so planirani v višini 688.031€. Zajemajo pa:
- Prihodke od prejetih sredstev iz državnega proračuna, ki so planirani v višini 292.414 €. Razdeljeni so na:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so planirana v višini 202.414 € (180.914 € - sr. za investicije v
skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, 21.500 € - požarna taksa).
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so planirana v višini 90.000 €(Ministrstvo za
kulturo - projekt "Na zahodnem robu" v višini 50.000 € in sredstva za skupno občinsko upravo, sofinanciranje
gozdnih cest, refundacija javnih del, sofinanicranje družinskega pomočnika, sofinanciranje subencije najemnin itd.
v višini 40.000 €).
-Prihodke od prejetih sredstev iz občinskih proračunov v višini 77.526 € (70.000 € prispevek drugih občin za projekt
"Na zahodnem robu", 6.226 € druge občine za projekt Vipava, 1.300 € KS Vojščica za fitnes na prostem)
-Prihodke od prejetih sredstev iz javnih skladov za investicije, ki so planirani v višini 318.091 € (odobrena sredstva
Eko sklada za sofinanicranje obnove OŠ Miren - 1. faza)

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
Vrednost: 590.376 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so planirana v višini 590.376 €.
Zajemajo pa:
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v višini 98.384
€ (fitnes na prostem Vojščica=8.376 €, projekt "Mladi podjetnik" =3.922 €, projekt "Mirenski grad med Krasom in
Vipavo" =7.302 €, Kamp Sela na Krasu=78.784 €)
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada v višini 491.992 €.
Zajemajo pa: projekt Vipava v višini 355.355 €, odvajanje odpadnih voda Miren-Orehovlje - razni odseki v
višini 115.812 € in projekt poti miru v višini 20.825 €.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH
DRŽAV
Vrednost: 101.150 €

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
Vrednost: 101.150 €
Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav so planirana v višini 101.150 € (projekt VISFRIM - protipoplavni ukrepi 1. faza v višini 13.600 € in projekt GREVISLIN - revitalizacija reke Vipave v višini 87.550 €).
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 1.786.460 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 500.387 €
Odhodki od plač in drugih izdatkov zaposlenim so planirani v višini 500.387 €. Zajemajo pa sredstva plač in
dodatkov (osnovne plače, dodatek za delovno dobo, drugi dodatki) v višini 447.102 €, regresa za letni dopust v
višini 16.230 €, povračil in nadomestil (prehrana, prevoz) v višini 23.505 €, sredstva za delovno uspešnost v višini
10.550 € in sredstva za nadurno delo v višini 3.000 €.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 81.259 €
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v višini 81.259 €. Zajemajo pa vse prispevke na plače in
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za redno zaposlene delavce občinske uprave in župana.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 1.149.514 €
Izdatki za blago in storitve so planirani v višini 1.149.514,39 €. Zajemajo pa pisarniški in splošni material in storitve
v višini 72.545 €, posebni material in storitve v višini 24.276 €, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije
v višini 176.790 €, prevozne stroške in storitve v višini 23.490 €, izdatke za službena potovanja v višini 5.790 €,
odhodke za tekoče vzdrževanje v višini 308.186,89 €, poslovne najemnine in zakupnine v višini 24.750 € in druge
operativne odhodke v višini 513.686,50 €.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 23.000 €
Odhodki za plačilo domačih obresti so planirani v višini 23.000 €.

409 - Rezerve
Vrednost: 32.300 €
Odhodki proračunske rezerve so planirani v višini 32.300 € in znašajo 0,5% planiranih prihodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 2.052.448 €

410 - Subvencije
Vrednost: 92.000 €
Subvencije so planirane v višini 92.000 €. Zajemajo pa kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 22.000 € (razpis
kmetijstvo) in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 70.000 € (komunalni prispevek za
nestanovanjsko gradnjo in sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 1.136.700 €
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v višini 1.136.700 €. Zajemajo pa:
Stran 12 od 140

- Družinske prejemke in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), ki so planirani v višini 25.000 €
- Transfere za zagotavljanje socialne varnosti v višini 8.000 € (denarne pomoči)
- Druge transfere posameznikom v višini 1.103.700 € (regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih,
subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu
pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 185.725 €
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 185.725,28 € (sofinanciranje društev).

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 638.023 €
Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 638.022,70 €. Zajemajo pa:
- Tekoče transfere občinam v višini 53.000 € (sofinanciranje skupne občinske uprave)
- Tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja v višini 13.500 € (plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje
za brezposelne v skladu z zakonodajo)
- Tekoče transfere v javne sklade, ki so planirani v višini 32.000 €
- Tekoče transfere v javne zavode, ki so planirani v višini 539.522,70 €

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 3.462.186 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 3.462.186 €
Odhodki za nakup in gradnjo osnovih sredstev so planirani v višini 3.462.185,80 €. Zajemajo pa:
- Nakup opreme je planiran v višini 144.512,80 € (pisarniško pohištvo, strojna računalniška oprema, nakup opreme
za vzdrževanje parkov in vrtov, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme in napeljav)
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so planirane v višini 2.883.608 €
- Investicijsko vzdrževanje in obnove so planirane v višini 37.200 €
- Nakup zemljišč je planiran v višini 105.915 €
- Nakup nematerialnega premoženja (licenčna programska oprema) je planiran v višini 20.000 €
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring je planiran v višini
270.950 €

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 106.958 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 86.500 €
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so planirani v višini 86.500 €.
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432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 20.458 €
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so planirani v višini 20.457,50 €
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Vrednost: 18.639 €

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
Vrednost: 18.639 €
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih zajema sredstva v višini 18.638,51 €, ki jih bo občina namenila
za sofinanciranje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v skladu s pogodbo.
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 1.090.457 €

500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 1.090.457 €
Domače zadolževanje zajema planirano zadolževanje občine v letu 2021 v višini 1.090.457 €. Občina se namerava
zadolžiti iz dveh virov in sicer:
- Najeti krediti pri poslovnih bankah v višini 1.000.000 € (za izgradnjo telovadnice OŠ Miren)
- Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti v višini 90.457 € v skladu s tretjim odstavkom 23. člena
Zakona o financiranju občin za sofinanciranje občinskih investicij (povratna sredstva za leto 2021). Kredit je
brezobresten in se ne šteje v kvoto zadolženosti občine. Občina bo sredstva porabila za izgradnjo telovadnice OŠ
Miren.

55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 254.482 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 254.482 €
Za leto 2021 se predvideva odplačilo dolga v skupni višini 254.482,00 € in sicer:
- po dolgoročnem kreditu PBS (prenos na Novo KBM) letno odplačilo v višini 79.999,92 €
- po dolgoročnem kreditu Banka Koper letno odplačilo v višini 53.333,28 €
- po dolgoročnem kreditu SID banka letno odplačilo 50.209,20 €
-po dolgoročnem kreditu državni proračun iz leta 2016 (23. člen ZFO-za vrtec Bilje) v višini 12.948,90 € -po
dolgoročnem kreditu državni proračun iz leta 2018 (vrtec Kostanjevica) v višini 13.749,24 €
-po
dolgoročnem kreditu državni proračun iz leta 2019 (OŠ Miren-1. faza) v višini 14.241,46 €
- po dolgoročen kreditu, ki naj bi ga najeli v letu 2021 v višini 30.000 €
Planirano neto zadolževanje (razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga) za leto 2021 znaša 835.975,00 €.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 113.567 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (stroški občinskega sveta,
odborov in komisij, financiranje političnih strank ter dejavnost župana in podžupanov)
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volitvah, Zakon o volilni in referendumski kampanji
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Kvalitetno izvajanje nalog v okviru političnega sistema, zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in
pravice sodelovanja občanov pri odločanju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Vrednost: 113.567 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Zajema štiri podprograme in sicer dejavnost občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, dejavnost
župana in podžupanov in spremljanje položaja žensk in uresničevanja njihovih pravic.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za kvalitetno in učinkovito delo občinskega sveta, njegovih delovnih
teles ter drugih občinskih funkcionarjev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- realizacija načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema glede na sprejeti program dela
občinskega sveta
- izvedba lokalnih volitev za župana, občinski svet in v svete krajevnih skupnosti
- izvajanje načrtovanih aktivnosti župana, ki mu jih nalagajo predpisi
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referenduma

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 49.380 €
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Opis podprograma
Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroške odborov
in komisij in financiranje političnih strank.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut občine Miren-Kostanjevica, Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih
teles.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
- nemoteno delovanje občinskega sveta, odborov in komisij
- sofinanciranje delovanja političnih strank
Kazalci: število sej občinskega sveta, število sej odborov, število sprejetih občinskih aktov

1000 - Občinski svet
Vrednost: 49.380 €

01001010 - Stroški svetnikov
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški svetnikov so planirani v višini 25.000 € in zajemajo plačilo sejnin za seje občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta in načrtovanega števila sej.

01001020 - Stroški odborov in komisij
Vrednost: 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški odborov in komisij so planirani v višini 18.000 € in zajemajo stroške sejnin za občinske odbore in komisije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta in načrtovanega števila sej.

01001030 - Financiranje političnih strank
Vrednost: 6.380 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje političnih strank je planirano v višini 6.380,28 € in predstavlja 0,2% primerne porabe občine za leto
2021 (3.190.140 €)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zakon o političnih strankah, izid volitev.
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 64.187 €
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja sredstva za financiranje plač poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcije in materialne stroške.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje nemotenega izvajanja funkcije župana in podžupana ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana. Sredstva za plače funkcionarjev so planirana za
župana, ki opravlja funkcijo profesionalno in podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno.

3000 - Župan
Vrednost: 66.707 €

01003010 - Plače poklicnih funkcionarjev
Vrednost: 49.187 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plače poklicnih funkcionarjev so planirane v višini 49.187 € in zajemajo plačo poklicnega župana z vsemi dajatvami
in drugimi osebnimi prejemki (prehrana, prevoz, regres).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračun na podlagi veljavnih predpisov.

01003020 - Pokroviteljstvo župana
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pokroviteljstvo župana je planirano v višini 4.000 €. Sredstva so namenjena pokroviteljstvu izrednih dogodkov,
prireditev oz. podpori posebnih aktivnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Postavka je planirana na osnovi realizacije preteklih let.

01003030 - Opravljanje funkcije podžupana
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Opravljanje funkcije podžupana je planirano v višini 11.000 € in zajema nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračun na podlagi veljavnih predpisov.
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 11.500 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter
nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave,
pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. To področje zajema dva glavna programa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju
občin, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Skrb za zakonito, namensko in učinkovito porabo javnih sredstev in smotrno upravljanje z javnimi sredstvi.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 1.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev
in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Poslovanje po načelu "dobrega gospodarja", zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi sredstvi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zakonito in ažurno izvrševanje plačil
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 1.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev itd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Nemoteno izvajanje plačilnega prometa.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Nemoteno izvajanje plačilnega prometa.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

02001010 - Stroški plačilnega prometa
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški plačilnega prometa (plačilo provizije Upravi za javna plačila) so planirani v višini 1.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 10.500 €
Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Podprogram, ki se
nanaša na ta glavni program je dejavnost nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje skrbnega razpolaganja s premoženjem občine in smotrne ter namenske porabe proračunskih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja Občine Miren-Kostanjevica s pravnimi predpisi,
opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem, nadzorovanje gospodarnosti namenske porabe proračunskih
sredstev, nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, izvedba revizij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 10.500 €
Opis podprograma
Podprogram zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora - stroški sejnin,
plačila opravljenih nadzorov in materialne stroške.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o
izvrševanju proračunov, Statut občine Miren-Kostanjevica, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje ustreznih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo nadzornega odbora.
Stran 22 od 140

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Spremljanje izvrševanja proračuna z vidika zakonitosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev. Pregled
realizacije proračuna in priprava poročila o zaključnem računu proračuna.

2000 - Nadzorni odbor
Vrednost: 10.500 €

02002010 - Stroški sejnin-nadzorni odbor
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški sejnin nadzornega odbora so planirani v višini 10.000 € na podlagi planiranega števila sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški na letni ravni na podlagi realizacije preteklega leta in planiranega števila sej.

02002030 - Materialni stroški nadzornega odbora
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka materialni stroški nadzornega odbora je planirana v višini 500 € in zajema stroške za strokovno
izobraževanje članov nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Postavka je planirana na podlagi ocene po potrebah za izobraževanje na tem področju.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 205.577 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija RS v informacijski družbi, Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, Strategija
razvoja informacijske družbe, Strategija razvoja elektronskega poslovanja in izmenjave uradnih evidenc.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zagotoviti informacijske sisteme za notranje in zunanje uporabnike in skrb za njihovo nemoteno delovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 - Kadrovska uprava
0403 - Druge skupne administrativne službe

Stran 23 od 140

0401 - Kadrovska uprava
Vrednost: 2.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih
nagrad - denarne nagrade in priznanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotovitev pogojev za podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim posameznikom, pravnim osebam in drugim
organizacijam v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno število podeljenih priznanj v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Pobude za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica se zbirajo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani občine. O podelitvi priznaj odloča občinski svet, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ustrezno število podeljenih priznanj v občini.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

04001010 - Občinske nagrade
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 € in zajema stroške podelitve priznanj na slavnostni seji občinskega sveta ob
občinskem prazniku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračuni temeljijo na osnovi realizacije preteklih let.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 203.577 €
Stran 24 od 140

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter
sredstva za poslovne prostore občine. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so: obveščanje domače in
tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov in razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Obveščanje javnosti, zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih
dogodkov, gospodarno ravnanje s premoženjem občine v skladu s predpisi in standardi, prireditve ob občinskih,
državnih in drugih praznikih za utrjevanje identitete in ohranjanja zgodovinskega spomina.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ažurna objava sprejetih odlokov in drugih občinskih predpisov, sprotno in celovito obveščanje javnosti o
uresničevanju zastavljenih ciljev, organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih,
izvajanje protokolarnih dogodkov, učinkovito upravljanje in vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 14.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema objavo občinskih predpisov, oglaševanje in izdelavo označnih tabel in oglasnih desk. Občinski
akti se objavljajo v Uradnem listu RS, poleg tega pa se v postavko vključuje tudi druge oblike oglaševanja (npr.
objave javnih dražb v časnikih, objave čestitk v lokalnih medijih, itd.). Vsako leto se, skladno s potrebami, izdelajo
označilne ali druge table.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o plakatiranju, Statut Občine Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Skladno z zakonodajo je potrebno akte občine javno objavljati. Označne in oglasne table služijo za različna
obveščanja občanov in ostalih obiskovalcev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Vzdrževanje obstoječe obvestilne infrastrukture in izdelava nove, skladno s proračunom in plani.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

04002010 - Objava občinskih predpisov, oglaševanje
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 9.000 € in zajema stroške oglaševanja v časopisih in v drugih medijih ter stroške
uradnih objav v Uradnem listu.

Stran 25 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračuni temeljijo na dosedanji realizaciji.

04002020 - Izdelava označnih tabel in oglasnih desk
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 €. Sredstva bodo porabljena za nabavo in postavitev označevalnih tabel v sklopu
urejenih dostopnih mest, kot jih predvideva Odlok o prometni ureditvi v občini Miren-Kostanjevica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izkušnje kažejo, da je smiselno razmisliti o spremembi Pravilnika o plakatiranju in postopno izdelati nove in večje
oglasne panoje.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 31.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške izvedbe občinskega praznika ter drugih prireditev, sprejemov in odprtij v organizaciji
občine. Obenem zajema nakup poslovnih daril ob novem letu in novoletno obdaritev predšolskih otrok in učencev
prve triade - dedek mraz. Podprogram zajema tudi stroške pokroviteljstva občine pri prireditvah društev in drugih
izvajalcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Miren-Kostanjevica, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju
proračuna, Odlok o prazniku in spominskem dnevu občine Miren-Kostanjevica, Pravilnik o sofinanciranju prireditev
in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini
Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje organiziranja prireditev v okviru občinskega, državnih praznikov in drugih pomembnejših dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Dostojna in ustrezna počastitev občinskih, državnih praznikov in drugih praznikov ter pomembnih
dogodkov,
racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov
zadrži vsaj na nivoju preteklih let.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

04003010 - Občinski praznik
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 15.000 € in zajema stroške izvedbe občinskega praznika in spremljajočih prireditev ob
občinskem prazniku, nad katerimi občina prevzame pokroviteljstvo..

Stran 26 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Postavka je planirana na osnovi realizacije preteklih let.

04003020 - Prireditve, otvoritve
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ja planirana v višini 8.000 €. Zajema razne stroške, ki se pojavljajo ob organizaciji prireditev, sprejemov in
odprtij v organizaciji občine in drugih subjektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena na osnovi realizacije preteklega leta.

04003030 - Novoletna obdaritev
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 8.000 € in zajema nakup poslovnih daril in obdaritev predšolskih otrok in učencev
prve triade ob novem letu - dedek mraz.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračuni temeljijo na dosedanjih izkušnjah in realizaciji postavke.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 158.577 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče
vzdrževanje objektov v lasti občine, investicije in investicijsko-vzdrževanje objektov v lasti
občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine in investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti KS
(krajevnih skupnosti)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
- ohranjanje občinskega premoženja z gospodarnim ravnanjem pri upravljanju in vzdrževanju,
- zadovoljevanje družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Urejanje zemljiško-knjižnega stanja na objektih v lasti občine, reševanje morebitnih sporov, nujna
vzdrževala dela.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

Stran 27 od 140

04004010 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 € in zajema plačilo stroškov odvetnikov, notarjev itd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04004020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 € in zajema stroške tekočega vzdrževanja objektov v višini 6.700 €, stroške
zavarovalnih premij za objekte v višini 3.000 € in stroške zavarovalnih premij za opremo v višini 300 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Planirano tekoče vzdrževanje.

04004030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 30.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB75-16-0012 - Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

04004060 - Kulturno-upravni center II. faza -3. etapa
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-09-0001 Hiša dobre volje - projekt (KUC 2f 3 etapa)
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

04004090 - Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS
Vrednost: 45.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 45.300 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti KS

Stran 28 od 140

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5001 - Krajevna skupnost Miren
Vrednost: 25.246 €

04004021 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 3.000,00 € in zajema redno vzdrževanje objektov in nakup druge opreme za delovanje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Miren glede na realizacijo 2020

5002 - Krajevna skupnost Bilje
Vrednost: 44.538 €

04004022 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 25.247 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 25.247,- € in zajema vse materialne stroške za upravljanje in tekoče vzdrževanje doma
krajanov v Biljah: čistila, str. elektrike, vode, kurilno olje , zavarovalne premije, stroške za plačilo čistilke v domu
krajanov , stroški vzdrževalca objekta, sredstva za investicijsko vzdrževanje, obn. elektroinštalacij,...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Bilje glede na realizacijo 2020

5003 - Krajevna skupnost Kostanjevica
Vrednost: 15.402 €

04004023 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 5.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 5.200,- € so planirana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje doma v Kostanjevici,
zavarovalne premije, stroški elektrike in nakup druge opreme
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Kostanjevica glede na realizacijo 2020

5004 - Krajevna skupnost Temnica
Vrednost: 28.265 €
Stran 29 od 140

04004024 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 12.110 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 12.110,- € so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje objektov v Temnici (stara šola) in v Lipi
(dom), nabava razne druge opreme in materialni stroški (str. elektrike, vode , smetarina, kurjava, čistilni material,
prejemki zun.sodelavcev,.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica glede na realizacijo 2020

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €

04004025 - Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov
Vrednost: 6.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 6.800,- € se planira stroške za tekoče vzdrževanje objektov v KS Vojščica in nakup druge
opreme-nabava projektorja
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica glede na realizacijo 2020

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo
Vrednost: 25.349 €

04004026 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 9.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 9.200,- € se planira stroške za tekoče vzdrževanje objektov v KS (hiša Opajske tradicije in
stavba KS), zavarovalne premije, drugi materialni stroški (elektrika, voda, internet,..)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Opatje selo glede na realizacijo 2020

5007 - Krajevna skupnost Sela na Krasu
Vrednost: 15.763 €

04004027 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Vrednost: 2.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.220,- € se planira stroške za tekoče vzdržavanje objektov (stara šola) in zavarovalne premije
za objekte v KS Sela na Krasu
Stran 30 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Sela na Krasu glede na realizacijo 2020

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje
Vrednost: 14.484 €

04004028 - Ureditev Športni park Java
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.500,- € so planirana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov ter stroške za
pridobitev uporabvnega dovoljenja (športni park Java)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Orehovlje glede na realizacijo 2020

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 883.848 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 06-LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. To področje zajema dva glavna programa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Vizija in strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 - 2025.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zasledovanje cilja polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih,
strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, varnost pri delu, zagotovitev materialnih pogojev za delo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0603 - Delovanje občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Vrednost: 6.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Stran 31 od 140

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število stikov z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 6.000 €
Opis podprograma
Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Aktivna vključenost občine v medobčinsko sodelovanje in povezovanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Uspešne skupne akcije za zastopanje interesov občine v odnosu do države.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

06001010 - Skupnost občin Slovenije + ZSO
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 6.000 € in zajema plačilo članarin Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin
Slovenije ter plačilo notranje revizije, ki jo vsako leto izvaja revizorka Združenja občin Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Višina članarin v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Vrednost: 81.160 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (krajevnih skupnosti).
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja ožjih delov občine, to je
krajevnih skupnosti.

Stran 32 od 140

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001- Delovanje ožjih delov občine

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
Vrednost: 81.160 €
Opis podprograma
Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za materialne stroške dejavnosti KS in stroške organov KS.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o prpračunu in
Odlok o krajevnih skupnostih v občini Miren-Kostanjevica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS in izvedbe dejavnosti KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
So vsebovani v finančnih načrtih za posamezno leto in se preverjajo v okviru zaključnega računa.

5001 - Krajevna skupnost Miren
Vrednost: 25.246 €

06002011 - Delovanje KS
Vrednost: 9.301 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 9.301,00 € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: str. elektrike, vode, pisarniški
material, čistila, str.poštnine, reprezentanco in promocije, odvoz smeti, stroške ogrevanja, telefonske stroške, stroške
za sejnine članom sveta KS, plačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela in finančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Miren glede na realizacijo 2020

06002021 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 5.651 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 5.651,- € se planira stroške pogostitev in organizacijo krajevnega praznika, dan državnosti in
stroške za druge prireditve v kraju: pustovanje, novoletni sejem, proslave, dan državnosti..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Miren glede na realizacijo 2020

5002 - Krajevna skupnost Bilje
Vrednost: 44.538 €
Stran 33 od 140

06002012 - Delovanje KS
Vrednost: 10.923 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 10.923,- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: str. elektrike, vode, pisarniški
material, čistila, str.poštnine, reprezentanco, odvoz smeti, stroške ogrevanja, telefonske stroške, stroške vzdrževanja
komunikacijske in računalniške opreme, stroške za sejnine članom sveta KS, plačilo po podjemni pogodbi za
tajniška dela in finančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Bilje glede na realizacijo 2020

06002022 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 4.948 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 4.948,- € se predvideva stroške pogostitev in organizacijo krajevnega praznika v Biljah, pohoda
po Biljenskih gričih in druge prireditve v kraju: mlaj, frnažarski dan, pustovanje, pogozdovanje, miklavževanje in
drugo...
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Bilje glede na realizacijo 2020

5003 - Krajevna skupnost Kostanjevica
Vrednost: 15.402 €

06002013 - Delovanje KS
Vrednost: 5.416 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 5.416,- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: elektrike, pisarniški
material, stroški plačilnega prometa, poštnina, reprezentanco, odvoz smeti, stroške za sejnine članom sveta KS
in finančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Kostanjevica glede na realizacijo 2020

06002023 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 2.836 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.836,- € se planira stroške pogostitev in organizacije v zvezi s prireditvami v kraju: mlaj,
materinski dan, kostanski dan mladosti, pustovanje, božično-novoletni koncert, proslave in drugo..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Stran 34 od 140

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Kostanjevica glede na realizacijo 2020

5004 - Krajevna skupnost Temnica
Vrednost: 28.265 €

06002014 - Delovanje KS
Vrednost: 5.478 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 5.478,- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: pisarniški material, str.poštnine,
reprezentanco, odvoz smeti, stroške ogrevanja, stroške telefona, stroške za sejnine članom sveta KS, druge storitve
promocije, izračuni, predlogi,... in finančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica glede na realizacijo 2020

06002024 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.500- € se planira stroške pogostitev in organizacije v zvezi s prireditvami v kraju: krajevni
praznik, mlaj, pohodi, proslave in drugo..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica glede na realizacijo 2020

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €

06002015 - Delovanje KS
Vrednost: 6.773 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 6.773,- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: str. elektrike, vode, pisarniški
material, str.poštnine, reprezentanco, stroške plačilnega prometa, stroške za sejnine članom sveta KS in donacijefinančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica glede na realizacijo 2020

06002025 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 1.739 €

Stran 35 od 140

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.739,- € se planira stroške pogostitev in organizacije v zvezi s prireditvami v kraju: vaški
praznik, mlaj, pohod Žajbelj in Trstelj, odbojkarski turnir, proslave in drugo..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica glede na realizacijo 2019

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo
Vrednost: 25.349 €

06002016 - Delovanje KS
Vrednost: 7.739 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 7.739,- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: str. elektrike, vode, pisarniški
material, str.poštnine, reprezentanco, odvoz smeti, stroške telefona in interneta, stroške za sejnine članom sveta KS,
študentsko delo, drugi splošni material in storitve ter donacije-finančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Opatje selo glede na realizacijo 2020

06002026 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 3.447 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 3.447,- € se planira stroške pogostitev in organizacije v zvezi s prireditvami v kraju: opajski
semenj, opajski večeri pod zvezdami, pustovanje, mlaj in prvomajsko srečanje, srečanje Sel, razne proslave in
drugo..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Opatje selo glede na realizacijo 2020

5007 - Krajevna skupnost Sela na Krasu
Vrednost: 15.763 €

06002017 - Delovanje KS
Vrednost: 5.372 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 5.372- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: str. elektrike,
vode, reprezentanco, odvoz smeti, stroške za sejnine članom sveta KS, stroške plačilnega prometa in drugi splošni
material in storitve
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Stran 36 od 140

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Sela na Krasu glede na realizacijo 2020

06002027 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 1.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.300,- € se planira stroške pogostitev in organizacije v zvezi s prireditvami v kraju: krajevni
praznik, mlaj, pohod Sela-Jamlje, turnirji, prihod dedka Mraza, proslave in drugo..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Sela na Krasu glede na realizacijo 2020

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje
Vrednost: 14.484 €

06002018 - Delovanje KS
Vrednost: 5.523 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 5.523,- € zajema vse materialne stroške v zvezi z delovanjem KS: pisarniški material, str.poštnine,
reprezentanco, odvoz smeti, stroške za sejnine članom sveta KS, plačilo po podjemni pogodbi za tajniška
dela, stroške plačilnega prometa in donacije-finančno pomoč društvom v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Orehovlje glede na realizacijo 2020

06002028 - Prireditve in praznovanja
Vrednost: 3.214 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 3.214,- € se planira stroške pogostitev in organizacije v zvezi s prireditvami v kraju: praznik
špargljev, praznovanje Sv.avguština, pustovanje, proslave in drugo..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Orehovlje glede na realizacijo 2020

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 796.688 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in vsebuje dva
podprograma in sicer administracija občinske uprave in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave.
Stran 37 od 140

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje sredstev za kakovostno, učinkovito delovanje občinske uprave, režijskega obrata in
krajevnih skupnosti; zakonita, namenska, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev; zasledovanje cilja
polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve ustreznih
pogojev za učinkovito delo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, zagotavljanje in vzdrževanje
sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za nemoteno delo občinske uprave. Kazalci, s katerimi se
bo merilo doseganje cilja - realizacija proračuna tekočega leta.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 - Administracija občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 744.688 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške,
povezane z delovanjem občinske uprave, kot so izdatki za blago in storitve, za strokovno izobraževanje zaposlenih,
za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke
in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana
na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo, kar je potrebno zagotoviti z vzpostavitvijo in
vzdrževanje sistema notranjih kontrol.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Učinkovita in uspešna realizacija zastavljenih nalog (finančni načrt, NRP), ki jih izvajajo občinska uprava
in medobčinska uprava.

3000 - Župan
Vrednost: 66.707 €

06003069 - Materialni stroški župan
Vrednost: 2.520 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.520 €. Sredstva namenjena za dnevnice župana, za službena potovanja v državi in
stroške prevoza v državi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija v preteklih letih in obračun na podlagi zakonodaje.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

06003010 - Plače
Vrednost: 454.220 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka plače je planirana v skupni višini 454.220 € in zajema stroške plač s prispevki, stroške prehrane, prevoza
na delo, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
13 redno zaposlenih delavcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Kadrovski načrt za leto 2021.

06003030 - Študentski servis
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 € in zajema vse stroške, ki se jih tekom leta poravnava na podlagi študentskih
napotnic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

06003040 - Zunanji strokovni sodelavci
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 30.000 € in zajema stroške plačila zunanjih sodelavcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

06003060 - Materialni stroški
Vrednost: 115.609 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Materialni stroški so planirani v višini 115.608,89 €. Zajemajo pa stroške pisarniškega materiala in storitev v višini
4.500 €, čistilnega materiala in storitev v višini 8.800 €, storitve varovanja zgradb in prostorov v višini 1.400 €,
stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature v višini 1.800 €, izdatke za reprezentanco v višini 7.000 €,
drugi splošni material in storitve v višini 400 €, stroške zdravniških pregledov zaposlenih in drugih upravičencev v
višini 400 €, protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve v višini 300 €,
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve v višini 80 €, stroške električne energije v višini
9.500 €, poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 7.000 €, voda in komunalne storitve v višini 2.500 €, odvoz smeti
v višini 1.600 €, telefon, faks, elektronska pošta v višini 10.000 €, poštnina in kurirske storitve v višini 11.500 €,
goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.500 €, vzdrževanje in popravila vozil v višini 2.000 €, pristojbine
za registracijo vozil v višini 400 €, zavarovalne premije za motorna vozila v višini 1.400 €, stroške nakupa vinjet v
višini 110 €, dnevnice za službena potovanja v državi v višini 100 €, stroške prevoza v državi v višini 3.000 €,
dnevnice za službena potovanja v tujini v višini 100 €, druge izdatke za službena potovanja v višini 70 €, tekoče
vzdrževanje komunikacijske opreme v višini 848,89 €, tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 400 €, tekoče
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vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme v višini 1.800 €, tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme v višini 10.600 €, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme v višini 3.000 €, druge najemnine,
zakupnine in licenčnine v višini 9.000 €, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih v višini 2.500 € in druge
operativne odhodke v višini 10.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Vrednosti so ocenjene na podlagi realizacije preteklega leta.

06003070 - Občinske skupne službe (komunalni nadzor)
Vrednost: 53.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirani odhodki v višini 53.000 € in zajemajo stroške za delovanje medobčinske uprave
(komunalni nadzor). Del sredstev nam povrne država in so knjižena na strani prihodkov (konto 740004).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Predložen finančni plan medobčinske uprave.

06003090 - Promocija zdravja na delovnem mestu
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Promocija zdravja na delovnem mestu v višini 2.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 100.339 €

06003100 - Materialni stroški
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 06003100-Materialni stroški za režijski obrat je planirana v višini 10.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

06003110 - Plače
Vrednost: 75.339 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 75.339 € in zajema stroške vseh redno zaposlenih delavcev v režijskem obratu v
skladu s predlaganim kadrovskim načrtom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 52.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov ter stroške nakupa opreme upravnih
prostorov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Gospodarno upravljanje upravne stavbe ter nabava in nemoteno delovanje opreme, potrebne za delovanje občinske
uprave.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

06004010 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 2.000 € in sicer za tekoče vzdrževanje 1.500 € in za zavarovalne premije za opremo
500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Potrebno tekoče vzdrževanje upravnih prostorov.

06004030 - Nakup opreme upravnih prostorov
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 50.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB75-11-0014 Nakup opreme upravnih prostorov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 176.527 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. To področje zajema en glavni program
in sicer varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti so vezani na državne inštitucije: Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, Nacionalni program
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči - sklep Vlade RS, Doktrina
civilne obrambe - sklep Vlade RS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
- zviševanje ravni reševalnih ukrepov (s skrajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in
opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med izvajalci ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče s ciljem preprečevanja oziroma zmanjšanja števila žrtev
in drugih posledic nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703-Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 176.527 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavljati reševalno in drugo opremo, učinkovito
reševanje ob nesrečah ter hitra zagotovitev pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni plani izvajalcev in preverjanje izpolnjevanja le-teh, preverjanje operativne pripravljenosti na vajah in
tekmovanjih in ocena učinkovitosti po intervencijah. Primerjava s sorodno organiziranimi sistemi doma in v tujini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 16.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje
javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in
opremljanje civilne zaščite.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Skrb za ustrezno opremljenost, za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja
prebivalstva.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Usposabljanje enot CZ za odzivanje v primeru naravnih nesreč in ob drugih izrednih razmerah po usmeritvah
poveljnika CZ, opremljanje z ustrezno reševalno opremo in ureditev ustreznih prostorov za skladiščenje opreme.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

07001010 - Stroški civilne zaščite
Vrednost: 16.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka stroški civilne zaščite je planirana v višini 16.500 € in zajema stroške oglaševalskih storitev in stroške
objav v višini 600 €, stroške goriv in maziv za prevozna sredstva v višini 600 €, vzdrževanje in popravilo vozil v
višini 300 €, pristojbine za registracijo vozil v višini 170 €, zavarovalne premije v višini 730 €, druge prevozne in
transportne stroške v višini 280 €, tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 800 €, druge operativne odhodke v
višini 7.590 €, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 5.000 € in nakup druge opreme in
napeljav v višini 430 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 160.027 €
Opis podprograma
Vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, delovanja poklicnih gasilskih enot
in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte
in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred
utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti ter Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in sistema zaščite in reševanja ter
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Opremljanje, usposabljanje gasilskih enot, izvajanje preventivnih ukrepov, vzdrževanje gasilskih domov, vozil in
opreme.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

07002010 - Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 35.000 € in zajema sredstva za delovanje PGD Kostanjevica na Krasu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

07002030 - Sredstva požarnega sklada
Vrednost: 21.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 21.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-14-0002 Sredstva požarnega sklada
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

07002040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot
Vrednost: 96.127 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 96.127 €. Sredstva so namenjena delovanju Javnega zavoda za gasilsko in reševalno
dejavnost v Novi Gorici v skladu s pogodbo. Sredstva so planirana za redno delovanje javnega zavoda ter za plačilo
deleža - 12.357,50 € ob nabavi gasilske avtolestve v skladu s Sporazumom o sodelovanju, nakupu, vzdrževanju in
uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0008 - Nakup gasilskega vozila avtolestev
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklih let.

07002050 - Delovanje civilne zaščite
Vrednost: 7.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka delovanje civilne zaščite je planirana v višini 7.400 € in je namenjena izplačilom refundacij osebnih
dohodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklih let.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 5.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje
varnosti v občini. Zajema en glavni program in sicer policijska in kriminalistična dejavnost.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in
izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zagotovitev splošne in prometne varnosti občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802-Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 5.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico
povečanje splošne varnosti

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občinski program varnosti Občine Miren-Kostanjevica, Programi različnih organizacij, društev, služb in zavodov, ki
preventivno in operativno vplivajo na področje varnosti občanov in javne varnosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so:
- 08029001 - Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, ter
drugih preventivnih prometnih akcij na področju prometne varnosti).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Izboljšanje prometne varnosti na območju Občine Miren-Kostanjevica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izvajanje načrta varnosti cestnega prometa za leto 2021 v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

08001010 - Preventiva v cestnem prometu in problematika drog
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 €. Aktivnosti s področja preventive v cestnem prometu in problematike drog
izvaja Medobčinsko redarstvo, ki je organizirano kot notranja organizacijska enota Skupne občinske uprave občin in
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policijska postaja Nova Gorica. Vsebina nalog se glede na zaznane potrebe na terenu določa z Občinskim
programom varnosti Občine Miren-Kostanjevica, letnim načrtom dela policijske postaje Nova Gorica in s sprotnim
prilaganjem dela v smeri reševanja novo nastalih problemov ali žarišč. V letu 2020 je bil sprejet Odlok o svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, tako da se načrtuje tudi sredstva za kritje delovanja novega organa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0005 Nakup opreme za preventivo v cestnem prometu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
V mirujočem prometu je posebna pozornost usmerjena na prekrške, ki ogrožajo pešce in kolesarje, nedovoljeni
uporabi parkirnih mest za invalide, parkiranje na pločnikih, v zadnjem obdobju pa tudi skupaj z drugimi organi
iskanje ustreznih rešitev za občane tako s področja prometne kot splošne varnosti, kar bi jim omogočalo
kvalitetnejše in varno bivanje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 116.070 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva
(gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v nacionalnih, evropskih in
regionalnih strateških in razvojnih dokumentih.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Kakovostne dobrine kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti s ciljem dviga kakovosti življenja na podeželju,
ohranjanje identitete podeželja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 70.400 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu
in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Ohranjanje kmetij in podeželskega prebivalstva, izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni so v obrazložitvah na nivoju posameznega podprograma v okviru glavnega programa in v obrazložitvah
posameznih postavk znotraj podprograma.
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
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pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči
oz. ukrepov: po skupinskih izjemah v kmetijstvu in De minimis pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 24.000 €
Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih
storitev idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni predpisi:
- Zakona o kmetijstvu,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ,
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva ,
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za
programsko obdobje 2015 - 2020.
Predpisi EU:
- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije,
- Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
- Spodbujanje investicij na področju primarnega kmetijstva.
- Izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti produktov v kmetijskem sektorju.
- Spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva.
- Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izvedba letnega javnega razpisa, dodelitev pomoči, spremljanje namenske porabe dodeljenih pomoči.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

11001010 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Vrednost: 22.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v znesku 22.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0016 Strukturni ukrepi v kmetijstvu
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

11001020 - Razvoj kmetijstva
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Priprava strategije razvoja kmetijstva in podeželja v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Vrednost: 41.400 €
Opis podprograma
Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS bodo sredstva lahko črpali iz že do sedaj poznanega programa
LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Ta poleg sredstev,
namenjenih za program LEADER, zajema tudi sredstva iz skladov za regionalni razvoj in za ribištvo. RRA
SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, ki je obenem tudi vodilni partner LAS V OBJEMU SONCA, je v letu
2016, v sodelovanju s ključnimi partnerji in lokalnim prebivalstvom na območju, pripravil strategijo lokalnega
razvoja (SLR), ki je osnova za začetek izvajanja projektnih predlogov preko javnih pozivov. Namen javnega poziva
je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničitvi Strategije lokalnega razvoja za lokalno
akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora
za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje bo za izvajanje lokalnega razvoja
LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski
razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Zakonske in druge pravne podlage
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Program razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2020, Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
LAS V OBJEMU SONCA bo podprla operacije, ki bodo reševale lokalne razvojne potrebe prebivalcev in
izkoriščale razvojne možnosti območja v skladu s cilji štirih ključnih tematskih področij ukrepanja:
o Tematsko področje 1 (TP 1): Ustvarjanje delovnih mest,
o Tematsko področje 2 (TP 2): Razvoj osnovnih storitev,
o Tematsko področje 3 (TP 3): Varstvo okolja in ohranjanje narave,
o Tematsko področje 4 (TP 4): Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Opredelitev splošnih ciljev
1. S spodbujanjem povezovanja, inovativnosti in kreativnosti prispevati k novim delovnim mestom in
konkurenčnejšemu območju LAS.
2. Z uvajanjem novih storitev izboljšati kakovost življenja na območju LAS.
3. Spodbujati trajnostno upravljanje z okoljem in izkoristiti razvojno-turistične potenciale območja LAS ob
upoštevanju ohranjanja narave in njenih danosti.
4. Pospeševati socialno vključenost vseh prebivalcev na območju LAS, predvsem ranljivih skupin.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni cilji se bodo dosegali z izvedbo projektov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

11002020 - Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 3.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija preteklih let.

11002040 - LAS-razvojni programi podeželja
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 7.000 €. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014-2020 se je v letu 2015 ustanovil LAS V objemu sonca.
LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju
Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
LAS v objemu sonca je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju Mestne občine Nova
Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Cilj je
spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski
razvoj podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine,
kulturne dediščine in njenih elementov.
V letu 2019 bo Občina Miren-Kostanjevica sofinancirala delovanje LAS V objemu soncu.
Postavka je namenjanja za pokrivanje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA, ki jo izvaja
RRA SP. RRA je v letu 2016 pripravil strategijo razvoja in vse ostale akte (poslovnike, statute, navodila, merila za
ocenjevanje) za delovanje skupščine, upravnega odbora in nadzornega odbora LAS-a. Akti so bili potrjeni na
posameznih institucijah in na MKGP. V programskem obdobju 2016-2020 bo razpisanih 1.474.220 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Predvidena je prijava projekta: OB075-11-0002 - Kamp na Kalu - Sela na Krasu.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena stroškov je pripravljena s strani upravljavca LAS in na podlagi dogovora z drugimi soustanoviteljicami LAS
V OBJEMU SONCA.

11002050 - Projekti sodelovanja LAS
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 €. LAS V OBJEMU SONCA, ki jo izvaja RRA SP. RRA je v letu 2016
pripravil strategijo razvoja in vse ostale akte (poslovnike, statute, navodila, merila za ocenjevanje) za delovanje
skupščine, upravnega odbora in nadzornega odbora LAS-a. Akti so bili potrjeni na posameznih institucijah in na
MKGP. Na tej postavki podpremo lokalna društva pri prijavi projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
V naslednjih razpisih se planira podpreti projekte, ki jih bodo društva prijavila ob pripravi strategije razvoja LAS-a.
OB075-20-0001- Projekti sodelovanja LAS
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Projektni predlogi vključeni v pripravo Strategije razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA.

11002060 - Priprava projektov
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 €. Sredstva so namenjena za konkretizacijo projektnih predlogov in projektnih
nalog ter pripravo projektno-tehnične dokumentacije ter investicijske dokumentacije z namenom pridobitve
ustreznih podlag za odpiranje investicijskih proračunskih postavk, pripravo projektov ter za zagotovitev možnosti
pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov - pripravo prijav/vlog na EU razpise.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0016 - Priprava projektov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Skozi postavko se financira dokumentacija za investicije in projekte s katerimi OMK načrtuje v naslednjih letih
kandidirati za pridobitev sredstev na državnih in razpisih EU.

11002090 - Projekt "Mladi podjetnik"
Vrednost: 5.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.900 €. Sredstva proračunske postavke se namenjajo spodbujanju delovanja mladih v
občini v sodelovanju z več partnerskimi občinami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0017 - Projekt Mladi podjetnik
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Projekt je bil potrjen na 2. javnem pozivu za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko
skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

11002120 - Projekt "Mirenski grad med Krasom in Vipavo"
Vrednost: 10.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.500 €. Sredstva proračunske postavke se namenjajo spodbujanju sodelovanja z
društvi v občini v sodelovanju z več partnerskimi občinami. Občina Miren-Kostanjevica bo v okviru projekta uredila
javno pot na Mirenski grad.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0018 - Projekt Mirenski grad med Krasom in Vipavo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Projekt je bil potrjen na 2. javnem pozivu za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko
skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

11029003 - Zemljiške operacije
Vrednost: 5.000 €
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Opis podprograma
Zemljiške operacije: varstvo in urejanje gozdov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Vzdrževanje in upravljanje z gozdnimi površinami v občinski lasti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Vzdrževane gozdne površine.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

11002110 - Upravljanje z gozdovi
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Upravljanje z gozdovi je planirana v višini 5.000 €. Postavka je namenjena stroškom povezanim z
vzdrževanjem in upravljanjem z gozdnimi površinami v občinski lasti. Predvidena je sečnja, pomlajevanje,
odpravljanje škode po škodnih dogodkih (požar).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena stroškov na ravni občinske uprave glede na pretekla leta.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 15.670 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter
sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje izvajanja obvezne lokalne javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v skladu z
veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z veljavno zakonodajo se zapuščenim živalim zagotavlja pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišče za
zapuščene živali.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram, ki se nanaša na ta program je:
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 15.670 €
Opis podprograma
Vsebina podprograma 11039002 zajema sofinanciranje zavetišča (azila) za zapuščene živali v skladu z Zakonom o
zaščiti živali in porabo koncesijske dajatve za trajno gospodarjenje z divjadjo.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zaščiti živali;
- Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali;
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali;
- Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali;
- Zakon o divjadi in lovstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali kot obvezno
lokalno javno službo ter tako zagotavljati zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Koncesijsko
dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo bo porabljena namensko, v skladu z zakonom o divjadi in lovstvu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Občina bo v letih 2020 in 2021 zagotovila oskrbo in zaščito zapuščenih živali v skladu s pogodbo sklenjeno z
izbranim izvajalcem na javnem razpisu. Koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo bo občina
porabila namensko, v skladu z zakonom o divjadi in lovstvu.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

11003010 - Azil za živali
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 12.000 €. Zakon o zaščiti živali občinam nalaga dolžnost zagotoviti oskrbo in zaščito
zapuščenih živali. Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja zavetišča za zapuščene živali: najem enega
boksa, stroški prevoza, oskrbe in veterinarske oskrbe zapuščenih živali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

11003020 - Transferi lovskim družinam
Vrednost: 3.670 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Republika Slovenija kot koncedent lovskim družinam katerim podeli koncesijo za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo odmeri koncesijsko dajatev za posamezno lovišče. 50 odstotkov koncesijske dajatve je prihodek proračuna
Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del
pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Občini nakazana sredstva iz
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki
in porabljajo kot namenski izdatki.
Prejeta sredstva bo občina porabila za transferje lovskim družinam, za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
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1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 30.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vzdrževanje
gozdnih cest, usklajeno s programom Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdne vlake).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji:
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Kazalci:
Dolžine in lokacije gozdnih cest so vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 30.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, zagotovitev možnosti za
koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Kazalniki: Dolžine in lokacije gozdnih cest so vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

11004010 - Vzdrževanje gozdnih cest
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 30.000 € in zajema vzdrževanje gozdnih cest in protipožarni posek v sodelovanju z
Zavodom za gozdove in Ministrstvom pristojnim za gozdove.

Stran 53 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Vrednost: 387.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest, Odlok o občinskih cestah na območju Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zagotoviti prometno varnost, rast kvalitete življenja v Občini Miren-Kostanjevica, povečanje dodane vrednosti
občine, aktivno slediti trendom urejenosti okolja, dvig ravni urejenosti okolja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302-Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 387.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo in
investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Občini Miren-Kostanjevica in posledično zagotoviti varnost
udeležencev v prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji
so: redno vzdrževanje občinskih cest, zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnost prometa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13029004 - Cestna razsvetljava
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Stran 54 od 140

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 105.000 €
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu
okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest, Odlok o občinskih cestah na območju Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilji so: učinkovito in uspešno vzdrževanje ter varstvo občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj
nemoteno in varno odvijanje prometa. Kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev so stroški vzdrževanja po
enoti občinske cestne mreže-po posameznih vzdrževalnih delih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

13001010 - Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture
Vrednost: 80.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 80.000 € in zajema sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje občinskih cest in manjša
popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

13001020 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 € za rekonstrukcije javnih poti - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-08-0008 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5004 - Krajevna skupnost Temnica
Vrednost: 28.265 €

13001024 - Vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 5.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 5.000,-€ so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zidov-vse vasi v KS
ter obnovo avtob. postajališč-vse vasi KS
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica glede na realizacijo 2020

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 22.500 €
Opis podprograma
Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnjo
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne
ograje, ovire za umirjanje prometa- grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih
naročilih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti. Kazalci so
odstotki realizacije planiranih postavk proračuna, odprava arhitektonskih ovir in "črnih" točk v prometu.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

13002010 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 € in natančneje obrazložena v okviru NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-08-0007 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13002020 - Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in
infrastrukturo
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.500 € in je natančneje obrazložena v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-16-0010 Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 30.500 €
Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi,
gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih
cestah na območju Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, zagotovili izboljšanje prometne varnosti
udeležencev v prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil. Cilj
letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine. Fizični kazalniki na
terenu in urejanje evidence podatkov prometne varnosti.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

13003010 - Banka cestnih podatkov
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 500 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

13003020 - Prometna signalizacija
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 € in zajema vzdrževanje in obnavljanje prometne, talne in ostale signalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Stanje na terenu.

13003030 - Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 15.000 € - postavka je podrobneje obrazložena v NRP.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB75-17-0014 Avtobusna postajališča
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13003040 - Ureditev parkirišč v Mirnu
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 € - postavka je podrobneje obrazložena v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0010 - Ureditev parkirišč v Mirnu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 109.000 €
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah na območju Občine MirenKostanjevica, Energetski zakon, Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilji so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in ostalih udeležencev v prometu.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

13004010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 82.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 82.000 € in zajema plačilo stroškov elektrike za javno razsvetljavo v višini 73.000 € in
plačilo tekočega vzdrževanja javne razsvetljave v višini 9.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13004020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Vrednost: 27.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 27.000 € - podrobnejša obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-16-0009 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Vrednost: 120.000 €
Opis podprograma
Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in lokalne skupnosti, ki bodo prinesle korist
v prihodnosti. Vlaganja v programu so namenjena rekonstrukcijam na državnih cestah, s katerimi se
spreminjajo tehnične značilnosti obstoječih cest, kar ima za posledico spremembo zmogljivosti in izboljšanje
lastnosti ceste. V ta sklop spadajo rekonstrukcije križišč, ureditev cest skozi naselja, vgradnja cestnih naprav za
povečanje varnosti prometa, zaščita ceste ter objektov ob vzdolž ceste pred vplivom prometa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Miren-Kostanjevica, Odlok o občinskih cestah,
Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih
cestnega prometa, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah. Pravilnik o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je izboljšati doseženo raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne
varnosti in boljša dostopnost ter zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za bivanje in vpliv na okolje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilji se izvajajo v sklopu večletnih zastavljenih ciljih in realizirajo v višini razpoložljivih sredstev.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

13004110 - Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 € - podrobnejša obrazložitev je podana v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0004 Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13004310 - Ureditev ceste R3-616/1048 Opatje selo - Komen
Vrednost: 90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planira se nova postavka Ureditev ceste R3-616/1048 Opatje selo-Komen v višini 90.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0007 - Ureditev cesteR3-616/1048 Opatje selo-Komen.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

13004320 - Rekonstrukcija ceste Miren - Opatje selo
Vrednost: 10.000 €
Stran 59 od 140

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planira se nova postavka Rekonstrukcija ceste R3-614/1047 Miren-Opatje selo v višini 10.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0009 Preplastitev državne ceste Miren-Opatje selo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 299.330 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva ter sredstva za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva. To področje zajema dva glavna programa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Strategija
razvoja Slovenije
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah,
nastanitvenih kapacitetah v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 76.630 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Spodbujanje razvoja gospodarstva in podjetniškega okolja, razvoja podeželja, zagotavljanje ustreznega podpornega
okolja za razvoj podjetništva, povečano zanimanje med mladimi za podjetništvo skladno z veljavno zakonodajo in
sprejetimi regijskimi razvojnimi načrti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev v Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Stran 60 od 140

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 76.630 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in
drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva za delovanje in spodbujanje dolgoročnega razvoja MSP in
samostojnih podjetnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Cilji podprograma so: omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in
zasebnikom iz občine. Kazalci: število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

14001010 - Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške
Vrednost: 16.630 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 16.630 € in namenjena za stroške poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške.
Občine ustanoviteljice so dolžne kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga imajo
občine v namenskem premoženju Javnega sklada. Cilj je zagotoviti sredstva za delovanje sklada ter vplačilo
namenskih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena na podlagi finančnega plana Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

14001020 - Regijski razvojni projekti
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 €. Regionalni razvoj je skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2) v pristojnosti države in lokalnih skupnosti. Regionalna razvojna politika se v
partnerskem sodelovanju vseh lokalnih skupnosti načrtuje in izvaja na nivoju razvojne regije.
Razvojne naloge na regionalnem nivoju, ki so v javnem interesu, na podlagi pooblastila opravlja Regionalna
razvojna agencija, ki je vpisana v evidenco RRA-jev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v
sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami v regiji, ki so pogodbeno povezane v Mrežno regionalno razvojno
agencijo. V letu 2021 bo Občina Miren-Kostanjevica skladno z razdelilnikom, ki ga potrjuje Svet regije, na podlagi
pogodbe sofinancirala izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki zajemajo informiranje, programiranje, sodelovanje pri
pripravi in izvajanju Dogovora za razvoj regije (DOR), usklajevanje in izvajanje skupnih regionalnih nalog,
spremljanje in poročanje o izvajanju regionalnega razvojnega programa, administrativne in strokovne naloge pri
pripravi in izvedbi regionalnih projektov (v okviru dogovora za razvoj regij) promocijo regije in strokovno podporo
delovanju Svetu regije in Razvojnemu svetu regije.

Stran 61 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede ocenjene stroške in pripravljen razdelilnik o sofinanciranju izvajanja splošnih regionalnih razvojnih
nalog, ki ga potrdi Svet regije.

14001030 - Oprostitve komunalnega prispevka
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v znesku 40.000 € - obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB75-17-0013 Oprostitve komunalnega prispevka
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 222.700 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Vzpostaviti razpoznavnost Občine Miren-Kostanjevica, kulturne dediščine in drugih turističnih zanimivosti;
povečati obseg in kakovost turistične ponudbe, povečati število gostov, predvsem njihovega bivanja, povečanje
dnevne in letne turistične potrošnje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija razpisov, nadzor nad namensko porabo in kvaliteto izvedbe projektov, programov in prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 14.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje promocijske prireditve, sodelovanje občine na sejmih, predstavitev kulturne dediščine
premične in nepremične ter naravne dediščine in druge promocijske aktivnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Statut občine Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe.
Cilji so jasno opredeljeni v Strategiji občine Miren-Kostanjevica 2017-2025 ter v Načrtu aktivnosti na področju
turizma v Občini Miren-Kostanjevica.
Stran 62 od 140

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Večja prepoznavnost občine, navezovanje stikov z drugimi občinami doma in v zamejstvu ter drugimi tujimi
partnerji, povečanje števila nočitev, povečanje števila dnevnih obiskovalcev, povečanje potrošnje turistov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

14002010 - Promocijske aktivnosti
Vrednost: 14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 14.000 € in zajema stroške predstavitve, udeležbe na sejmih, oglaševanja, promocijski
material za občino itd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški za načrtovane predstavitve na sejmih in načrtovani promocijski material.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 208.700 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje programa turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih
prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kažipoti), investicije in
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Miren-Kostanjevica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje kakovostnejše turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti, etnoloških in kulturnih posebnosti
za promocijo in spodbujanje razvoja turizma
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Spodbujanje organizacije turističnih prireditev, spodbujanje akcij v turizmu, delovanje turističnih društev, širjenje
turistične ponudbe.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

14003010 - Sofinanciranje programov turističnih društev
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 4.000 € in zajema sofinanciranje občinskih turističnih društev na podlagi javnega
razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Kvota, ki bo predmet javnega razpisa na osnovi veljavnega pravilnika.
Stran 63 od 140

14003020 - Turistična infrastruktura
Vrednost: 14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 14.000 € in je podrobneje obrazložena v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0007 Turistična infrastruktura.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

14003060 - Razvoj turizma OMK
Vrednost: 176.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Miren-Kostanjevica je v letu 2018 za razvoj turizma ustanovila Javni zavod za turizem Občine MirenKostanjevica. Proračunska postavka za leto 2021 zajema tekoče transfere v javne zavode-sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim v višini 46.930 €, sredstva za prispevke delodajalcev v višini 7.668 €, sredstva za izdatke za
blago in storitve v višini 120.854 € ter sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v
višini 548 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021.

14003080 - Najemnina prostora za bankomat
Vrednost: 14.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 14.700 € in je namenjena za ohranitev bankomatov v Biljah in v Opatjem selu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ponudba lastnika prostora.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 1.045.496 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja
okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. To področje zajema dva glavna programa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišča za delo so podana v državni in EU zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja
posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih:
Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva okolja, Program varstva, Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, Operativni program odstranjevanja odpadkov, Operativni program za varstvo
voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje, Operativni program za zmanjševanje onesnaževanja
površinskih voda z nevarnimi snovmi, Operativni program za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
Stran 64 od 140

Operativni program vodooskrbe, Operativni program varstva pred hrupom, Operativni program akcijski načrt
ohranjanja biotske raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000 območij in Operativni program varstva
naravnih vrednot - Nacionalni energetski program.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje
onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.
Dolgoročni cilji: učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov, spodbujanje varčevanja z vodo in izrabe alternativnih
vodnih virov, vzpostavitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij, izdelava energetskega koncepta občine,
zmanjšano obremenjevanje okolja, ureditev čiščenja odpadnih voda na podeželju, povezovanje gospodarskih javnih
služb, ureditev ravnanja z odpadki v komunalnih privezih, ureditev odlaganja odpadkov, trajnostna dostopnost,
vzpostavitev sistema trajnostnih oblik mobilnosti, sodelovanje in povezovanje za varstvo okolja, vključevanje
okoljskih vidikov v delo občinskih uprav, okoljsko izobraževanje. Dolgoročni kazalci so: učinkovitejše varstvo in
raba naravnih virov, dnevna poraba vode (l/prebivalca) iz vodooskrbnih sistemov, dohodek upravljanih območij,
poraba primarne energije, zmanjšano obremenjevanje okolja, stroški komunalnih storitev, trajnostna dostopnost,
poraba goriv v prometu, število uspešnih dogovorov o zmanjševanju vplivov iz dejavnosti in gospodinjstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 568.341 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilji so: preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti
okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in porast obnovljivih virov energije; odpravljanje
posledic obremenjevanja okolja, vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne
učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se
bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjševanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj
in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in neustrezne uporabe tal.
V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja, spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi
meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in
izveden tako, da povzroči čim manjše obremenitev okolja, prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije,
standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki
urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti,
ranljivosti ali obremenjenosti okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 78.000 €
Opis podprograma
Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vodenje postopkov v skladu z
odločitvijo o nadaljnjem obratovanju, izpolnjevanje obveznosti po odškodninski pogodbi ter izvajanje drugih
dogovorjenih nalog s tega delovnega področja, tudi sanacije divjih odlagališč in različne EKO akcije ter druge
oblike varovanja okolja in osveščanja javnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, nacionalni program
varstva okolja, različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi. Zagotovitev
najugodnejše oblike izvajanja javne službe za občane Občine Miren-Kostanjevica in občane okoliških občin, ki so
vključene v skupni sistem ravnanja z odpadki. Kazalci: zagotovljeno zbiranje in ravnanje z odpadki, vključenost
gospodinjstev v redni odvoz odpadkov, zmanjševanje števila divjih odlagališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje. Kazalci: zagotovljeno
izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, urejeni akti, pridobljena so financerska sredstva, izvedene
akcije, manjše število divjih odlagališč.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

15001010 - Splošna komunalna dejavnost
Vrednost: 26.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 26.000 €. Sredstva na proračunski postavki so namenjena različnim stroškom na
področju občinske komunalne dejavnosti, kot npr. odvoz smeti, plačilo odvoza in deponiranja azbestnih odpadkov
občanov, materialni stroški vzdrževalcev, stroški opreme vzdrževalcev, drugo vzdrževanje javnih površin
(pometanje in košnja), zasaditve, ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

15001030 - Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-07-0008 Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15001040 - CERO Nova Gorica
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 40.000 €. Sredstva so namenjena financiranju skupne uporabe zbirnega centra CERO
Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Odlagališče nenevarnih odpadkov v Stari Gori je bilo leta 2013 zaprto. Izdano je bilo okoljevarstveno dovoljenje
(OVD) za zapiranje. Zaradi zaprtja odlagališča (razen v delu poslovanja reciklažno - manipulativne ploščadi z
zbirnim centrom, ki je sestavni del GJS) ne obstaja pravna podlaga, da bi bili stroški v zvezi z izvajanjem obveznosti
iz OVD del cene GJS ravnanja s komunalnimi odpadki.
Mestna občina Nova Gorica (MONG) financira zaprto odlagališče v obdobju veljavnosti OVD, predvidoma 30 let,
ostale občine kot souporabnice odlagališča (tudi OMK), pa ji morajo povrniti sorazmeren del stroškov financiranja.
Okvirni znesek, ki ga je dolžna kriti OMK, kot souporabnica odlagališča, za povračilo stroškov izvrševanja OVD
MONG-u, za obdobje od 14. 6. 2020 do 14. 6. 2021 znaša po zadnjih izračunih 31.330,93 EUR brez DDV oz.
38.223,73 EUR z DDV.

5004 - Krajevna skupnost Temnica
Vrednost: 28.265 €

15001034 - Gradnja in vzdrževanje kontejnerskih mest
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.000,- € so planirana sredstva za ureditev ekološkega otoka v Lipi
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica glede na realizacijo 2020

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 422.341 €
Opis podprograma
Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno
izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.
Nacionalni program je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom
Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani
skupnosti. Izpolnjuje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa
operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. Področje voda tako
zajema odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda.
Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni delež slovenske soudeležbe predstavljale poleg
integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne
okoljske zakonodaje. Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se
zagotavlja odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi
padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih
cest, Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod,
Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o
obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o
monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture,
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo
vodnega povračila.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilji so opredeljeni v strateških razvojnih usmeritvah občine Miren-Kostanjevica, dolgoročnemu
programu naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje do 2022. Z
izgradnjo kanalskega omrežja in čistilnih naprav se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Kazalec: odstotek gospodinjstev priključenih na čistilne naprave ter zadovoljstvo občanov z izvajanjem GJS
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

15002020 - Vzdrževanje čistilne naprave Bilje
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0014 - Vzdrževanje čistilne naprave Bilje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15002040 - Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbici
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 €- obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0018 - Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbici
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15002050 - Vzdrževanje čistilna naprave Opatje selo
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0015 - Vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15002060 - Priključki na kanalizacijo
Vrednost: 45.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 45.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB75-17-0012 - Priključki na kanalizacijo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15002070 - Odvajanje odpadnih voda Miren-Orehovlje, razni odseki
Vrednost: 275.341 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 275.341 € - obrazložitev NRP. V Mirnu se bo uredilo na posameznih odsekih ustrezno
infrastrukturo za odvajanje odpadnih komunalnih voda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0004 - Odvajanje odpadnih voda Miren, Orehovlje, razni odseki
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

15002080 - Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih vod
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana na novo v višini 35.000 € za subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15002130 - Kanalizacija in ČN Opatje selo
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0015 - Kanalizacija in ČN Opatje selo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15002140 - Kanalizacija Bilje
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 12.000 € - obrazložitev v NRP.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0012 Kanalizacija Bilje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
Vrednost: 68.000 €
Opis podprograma
Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in
aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel
trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja s
poudarkom na kakovosti kopalnih vod in protipoplavne politike.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave,
Nacionalni program varstva okolja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike onesnaženosti
vode, kar nalaga evropska direktiva in na kar opozarja tudi Evropska komisija, ter zagotavljanju bolj čistega in
zdravega okolja za občane Občine Miren-Kostanjevica. Aktivnosti bodo trajale več let.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Na podlagi monitoringa kakovosti vode na območju reke Vipave in Vrtojbice preveriti ustreznost parametrov, v
primeru povišanih vrednosti v naslednjih letih izpeljati aktivnosti za izboljšanje kakovosti vode, nato sprejeti
program ukrepov za izboljšanje stanja vode.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

15003010 - Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 8.000 €. S predlogom so planirana sredstva za izvajanje ukrepov za zmanjševanje
populacije tigrastih komarjev v stoječih vodah na javnih površinah v občini (jaški meteorne kanalizacije, kali,
mlake..). Proizvod s katerim se izvaja zatiranje je biološko nevtralno in deluje na principu preprečevanja izleganja
jajčec in razvoja ličink v stoječih vodah. Poleg navedenega se izvaja deratizacija in drugi ukrepi dezinsekcije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15003020 - Analiza bivalnega okolja
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 3.000 € in zajema analizo vode reke Vipave in Vrtojbice v mesecih kopalne sezone.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

15003080 - Projekt VISFRIM - protipoplavni ukrepi - 1. faza
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 17.000 €. Podrobneje je obrazložena v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-17-0005 VISFRIM.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Na podlagi projektne dokumentacije PZI in investicijske dokumentacije.

15003110 - Sanacija Vipave v Mirnu pri hišni št. 141
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Sanacija Vipave v Mirnu pri hišni št. 141 je planirana v višini 40.000 €. Investicijo bo vodila Direkcija RS
za vode. Občina bo sofinancirala samo del investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
Vrednost: 477.155 €
Opis glavnega programa
Področje ureja varstvo okolja pred njegovim obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva
okolja, javne službe varstva okolja in druga, z varstvom okolja povezana vprašanja. Področje zajema naloge,
opredeljene v statutu občine in v zakonskih predpisih, ki so usmerjene k ohranjanju narave in izboljšanju stanja
okolja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Izhodišča za delo so podana v državni in EU zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja
posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih:
Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva okolja, Program varstva, Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, Operativni program akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti s
programom upravljanja Natura 2000 območij, Operativni program varstva naravnih vrednot - Nacionalni energetski
program.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje
onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.
Dolgoročni cilji: učinkovitejše varstvo in raba naravnih virov, spodbujanje varčevanja z vodo in izrabe alternativnih
vodnih virov, vzpostavitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij. Dolgoročni kazalci so: učinkovitejše
varstvo in raba naravnih virov, dnevna poraba vode (l/prebivalca) iz vodooskrbnih sistemov, dohodek upravljanih
območij, poraba primarne energije, zmanjšano obremenjevanje okolja, stroški komunalnih storitev, trajnostna
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dostopnost, poraba goriv v prometu, število uspešnih dogovorov o zmanjševanju vplivov iz dejavnosti in
gospodinjstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Vrednost: 477.155 €
Opis podprograma
Z izvedenimi projekti se bo izvajalo programe in naložbe za Varovanje in obnovo biotske raznovrstnosti ter
spodbujanje ekosistemskih storitev vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program akcijski načrt ohranjanja biotske
raznovrstnosti s programom upravljanja Natura 2000 območij.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilj izboljšanje habitata in stanja ohranjenosti živalskih vrst določenih v PUN kot so: Laška žaba, Veliki pupek,
Hribski urh, Močvirska sklednica, Vidra.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letne cilje in končne cilje izvedenih projektov bo meril Zavod RS za varstvo naravne dediščine, ki sodeluje pri vseh
tovrstnih programih in projektih.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

15004030 - Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISLIN
Vrednost: 113.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 113.300 €. Podrobnejša obrazložitev je v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-16-0007 - Revit. reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISLIN.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Projektni predlog.

15004040 - Renaturacija reke Vipave-projekt VIPava
Vrednost: 362.855 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila planirana v višini 362.855 €. Podrobnejša obrazložitev je v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-17-0006 - VIPava.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Na podlagi projektne in investicijske dokumentacije.

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €
Stran 72 od 140

15004015 - Ureditev kala
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v znesku 1.000,-€ zajema stroške ureditve zaraščenega kala in vzdrževanje poljskih poti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica glede na realizacijo 2020

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Vrednost: 607.870 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje
z zemljišči in komunalna dejavnost). Zajema štiri glavne programe.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti,
predvsem uredbe in pravilniki.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost
bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 98.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost
bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

Stran 73 od 140

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica. Sprejem občinskih
podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb in dopolnitev s strani Občine Miren-Kostanjevica
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 8.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje stavbnih zemljišč, evidence komunalnih
vodov in naprav, izvedba geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter ažurno vnašanje zemljiško
katastrskih sprememb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski odmeri, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Urejanje in ažuriranje geodetskih podatkov, ki bodo omogočali izvajanje storitev povezanih s spremembami v
prostoru, izvajanju zemljiške politike in učinkovito upravljanje z nepremičnim premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Priprava podatkov za pravočasno letno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljica za fizične in pravne
osebe, izvedba planiranih geodetskih storitev za potrebe urejanja prodaje in nakupa nepremičnin in zemljišč,
vzdrževanje, dopolnjevanje, posodabljanje baz podatkov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16001010 - Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve)
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Redni stroški urejanja prostora so planirani v višini 8.000 € in zajemajo stroške geodetskih storitev, parcelacij,
cenitev in drugih podobnih storitev v višini 7.000 € ter druge operativne odhodke v višini 1.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 90.000 €
Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje zajema pripravljanje in vodenje postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov občine,
predvsem spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov in
njihovih sprememb in dopolnitev, kar zahteva sodelovanje svetovalcev, izdelavo različnih strokovnih podlag ter
izvedbo natečajev in delavnic.

Stran 74 od 140

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti,
predvsem uredbe in pravilniki.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj: Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj
občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.
Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Sprejem občinskih podrobnih prostorskih
načrtov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izvedba zastavljenega programa na področju prostorskega načrtovanja za območje Občine Miren-Kostanjevica.
Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Sprejem občinskih podrobnih prostorskih
načrtov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16002000 - Prostorski akti
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 30.000 €. Stroški so namenjeni delovanju občinskega urbanista ter pripravi prostorskih
aktov (OPN, OPPN).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-07-0009 - Prostorski akti
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pridobljene ponudbe, ocena realizacije iz preteklih let.

16002020 - GOLEA-energetski koncept občine
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 € . Sredstva so namenjena za izvajanje energetskega knjigovodstva,
upravljanje z energijo, terenske oglede javnih objektov, izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK, izvajanje
energetskega knjigovodstva, izvedba delavnic za izobraževanje zaposlenih na šolah in hišnikov ter izdelave
energetskih izkaznic za javne stavbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16002050 - Prostorske zasnove in strokovne podlage
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 €. Predvidena je izdelava prostorskih zasnov in drugih strokovnih podlag (kot
npr.: programi opremljanja, ipd.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-17-0015 - Prostorske zasnove in strokovne podlage

Stran 75 od 140

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16002070 - Komunalno opremljanje zemljišč
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 30.000 € in je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč z občinsko
infrastrukturo, na katerih je predvidena gradnja stanovanjskih stavb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0011 - Komunalno opremljanje zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 363.955 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč,
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz
lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, zagotavljanje prostora na
pokopališčih, izgradnja poslovilnih vežic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Priprava, vodenje in spremljanje investicijskih projektov, dokončanje vodovodov v gradnji, izvedba
rekonstrukcije na sekundarnih vodovodih in ureditev dezinfekcije na obstoječih vodovodih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 120.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o določitvi
cene subvencioniranega prevoza pitne vode, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
- zagotavljanje ustrezne pitne vode in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi za vse občane,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj, etnoloških izboljšav, priključevanje novih uporabnikov na
vodovodno omrežje, vzpostavitev in vodenje katastra vodovodnega omrežja.

Stran 76 od 140

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov po planu investicij in investicijskih vzdrževanj.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16003010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Vrednost: 100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 100.000 €. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-07-0014 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16003020 - Oskrba s pitno vodo obale in krasa
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 1.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0003 Oskrba s pitno vodo obale in krasa
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16003030 - Subvencioniranje razlike v ceni vode
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 12.000 € in zajema subvencioniranje vode Kraškim vodovodom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Sprejete cene.

16003050 - Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G.
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 7.000 € in zajema vodenje infrastrukture v skladu s pogodbo s Kraškim vodovodom in
Vodovodom in kanalizacijo Nova Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pogodba.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 10.960 €
Stran 77 od 140

Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč in mrliških vežic.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških, Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilji so ohranjanje nivoja vzdrževanj površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Vzdrževanje javnih površin v skladu s predvidenim programom.

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 100.339 €

16004120 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v okviru režijskega obrata v višini 10.000 € in zajema stroške za upravljanje in tekoče
vzdrževanje pokopališč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

5001 - Krajevna skupnost Miren
Vrednost: 25.246 €

16004011 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 200,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra prejšnjega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški elektrike, vode in odvoz smeti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Miren na podlagi realizacije 2020

5002 - Krajevna skupnost Bilje
Vrednost: 44.538 €

16004012 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 120 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 120,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški elektrike, vode in odvoz smeti.

Stran 78 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Bilje na podlagi realizacije 2020

5003 - Krajevna skupnost Kostanjevica
Vrednost: 15.402 €

16004013 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 50 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 50,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški elektrike, vode in odvoz smeti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Kostanjevica na podlagi realizacije 2020

5004 - Krajevna skupnost Temnica
Vrednost: 28.265 €

16004014 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 100,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški elektrike, vode in odvoz smeti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica na podlagi realizacije 2020

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €

16004015 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 50 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 50,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški vode in odvoz smeti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica na podlagi realizacije 2020

Stran 79 od 140

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo
Vrednost: 25.349 €

16004016 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 310 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 310,- € se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški elektrike, vode, odvoz smeti in stroške vzdrževanja pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Opatje selo na podlagi realizacije 2020

5007 - Krajevna skupnost Sela na Krasu
Vrednost: 15.763 €

16004017 - Vzdrževanje pokopališč
Vrednost: 60 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 60,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški elektrike, vode in odvoz smeti
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Sela na Krasu na podlagi realizacije 2020

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje
Vrednost: 14.484 €

16004018 - Vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Vrednost: 70 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 70 ,-€ se planira obratovalne stroške iz decembra preteklega leta v zvezi z urejanjem
pokopališča in mrliške vežice: stroški vode in odvoz smeti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Orehovlje na podlagi realizacije 2020

16039003 - Objekti za rekreacijo
Vrednost: 221.295 €

Stran 80 od 140

Opis podprograma
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, prireditveni
prostori, ipd) gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov zan rekreacijo
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok, mladine ter zagotovitev urejenosti
javnih površin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilji so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev
obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16005010 - Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 € za nakup opreme vzdrževalcev oz. režijskega obrata.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0017 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

16005020 - Kamp - Sela na Krasu
Vrednost: 176.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 176.000 €. V Selah na Krasu se bo uredila 1. faza Kampa Sela na Krasu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0002 Kamp - Sela na Krasu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Projekt je bil odobren na 2. javnem razpisu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za
lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

16005060 - Fitnes na prostem Vojščica
Vrednost: 18.486 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 18.486 €. V Vojščici se bo uredilo Telovadnico na prostem. Za ta namen bodo
nabavljena telovadna orodja. Projekt se bo prijavilo na javni razpis Fundacije za šport.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5001 - Krajevna skupnost Miren
Vrednost: 25.246 €
Stran 81 od 140

16005011 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 6.094 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 6.094,- € se planira stroške zasaditve s cvetjem in urejanje zelenic v kraju in druga gradbena
dela v zvezi z urejanjem kraja
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Miren na podlagi realizacije 2020

5002 - Krajevna skupnost Bilje
Vrednost: 44.538 €

16005012 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.500,- € se planira stroške zasaditve s cvetjem, košnjo in urejanje zelenic v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Bilje na podlagi realizacije 2020

5003 - Krajevna skupnost Kostanjevica
Vrednost: 15.402 €

16005013 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 1.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.900,- € se planira stroške zasaditve s cvetjem, urejanje zelenic v kraju in materialne stroške
vode in elektrike
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Kostanjevica na podlagi realizacije 2020

5004 - Krajevna skupnost Temnica
Vrednost: 28.265 €

16005014 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 2.077 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.077,- € se planira stroške urejanja zunanjih površin v Lipi, Temnici in Novelu, urejanje
zelenic v kraju in materialne stroške vode in elektrike za igrišče
Stran 82 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Temnica na podlagi realizacije 2020

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €

16005015 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 1.350 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.350,- € se planira stroške za urejanje parkov in zelenic v kraju in materialne stroške elektrike
in vode (prireditveni prostor)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica na podlagi realizacije 2020

16005065 - Fitnes na prostem Vojščica
Vrednost: 1.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.300,- € se planira sofinanciranje nakupa opreme pri projektu urejanja fitnesa na prostem v
Vojščici
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica na podlagi realizacije 2020.

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo
Vrednost: 25.349 €

16005016 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 800,-se planira stroške za urejanje zelenic, materialne stroške vode (prireditveni prostor)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Opatje selo na podlagi realizacije 2020

5007 - Krajevna skupnost Sela na Krasu
Vrednost: 15.763 €

Stran 83 od 140

16005017 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 6.811 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 6.811,- € se planira stroške za urejanje prireditvenega prostora, materialne stroške vode in
elektrike za prireditveni prostor in stroške vzdrževanja in urejanja zelenic
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Sela na Krasu na podlagi realizacije 2020

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje
Vrednost: 14.484 €

16005018 - Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic
Vrednost: 2.977 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.977,- € se planira stroške za urejanje in investicijsko vzdrževanje vaškega parka, materialne
stroške elektrike in stroške vzdrževanja, zasaditve in košnjo zelenic
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Orehovlje na podlagi realizacije 2020

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 6.700 €
Opis podprograma
Podprogram zajema stroške praznične okrasitve naselij in izobešanja zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Ohranjanje krašenja v času novoletnih praznikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Skrb za obešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, poskrbeti za primerno in lično novoletno krašenje po
Občini Miren-Kostanjevica. Glede na to, da so okraski dotrajani, jih je potrebno pred okrasitvijo popraviti.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16006010 - Novoletna okrasitev
Vrednost: 2.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški novoletne okrasitve so planirani v višini 2.200 € in zajemajo montažo in demontažo novoletnih okraskov.

Stran 84 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija iz preteklih let.

16006020 - Nakup in popravilo novoletnih okraskov
Vrednost: 1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je predvidena v višini 1.500 € - obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0018 - Nakup in popravilo novoletnih okraskov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5001 - Krajevna skupnost Miren
Vrednost: 25.246 €

16006011 - Novoletna okrasitev in postavitev mlajev
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.000,- € se planira stroške za novoletno okrasitev in post.mlajev v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Miren na podlagi realizacije 2020

5002 - Krajevna skupnost Bilje
Vrednost: 44.538 €

16006012 - Novoletna okrasitev in postavitev mlajev
Vrednost: 1.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 1.800,- € se planira stroške za novoletno okrasitev in postavitev mlajev v kraju
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Bilje na podlagi realizacije 2020

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje
Vrednost: 14.484 €

16006018 - Novoletna okrasitev in postavitev mlajev
Vrednost: 200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 200,- € se planira stroške za novoletno okrasitev v kraju

Stran 85 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Orehovlje na podlagi realizacije 2020

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram Druge komunalne dejavnosti zajema Urejanje in vzdrževanje javnih površin, ki jih bo s 1. 1. 2021 začel
urejati režijski obrat.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in
57/11 - ORZGJS40),
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 UPB, 128/20),
Odlok o gospodarskih službah v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08,106/12 in 128/20),
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 128/20, z dne 25. 9. 2020).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje urejenih in vzdrževanih javnih površin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje urejenih in vzdrževanih javnih površin.

5000 - Režijski obrat
Vrednost: 100.339 €

16006040 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v okviru režijskega obrata v višini 5.000 € za urejanje in vzdrževanje javnih površin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 40.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti
Občine Miren-Kostanjevica.

Stran 86 od 140

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilji programa so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti za rešitev
stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja, ki ga pripravi upravnik
stanovanj, ki so v lasti Občine Miren-Kostanjevica. Planirani kazalci na podlagi katerih bomo merili uspešnost
zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo se
preprečujejo staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se povečuje tudi vrednost stanovanj.
Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
Vrednost: 20.000 €
Opis podprograma
V l. 2020 je Občinski svet sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki
je podlaga, ter določa pogoje za subvencioniranje komunalnega prispevka. Subvencionirana sredstva zagotovi
občina s postavko v proračunu.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 134/2020).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Učinki na demografsko sliko prebivalstva v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16007000 - Subvencija komunalnega prispevka za mlade in mlade družine
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planira se sredstva za kritje subvencije komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v višini 20.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na odmerjene komunalne prispevke v l. 2020.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 20.000 €

Stran 87 od 140

Opis podprograma
Program na stanovanjskem področju: vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe
(tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, električne energije, vode in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje
stanovanjskih objektov in druge operativne odhodke).
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o merilih za ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Miren-Kostanjevica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih
ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje
kvalitete bivanja. Cilj: obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16007010 - Vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 20.000 € in zajema plačilo stroškov električne energije, vode in komunalne storitve,
odvoz smeti, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, druge operativne
odhodke ter rekonstrukcije in adaptacije. V postavki je planirna adaptacija stanovanja na naslovu 142c.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Vrednost: 105.915 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki
jih je občinam opredelil Zakon o lokalni samoupravi (obvezne in neobvezne javne gospodarske službe in prostorsko
načrtovanje). Program opredeljuje urejanje zemljiškoknjižnih stanj, predvsem v sferi že obstoječe komunalne
infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobij) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji
prihodnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno s prostorsko politiko se v tem programu zagotavljajo sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč,
uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne javne infrastrukture in reševanje drugih
premoženjsko pravnih zadev vezanih na nepremičnine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069002 - Nakup zemljišč
Stran 88 od 140

16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 105.915 €
Opis podprograma
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani
s konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS-1/(Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 - ZDLGPE).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilji so:
- Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti
zadostno število parcel za gradnjo.
- Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske
dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Kazalec doseganja ciljev:
- spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Miren-Kostanjevica.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

16009010 - Nakup zemljišč
Vrednost: 105.915 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 105.915 €.
Podrobna obrazložitev je podana v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto
2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0015 - Nakup zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 22.300 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za
uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Stran 89 od 140

- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zagotavljanje osnovnega in zobozdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti, spodbujanje programov
za preventivo, zagotavljanje mrliško-ogledne službe, financiranje prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje občanov, ki nimajo lastnih sredstev, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih
pogodb.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo
Vrednost: 1.800 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti in programov.
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Na našem
področju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod
enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove in lekarne ter
spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z
namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je spremljanje dejavnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti na podlagi letnih poročil ter
spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Vrednost: 1.800 €
Opis podprograma
Dejavnost zdravstvenih domov obsega: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje ZD,
nakup opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je nadaljevanje programov ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnih
poročil in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

17020010 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti
Vrednost: 1.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 1.800 €. Zajema sredstva za sofinanciranje skupne ambulante za odvisnike v Novi
Gorici (sofinanciranje stroškov dela psihoterapevta)- v skladu s številom uporabnikov iz občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Prevzete pogodbene obveznosti v skladu s programom dela.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 20.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo. Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita
z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in
izvajanje storitev v okviru mrliško ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno
urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani RS, s stalnim
bivališčem v občini in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje izvajanja zakonsko opredeljenih obveznosti na področju zdravstvenega zavarovanja občanov in
plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 15.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški
dejavnosti.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje pravice vsem občanom, ki so do nje upravičeni oz. storitev potrebujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Nižji stroški bi izkazovali trend upadanja števila brezposelnih oseb ter manjše število mrliških ogledov v občini.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

17001000 - Nakup in vzdrževanje defibrilatorja in omaric
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 € - vzdrževanje defibrilatorjev in omaric (12 kos).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-17-0007 - Nakup defibrilatorja in omaric
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena stroškov v preteklem letu.

17001010 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe
Vrednost: 13.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 13.500 € in zajema plačilo obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje za
brezposelne osebe v skladu z zakonodajo. Postavka je planirana 50% manj kot v letu 2020, ker se za leto 2021
predvideva prenos teh stroškov na državo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračuni temeljijo na dosedanjem številu upravičencev in trendu rahlega upadanja števila.

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško
ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliških pregledov, sanitarne obdukcije, prevoze zdravnikov
mrliških preglednikov na mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne
službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje plačila mrliških ogledov in obdukcij za občane.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plačilo izvršenih ogledov.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

17002010 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 €. Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe,
v katera je vključena tudi obveznost za zagotavljanje stalne dežurne službe. Postavka je planirana za 50% manj kot v
letu 2020, ker naj bi se v letu 2021 ti stroški preneseli na državo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena na podlagi realizacije preteklega leta ter zakonskih obveznosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 580.467 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa,
programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne
skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o športu, Nacionalni program športa.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Ohranjanje kulturne dediščine, spodbujanje kulturnih programov in projektov ter prireditev, zagotavljanje
trajnejših pogojev za ustvarjanje, knjižničarstvo, drugi umetniški programi .
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 65.053 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo
nepremične in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Ohranjanje nepremične dediščine, predvsem stavbne dediščine in spomenikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prenova in ohranjanje spomenikov kulturne dediščine. Doseganje zastavljenih ciljev se težko meri
kvantitativno, glavno merilo je stopnja in količina ohranjenih spomenikov kulturne dediščine.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 65.053 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito in vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine
zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega
spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki
lokalnega pomena, vzdrževanje grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izvedba vzdrževalnih in investicijsko-vzdrževalnih del.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18001010 - Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 12.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0007 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18001020 - Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje
Vrednost: 22.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine - Cerje je planirana v višini 22.000 € obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-07-0002 Pomnik - muzej na Cerju
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18001050 - Poti miru
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 25.000 €. Podrobnejša obrazložitev v NRP.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-17-0001 - Pot miru - Via di pace
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €

18001015 - Vzdrževanje grobišč
Vrednost: 2.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 2.200,- € se planira stroške vzdrževanja spomeniških obeležij in grobišč, oz.saniranje zidu stare
cerkvice
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica na podlagi realizacije 2020

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo
Vrednost: 25.349 €

18001016 - Obnova kulturnih spomenikov
Vrednost: 3.853 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 3.853,00 € se planira stroške vzdrževanja spomeniških obeležij in grobišč
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Opatje selo na podlagi realizacije 2020

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 379.107 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
- zagotavljanje sredstev za delovanje Goriške knjižnice in za letno nabavo knjig, ohranjanje in nadgradnja delovanja
podružnične knjižnice, sofinanciranje bibliobusa,
- informiranje prebivalstva o dogajanju v občini preko občinskega glasila,
- večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom,
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine ter podpiranje raznolikosti
kulturnih dogodkov na območju občine,
- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno vzgojne
produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine,
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- spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja,
- sofinanciranje izdaje knjig in publikacij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizacija programov, projektov, storitev, vezanih na kulturne programe, projekte, prireditve.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 125.800 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, bibliobus, druge programe v
knjižnicah, izdajanje občinskega glasila, sofinanciranje izdaje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje sredstev za ustanovo, ki v javnem interesu nudi informiranje, večanje bralne
pismenosti, izobraževanje, razvedrilo, zagotavljanje sredstev za izdajanje občinskega informatorja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotovitev sredstev za sofinanciranje Goriške knjižnice, redno izdajanje občinskega glasila.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18002000 - Krajevni knjižnici Bilje in Miren
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 25.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18002010 - Goriška knjižnica F. Bevka
Vrednost: 74.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 74.800 €.Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač zaposlenim v knjižnici,
materialnim stroškom, stroškom nabave knjižničnega gradiva, stroškom potujoče knjižnice, stroškom delovanja
Podružnične knjižnice v Biljah in nakupu knjig v skladu s pogodbo.
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev, del sredstev
za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo. Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja območna
knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine
prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje informacij, obdelavo,
službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem
področju (edina naloga, ki jo plačuje država): strokovna nabava, priprava in ponudba gradiva za uporabnika.
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Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij. Skupne stroške
delovanja knjižnice si procentualno glede na število prebivalcev delijo občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica,
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko (materialni stroški in stroški dela povezani z izborom, nabavo in
obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke, bibliobus, delovanje skupnih služb knjižnice - 53. člen
Zakona o knjižničarstvu)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan Goriške knjižnice.

18002020 - Izdajanje občinskega informatorja
Vrednost: 22.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 22.000 €. Sredstva so namenjena za izdajanje občinskega informatorja in zajemajo
stroške priprave in izdaje glasila (oblikovanje, tisk, avtorski honorar uredniku, stroški trženja oglasov).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo v preteklem letu.

18002030 - Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov in revij so planirana sredstva v višini 4.000 €, ki se bodo razdelila na
podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

18039002 - Umetniški programi
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje dejavnost javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi
samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Uspešna realizacija programov in namenska poraba sredstev dodeljenih programom v kulturi.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €
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18003020 - Sofinanciranje programov Glasbene mladine
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 €. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov Glasbene mladine vzgoja mladih poslušalcev s komentiranimi šolskimi in mladinskimi koncertnimi programi različnih glasbenih
zvrsti. Programi se izvajajo v šoli in vrtcu OŠ Miren.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan izvajalca (Kulturni dom Nova Gorica) in ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 50.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti
(revije, srečanja, poklicna gostovanja), Kulturnega doma Nova Gorica, programov Glasbene mladine ter programov
in projektov občinskih kulturnih društev ter društev s področja tehnične kulture.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik
o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture
v Občini Miren-Kostanjevica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Spodbujanje ljubiteljske kulture (delovanja društev, prireditev, ohranjanja dediščine s področja kulture ..).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Namenska poraba sredstev razdeljenih na javnem razpisu za programe in projekte v kulturi.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18004010 - Kulturna društva, neprofitne kult.org. in posamezniki
Vrednost: 48.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 48.000 € in zajema sredstva za financiranje dejavnosti kulturnih društev in društev s
področja tehnične kulture (programov in projektov) na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan izvajalca in ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

18004020 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 € in zajema sredstva za sofinanciranje delovanja sklada v skladu s pogodbo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan izvajalca in ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 201.307 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje muzejskih dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk Nova Gorica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov muzejev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Uspešna realizacija programov in namenska poraba dodeljenih sredstev.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18005010 - Goriški muzej
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 3.000 € in vključujejo sofinanciranje programov Goriškega muzeja, izvedenih na ali
za območje Občine Miren-Kostanjevica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plan izvajalca in ocena glede na realizacijo v preteklih letih.

18005030 - Kamin Frnaža Bilje
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0012 Kamin Frnaža Bilje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18005040 - Stalna muzejska zbirka na Cerju
Vrednost: 188.307 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 188.307 €. Projekt "Na zahodnem robu", stalna postavitev Goriškega muzeja v
Pomniku miru na Cerju, je izrednega pomena, ne samo za prebivalce občine Miren-Kostanjevica, temveč ima z
opisom celotne slovenske zgodovine, s poudarkom na zgodovinskih izkušnjah, ki so jih bili deležni prebivalci na
Primorskem, izreden pomen za celotno Primorsko, tako za Goriško, kot tudi za Obalno-Kraško regijo. Projekt bo
financiran s strani občin Goriške, kot tudi Obalno-Kraške regije. Ker projekt presega občinski pomen oz.
zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev sosednjih občin, zato je vsekakor tudi v javnem interesu države. Pri planiranih
virih financiranja se je upoštevalo, da Občina Miren-Kostanjevica zagotovi 20.000 EUR, kar predstavlja skoraj 11%
celotne investicije, obe mestni občini (Nova Gorica in Koper) v Goriški in Obalno-Kraški regiji prispevata 5.000
EUR vsaka, občine, v katerih je tudi Upravna enota RS, prispevajo po 4.000 EUR, ostale občine prispevajo po 3.000
EUR, Ministrstvo za kulturo zagotovi 50.000 EUR, preostala sredstva (dobrih 25% vseh sredstev) pa s prispevki
sponzorjev in donatorjev
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 20.200 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Sofinanciranje programov posebnih skupin - delno kritje materialnih stroškov in stroškov delovanja posebnih
skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in projektov s tega področja,
zadovoljstvo uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje programov združenj in društev veteranov, borcev ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Sofinanciranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: število udeležencev, kvaliteta programov in
posledično zadovoljstvo občanov.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18006010 - Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih
invalidov
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 3.000 € in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa - sofinanciranje drugih
družbenih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede ne realizacijo preteklih let.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 17.200 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev in društev žena.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter
drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje pogojev za aktivno vključevanje čim večjega števila članov društev upokojencev, društev žena ipd. v
družbeno življenje v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Poraba zagotovljenih proračunskih sredstev na razpisu. Kazalci: kvaliteta programov in zadovoljstvo udeležencev.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18008010 - Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 6.000 € in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklih let.

18008020 - Sof. javnih del v javnih zavodih
Vrednost: 11.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 11.200 € za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 116.107 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju
športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Vključevanje čim večjega števila prebivalcev v športne in rekreacijske aktivnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, usmeritev v
povečevanju otrok in mladine v športnem udejstvovanju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa
Vrednost: 111.107 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v
društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč: obratovalni stroški, zavarovanje in
upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih
objektov, dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje vadbe za čim večje število predšolskih, šolskih otrok in mladine in zagotavljanje vadbe za ostalo
populacijo v čim večjem številu (rekreacija).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Število športno aktivnega prebivalstva na področju kakovostnega in vrhunskega športa, izboljšanje pogojev vadbe za
šport nadarjenih otrok in mladine, število kategoriziranih športnikov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18009010 - Sofinanciranje športnih društev
Vrednost: 48.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 48.000 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za šport.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklih let.

18009030 - Financiranje športa v vrtcih in šolah
Vrednost: 3.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka financiranje športa v vrtcih in šolah je planirana v višini 3.400 €. Sredstva se dodelijo OŠ Miren na podlagi
pogodbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na potrebe in realizacijo preteklih let.

18009040 - Investicije v šport
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 30.000 € - investicijski transfer ND Adria v višini 15.000 € in ND Bilje v višini
15.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0008 - Investicije v športno infrastrukturo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

18009060 - Zamenjava umetne trave ND Adria
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 25.000 € - obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0013 - Zamenjava umetne trave ND Bilje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

5005 - Krajevna skupnost Vojščica
Vrednost: 25.919 €

18009045 - Investicije v športne objekte
Vrednost: 4.707 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki v višini 4.707,- € se planira dokončanje ureditve v športnem parku in igrišču na Vojščici in stroške
vzdrževanja: str. elektrike in druga dela
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan KS Vojščica glede na realizacijo 2020
Stran 103 od 140

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi,
sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami, gradnja in vzdrževanje
prostorov za mladinsko dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter
drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Vključevanje mladih v programe in projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem
omogočajo aktivno udejstvovanje na področju družabnega življenja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija programov društev, ki delajo z mladimi.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

18010010 - Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na potrebe in realizacijo preteklih let.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 2.597.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanje ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o
plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
- zagotavljanje materialnih osnov za izvajanje programov,
- zagotavljati nadstandardne programe za večanje kakovosti in ponudbo različnih programov.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 732.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtca in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Ohraniti vse štiri enote vrtca v občini, ohraniti oz. razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in
dostopni vsem staršem, zagotavljati prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi in nuditi souporabo
večnamenskih prostorov oz. telovadnic, zagotoviti vrtcem materialne osnove za cim boljše izvajanje programa kurikuluma).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti standard prostora in kakovost programov v okviru kurikuluma v vrtcih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci
Vrednost: 732.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili
staršev), nakup, gradnja, vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje prostorskih mest in kakovosti programov za vse predšolske otroke.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
S spremljanjem porabe na otroka iz javnih sredstev, povprečnega plačila staršev za vrtec v primerjavi s
stroški programa, poraba investicijskih sredstev na oddelek, razmerja med realizacijo na otroka in ceno
programa glede na državo, ugotavljati možnosti za racionalizacijo stroškov programa.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19001010 - Vrtec Miren
Vrednost: 607.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 607.000 €. Sredstva za plačilo vrtca zajemajo sredstva za kritje stroškov za delovanje
vrtca v skladu s planom OŠ Miren (sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, materialne stroške).
V vrtcu OŠ Miren je za šolsko leto 2020/21 je oblikovanih 10 oddelkov predšolske vzgoje na štirih lokacijah, v
katere je v šolskem letu 2020/2021 vključenih 146 otrok.
Miren: 4 oddelki, 65 otrok
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Bilje: 3 oddelki, 43 otrok
Kostanjevica na Krasu: 2 oddelka, 22 otrok
Opatje selo: 1 oddelek, 16 otrok
Za izvedbo 9 urnega programa v vrtcu z 10 oddelki je v letu 2020/21 zaposlenih 33,09 oseb, od tega 10,28
vzgojiteljic, 11,68 pomočnic vzgojiteljic, 0,53 pomočnice ravnatelja ter ostalo tehnično osebje.
Delovanje vrtca v skladu z Zakonom o vrtcih financira občina, v kateri imajo otroci skupaj s starši stalno
prebivališče, starši pa krijejo del cene programa glede na odločbo o višini znižanega plačila vrtca, vendar največ
77% cene. Izjema so tujci, ki krijejo 100% cene programa. Prispevek staršev, ki oddajo vlogo za znižano plačilo
vrtca, določi center za socialno delo in sicer glede na mesečni dohodek in premoženje družine.
Skladno z Zakonom o vrtcih cene programov na predlog vrtca določi ustanovitelj. V skladu s pravilnikom o
metodologiji se cene programov usklajujejo enkrat letno.
Cena za programe vrtca se računa v skladu z normativi, ki so tudi podlaga za oblikovanje oddelkov in za
sistemizacijo delovnih mest. Elementi za oblikovanje cene so:
1) stroški dela,
2) stroški materiala in storitev,
3) stroški živil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan OŠ Miren in ocena realizacije preteklih let.

19001020 - Ostali vrtci
Vrednost: 75.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ostali vrtci je planirana v višini 75.000 €. Zajema sredstva, ki jih občina plačuje drugim vrtcem za otroke,
ki imajo stalno bivališče v naši občini in obiskujejo vrtce izven naše občine - skladno z Zakonom o vrtcih in
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklih let.

19001040 - Izgradnja vrtca Opatje selo
Vrednost: 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 50.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-08-0001 Vrtec Opatje selo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 1.721.700 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in
poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, dvig kakovosti osnovnošolskega
izobraževanja, zagotavljanje enakih možnosti za vse učence.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za delovanje (sredstva za plače in druge osebne prejemke, sredstva za kritje
materialnih stroškov, sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 1.712.700 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge
materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah - dodatni program, nakup, gradnja in
vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Iskanje možnosti za učinkovitost opravljanja nalog z racionalno izrabo virov in kadrov, ki bo tako nudila
organizacijsko vzdržnost sistema ob upoštevanju enotnih standardov za zaposlene in učence.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Realizacija finančnega načrta osnovnih šol, rekonstrukcije prostorov OŠ.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19002010 - Nadstandardni program Osnovna šola Miren
Vrednost: 120.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka Nadstandardni program Osnovna šola Miren je planirana v višini 120.000 €. Zajema sredstva za
pokrivanje nadstandardnega programa OŠ Miren, sredstva za materialne stroške, sredstva za uporabo telovadnice Dom krajanov Negovan Nemec v Biljah. Na osnovi potreb oz. plana OŠ Miren se vsako leto sklene pogodba o
financiranju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan OŠ Miren in pogodbene obveznosti.

19002020 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana v višini 5.000 € - obrazložitev NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0009 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

19002030 - Osnovna šola Kozara
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 4.500 €. Zajema plačilo prispevka po mesečnih računih za otroke iz naše občine in
stroške delovanja javnega vrtca - razvojnega vrtca v OŠ Kozara.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklih let.

19002040 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara
Vrednost: 3.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 3.100 € - obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-11-0010 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan OŠ Kozara.

19002100 - Izgradnja telovadnice OŠ Miren
Vrednost: 1.580.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 1.580.000 € - obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0014 - Izgradnja telovadnice OŠ Miren
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

19002110 - Ostale osnovne šole
Vrednost: 100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 100 € in zajema sofinanciranje materialnih stroškov OE Waldorfska šola Primorska na
podlagi pogodbe o sofinanciranju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Pogodba.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 9.000 €
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Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za kritje materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo
glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje,..), nadomestila stroškov delavcem v skladu s
kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročno iskati rešitve za zagotovitev programov glasbene vzgoje, ki bodo lažje dostopni našim
otrokom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljali bomo sredstva za:
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni program, skladno s predlogom Glasbene šol Nova Gorica za naslednje programe:
- glasbena ustvarjalnost
- jazz-pop petje
- električna kitara.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19003010 - Sofinanciranje glasbenih šol
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 9.000 €. Sredstva zajemajo sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica in Glasbene
šole Sežana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plani glasbenih šol-ob upoštevanju ključa delitvene bilance in ocena realizacije preteklih let.

1905 - Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 2.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in sofinanciranje
programov vseživljenjskega učenja.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine in s tem spodbujati razvoj
vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
Stran 109 od 140

19059001 - Izobraževanje odraslih
Vrednost: 2.000 €
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti zavoda za izobraževanje odraslih. Zagotavljali bomo sredstva za
sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi
LUNG Nova Gorica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19004010 - Sofinanciranje programov Ljudske univerze
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-19-0008 Sofinanciranje programov Ljudske univerze
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Predlog LUNG - v skladu z delitveno bilanco med občinami.

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 141.300 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljanje sredstev za brezplačni prevoz osnovnošolcev, sofinanciranje dijaških vozovnic, pomoč pri študiju štipendije in denarna pomoč nadarjenim dijakom in študentom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z optimizacijo šolskih prevozov si bomo prizadevali znižati stroške šolskih prevozov. S štipendijami in razpisom za
študijske pomoči želimo omogočiti kakovostni študij dijakom in študentom in nagrajevanje uspešnih dijakov in
študentov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
Stran 110 od 140

19069003 Štipendije
19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 120.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje varnega prevoza otrok v šolo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotovitev sredstev za varen, vendar čim bolj racionalen prevoz otrok v osnovno šolo.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19005010 - Regresiranje prevozov učencev v šolo
Vrednost: 120.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 120.000 €. Sredstva so namenjena za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v
osnovno šolo in nazaj - OŠ Miren in OŠ Kozara - na podlagi Zakona o osnovni šoli (56. člen).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklih let in pogodbene obveznosti.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
Vrednost: 11.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj (subvencioniranje
mesečnih vozovnic).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja za vse občane ter izboljšanje izobrazbene strukture v
občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Število prejemnikov subvencije.
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4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19005030 - Regresiranje prevozov dijakov
Vrednost: 11.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 11.000 € in zajema regresiranje 40% cene mesečnih vozovnic za dijake s stalnim
bivališčem v občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena glede na realizacijo preteklih let.

19069003 - Štipendije
Vrednost: 2.800 €
Opis podprograma
Vključuje sredstva za štipendiranje v okviru Regijske štipendijske sheme. Regijska štipendijska shema je projekt, ki
temelji na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami
Zakona o štipendiranju gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:
- usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s
potrebami na trgu dela,
- dviga ravni izobrazbene strukture,
- zniževanja strukturne brezposelnosti,
- vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regije,
- povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
- pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, prek redne delovne
prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
- spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga
dela.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o štipendiranju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilj podprograma je spodbujanje razvoja kadrov, skladno s potrebami trga dela.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotovitev sredstev za štipendije.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19005040 - Regijska štipendijska shema
Vrednost: 2.800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.800 €. Regijska štipendijska shema je poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih
štipendij v vseh dvanajstih regijah v državi. V projektu Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije občina
Miren-Kostanjevica sofinancira kadrovske štipendije delodajalcem s sedežem na območju občine MirenKostanjevica. Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske
štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti
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nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1. Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij v naši regiji izvaja
Posoški razvojni center.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Planirana sredstva v preteklih letih.

19069004 - Študijske pomoči
Vrednost: 7.500 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje denarne pomoči nadarjenim dijakom in študentom.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Cilj podprograma je motivirati mlade talente za doseganje izjemnih rezultatov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotovitev sredstev za denarne pomoči nadarjenim dijakom in študentom. Kazalci: število izjemnih dosežkov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

19006010 - Denarna pomoč nadarjenim dijakom in študentom
Vrednost: 5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.500 €. Sredstva bodo razdeljena v skladu z razpisom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

19006020 - Sodelovanje s fakultetami pri raziskovalnih nalogah na področju
OMK
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so planirana sredstva v višini 2.000 € za sodelovanje s fakultetami pri raziskovalnih nalogah na
področju Občine Miren-Kostanjevica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 301.200 €
Stran 113 od 140

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2013-2020, Zakon o socialnem varstvu,
Zakon o humanitarnih organizacijah, Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu, Pogodba
o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Preprečevanje revščine in socialne izključenosti, zagotavljanje ustreznih pogojev za življenje ljudem s posebnimi
potrebami, druge pomoči potrebnim, zagotavljanje subvencij za stanarine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 28.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za pomoč družinam novorojencev in družinam, ki se znajdejo v stiski.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Spodbujanje rojstev, zagotavljati pomoč materialno ogroženim ter s tem izboljšati kvaliteto življenja in
zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine (namestitev žensk in otrok v "varne hiše").

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev in programov za socialno ogrožene skupine ter sofinanciranje pomembnih
programov. Kazalec je število novorojenih otrok ter število vključenih oseb v navedene oblike podpore.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 28.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje pomoč staršem ob rojstvu otrok ter sofinanciranje delovanja varne hiše.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje finančne in strokovne pomoči vsem, ki to potrebujejo oz. so do pomoči upravičeni.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Za vsakega novorojenca zagotoviti sredstva v višini, kot jo določa sprejeti pravilnik ter sredstva za sofinanciranje
drugih programov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

20001010 - Obdaritve ob rojstvu otroka
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 25.000 € in zajema denarno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500,00 € ter sredstva za
nakup knjižnih daril za obdaritev novorojenčkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let.

20001020 - Sof. delovanja varne hiše
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 3.000 € in zajema sofinanciranje delovanja varne hiše za žrtve nasilja v družini, pri
kateri občina sodeluje kot soustanovitelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let in pogodbene obveznosti.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 273.200 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v pomoč
družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim
ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljati materialno pomoč ogroženim, vpliv na kvaliteto življenja invalidov, starejših oseb,
zmanjševanje materialnih stisk vseh občanov, ki to pomoč potrebujejo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izbor metod, ki zagotavljajo enako obravnavo vseh materialno ogroženih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 92.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje financiranje bivanja invalidov in drugih oseb v varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika ter izvedbo projekta Občina po meri invalida.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o invalidskih organizacijah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Izvrševanje zakonskih določb za lajšanje življenja invalidom in drugim osebam s posebnimi potrebami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje sredstev za plačevanje oskrbe osebam s posebnimi potrebami in za družinskega
pomočnika zaradi zagotavljanja izenačevanja možnosti za neodvisno življenje invalidnih oseb.
Kazalci so realizacija finančnega načrta in število vključenih ter število kakovostno izvedenih aktivnosti v projektu
Občina po meri invalida.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

20002010 - Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami
Vrednost: 65.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 65.000 €. Zajema doplačila oskrbe občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih
za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe - VDC, Ozara, Vezi
itd..
Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O
upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni
center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in
odtujitve le-tega v korist občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let v skladu s prejetimi odločbami CSD.

20002020 - Financiranje družinskega pomočnika
Vrednost: 19.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 19.000 € in zajema izdatke za financiranje družinskih pomočnikov. Po Zakonu o
socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. V letu
2020 ima občina tri družinske pomočnike. Postavka je planirana za 10.000 € manj kot v letu 2020, ker naj bi se v
letu 2021 ti stroški prenesli na državo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let v skladu s prejetimi odločbami CSD.

20002030 - "Občina po meri invalida"
Vrednost: 3.000 €
Stran 116 od 140

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 3.000 €. Projekt Občina po meri invalida pomeni izboljšanje kvalitete življenja
invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami v občini - prilagoditev arhitekturnih, komunikacijskih, socialnih in
drugih ovir za boljše sobivanje v skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena planiranih aktivnosti.

20002040 - Prevozi invalidov in starejših
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 5.000 €. Brezplačni prevozi starejših in invalidov predstavljajo izboljšanje kvalitete
življenja starejših in invalidov. Omogočeni so brezplačni prevozi do zdravnika, trgovine itd. Z izvajalcem
brezplačnih prevozov - Društvo paraplegikov Severne Primorske - se vsako leto sklene pogodba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena planiranih aktivnosti.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 146.400 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih,
sofinanciranje pomoči družini na domu ter obdaritve starejših občanov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno-varstvenih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom, ki to potrebujejo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje sredstev za plačila oskrbe v domovih za starejše občane tudi tistim starejšim osebam, ki si
s svojimi prihodki sami tega ne morejo zagotoviti in tako zagotoviti enak nivo oskrbe z ostalimi
oskrbovanci. Kazalec je število oskrbovancev, ki jim sofinanciramo oskrbo.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

20003010 - Dom za starejše občane
Vrednost: 35.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 35.000 €. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti
stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu
zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem
varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e,
se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Sredstva se povečajo zaradi večjega števila
uporabnikov in povišanja oskrbnine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let v skladu s prejetimi odločbami CSD.

20003020 - Obdaritve starejših občanov
Vrednost: 4.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 4.500 € in zajema stroške novoletne obdaritve za občane starejše od 75 let. Občina
nabavi simbolična darila, ki jih s pomočjo krajevnih skupnosti, Karitasa in Rdečega križa prejmejo občani na dom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračuni temeljijo na številu starejših občanov, podatek pridobi občina iz CRP.

20003030 - Pomoč na domu
Vrednost: 96.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 96.900 €. Javno službo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v naši
občini izvaja Dom upokojencev Nova Gorica. DUNG je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine
najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno
ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na
domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno
varstvene storitve določata
tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:
- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala,
stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in
podobno, kilometrina. Sredstva se povečajo zaradi večjega števila uporabnikov in povišanja cene.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena potreb na terenu ter ocena realizacije preteklih let.

20003050 - Hiša dobre volje Sela na Krasu
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 10.000 € - obrazložitev v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB075-20-0019 - Hiša dobre volje Sela na Krasu
Stran 118 od 140

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Izračuni temeljijo na številu starejših občanov, podatek pridobi občina iz CRP.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 24.800 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti,
subvencioniranje najemnin ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev (socialni pokopi).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o dodeljevanju
socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren-Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje enakovredne obravnave in nudenja pomoči vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo oz. so do nje
upravičeni.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Plačilo pogrebnih stroškov, enkratna denarna socialna pomoč. Kazalci: število vključenih v posamezne oblike
pomoči.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

20004010 - Denarne pomoči
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 8.000 €. Občani ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so (v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanjusocialno-varstvenih pomoči v Občini Miren-Kostanjevica in Sklepom o kriterijih za
dodeljevanje socialno-varstvenih pomoči v Občini Miren-Kostanjevica) upravičeni do enkratne denarne pomoči za
kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in
drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja
posameznika oz.družine. Sredstva odobri Komisija za reševanje problematike socialnega varstva v Občini MirenKostanjevica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let.

20004020 - Subvencioniranje stanarin
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 16.000 €. V skladu z zakonodajo je občina dolžna subvencionirati najemnine tistim
najemnikom, ki so do tega upravičeni. O upravičenosti odloča CSD, ki občini izda odločbo. V skladu s 121.A in
121.B členom Stanovanjskega zakona država povrne polovico založenih sredstev za subvencije tržnih najemnin.
Sredstva se povečajo zaradi večjega števila upravičencev.

Stran 119 od 140

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let v skladu s prejetimi odločbami CSD.

20004030 - Zavetišče za brezdomce
Vrednost: 800 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 800 €. Zavetišče za brezdomce v Novi Gorici nudi brezdomcem možnost
prenočevanja in strokovno pomoč. Sofinanciranje poteka na podlagi dogovora - pogodbe v skladu s številom
brezdomcev iz naše občine. Sredstva se povečajo zaradi večjega števila uporabnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena planiranih aktivnosti.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja
socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društva za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, društvo
slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov, itd.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju
socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje finančnih sredstev za programe socialno-humanitarnih in zdravstvenih organizacij, ki delujejo na
področju ali za področje občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Namenska poraba proračunskih sredstev razdeljenih na javnem razpisu.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

20006010 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 8.000 €. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa - v skladu s pravilnikom in
kriteriji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena realizacije preteklih let.

20006030 - Sof. obm. združ. Rdečega križa N. Gorica in KO RK Bilje
Vrednost: 2.000 €
Stran 120 od 140

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 2.000 €. Sredstva so namenjena za programe in delovanje Območnega združenja
Rdečega križa Nova Gorica in Krajevne organizacije Rdečega križa Bilje v skladu z zakonskimi določbami in
pogodbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Finančni plan in zakonske določbe.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 23.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na
občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačilo obveznosti iz naslova obresti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201-Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 23.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Financiranje investicij občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za pravočasno poravnavo obresti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 23.000 €
Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnice in obresti od
dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Stran 121 od 140

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova zadolževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje sredstev in pravočasno odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

22001020 - Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov
Vrednost: 23.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 23.000 € in zajema plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri Novi KBM, Banki
Intesa Sanpaolo d.d., Koper, pri SID banki in obresti od kredita, ki bo najet v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Obresti so planirane na podlagi načrta banke.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 32.300 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzorčijo naravne sile in
ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. To področje zajema dva glavna programa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Zagotovitev sredstev v primeru naravnih nesreč ali pojavu nalezljivih boleznih.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Vrednost: 32.300 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Zagotavljati pomoč ogroženim in čim prej odpraviti posledice naravnih nesreč.
Stran 122 od 140

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 - Rezerva občine

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 32.300 €
Opis podprograma
Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 11/11), Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Pravočasna zagotovitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in pojava množične nalezljive bolezni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Namenska poraba sredstev in takojšnje zagotavljanje potrebnih sredstev.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 6.986.159 €

23001010 - Proračunska rezerva
Vrednost: 32.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 32.300 € in predstavlja 0,5% planiranih prihodkov. Zaradi večje porabe sredstev
rezervnega sklada v letu 2020 (posledica epidemije) mora občina ponovno odvajati del prihodkov v rezervni sklad.
V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (Ur.list 11/11) se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%
prejemkov proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zakon o javnih financah (Ur. list 11/11), Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021.

Stran 123 od 140

B - Račun finančnih terjatev in naložb
14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 18.639 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva ter sredstva za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva. To področje zajema dva glavna programa.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Strategija
razvoja Slovenije
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva in turizma z izboljšanjem ponudbe po storitvah, gostinskih uslugah,
nastanitvenih kapacitetah v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 18.639 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Spodbujanje razvoja gospodarstva in podjetniškega okolja, razvoja podeželja, zagotavljanje ustreznega podpornega
okolja za razvoj podjetništva, povečano zanimanje med mladimi za podjetništvo skladno z veljavno zakonodajo in
sprejetimi regijskimi razvojnimi načrti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev v Sklad malega gospodarstva (soustanovitelji).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 18.639 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in
drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Stran 124 od 140

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Zagotavljanje sredstev skladu malega gospodarstva za delovanje in spodbujanje dolgoročnega razvoja MSP in
samostojnih podjetnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Cilji podprograma so: omogočanje najema kreditov pri skladu malega gospodarstva privatnim podjetjem in
zasebnikom iz občine. Kazalci: število najetih kreditov, namen porabe razpoložljivih sredstev iz razpisa.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 18.639 €

14001010 - Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške
Vrednost: 18.639 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Ocena na podlagi finančnega plana Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Stran 125 od 140

C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 254.482 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na
občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)
Pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačilo obveznosti iz naslova obresti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201-Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 254.482 €
Opis glavnega programa
Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)
Financiranje investicij občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za pravočasno poravnavo obresti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 254.482 €
Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, glavnice in obresti od
dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in
kazalniki)
Pravočasno odplačevanje obveznosti iz naslova zadolževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni
učinek in kazalnik)
Zagotavljanje sredstev in pravočasno odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov.

4000 - Občinska uprava
Vrednost: 254.482 €
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22001010 - Odplačilo glavnice domačih kreditov
Vrednost: 254.482 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana v višini 254.482 € in zajema odplačilo glavnice od dolgoročnih kreditov pri Novi KBM, Banki
Intesa Sanpaolo d.d., Koper in pri SID banki in pri državnem proračunu iz let 2016 (vrtec Bilje), 2018 (vrtec
Kostanjevica) in 2019 (obnova OŠ Miren-1. faza). Predvideva se še plačilo glavnice v višini 30.000 € od kredita, ki
bo najet v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni
učinek in kazalnik)
Višine glavnic so planirane na osnovi amortizacijskih načrtov bank.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
3000 - Župan
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB075-09-0001 - Hiša dobre volje-projekt (KUC 2 f 3 etapa)
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Dnevni center poimenovan kot Hiša dobre volje zelo dobro deluje že od odprtja v letu 2015. Po večletnem delovanju
so uporabniki ugotovili še nekaj potreb po izboljšanju funkcionalnosti objekta. Cilj projekta je nakup nekaj dodatne
opreme ( dnevni prostor in kuhinja).
Stanje projekta
Za objekt ima občina predvidena le sredstva za tkeoče stroške (varovanje objekta, požarna zaščita).

OB075-16-0012 - Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni namen je investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (občinska zgradba, dvorana Kostanjevica in
drugi objekti v lasti občine).
Stanje projekta
V letu 2021 so sredstva planirana predvsem za investicijsko vzdrževanje objekta kulturni dom v Kostanjevici za
rekonstrukcijska dela v spodnji etaži - preureditev trgovine.
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OB075-19-0001 - Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni namen je investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevnih skupnosti: KS Temnica (avtobusna čakalnica
v Novelu in ureditev ekološkega otoka v Lipi) KS Vojščica (fitnes na prostem) KS Opatje selo (popravilo mrliške
vežice v Opatjem selu in popravilo zidu okrog pokopališča) KS Sela na Krasu (Ureditev osrednjega prostora v
Koritah na Krasu) KS Kostanjevica na Krasu (ureditev rekonstrukcija prostorov ob KS- garaže) KS Orehovlje
(urejanje športnega parka v javi in pridobitev uporabnega dovoljenja) KS Bilje (Ureditev knajpove poti na
sprehajalni poti in ureditev prostora ob igralih za druženje ter ureditev podstavka za dvigovanje mlaja) KS Miren
(dokončanje rekreacijsko igralnega projekta ob novem mostu nasproti občine)
Stanje projekta

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB075-11-0014 - Nakup opreme upravnih prostorov
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V letu 2021 se zaradi obnove pisarne za glavno pisarno planira nakup pisarniške opreme za glavno pisarno, strojne
računalniške opreme za potrebe občinskih svetnikov ter zamenja dotrajane strojne opreme občinske uprave, nakup
nove centralne UPS naprave ter druge opreme. V letu 2021 planiramo poiskati novo programsko rešitev za področje
računovodstva ter delovnega časa v občinski upravi ter posodobiti uradno spletno stran občine.
Stanje projekta

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB075-14-0002 - Sredstva požarnega sklada
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami
in dopolnitvami), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 96/15) in Sklepoma Vlade
RS Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada razdeli sredstva lokalnim skupnostim, katera preknjiži
gasilskim društvom. V Občini Miren-Kostanjevica je upravičeno do sredstev požarnega sklada PGD Kostanjevica
na Krasu.
Stanje projekta

OB075-20-0008 - Nakup gasilskega vozila avtolestev
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
S strani javnega zavoda GENG je predvidena nabava gasilskega vozila avtolestve, ki bo služila gašenju in reševanju
z višin na območju goriške regije. Sredstva predstavljajo delež, ki v skladu s skladu s Sporazumom o sodelovanju,
nakupu, vzdrževanju in uporabi gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin predstavlja delež občine
Miren-Kostanjevica
Stanje projekta
Javni zavod je izvedel javno naročilo konec l. 2019 ter podpisal pogodbo. Poračun sredstev bo predvidoma izveden
v l. 2021.

08029001 - Prometna varnost
OB075-20-0005 - Nakup opreme za preventivo v cestnem prometu
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Na postavki so predvidena sredstva za nabavo opreme za izboljšanje varnosti v cestnem prometu (prikazovalnik
hitrosti, radar, opozorilne table.

Stran 129 od 140

Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB075-11-0016 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se vsako leto preko javnega razpisa
dodelijo finančna sredstva za naslednje vrste pomoči oz. ukrepe: Vrsta pomoči: I. Državne pomoči po skupinskih
izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 Ukrepi: 1. Pomoč za naložbe v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; 2. Pomoč za
zaokrožitev kmetijskih zemljišč; 3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; 4. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij; II. De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije(EU) št. 1407/2013) Ukrepi: 1. Pomoč za
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; 2.
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; III.
Ostali ukrepi: 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju; 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
Stanje projekta

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB075-20-0001 - Projekti sodelovanja LAS
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V tej postavki je vključenih več projektov sodelovanja v LAS; Interaktivne poti za vse, Gastronomski turizem,
Kolesarska veriga, Mladi podjetnik, Mirenski grad med Krasom in Vipavo. Projekti so že pripravljeni in oddana je
bila prijava.
Stanje projekta

OB075-20-0016 - Priprava projektov
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva proračunske postavke se namenjajo pripravi in izvajanju (sofinanciranju), regionalnih in mednarodnih
projektov, ki so predhodno usklajeni in skladni z interesi in potrebami Občine Miren-Kostanjevica oziroma med več
partnerskimi občinami ter pripravi kompleksnejše projektne dokumentacije za namen prijave na razpis.
Stanje projekta

OB075-20-0017 - Projekt Mladi podjetnik
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva proračunske postavke se namenjajo spodbujanju delovanja mladih v občini v sodelovanju z več
partnerskimi občinami.
Stanje projekta

OB075-20-0018 - Projekt Mirenski grad med Krasom in Vipavo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva proračunske postavke se namenjajo spodbujanju sodelovanja z društvi v občini v sodelovanju z več
partnerskimi občinami. Občina Miren-Kostanjevica bo v okviru projekta uredila javno pot na Mirenski grad.
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Stanje projekta

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB075-08-0008 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni namen je tekoče vzdrževanje in urejanje javnih površin v skladu s potrebami KS in občine.
Stanje projekta

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB075-08-0007 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Po KS je potrebno na določenih odsekih cest in v samih vaških jedrih urediti ustrezno odvodnjavanje s
ponikovalnicami. V sodelovanju z vzdrževalcem javnih poti in lokalnih cest (Kolektor CPG) je potrebno določene
odseke preplastiti zaradi dotrajanosti oz. obrabe. Na podlagi predloga komisije za tehnično urejanje prometa se bo
izvedlo na določenem mestu prometna ureditev za zmanjšanje hitrosti z cestnimi ovirami.
Stanje projekta

OB075-16-0010 - Priprava invest. dok. za občinske ceste
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Priprava dokumentacije za modernizacijo in izboljšanje prometa in varnosti na cestah.
Stanje projekta
V pripravi je dokumentacija za ureditev cone omejene hitrosti v kombinaciji z napravami za umirjanje prometa.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB075-17-0014 - Avtobusna postajališča
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Za potrebe KS Kostanjevica, Opatje selo in Temnica je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za ureditev
avtobusnih postajališč in izvedbo.
Stanje projekta

OB075-20-0010 - Ureditev parkirišč v Mirnu
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Občina planira v centru Mirna ob cerkvi urediti prostor za parkirišča. V letošnjem letu naj bi se pripravila projektna
dokumentacija in uredilo zemljišča.
Stanje projekta

13029004 - Cestna razsvetljava
OB075-16-0009 - Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Investicijsko vlaganje v javno razsvetljavo.
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Stanje projekta

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB075-11-0004 - Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Obnova in modernizacija regionalne ceste R3-614 je planirana v sodelovanju z DRI-jem. Investicija Ureditev
pločnikov na regionalni cesti v naselju Vojščica je že prijavljena v državnem proračunu. Ta sredstva niso prikazana
v občinskem proračunu, saj DRI plačuje situacije direktno iz državnega proračuna, občina nastopa kot sofinancer pri
izvedbi projekta (pločniki, vodovod in JR).
Stanje projekta
Izdelana je projektna PZI dokumentacija (varianta 3- delno po obstoječi cesti, delno razširjena), ki jo je naročila
DRI. Investicija naj bi bila dvoletna, začela naj bi se izvajati proti koncu leta 2021 in nadaljevala v letu 2022.

OB075-20-0007 - Ureditev cesteR3-616/1048 Opatje selo-Komen
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Modernizacija križišča regionalne ceste R3-614/1048 pred naseljem Opatje selo iz smeri Kostanjevica je planirana v
sodelovanju z DRI-jem. Pripravljena je PZI dokumentacija in že izveden razpis za izvajalca del. Investicija se je
začela izvajati v letu 2020, nosilec investicije je DRI, občina je poleg kot sofinancer in sicer za izvedbo del na javni
razsvetljavi, pločnikih in delno na odvodnjavanju. Predviden zaključek del je v prvi polovici leta 2021. V občinskem
proračunu so prikazana sofinacerska sredstva za izvedbo oz. rekonstrukcijo vodovoda, pločnikov in javne
razsvetljave, ostalo pa je prikazano v državnem proračunu.
Stanje projekta
Na podlagi podpisanega sporazuma o sofinanciranju za ureditev ceste R3 -614/1048 Opatje selo-Komen je bila
sklenjena pogodba in izbira izvajalca. DRI naj bi financirala 83,04% občina 16,96%, investicija je dvoletna (20202021).

OB075-20-0009 - Rekonstrukcija državne ceste Miren-Opatje selo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Regionalna cesta R3-614 odsek 1047 Miren - Opatje selo je s strani DRI predvidena za preplastitev in manjše
rekonstrukcije predvsem zaradi dotrajanosti in zaradi boljše preglednosti in varnosti.
Stanje projekta
Pripravljena je projektna naloga, v letu 2021 so predvideni PZI projekti in delna izvedba. Ta odsek naj bi se
preplastilo in rekonstruiralo v več fazah. Občina bo kot soinvestitor samo v delu odseka pred Opatjim selom
(kanalizacija in pločniki)

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB075-17-0013 - Oprostitve komunalnega prispevka
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V skladu z odlokom je predvidena oprostitev 50% odmerjenega komunalnega prispevka za vse nestanovanjske
objekte v občini.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena realizacija, ki pa je odvisna od števila vlog individualnih investitorjev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB075-19-0007 - Turistična infrastruktura
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka zajema stroške ureditve in vzdrževanja turistične infrastrukture (ureditev poti, zamenjava informacijskih
tabel in oznak, nakup klopi in miz, smetnjaki).
Stran 132 od 140

Stanje projekta

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB075-07-0008 - Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Izgradnje ekoloških otokov z namenom ohranjanja čistega okolja in čim večjega ločevanja odpadkov. Predvideni so
stroški gradnje ekoloških otokov na območju Občine Miren-Kostanjevica.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena gradnja ekoloških otokov po vaseh v skladu s potrebami KS.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB075-11-0012 - Kanalizacija Bilje
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni namen je izgraditi kanalizacijski sistem na celotnem območju Bilj.
Stanje projekta
Izdelano imamo projektno dokumentacije PGD, PZI Fekalna in meteorna kanalizacija ter rekonstrukcija vodovoda
za Bilje (Bilje vas, Laz, in Počivale) v dolžini cca 3.060,00m. V letu 2021 je predvidena novelacija že pripravljene
dokumentacije in naročiti še projekte za nesprojektiran del Bilj Rusa pot in Pristava).

OB075-17-0012 - Priključki na kanalizacijo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je planirana v višini 45.000 €, od tega 15.000 € za izvedbo investicijskega vzdrževanja na kanalizacijskem
omrežju in 30.000 € za subvencioniranje malih čistilnih naprav na Krasu.
Stanje projekta

OB075-19-0004 - Odv. odpad. voda Miren-Orehovlje-razni odseki
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V letu 2021 je predvideno nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja na nekaterih odsekih v Mirnu s ciljem
povečanja priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje. V planu je izvedba manjkajočih odsekov
kanalizacijskega omrežja in pričetek izgradnje nekaterih odsekov. Projekt se bo izvajal v sklopu Dogovora za razvoj
regij.
Stanje projekta
Pripravljena je vsa investicijska in projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.

OB075-19-0014 - Vzdrževanje čistilne naprave Bilje
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je planirana v višini 10.000 € in zajema stroške za investicijsko vzdrževanje za obratovanje čistilne
naprave v Biljah.
Stanje projekta

OB075-19-0015 - Vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je planirana v višini 5.000 € in zajema stroške za investicijsko vzdrževanje za obratovanje čistilne naprave
v Opatjem selu.
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Stanje projekta

OB075-19-0018 - Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbici
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je planirana v višini 20.000 € in zajema stroške za investicijsko vzdrževanje za obratovanje čistilne
naprave ob Vrtojbici.
Stanje projekta

OB075-20-0015 - Kanalizacija in ČN Opatje selo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Zagotoviti čistost okolja na Kraškem delu občine. V naselju Opatje selo smo že izvedli I. in II. fazo kanalizacijskega omrežja za odpadno komunalno vodo in postavili čistilno napravo. V nadaljevanju je potrebno
pripraviti dokumentacijo za nadaljevanje izvedbe.
Stanje projekta
V letu 2021 predvidevamo pripraviti projektno dokumentacijo DGD in PZI dokumentacijo za izvedbo 3. faze in
pridobiti gradbeno dovoljenje.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
OB075-17-0005 - VISFRIM
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni namen Projekta VISFRIM je zagotavljanje večje poplavne varnosti v porečju reke Vipave in Soče. V
okviru tega se bo zgradil protipoplavni zid na območju zaselka Grabec v naselju Miren. Projekt je bil uspešno
prijavljen na javni razpis za sofinanciranje strateških projektov v okviru programa čezmejnega sodelovanja V-A
Interreg Slovenija Italija.
Stanje projekta
Projekt se je že začel izvajati in bo trajal 36 mesecev.

OB075-20-0002 - Sanacija Vipave v Mirnu pri hišni št.141
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Predvidena je sanacija brežin ob reki Vipavi pri hišni številki 141. Investicijo bo vodila Direkcija RS za vode.
Občina bo sofinancirala samo del investicije.
Stanje projekta

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
OB075-16-0007 - Revit. reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISLIN
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Projekt GREVISLIN je strateški načrtovalsko-izvedbeni projekt, ki deluje na področjih dolgoročnega strateškega
načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture, bilateralnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti
habitatov v rekah Vipava in Soča, izvedbenih pilotnih aktivnosti in projektov s področja NATURA 2000 in zelene
infrastrukture ter ozaveščanja javnosti o pomenu trajnostnega upravljanja voda, zavarovanih območij, gozdnih in
kmetijskih površin. Projekt je bil uspešno prijavljen na javni razpis za sofinanciranje strateških projektov v okviru
programa čezmejnega sodelovanja V-A Interreg Slovenija Italija. V projektu GREVISLIN bo Občina MirenKostanjevica pripravila dokumentacijo za izvedbo investicij na območju Nature 2000. kasneje se bo investiralo v
razbremenitev posebej občutljivih območij (v tem primeru območje Nature 2000). Na tako urejena območja se bo
privabilo tudi obiskovalce.
Stanje projekta
Projekt se je že začel izvajati in bo trajal 36 mesecev.
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OB075-17-0006 - VIPava
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Dolg naziv projekta je Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih
vrst v Vipavski dolini. Gre se za kohezijski naravovarstveni projekt, ki se bo izvajal pet let na območju cele
Vipavske doline v vrednosti nekaj več kot 3 mio €. Vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, poleg njega so tu
še Zavod za varstvo narave enota Nova Gorica (ZRSVN), Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
(DOPPS), Direkcija RS za vode (DRSV), Občina MirenKostanjevica (kot predstavniki združenja občin Vipavske
doline) in Občina Ajdovščina. V projektu se bo v začetku in na koncu projekta evidentiralo stanje v tarčnih vrst in s
tem ugotovilo učinkovitost izvedenih ukrepov. Ukrepi za izboljšanje stanja habitatov ogroženih živalskih vrst bodo
naslednji: renaturacija dveh izbranih okljukov oz. stranskih rokavov ter štirih pragov reke Vipave, sanacija vtoka
Mlinščice, izboljšanje ohranitvenega stanja močvirske sklednice v glinokopih Bilje in Renče, zasaditvijo mejic in
postavitvijo prež, oživljanje zaraščajočih se travnatih površin, izboljšanje življenjskega prostora ciljnih vrst
metuljev, čistilne akcije, uredili tematsko učno pot, ki bo povezovala vse občine doline Vipave, redna komunikacija
in ozaveščanje kmetov in lastnikov zemljišč. Občina Miren-Kostanjevica bo koordinirala načrtovanje in izvedbo
celotne tematske poti, ki bo potekala po območju 5ih občin.
Stanje projekta
Projekt se že izvaja. Pridobiva se vsa potrebna soglasja in dovoljenja. V letu 2021 pa bomo začeli z izvedbo ureditve
poti in poistavitvijo Ptičje opazovalnice.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB075-07-0009 - Prostorski akti
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Izdelava prostorskih aktov kot podlag za urejanje prostora in izdajo gradbenih dovoljenj.
Stanje projekta
Spremembe in dopolnitve OPN št. 5: Sklep o pričetku je sprejet, opravljena je bilo zbiranje pobud do 30.9.2020 v
letu 2021 sledi izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ter izdelava CPVO. Načrtuje se začetek izdelave OPPN za
območje Rusa Pot v Biljah, ter priprava prostorskih zasnov za območje OP15 v Opatjem selu.

OB075-17-0015 - Prostorske zasnove in strokovne podlage
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Izdelava prostorskih zasnov in strokovnih podlag
Stanje projekta
Predvidena je izdelava strokovnih podlag na več območjih z namenom sprostitve stanovanjske gradnje.

OB075-19-0011 - Komunalno opremljanje zemljišč
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je planirana v višini 30.000 € in je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč z občinsko
infrastrukturo, na katerih je predvidena gradnja stanovanjskih stavb.
Stanje projekta
Predvidena je izdelava strokovnih podlag na več območjih z namenom sprostitve stanovanjske gradnje.

OB075-20-0003 - GOLEA - Energetski koncept občine
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Pripravi se nov Lokalni energetski koncept občine.
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Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo
OB075-07-0014 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Redno investicijsko vzdrževanje občinskega vodovodnega omrežja v sodelovanju z izvajalci gospodarskih javnih
služb.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvideno dokončanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Temnici, obnova dela hidrantnega
omrežja v Selah na Krasu ob izvedbi Kampa na kalu Sela na Krasu in obnova sanacija sekundarnih priključkov pri
izvedbi kanalizacijskega omrežja Odvod. Odpadnih voda Miren-Orehovlje-razni odseki. V postavki so planirana
tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja za obe javni podjetji (KVS in VIK).

OB075-11-0003 - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Predvidena je obnova in rekonstrukcija vodovodov v skupni dolžini 19,4 km in treh rezervoarjev vode, ter obnova
transportnih vodov iz črpališča Klariči do Sežane.
Stanje projekta
Na osnovi dejstva da za projekt ni bilo pridobljeno GD zaradi problemov s pridobivanjem služnosti je projekt
izpadel iz perspektive do leta 2017. Projekt je v mirovanju, čakamo na razpise na nivoju Evropske unije.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB075-11-0002 - Kamp na Kalu - Sela na Krasu
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Na pobudo turističnega društva iz Sel na Krasu, bi poskusili oživiti prireditveni prostor na kraju vasi. Na
prireditvenem prostoru, ki ima že urejeno športno igrišče, delno tribuno-oder, balinišče in prostor z igrali za otroke
bi uredili še prostor za kampiranje s pomočjo Evropskih sredstev za razvoj podeželja in obnovo vaških jeder. Cilj
ureditve je izboljšati urejenost in ponuditi turistom - kolesarjem urejen prostor za počitek in kampiranje.
Stanje projekta
Projekt je bil prijavljen na razpis za pridobitev sofinancerkih sredstev iz LASa in je bil odobren.

OB075-11-0017 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Nakup opreme vzdrževalcev oz. režijskega obrata,
Stanje projekta
V izvajanju.

OB075-19-0017 - Fitnes na prostem Vojščica
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V Vojščici se bo uredilo Telovadnico na prostem. Za ta namen bodo nabavljena telovadna orodja. Projekt se bo
prijavilo na javni razpis Fundacije za šport.
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Stanje projekta

16039004 - Praznično urejanje naselij
OB075-11-0018 - Nakup in popravilo novoletnih okraskov
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V proračunu za leto 2021se predvideva nakup novih in popravilo dotrajanih novoletnih okraskov.
Stanje projekta

16069002 - Nakup zemljišč
OB075-11-0015 - Nakup zemljišč
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Podrobna obrazložitev je podana v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto
2021.
Stanje projekta

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
OB075-17-0007 - Nakup defibrilatorja in omaric
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je planirana v višini 2.000 € nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (12 kos).
Stanje projekta
V izvajanju.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB075-07-0002 - Pomnik muzej na Cerju
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Cilji projekta so ohranjanje kulturne dediščine, predvsem osvetlitev vloge organizacije TIGR, vseh veteranskih in
domoljubnih organizacij ter predstavitev pomembnih mejnikov v nastajanju slovenske države. Področje Primorske
in celotna Slovenija je s tem pridobila pomembno obeležje velike nacionalne vrednosti. Poleg tega pa bo
predstavitev kulturne dediščine v okviru muzeja pomemben dejavnik lokalnega ekonomskega in socialnega razvoja,
saj postaja ohranjanje kulturne krajine skupaj s kulturno dediščino vse pomembnejši in iskan dejavnik kakovosti
življenja.
Stanje projekta
Objekt je z izvedenimi deli funkcionalno zaključen, potrebno ga je samo še opremit z manjkajočo notranjo opremo
po posameznih nadstropjih in postopoma urediti zunanjo ureditev. Prostor v pritličju - družabni prostor smo v letu
2018 uredili v Okrepčevalnico. Z letom 2019 pomnik upravlja Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica.
V postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta.

OB075-11-0007 - Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni namen je ohranjanje kulturnih spomenikov v občini Miren-Kostanjevica predvsem sakralnih objektov.
Sredstva se razporedijo na podlagi vsakoletnega razpisa. Poleg tega občina iz sredstev na kontu 420402 obnavlja
spomenike in spominska obeležja, skladno s potrebami.
Stanje projekta
Razpis za obnovo kulturnih spomenikov je predviden v drugi polovici leta.
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OB075-17-0001 - Pot miru - Via di pace
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Namen projekta POTI MIRU je dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne, ki se jo bo ponudilo za razvoj
trajnostnega kulturnega turizma. Občina Miren - Kostanjevica v projektu sodeluje s pripravo investicijske
dokumentacije za ureditev okolice ob Pomniku miru na Cerju. Prav tako zajema postavka aktivnosti za pripravo
nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno
Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina ter
Slovenske železnice. Poleg tega se del sredstev nameni za projekt, ki je pripravljen v okviru LAS-a. V okviru te
operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike,
ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem
območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same
fronte. Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni
material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in
turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. Z mnogimi
aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske
učinke. Ta operacija bo nadgrajena tudi s postavitvijo informativne table v Mirnu, kot pomembna daljinska
pohodniška pot in s tem tudi integralni turistični proizvod.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju. Občina bo v okviru tega projekta pripravila projektno dokumentacijo za ureditev okolice
Pomnika miru na Cerju.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB075-20-0012 - Kamin Frnaža Bilje
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
V preteklih letih se je izvedla nujna zaščita objekta pred nadaljnjim propadanjem predvsem z vidika varnosti za
mimoidoče.
Stanje projekta
V letu 2021 se predvideva izdelava statične presoje objekta dimnika, kasneje sanacija.

18059001 - Programi športa
OB075-11-0008 - Investicije v športno infrastrukturo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje športne infrastrukture nogometnih igrišč in spremljevalnih
objektov ob igriščih.
Stanje projekta
Sredstva za investicije v športno infrastrukturo so zagotovljena za leto 2021 in sicer v višini 30.000€, 15.000€ za
ND Adria in 15.000€ za ND Bilje.

OB075-20-0013 - Zamenjava umetne trave ND Adria
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Na osnovi razpisa Nogometne zveze Slovenije se je NK Adria prijavila za sredstva za leto 2021 in 2022 za
zamenjavo umetne trave, investicija bi bila dvoletna.
Stanje projekta
Na podlagi odobritve projekta s strani NZ Slovenije bo občina sofinancirala projekt v višini 25.000,00€ za leto 2021
in 25.000,00€ za leto 2022.
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19029001 - Vrtci
OB075-08-0001 - Vrtec Opatje selo
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev ta življenje in delo v vrtcih je ena izmed prioritetnih
nalog dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok v občini. Od vseh enot vrtcev je stanje vrtca Opatje selo
najslabše. Zaradi slabega stanja se načrtuje izdelava potrebne dokumentacije za sanacijo objekta - šole v kateri je
vrtec.
Stanje projekta
Na osnovi izdelane IDZ je v letu 2021 predvidena izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za sanacijo oz.
rekonstrukcijo obstoječega vrtca šole, vključno z energetsko obnovo. V letu 2021 je tudi predvidena sanacija strešne
konstrukcije z zamenjavo lete.

19039001 - Osnovno šolstvo
OB075-11-0009 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Investicijska sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov v Mirnu, Biljah in Kostanjevici. .
Stanje projekta

OB075-11-0010 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov OŠ Kozara, v skladu z delitveno bilanco med
občinami.
Stanje projekta

OB075-20-0014 - Izgradnja telovadnice OŠ Miren
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Osnovni cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu z standardi za devetletko, ki jih
določa področna zakonodaja. Sama gradnja bo potekala v treh fazah, in sicer: I. FAZA zajema: delna rušitev
obstoječega prizidka do obstoječe telovadnice ter novogradnja prizidka do obstoječe telovadnice z odmikom 1,50 m
(rušitev obstoječega prizidka vezanega dela stavbe med historično šolo in obstoječo telovadnico, gradnjo prve
prizidave šole do finalizirane faze kleti z delno rekonstrukcijo historičnega dela stavbe matične šole, gradnjo
pritličja in prvega nadstropja prizidka ter zunanjo ureditev z novo dostopno cesto z obračališčem za dostavo otrok in
manjšim parkiriščem) - že zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje II. FAZA zajema: novogradnjo športne
dvorane s funkcionalno navezavo na kletno etažo in pritličjem izvedenim v okviru I. Faze III. FAZA zajema: rušitev
obstoječe športne dvorane (telovadnice) in novogradnjo drugega dela prizidka šole Posamična faza se bo izvajala
samostojno in ob zaključku se bo za posamezno fazo pridobilo uporabno dovoljenje. Predvidena je najprej izvedba I.
Faze, nato III. Faze ter na koncu II. Faze
Stanje projekta
Po izvedeni I. fazi projekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja se pripravlja recenzija oz. racionalizacija že
sprojektirane II. in III. faze PZI projektov. Po pripravi projektne dokumentacije popravljenih popisov del bomo v
prvi polovici leta 2021 pripravili razpis za izvajalca del. Predviden začetek izvajanja del je pred zaključkom
šolskega leta 2020/2021, dokončanje v letu 2022.
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19059001 - Izobraževanje odraslih
OB075-19-0008 - Sofinanciranje programov Ljudske univerze
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Postavka je namenjena izobraževanju odraslih občanov (sredstva za prostore, opremo, investicije in investicijsko
vzdrževanje, materialni stroški za izvedbo Osnovne šole za odrasle). Financiranje se izvaja v skladu z Zakonom o
izobraževanju odraslih 59. člen.
Stanje projekta

20049003 - Socialno varstvo starih
OB075-20-0019 - Hiša dobre volje Sela na Krasu
Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)
Dnevni center poimenovan kot Hiša dobre volje zelo dobro deluje ugotavljamo na podlagi primerov dobre prakse
Hiša dobre volje v Mirnu. Po večletnem delovanju in na podlagi vsak dan večjih potreb, ugotavljamo, da bi bilo
smiselno odpreti še podoben center na področju Krasa.
Stanje projekta
Za objekt stara Osnovna šola v Selah na Krasu je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, da se obstoječi
objekt preuredi za potrebe Hiše dobre volje in delno za potrebe KS Sela na Krasu.
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