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Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - 
UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 23. redni seji, dne 14.12.2016 
sprejel 
 

 

 

ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  ODLOKA O PRORAČUNU 

 OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2016 

 

 

1. člen 
 
V Odloku o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 12/2015) 
se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 
 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                            v EUR    
 

Skupina/Podskupina kontov                                                                         Proračun leta 2016                                             

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.787.437 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.910.318 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.080.828 

       700 Davki na dohodek in dobiček 2.580.934 

       703 Davki na premoženje 353.792 

       704 Domači davki na blago in storitve 146.002 

       706 Drugi davki 100 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 829.490 

       710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 584.070 

       711 Takse in pristojbine 4.000 

       712 Globe in druge denarne kazni 5.000 

       714 Drugi nedavčni prihodki 236.420 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 502.680 

       720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 163.300 

       722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev   339.380 

73  PREJETE DONACIJE 44.620 

        730 Prejete donacije iz domačih virov 44.620 

74 TRANSFERNI PRIHODKI        245.055 

       740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 235.133 

       741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 9.922 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 84.764 

     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 84.764 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.743.275 

40 TEKOČI ODHODKI 1.468.114 

       400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 390.390 

       401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.043 

       402 Izdatki za blago in storitve 993.681 

       403 Plačila domačih obresti 25.000 
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.808.879 

        410 Subvencije 152.000 

        411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.041.600 

        412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 157.094 

        413 Drugi tekoči domači transferi 458.185 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.412.684 

        420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.412.684 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 53.598 

        431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.  39.200 

        432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 14.398 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. 44.162 

 
 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                      v EUR 
 
Skupina/podskupina kontov                                                                      Proračun leta 2016 

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

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

     750 Prejeta vračila danih posojil 0 

     751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

     752 Kupnine iz naslova privatizacije  0 

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

 
18.639 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 18.639 

     440 Dana posojila 0 

     441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

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

 
 

18.639 

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

 
-18.639 

 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA                                                                      v EUR 
                                                         

Skupina/podskupina kontov    Proračun leta 2016 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 116.540 

50 ZADOLŽEVANJE 116.540 

       500 Domače zadolževanje 116.540 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 169.533 

55 ODPLAČILA DOLGA 169.533 

       550 Odplačila domačega dolga 169.533 

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

-27.470 

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -52.993 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -44.162 

Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta 27.470 

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

2. člen 
 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-0010/2016 
Miren, dne 7.12.2016  
 
 
 
                                                                                               Župan 
                                                                                      Mauricij Humar 
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2016: 
 

1. Pravna podlaga za sprejem odloka: 
- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah  
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica 

 
 

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

Proračun za leto 2016 je bil sprejet na 5. redni seji dne 18.02.2015 skupaj s proračunom za 

leto 2015.    

Že sredi leta 2015 je prišlo do sprememb pri določanju višine povprečnine, ki jo država 

nameni občinam, tako se je že leta 2015 povprečnina znižala iz 536,00 EUR na 522,00 EUR. 

12. decembra 2015 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017, ki je 

bil objavljen v Uradnem listu RS št. 96 z dne 11.12.2015, kateri določa povprečnino za leti 

2016 in 2017 v višini 522,00 EUR. Na podlagi teh sprememb glede višine povprečnine, ki jo 

država nameni občinam, je bilo potrebno spremeniti tudi  nekatere že zastavljene projekte v 

sprejetem proračunu za leto 2016. Poleg tega je bil na 14. redni seji občinskega sveta dne 

21.12.2015 sprejet Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica (UR.l. RS, št. 

2/2016) zaradi česar so nastopile določene spremembe pri načinu dodeljevanja sredstev iz 

proračuna za financiranje krajevnih skupnosti. 

Zaradi vseh zgoraj navedenih sprememb je bil na 15. redni seji dne 03.02.2016 sprejet prvi 

rebalans proračuna za leto 2016. 

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu, ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v 

posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov, je župan dne 30.06.2016 sprejel sklep 

o prerazporeditvah proračuna št. 1/2016 in dne 15.11.2016 sklep št. 2/2016. 

 Pri pregledu oktobrske realizacije so bila tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov 

ugotovljena določena odstopanja od plana, zato se predlaga sprejem drugega rebalansa 

proračuna za leto 2016.  

 

POVEČANJE PRIHODKOV 

   

Konto             Naziv                                                       Veplan 2016    Reb.št. 2        Povečanje  

703001 Davek od premoženja od prost.za počitek in rekr. 100,00 150,00 50,00 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 110.000,00 190.000,00 80.000,00 

720000 Prih. od prodaje poslovnih objektov in posl.prost. 141.300,00 163.300,00 22.000,00 

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 5.000,00 5.300,00 300,00 

740101 Prejeta sr. iz občinskih proračunov za investicije 0,00 6.405,98 6.405,98 

741200 Prejeta sr. iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz struk.skladov 0,00 9.335,81 9.335,81 



 

6 
 

741300 Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz kohez. sklada 0,00 586,18 586,18 

 SKUPAJ 256.400,00 375.077,97 118.677,97 

 

ZMANJŠANJE PRIHODKOV 

   

Konto             Naziv                                                     Veplan 2016      Reb.št. 2        Zmanjšanje  

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 72.221,66 44.449,75 27.771,91 

720001 Prih.od prodaje stanovanjskih objek. in stanovanj 58.000,00 0,00 58.000,00 

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 51.620,00 0,00 51.620,00 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 522.315,50 339.380,00 182.935,50 

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 89.620,00 39.320,00 50.300,00 

 SKUPAJ 793.777,16 423.149,75 370.627,41 

 

Skupni prihodki občine in KS se zmanjšajo za 251.949,44 €. Prihodki krajevnih skupnosti 

ostajajo nespremenjeni (300 € se prenese iz konta 730000-prejete donacije od domačih 

pravnih oseb na konto 730100-prejete donacije od domačih fizičnih oseb), tako da 

predstavlja celoten znesek zmanjšanje prihodkov občine. 

 

 

POVEČANJE ODHODKOV 

   

Postavka        Naziv                                                            Veplan 2016         Reb.št. 2           Povečanje  

01002080 Izvedba volitev 0,00 3.000,00 3.000,00 

04003020 Prireditve, otvoritve 

   Konto 402006-stroški oglaševalskih storitev 

   Konto 402999-drugi operativni odhodki 

   Konto 412000-tekoči transferi nepridob.org. 

   Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav 

12.000,00 

0,00 

9.200,00 

2.000,00 

800,00 

16.000,00 

70,00 

15.130,00 

0,00 

800,00 

4.000,00 

70,00 

5.930,00 

-2.000,00 

0,00 

06003030 Študentski servis 15.000,00 16.000,00 1.000,00 

06003040 Zunanji strokovni sodelavci 40.000,00 47.000,00 7.000,00 

06003070 Občinske skupne službe (komunalni nadzor) 45.000,00 47.000,00 2.000,00 
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07002050 Delovanje civilne zaščite 2.800,00 4.000,00 1.200,00 

14001030 Oprostitve komunalnega prispevka 20.000,00 130.000,00 110.000,00 

15002060 Priključki na kanalizacijo 0,00 10.000,00 10.000,00 

15004030 Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura 5.000,00 7.661,60 2.661,60 

16002030 Občinski prostorski načrt – OPPN 

   Konto 420804-načrti in druga projektna dok. 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

5.000,00 

5.000,00 

0,00 

7.500,00 

400,00 

7.100,00 

2.500,00 

-4.600,00 

7.100,00 

18001010 Vzdržev.grobišč, spomins.obeležij in kult. spom. 

   Konto 402503-tekoče vzdrževanje drugih objektov 

   Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

   Konto 431000-inv.transf. nepridob..org.in ustanovam 

12.700,00 

700,00 

0,00 

0,00 

12.000,00 

13.400,00 

0,00 

1.400,00 

2.000,00 

10.000,00 

700,00 

-700,00 

1.400,00 

2.000,00 

-2.000,00 

18002020 Izdajanje občinskega informatorja 

   Konto 402003-založniške in tiskarske storitve 

   Konto 402901-plačila avtorskih honorarjev 

   Konto 402999-drugi operativni odhodki 

8.000,00 

7.400,00 

400,00 

200,00 

12.100,00 

11.560,00 

290,00 

250,00 

4.100,00 

4.160,00 

-110,00 

50,00 

18003020 Sofinanciranje programov Glasbene mladine 3.259,00 3.508,00 249,00 

18005010 Goriški muzej 

   Konto 402999-drugi operativni odhodki 

   Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode 

7.000,00 

3.650,00 

3.350,00 

7.800,00 

3.650,00 

4.150,00 

800,00 

0,00 

800,00 

18006010 Sofinanciranje delovanja org. veteranov, borcev 3.000,00 3.020,00 20,00 

18008020 Sof. javnih del v javnih zavodih 8.000,00 12.000,00 4.000,00 

18010010 Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi 4.000,00 4.850,00 850,00 

19001020 Ostali vrtci 85.000,00 98.000,00 13.000,00 

19001060 Izgradnja vrtca Bilje 

   Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov 

   Konto 402901-plačila avtorskih honorarjev 

   Konto 402999-drugi operativni odhodki 

   Konto 420200-nakup pisarniškega pohištva 

   Konto 420204-nakup drugega pohištva 

   Konto 420220-nakup opreme za menze 

   Konto 420245-nakup opreme za igralnice 

673.418,00 

0,00 

2.865,00 

1.300,00 

3.471,00 

19.600,00 

7.639,00 

47.000,00 

699.000,00 

720,00 

2.865,00 

1.300,00 

3.471,00 

27.105,00 

0,00 

47.000,00 

25.582,00 

720,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.505,00 

-7.639,00 

0,00 
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   Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav 

   Konto 420401-novogradnje 

   Konto 420804-načrti in druga projektna dokument. 

7.380,00 

579.818,00 

4.345,00 

7.380,00 

604.814,00 

4.345,00 

0,00 

24.996,00 

0,00 

19002010 Osnovna šola Miren 

   Konto 413300-tekoči transferi-sr. za plače 

   Konto 413301-tekoči transferi-sr.za prispevke 

   Konto 413302-tek.transf.-izdatki za blago 

   Konto 413310-tek.transf.-premije kolek. zav. 

130.000,00 

75.000,00 

9.300,00 

45.180,00 

520,00 

140.000,00 

83.000,00 

11.300,00 

45.180,00 

520,00 

10.000,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20002010 Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadet. 0,00 59.000,00 59.000,00 

20002020 Financiranje družinskega pomočnika 12.000,00 19.000,00 7.000,00 

20003030 Pomoč na domu 55.000,00 60.000,00 5.000,00 

20004020 Subvencioniranje stanarin 4.300,00 6.600,00 2.300,00 

22001020 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov 20.000,00 25.000,00 5.000,00 

 SKUPAJ 1.170.477,00 1.451.439,60 280.962,60 

 

 

ZMANJŠANJE ODHODKOV 

 

Postavka                     Naziv                                            Veplan 2016          Reb.št.2        Zmanjšanje  

02001020 Plačila za pobiranje občinskih dajatev 1.500,00 0,00 1.500,00 

04002020 Izdelava označnih tabel in oglasnih desk 2.000,00 0,00 2.000,00 

06003050 Javna dela 

   Konto 400000-osnovne plače 

   Konto 400100-regres za letni dopust 

   Konto 400202-povračilo stroškov prehrane 

   Konto 400203-povračilo stroškov prevoza 

   Konto 401001-prisp.za pokoj.in inv.zavar. 

   Konto 401100-prisp. za obvez.zdrav.zav. 

   Konto 401101-prisp.za poškodbe pri delu 

   Konto 401200-prispevek za zaposlovanje 

   Konto 401300-prisp. za starševsko varstvo 

23.467,00 

16.300,00 

1.500,00 

1.780,00 

770,00 

1.710,00 

1.270,00 

12,00 

105,00 

20,00 

9.343,00 

6.300,00 

800,00 

780,00 

200,00 

710,00 

500,00 

40,00 

5,00 

8,00 

14.124,00 

-10.000,00 

-700,00 

-1.000,00 

-570,00 

-1.000,00 

-770,00 

28,00 

-100,00 

-12,00 
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11002020 Urejanje infrastr. na podeželju-poljske poti 2.500,00 100,00 2.400,00 

11002030 Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja 5.000,00 0,00 5.000,00 

13002010 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

   Konto 420804-načrti in druga proj.dokum. 

91.200,00 

89.200,00 

2.000,00 

16.200,00 

14.200,00 

2.000,00 

75.000,00 

-75.000,00 

0,00 

13002020 Priprava investicijske dokument.za obč. ceste 10.000,00 1.000,00 9.000,00 

13002080 Ureditev ceste in priključka OC opekarna Bilje 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

   Konto 420804-načrti in druga proj.dokum. 

66.000,00 

66.000,00 

0,00 

56.000,00 

53.500,00 

2.500,00 

10.000,00 

-12.500,00 

2.500,00 

13004020 Inv. in invest. vzdrž. javne razsvetljave 17.127,00 10.000,00 7.127,00 

14001010 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 18.638,89 0,00 18.638,89 

16003010 Inv. in invest. vzdrž. vodovodov 

   Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov 

   Konto 402504-zavarovalne premije za objek. 

   Konto 420231-oprema za vzdrž.vodnega režima 

   Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

177.666,00 

500,00 

1.500,00 

0,00 

2.300,00 

173.366,00 

77.666,00 

500,00 

1.500,00 

2.000,00 

2.300,00 

71.366,00 

100.000,00 

0,00 

0,00 

2.000,00 

0,00 

-102.000,00 

16003060 Odplačilo investicij VIK N. Gorica 36.200,00 0,00 36.200,00 

16005010 Nakup opreme za vzdrž. zelenic, parkov, igrišč 2.000,00 0,00 2.000,00 

16005020 Kamp – Sela na Krasu 20.000,00 1.000,00 19.000,00 

16005030 Balinišče Kostanjevica 10.000,00 0,00 10.000,00 

16005040 Otroško igrišče Bilje 

   Konto 420245-nakup opreme za igrišča 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

8.699,00 

2.199,00 

6.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.699,00 

-2.199,00 

-6.500,00 

16008020 Najemnine-bivši vadbeni center Kostanjevica 3.000,00 0,00 3.000,00 

16009010 Nakup zemljišč 77.272,88 48.022,88 29.250,00 

17001000 Nakup defibrilatorja in omaric 13.000,00 0,00 13.000,00 

18001020 Investicije in inv.vzdrž.kult.dediščine-Cerje 

   Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav 

   Konto 420500-investic. vzdrževanje in izboljšave 

   Konto 420804-načrti in druga projektna dok. 

72.400,00 

60.000,00 

10.000,00 

2.400,00 

22.400,00 

10.000,00 

10.000,00 

2.400,00 

50.000,00 

-50.000,00 

0,00 

0,00 



 

10 
 

18005030 Muzej opekarstva Bilje 

   Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije 

   Konto 420804-načrti in druga proj.dokum. 

30.000,00 

27.000,00 

3.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

4.000,00 

25.000,00 

-26.000,00 

1.000,00 

18009050 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah 

   Konto 420401-novogradnje 

   Konto 420804-načrti in druga projektna dok. 

80.122,04 

80.122,04 

0,00 

5.000,00 

0,00 

5.000,00 

75.122,04 

80.122,04 

-5.000,00 

19001040 Izgradnja vrtca Opatje selo 20.000,00 5.000,00 15.000,00 

19001070 Dozidava vrtca Kostanjevica 22.000,00 2.000,00 20.000,00 

20003010 Dom za starejše občane 52.000,00 17.000,00 35.000,00 

20003040 Nakup vozila za izvajanje pomoči na domu 9.000,00 0,00 9.000,00 

23001010 Proračunska rezerva 15.580,00 0,00 15.580,00 

 SKUPAJ 886.372,81 275.731,88 610.640,93 

 

 

Postavka 16003060 Odplačilo investicij VIK N. Gorica se zmanjša za 36.200,00 € in 

prenese v račun financiranja kot odplačilo dolga na konto 550309-odplačila kreditov drugim 

domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti. 

Na postavki 14001010 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške se sredstva v višini 

18.638,89 €, ki so planirana za povečanje namenskega premoženja v skladu prenesejo na 

konto 443000-povečanje namenskega premoženja v javnih skladih, ki je v okviru računa 

finančnih terjatev in naložb.  

 

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 306.788,33 €. Odhodki krajevnih skupnosti 

se povečajo za 22.890,00 € (spremenjen način izplačevanja sejnin v letu 2016), odhodki 

občine pa se zmanjšajo za 329.678,33 €. 

 

Razlika med prihodki in odhodki znaša 44.162,18 € in se zmanjša za 18.638,89 € (povečanje 

namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega 

gospodarstva Goriške) in za sredstva v višini 52.993,20 € iz naslova razlike med 

zadolževanjem in odplačilom dolga (najeti krediti pri državnem proračunu v višini 116.540 € - 

odplačilo dolga v višini 169.533,20 €). Tako znaša primanjkljaj -27.469,91 € in se pokriva z 

ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2015 v višini 27.469,91 €. 

 

 



 

11 
 

Obrazložitev po posameznih postavkah: 

POVEČANJE PRIHODKOV 

Konto 703001-davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo se poveča za 50 € 

na podlagi podatkov iz realizacije za mesec oktober 

Konto 714105- prihodki od komunalnih prispevkov se povečajo za 80.000,00 € (uvedba 

oprostitve komunalnega prispevka za nestanovanjsko gradnjo) 

Konto 720000-prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov se povečajo za 

22.000 € (prodaja stavbe v Temnici-Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem občine) 

Konto 730100-prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb se povečajo za 300 € 

(donacije KS). 

Konto 740101-doda se nov konto prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije v 

višini 6.405,98 € (sofinanciranje občin za izdelavo dokumentacije za projekt Revitalizacija 

reke Vipave-Zelena infrastruktura). 

Konto 741200-doda se nov konto prejeta sr. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

EU iz strukturnih skladov v višini 9.335,81 € (projekt Kras-Carso ). 

Konto 741300-doda se nov konto prejeta sr. iz državna proračuna iz sredstev proračuna EU 

iz kohezijskega sklada v višini 586,18 € (centralna čistilna naprava Vrtojbica) 

Prihodki se povečajo v skupni višini 118.677,97 €. 

 

ZMANJŠANJE PRIHODKOV 

Konto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki se zmanjšajo za 27.771,91 € (prihodki od 

plakatiranja, poseka, dovoljenj za tržnico, nakazila ZPIZ za družinskega pomočnika, razna 

vračila) 

Konto 720001-prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj se zmanjšajo  v celoti 

za 58.000 € (Sprememba in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine) 

Konto 722000-prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se zmanjšajo v celoti za 51.620 € 

(Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine) 

Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se zmanjšajo za 182.935,50 € 

(Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine) 

Konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se  zmanjšajo za 50.300 € 

(donacije za Cerje) 

Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 370.627,41 €. 
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POVEČANJE ODHODKOV 

Postavka 01002080-izvedba volitev-doda se nova postavka v višini 3.000 € za izvedbo 

volitev v KS Bilje  

Postavka 04003020-prireditve, otvoritve se poveča za 4.000 € (zaradi večjega števila 

prireditev in posledično višjih stroškov za izvedbo v letu 2016 ter zaradi prenosa zapadlih 

finančnih obveznosti iz leta 2015) 

Postavka 06003030-študentski servis se poveča za 1.000 € (TIC Miren, TIC Temnica, 

modelarski klub, fotografske storitve) 

Postavka 06003040-zunanji strokovni sodelavci se poveča za 7.000 € (za okolje in 

prostor, delo v TIC Temnica, pisanje zapisnikov na odborih in komisijah, svetovanje županu, 

vodenje na Cerju) 

Postavka 06003070-občinske skupne službe (komunalni nadzor) se poveča za 2.000 €.  

Postavka 07002050-delovanje civilne zaščite se poveča za 1.200 €, zaradi osnovnih 

usposabljanj štaba CZ in ekipe za podporo, ter dopolnilnega usposabljanja štaba v primeru 

potresa. 

Postavka 14001030-oprostitve komunalnega prispevka se poveča za 110.000 € . 

Dejansko je na občino prispelo več vlog oprostitev gradnje nestanovanjskih objektov, kot 

smo načrtovali. 

Doda se nova postavka 15002060-priključki na kanalizacijo v višini 10.000 € 

V tej postavki so zajeti stroški, ki se nanašajo na storitve čiščenja in snemanja obstoječih 

kanalizacijskih omrežij. 

Postavka 15004030-Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura se poveča za 

2.661,60 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 16002030-občinski prostorski načrt - OPPN se poveča za 2.500 € (obrazložitev 

NRP) 

Postavka 18001010-vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov 

se poveča za 700 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 18002020-izdajanje občinskega informatorja se poveča za 4.100 € (zaradi 

izdaje štirih številk letno so se stroški izdaje povečali – z vsako številko pa sicer z reklamnimi 

oglasi beležimo prihodke v višini cca. 800 €) 

Postavka 18003020-Sofinanciranje programov Glasbene mladine se poveča za 249 € (v 

OŠ Miren in vrtcih je bil izveden malo večji program od predvidenega) 

Postavka 18005010-Goriški muzej se poveča za 800 € (za občino je bil izveden širši 

program od predvidenega – dodatno so nastali stroški z razstavo o čevljarski zadrugi v 

Mirnu) 

Postavka 18006010-Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev se poveča 

za 20 € (zaradi malenkost večjih stroškov proslav) 
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Postavka 18008020-sof. javnih del v javnih zavodih se poveča za 4.000 €  

Postavka 18010010-sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi se poveča za 850 € 

(dodatna pomoč občine pri izvedbi počitniškega varstva za otroke v občini – tri tedne – julij 

2016 – Java Orehovlje) 

Postavka 19001020-ostali vrtci se poveča za 13.000 € (€ zaradi večjega števila otrok, ki 

imajo bivališče v naši občini in obiskujejo vrtce izven naše občine) 

Postavka 19001060-izgradnja vrtca Bilje se poveča za 25.582 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 19002010-osnovna šola Miren se poveča za 10.000 € (zaradi višjih stroškov dela 

in materialnih stroškov v okviru dodatnega programa OŠ Miren) 

Doda se nova postavka 20002010-sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v 

višini 59.000 € (zaradi povečanja števila telesno in duševno prizadetih v institucionalnem 

varstvu (VDC, Vezi, Ozara), za katere občina doplačuje oskrbo (odločbe CSD) smo postavko 

»20003010-dom za starejše občane« razdelili na dva dela. Postavko »20003010-dom za 

starejše občane« smo zmanjšali za 35.000 € in sredstva prenesli na novo postavko, ki se je 

tako realno povečala za 24.000 €. 

Postavka 2002020-financiranje družinskega pomočnika se poveča za 7.000 € (zaradi 

večjega števila upravičencev za izplačilo – odločbe CSD) 

Postavka 20003030-pomoč na domu se poveča za 5.000 € - zaradi zaposlitve nove 

socialne oskrbovalke z dnem 1.8.2016 (sklep občinskega sveta zaradi potreb starejših) 

Postavka 20004020-subvencioniranje stanarin se poveča za 2.300 € (zaradi večjega 

števila upravičencev za izplačilo – odločbe CSD) 

Postavka 22001020-odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov se poveča za 5.000 € 

(odplačilo obresti po dveh kreditih – PBS iz leta 2014 in Banka Koper iz leta 2015).   

Odhodki se povečajo v skupni višini 280.962,60 €. 

 

ZMANJŠANJE ODHODKOV 

Postavka 02001020-plačila za pobiranje občinskih dajatev v višini 1.500,00 € se zmanjša 

v celoti, ker je Kraški vodovod Sežana prenehal zaračunavati stroške pobiranja takse za 

obremenjevanje vode.  

Postavka 04002020-izdelava označnih tabel in oglasnih desk v višini 2.000,00 € se 

zmanjša v celoti, ker ni bila realizirana. 

Postavka 06003050-javna dela se zmanjša za 14.124 € € zaradi manjšega števila 

zaposlenih preko programa javnih del kot je bilo prvotno planirano. 

Postavka 11002020-urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti se zmanjša za 

2.400 €, ker ni bila realizirana. 
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Postavka 11002030-podpora na razpisih za ohranjanje podeželja v višini 5.000 € se 

zmanjša v celoti, ker ni bila realizirana. 

Postavka 13002010-investicijsko vzdrževanje in gradnja cest se zmanjša za 75.000 € 

(obrazložitev NRP) 

Postavka 13002020-priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste se zmanjša 

za 9.000 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 13002080-ureditev ceste in priključka OC opekarna Bilje se zmanjša za 10.000 

€ (obrazložitev NRP) 

Postavka 13004020-investicije in invest. vzdrževanje javne razsvetljave se zmanjša za 

7.127 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 14001010-Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške se zmanjša v celoti in 

prenese v sklop B. splošnega dela proračuna – Račun finančnih terjatev in naložb kot 

povečanje namenskega premoženja v javnih skladih. 

Postavka 16003010-investicije in invest. vzdrževanje vodovodov se zmanjša za 100.000 

€ (obrazložitev NRP) 

Postavka 16003060-odplačilo investicij VIK N. Gorica se zmanjša v celoti za 36.200 € in 

prenese v sklop C. Splošnega dela proračuna – Račun financiranja med odplačila kreditov 

drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni kredit (konto 550309)  

Postavka 16005010-nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč se zmanjša v 

celoti za 2.000 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 16005020-Kamp – Sela na Krasu se zmanjša za 19.000 € (obrazložitev NRP) 

V celoti se zniža postavka 16005030-Balinišče Kostanjevica v višini 10.000 € 

(obrazložitev NRP) 

V celoti se zniža postavka 16005040-Otroško igrišče Bilje v višini 8.699 € (obrazložitev 

NRP) 

V celoti se zniža postavka 16008020-Najemnine-bivši vadbeni center Kostanjevica za 

3.000 €, ker je bila podpisana pogodba o brezplačnem najemu. 

Postavka 16009010-Nakup zemljišč se zmanjša za 29.250 € (Sprememba in dopolnitev 

Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine) 

Postavka 17001000-nakup defibrilatorja in omaric se zmanjša v celoti za 13.000 €, ker 

postavka ni bila realizirana. 

Postavka 18001020-investicije in invest. vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje se 

zmanjša za 50.000 € (ker nismo prejeli donacij smo zmanjšali prihodke od donacij in stroške 

na postavki investicij v spomenik)-obrazložitev NRP  

Postavka 18005030-Muzej opekarstva Bilje se zmanjša za 25.000 € (obrazložitev NRP) 



 

15 
 

Postavka 18009050-Nova površina nogometnega igrišča v Biljah se zmanjša za 

75.122,04 € (obrazložitev NRP) 

Postavka 19001040-izgradnja vrtca Opatje selo se zmanjša za 15.000 € (obrazložitev 

NRP) 

Postavka 19001070-dozidava vrtca Kostanjevica se zmanjša za 20.000 € (obrazložitev 

NRP) 

Postavka 20003010-dom za starejše občane se zmanjša za 35.000 € (sredstva so se 

prenesla na novo postavko 20002010-sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih) 

Postavka 20003040-Nakup vozila za izvajanje pomoči na domu se zmanjša v celoti v 

višini 9.000 € (vozilo je bilo nabavljeno iz sredstev presežka (za izvedbo programa pomoč na 

domu)  

Postavka 23001010-proračunska rezerva se zmanjša za 15.580 €, ker so v letu 2015 

rezerve občine dosegle 1,5% letnih prejemkov proračuna in se je tako izločanje v rezerve 

prenehalo. 

Odhodki so se zmanjšali v skupni višini 610.640,93 €. 

 

3 .  N AČRT R AZVO JNIH PROGR AMO V  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

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

V letu 2016 je bila izvedena samo predvidena delna preplastitev  odseka na mejnem 

prehodu Lokvica, ostala dela bomo prenesli v prihodnje obdobje. 

OB075-08-0004 – Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste 

Zaradi problemov pri pridobivanju zemljišč se priprava dokumentacije ni izvedla (PGD Most 

Bilje). 

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

Izvedba ceste in rekonstrukcija drugega priključka je že v glavnem izvedena. Zaradi samega 

postopka zaključevanja projekta se bo investicija zaključila v začetku naslednjega obdobja. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 

OB075-08-0006 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

Zaradi likvidnostnih težav se del planirane razsvetljave ni izvedel. 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

OB075-11-0002 - Kamp na Kalu - Sela na Krasu 

Zaradi postopkovnih težav med KS Sela na Krasu in Občino ter z ureditvijo zemljišča se bo 

projekt zavlekel v naslednje obdobje. Planira se pridobitev gradbenega dovoljenja v začetku 

2017 in prijava na razpis LAS-a. 

 

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost 

OB075-160007 Revitalizacija reke Vipave –Zelena infrastruktura 

 

V sklopu pripravljalnih aktivnosti več skupnih projektov na temo Vipave (Renaturacija reke 

Vipave, GREVISIN, VISFRIM) smo naročili izdelavo idejnega projekta vzpostavitve 

Tematske poti ob reki Vipavi, ki so ga sofinancirale vse občine Vipavske doline. Občina 

Miren-Kostanjevica je koordinator priprave projektov in posledično je bilo potrebno povečanje 

postavke. Lastni del sredstev se ni povišal, deleži ostalih občin, ki so sofinancirale projekt v 

skupni višini 6.405,98 € so razvidni na strani prihodkov. 

16029003 – Prostorsko načrtovanje 

 

OB075-08-0003 – Občinski podrobni prostorski načrti OPPN 

V letu 2016 smo komunalno opremili občinske parcele v Hudem logu, katere so se prodajale, 

zato se je postavka nekoliko zvišala. 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB075-07-0014 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov 

V letu 2016 smo zaradi likvidnostnih težav le delno izvršili predvidene obnove vodovodov, 

ostale predvidene rekonstrukcije bomo izvedli v naslednjem obdobju. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

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

V letu 2016 se ni izvedlo nakupa nobene nove opreme. 

OB075-16-0004 – Balinišče Kostanjevica 

Zardi likvidnostnih težav se naročila ni izvedlo, predvideno je v naslednjem obdobju. 

OB075-16-0005 – Otroško igrišče Bilje 

Zardi likvidnostnih težav se naročila ni izvedlo, predvideno je v naslednjem obdobju. 

OB075-16-0013 - Nakup defibrilatorja in omaric 

Zardi likvidnostnih težav se naročila ni izvedlo, predvideno je v naslednjem obdobju. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

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

 Za prostor v pritličju - družabni prostor je narejena dokumentacija za spremembo 

namembnosti - v prostor za potrebe gostinske ponudbe – okrepčevalnica, gradbeno 

dovoljenje je pridobljeno, v naslednjem obdobju je predvidena izvedba. 

OB075-11-0007 - Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov 

Namen in cilj 

Osnovni namen je ohranjanje kulturnih spomenikov v občini Miren-Kostanjevica predvsem 

sakralnih objektov. Poleg tega občina iz sredstev na kontu 420402 obnavlja spomenike in 

spominska obeležja. Skladno s potrebami je prišlo do majhne prekoračitve (Bilje, Karlovac). 

OB075-12-0013 - Muzej opekarstva Bilje 

Konec leta 2014 smo opravili oceno stroškov v zvezi z začasno ureditvijo oz. zaščito 

objektov. V letu 2015 se  je izvedla nujna zaščita objekta pred nadaljnjim propadanjem 

predvsem z vidika varnosti za mimoidoče. Župan  je predstavil predlog rekonstrukcije objekta 

Frnaže na občinskem svetu in zboru krajanu. Predlog na zboru krajanov ni bil potrjen. 

Posledično je župan imenoval novo Delovno skupino za rekonstrukcijo objekta Frnaže Bilje, 

ki bo pripravila nove predloge za obnovo in vsebine. Po obravnavi in sprejemu primerne 

variante na občinskem svetu se bodo nadaljevale aktivnosti za obnovo.  

18059001 - Programi športa 

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

Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje športne infrastrukture in spremljevalnih 

objektov, v letu 2016 smo pridobili sofinanciranje s strani fundacije za šport cca 63.000,00€ 

do leta 2018. Na osnovi dejstva , da so predračuni odstopali od predvidenih v proračunu se 

bo investicija prenesla v naslednje obdobje. 
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19029001 - Vrtci 

OB075-08-0001 - Vrtec Opatje selo 

Zardi likvidnostnih težav se naročila za izvedbo dokumentacije  ni izvedlo. Dokumentacijo 

za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo bomo pripravili v letu 2017 v sklopu projekta 

ELENA v katerem sodelujemo še z 22 občinami in GOLEO.   

OB075-13-0001 - Vrtec Bilje 

Z izgradnjo vrtca smo  začeli v letu 2015 in  dokončali  smo ga v marcu  2016. V objektu je 

izvedena tudi jedilnica za potrebe POŠ Bilje in nova kotlovnica tako za potrebe vrtca kakor 

tudi šole, obnovljene pa so tudi sanitarije za šolo, kar ima za posledico povišanje investicije. 

OB075-14-0003 - Vrtec Kostanjevica 

Dozidava vrtca v Kostanjevici. Za zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev 

za delo v vrtcu  je potrebno dozidati eno učilnico - igralnico. V letu 2016 je v  izdelavi PGD in 

PZI dokumentacija za sanacijo oz. rekonstrukcijo, katera bo zaključena v prvem tromesečju 

leta 2017. 

20049003 – Socialno varstvo starih 

OB075-14-0006 Nakup vozila za izvajanje pomoči na domu 

 

Nakup je izvedel DUNG Dom upokojencev Nova Gorica iz občinskih sredstev presežka 

preteklih let, zato se postavka znižuje. 

Pripravila: Klančič Mirjam, Albin Pahor                                                                                                                                     

 
 
 
 
      
         Župan   
            Mauricij Humar 
 


