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                                                                                                                                 PREDLOG 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB-4, 14/13,-popr., 101/13, 
55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacij na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), 
na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 je Občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na 25. redni seji dne 7. 3. 2017 sprejel naslednji 
 

 
SKLEP  

o potrditvi DIIP za 
Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v  Kostanjevici na Krasu 

 
 
 

1. Potrdi se dokument DIIP-a, za investicijo »Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v 
Kostanjevici na Krasu«, ki ga je izdelalo podjetje JHP PROJEKTNE REŠITVE d.o.o., 
Cesta talcev 5, 1230 Domžale,  meseca februarja 2017. 

 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 264.581,40 EUR (z vključenim davkom 

na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2017 
do oktobra 2017. 

 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva v znesku 207.742,00 EUR in 

 Sredstva RS – MGRT (sofinanciranje investiciji občin po 23. Členu ZFO-1) 
78.392,00 EUR. 

 
4. Projekt  je vključen v NRP občine 2017-2020. 

 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
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Obrazložitev: 

 
»GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU VRTCU V KOSTANJEVICI NA 

KRASU« 
POVZETEK PROJEKTA 

 
Občina Miren-Kostanjevica bo zaradi nezadostnega stanja prostorskih zmogljivosti objekta 
Vrtca Kostanjevica na Krasu, ki spada pod Osnovno šolo Miren, pristopila v gradnjo prizidka 
k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu. 
Temeljni razlog za investicijsko namero je pomanjkanje prostora in neizpolnjevanje pogojev 
minimalnih standardov za delovanje obstoječe enote vrtca Kostanjevica na Krasu, z 
dotrajanimi in pomanjkljivimi površinami in nezadostnimi kapacitetami za izvajanje 
predšolske vzgoje. Obstoječa enota vrtca ne zagotavlja primernih prostorov za izvajanje 
programov predšolske vzgoje. Prostorska stiska je iz leta v leto večja. Obstoječi prostori so 
dotrajani, njihova površina (prostorska kapaciteta) pa prav tako ne dosega normativnih 
zahtev.  
Investicijski projekt je skladen s številnimi državnimi in evropskimi dokumenti, programi ter 
resolucijami, in sicer s Strategijo razvoja Slovenije (SRS), Strategijo razvoja Slovenije 2014-
2020 (osnutek), Kurikulumom za vrtce, Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakonom o vrtcih, Programom državnih razvojnih prioritet 
in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (osnutek), Operativnim programom 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Nacionalnim energetskim 
programom Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z energijo« ter Načrtom 
razvojnih programov 2017-2020 za Občino Miren-Kostanjevica. 
Tabela 1: Primerjava obstoječih prostorov z novimi prostori po velikosti v m2 

Obstoječe neto stanje Novo neto stanje SKUPAJ neto stanje 

311,50 m2 351,40 m2 662,90 m2 

 
Celoten investicijski projekt je ovrednoten na 216.870,00 EUR brez DDV oz. 264.581,40 
EUR z DDV. 
 
Celoten projekt se bo izvedel v letu 2017, in sicer pridobitev gradbenega dovoljenja se 
predvideva v mesecu aprilu 2017, medtem ko bi gradnja prizidka potekala med julijem in 
oktobrom 2017. 
 
Za izvedbo projekta bo Občina Miren-Kostanjevica delno pridobila nepovratna finančna 
sredstva v sklopu oddanega načrta porabe za koriščenje deleža sredstev občine za 
sofinanciranje investicij, v skladu z 23. členom določili Zakona o financiranju občin (ZFO-1). 
Izvedba celotnega projekta se bo tako financirala iz naslednjih virov: 

 iz občinskega proračuna Občine Miren-Kostanjevica; 

 iz državnega proračuna, skladno z določili 23. člena Zakona o financiranju občin 

(ZFO-1), ki urejajo dodatno sofinanciranje investicij občin v javno infrastrukturo. 

Tabela 2: Prikaz virov financiranja celotnega investicijskega projekta z DDV v EUR 

Zap.št. Viri financiranja 2017 SKUPAJ Delež 

1. Lastna sredstva Občine Miren-Kostanjevica 186.189,40 186.189,40 70,37% 

2. Sredstva po 23. členu iz ZFO-1 78.392,00 78.392,00 29,63% 

/ SKUPAJ 264.581,40 264.581,40 100,00% 

/ Delež po letih 100,00% 100,00% / 

 
Varianta »z investicijo« bo glede na obstoječe stanje in predvidene potrebe, ki izhajajo iz 
stanja in demografskih podatkov primerna, saj bo znatno pripomogla k izboljšanju pogojev 
predšolskega varstva. Izvedba investicije omogoča: 



 zagotovitev primernih prostorov vrtca na lokaciji Kostanjevica na Krasu, 

 zagotovitev materialnih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje, s katero se 

spodbuja otrokov razvoj in ga usmerja k samostojnosti, 

 zagotovitev normalnih delovnih pogojev zaposlenim v vrtcu, 

 urejen vrtec širše vpliva na dobro počutje predšolskih otrok ter njihovo učinkovitejšo 

vključitev v osnovnošolske programe, 

 ureditev varstva za mlade družine, 

 priseljevanje ljudi v krajevno skupnost, 

 učinkovito rabo energije, 

 dober vpliv na okolje in ureditev kraja. 

 
Izvedba investicijske naložbe je pomembna in opravičljiva z vidika zagotovitve ustreznih 
prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje in vzgojno-varstvenega procesa, za 
Občino Miren-Kostanjevica pa pomeni ta investicija korak naprej v infrastrukturnem razvoju 
občine. 
Zaradi vseh podanih dejstev in javnih koristi, ki jih obravnavana investicija prinaša ter 
izračunane pozitivne ekonomske interne stopnje donosnosti investicije in pozitivne 
ekonomske neto sedanje vrednosti ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z 
znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska 
naložba smiselna in upravičena. 
 
 
 


