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Občina Miren-Kostanjevica 
Občinski svet 
 

Poroštvo javnemu podjetju VODOVODI IN KANALIZACIJA d.d.  
Nova Gorica 

 
Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica (Ur. list št. 
53/2008)  predlaga občinskemu svetu v sprejem: 
 
 

Sklep  
 
Občina Miren-Kostanjevica daje poroštvo javnemu podjetju VODOVODI IN 
KANALIZACIJA d.d. Nova Gorica za najem kredita v višini do 600.000,00 EUR in 
sicer za investicijo Bilje II.  faza v vrednosti 390.000,00 EUR in investicijo Krožišče 
Miren za 210.000,00 EUR pri najboljšemu ponudniku za dobo vračanja do 5 let in z 
možnostjo predčasnega vračila kredita brez dodatnih stroškov.  
 
 

Obrazložitev: 
 

V 8. členu Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica (Ur. list št. 53/2008)  je 
bilo sprejeto, da občinski svet daje poroštvo javnemu podjetju VODOVODI IN 
KANALIZACIJA d.d. Nova Gorica za najem kredita v višini do 600.000,00 EUR in 
sicer za investicijo Bilje II.  faza v vrednosti 390.000,00 EUR in investicijo Krožišče 
Miren za 210.000,00 EUR na podlagi sklepa občinskega sveta. 
 
Investicija Bilje II. Faza to je ureditev ceste R3-615/5740 skozi Bilje od km 3.265 do 
km 3.960 zajema prometni del, ureditev javnih površin, odvodnjavanja, pločnike, 
javno razsvetljavo, fekalno kanalizacijo, vodovod, meteorno kanalizacijo in parcelne 
zidove. Vrednost celotne investicije znaša 2.100.356,32 EUR, od tega  delež Občine 
Miren-Kostanjevica in VODOVODI IN KANALIZACIJA d.d. Nova Gorica znaša 
1.012.818,55 EUR (občina 467.856,00 EUR, Vodovodi 454.310,55 EUR). V letu 
2007 je občina poravnala znesek  426.586,00 EUR, v letu 2008 pa znesek 
108.000.00 EUR, z zgoraj navedenim sklepom pa bomo zagotovili poroštvo še za 
390.000.00 EUR.   
 
Investicija Krožišče Miren zajema ureditev prometnega dela, meteorne in fekalne 
kanalizacije, vodovod,  prestavitev električne visoke napetosti, namakalnega sistema, 
postavitev zidov, Vrednost celotne investicije znaša 350.000,00 EUR, od tega bo 
občina v letu 2008 poravnala 100.000,00 EUR, v letu 2009 pa moramo zagotoviti še  
40.000,00 EUR, z zgoraj navedenim sklepom pa bomo zagotovili poroštvo še za 
210.000,00 EUR. 
 
Št.: 412-0001/2008         Župan 
Miren, 25. 08. 2008       Zlatko-Martin Marušič 


