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Datum: 29.3.2010 
Številka: 014-0040/2010-2 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 
 

PLAN IN STANJE NA INVESTICIJAH V INFRASTRUKTURO ŠOL IN VRTCEV V 
OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA 

IN  
POROČILO O DELU OŠ MIREN 

  
 

Spoštovani! 
 
V skladu s predlaganim terminskim planom sej občinskega sveta vam prilagamo opis 
trenutnega stanja aktivnosti, ki jih izvaja občinska uprava občine Miren-Kostanjevica glede 
objektov šol in vrtcev v občini in predlagamo v obravnavo skrajšano verzijo Poročila o delu 
Osnovne šole Miren v letu 2009 (finančno  in poslovno poročilo). Poročilo bo predstavila 
ravnateljica OŠ Miren ga. Danijela Kosovelj. Celotno Poslovno in finančno poročilo OŠ Miren 
za leto 2009 je bilo predstavljeno na marčevski seji Sveta zavoda OŠ Miren. 
 
Glede vlaganj občine Miren-Kostanjevica v infrastrukturo šol in vrtcev v letu 2010 pa je 
stanje predvidenih investicijah  naslednje: 
 

1. Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu št. NRP   OB075-07-0010 
 
Na podlagi idejnega predloga, ki je bila izdelan v letu 2008 je bila v začetku leta 2010, 
(3.2.2010) izdelana idejna zasnova, izdelovalec Stolp d.o.o.. Na podlagi idejne zasnove bo v 
spomladanskih mesecih potekala izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, PZI). Z izdelano dokumentacijo bo potrebno 
izdelati še nov DIIP in IP, s katerimi se bomo prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in 
šport.  
 

2. Vrtec Opatje selo št. NRP  OB075-08-0001 
 
V letu 2009 je bila izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nov energetsko učinkovit vrtec v Opatjem selu. Projektna 
dokumentacija je v zaključni fazi – PGD predvidoma zaključeni do 15. Maja 2010. 
Z izdelano dokumentacijo bo potrebno izdelati še nov DIIP in IP, s katerimi se bomo prijavili 
na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. 
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3. Obnova strehe vrtca v Kostanjevici na Krasu 
 
Dne 16.11.2009 so se sestali na objektu vrtca v Kostanjevici predstavniki OŠ Miren in 
občinske uprave, ki so si ogledali stanje objekta in se dogovorili nadaljevanje aktivnosti. 
Arhitektka Ines Kos je posledično izdelala predlog rekonstrukcije strehe, na podlagi katerih 
so bila naročena izdelava popisov del. V marcu so bili izdelani popisi gradbeno obrtniških 
del za rekonstrukcijo strehe in stropov, ocenjena vrednost vseh del je 51.360,00 z DDV. V 
drugi polovici meseca Aprila 2010 bo izveden razpis za izbiro izvajalca, predviden rok za 
začetek izvedbe del je v mesecu Juniju po zaključku šolskega leta. Investicijo bo vodila 
občina Miren-Kostanjevica. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da se seznani s poročilom in poda svoje mnenje k le-tem. 
 
Pripravil:  
Aleš Vodičar           
         ŽUPAN 

Zlatko Martin Marušič 
 
Priloge: 

• Poročilo o delu v OŠ Miren, 
• Plan investicijskega vzdrževanja za leto 2010 in 2011 za OŠ Miren, 
• Plan nabav za leto 2010in 2011 za OŠ Miren. 


