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ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 17. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV:

Predinvesticijska zasnova investicijskega projekta oziroma
operacije "Oskrba s pitno vodo obale in Krasa",

POROČEVALEC/KA:

Boris Korošec

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

Odbor za gospodarstvo in proračun

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje Predinvesticijsko zasnovo
investicijskega projekta oziroma operacije "Oskrba s pitno vodo obale in Krasa",
ki ga je pripravil Projekt d.d. Nova Gorica oktobra 2011, številka dokumenta
10848.
2. Občina Miren-Kostanjevica bo v letih 2013 – 2015 financirala projekt v znesku
2.690.806 EUR (brez DDV), ki vključuje tudi nepovratna sredstva Kohezijskega
sklada in sredstva proračuna Republike Slovenije. Od tega zneska je delež
nepovratnih sredstev v višini 1.839.076 EUR delež Občine Miren Kostanjevica pa
851.730 EUR.
Zlatko Martin Marušič
Župan
Priloge: Ppovzetek Predinvesticijske zasnove investicijskega projekta oziroma operacije "Oskrba s pitno vodo
obale in Krasa"

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj za sprejem sklepa
- 17. člen Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07)
- 12. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010)

2. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja
Občina Miren-Kostanjevica je v letu 2011 osmimi občinami podpisnicami ter Ministrstvom za
okolje in prostor sklenila Pogodbo o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno
vodo Obale in Krasa, kjer je Občina Seţana opredeljena kot nosilna občina, za koordinatorja
projekta pa je bilo imenovano javno podjetje Kraški vodovod Seţana d.o.o.
Pogodba je bila sklenjena na podlagi Preliminarne študije - Oskrba prebivalcev s pitno vodo na
območju Krasa in Brkinov, kjer se je izbrana varianta iz Preliminarne študije - Oskrba prebivalcev
s pitno vodo na območju Krasa in Brkinov se je izkazala kot najbolj smiselna za zagotovitev
celovite rešitve oskrbe s pitno vodo celotnega območja Krasa, Brkinov, občine Ilirska Bistrica
ter Obale in tako so se k celovitemu projektu zagotovitve vodnih virov in oskrbe prebivalstva s
pitno vodo Obale in Krasa priključile tudi tri obalne občine.
V letu 2011 je bil izdelan DIIP, ki so ga občine potrdile v juniju in juliju leta 2011. Kasneje je
bila v juliju izdelana novelacija DIIP-a, ki je povzela nekatera nova dejstva, predvsem okrog
financiranja priprave projekta.
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (v nadaljevanju: uredba) določa izdelavo predinvesticijske zasnove
(PIZ) za projekte, katerih vrednost presega 2,5 mio €. Glede na to je bila za ta projekt
izdelana predinvesticijska zasnova.
V DIIP so bile obdelave predvidene investicije po posameznih občinah ter opisani cilji projekta.
Predinvesticijska zasnova analizira:
vsebino investicij na območju posameznih občin
investicijske vrednosti po posameznih občinah
dinamiko investiranja po občinah
viri financiranja po občinah
Predinvesticijska zasnova vsebuje opis vseh investicij, izdelana je ekonomska in finančna
analiza celotnega projekta.
Rezultat finančne analize je med drugim tudi izračun stopnje financiranja iz Kohezijskega sklada
in Republike Slovenije. Finančna analiza analizira finančne posledice projekta za investitorja in
upravljavca.
V skladno z uredbo izdelana tudi ekonomska analiza z analizo stroškov in koristi, ki jih bo imel
projekt na druţbo. Tu so upoštevani vsi različni moţni vplivi projekta, ter tudi število novo
priključenih prebivalcev. Da bi projekt bil upravičen do financiranja iz kohezijskih skladov EU,
mora zadostiti določenim ciljem. Tal cilj so novo priključeni prebivalci na javni vodovod, sama
obnova vodovodov pa ni upravičen cilj, razen hidravličnih izboljšav, kar pomeni povečava
dimenzij vodovodov.

V predinvesticijski zasnovi so obravnavane tudi morebitne variante projekta. Same strateške
variante so bile obdelane ţe v DIIP-u, kjer je bila izbrana varianta oskrbe z vodo iz vodnih virov
Brestovica in Bistrica. PIZ obravnava morebitne moţne variante vodo-oskrbe po občinah, kjer je
variantno obdelana vodo-oskrba dela občine Seţana, kar je tudi prikazano v povzetku.
V povzetku je prikazana skupna ocenjena investicijska vrednost za celoten projekt po stalnih in
tekočih cenah, ki poleg stroškov gradnje vključuje tudi spremljajoče stroške investicije. Prikazana je
tudi ocenjena investicijska vrednost izvedbe projekta po posameznih občinah glede na primarne in
sekundarne cevovode oziroma vodne vire in transportne cevovode za
varianto 1 in varianto 2.
Prikazana je tudi predvidena finančna konstrukcija, ki predvideva pokritje investicijske vrednosti
iz štirih virov:
proračun Republike Slovenije:
Kohezijski sklad (KS) EU,
Lastna udeleţba RS
Vodni sklad
proračuni občin soinvestitork.
Tabele so narejene za vsako občino investitorko posebej.
Predlagamo, da občinski svet potrdi predloţen dokument ter s tem omogoči nadaljevanje
projekta.
Boris Korošec, vodja projekta
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Na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 17. seji dne 27.6.2012 sprejel
naslednji

SKLEP
.
1. Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrjuje Predinvesticijsko zasnovo
investicijskega projekta oziroma operacije "Oskrba s pitno vodo obale in Krasa", ki ga je
pripravil Projekt d.d. Nova Gorica oktobra 2011, številka dokumenta 10848.
2. Občina Miren-Kostanjevica bo v letih 2013 – 2015 financirala projekt v znesku
2.690.806 EUR (brez DDV), ki vključuje tudi nepovratna sredstva Kohezijskega sklada
in sredstva proračuna Republike Slovenije. Od tega zneska je deleţ nepovratnih
sredstev v višini 1.839.076 EUR, deleţ Občine Miren Kostanjevica pa 851.730 EUR.

Zlatko Martin Marušič
Ţupan

