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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme sklep o izboru variante in potrditvi 
novelacije IP za Vrtec Opatje selo. 
 

 
 

Zlatko Martin Marušič  
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Priloge: 

- Predlog Sklepa o izboru variante in potrditvi novelacije IP za Vrtec Opatje selo, 
-  Primerjalna analiza možnih variant izvedbe investicijske projekta, 

- Novelacija IP za Vrtec Opatje selo. 
 



PREDLOG 

 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU,127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10), Uredbe o 
dokumentnih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 54/10), Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacij na področju javnih financ 
(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica 
(Ur.l. RS, št. 112/07) in 8. Člena odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 40/2011 in 20/2012) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 29. 
seji dne 27.1.2014 sprejel naslednji 
 

 
SKLEP  

o izboru variante in potrditvi novelacije IP za Vrtec Opatje selo 
 
 

 
1. Na podlagi izvedene primerjalne analize variant izvedbe investicijskega projekta se 

izvede Varianta 2 – Novogradnja »nizkoenergijskega« objekta Vrtca Opatje selo, ki je 
optimalna varianta izvedbe investicijskega projekta.  
 

2. Potrdi se Novelacija Investicijskega projekta (IP) za projekt »Vrtec Opatje selo«, ki ga 
je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar. s.p.. 

 
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 725.697,02 EUR (z vključenim davkom 

na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od jan 2011 do 
junij 2015. 

 
4. Vire za financiranje zagotavljajo: 
• Lastna sredstva v znesku 200.798,72EUR in 

 Sredstva ESRR (MGRT-neposredne regionalne spodbude) v znesku: 434.898,30 
EUR, 

 Sredstva 21. Člen ZFO – MGRT znesku: 90.000,00 EUR. 
 

5. V NRP občine se: 
• spremeni veljavna naložba. 

 
 
Občina bo na podlagi vključitve v Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 
SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJE za obdobje 2013-2015  projekt 
prijavila na javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Deležev 
sredstev občine za sofinanciranje investicij iz tega JP bo največ 85 % upravičenih stroškov. 
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 O B R A Z L O Ž I T E V: 
 
Občinski svet je na svoji 23. Redni seji sprejel sklep, da se pripravi primerjalna analiza o 
izgradnji novega vrtca in sanaciji stare stavbe v kateri je vrtec v Opatjem selu. Posledično 
smo v letu 2013 naročili najprej projektantom vrtca Opatje selo izdelavo ocene in predhodno 
izvedene idejne zasnove obnove Stare šole Opatje selo pripravo oceno prenove starega 
objekta. Sledila ja naročilo izdelave primerjalne analize variant izvedbe investicijskega 
projekta vrtca Opatje selo izvajalcu NI-BO Robert Likar s.p., ki je upošteval do sedaj izdelano 
dokumentacijo in dejanske cene trenutno izvajajočih sorodnih projektov oz. operacij, ki se 
izvajajo v regiji. Na podlagi navedenega in dobljenih rezultatov iz primerjalne analize variant 
izvedbe investicijskega projekta  sledi, da je Varianta 2 – Novogradnja »nizkoenergijskega« 
objekta Vrtca Opatje selo Optimalna varianta izvedbe investicijskega projekta, ki je za 
investitorja najbolj racionalna, energetsko učinkovita in ekonomsko upravičena.  
 
Dne 13.12.2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javno povabilo 
za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 
za obdobje 2013-2015. Glede na vsebino razpisa in stopnjo pripravljenih projektov v Načrtu 
razvojnih programov 2013-2016 smo se odločili, da pripravimo potrebno dokumentacijo za 
prijavo na razpis z nujno potrebno novelacijo Investicijskega programa za investicjo, ki ima 
že predvidena sredstva v proračunu za leto 2014. Glede na navedbe v primerjalni študiji in 
novelaciji investicijskega programa za Vrtec Opatje selo predlagamo občinskemu svetu v 
potrditev predlog sklepa in s tem omogočeno prijavo na razpis »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013 za obdobje 2013-2015. 
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Tabela 1: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR 

Viri financiranja 

leto skupaj 

do vključno 2013 2014 2015 skupaj % 

OMK 45.651,00 97.898,67 57.249,05 200.798,72 27,7% 

ESRR   354.601,33 80.296,97 434.898,30 59,9% 

21.čl. ZFO   90.000,00   90.000,00 12,4% 

SKUPAJ 45.651,00 542.500,00 137.546,02 725.697,02 100,0% 

Vir: Novelacija IP Vrtec Opatje selo 
 


