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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 17.1.2018 do 21.2.2018 

 Dobili nepovratna sredstva za ureditev Obrtne cone Bilje 2 

Občina Miren - Kostanjevica je 19.1.2018 prejela od Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Sklep o sofinanciranju projekta Komunalna ureditev Obrtne cone Bilje 2 v višini do 

749.232 EUR. S komunalno ureditvijo Obrtne cone Bilje 2 želi občina povečati ponudbo 

ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje 

proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Na skupno 4,2 hektarja velikem zemljišču je 3,8 

hektarja namenjenega podjetniški dejavnosti. V okviru projekta bomo uredili kanalizacijo 

komunalnih odpadnih (fekalnih) in meteornih voda, vodovodno in hidrantno omrežje, prometno 

omrežje (uredilo se bo cesto v coni ter dostopne ceste v obrtno cono), omrežje javne 

razsvetljave ter elektro in telekomunikacijsko omrežje. Investicija je namenjena tako lokalnim 

kot tudi zunanjim investitorjem, ki bodo v občino pripeljali nove dejavnosti, ustvarili nova 

delovna mesta za lokalno prebivalstvo ter pozitivno prispevali h gospodarski rasti občine. 

 Vrednost celotne investicije je 832.480,05 evrov (brez DDV-ja), od katerih znašajo nepovratna 

sredstva 749.232,05 evrov, 83.248,00 evrov (brez DDV-ja) bo zagotovila občina iz svojega 

proračuna in zasebni lastniki. Nepovratna sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni 

razvoj v višini 70 odstotkov, preostalih 30 odstotkov pa predstavljajo namenska sredstva 

proračuna Republike Slovenije. 

 

 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2017 - Realizacija 

 
Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2017, objavljenega na spletni stran občine 31. 
marca 2017 in na oglasnih deskah občine, je bila pomoč dodeljena devetnajstim predloženim 
vlogam, ki so izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa. Upravičencem so bile odobrene pomoči 
v skupni višini: 21.862,18 EUR, od razpoložljivih 22.000,00 EUR.  
 
V skladu s pravilnikom in pogoji javnega razpisa je sedemnajst upravičencev, katerim je bila 
pomoč dodeljena, naložbe in aktivnosti zaključilo pravočasno, od teh so bile štiri naložbe 
realizirane skoraj v celoti, dve naložbi sta ostali nerealizirani. Dejanska realizacija naložb in 
aktivnosti ter izplačil znaša 19.288,50 EUR, kar predstavlja 87,7 odstotno realizacijo 
razpoložljivih sredstev na postavki 11001010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu. Vsa 
izplačila so bila izvedena  do vključno 22. 12. 2017. 
 

 
Realizacija javnega 
razpisa 2016 v EUR 

A Skupinske izjeme - skupaj 14.088,50 

Ukrep 1 
Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 

 
13.420,87 
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proizvodnjo 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 10.403,95 

Podukrep 1.2 
Urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in 
trajnih nasadov 

3.016,92 

Ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 667,63 

B »De minimis« - skupaj 3.200,00 

Ukrep 5 
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

 
3.200,00 

C Drugi ukrepi - skupaj 2.000,00 

Ukrep 8 
Sofinanciranje izvedbe projektov na 
podeželju 

2.000,00 

Skupaj (A+B+C) 19.288,50 

 
 
 
 
 
 

Investicije 
   
 
 

 Zeleni otok VVO Miren in vkop plinohrama – izvajanje investicije za OŠ Miren- 
Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren 

 
 
V začetku novembra je bil objavljen razpis za Ureditev zelenega otoka VVO Miren in vklop 
plinohrama na OŠ Miren. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Batistič Zoran s.p., 
Cesta na Čuklje 31c, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici. Vrednost vseh del 10.479,58€. 
Izvajalec je bil uveden v delo v decembru, dela so v zaključni fazi.  
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 Ureditev zelenega otoka za odpadke v Mirnu pred bloki – Izvajanje investicije 
za KS Miren 

 
V začetku novembra je bil objavljen razpis za Ureditev zelenega otoka za odpadke v Mirnu 
pred bloki. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Gramat Kačič d.o.o., Opatje selo 78, 
5291 Miren. Vrednost vseh del 2.629,60€. Izvajalec je bil uveden v delo v decembru, vsa dela 
so zaključena. 

  
 
 
 

 Izvedba priključka fekalne kanalizacije F14 na obstoječe črpališče v Biljah   
 
V začetku novembra je bil objavljen razpis za Izvedba priključka fekalne kanalizacije     
F14 na obstoječe črpališče v Biljah. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Prevozi in 
storitve, Bojan Moderc s.p., Merljaki 65, 5291 Miren. Vrednost vseh del 18.839,79€. Izvajalec 
je bil uveden v delo v decembru, vsa dela so zaključena. 
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 Ureditev vaškega parka v Orehovljah – 1.faza – Izvajanje investicije za KS 
Orehovlje 

V začetku novembra je bil objavljen razpis za Izvedbo Ureditve vaškega parka v Orehovljah – 
1.faza. Prispeli sta dve ponudbi, izbran je bil ponudnik Elita Nagode d.o.o., Žapuže 11, 5270 
Ajdovščina. Vrednost vseh del 16.641,11€. Izvajalec je bil uveden v delo v decembru,  dela so 
zaključni fazi. 
 

  
 
 

 Ureditev prometa na R3-614 v območju KUC Miren    
 

V začetku novembra je bil objavljen razpis za Izvedbo Ureditve prometa na R3-614 v območju 
KUC Miren. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Ginex International d.o.o., Rejčeva 
ulica 3, 5000 Nova Gorica. Vrednost vseh del 18.056,61€. Izvajalec je bil uveden v delo v 
decembru,  dela so v glavnem zaključena, manjka samo še vertikalna signalizacija. 
 

   
 
 
 

 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah – umetna trava 

 
Občina je objavila razpis za izvedbo javnega naročila gradnje po postopku naročila male 
vrednosti »Nova površina nogometnega igrišča v Biljah - umetna trava« na portalu javnih 
naročil pod št. JN 000056/2018 dne 8.1.2018. Na razpis so prispele tri pravočasne ponudbe. 
Po pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da dve ponudbi presegata naročnikova zagotovljena 
sredstva, ena ponudba pa je dopustna. Izbran je bil izvajalec  FIT ŠPORT d.o.o., Linhartova 
cesta 33, 1234 Mengeš. Izvajalec je bil uveden v delo dne 19.02.2018. Predviden rok za 
dokončanje je 31.5.2018. Pogodbena vrednost vseh del z ddv je 303.182,04€. 
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Konec meseca januarja je bil objavljen tudi razpis za Izvajanje nadzora pri investiciji »Nova 
površina nogometnega igrišča - umetna trava.« in sicer: gradbenoobrtniških del. Na razpis je 
prispelo pet ponudb. Na podlagi ponujenih cen in ustreznih referenc smo izbrali ponudnika, ki 
je imel popolno ponudbo, to je Šavli Aleksander s. p., Vrtoče 15, 5291 Miren. Vrednost 
nadzora 1.500,00€. 
 
 

 Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu 
 
 Občina je ponovno objavila razpis za izvedbo javnega naročila gradnje – Naročilo male 
vrednosti po postopku oddaje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji 
skladno s 44. členom ZJN-3 na portalu javnih naročil pod št. JN 000551/2018-L01 dne 
15.1.2018. Na razpis sta prispeli dve pravočasni ponudbi. Po odpiranju ponudd je naročnik 
izvedel  dva kroga pogajanj, ki se jih je udeležil le ponudnik Grapri d.o.o. Izbran je bil izvajalec  
GRAPRI d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana. Izvajalec je bil uveden v delo dne 21.02.2018. 
Na osnovi predvidenega roka za preselitev vrtca v gasilski dom je predviden fizični začetek del  
dne 5.3.2018. Predviden rok za dokončanje je 160 dni od začetka del. Pogodbena vrednost 
vseh del z ddv je 449.454,63€. 
 
Konec meseca januarja je bil objavljen tudi razpis za Izvajanje nadzora pri investiciji »Gradnja 
prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu« in sicer: GOI gradbenoobrtniških in 
instalacijskih del. Na razpis je prispelo pet ponudb. Na podlagi ponujenih cen in ustreznih 
referenc smo izbrali ponudnika, ki je imel popolno ponudbo, to je Andrej Kovačič, s.p., 
Vojščica, 5296 Kostanjevica. Vrednost nadzora 6.120,00€. 
 
 
 

 Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za objekt «Prenova OŠ 
Miren in postavitev nove telovadnice« 

 
Občina je objavila razpis za izvedbo javnega naročila storitve po postopku naročila male 
vrednosti »Izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za  objekt » Prenova OŠ Miren 
in postavitev nove telovadnice« na portalu javnih naročil pod št. JN 000174/2018 dne 
12.1.2018. Na razpis sta prispeli dve pravočasni ponudbi. Po pregledu ponudb je bilo 
ugotovljeno, da sta obe ponudbi skladni z zahtevami in pogoji določenimi v javnem naročilu. 
Izbran je bil izvajalec  Styria Arhitektura d.o.o., Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, ki je prejel 
višje število točk po navedenih merilih. Pogodbena vrednost vseh del z ddv je 130.694,96€. 
 

      
                                                                                  
          Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
Miren, 21.2.2018        
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