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                                                                                                                                 PREDLOG 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB-4, 14/13,-popr., 101/13, 
55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacij na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16), 
na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 je Občinski 
svet Občine Miren-Kostanjevica na __. redni seji dne __. __. 2019 sprejel naslednji 
 

 
SKLEP  

o potrditvi DIIP za 
 

»OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU«, 
 

 

1. Potrdi se dokument DIIP-a, za »OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V 

MIRNU«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s.p., februarja 2019. 

 
2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 5.276.891,84 EUR z 

vključenim davkom na dodano vrednost oziroma 4.325.321,18 EUR brez DDV ter se 

bo izvajala skladno s časovnim načrtom od februarja 2019 do decembra 2023 

(zaključek financiranja).  

 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva v znesku 2.700.918,04 EUR  

 Eko Sklad (nepovratne finančne spodbude) v znesku 1.294.243,80 EUR 

 Javni viri – MGRT: nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 
EUR ter povratna, kreditna sredstva 23.člen ZFO-1 v znesku 640.865,00 EUR 

 

   

   

4. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2023. 
 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
 

 
 
 
 
Številka: 43003-0012/2018 
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Obrazložitev: 

OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU 

POVZETEK PROJEKTA 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Obnova osnovne šole s telovadnico 

v Mirnu« obravnava odstranitev (rušitev) obstoječega prizidka in telovadnice, rekonstrukcijo 

ter dozidavo (novogradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe t.j. novega prizidka in 

telovadnice) obstoječe stavbe matične OŠ Miren, na parcelah številka 622/3, 622/7, 622/8, 

623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 626/7, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 

975, 977/3, 977/4, 978 vse k.o. 2325 Miren, skupne neto tlorisne površine 4.174,98 m2. 

Sama gradnja bo potekala v treh fazah, in sicer: 

 I. FAZA zajema: delna rušitev obstoječega prizidka do obstoječe telovadnice ter 

novogradnja prizidka do obstoječe telovadnice z odmikom 1,50 m (rušitev 

obstoječega prizidka vezanega dela stavbe med historično šolo in obstoječo 

telovadnico, gradnjo prve prizidave šole do finalizirane faze kleti z delno 

rekonstrukcijo historičnega dela stavbe matične šole, gradnjo pritličja in prvega 

nadstropja prizidka ter zunanjo ureditev z novo dostopno cesto z obračališčem za 

dostavo otrok in manjšim parkiriščem) 

 II. FAZA zajema: novogradnjo športne dvorane s funkcionalno navezavo na kletno 

etažo in pritličjem izvedenim v okviru I. Faze 

 III. FAZA zajema: rušitev obstoječe športne dvorane (telovadnice) in novogradnjo 

drugega dela prizidka šole 

Posamična faza se bo izvajala samostojno in ob zaključku se bo za posamezno fazo 

pridobilo uporabno dovoljenje. Predvidena je najprej izvedba I. Faze, nato III. Faze ter na 

koncu II. Faze. Vsa predvidena novogradnja bo izvedena kot gradnja skoraj nič-energijskih 

stavb splošnega družbenega pomena. 

 

Poseg v prostor je opredeljen kot odstranitev, rekonstrukcija in dozidava (novogradnja) 

zahtevnega objekta. Operacija z vidika tehnične izvedljivosti predstavlja funkcionalno 

zaokroženo celoto, zato je ekonomsko najbolj upravičena. Gradnja bo zaradi narave stavbe 

potekala fazno. Izvedba posameznih faz gradnje bo prilagojena času uporabe obstoječe 

stavbe matične OŠ, načelom gradnje po odsekih (čim bolj omejeno območje gradbišča v 

časovnem intervalu) in načelom ekonomičnega gospodarjenja. S tem se bo zagotovilo, da bo 

vzgojno izobraževalni proces potekal nemoteno. Posamezna faza v okviru operacije 

predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti in izpolnjuje natančno določeno funkcijo in 

ima jasno opredeljene cilje. Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu 

in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni vzgojno izobraževalni infrastrukturni 

opremljenosti občine. Instalacijsko se bo vsa nova infrastruktura navezovala na obstoječe 

komunalne, instalacijske in cestne priključke. Za izvedbo projekta je potrebna pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje št. 351-241/2018/15 je bilo izdano dne 

13.08.2018 s strani UE Nova Gorica ter je že pravnomočno. Po izvedbi posamezne faze v 

okviru projekta se bo opravilo tehnični pregled in pridobilo uporabno dovoljenje za izvedena 

dela v okviru posamezne faze. Gre za operacijo (investicijo), ki je v javnem interesu in ne 

predstavlja državne pomoči. 

 

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev osnovnih pogojev za varno in 

kvalitetno izvajanje osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega procesa v matični OŠ Miren. 

Z realizacijo projekta bodo zagotovljeni osnovni pogoji za nemoteno izvedbo 



osnovnošolskega pouka. Zagotovilo se bo urejeno, varno in zdravo okolje za bivanje in 

izobraževanje učencev ter ustrezne pogoje za kvalitetno vzgojno izobraževalno delo učiteljev 

in drugega osebja. Z izgradnjo skoraj nič-energijske stavb (prizidka in nove telovadnice) pa 

se želi povečati energetsko učinkovitost, zmanjšati stroške energije in vzdrževanj ter 

zmanjšati emisije toplogrednih plinov in prašnih delcev. 

 

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Miren v načrtovanem 

obdobju, v predvidenih treh fazah izvedbe celotnega projekta, prizidati nove prostore ter 

rekonstruirati obstoječe prostore matične OŠ Miren ter zgraditi novo telovadnico k matični 

OŠ Miren, skupne neto tlorisne površine 4.174,98 m2. S tem se bodo zagotovile potrebne 

površine za izvajanje osnovnošolske vzgojno izobraževalne dejavnosti. Izboljšali se bodo 

infrastrukturni pogoji za izvajanje osnovnošolske vzgojno izobraževalne dejavnosti ter 

izboljšala se bo energetska učinkovitost stavb splošnega družbenega pomena. 

 

Specifični cilji investicijskega projekta so: 

 skupna neto površina dozidave in rekonstrukcije:  4.174,98 m2, od tega: 

▫ skupna neto površina novega prizidka:  2.778,44 m2 

▫ skupna neto tlorisna površina nove telovadnice: 1.396,54 m2 

oziroma od tega v: 

▫ I. Fazi:  1.245,40 m2 

▫ II. Fazi: 1.485,79 m2 

▫ III. Fazi: 1.617,79 m2 

 

Vrednost investicijskega projekta je v DIIP-u ocenjena po stalnih cenah 4.157.976,89 EUR 

brez DDV oziroma 5.072.731,80 EUR z DDV; po tekočih cenah pa 4.325.321,18 EUR brez 

DDV oziroma 5.276.891,84 EUR z DDV. Upravičeni stroški za sofinanciranje občinskih 

investicij na osnovni 23. člena ZFO-1 znašajo po tekočih cenah 5.239.968,50 EUR. Priznana 

vrednost naložbe za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud s strani Eko Sklada za 

novogradnjo skoraj nič-energijskih stavb družbenega pomena znaša 5.137.224,02 EUR. V 

vrednost investicijskega projekta niso všteti vsi pripravljalni stroški, ki jih je imela občina od 

leta 2010 do vključno leta 2018, v skupni višini 265.582,36 EUR z DDV. 

 

V DIIP-u je predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih, proračunskih viri 

Občine Miren-Kostanjevica v višini 2.700.918,04 EUR, s pridobitvijo nepovratnih finančnih 

spodbud Eko Sklada v višini 1.294.243,80 EUR ter s pridobitvijo nepovratnih in kreditnih 

(povratnih) sredstev s strani MGRT na osnovni 23. člena ZFO-1 v letih od 2019 do 2023 v 

skupni višini 1.281.730,00 EUR, od tega nepovratna sredstva v višini 640.865,00 EUR ter 

640.865,00 EUR povratna (kreditna) sredstva. Časovni načrt izvedbe celotnega projekta je 

od februar 2019 (sklep o potrditvi DIIP) pa do septembra 2023, ko je predvidena 

primopredaja izvedenih del zadnje predvidene faze projekta in predaja le-teh namenu. 

Zaključek vseh aktivnosti in finančni zaključek celotnega projekta je predviden do konca 

decembra 2023. 

 

Zaradi vseh podanih dejstev in javnih koristi, ki jih obravnavana investicija prinaša ter na 

podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno 

konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba smiselna in upravičena. 

 

 


