OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Številka: 43003-0005/2019
Datum: 8.5.2019
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) za
Kamp Sela na Krasu

Gradivo za obravnavo na seji 5. seja
Točka dnevnega reda 19.
Predlagatelj Župan
Pripravljalec gradiva Nevenka Vuk, Robert Likar s.p., NI-BO
Poročevalec/ka Robert Likar s.p., NI-BO
Pristojno delovno telo Odbor za gospodarstvo in proračun

Župan
Mauricij Humar

Priloge:
-

DIIP za Kamp Sela na Krasu.

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 ____. seji dne ________________ sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi DIIP za
Kamp Sela na Krasu

1. Potrdi se dokument DIIP za Kamp Sela na Krasu, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO,
Robert Likar s.p., Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina, meseca maja 2019.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 333.018,62 EUR brez DDV oziroma
406.282,72 EUR z DDV in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od maja 2019
(sklep o potrditvi DIIP) do decembra 2023.
3. Projekt je vključen v NRP občine 2019-2022.

4. Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 43003-0005/2019
Datum: 15.5.2019
Mauricij Humar
Župan

Obrazložitev:

»KAMP SELA NA KRASU«
POVZETEK PROJEKTA
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):»Kamp Sela na Krasu« obravnava
ureditev kampa v Selah na Krasu. Predvidene sta dve fazi. V 1. fazi se bo uredilo parkirne
površine za avtomobile in avtodome ter uredilo zelene površine. V 2. Fazi se bo odstranilo
obstoječo stavbo in gradilo nove gostinske stavbe.
Za izvedbo operacije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, katero je Občina MirenKostanjevica že pridobila. Po izvedbi del bo potrebno opraviti tehnični pregled in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Vrednost investicijskega projekta je ocenjena po tekočih cenah na 333.018,62 EUR brez
DDV oziroma 406.282,72 EUR z DDV.
V DIIP-u je predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih, proračunskih viri
Občine Miren-Kostanjevica v višini 326.282,72 EUR ter s pridobitvijo nepovratnih finančnih
spodbud iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 80.000,00
EUR, v okviru drugega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA za izvedbo 1. Faze
projekta.
Časovni načrt izvedbe projekta je od maja 2019 (sklep o potrditvi DIIP) pa do decembra
2023, ko je predviden zaključek vseh aktivnosti in finančni zaključek celotnega projekta.
Projekt je že vključen v NRP Občine Miren-Kostanjevica 2019-2022. Ob vključitvi projekta v
NRP občine se je pripravilo grobo oceno predvidenih del ter neko osnovno finančno
konstrukcijo. V času od vključitve projekta v NRP občine pa do izdelave tega dokumenta se
je pripravilo vso potrebno projektno tehnično dokumentacijo za predvidena dela. S tem se je
pridobilo točne podatke o tem, koliko naj bi znašala vrednost projekta.
Pripravila: Nevenka Vuk

