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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 6. redni seji dne 18. 6. 2019 sprejel naslednji 
 

 
SKLEP  

o potrditvi noveliranega DIIP za 
 

»NARAVOSLOVNA TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI«, 
 

 

1. Potrdi se noveliran DIIP-a, za »NARAVOSLOVNA TEMATSKA UČNA POT OB 

REKI VIPAVI«, ki ga je izdelalo podjetje NI-BO Robert Likar s.p., junija 2019. 

 
2. Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 382.732,50 EUR z 

vključenim davkom na dodano vrednost oziroma 313.715,16 EUR brez DDV ter se bo 

izvajala skladno s časovnim načrtom od junija 2017 do decembra 2020 (zaključek 

financiranja).  

 
3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 Lastna sredstva občin, udeleženih v projektu, v znesku 13.982,16 EUR 

 Javni viri EU/ESRR (MOP) v znesku 368.750,34 EUR 
 

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

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
 

 
 
 
 
Številka: 355-12/2015-64  
Datum: 18.6.2019 
         
                                                                                       Mauricij Humar 
                                                                                                      Župan 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev: 

 

 

NARAVOSLOVNA TEMATSKA UČNA POT OB REKI VIPAVI 

POVZETEK PROJEKTA 

 

Noveliran dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Naravoslovna tematska 

učna pot ob reki Vipavi« obravnava ureditev in označitev trase naravoslovne tematske učne 

poti ob reki Vipavi v skupni dolžini cca 47 km, ki poteka na območju petih občin Goriške 

regije, in sicer na območju občine Vipava, občine Ajdovščina, MO Nova Gorica, občine 

Renče-Vogrsko in občine Miren-Kostanjevica. Nosilka projekta je Občina Miren-Kostanjevica. 

V investicijskem projektu pa sodelujejo tudi Občina Ajdovščina in MO Nova Gorica, kot 

partnerici v projektu, ter Občina Vipava in Občina Renče-Vogrsko, kot sodelujoči občini v 

projektu. Le-te so pooblastile Občino Miren-Kostanjevica za vodenje in izvedbo vseh 

predvidenih del v okviru investicijskega projekta. 

 

Obravnavani investicijski projekt je del celovitega projekta Zavoda za ribištvo Slovenije z 

nazivom: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v 

Vipavski dolini; Akronim: VIPava. Nosilec celovitega projekta je Zavod za ribištvo Slovenije, 

Občina Miren-Kostanjevica pa je s projektom »Naravoslovna tematska učna pot ob reki 

Vipavi« partner v celovitem projektu. Ostali partnerji na projektu VIPava so: Zavod RS za 

varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija RS za vode 

ter Občina Ajdovščina in MO Nova Gorica. Glavni cilj celovitega projekta je renaturacija 

naravovarstveno pomembnih struktur kmetijske krajine ter ukrepi za ohranjanje in 

izboljšanega ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst in habitatnih tipov, in sicer je končni 

cilj projekta ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne 

Vipavske doline ciljano na vrste: laška žaba (Rana latastei), veliki pupek (Triturus carnifex), 

hribski urh (Bombina variegata), vidra (Lutra lutra), močvirska sklednica (Emys orbicularis), 

črnočeli srakoper (Lanius minor), hribski škrjanec (Lullula arborea), strašničin mravljiščar 

(Maculinea teleius) in rogač (Lucanus cervus). Vrednost celovitega projekta znaša 

3.183.723,00 EUR z DDV. Obdobje trajanja celovitega projekta pa je od leta 2017 pa do leta 

2021. 

 

Od izdelave prvotnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta pa do izdelave tega 

dokumenta je prišlo do naslednjih sprememb projekta, zaradi česar je potrebna novelacija 

investicijskega dokumenta DIIP: 

1. Spremembe glede projektnih partnerjev in spremembe obsega predvidenih del 

V prvotnem DIIP je bilo predvideno, da bo partner v projektu le Občina Miren-

Kostanjevica ter da bodo vse ostale občine sodelujoče občine v projektu. Do izdelave 

tega dokumenta je prišlo do spremembe projektnih partnerjev, in sicer sta sedaj poleg 

Občine Miren-Kostanjevica tudi Občina Ajdovščina in Mestna občina Nova Gorica 

partnerja v projektu. Mestna občina Nova Gorica se je tudi odločila, da bo predvideni 

premostitveni objekt (brv čez Vipavo v Peklu) izvedla sama, ter da bo sama pripravila 

ustrezno investicijsko dokumentacijo. Posledično se je spremenil obsega predvidenih 

del (ni več predvidena izvedba brvi kot je bilo prvotno mišljeno) glede na prvotni DIIP 

ter sama vrednost projekta. 

2. Spremembe glede vrednosti investicijskega projekta in dinamike financiranja 



Zaradi spremembe obsega predvidenih del ter tudi pridobljene projektne 

dokumentacije PZI in ocene vrednosti predvidenih posegov, je vrednost projekta 

znatno nižja. Prvotno je bilo predvideno, da bo znašala 608.000,00 EUR z DDV. 

3. Sprememba glede potrebne investicijske dokumentacije 

V prvotnem DIIP je bilo ugotovljeno, da za izvedbo projekta je potrebna tudi izdelava 

investicijskega programa skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 

60/2006, 54/2010 in 27/2016). Glede na spremembo vrednosti projekta je bilo 

ugotovljeno, da je za izvedbo projekta potrebna le izdelava dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta ter da bo dokument identifikacije investicijskega projekta 

obravnavan kot investicijski program in bo predstavljal osnovo za odločanje o izvedbi 

operacije. 

 

Osnovni namen investicijskega projekta je vzpostavitev glavne osi zelene infrastrukture ob 

reki Vipavi, od njenega izvira pa do izliva oziroma do meje z Italijo v Mirnu (nadaljnja 

navezava na poti italijanske strani ni predmet tega projekta) z namenom ohranjanja in 

izboljšanja stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini ter ozaveščanja 

prebivalcev/obiskovalcev trase o pomenu varstva narave, predvsem rastlinskih in živalskih 

vrst ter habitatov ob reki Vipavi ter o ostalih naravnih vrednotah posameznega območja. S 

tem se bo spodbudilo lokalne prebivalce in obiskovalce k varovanju naravnega prostora. 

 

Specifičen cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v letih 2017-2020 urediti 

naravoslovno tematsko učno pot v skupni dolžini cca 47 km, ki bo potekala od izvira reke 

Vipave pa do meje z Italijo v Mirnu. V okviru projekta je predvidena tudi postavitev 13 

informacijskih tabel, 67 usmerjevalnih tabel (količkov), ureditev vstopne točke ter izvedba 

opazovalnice za ptice. 

 

Vrednost investicijskega projekta v noveliranem dokumentu »Naravoslovna tematska učna 

pot ob reki Vipavi« po tekočih cenah znaša 382.732,50 EUR z DDV. V noveliranem DIIP-u je 

predvideno financiranje investicijskega projekta iz javnih virov EU, in sicer Evropskega 

sklada za regionalni razvoj v okviru Ministrstva za okolje in prostor, v skupni višini 

368.750,34 EUR ter iz lastnih virov občin, udeleženih v projekt, v višini 13.982,16 EUR. 

Predviden čas izvedbe projekta je od potrditve tega dokumenta (junij 2017) pa do zaključka 

vseh predvidenih del na območju vseh občin udeleženk v projekt, ki je predviden oktobra 

2020. Zaključek investicijskega projekta (finančni zaključek) pa je predviden do max konca 

decembra 2020. 

 

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.  

 


