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Priloge: 

 
- DIIP za Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na 

kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren 



 
 
 
                                                                                                                                 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. seji dne 18.6.2019 sprejel naslednji 
 

 
SKLEP 

o potrditvi DIIP za 
Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na 

kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren 
 

 
 

1. Potrdi se dokument DIIP za Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje 
priključenosti na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren, ki ga je 
izdelalo podjetje Castis d.o.o., Reboljeva ulica 23, 1236 Trzin, meseca maja 2019. 

 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 646.007 EUR z DDV, od tega je za 

sofinanciranje iz Kohezijskega sklada upravičenih stroškov 399.088 EUR, 
neupravičenih stroškov (gradnja meteorne kanalizacije, stroški vezani na pripravo 
investicijske, razpisne in ostale tehnične dokumentacije ter vodenja in koordinacija) 
pa v višini 130.426 EUR. Znesek povračljivega DDV-ja znaša 116.493 EUR in ne 
predstavlja stroška projekta, prikazujemo ga zgolj informativno. Izgradnja bo potekala 
v obdobju od 2020 do leta 2022. 
 

3.  Projekt je vključen v NRP občine 2019-2022. 
 

4. Ta sklep začne veljati takoj. 
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Obrazložitev: »Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti 
na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren« 

 
POVZETEK PROJEKTA 

 
Razlog za investicijsko namero je cilj operativnega programa za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih voda in sicer izpolnjevanje pogoja priključitve na odvajanje in čiščenje 
vsaj 98% celotne obremenitve v aglomeracijah nad 2.000 PE na javni kanalizacijski sistem:  
- ID 1033 Miren  
 
S predmetnim projektom se bo zadostilo omenjenemu kriteriju ter tako omogočilo:  
• • zaščito kakovosti podtalnice,  

• • izboljšano kakovost površinskih in podzemnih voda,  

• • izboljšano varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,  

• • povečanje nadzora nad onesnaževalci,  

• • varovanje pred širjenjem bolezni,  

• • kakovost bivanja prebivalcev,  

• • povečanje pokritosti prebivalcev s kanalizacijo in  

• • povečanje priključenosti prebivalcev na kanalizacijo in čistilno napravo.  
 
Izdelava projektne dokumentacije je zaključena. Pridobitev gradbenih dovoljenj je predvidena 
jeseni 2019. Izvedba javnih naročil je predvidena v drugi polovici leta 2019. Izvedba 
gradbenih del je predvidena med leti od 2020 do 2022. 
 
Celotna investicijska vrednost projekta je po stalnih cenah ocenjena na 646.007 EUR z DDV, 
od tega je za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada upravičenih stroškov 399.088 EUR, 
neupravičenih stroškov (gradnja meteorne kanalizacije, stroški vezani na pripravo 
investicijske, razpisne in ostale tehnične dokumentacije ter vodenja in koordinacija) pa v 
višini 130.426 EUR. Znesek povračljivega DDV-ja znaša 116.493 EUR in ne predstavlja 
stroška projekta, prikazujemo ga zgolj informativno.  
Sama izgradnja bo potekala v obdobju od 2020 do leta 2022. 
 
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.  
 
Pripravila: Nevenka Vuk 


