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Priloge: 

 
- Investicijski program (IP) 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 9. seji dne 5.12.2019 sprejel naslednji 
 

 
SKLEP 

o potrditvi Investicijskega programa (IP) za 
Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na 

kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren 
 

 
 

1. Potrdi se dokument Investicijski program  (IP) 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 novembra 2019. 

 
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 671.832,03 EUR s povračljivim DDV, od 

tega je za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada upravičenih stroškov 488.843,00 
EUR, neupravičenih stroškov (gradnja meteorne kanalizacije, stroški vezani na 
pripravo investicijske, razpisne in ostale tehnične dokumentacije ter vodenja in 
koordinacija) pa v višini 182.989,04 EUR. Znesek povračljivega DDV-ja znaša 
121.152,27 EUR in ne predstavlja stroška projekta, prikazujemo ga zgolj 
informativno. Izgradnja bo potekala v obdobju od 2020 do leta 2022. 
 

3. Vire za financiranje zagotavljajo: 

 EU sredstva v znesku 196.879,55 EUR oz. 29,30 % 

 Državni proračun v znesku 34.743,45 EUR oz. 5,17% 

 Lastna sredstva v znesku 440.209,03 EUR oz. 65,52% (od tega DDV 
121.150,04 EUR) 

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

 

5. Ta sklep začne veljati takoj. 
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                                                                                                      Župan 
 
 
 



Obrazložitev: »Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti 
na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren« 

 
POVZETEK PROJEKTA 

 
Projekt »Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko 
omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren«  zajema izgradnjo kanalizacije na območju Občine 
Miren-Kostanjevica (v aglomeraciji ID 1033 Miren) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih 
prebivalcev na odvajanje in čiščenj odpadne vode. 
 
Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti« in sicer:  

 zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju 
komunalne odpadne vode (91/271/EGS) na podlagi katere bi morala v skladu s 
pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ul. L. št. 263, str. 911) do 31. 
decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda na območjih poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 15.000 PE in ne 
ležijo na prispevnih območjih občutljivih območij.  

 
V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednja rezultata:  
• več prebivalcev, priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda: V 
predmetni aglomeraciji ID 1033 Miren bo na sistem odvajanja in čiščenja po izvedbi projekta 
dodatno priključenih 62 PE, (39 PE iz gospodinjstev in 23 PE iz dejavnosti).  
• po izvedeni investiciji bo tako v aglomeraciji ID 1033 Miren vsaj 98% celotne 
obremenitve priključene na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega 
čiščenja odpadnih voda.  
 
V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih 
voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na 
čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev 
aglomeracij. Cilji Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se 
bodo realizirali v aglomeraciji ID 1033 Miren, ki bo priključena na ustrezno čiščenje na CČN 
Nova Gorica. Ukrep za doseganje tega specifičnega cilja je:  
• Izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 742 metrov.  
 
Za projekt je bil v maju 2019 že izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP). Ker od izdelave DIIP-a, do izdelave investicijskega programa ni preteklo veliko časa 
na projektu ni prišlo do sprememb. V vmesnem času sta bili za projekt izdelani Študija 
izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter Vloga za pridobitev kohezijskih sredstev.  
Že izdelana investicijska dokumentacija:  
• • DIIP Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na 
kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji ID 1033 Miren; Castis d.o.o., Trzin, maj 2019  
 
Celotna vrednost investicije po tekočih cenah s povračljivim DDV je ocenjena na 671.832,03 
EUR. Upravičeni stroški investicije znašajo 488.843,00 EUR, preostali del pa so neupravičeni 
stroški v višini 182.989,04 EUR, od tega DDV v višini 121.152,27 EUR, ki si ga bo občina 
skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost v celoti povrnila.  
Skladno z Dopolnitvijo št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije je za projekt 
»Ureditev obstoječega stanja in povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijsko omrežje v 
aglomeraciji ID 1033 Miren« predlagana vrednost sofinanciranja EU + SLO 231.623,00 EUR.  



Ostanek stroškov na projektu bo financiran s strani Občine Miren - Kostanjevica.  
 
Davek na dodano vrednost ne predstavlja stroška investicije, saj si ga bo Občina Miren - 
Kostanjevica povrnila v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ga 
prikazujemo samo informativno.  
 
Skupni predvideni stroški projekta v tekočih cenah znašajo 671.832,03 EUR z DDV in bodo 
sofinancirani:  
• • S strani EU sredstev v višini 196.879,55 EUR oz. 29,30%  
• • S strani državnega proračuna v višini 34.743,45 EUR oz. 5,17%  
• • S strani Občine Miren - Kostanjevica v višini 440.209,03 EUR oz. 65,52% (od tega 
DDV 121.150,04 EUR)  
 
Sama izgradnja bo potekala v obdobju od 2020 do leta 2022. 
 
Projekt je že vključen v NRP Občine Miren-Kostanjevica 2019-2022.  
 
Pripravila: Nevenka Vuk 


