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NAMERA ŠT. 102/2019 

NAMERA O Odobritev končnega obračuna del, za dela, poimenovana »Čezmejni park 
Isonzo-Soča, Sklop 1 »Infrastrukturna dela za rekreacijsko območje v Vrtojbi - Kamp 
Vrtojba« - projekti celostnih teritorialnih naložb (CTN) - sofinanciran iz »Programa 
teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«. CUP: 
B81B17000110007. 
 
 

V. D. DIREKTORICA 

 

Na podlagi ugotovitve, da  

 je EZTS GO s sklepom skupščine z dne 15.01.2018 »Sprejem letnega proračuna 2018 in 
večletnega proračuna 2018-2020« odobril dokumentacijo, povezano s proračunom ter s predvidenimi 
dejavnostmi za leto 2018, zlasti glede dveh pilotnih aktivnosti CTN EZTS GO v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija in drugih projektov, financiranih s sredstvi EU ter na področju 
upravljanja projektov EU in predpisov, ki urejajo njihovo delovanje.  

Glede na to, da: 

 je EZTS GO edini upravičenec pri projektih celostnih teritorialnih naložb (CTN) »Isonzo-Soča« 
(CUP B81B17000110007) in »Salute-Zdravstvo« (CUP B87H17000300007), financiranih v okviru 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 (št. CCI: 2014TC16RFCB036) v skupni 
vrednosti 10.000.000,00 €, v višini 85 % pokritih s sredstvi ESRR, preostalih 15 % pa iz Rotacijskega 
sklada na podlagi Zakona 183/1987; 

 sta bila navedena projekta CTN uradno odobrena na tretjem zasedanju Odbora za spremljanje 
programa, ki se je sestal dne 22. februarja 2017; 

 je bila dne 3. maja 2017 podpisana Pogodba o dotaciji sofinanciranja, sklenjena med Organom 
upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvedbo projektov celostnih teritorialnih naložb 
(CTN); 

 je s sklepom št. 5/2018 z dne 11.05.2018 skupščina EZTS GO sprejela razdelitev projekta z 
imenom »Čezmejni park Isonzo-Soča« na štiri sklope, s sklepom št. 10/2018 z dne 2. 8. 2018 pa sprejela 
Triletni načrt del za triletno obdobje 2018-2020; 

 se je skupščina EZTS GO s sklepom št. 11/2018 z dne 02.08.2018 odločila za uporabo slovenskih 
predpisov za javna naročila za oddajo del za Sklop 1 »Infrastrukturna dela za rekreacijsko območje 
Vrtojba - Kamp Vrtojba« in Sklop 2 »Brv čez reko Sočo v Solkanu in kolesarske povezave s kolesarsko 
potjo iz smeri Bovca« (kot sta opisana v priloženem poročilu k sklepu skupščine št. 5/2018), vključena v 
projekt Isonzo-Soča; 

 na podlagi dogovora, sklenjenega med EZTS GO in občino Šempeter-Vrtojba dne 14. 11. 2018 
(opr. št. 468/2018, številka 30304-2/2018-4), s katerim se zagotavlja izvedba naložbe z imenom 
»Čezmejni park Soča-Isonzo – Sklop 1. Infrastrukturna dela za rekreacijsko območje Vrtojba – kamp 
Vrtojba na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), ki ga je zagotovila Občina Šempeter-Vrtojba; 

je bil z namero o sklenitvi pogodbe št. 64/2018 z dne 20. 11. 2018 Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in 
Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)« odprt razpis za enoten sklop, ki se ga dodeli v izvajanje na podlagi merila 
najnižje ponujene cene v skladu s 40. členom slovenskega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v 
ocenjeni vrednosti 398.738,07 €, od tega 4.600,00 € za stroške za varnost, za katere ni predvideno 
zniževanje; 

je bilo javno naročilo oddano po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3); 
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je bil razpis objavljen na portalu TED pod št. 2018 / S228 z dne 27. 11. 2018, enarocanje.si pod št. 
JN008145 / 2018-B01 z dne 11. 11. 2018 ter na profilu naročnika od 27. 11. 2018 do 7. 1. 2019; 
 
 je bilo s pogodbo št. 01.2019 z dne 25. 3. 2019, registrirano v Gorici 5. 4. 2019 pod št. 259, serija A3, 
izvajanje del dodeljeno podjetjema Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. in Storitve s težko gradbeno 
mehanizacijo Zoran Batistič s.p. na podlagi spodnjih stroškovnih načrtov za znesek v višini 397.773,92 
EUR (+ DDV), od tega 4.600,00 EUR za stroške za varnost, za katere ni predvideno zniževanje; 
 

STROŠKOVNI NAČRT ZA PROJEKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STROŠKOVNI NAČRT ZA ODDAJO NAROČILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob upoštevanju naslednjega: 
z namero št. 6/2019 z dne 11. 2. 2019 je direktorica odločila, da je treba določiti družbo, ki bo 
nadzirala zgoraj navedena dela, in izvesti pogajanja v postopku za zbiranje ponudb za osem podjetij 
(IB-KOM d.o.o. iz Šentjurja, KRASINVEST d.o.o. iz Sežane, Studio UR.AD d.o.o. iz Nove Gorice, 
Primvis d.o.o. iz Nove Gorice, ACMA d.o.o. iz Ajdovščine, Edil inženiring d.o.o. iz Nove Gorice, 
PROJEKT d.d. iz Nove Gorice, Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & Meninno Architetti associati - 
začasna skupina, ki še ni ustanovljena), ki lahko opravljajo arhitekturne in inženirske storitve v 

Seznam aktivnosti Znesek 

A.  GRADBENA DELA  394.138,07 € 
stroški za varnost brez znižanja  4.600,00 € 
SKUPAJ  A  398.738,07 € 
B.  RAZPOLOŽLJIVE VSOTE  
B1. DDV 22%   87.722,38 € 
B2.  Nadzornik del (2% od A + DDV)  9.616,97 € 
B3.  Koordinator za varnost in zdravje pri delu ( 
2.500,00 € + DDV) 

 3.050,00 € 

SKUPAJ B  100.389,35 € 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT  499.127,42 € 
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba  5.612,00 € 
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-
Soča«  

 493.515,42 € 

Seznam aktivnosti Znesek 

A.  GRADBENA DELA  393.173,92 € 
stroški za varnost brez znižanja  4.600,00 € 
SKUPAJ A  397.773,92 € 
B.  RAZPOLOŽLJIVE VSOTE  
B1. DDV 22%   87.510,26 € 
B2.  Nadzornik del (5.912,07 € +DDV)  7.212,73 € 
B3.  Koordinator za varnost in zdravje pri delu ( 
2.375,00 € + DDV)  

 2.897,50 € 

PRIHRANEK  3.733,01 €  
SKUPAJ  B  101.353,50 € 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT  499.127,42 € 
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba  5.612,00 € 
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-
Soča« 

 493.515,42 € 
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kategoriji »GRADBENIŠTVO - Zelene površine in preprosta ulična oprema ob zgradbah, cestah, 
kampih ipd.« in so navedena v Prilogi A) kot strokovne osebe, pooblaščene za opravljanje 
arhitekturnih, inženirskih in sorodnih storitev v vrednosti med 40.000,00 in 100.000,00 evrov, ter ki 
jim je namenjena naloga nadzora del »ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA, SKLOP 1 – 
INFRASTRUKTURNA DELA ZA REKREACIJSKO OBMOČJE V VRTOJBI – KAMP VRTOJBA« v 
okviru evropskega projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«, ki je sofinanciran iz »Programa 
teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020«, v ocenjenem najvišjem 
skupnem znesku 7.882,76 EUR + DDV, skupaj 9.616,9 EUR; 
 
s sklepom o oddaji naročila z dne 12. 3. 2019 je bilo naročilo oddano družbi Edil inženiring d.o.o. za 
znesek v višini 5.912,07 EUR (+ DDV); 
 
Ob upoštevanju pogodbe z dne 18. 3. 2019;   
 
Ob upoštevanju naslednjega: 
 
    z namero št. 5/2019, z dne 11. 2. 2019 je direktorica odločila, da je treba določiti družbo, ki 
bo skrbela za koordinacijo varnosti med fazo projektiranja in izvedbe, in izvesti pogajanja v postopku 
za zbiranje ponudb za dve podjetji (Lozej d.o.o. iz Ajdovščine in MIN-VAR inženiring d.o.o. iz Nove 
Gorice), ki lahko opravljata storitve koordinacije varnosti in sta navedeni v Prilogi A) kot strokovni 
osebi, pooblaščeni za opravljanje arhitekturnih, inženirskih in sorodnih storitev v vrednosti med 
40.000,00 in 100.000,00 evrov, ter ki jim je namenjena naloga koordinacije varnosti pri delih 
»ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA, SKLOP 1 – INFRASTRUKTURNA DELA ZA REKREACIJSKO 
OBMOČJE V VRTOJBI – KAMP VRTOJBA« v okviru evropskega projekta »Čezmejni park Isonzo-
Soča«, ki je sofinanciran iz »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–
2020«, v ocenjenem najvišjem skupnem znesku 2.500,00 EUR + DDV, skupaj 3.050,00 EUR;  
 
s sklepom o oddaji naročila z dne 14. 3. 2019 je bilo naročilo oddano družbi MIN-VAR inženiring 
d.o.o. za znesek v višini 2.350,00 EUR (+DDV); 
 
Ob upoštevanju pogodbe z dne 15. 3. 2019;   
 
Glede na to, da je bilo po začetku del ugotovljeno, da je treba izvesti nepredvidena dodatna dela, in 
sicer georeferenciranje in polaganje mejnih količkov, ustrezno ureditev obstoječega odtočnega 
kanala, polaganje drenažne cevi in druga zemeljska dela, izgradnjo dveh dodatnih priključkov na 
kanalizacijski sistem, izgradnjo laminatnih macesnovih klopi namesto klopi iz masivnega lesa, 
asfaltiranje 62 metrov dolge ceste po polaganju inštalacij, izgradnjo opreme parkirišča (parkomatov), 
ki obiskovalcem omogoča plačilo parkirnine, pri čemer ni zagotovljena samo oskrba z električno 
energijo in vodo (po načrtu), temveč tudi odvajanje odpadnih voda, cene parkiranja zato zajemajo 
uporabo EMS terminalov za odpadne vode, vključno z LED osvetlitvijo, zaščito proti zmrzali in 
nadzorom pretoka za rešetke za odstranjevanje sive vode, ter izgradnjo montažnih betonskih kanalet 
na dnu obstoječega kanala za varno odtekanje meteornih voda, v skupnem znesku 41.550,69 EUR 
+ DDV. 
 
Glede na to, da se člen 5.2 dogovora med EZTS GO in Občino Šempeter-Vrtojba z dne 14. 11. 2018 
(opr. št. 468/2018, številka 30304-2/2018-4), s katerim se zagotavlja izvedba naložbe »Čezmejni 
park Soča-Isonzo – Sklop 1. Infrastrukturna dela za rekreacijsko območje Vrtojba – kamp Vrtojba« 
na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), ki ga je zagotovila Občina Šempeter-Vrtojba, glasi: »Znesek 
v višini 493.515,42 € krije EZTS GO, ki je edini upravičenec projekta in edini prejemnik sredstev v 
skladu s Pogodbo. 
Stroške za varnost v višini 5.612,00 €, za katere ni predvideno zniževanje, krije Občina 
Šempeter-Vrtojba.« 
Člen 5.3 pa določa naslednje: 
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»Če ima dovolj sredstev v proračunu, Občina Šempeter-Vrtojba krije razliko v primeru, da se stroški 
izkažejo za višje od zgoraj navedenih.« 
 
Glede na to, da bodo nepredvidena dodatna dela izvedena s sredstvi Občine Šempeter-Vrtojba; 
 
Ob upoštevanju aneksa št. 1 k pogodbi z dne 20. 9. 2019 v zvezi z izvedbo spremenjenih in dodatnih 
del v skupni višini 41.550,69 EUR brez DDV, v skladu s slovenskim Zakonom o javnem naročanju 
(ZJN-3), in naslednjim stroškovnim načrtom: 

 
SPREMENJENI STROŠKOVNI NAČRT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Glede na to, da je bilo z namero št. 89/2019 z dne 10. 10. 2019 ugotovljena potreba, da se  družbi 
Edil inženiring d.o.o. v skladu s 106. členom Zakonske uredbe 50/2016 dodeli dodatna naloga v 
zvezi z usklajevanjem sprememb projektne dokumentacije in nepredvidenih del ter nadzorom 
dodatnih del za znesek v višini 1.522,00 EUR + DDV, pri čemer se uporabijo  sredstva iz 
stroškovnega načrta pod postavko »razpoložljive vsote«; 

Ob upoštevanju dodatnega akta k pogodbi z dne 11. 10. 2019; 

 
Ob upoštevanju aneksa št. 1 k dogovoru med EZTS GO in Občino Šempeter-Vrtojba z dne 14. 10. 
2019, s katerim se je spremenil 5. člen dogovora, tako da se je dodala naslednja točka 5.4 

5.4. 
Znesek za spremenjena in dodatna dela v višini 41.550,69 + DDV 9.141,15 €, skupaj torej 50.691,84 
€, krije Občina Šempeter-Vrtojba.  

Glede na to, da je končni obračun del, kot je razvidno iz povezanega poročila, družba podpisala brez 
pridržkov, brez DDV pa znaša 424.043,88 EUR, pri čemer je DDV 22 % in znaša 93.289,65 EUR. 
Vrednost del skupaj z DDV je tako 517.333,53 EUR. 

Končni stroškovni načrt je naslednji: 

KONČNI STROŠKOVNI NAČRT 
 

Seznam aktivnosti Znesek  

A.  GRADBENA DELA  434.724,61 € 
stroški za varnost brez znižanja  4.600,00 € 
SKUPAJ A  439.324,61 € 
B.  RAZPOLOŽLJIVE VSOTE  
B1.DDV 22%   96.651,41 € 
B2.  Nadzornik del in usklajevanje sprememb projektne 
dokumentacije nepredvidenih del 

 9.069,57 € 

B3.  Koordinator za varnost in zdravje pri delu ( 2.375,00 
€ + DDV) 

 2.897,50 € 

SKUPAJ B  108.618,48 € 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT  547.943,09 € 
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba  54.427,67 €  
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-
Soča« 

 493.515,42 € 

Seznam aktivnosti Znesek 
 

A. GRADBENA DELA  419.443,88 € 
stroški za varnost brez znižanja  4.600,00 € 
SKUPAJ  A  424.043,88 € 
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Do današnjega dne je bilo izstavljenih 7 začasnih situacij, v skupnem znesku 395.357,99 EUR brez 
DDV, znesek DDV 22 % znaša 86.978,76 EUR, skupaj z DDV 482.336,75 EUR. Mesečne situacije 
so bile izstavljene skladno s tabelo 1.    

Tabela 1. Seznam ter vrednosti izstavljenih situacij. 

 Znesek brez 

DDV 

Znesek DDV 

22 % 

Znesek skupaj 

z DDV 

1. začasna situacija za mesec marec 2019 3.204,00 € 704,88 € 3.908,88 € 
2. začasna situacija za mesec april 2019 35.591,00 € 7.830,02 € 43.421,02 € 
3. začasna situacija za mesec maj 2019 73.374,09 € 16.142,30 € 89.516,39 € 
4. začasna situacija za mesec junij 2019 94.603,47 € 20.812,76 € 115.416,23 € 
5. začasna situacija za mesec julij  2019 80.150,67 € 17.633,15 € 97.783,81 € 
6. začasna situacija za mesec avgust 2019 71.004,31 € 15.620,95 € 86.625,26 € 
7. začasna situacija za mesec september 
2019 37.430,45 € 8.234,70 € 45.665,15 € 

 

Vse do sedaj izstavljene situacije so bile plačane v pogodbenem roku. 

S končno situacijo ostane za plačilo 28.685,89 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 6.310,90 EUR, 
torej skupaj 34.996,79 EUR. 

Končna situacija se izstavi z dvema računoma. 

Prvi račun se izstavi do prvotne pogodbene vrednosti brez aneksa, kar znaša 2.415,93 EUR brez 
DDV, DDV 22 % znaša 531,50 EUR, kar je skupaj 2.947,43 EUR.  

Drugi račun po aneksu se izstavi v vrednosti 26.269,96 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 5.779,39 
EUR, skupaj32.049,35 EUR. 

Za nadzor del je bilo družbi Edil inženiring d.o.o. doslej izplačanih 5 akontacij v skupni višini 4.877,71 
EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 1.053,29 EUR, skupaj torej 5.841,00 EUR. Akontacije so bile 
izplačane glede na začasne situacije v skladu s tabelo 2. 

Tabela 2. Seznam in vrednosti akontacij, izplačanih družbi Edil inženiring d.o.o. 

 Znesek brez 

DDV 

Znesek DDV 

22 % 

Znesek skupaj 

z DDV 

1. začasna situacija za mesec maj 2019 518,95 € 114,17 € 633,12 € 
2. začasna situacija za mesec junij 2019 981,50 € 215,93 € 1.197,43 € 
3. začasna situacija za mesec julij  2019 1.265,47 € 278,40 € 1.543,87 € 
6. začasna situacija za mesec avgust 2019 1.072,14 € 235,87 € 1.308,01 € 

B.  RAZPOLOŽLJIVE VSOTE  
B1. DDV 22%   93.289,65 € 
B2. Nadzornik del in usklajevanje sprememb projektne 
dokumentacije nepredvidenih del 

 9.069,57 € 

B3.  Koordinator za varnost in zdravje pri delu ( 2.375,00 
€ + DDV) 

 2.897,50 € 

SKUPAJ B  105.256,72 € 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT  529.300,60 € 
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba  35.785,19 € 
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-
Soča« 

 493.515,41 € 
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7. začasna situacija za mesec september 
2019 949,65 € 208,92 € 1.158,57 € 

Vse do sedaj izstavljene situacije so bile plačane v pogodbenem roku. 

Na podlagi pogodbe z dne 18. 3. 2019 in dodatnega akta k pogodbi z dne 11. 10. 2019 je družbi Edil 
inženiring d.o.o. treba izplačati še 1.124,36 EUR + 1.522,00 EUR (dodatni akt), kar je skupaj 
2.646,36 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 582,20 EUR, kar skupaj nanese 3.228,56 EUR. 

Končna situacija se izstavi z dvema računoma. 

Prvi račun se izstavi do prvotne pogodbene vrednosti v znesku 1.124,36 EUR brez DDV (plačilo za 
nadzor del), DDV 22 % znaša 247,36 EUR, kar je skupaj 1.371,72 EUR. 

Drugi račun za dela iz aneksa št. 1 k pogodbi se izstavi v znesku 1.522,00 EUR brez DDV, DDV 22 
% znaša 334,84 EUR, kar je skupaj 1.856,84 EUR. 

Za koordinacijo varnosti med fazo projektiranja in izvedbe je bilo družbi MIN-VAR inženiring d.o.o. 
doslej izplačanih 6 akontacij v skupni višini 2.012,44 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 442,75 EUR, 
skupaj torej 2.455,19 EUR. Akontacije so bila izplačane glede na začasne situacije v skladu s tabelo 
3. 

Tabela 3. Seznam in vrednosti akontacij, izplačanih družbi MIN-VAR inženiring d.o.o. 

 Znesek brez 

DDV 

Znesek DDV 

22 % 

Znesek skupaj 

z DDV 

1. začasna situacija za mesec marec 2019 
– koordinacija med fazo projektiranja 

575,00 € 126,50 € 701,50 € 

2. začasna situacija za mesec april 2019 
300,00 € 66,00 € 366,00 € 

3. začasna situacija za mesec maj 2019 150,49 € 33,11 € 183,60 € 
4. začasna situacija za mesec junij 2019 379,94 € 83,59 € 463,53 € 
5. začasna situacija za mesec julij  2019 321,89 € 70,82 € 392,71 € 
6. začasna situacija za mesec avgust 2019 285,12 € 62,73 € 347,85 € 

Vse do sedaj izstavljene situacije so bile plačane v pogodbenem roku. 

Na podlagi pogodbe z dne 15. 3. 2019 je družbi MIN-VAR inženiring d.o.o. treba izplačati še 337,56 
EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 74,26 EUR, kar skupaj nanese 411,82 EUR. 

Končno plačilo se izvede po predložitvi računa do pogodbene vrednosti v znesku 337,56 EUR brez 
DDV (plačilo za nadzor del), DDV 22 % znaša 74,26 EUR, kar je skupaj 411,82 EUR. 

 

Na podlagi: 

 pristojnosti za izvajanje postopkov v skladu s 4. členom Pravilnika za notranjo organizacijo EZTS 
GO - »Naloge direktorja« z dne 27. novembra 2015; 

 Ob navedbi, da je EZTS GO osebna javnega prava in da je njegov javni značaj izrecno priznan 
z vpisom, na podlagi 1. odstavka Odloka predsednika ministrskega sveta z dne 6. oktobra 2009 v 
evidence EZTS pri Predsedstvu ministrskega sveta italijanske vlade, Oddelek za deželne zadeve (vpis 
št. 3 z dne 15. septembra 2011 in kasnejša sprememba z dne 17. februarja 2014); 

 Na podlagi vseh navedenih uvodnih ugotovitev in navedb, 

 
SPREJME NASLEDNJE SKLEPE 

 

1. Glede na zgoraj navedeno so bila navedena dela, ki sta jih izvedli podjetji Prevozi nizke gradnje 
Erik Sever s. p. in Storitve s težko gradbeno mehanizacijo Zoran Batistič s.p. za neto pogodbeni 
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znesek iz končnega obračuna, ki ga je potrdil nadzornik del, v višini 424.043,88 EUR brez DDV, 
DDV  22 % znaša 93.289,65 EUR, kar je skupaj 517.333,53 EUR, pravilno izvedena in izplača se 
jima znesek v višini 28.685,89 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 6.310,90 EUR, kar je skupaj 
34.996,79 EUR, s čimer se zadovoljijo zahteve izvajalca. Odobri se nov stroškovni načrt, ki potrjuje 
stroške v breme EZTS GO v skupni višini 493.515,41 EUR, edina odgovorna za postopek pa se 
pooblasti, da od Občine Šempeter-Vrtojba zahteva znesek v višini 35.785,19 EUR za plačilo 
računov. 

2. Storitev nadzora del, ki jo je izvedla družba Edil inženiring d.o.o. za neto pogodbeni znesek v višini 
5.912,07 EUR (+ DDV), je bila pravilno izvedena in izplača se ji preostali znesek do pogodbene 
vrednosti v višini 1.124,36 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 247,36 EUR, kar je skupaj 1.371,72 
EUR. 

3. Storitev usklajevanja sprememb projektne dokumentacije in nepredvidenih del ter nadzora 
dodatnih del, ki jo je izvedla družba Edil inženiring d.o.o. za neto pogodbeni znesek v višini 1.522,00 
EUR + DDV, je bila pravilno izvedena in izplača se ji preostali znesek do pogodbene vrednosti v 
višini 1.522,00 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 334,84, kar je skupaj 1.856,84 EUR. 

4. Storitev koordinacije med fazo projektiranja in izvedbe, ki jo je izvedla družba MIN-VAR inženiring 
d.o.o. za neto pogodbeni znesek v višini 2.350,00 EUR (+ DDV), je bila pravilno izvedena in izplača 
se ji preostali znesek do pogodbene vrednosti v višini 337,56 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 
74,26 EUR, kar je skupaj 411,82 EUR. 

5. Zadevni stroški se lahko krijejo iz projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«, in sicer v višini 
493.515,41 EUR, 35.785,19 EUR pa zagotovi Občina Šempeter-Vrtojba; 

6. Izraža se namera da se pripravijo vsi dokumenti in izvedejo vse potrebne dejavnosti za zaključek 
del in storitev, izvedenih v okviru projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča. Sklop 1«. 

 
V Gorici, 20. 11. 2019 
 V. D. DIREKTORICA 
 Tea Podobnik 
 
 
Edina odgovorna za postopek 
Fabiana Pieri, univ.dipl.arh. 
 
 
 
 


