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Podjetniško industrijska cona Mirna (PIC Mirna) – 2. faza komunalnega opremljanja
V letu 2008 je v okviru skupne Občine Trebnje bil sprejet OPPN za poslovno industrijsko območje
Mirna. Takoj po ustanovitvi Občine Mirna (v letu 2011) pa smo pričeli z aktivnostmi na pripravi
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del. Dovoljenje
za gradnjo smo pridobili decembra 2012. Projekt pa je dobil tudi podporo za vključitev v izvedbeni
načrt regije JV Slovenije za obdobje 2012-2014, in je s prijavo na 6. javni poziv za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« sofinanciran iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 504.860,07 EUR.
Gradbena dela na komunalnem opremljanju tega kompleksa so se pričela julija 2013, dokončana pa
so v pogodbenem roku, 19. septembra 2014. Vrednost vseh opravljenih gradbenih del znaša 765.000
EUR. Komunalno opremljena cona v 1. fazi opremljanja tako zagotavlja vso potrebno komunalno
infrastrukturo (elektrika, plin, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, javna razsvetljava, sodobne
prometne površine) za bodoče graditelje poslovnih objektov na 2,38 ha opremljenih zemljišč. Celotno
območje PIC Mirna pa obsega 5,4 ha, na katerem bo v končni fazi lahko zgrajenih 11 objektov.
Letos Občina Mirna nadaljuje s komunalnim opremljanjem preostalega dela poslovne cone, v
katerem bo zgrajena podobna komunalno-cestna infrastruktura, kot je bila v 1. fazi opremljanja. Tudi
tokrat smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za načrtovano
opremljanje 2. faze PIC Mirna pridobili 276.774,30 EUR nepovratnih sredstev.
Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je že oddano. Pričakujemo da bo razpis uspešen in da
bo izbrani izvajalec del na komunalnem opremljanju z deli lahko pričel še pred poletjem ter jih
dokončal septembra letos.
PIC Mirna bo po končanih delih v celoti komunalno opremljena, zato se številnim potencialnim (in
obstoječim) investitorjem gradnje poslovnih objektov ponujajo odlične možnosti za njihov poslovni
razvoj. Z izgradnjo mirnske obvoznice (v letu 2020) pa bo ekspanzijo doživela ne samo Mirna, temveč
širša mirnska dolina. PIC Mirna pa bo imela neposreden dostop do moderne ceste in odlično
povezavo na avtocesto mimo Trebnjega.
Mirna, 28.02.2018
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