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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-4), Uredbe o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
(Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in 16.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12 in št. 85/15) je Občinski svet na
svoji ____. redni seji dne _______ sprejel:
SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP)
1. Potrdi se: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) št. 35114/2016-DIIP, za naložbo: Poslovna cona V TALIH , ki ga je izdelala občinska uprava v
mesecu marcu 2016.
2. V NRP občine se:
• uvrsti nova naložba;
• spremeni veljavna naložba.
3. Odobri se izvedba investicije.
4. Potrebna finančna sredstva za realizacijo investicije po tekočih cenah z vključenim DDV
znašajo
1. faza 444.458,65 EUR
2. faza 479,917,96 EUR

Viri financiranja:


Proračun Občine Ajdovščina

1.faza v letu 2016
2.faza v letu 2019
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.
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OBČINSKI SVET

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS, št. 44/12, 85/2015) je Občinski
svet Občine Ajdovščina na _____. redni seji dne ________sprejel:
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O POOBLASTILU ZA DOPOLNITVE IN PRIPRAVO KONČNEGA BESEDILA
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA–
(DIIP)
Občinski svet pooblašča župana, da pripravi dopolnitve in končno besedilo Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo: POSLOVNA CONA V TALIH, ki ga
je izdelala občinska uprava v mesecu marcu 2016.
Številka: 351-14/2016
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za
investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR izdelati dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Poglaviten cilj investicije je v načrtovanem obdobju za območje poslovne cone V Talih urediti
ustrezno infrastrukturo, ki v 1. fazi vključuje navezavo dostopne ceste na cesto v poslovni
coni Pod železnico, izvedbo propusta za obstoječi meteorni odvodnik, ureditev glavnih
dovoznih cest v poslovni coni v dolžini 313,4 m ter ureditev komunalnih vodov: vodovoda,
meteorne in fekalne kanalizacije, TK in električnih vodov. V drugi fazi pa je predvidena
dokončna ureditev celotne cone V Talih skupaj z novim križiščem na obvoznico, v kolikor bo
doseženo soglasje z upravljavcem ceste.
S komunalno ureditvijo poslovne cone bo pripravljenih cca 50.000 m2 zemljišč.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
V veljavnem proračunu za leto 2016 so zagotovljena sredstva za izvedbo na proračunski
postavki »14023«, šifra NPR »OB001-14-0006« v višini 348.000 EUR, kar pomeni, da bo
potrebno z rebalansom proračuna za leto 2016 zagotoviti dodatno 96.458,65 EUR, v NRP za
leto 2019 pa sredstva niso zagotovljena, zato bo potrebno pri naslednjem rebalansu
investicijo vključiti v NRP.
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l.r.

POROČILO ODBORA
Na svoji 14. redni seji dne 30.3. 2016 je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe obravnaval DIIP POSLOVNA CONA V TALIH in se z njim strinja, zato predlaga
občinskemu svetu, da dokument sprejme.
Datum: 7.4.2016

PREDSEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, l. r.
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PODATKI O PROJEKTU

Investicija:

POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - V TALIH

Vrsta dokumenta:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Investitor in naročnik:

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

Odgovorni s strani
naročnika:
Žig in podpis:

Tadej Beočanin, župan

Izdelovalec investicijske
dokumentacije:

Občinska uprava Občine Ajdovščina
Oddelek za gospodarske javne službe in investicije

Avtor DIIP:
Žig in podpis:

Peter Kete

Izdelovalec projektne
dokumentacije:
Odgovorni vodja projekta:

Datum izdelave DIIP:

Detajl Infrastruktura
Mitja Lavrenčič

Marec 2016
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV
1.1. Navedba investitorja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.

Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:
Fax:
Spletna stran:
E mail:
Matična številka:
Davčna številka:
Poslovna banka:
Transakcijski račun št.:

Občina Ajdovščina
Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
Tadej Beočanin, župan
+386 (0) 5 365 91 00
+386 (0) 5 365 91 30
www.ajdovscina.si
obcina@ajdovscina.si
5879914
5153325
Banka Slovenije
01201-0100014597

Investitor obravnavanega projekta je Občina Ajdovščina. Občina je organizirana po Zakonu o
lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s
skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih
občin Severnoprimorske regije. Občina Ajdovščina zajema 45 naselij in njena površina meri
245,2 km2.
Občina Ajdovščina leži v osrčju Vipavske doline in ji daje pomemben gospodarski,
izobraževalni in kulturni pomen. Rodovitna zemlja, močni vplivi sredozemskega podnebja,
bogati vodni izviri z rekami in potoki ter ugodna prometna lega so ustvarili idealne pogoje
tako za bivanju prijazno okolje kot za razvoj industrije in podjetništva. 18.900 prebivalcem je
tu življenje oblikovalo sonce, ki vliva optimizem, burja, ki čisti zrak in daje zagon za nove
podvige ter povezanost z neokrnjeno naravo.
Bogata industrijska dediščina na ozemlju današnje občine Ajdovščina sega v 16. in 17.
stoletje. Že Valvasor omenja takratno obrtno dejavnost ob Hublju, kjer so delovale fužine in
kovačije za železo. Na teh temeljih se je po vojni razvil bogat nabor industrijskih obratov, od
lesnih, kovinskih in gradbenih, do živilskih in tekstilnih.
Ugodna prometna lega v zahodni Sloveniji, bližina državne meje z Italijo, naravno bogato in
urejeno okolje za številne turistične, izobraževalne, kulturne in gospodarske dejavnosti
predstavljajo le nekaj prednosti za uspešen razvoj novih podjetij. S ponudbo komunalno
opremljenih poslovnih in obrtnih con, predvsem v okolici hitre ceste skozi Vipavsko dolino,
nudimo investitorjem idealne pogoje za uresničitev njihovih vizij.”
Tabela 1: Statistični podatki o investitorju na dan 1.1.2015.
Površina občine
245,2 km2
Število prebivalcev v občini
18.959
Število gospodinjstev v občini
6.896
Število družin v občini
5.354
Število naselij v občini
45
Vir: SURS.

4

1.2. Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije
1.
2.
3.
4.

Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Oddelek:

5.
6.
7.
8.

Vodja oddelka:
Telefon:
Fax:
E mail:

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Tadej Beočanin, župan
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Alenka Čadež Kobol
+386 (0) 5 365 91 29
+386 (0) 5 365 91 33
alenka.kobol@ajdovscina.si

1.3. Navedba izdelovalca projektne dokumentacije
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:
E mail:

Detajl Infrastruktura d.o.o.
Na Produ 13, Vipava
Mitja Lavrenčič, d.i.g.
05 36 550 12
info@detajl.eu

1.4. Navedba strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in
izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije
1.
2.

Odgovorna oseba za pripravo Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije
investicijskih dokumentov
Odgovorna oseba za
Peter Kete, strokovni sodelavec za investicije
izvajanje investicije
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1.5. Navedba upravljavca
1.
2.
4.
5.

Naziv:
Naslov
E-mail
Odgovorna oseba:

KSD d.o.o.
Goriška cesta 23 b
info@ksda.si
Egon Stopar

Po zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93) so občine na različne načine zagotovile
izvajanje dejavnosti odvajanja odplak.
Za izvajanje gospodarskih javnih služb vodooskrbe, kanalizacije in čiščenja odpadnih voda,
je občina Ajdovščina, kot lastnica vse infrastrukture, pooblastila Komunalno stanovanjsko
družbo, ki je nastala na podlagi lastninskega preoblikovanja iz Komunalno stanovanjskega
podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 kot javno podjetje. Sedež podjetja je v Ajdovščini,
Goriška c. 23/b
Osnovne dejavnosti – gospodarske javne službe:

oskrba naselij s pitno vodo,

odvajanje in čiščenje odpadnih vod,

zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov,

vzdrževanje lokalnih cest in drugih prometnih površin,

vzdrževanje parkov, zelenic in drugih zelenih površin,

pokopališka in pogrebna dejavnost,

upravljanje s stanovanji,

druge komunalne dejavnosti.
Podjetje opravlja še dodatne dejavnosti, ki so tržne.

gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovodov in kanalizacije,

vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb,

analiziranje odpadnih vod,

priprava in vodenje investicij in inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti
gospodarskih javnih služb.
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1. Povzetek obstoječega stanja
Poslovne cone Ajdovščina - V Talih je locirana na pretežno ravni delno zazidani površini med
regionalno cesto R2/444 (južno obvozno cesto mesta Ajdovščina) ter hitro cesto Razdrto Šempeter na nasprotni strani predvidene poslovne cone v Mircah. Obrtna cona zajema še
cca 50.000 m2 nezazidanih površin namenjenih proizvodno servisni dejavnosti s kombinacijo
poslovnih dejavnosti. Obrtna cona je delno komunalno opremljena: urejen je priključek na
regionalno cesto, v letu 1995 je bilo prenovljeno kanalizacijsko omrežje za odvodnjo fekalnih,
vodooskrba s sanitarno pitno in požarno vodo, električno omrežje, distribucijsko plinovodno
omrežje, telekomunikacijsko omrežje je že izvedeno v območju poslovne cone Pod
železnico.
Celotno obravnavano območje v naravi predstavlja pretežno ravno nepozidano območje, ki
se deloma uporablja za potrebe kmetijstva, deloma je zaraščeno z grmovjem.
Po južnem robu obravnavanega območja poteka fekalni kolektor iz PVC cevi DN 400 mm, ki
odvaja fekalne odpadne vode proti CČN Ajdovščina.
Po zahodnem robu območja poteka meteorni odvodnik, ki prečka hitro cesto in se dolvodno
izliva v meteorni odvodnik Mirce.
Ostale infrastrukture na obravnavanem območju ni. Na jugozahodnem robu območja je že
izveden odcep za dostopno cesto. Poleg tega je na robu območja in sicer v poslovni coni
Pod železnico izvedena tudi preostala komunalna oprema in sicer vodovod, NN in SN
omrežje, TK omrežje in plinovod.
Poslovna cona Pod železnico, na katero se navezuje načrtovana komunalna oprema nove
cone, je locirana na zahodni strani mesta Ajdovščina in obsega pretežno ravno delno
zazidano površino med hitro cesto H4 in železnico. Poslovna cona zajema skupno cca
90.700 m2 zazidanih površin namenjenih proizvodni, servisni in poslovni dejavnosti, ode tega
je že opremljenih skupno cca 43.000 m2 površin. Komunalna oprema poslovne cone, ki je
že zagotovljena je naslednja: priključek na regionalno cesto z notranjimi ulicami,
kanalizacijsko omrežje za odvodnjo fekalnih in meteornih voda, vodo oskrba s sanitarno
pitno in požarno vodo, električno omrežje, distribucijsko plinovodno omrežij ter
telekomunikacijsko omrežje
2.2. Razlogi za investicijsko namero
Občina Ajdovščina se je odločila za ureditev stavbnih zemljišč na območju PC Ajdovščina - V
Talih predvsem iz naslednjih razlogov:
 Območje občine v Ajdovski mikro-regiji se ne uvršča ravno med demografsko
ogrožena območja, kar kaže analiza gibanja prebivalstva. Iz analize korelacije s
primerljivimi območji in občinami pa je tudi razvidno, da so ustrezne zaposlitvene
možnosti v območju v direktni povezavi z rastjo oz. padanjem števila prebivalcev.
Opozoriti pa moramo, da se je tudi v občini Ajdovščina pričel slabšati biološki indeks
(indeks staranja prebivalstva), kar bo lahko prineslo z leti negativne posledice za
občino.
 Analize dnevnih migracij, ki je bila opravljena v sklopu izvajanja investicije PC Pod
železnico, je pokazala, da se število dnevnih delovnih emigrantov iz leta v leto
7



povečuje. To prinaša občini izgubljene prihodke zaradi dohodnin ter obstaja tudi večja
nevarnost, da se bodo navedeni dnevni migrantje s časom odselili iz občine. Dnevne
delovne migracije pa prinašajo tako negativne kot pozitivne posledice.
Negativne posledice so:
 Ekonomske: velika poraba časa in nižja produktivnost kot posledica
utrujenosti zaradi potovanj pri večjih razdaljah;
 Prometne: obraba vozil in cest ter prometni zastoji v konicah;
 Ekološke: hrup in onesnaževanje okolja s plini ter s tem povezani stroški;
Pozitivne posledice so:
 večja možnost izbire zahtevnejših delovnih mest, večji pretok informacij,
boljša izbira oskrbnih in storitvenih funkcij;
 ohranitev prebivalstva tudi na podeželju, ko so zaposlitveni centri dovolj
blizu, da omogočajo dostop do dela v času manj kot 15 minut
Delovna mesta v poslovnih, obrtnih in storitvenih dejavnostih so obenem relativno
najcenejša in ustrezno donosna. Kar nekaj podjetnikov, obrtnikov in samostojnih
podjetnikov pa si želi razširiti svojo dejavnost, kar bi pomenilo nova delovna mesta ter
s tem izboljšanje zaposlitvenih možnosti v občini. To bi imelo direkten vpliv na
zaustavitev odseljevanja in izboljšanje demografskega ter s tem tudi socialnega in
ekonomskega položaja občine.
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3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE IN USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
3.1 Cilji investicije
Poglaviten cilj investicije je stvarne narave, in sicer v naselju Ajdovščini v občini Ajdovščina v
načrtovanem obdobju za območje poslovne cone V Talih urediti ustrezno infrastrukturo, ki v
prvi fazi vključuje navezavo dostopne ceste na cesto v poslovni coni Pod železnico, izvedbo
propusta za obstoječi meteorni odvodnik, ureditev glavnih dovoznih cest v poslovni coni v
dolžini 313,4 m ter ureditev komunalnih vodov: vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije,
TK vodov, EE vodov. V drugi fazi pa je predvidena dokončna ureditev ceste s krožiščem v
poslovni coni ter navezava z novim križiščem z obvoznice. V tej fazi bi bilo izvedenih skupaj
cca 240 dolžinskih metrov ceste. Na tem območju bi bili izvedeni tudi preostali komunalni
vodi – ločen sistem kanalizacije, vodovodno omrežje, TK ter elektro povezave. Navedena
komunalna infrastruktura bi omogočila ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih
dejavnosti. Občina Ajdovščina želi z investicijo pripraviti ustrezne površine, namenjene
gospodarskemu razvoju občine ter s tem posredno tudi izboljšanje delovnih pogojev
lokalnega prebivalstva.
Glede na izhodišča Strategije razvoja Občine Ajdovščina lahko povzamemo naslednje cilje,
ki bi jih občina dosegala z izvedbo investicije, in sicer:
 ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta,
 povečanje zaposlitvenih možnosti,
 povečanje gospodarske moči,
 ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske
ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti,
 povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu ter
 zmanjšanje onesnaženosti okolja.
Ureditev območja za poslovno cono V Talih bo poleg direktnega prispevka k doseganju
navedenih ciljev občine imelo tudi večstranske pozitivne učinke, in sicer:
 Izboljšanje možnosti za ohranitev prebivalstva
Povečanje zaposlitvenih možnosti in povečanje gospodarske moči pomenita velik
prispevek k doseganju cilja ohranitve oz. rasti prebivalstva.
Zniževanje zunanjih (eksternih) stroškov obstoječe proizvodnje v tem območju in
novih poslovnih, storitvenih obratov zaradi racionalnejše prostorske organizacije
dejavnosti na enem mestu ter s tem delitev stroškov izgradnje in vzdrževanja
komunalne ter energetske mreže med večje število uporabnikov pomeni več
akumulacije. Le-ta pa je osnova za nove investicije in s tem nova delovna mesta.
 Izboljšanje ekologije
Z ureditvijo komunalnega omrežja se bodo izboljšale sanitarno-zdravstvene razmere
in pogoji bivanja lokalnega prebivalstva. S tem se bo povečalo njihovo blagostanje, in
sicer zaradi:
1. izboljšanja ekoloških pogojev bivanja (preusmeritev hrupnih in motečih
dejavnosti iz stanovanjskih območij),
2. izboljšanje ekološkega stanja vodotokov,
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3. odprava smradu in zagotovitev zanesljivega odplakovanja fekalij ter
4. znižanja stroškov vzdrževanja komunalne in energetske mreže.
 Povečanje razvojnih možnosti
Nove dejavnosti in nova delovna mesta pogojujejo različne potrebe po dodatnih
kooperantskih storitvah, novi zaposleni pa povpraševanje po stanovanjih in
storitvenih ter oskrbnih dejavnostih, kar ustvarja novo povpraševanje in s tem večjo
rentabilnost oskrbnih in storitvenih dejavnosti oz. delovnih mest v teh sektorjih. V
območju pričnejo prevladovati pozitivni akceleratorji in nov razvojni ciklus, kar v
naslednjem krogu na višjem nivoju izboljša razvojne možnosti občine.

Vse to se v prihodnje izrazi v boljših življenjskih pogojih in blagostanju lokalnega
prebivalstva. Iz korelacijskih analiz dejavnikov, ki vplivajo na demografsko sliko
posameznega območja izhaja, da je ustrezna struktura dohodkovno zanimivih zaposlitvenih
možnosti najpomembnejši dejavnik za ohranitev in razvoj prebivalstva.
3.2. Cilji občine
V obravnavanem projektu (izgradnja komunalne infrastrukture za PC Ajdovščina - V Talih) bo
Občina Ajdovščina sledila naslednjim strateškim ciljem:
· izboljšati oz. omogočiti gospodarski razvoj občine,
· izboljšanje zaposlitvenih možnosti na območju Ajdovščine, Ajdovske mikro-regije in
občine kot celote,
· zmanjšanje prevelikih dnevnih migracij iz območja in občine kot celote ter
· zaustavitev potencialnega nazadovanja prebivalstva in prehitrega slabšanja starostne
strukture v Ajdovski mikro-regiji oz. občini kot celoti.
Občina Ajdovščina bo z izvedbo investicije ponudila potencialnim investitorjem (podjetnikom)
in lastnikom zemljišč nove poslovne površine (poslovne cone) v Ajdovščini za opravljanje
gospodarskih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Investicija je namenjena tako lokalnim
investitorjem kot tudi ostalim (zunanjim) investitorjem, ki bodo v občino Ajdovščina pripeljali
nove dejavnosti, ustvarili nova delovna mesta za lokalno prebivalstvo ter pozitivno prispevali
k gospodarski rasti občine.
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4. UGOTOVITEV IN OPIS RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Varianta I:
Brez investicije (ničelna varianta)
Občina Ajdovščina ne bo investirala v ureditev poslovne cone V Talih. Pri tej varianti ne bo
prišlo do odpiranja novih delovnih mest ter ostalih prednosti in koristi, ki bi jih prinesla
investicija. Zemljišča v poslovni coni bodo nezanimiva za podjetniške vlagatelje, ki bodo
svoje potenciale usmerjali na druga področja oziroma druge občine.

Varianta II:
Naziv investicije:
Lokacija:
Vrednost investicije:

Varianta z investicijo urejanja poslovne cone V Talih
Poslovna cona Ajdovščina - V Talih
naselje Ajdovščina, občina Ajdovščina

- po stalnih cenah
1.FAZA - 444.458,65 EUR z DDV
2.FAZA- 461.677,45 EUR z DDV
- po tekočih cenah
1.FAZA - 444.458,65 EUR z DDV
2.FAZA- 479.917,96 EUR z DDV
Vrsta investicije:

novogradnja

Varianta II. predpostavlja, da občina preko strokovnih služb prevzame iniciativo ter celovito
organizacijo in upravljanje projekta za:
- izdelavo ustrezne projektne in investicijske dokumentacije,
- pridobitev upravnih dovoljenj za izvedbo komunalne opreme vseh zemljišč z
marketinško podporo pri pridobivanju investitorjev in pri prodaji zemljišč, ki so v lasti
občine.
Investicija v ureditev Poslovne cone V TALIH v Ajdovščini bo prebivalcem naselja Ajdovščina
ter tudi prebivalcem občine Ajdovščina prinesla veliko koristi, saj bo poleg dviga števila novih
delovnih mest in novih proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti omogočila gospodarski
razvoj same občine. Nova delovna mesta bodo znižala tudi dnevne delovne emigracije in
tako preprečila oz. omilila negativne posledice le-teh (skrb za trajnostni razvoj občine).
Ravno tako pa bo odpiranje novih delovnih mest preprečilo potencialno negativno
demografsko gibanje prebivalstva, ki bi imelo za občino slabe posledice.
Z vidika občinskega proračuna varianta II predstavlja večje stroške oz. večja vlaganja v
razvoj podjetništva kot varianta I, toda po drugi strani pa zagotavlja največje družbene
(ekonomske) koristi občini in njenim prebivalcem v primerjavi z varianto brez investicije.
Varianta II je usklajena s strateškimi razvojnimi cilji občine Ajdovščina, s prostorskimi in
urbanističnimi rešitvami, z nacionalnimi strategijami ter veljavnimi predpisi in sodobnimi
standardi in normativi. Varianta II z vidika tehnične izvedljivosti in poteka komunalne
infrastrukture investicijskega projekta predstavlja funkcionalno zaokroženo območje, zato je
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ekonomsko najbolj upravičena, ker to pomeni najbolj racionalno priključevanje na obstoječo
primarno komunalno omrežje. Prednost te variante je v tem, da projekt izvedbeno povezuje
komunalne vode med obema conama na že obstoječe omrežje, kar bo pri oskrbi z električno
energijo povečalo zanesljivost oskrbe, za vodovodno omrežje pa je to nujen predpogoj za
pridobitev uporabnega dovoljenja ter zagotovitev zahtev veljavne zakonodaje s področja
požarnega varstva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENE INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Vrsta investicije
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP je izdelan za gradnjo novega, manj
zahtevnega objekta komunalne infrastrukture V TALIH. Investitor Občina Ajdovščina načrtuje
gradnjo komunalne infrastrukture v dveh fazah.
1. FAZA obsega:
 izgradnjo nove kanalizacije odpadnih vod (fekalne kanalizacije) oz. javne
(sekundarne) kanalizacije v skupni dolžini 42m;
 izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 280m;
 izgradnjo vodovoda v dolžini 336 m;
 izgradnjo javne razsvetljave v dolžini 336m, kabelske kanalizacije za elektro in TK
vode;
 izvedbo zunanjih površin ceste v dolžini 313,4 m, širine 6m ter enostranskega
pločnika v širini 1.6m;
 nov škatlast propust za navezavo na PC Pod železnico.
2. FAZA obsega:
 izgradnjo nove kanalizacije odpadnih vod (fekalne kanalizacije) oz. javne
(sekundarne) kanalizacije v skupni dolžini 30m;
 izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 200 m;
 izgradnjo vodovoda v dolžini 160 m;
 izgradnjo javne razsvetljave v dolžini 240m, kabelske kanalizacije za elektro in TK
vode;
 izvedbo zunanjih površin ceste v dolžini 240 m, širini 6m ter enostranskega pločnika v
širini 1.6m;
 novo križišče za navezavo na regionalno cesto.
Zahtevnost objekta: Manj zahteven
K investiciji bodo predvidoma pristopili tudi izvajalci ostalih javnih služb (plinovod, TK, elektro
omrežje).
5.2. Ocena investicijskih stroškov
Osnova za izračun vrednosti investicije za 1. fazo je bila izdelana na podlagi projektantske
ocene stroškov, ki izhaja iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, PZI št.
15/48, november 2015, ki jo je izdelalo podjetje Detajl Infrastruktura d.o.o., Vipava. Vrednost
investicije za drugo fazo pa je bila ocenjena na podlagi idejne zasnove z upoštevanjem cen
iz prve faze.
12

5.2.1. Vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah
Vrednost investicije po stalnih cenah:
Investicijski stroški po stalnih cenah, ki vključujejo gradnjo, projektno dokumentacijo in
strokovni nadzor znašajo 742.734,51 € brez DDV oz. 906.136,10 € z DDV.
Vrsta del
Študije, projektna in invest.dok.
Ureditev ceste
Meteorna kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Vodovod
Cesta‐ kanalizacija
Propust, ureditev križišča
NN, JR, TK
Strokovni nadzor
Nepredvidena dela
Skupaj brez DDV
22 % DDV
povračljiv DDV
Skupna Vrednost investicije

1. faza
9.000,00
125.432,92
78.476,58
3.580,12
26.384,98
6.521,96
47.099,29
41.165,41
4.232,41
22.416,70
364.310,37
71.575,96
8.572,32
444.458,65

2. faza
9.619,92
103.185,58
107.654,89
2.945,13
21.705,22
5.365,20
67.339,47
33.864,13
5.360,37
21.384,23
378.424,14
75.713,85
7.539,46
461.677,45

SKUPAJ
18.619,92
228.618,50
186.131,47
6.525,25
48.090,20
11.887,16
114.438,76
75.029,54
9.592,78
43.800,93
742.734,51
147.289,81
16.111,78
906.136,10

Vrednost investicije po tekočih cenah:
Investicijski stroški po tekočih cenah, ki vključujejo gradnjo, projektno dokumentacijo in
strokovni nadzor znašajo 757.685,74 € brez DDV oz. 924.376,61 € z DDV.
Vrsta del
Študije, projektna in invest.dok.

1. faza

2. faza

SKUPAJ

9.000,00

10.000,00

19.000,00

125.432,92

107.262,36

232.695,28

78.476,58

111.908,25

190.384,83

3.580,12

3.061,49

6.641,61

26.384,98

22.562,78

48.947,76

6.521,96

5.577,17

12.099,13

Propust, ureditev križišča

47.099,29

70.000,00

117.099,29

NN, JR, TK

41.165,41

35.202,07

76.367,48

4.232,41

5.572,15

9.804,56

22.416,70

22.229,10

44.645,80

364.310,37

393.375,37

757.685,74

71.575,96

78.705,24

150.281,20

8.572,32

7.837,34

16.409,66

444.458,65

479.917,96

924.376,61

Ureditev ceste
Meteorna kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Vodovod
Cesta‐ kanalizacija

Strokovni nadzor
Nepredvidena dela
Skupaj brez DDV
22 % DDV
povračljiv DDV
Skupna Vrednost investicije

Natančnejša ocena investicije 2. faze bo izdelana po dokončanju projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI).
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1. Potrebna investicijska dokumentacija
Skladno
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 60/06, 54/10) je potrebno za
investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € z vključenim davkom na dodano vrednost
izdelati naslednje investicijske dokumente:
- DIIP - dokument identifikacije investicijskega programa,
- IP – investicijski program.
6.2. Strokovne podlage za pripravo DIIP
-

PGD, PZI št. 15/48, november 2015, ki jo je izdelalo podjetje Detajl Infrastruktura d.o.o.,
Vipava,
DIIP, IP ''Poslovna cona Mirce in Pod železnico'', KODA d.o.o.,
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016,
Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019.

6.3. Navedba in opis lokacije
Z ureditvijo območja namerava Občina Ajdovščina zagotoviti nove površine namenjene
razvoju obrtne, proizvodne, poslovne in trgovske dejavnosti. V urbanističnem smislu je
obravnavano območja zasnovano tako, da je možno njegovo postopno urejanje. Sčasoma
naj bi se razvilo v sodobno proizvodno in poslovno cono. Osnovna ideja je zagotoviti dobro
prometno dostopnost in opremljenost s komunalno infrastrukturo.
POSLOVNA CONA AJDOVŠČINA - V TALIH obsega površino v velikosti ca 5 ha.
Natančnejša določitev programa pozidave celotne cone trenutno še ni znana. Pri urejanju
cestnih povezav in komunalne infrastrukture smo izhajali iz usmeritev občinskih služb
Ajdovščina in sprejete dispozicije pozidave, ki je bila sprejeta na 14. seji občinskega sveta
10.03. 2016.
Za PC ''Pod železnico'', ki je locirana zahodno od PC ''V Talih'', je bila že izgrajena vsa javna
infrastruktura. Infrastruktura predvidena s tem projektom, se bo navezovala na že izgrajeno
infrastrukturo za PC ''Pod železnico''. Navezava je opisana v naslednjih poglavjih.
Glede oblikovanja prostora ni zahtevnejših pogojev. Upoštevati je potrebno omejitvene
pogoje poseganja v varovalni pas hitre ceste.

V Talih
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6.4. Tehnične značilnosti investicije

6.4.1. CESTA
Cesta obravnavanega območja se navezuje na že izgrajeno dostopno cesto za PC ''Pod
železnico''. Navezava se izvede na parceli s parc. št. 3535/7 k.o. Vipavski križ. Za dostopno
cesto je že izveden priključek na regionalno cesto R2-444, odsek 0387 Obvoznica
Ajdovščina.
Cestna povezava poteka vzdolž južnega roba poslovne cone, vzporedno s traso hitre ceste.
Načrtovana cesta poteka v varovalnem pasu hitre ceste.
Lega zunanjega roba načrtovane dovozne ceste je razvidna iz grafičnih prilog. Od obstoječe
varovalne ograje HC je odmaknjena minimalno za 7.0 m.
Cesta - Normalni prečni profil
- vozni pas
- pešhodnik - desno
- bankina - desno
- bankina - levo
Skupaj

2 x 3.00 m= 6.00 m
1 x 1.60 m= 1.60 m
1 x 0.50 m= 0.50 m
1 x 0.50 m= 0.50 m
8.60 m

Priključki na posamezne parcele bodo obdelani v projektu za izvedbo. Glede na dejstvo, da
program v coni še ni natančno določen, se bo lega in velikost priključkov po potrebi
prilagajala ob izvedbi. Za izvedbo priključkov je potrebno upoštevati Pravilnik o cestnih
priključkih na javen ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – Zces-1).
Stacionarni promet bo načrtovan znotraj urejevalnih enot. Parkirna mesta se bodo urejala
skladno z željami in potrebami lastnikov posamezne parcele in se v sklopu te dokumentacije
ne obdelujejo.
Prometna signalizacija
Vertikalna prometna signalizacija:
Na uvozu oziroma izvozu iz obravnavanega območja se ob desni strani vozišča postavi znak
III-8 (slepa ulica). Na levi strani pri stop črti se 2.0 m od roba vozišča postavi znak II-2
(ustavi). Na koncu obravnavanega območja se na cesti postavi tablo VI-4 (zapora).
Horizontalna prometna signalizacija:
Znotraj cone bo promet potekal dvosmerno z enim voznim pasom za vsako smer. Med
voznima pasovoma se izvede ločilno črto V-2.1. Debelina črte znaša 12 cm, dolžina črte
znaša 3 m, presledek med črtami znaša 3 m. Na izvozu iz območja se izvede stop črta (V-9).
Vsa prometna signalizacija in oprema priključkov, se bo urejala sočasno z izvedbo
priključkov, ki pa niso predmet tega projekta.
6.4.2. FEKALNA KANALIZACIJA
Skladno s konceptom dispozicije odpadnih voda mesta Ajdovščine se predvidi ločen
kanalizacijski sistem za fekalne in meteorne odpadne vode.
Ker je fekalni kanal že izveden se bo ostala podzemna infrastruktura prilagajala le temu.
Obstoječ fekalni kanal je izveden iz PVC cevi nazivnega premera 400 mm in odvaja fekalne
odpadne vode preko razbremenilnika na CČN Ajdovščina.
Na jugo zahodnem robu obravnavanega območja obstoječ fekalni kanal, ki odvaja odpadne
vode iz PC ''Pod železnico'', prečka površinski odvodnik nad strugo v jekleni zaščitni cevi.
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Zaradi izvedbe škatlastega propusta bo potrebna prestavitev fekalnega kanala. S projektno
dokumentacijo je predvidena prestavitev fekalnega kanala vzporedno s škatlastim
propustom. Prečkanje odvodnika se ohrani nad dnom struge v jekleni zaščitni cevi.

6.4.3. METEORNA KANALIZACIJA
Vzporedno s fekalnim kanalom se predvidi meteorno kanalizacijo v katero se bo stekala
meteorna voda s celotnega območja poslovne cone.
Meteorna kanalizacija gravitira proti površinskemu odvodniku, ki poteka vzdolž zahodnega
roba obravnavanega območja. Predvideni kanal se zaključi ob parcelni meji parcele s parc.
št. 1801/1 k.o. Ajdovščina.
Sistem odvodnje padavinske vode je zasnovan tako, da se skuša v največji meri slediti trasi
obstoječega fekalnega kolektorja.
Vsi objekti, oziroma njihove pripadajoče utrjene površine (predvsem parkirišča), se lahko
priključijo na meteorno kanalizacijo samo preko objektov za mehansko čiščenje meteorne
vode (lovilci olj), če to zahtevajo predpisi. Ureditev utrjenih površin na območju pozidave ni
predmet obdelave tega projekta in se obdelujejo ločeno z drugimi projekti.
Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije potrebujemo podatke o intenziteti kratkotrajnih
nalivov. Najbližja padavinska postaja je Podkraj. Podatki so pridobljeni od
Hidrometeorološkega zavoda RS – Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi
metodi, Ljubljana april 2006, so naslednji:
TRAJANJ POVRATNA DOBA(let)
E NALIVA
1

2

5

10

25

50

q(l/s/ha)

q(l/s/ha)

q(l/s/ha)

q(l/s/ha)

q(l/s/ha) q(l/s/ha)

5

233

284

354

400

459

502

10

200

234

280

311

350

378

15

168

197

236

262

295

319

Skladno z EN 752-4 za dimenzioniranje meteorne kanalizacije izberem kot merodajni naliv s
pogostostjo n=0,5 (povratna doba 2 leti) in časom trajanja t= 10 min. Čas je izbran na podlagi
potrebnega časa za transport meteornih vod od najbolj oddaljene točke do izliva v odprti
odvodnik. V primeru višje intenzitete naliva se meteorne vode odvedejo površinsko.
Odtočni koeficienti so ocenjeni na podlagi sestave prispevnih površin. Predvideno je največ
80% višina polnjenja meteorne kanalizacije. Kot zajezitvena višina je privzeta višina terena –
ulice.
Za drugo fazo izvajanja investicije bo potrebno izvesti nov meteorni izpust pod avtocesto.
6.4.4. VODOVOD
Trasa vodovoda bo sledila trasi kanalizacije in se na zahodnem robu obravnavanega
območja navezala na obstoječ vodovod za poslovno cono ''Pod železnico''.
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Za vodovodno omrežje bomo za dimenzije cevi upoštevali zahteve Pravilnika o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki zahteva, da je za naselje 5-10 tisoč
prebivalci, kar Ajdovščina je, potrebno predvideti 1 požar s porabo vode 15 l/s. Navedeno
pomeni, da je ob »normalnih« linijskih tlačnih izgubah ter zagotavljanju tlaka ob požaru na
hidrantu vsaj 2,5 bar, potrebno predvideti vsaj DN 125 mm. Hkrati pa minimalni premer cevi
razdelilnega cevovoda v omrežju hidrantov ne sme biti manjši kot 100 mm. Hidranti bodo
predvideni na razdalji do 80 m.
6.4.5. ŠKATLAST PROPUST
Na zahodnem robu obravnavanega območja bo nova cestna povezava in ostala komunalna
oprema prečkala odprt meteorni odvodnik. Na mestu križanja bo potrebno izvesti nov
škatlast propust v armirano-betonski izvedbi. Propust bo svetle širine 4.5 m in svetle višine
min. 3.66 m. Dolžina propusta bo na sredi struge odvodnika znašala 11.94 m. Komunalni
vodi bodo odvodnik prečkali, v kolikor je to mogoče, v AB robnih vencih, deloma bodo
pritrjeni pod povozno ploščo propusta. Na obeh straneh bo na AB vencu montirana jeklena
ograja iz nerjaveče pločevine višine 1.1 m.
Dno in brežine struge obstoječega odvodnika se bo obložilo s kamnitim lomljencem debeline
do 20 cm vtisnjenim v podložnem betonu C12/15 5m dolvodno in gorvodno, merjeno od
stene propusta.
6.4.6. OSTALI KOMUNALNI VODI
S projektno dokumentacijo so v ločenih načrtih obdelani še preostali komunalni vodi, ki so
potrebni za funkcioniranje cone in sicer:
-

elektroenergetski vodi in javna razsvetljava
telekomunikacijski vodi
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6.5. Kadrovsko-organizacijska shema in finančni viri za nemoteno upravljanje
investicije
Kadrovsko – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicije)
Odgovorni vodja za izvedbo investicije s strani občine Ajdovščina
Odgovorni vodja investicije s strani projektanta
Gradbeno - tehnični in finančni nadzor del,
pooblaščen s strani investitorja
Izvajalsko podjetje, izbrano na osnovi izbora najugodnejšega
ponudnika z zbiranjem ponudb z javnim naročilom
Upravljavec: KSD d.o.o. Ajdovščina

Odgovorni vodja za izvedbo investicije
Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za gospodarske javne službe in investicije,
zaposlena na občinski upravi Občine Ajdovščina.
Člani projektne skupine
Peter Kete, univ. dipl. inž. grad. – strokovni sodelavec za investicije, zaposlen na občinski
upravi Občine Ajdovščina.
Irena Štokelj, univ.dipl.prav., svetovalka za javna naročila - zaposlena na občinski upravi
Občine Ajdovščina.
Projektna skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi
problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj
enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicije, medtem ko ostali zunanji
koordinatorji niso predvideni.
Po izgradnji investicije bo z novimi objekti upravljala Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina.
6.6. Terminski plan izvedbe investicije
Investicija se bo izvajala v letih 2016 ter 2019. Terminskemu planu pa sledi tudi dinamika
financiranja.
V terminskem planu so zajete glavne aktivnosti investicije:
 projektna dokumentacija,
 dokument identifikacije investicijskega projekta,
 investicijski program,
 pridobitev gradbenega dovoljenja,
 javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo po ZJN ter analiza ponudb, izbor
izvajalca in uvedba izvajalca v delo,
 novogradnja prizidka (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del),
 tehnični pregled,
 pridobitev uporabnega dovoljenja in
 predaja objekta upravitelju.
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Terminski plan izvedbe investicije:
Faza 1:
AKTIVNOST

Potreben čas

Mesec / leto

Že izvedeno

november 2015

Že izvedeno

marec 2016

Izdelava projektne
dokumentacije PGD,PZI

Že izvedeno

november 2015 –
marec 2016

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

15 dni

marec 2016

Pridobitev gradbenega
dovoljenja

30 dni

april 2016

30 dni

maj 2016

45 dni

marec, april 2016

90 dni

maj – julij 2016

10 dni

julij, avgust 2016

Potreben čas

Mesec / leto

Idejna zasnova
Izdelava ocene vrednosti
investicije

Investicijski program
Javni razpis del za izvedbo po
ZJN ter analiza ponudb, izbor
izvajalca in uvedba izvajalca v
delo
Izvedba gradbeno obrtniških in
instalacijskih del
Pridobitev uporabnega
dovoljenja in predaja objekta
upravitelju
Faza 2:
AKTIVNOST
Idejna zasnova
Izdelava ocene vrednosti
investicije

Že izvedeno

marec 2016

Že izvedeno

marec 2016

Izdelava projektne
dokumentacije PGD,PZI

90dni

november 2018 –
februar 2019

Dokument identifikacije
investicijskega projekta

15 dni

marec 2016

Pridobitev gradbenega
dovoljenja

30 dni

marec 2019

30 dni

april 2019

45 dni

april, maj 2019

150 dni

maj – oktober 2019

10 dni

november 2019

Investicijski program
Javni razpis del za izvedbo po
ZJN ter analiza ponudb, izbor
izvajalca in uvedba izvajalca v
delo
Izvedba gradbeno obrtniških in
instalacijskih del
Pridobitev uporabnega
dovoljenja in predaja objekta
upravitelju
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6.7. Terminski plan vlaganj po letih:
Stalne cene:
Vrsta del/leto
Študije, projektna in invest.dok.
Izgradnja komunalne infrastrukture
Strokovni nadzor
Nepredvidena dela
Skupaj brez DDV
22 % DDV
povračljiv DDV
Skupna Vrednost investicije

2016

2019

SKUPAJ

9.000,00

9.619,92

18.619,92

328.661,26

342.059,62

670.720,88

4.232,41

5.360,37

9.592,78

22.416,70

21.384,23

43.800,93

364.310,37

378.424,14

742.734,51

71.575,96

75.713,85

147.289,81

8.572,32

7.539,46

16.111,78

444.458,65

461.677,45

906.136,10

2016

2019

Tekoče cene:
Vrsta del/ leto
Študije, projektna in invest.dok.
Izgradnja komunalne infrastrukture
Strokovni nadzor
Nepredvidena dela
Skupaj brez DDV
22 % DDV
povračljiv DDV
Skupna Vrednost investicije

SKUPAJ

9.000,00

10.000,00

19.000,00

328.661,26

355.574,12

684.235,38

4.232,41

5.572,15

9.804,56

22.416,70

22.229,10

44.645,80

364.310,37

393.375,37

757.685,74

71.575,96

78.705,24

150.281,20

8.572,32

7.837,34

16.409,66

444.458,65

479.917,96

924.376,61

6.8. Viri financiranja
Vir za financiranje projekta je proračun Občine Ajdovščina.
Občina Ajdovščina ima v letih 2016 na odhodkovni strani proračuna na proračunski postavki
»14025« PC Tale, šifra NPR »OB001-14-0006« zagotovljena sredstva v višini 348.000,00
EUR za leto 2016. Na osnovi ocenjene vrednosti investicije v proračunu za leto za leto 2016
manjka 96.458,65 EUR, v NRP za leto 2019 pa za 2. fazo investicije ni predvidenih nobenih
sredstev, zato bo potrebno pri naslednjem rebalansu vrednosti stroškov za 2. fazo uvrstiti v
NRP za leto 2019.
6.9. Ekonomska upravičenost projekta
Občina Ajdovščina se trudi pospeševati razvoj podjetništva in obrti na različne načine, saj se
zaveda, da je podjetništvo ključni dejavnik za gospodarski in družbeni razvoj. Zaveda se, da
pomeni podjetniška dejavnost ob sedanjih globalnih spremembah v svetu vir napredka
celotnega družbenega življenja. S spodbujanjem inovativnosti in konkurence je podjetništvo
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gonilo gospodarskega razvoja, s tem pa je povezano odpiranje novih delovnih mest in
zviševanje blaginje celotnega prebivalstva.
V iskanju in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti ter v prizadevanju, da bi se te priložnosti
lahko uresničile, želi ustvariti podporno okolje za novo ustvarjena podjetja in pospešiti razvoj
podjetniške in obrtne dejavnosti. Vizijo ustvarjanja novih delovnih mest, gospodarske rasti in
spodbujanje inovacij želi v skrbi tako za posameznika kot za celotno skupnost, uresničiti.
Poleg že sprejetih številnih ukrepov, ki jih Občina Ajdovščina nudi gospodarstvu (ugodni
krediti za podjetnike s subvencionirano obrestno mero, oprostitve komunalnega prispevka,
nepovratna sredstva za inovatorje, finančne spodbude za nove zaposlitve, spodbujanje novih
neposrednih investicij – subvencije kupnin za zemljišča…), je tudi gradnja komunalne
opreme v poslovnih conah eden izmed korakov k doseganju ciljev povečanja gospodarskega
razvoja občine.
Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij vidimo, da je investicija upravičena, saj s svojimi
cilji omogoča doseganje ciljev tako na občinski, regionalni kot tudi na državni ravni. Kot je
bilo že predhodno navedeno, se z obravnavano investicijo ustvarja pogoje in zasleduje cilje
za povečanje gospodarskega razvoja občine Ajdovščina.
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7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI PRIPRAVE NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta
se ugotavlja, da je investicija
upravičena, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena za izvajanje.
Nadaljnje faze izdelave investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS
60/06, 54/10):
- izdelava investicijskega programa.
Projektna dokumentacija je za 1. fazo izdelana na nivoju PGD, PZI, za 2. fazo pa na nivoju
idejnih zasnov. Potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo PGD, PZI za 2. fazo.

PRILOGE - situacija
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