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OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA
SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR
Naziv

Občina Ajdovščina

Naslov

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

Odgovorna oseba
Funkcija odgovorne
osebe
Telefon
E-mail
Davčna številka
Transakcijski račun
Odgovorna oseba za
pripravo investicijskih
dokumentov
Telefon
E-mail
Odgovorna oseba za
izvajanje investicije
Telefon
E-mail

Tadej Beočanin
župan
05 365 91 11
obcina@ajdovscina.si
SI51533251
SI56 0120 1010 0014 597
Katarina Ambrožič
05 365 91 14
katarina.ambrozic@ajdovscina.si
Alenka Čadež Kobol
05 365 91 29
alenka.kobol@ajdovscina.si

LASTNIŠTVO
Naziv oz. ime lastnika
Občina Ajdovščina
Naslov
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Katastrska občina:
2392 Ajdovščina
št. parcel/e: 209/8, 1693/7, 163/21, 217, 219, 215, 238, 210/3
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1

ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Občina Ajdovščina
Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem
delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo.
Površina: 245,2 kvadratnih kilometrov
Št. prebivalcev: 19.154
Vir podatkov: Statistični urad RS, Podatkovni portal SI-STAT (stanje 1.7.2018)

Občino sestavlja: 27 krajevnih skupnosti in 45 naselij. Razdeljena je na tri značilna območja:
Gora, dolinsko dno in Vipavske griče. Vipavsko dolino s treh strani obdajajo hribovja:
Trnovska planota, Nanoška planota, Hrušica in Vipavski griči. Odprta je proti zahodu, od
koder vanjo prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, zaradi tega je vegetacijska
doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji. Na visokih planotah se mešajo alpsko,
celinsko in sredozemsko podnebje, kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med
katerimi najdemo tudi endemite. Gora je pozimi običajno pokrita z visoko snežno odejo.
Občina Ajdovščina, je del Goriške regije, ki spada med večje slovenske regije.
Občina Ajdovščina je v letu 2002 ustanovila Zavod za šport Ajdovščina. Osnovna naloga
zavoda je upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti občine ter izvajanje športnih
programov. V zavodu je zaposlenih 19 delavcev.
Zavod za šport Ajdovščina upravlja s 5500 m2 pokritimi površinami, nogometnim igriščem z
umetno travo velikosti 7668 m2, letnim kopališčem površine 15.060 m2, kampom Ajdovščina
velikosti 6600 m2 ter večnamenskim igriščem 1000 m2. V objektu se nahaja: velika dvorana
1300 m2, mala dvorana 700 m2, fitnes 240 m2, notranji bazen 480 m2, wellness 300 m2,
prostor za fizioterapijo/masaže ter ostali prostori skupaj 800m2. Zavod za šport Ajdovščina
upravlja tudi z mestnim stadionom ter pomožnim travnatim igriščem v skupni površini 16.000
m2 ter poslovno stavbo in servisnimi prostori stadiona 430 m2.
Nogometno igrišče z umetno travo je vpisano v razvid športnih objektov pri MIZŠ pod id. št.
688.
Od leta 2010 je znotraj zavoda tudi notranja organizacijsko enoto Mladinski center in hotel
Ajdovščina, v obsegu 1400m2.
Razlogi za investicijsko namero
Na območju občine aktivno deluje 56 športnih društev, ki so sofinancirani v okviru letnih
programov športa. Športna infrastruktura Zavoda za šport Ajdovščina je neprestano v rabi.
Na letnem nivoju koristi športne površine več kot 280.000 uporabnikov.
Zavod za šport Ajdovščina s svojo infrastrukturo predstavlja center zbiranja s športom
povezanih posameznikov. Športna infrastruktura predstavlja dobro začetno bazo, katero je
potrebno nadgrajevati z novimi vsebinami ter jih povezati v celoto.
Kakovostna in udobna infrastruktura zadovoljuje tako uporabnika kot obiskovalca prireditev.
Dotrajanost obstoječih športnih objektov (35% amortiziranih osnovnih sredstev) nam daje
obvezo, da zagotavljamo varno in kvalitetno športno infrastrukturo. S posodabljanjem,
dograjevanjem in izgradnjo nove infrastrukture bomo zadovoljili potrebe prebivalstva po
športni aktivnosti, sproščanju ter spremljanju športa.

4

Nogometno igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno in dano v uporabo leta 2006. Življenjska
doba umetne trave je 8 let. Podlaga je več kot dostojno odslužila svojemu namenu in
predvsem s kvalitetnim vzdrževanjem se je podaljšala življenjska doba podlage, ki pa je
dotrajana in potrebna zamenjave. Podlaga umetne trave je dobesedno obrabljena, nitke
umetnih vlaken praktično ni več, oziroma so le te poškodovane in praktično brez osnovne
funkcije. Glede na to, da igrišče uporabljata osnovna ter srednja šola v dopoldanskem času
ter v popoldanskem času domicilna društva kot so: ND Primorje, NK Vetarani Primorje,
Gladiators ter Boreas je nujno potrebna zamenjava podlage igrišča z umetno travo
(zamenjava umetne trave). Igrišče uporablja tudi Nogometna zveza Slovenije za regijske
centre, priprave nogometne reprezentance. Na igrišču potekajo tudi priprave nogometnih
ekip iz Slovenije in tujine. Na igrišču z umetno travo se v enem tednu odigra kopica
prvenstvenih tekem. S strani tekmovalnega organa Nogometne zveze Slovenije smo že bili
opozorjeni o nujni menjavi podlage, v nasprotnem primeru se tekem na obstoječi podlagi ne
bo igralo. Igrišče je v uporabi vsak dan, najbolj obremenjeno je v popoldanskem času med
15.00 in 22.00 uro ter za vikende, saj na njem izvaja treninge in tekme celoten mladinski
pogon ND Primorja, ki šteje 300 članov in članic.
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2

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Z investicijo bomo zagotovili varno in kvalitetno vadbeno površino, kar je pogoj za vključevanje
v tekmovalni in trenažni proces nogometa. Hkrati pa se osnovni in srednji šoli omogoča dodatne
vadbene površine, ki jih na območju šolskega kompleksa primanjkuje.
Cilji investicije so utemeljeni v:
1. Resoluciji o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, ki je krovna nacionalna
razvojna strategija in ki posebno pozornost namenja gradnji in vzdrževanju kakovostnih športnih
objektov in spremljajoče infrastrukture, govori pa tudi o vlaganju države in lokalnih skupnosti za
zagotavljanje pogojev za razvoj športnih dejavnosti.
2. Regionalnem razvojnem programu Severne Primorske; ki v okviru prioritete 2 – izboljšanje
kakovosti življenja, ukrepa Povečanje socialne vključenosti prebivalstva z večanjem dostopnosti
in kakovosti storitev predvideva tudi razvoj in izboljšanje pogojev na področju družbenih
dejavnosti in spodbujanje investicij vključno z razvojem in posodabljanjem športne
infrastrukture;
3. Strategiji razvoja občine Ajdovščina do leta 2030, ki govori o tem, da občina uresničuje javni
interes v športu z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov;
4. potrebah nacionalne panožne zveze - Nogometne zveze Slovenije;
5. prostorskih potrebah za izvajanje šolske športne vzgoje.
Neposredni cilji investicije so:
1. omogočiti varno vadbeno športno površino,
2. omogočiti kvalitetno vadbeno športno površino,
3. prispevati h kakovostnejši rabi ter dvig kakovosti športne infrastrukture v občini,
4. zagotoviti površine za izvedbo obveznih vsebin vzgojno – izobraževalnega programa,
5. zagotoviti osnovne pogoje za izvajanje interesnih športnih programov za otroke in mladino.
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OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO
»BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
Varianta brez investicije
Z ne izvedbo investicije se uporabnikom, osnovnošolskim otrokom ter srednješolcem v
dopoldanskem času ter športnikom in rekreativcem v popoldanskem času, bistveno
poslabšajo pogoji rabe športnih objektov. Nogometna društva brez izvedbe investicije lahko
upravičeno skrbi izvedba tekmovanj tako na nacionalni kot regionalni ravni, kvaliteta izvedbe
treningov ter velika možnost poškodb zaradi obrabe talne površine ter povečanje nevarnosti
padcev, zdrsov, nenaravnih gibanj sklepov, itd. Zmanjša se možnost rabe športnih površin
namenjenih športni panogi nogometu, alternative pa ni.
Varianta z investicijo
Osnovni namen investicije je zamenjava dotrajane in uničene podlage igrišča z umetno travo
(zamenjava umetne trave). Z zamenjavo bomo omogočili normalen vadbeni in tekmovalni
proces domicilnih društev in kar je najbolj pomembno, varno in kvalitetno vadbeno površino.
Potrebno je poudariti, da je igrišče z umetno travo zelo obremenjeno in nenehno v rabi. V
dopoldanskem času izvajata na njem program športne vzgoje osnovna ter srednja šola. V
popoldanskem času je največji uporabnik nogometno društvo ND Primorje, z mladinskim
pogonom preko 250 otrok, ter članskim nogometom tako moškega kot ženskega nogometa,
ki jim igrišče z umetno travo predstavlja osnovni poligon za izvajanje procesa treniranja ter
igranja prvenstvenih in ostalih tekmovanj. Souporabniki igrišča so še Veterani Primorja, ki
nastopajo v veteranski ligi in vse tekme odigrajo na igrišču z umetno travo. Igrišče uporablja
še Športno društvo Gladiators, ki tekmuje v brezkontaktni verziji ameriškega nogometa ter
društvo Boreas, ki tekmuje v enotni primorski nogometni ligi.
Kratek tehnično-tehnološki opis nameravane investicije
V okviru investicije se bo zamenjala obstoječa umetna trava z novo umetno travo. Izvedlo se
bo:
- strojni razrez dotrajane trave, izsesavanje polnil in polnjenje v big bag vreče ter zvitje
trave v role in odvozom na trajno deponijo
- popravilo tamponske podlage z izravnavo podlage na lokacijah deformacij z drobljencem
granulacije 0/16 mm vključno z utrjevanjem z valjarjem
- položitev umetne trave s polnilom gumi granulata Virgin sbr. (3) 100% thiolon extreme
monofilamentna vlakna debeline 280 mikronov. Primarno hrbtišče iz pletenega 100%
polipoprilena, teže 400 g/m2, znamka umetne trave je Greenfield MX ELITE. Umetna
trava izpolnjuje standard EN 15330-1.
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4

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH
IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

4.1

Vrsta investicije:

1
2
3
4
5
6
4.2

VRSTA INVESTICIJE
manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve
minimalnega standarda športa
nadomestni športni objekt
šolski objekt - športni standard
ostali športni objekti in naprave
rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta
športna – tehnološka oprema objekta

Označi

X

Vrednost investicije
VRSTA DEL

Vrednost v EUR
v stalnih cenah na dan
7. 11. 2019

1
2

komunalno opremljeno zemljišče
objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela,
oprema)
3 športna - tehnološka oprema
4 zunanja ureditev
5 investicijska in projektna dokumentacija
6 vodenje investicije
7 drugi stroški
1 - 7 SKUPNA VREDNOST (brez DDV)
Vrednost investicije po namenu
VRSTA POVRŠIN
1
2
3

201.668

201.668

m2

šolski normativ
športni standard
ostale površine
SKUPAJ

Vrednost v EUR
v stalnih cenah na dan
7. 11. 2019
7.668

201.668
201.668

Vrednost investicije je ocenjena na podlagi predračuna podjetja Greenstudio Anže Vardjan s.p.
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4.3

Določitev potrebne investicijske dokumentacije

VRSTA DOKUMENTACIJE
1 dopolnitev DIIP s sklepom sofinanciranja MIZŠ
2 predinvesticijska zasnova
3 investicijski program
Za obravnavano investicijo je potrebno izdelati samo DIIP.
4.4

Potrebno označi

Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor
VRSTA DOVOLJENJA
1
2
3
4
5

Lokacijska informacija
Lokacijsko dovoljenje
Gradbeno dovoljenje
Enotno dovoljenje za gradnjo
Upravno dovoljenje ni potrebno

Potrebno
označi
x

Datum odločbe, če je že
izdana
7. 11. 2019

Za izvedbo investicije – zamenjavo umetne trave na nogometnem igrišču – ni potrebno
gradbeno dovoljenje. Gre za vzdrževanje objekta.

9

5

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

5.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP
Popis del in materialov je pripravilo podjetje Greenstudio Anže Vardjan s.p.. Ponujena
podlaga ima certifikat FIFA QUALETY PRO. Polnilo iz gumi granulata Virgin sbr. (3) 100%
thiolon extreme monofilamentna vlakna debeline 280 mikronov. Primarno hrbtišče iz
pletenega 100% polipoprilena, teže 400 g/m2, znamka umetne trave je Greenfield MX
ELITE. Umetna trava izpolnjuje standard EN 15330-1.
Nujnost investicije je potrjena v:
- mnenju nacionalne panožne zveze – Nogometne zveze Slovenije
- podpori kandidaturi Regijske pisarne OKS-ZŠZ Nova Gorica
- podpori kandidaturi Športne zveze Ajdovščina
5.2

Navedba in opis lokacije

Nogometno igrišče z umetno travo se nahaja v športnem kompleksu Zavoda za šport
Ajdovščina, v mestu Ajdovščina. Leži na parcelah številka: 209/8, 1693/7, 163/21, 217, 219,
215, 238 in 210/3, vse k.o. 2392 Ajdovščina. Latnica parcel je Občina Ajdovščina.
5.3 Obseg in specifikacija naložbe
V okviru investicije se bo zamenjala obstoječa umetna trava z novo umetno travo. Površina
zamenjane trave 7668m2. Izvedlo se bo:
- strojni razrez dotrajane trave, izsesavanje polnil in polnjenje v big bag vreče ter zvitje
trave v role in odvozom na trajno deponijo
- popravilo tamponske podlage z izravnavo podlage na lokacijah deformacij z drobljencem
granulacije 0/16 mm vključno z utrjevanjem z valjarjem
- položitev umetne trave s polnilom gumi granulata Virgin sbr. (3) 100% thiolon extreme
monofilamentna vlakna debeline 280 mikronov. Primarno hrbtišče iz pletenega 100%
polipoprilena, teže 400 g/m2, znamka umetne trave je Greenfield MX ELITE. Umetna
trava izpolnjuje standard EN 15330-1.
Vrsta del

Vrednost v EUR

ostranitev dotrajane trave in odvoz na deponijo
popravilo tamponske podlage in izravnava

1.534

položitev nove umetne trave

183.418

Skupaj brez DDV

201.668

DDV

44.367

Skupa z DDV

5.4

16.716

246.035

Varstvo okolja

Investicija ne bo imela vpliva na okolje.
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5.5 Prikaz tehnično - tehnološke rešitve
Pomembno je, da ima umetna trava vse potrebne certifikate, ki zadoščajo kriterijem panožne
zveze. Gre za najnovejšo različico podlage umetne trave, ki jo uporabljajo tako v Sloveniji kot
tudi v tujini. Izpolnjuje kriterije FIFA QUALITY PRO.
5.6

Terminski plan izvedbe investicije

Aktivnost
Mesec
Potrditev IP

LETO 1: 2020
1,2,3
4,5,6
7,8,9
IP ni potreben

Soglasje MF Soglasje MF
ni potrebno
Upravno
Dovoljenje ni
dovoljenje
potrebno
Oddaja del
X
(javni razpis,
podpis
pogodbe)
Pričetek del
Zaključek

Aktivnost
Mesec
Potrditev IP

10,11,

X
X

1,2,3

LETO 3: 2022
4,5,6
7,8,9

10,11,

Soglasje MF
Upravno
dovoljenje
Oddaja del
(javni razpis,
podpis
pogodbe)
Pričetek del
Zaključek
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1,2,3

LETO 2: 2021
4,5,6
7,8,9

10,11,

1,2,3

5.7

Viri financiranja

VIRI FINANCIRANJA po stalnih cenah v EUR na dan 7. 11. 2019 (brez DDV)
LETO

2020
141.168

2021

2022

LASTNA SREDSTVA - občina
KANDIDATURA - MIZŠ - ŠPORT
KANDIDATURA - MIZŠ - ŠOLSKI DEL
60.500
KANDIDATURA - FUNDACIJA ZA ŠPORT
DRUGI VIRI-OBČINA
KREDITI
201.668
SKUPAJ

VIRI FINANCIRANJA po tekočih cenah v EUR na dan 7. 11. 2019 (brez DDV)
LETO

2020
141.168

2021

2022

LASTNA SREDSTVA-občina
KANDIDATURA - MIZŠ - ŠPORT
KANDIDATURA - MIZŠ - ŠOLSKI DEL
60.500
KANDIDATURA - FUNDACIJA ZA ŠPORT
DRUGI VIRI
KREDITI
201.668
SKUPAJ
Izvedba v manj kot 12 mesecih zato je prikaz virov financiranja po stalnih cenah in tekočih
cenah enak.
Občina Ajdovščina bo iz lastnih sredstev krila tudi celoten DDV, ki znaša 44.367 EUR.
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5.8

Prikaz rezultatov investicije

Z izvedbo investicije so bo:
1. zagotovilo varno in kvalitetno vadbeno športno površino,
2. prispevalo h kakovostnejši in pestrejši izvedbi športnih programov tako na področju priprav
kot na področju tekmovanj,
3. zagotavljalo športne površine za izvedbo obveznih vsebin vzgojno – izobraževalnega
programa.
Z igriščem bo upravljal Zavod za šport. V nadaljevanju je prikazan urnik uporabnikov po dnevih:
UPORABNIK

PON

SREDNJA ŠOLA

7.00-8.00

OSNOVNA ŠOLA

8.00-15.00

TOR

SRE

8.00-15.00

8.00-15.00

CICI PRIMORJE
(2014)
PRIMORJE U7
(2013)
PRIMORJE
U8(2012)
PRIMORJE
U9(2011)ČRNI
PRIMORJE U10
(2010)
RDEČI

15.00-16.00

15.00-16.00

PRIMORJE
DEKLICE U11/U13
PRIMORJE U11
(2009)

15.00-16.00

PRIMORJE U12
(2008)
ČRNI
PRIMORJE U13
(2007)

ČET

7.00-8.00
8.00-15.00

16.00-17.00
16.00 17.30
16.00 17.30
16.00 17.30

16.00 17.30

PET

16.30
.18.00
16.00 -17.30
15.00-16.00

17.30-19.00

17.00-18.30
PRVENSTVEN
A TEKMA VS
IDRIJA
15.30-17.00
9.00 -11.00
PRVENST
VENA
TEKMA VS
BILJE

16.15-17.15
PRVENSTVE
NA TEKMA
VS DMN
GORICA
17.15-18.15
PRVENSTVE
NA TEKMA
VS TOLMIN

16.30 18.00

16.30 18.00
16.30-18.00

18.00-19.30

11.00-13.00
PRVENST
VENA
TEKMA VS
BRDA
15.30

16.00-17.30

PRIMORJE U17

18.30 -20.00

18.00 19.30

18.00 -19.30

18.00-19.30

PRIMORJE U19

18.30 -20.00

18.00 19.30

18.00 -19.30

18.00-19.30

16.30-18.00

16.00 17.30

PRIMORJE D-U17

VRATARJI U9, U11

11.00 13.00
PRVENSTV
ENA
TEKMA VS
BRINJE
13.00-15.00
PRVENSTV
ENA
TEKMA VS
BRINJE

16.30 17.30
18.00 19,00

VRATARJI U13,
U15
ČLANICE
AJDOVŠČINA

ČLANI ND
PRIMORJE

NED

8.00-15.00

17.30 19.00

PRIMORJE U15

SOB

7.00-8.00

19.30 -21.00

19.30 21.00

19.30-21.00
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19.30-21.00

15.00-17.00
PRVENSTV
ENA
TEKMA VS
OLIMPIJA

BOREAS

GLADIATORS

21.00-22.00

21.00-22.00

21.00-22.00

21-22.00
8.30-13.00

IZOBRAŽEVALNI
CENTER NZS
VETERANI

19.30-21.30
PRVENSTVEN
A TEKMA
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16.00-18.00
PRVENST
VENA
TEKMA
8.30-11.00

6

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE
ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
Investicija je nujna glede na to, da je umetna trava na igrišču dotrajana in v občini ni drugih
primernih površin namenjenih športnim programom, ki se bodo odvijali na tem igrišču.
AKTIVNOST

ODGOVORNA SLUŽBA

Priprava in potrditev DIIP Občina Ajdovščina
Priprava IP oz.
dopolnitev DIIP
Potrditev IP

IP ni potreben

Priprava dokumentacije
za dovoljenje za poseg v
prostor
Upravno dovoljenje za
poseg v prostor

Dokumentacija za poseg
v prostor ni potrebna

Oddaja del (javni razpis,
podpis pogodbe)

Občina Ajdovščina

ODGOVORNA OSEBA

ROK

Tadej Beočanin

7.11.2019

Tadej Beočanin

1.3.2020

IP ni potreben

Upravno dovoljenje za
poseg v prostor ni
potrebno
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PRILOGE

- predračun Greenstudio Anže Vardjan s.p.
- mnenje Nogometna zveza Slovenije
- podpora kandidaturi Regijske pisarne OKS-ZŠZ Nova Gorica
- podpora kandidaturi Športne zveze Ajdovščina
- dokazila o lastništvu (ZK izpiski)
- lokacijska informacija
- izjava, da gradbeno dovoljenje ni potrebno
- izjava, da investitor nima pravice do odbitka DDV
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SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Oznaka sklepa: 41031-31/2019
Datum sklepa: 7. 11. 2019

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) in 7. člena Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2019 (Uradni list RS št. 7/19, št. 25/19 in št. 35/19) je
odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:
1. Potrdi se DIIP za projekt: ''Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču'',
ki ga je izdelala: Občina Ajdovščina, v novembru 2019.
2. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 201.668,00 EUR (brez DDV) oziroma
246.035,00 EUR (z DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od
januarja 2020 do septembra 2020.
3. Vire za financiranje projekta zagotavljajo:
a. Občina Ajdovščina 185.535,00 EUR
(141.168,00 EUR + 44.367,00 EUR DDV)
b. Fundacija za šport 60.500,00 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:
Tadej Beočanin,
župan
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