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IZJAVA
Izdelovalca investicijske dokumentacije:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Za investicije v vrednosti pod 100.000

Projekt javna kopališča

(št. DIIP 04/21 )

Je izdelan skladno z določili:

2. ODSTAVKA 4. ČLENA UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC,

ki jo je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/1999, 124/2000, 78/2001, 30/2002,
56/2002 – ZJU in 110/2002 – ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 48/2009, 38/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) izdala vlada Republike Slovenije (Uradni list RS
št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

Ankaran, september 2021

Občina Ankaran, občinska uprava
Mag. Aleks Abramović
vodja oddelka za razvoj in investicije
Regentova ulica 2
6280 Ankaran
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1. NAVEDBA INVESTITIRJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE IN IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER
STROKOVNIH DELAVCEVOZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE
TER PROJKETNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
1.1 Opredelitev investitorja

Investitor:

OBČINA ANKARAN

Naslov:

Jadranska cesta 66, p.p. 24, SI- 6280
Ankaran
+386 (0)5 665 30 00
info@obcina-ankaran.si
Gregor Strmčnik, župan

Telefon:
E-mail:
Odgovorna oseba:

Podpis
odgovorne osebe:

Žig:

1.2 Strokovni delavci oz. službe odgovorne za vodenje in koordinacijo projekta
Organizacija odgovorna za
vodenje in koordinacijo projekta:
Naslov:
Telefon:
E-mail:
Spletna stran:
Vodja projekta

Podpis vodje projekta:

Žig:

OBČINA ANKARAN, OBČINSKA UPRAVA
Regentova ulica 2, SI- 6280 Ankaran
+386 (0)5 665 30 00
info@obcina-ankaran.si
https://www.obcina-ankaran.si
mag. Aleks Abramović, vodja oddelka za razvoj
in investicije
________________________________

________________________________
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1.3 Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Izdelovalec DIIP:
Naslov:

OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, p.p. 24, SI- 6280
Ankaran
+386 (0)5 665 30 00
info@obcina-ankaran.si
Urban Doltar, oddelek za razvoj in
investicije

Telefon:
E-mail:
Odgovorna oseba:

Podpis izdelovalca dokumenta:

Žig:

_______________________________________

______________________________________

1.4 Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP: September 2021

Dokument je s sklepom št. ______________ dne ____________ potrdil __________________.
Sklep je priložen.
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1 Osnovni podatki o investitorju
Površina:

8 km2

Število naselij:

1

Število prebivalcev:

3.215 (2019, SURS)

Število gospodinjstev:1.409 (2018, SURS)
Gostota poselitve:

402 prebivalcev na km2

Občina Ankaran je del obalno-kraške statistične regije. Meri 8 km2. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 211. mesto.

Slika 2.1:

Vir:

Umestitev Občine Ankaran v prostor

https://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/seznam_obcin.html

1.1.1 Demografski vidik
Na začetku leta 2020 je imela Občina Ankaran 3.224 prebivalcev (od tega 1.561 moških in
1.663 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine so povprečno živeli 403 prebivalci,
torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot znaša povprečje v državi (102 prebivalca na
km2).
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Iz preučevanih podatkov je ugotovljeno, da se je v obdobju 2015-2020 prebivalstvo v Občini
Ankaran v povprečju povečevalo za 0,03% letno. Statistični urad vodi podatke o številu
prebivalcev za Občino Ankaran od leta 2015 dalje.

Tabela 1.:

Moški
Ženske
SKUPAJ
Vir: SURS
Slika 2.2:

Gibanje števila prebivalstva v obdobju 2015 – 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.585
1.634
3.219

1.578
1.657
3.235

1.586
1.643
3.229

1.564
1.645
3.209

1.554
1.652
3.206

1.561
1.663
3.224

Povp.
rast
-0,30%
0,35%
-0,03%

Gibanje prebivalstva 2015 – 2020

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini
je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,1 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te
občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000
prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,4. Seštevek naravnega in selitvenega
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji 6,8).

Povprečna starost občanov je bila 45,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev
Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin –
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 166 oseb starih 65 let
ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti
tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost
prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu
kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja
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za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki
so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika
enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 116 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili
stari od 1-5 let, jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji
skupaj (81 %).
V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 240 učencev.
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 36
študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37
študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo
približno 67 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od
slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto
znesku za približno 2 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku
pa za približno 2 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 583 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 48 %
stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja
je bila 69 m2.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 407 kg komunalnih odpadkov
na prebivalca, to je 46 kg več kot v celotni Sloveniji.

1.1.2 Gospodarski vidik
Glede na zadnje dostopne podatke Statističnega urada RS je v letu 2018 v Občini Ankaran
delovalo 311 podjetij z 969 zaposlenimi osebami. Podjetja so ustvarila prihodek v višini 62,16
mio EUR.

Število delovno aktivnega prebivalstva v Občini Ankaran je v letu 2019 znašalo 1.031, od
tega je bilo 909 zaposlenih oseb in 122 samozaposlenih oseb. Glede na isto obdobje v letu
2018 je bilo v letu 2019 za 4,8% več delovno aktivnega prebivalstva.
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Turizem je v Občini Ankaran dobro razvit, saj razpolaga (podatek 2018M12, SURS) z 858
sobami oz. z zmogljivostjo 2.854 ležišč. V letu 2018 je bilo zabeleženo 323.355 prenočitev
turistov.
Povprečna bruto plača v Občini Ankaran je v letu 2019 znašala 1.723 EUR, neto plača pa
1.114 EUR kar je za 3,8% več kot v letu 2018 ter za 20 EUR manj kot je znašala povprečna
neto plača v Sloveniji.

2.2 Analiza obstoječega stanja z opisi razlogov za investicijsko namero
Decembra leta 2020 so zaradi ujme z močnim valovanjem na občinski infrastrukturi nastale
poškodbe. Poškodbe so nastale na javnih kopališčih po celotnem območju Občine Ankaran, in
so prizadele kamnite obalne zidove, kamnite tribune, stopnice in kamnite zložbe. Vse poškodbe
so konstrukcijske narave in so nujne za sanacijo saj se lahko edino na ta način prepreči
nadaljevanje poškodbe in izogne povečanim stroškom v prihodnosti.
Na plaži Valdoltra je ujma naredila poškodbe na različnih mestih kamnite tribune, na kamnitih
stopnicah in na kamniti zložbi (slika 2.3,2.4,2.5,). Poškodbe so različnih velikosti in so kritično
načele temelje kamnitih konstrukcij zato so nujne za sanacijo.
Na plaži Ankarančani so poškodbe nastale na betonskem obalnem zidu, dostopni rampi in
betonski ploščadi, katera se mestoma ruši in je nevarna za uporabnike (slika 2.6,2.7,2.8).
Zaradi omenjenih nevarnosti je sanacija poškodb nujna.
Na plaži Ankarančani je v morje speljana betonska rampa za lažji dostop za kopalce. Betonska
dostopna rampa je v zelo slabem stanju in je na mestih poškodovana do betonskega železa,
kar predstavlja nevarnost za uporabnike in kopalce. Zaradi varnosti je bila v preteklosti
nameščena inox ograja, ki služi za oprijem pri hoji po drseči površini. Obstoječa ograja je
pritrjena v betonsko rampo katera je z leti že precej poškodovana in so zato mesta sidranja
ograje precej oslabljena. Posledica tega je, da se večkrat na leto ograja poruši in kopalci ne
morejo varno uporabljati dostopne rampe, zato se predvidi nova bolj stabilna inox ograja.
Na območjih kopališč v Občini Ankaran ni slačilnic za preoblačenje in jih občina najema v času
poletne sezone. Na plaži Študent so obstoječi barvani-kovinski stebrički dotrajani in precej
korodirani kar predstavlja nevarnost za porušitev in padec v globino. Na teh stebričkih je tudi
dotrajana pletena vrv, ki je potrebna zamenjave.
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Slika 2.3:

Poškodbe na kamniti tribuni na plaži Valdoltra

Slika 2.4:

Poškodba na kamnitih stopnicah na plaži Valdoltra

11

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Projekt javna kopališča

__________________________________________________________________________________________________________

Slika 2.5:

Poškodba na skalometu pri plaži Valdoltra

Slika 2.6:

Poškodbe na obalnem zidu na plaži Ankarančani
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Slika 2.7:

Poškodbe na obalnem zidu in meteornem izpustu na plaži Ankarančani

Slika 2.8:

Poškodbe na dostopni rampi Ankarančani
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S celovito ureditvijo problematike se želi urediti Ankaranska kopališča in dolgoročno odpraviti
škodo, ki je nastala zaradi ujme z visokim valovanjem in plimovanjem v decembru 2020. Z
opisano investicijo se ne bo samo izboljšala konstrukcijska stabilnost obalne infrastrukture
temveč tudi kakovost in varnost prebivalcev Občine Ankaran ter vseh obiskovalcev kopališke
infrastrukture na območju občine.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN
POLITIKAMI
Investicija je skladna z razvojnimi usmeritvami Občine Ankaran saj izvedba le-te prispeva h
kakovostnem bivanju prebivalcev soseske, skrbi za zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje
in odgovoren prostorski razvoj.
Z investicijo v »Projekt javna kopališča« bo dolgoročno odpravljena škoda na obalni
infrastrukturi, ki je nastala zaradi ujme v decembru leta 2020 in poskrbljeno za dobro
počutje in zdravje vseh uporabnikov kopališke infrastrukture.

3.1 Cilji projekta
Cilj projekta je sanacija poškodovane obalne infrastrukture in s tem podaljšanje trajnosti
objektov ter kvaliteta uporabe kopališč za vse uporabnike.

3.2 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje
Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo investicijske
dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo in slovensko
zakonodajo.

Projekt je skladen z :
•

Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS št. 61/17),

•

Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15 in 14/18),

•
Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/2015, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ, 21/18 in 84/18 ZIURKOE).
Investicija bo uvrščena v Načrt razvojnih projektov Občine Ankaran, pod dikcijo »Projekt
javna kopališča« zato bodo v proračunu občine za leto 2021 za ta namen rezervirana
ustrezna proračunska sredstva.
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4. OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ«
INVESTICIJE IN ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) mora dokument
identifikacije investicijskega projekta vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z«
investicijo.

Prva opcijska varianta predvideva ohranjanje obstoječega stanja, medtem, ko je druga
varianta izvedbena varianta.

Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije je minimalna varianta pri kateri bi ohranili obstoječe stanje obalne
infrastrukture, tako nebi imeli nobenih investicijskih stroškov. V primeru te variante ni
mogoče zagotoviti varnega in zdravega okolja za prebivalce in obiskovalce Občine Ankaran.
Varianta ohranja nenehno povzročanje in saniranje škode, kar, materialno in finančno, za vse
deležnike, predstavlja »vrečo brez dna«.

Varianta »brez« investicije ne rešuje obravnavane problematike in ni skladna z zakonodajo o
urejanju in varstvu okolja, zato je le-ta nesprejemljiva in v nadaljevanju ne bo obravnavana.

Varianta »z« investicijo

Investitor je identificiral varianto »z« investicijo, ki za predmetno območje obravnave
predvideva:

•
•
•
•
•

Gradbena dela vključno s pred deli in zaključnimi deli.
Dobava in vgradnja slačilnic za preoblačenje.
Zamenjava stebričkov in vrvi na plaži »Študent«.
Namestitev pitnika na plaži »Ankarančani«.
Zamenjava ograje na dostopni rampi na plaži »Ankarančani«
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH
STROŠKOV PO STALNIH CENAH IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO
VREDNOSTI
V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost projekta, ki zajema, sanacijska dela na
obalni infrastrukturi, slačilnice za preoblačenje ter druge opreme na javnih kopališčih.
Investicija je namenjena urejanju javnih kopališč na območju Občine Ankaran.
Investicija bo izvedena v prvih polovici leta 2021, dela pa bodo zaključena v roku 90 dni od
dneva uvedbe v delo. Izvedba bo krajša od enega leta tako, skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
investicijskih vrednosti ni potrebno prikazati po tekočih cenah.
Osnovo za oceno vrednosti investicije predstavlja:
Ocena investicije izvajalca za izvedbo investicije »Projekt javna kopališča«.
Investicija v sanacijo obalne infrastrukture bo v celoti financirana iz proračuna Občine
Ankaran.

Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 79.715,66 EUR brez DDV, oz. 97.253,11 EUR z
DDV.

Tabela 2.:

Investicijska vrednost v stalnih cenah z DDV (EUR)
Konto
420500

2021
66.758,11

Nakup opreme (slačilnice za preoblačenje,
inox stebrički, vrv, inox ograja, pitnik)

420299

30.200,00

Geodetske storitve

402113

400,00

Drugi splošni material in storitve

402099

21,11

Investicijsko vzdrževanje (Sanacijska dela na
obalni infrastrukturi)

Skupaj

97.253,11
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO,
SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE
ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA
6.1 Lokacija
Projekt »Projekt javna kopališča« se bo izvajal na območju Občine Ankaran, ki je del Obalno
- kraške regije.

Slika 6.1:

Lokacija poškodb na plaži Valdoltra

Vir: Prostorski informacijski sistem – Občina Ankaran, 2020

Slika 6.2:

Lokacija poškodb na plaži Ankarančani

Vir: Prostorski informacijski sistem – Občina Ankaran, 2020
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6.2 Terminski plan izvedbe
Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan v decembru 2020, sanacija obalne
infrastrukture pa bo predvidoma izvedena v prvi polovici 2021.

Tabela 3.:

Terminski plan

Aktivnosti

2020
nov dec

2021
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov

Izvedba
gradbenih del
Dobava slačilnic
Dobava in
vgradnja
stebričkov, inox
ograja, pitnik
Geodetska dela

Pomembnejši vplivi investicije na okolje

Investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje, saj bodo uporabljeni naravni materiali iz
lokalnega okolja in certificirani proizvodi, ki nimajo vplivov na širšo okolico.

6.3 Predvideni viri financiranja
Izvedba investicije bo financirana iz občinskega proračuna in sicer:
-

Javna kopališča - 1045

Z investicijsko namero se bo sledilo tudi družbenim koristim, ki jih ne moremo izraziti v
denarnih enotah, te so:

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša:
-

povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju,
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-

Varna uporaba obalne infrastrukture za vse prebivalce in obiskovalce Občine Ankaran.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
7.1 Potrebna investicijska dokumentacija
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti
za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z
vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1.
za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov
najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2.
za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije
investicijskega projekta in investicijski program;
3.
za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4.
za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument
identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
a)

pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b)
pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na
primer visoki stroški vzdrževanja);
c)

kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za
odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših
vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja,
načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za
posamičen investicijski program.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne
predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati
predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena
vrednost presega 2.500.000 evrov.
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Celotna ocenjena vrednost operacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano
vrednost za projekt »Projekt javna kopališča« je v stalnih cenah z DDV ocenjena na
97.253,11 EUR in je zato, v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (4 člen, Mejne vrednosti), potrebno
izdelati le dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Potrdi oz. podpiše župan

o
o
o

Odobreno, investicija se lahko vključi v NRP za leto ………………..
Vrnjeno v dopolnitev
Zavrnjeno, razlogi za zavrnitev posredovani pripravljavcu

Datum podpisa župana: …………………………………….

Podpis župana: ……………………………………………….

Priloga: Sklep o potrditvi DIIP-a
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