
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM  
 
 

OBNOVA SLEMENSKE CESTE V HRVATINIH IN IZGRADNJA 

KOLESARSKE IN PEŠ POTI, PODODSEK km 2,905 – km 3,410 

HRVATINI – KOLOMBAN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Marec 2020 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
ii 

 
  

Naziv investicijskega projekta: 

 

 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek           

km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban 

 

 

 

 

Investitor in upravljavec investicijskega projekta: 

 

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Aleš Bržan, župan  

 

 

 

 

 

 

 

Izdelovalec investicijske dokumentacije: 

 

 

SITUAR d.o.o., Selo pri Robu 12, 1314 Rob, Mateja Perušek, direktorica 

 
 

 

 

 

 

 

Datum izdelave dokumenta: 

 

Marec 2020 

 

 

 

 

 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
iii 

 
  

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVODNO POJASNILO................................................................................................... 1 

1.1 Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijskega programa ............................................. 2 

1.2 Namen in cilji investicijskega projekta ........................................................................................ 2 

1.3 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka aktivnosti in 

morebitnih sprememb do priprave investicijskega programa ............................................................ 3 

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ....................................................... 7 

2.1 Cilji investicije ............................................................................................................................. 7 

2.2 Spisek strokovnih podlag ............................................................................................................. 7 

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante .................................. 8 

2.4 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge 

dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta .................................... 10 

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

 .......................................................................................................................................................... 11 

2.5 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim 

deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije ................................. 11 

2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta ........ 12 

2.7 Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem 

upravljavcu ....................................................................................................................................... 13 

3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN 

DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 

STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH 

PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ........................................................................................ 14 

3.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija .................... 14 

3.1 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi 

razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij 

posameznih področij in dejavnosti ................................................................................................... 17 

3 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE 

DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE 

OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 

STORITEV ........................................................................................................................ 19 

5 TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL .......................................................................... 20 

6 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA SCENARIJ “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 

SCENARIJ “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO ........ 25 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
iv 

 
  

7 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH Z 

NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO ......................................................... 26 

7.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah ................................................................................. 26 

7.2 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah ................................................................................ 28 

7.3 Osnova in izhodišča za oceno vrednosti projekta ...................................................................... 28 

8 ANALIZA LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH 

AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO .......................................................................... 29 

9 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER 

OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO MOREBITNIH NEGATIVNIH VPLIVOV . 30 

10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH 

AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN 

IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI .................................................................... 31 

10.1 Časovni načrt izvedbe investicije ............................................................................................. 31 

10.2 Študija izvedbe investicije ........................................................................................................ 31 

10.2.1 Podatki o investitorju in organizacija vodenja projekta ........................................................................ 31 
10.2.2 Način in postopek izbire izvajalcev ...................................................................................................... 32 
10.2.3 Časovni načrt vseh aktivnosti, potrebnih za izvedbo projekta in vzpostavitev poslovanja .................. 32 
10.2.4 Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in druge dokumentacije ........ 32 
10.2.5 Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja .................................................................... 33 
10.2.6 Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije........................................................................................ 34 
10.2.6.1 Fizični kazalniki ................................................................................................................................................... 34 
10.2.6.2 Finančni in ekonomski kazalniki .......................................................................................................................... 34 

11 NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO 

DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA ....................................................................... 35 

11.1 Načrt financiranja po stalnih cenah po dinamiki in virih financiranja ..................................... 35 

11.1.1 Izračun deleža sofinanciranja s strani ESRR ........................................................................................ 35 

11.2 Načrt financiranja po tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja .................................... 38 

12 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 

VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 

DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ..................................................................... 39 

12.1 Metodologija izvedbe finančne in ekonomske analize ............................................................. 39 

12.2 Projekcija prihodkov in odhodkov investicije .......................................................................... 40 

13 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO 

UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE 

IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH 

KAZALNIKOV ................................................................................................................. 41 

13.2  Finančna analiza ...................................................................................................................... 42 

13.3 Ekonomska analiza ................................................................................................................... 44 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
v 

 
  

13.4 Koristi, ki se ne dajo vrednotit z denarjem ............................................................................... 44 

14 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ....................................... 45 

14.1 Analiza tveganj ......................................................................................................................... 45 

14.2 Analiza občutljivosti ................................................................................................................ 48 

15 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ................................................. 50 

 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
vi 

 
  

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Podatki o investitorju ............................................................................................. 2 
Tabela 2: Podatki o izdelovalcu investicijskega programa ................................................... 2 
Tabela 3: Ocena variant z izborom optimalne variante ......................................................... 9 
Tabela 4: Izdelovalec investicijskega programa .................................................................. 10 

Tabela 5: Izdelovalec projektne dokumentacije .................................................................. 10 
Tabela 6: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta ......................................... 10 
Tabela 7: Vrednost celotne investicije................................................................................. 11 
Tabela 8: Finančna konstrukcija .......................................................................................... 11 
Tabela 9: Zbirni prikaz rezultatov izračunov ...................................................................... 12 

Tabela 10: Podatki o investitorju in upravljavcu ................................................................. 13 

Tabela 11: Podatki o izdelovalcu dokumenta identifikacije investicijskega projekta ......... 13 
Tabela 12: Podatki o izdelovalcu investicijskega programa ............................................... 13 

Tabela 13: Vednost investicije - kolesarska steza in pločnik (marec 2020) ........................ 26 
Tabela 14: Vrednost investicije - kolesarska steza in pločnik razdeljena na upravičene in 

neupravičene stroške............................................................................................................ 26 
Tabela 15: Vrednost investicije  - cesta s krožiščem (marec 2020) .................................... 26 

Tabela 16: Vrednost investicije – cesta s krožiščem razdeljena na upravičene in 

neupravičene stroške............................................................................................................ 27 

Tabela 17: Vrednost celotne investicije............................................................................... 27 
Tabela 18: Vrednost celotne investicije razdeljena na upravičene in neupravičene stroške 27 

Tabela 19: Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta ................................................. 31 
Tabela 20: Seznam pripravljene projektne in investicijske dokumentacije ........................ 33 

Tabela 21: Dinamika financiranja po stalnih cenah – kolesarska steza in pločnik ............. 36 
Tabela 22: Dinamika financiranja po stalnih cenah – cesta s krožiščem ............................ 36 
Tabela 23:  Dinamika financiranja po stalnih cenah –  celotna investicija ......................... 37 

Tabela 24: Finančna analiza brez pomoči Skupnosti .......................................................... 42 
Tabela 25: Finančna analiza s s pomočjo Skupnosti ........................................................... 43 

Tabela 26: Ekonomska analiza projekta .............................................................................. 44 
Tabela 27: Faktorji tveganja ................................................................................................ 45 
Tabela 28: Ocena tveganja po posameznih variantah ......................................................... 47 

Tabela 29: Analiza občutljivosti .......................................................................................... 49 
Tabela 30: Zbirni prikaz rezultatov ..................................................................................... 50 
 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Obstoječe stanje ceste ______________________________________________ 14 
Slika 2: Prikaz obstoječe kolesarske steze in zaključka le-te _______________________ 16 

Slika 3: Gradbena situacija (1) ______________________________________________ 22 
Slika 4: Gradbena situacija (2) ______________________________________________ 23 
Slika 5: Gradbena situacija (3) ______________________________________________ 24 
Slika 6: Lokacija predmetne investicije _______________________________________ 29 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
1 

 
  

1 UVODNO POJASNILO  

 

Investicijski program obravnava investicijo v obnovo slemenske ceste v Hrvatinih in 

izgradnjo kolesarske in pešpoti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini - Kolomban.  

 

V sklopu ureditve ceste je predvidena rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja, 

ureditev dvosmerne kolesarske steze, ureditev hodnikov za pešce, izvedba nove fekalne 

kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave. 

 

Obravnavani pododsek je razdeljen na dve etapi in sicer: 

 - 1. etapa od km 2,905 do km 3,290 ter 

 - 2. etapa od km 3,290 do km 3,410. 

 

V 1. etapi je predvidena rekonstrukcija ceste na odseku skozi naselje Kolomban, ki se 

pričenja na mestu zaključka prejšnjega pododseka za pokopališčem ter se zaključuje na 

mestu priključka  parkirišča veterinarskega centra pred štirikrakim križiščem v Kolombanu 

z lokalno cesto LC177030 Ankaran – Sv. Brida ter javno potjo JP 677020 Sv. Brida - 

Cerej. 

 

V 2. etapi pa je predvidena rekonstrukcija ceste z ureditvijo petkrakega krožnega križišča 

Kolomban na mestu obstoječega štirikrakega križišča z ureditvijo priključnih krakov v 

smeri Ankarana (LC 177030 Ankaran - Sv. Brida) v smeri Barižonov (LC 177020 

Valdoltra – Sv. Brida) ter v smeri Cereja (JP 677020 Sv. Brida – Cerej).  

 

Namen predmetne investicije je zagotavljanje večje prometne varnosti vseh udeležencev v 

prometu, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje oz. zmanjšanje 

količine toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet s spodbujanjem uporabe trajnostnih 

oblik prevoza ob čezmejni kolesarski trasi Adriabike. Stranski učinki investicije so še 

omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo 

zdravje. 

 

Celotna vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov znaša tako po 

stalnih kot tekočih cenah 1.473.330,14 € z DDV, in sicer znaša vrednost investicije za: 

- kolesarsko stezo in pločnik 525.464,80 € (del projekta INTER BIKE II), 

- cesto s krožiščem 947.865,34 € z DDV. 

 

Viri za financiranje celotne investicije so sledeči: 

- Mestna občina Koper 1.271.522,12 € 

- Sredstva programa Interreg V-A Italija – Slovenija (sredstva ESRR) 201.808,02 €1,  

 

in sicer za: 

- kolesarsko steza in pločnik  

o Mestna občina Koper 323.656,78 € 

o Sredstva programa Interreg V-A Italija – Slovenija (sredstva ESRR) 201.808,02 € 

 

- cesto s krožiščem  

o Mestna občina koper v višini 947.865,34 € z DDV. 

 

 
1 V skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja za izvedbo projekta ''Vzpostavljanje multimodalnih povezav 

ob kolesarski trasi Adriabike (INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020 CCI2014TC16RFCB036). 
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Vsebinsko so v dokumentu obdelani vsi vidiki investicijskega projekta in to v obsegu, ki 

ga zahteva investicijski program. Sicer pa je obravnavani investicijski dokument izdelan v 

skladu z določili ''Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16).  

 

1.1 Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijskega programa 

 

Tabela 1: Podatki o investitorju 

 

Naziv:  Mestna občina Koper  

Naslov:  Verdijeva ulica 10, 6000 Koper  

Odgovorna oseba:  Aleš Bržan, župan 

Telefon: 05 664 61 00 

Fax: 05 627 16 02 

Spletna stran www.koper.si 

Matična št.: 5874424 

Davčna št.: SI40016803 

 

Tabela 2: Podatki o izdelovalcu investicijskega programa 

 

Naziv:  SITUAR d.o.o. 

Naslov:  Selo pri Robu 12, 1314 Rob 

Odgovorna oseba: mag. Mateja Perušek, univ.dipl.ekon. 

GSM: 041 364 213 

Matična št.: 3378225 

Davčna št.: SI14468646 

 

1.2 Namen in cilji investicijskega projekta2 

 

Projekt INTER BIKE II želi prispevati k zmanjšanju količin toplogrednih plinov, ki jih 

proizvaja promet, s spodbujanjem kolesarjenja kot oblike trajnostnega prevoza na 

Goriškem, v Obalno-kraški regiji, Furlaniji-Julijski krajini (FJK) in Venetu. K temu bosta 

pripomogla uvedba štirih multimodalnih storitev prevoza koles z avtobusi in ladjami v 

FJK, Obalno-kraški regiji in Venetu ter osveščanje javnosti.  

 

Skladno s splošnim ciljem projekta se bo spodbujalo uporabo trajnostnih oblik prevoza ob 

čezmejni kolesarski trasi Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro z Ravenno. Vzpostavljena 

je bila v okviru zaključenega strateškega čezmejnega projekta INTER BIKE, katerega 

nadgradnja je ta projekt. INTER BIKE II predvideva poskusno izvedbo čezmejnih 

multimodalnih storitev prevoza koles z avtobusi med Cormonsom in Koprom ter v zaledju 

Kopra, pa tudi prevoza koles z ladjo v Beneški laguni. Storitve bodo okrepile čezmejno 

mobilnost turističnih kolesarjev ter povezanost urbanih središč in podeželja, kar bo 

pomembno za lokalno prebivalstvo.  

 

K slednjemu bo prispevala tudi ureditev kolesarske infrastrukture na cesti v Hrvatinih. 

Projekt vzpostavlja zametek za čezmejno načrtovanje povezanega razvoja kolesarstva in 

 
2 Vir: DIIP: Kolesarska pot, pločnik in javna razsvetljava na cesti v Hrvatinih, ELMARKT d.o.o., september 

2016. 

 

http://www.koper.si/
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ostalih oblik trajnostne mobilnosti z vzpostavitvijo čezmejnega projektnega odbora za 

trajnostno mobilnost in trajnostni turizem. Spodbudil bo sodelovanje med lokalnimi 

oblastmi in ostalimi deležniki pri pripravi in izvedbi nizkoogljičnih strategij ter pri 

pristopanju občin h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Prek odbora 

ter z izobraževalnimi dogodki in osveščanjem se bo zagotavljalo vključevanje ciljnih 

skupin v načrtovanje trajnostne mobilnosti in trajnostnega turizma. 

 

Glavni skupni cilj projekta je spodbujati uporabo trajnostnih oblik prevoza ob čezmejni 

kolesarski trasi Adriabike. Cilj projekta udejanja namere in zaveze o izvajanju ukrepov 

trajnostne mobilnosti in zmanjšanja prometne obremenjenosti, zapisane v strateških 

razvojnih dokumentih lokalnih skupnosti in dežel s projektnega območja. Cilj projekta 

sledi tudi glavnim ciljem SEAP-a v prizadevanju za zmanjšanje emisij CO2 in rabe 

energije v prometu. 

 

Specifični cilji projekta INTER BIKE II: 

1. Prispevati 80% k realizaciji programskega kazalnika učinka s poskusno izvedbo 4 

multimodalnih storitev med FJK in Obalno-kraško regijo ter ob Beneški obali. 

2. Izboljšati čezmejno povezanost projektnega območja z ureditvijo 1 obmejne kolesarske 

steze v dolžini 385m na Koprskem. 

3. Vzpostaviti čezmejno sodelovanje na področju trajnostne mobilnosti z oblikovanjem 

čezmejnega projektnega odbora. 

 

Cilj investicije v ureditev kolesarske poti in pločnika, ki je del projektnega predloga z 

akronimom INTER BIKE II, katerega partner je Mestna občina Koper in je bil prijavljen 

na javni razpis, je tudi izpolnjevanje vseh skupnih ciljev projekta, ki brez te investicije ne 

morejo biti doseženi. 

 

Cilji celotne investicije so: 

- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje oz. zmanjšanje količin 

toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet, 

- spodbujanje kolesarjenja in ostalih oblik trajnostne mobilnosti, 

- spodbujanje trajnostnega turizma, 

- spodbujanje sodelovanja med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri 

urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, 

- povečanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. 

 

Vsi zgoraj našteti cilji bodo pozitivno vplivali na razvoj in poseljenost območja investicije. 

 

1.3 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka          

aktivnosti in morebitnih sprememb do priprave investicijskega programa 

 

Glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16) 

investicijska dokumentacija zajema dokument identifikacije investicijskega projekta ter 

investicijski program. 

 

V mesecu septembru 2016 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta 

(v nadaljevanju DIIP) za investicijo: ''Kolesarska pot, pločnik in javna razsvetljava na cesti 

v Hrvatinih'' s strani podjetja ELMARKT d.o.o. 
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Prvo poglavje DIIP-a predstavlja osnovne podatke o investitorju in izdelovalcu 

investicijske dokumentacije. 

 

Drugo poglavje DIIP-a analizira obstoječe stanje z opisom razlogov za investicijsko 

namero. Navedeno je, da cesta v naseljih Hrvatini in Kolomban zadošča, da se lahko dve 

vozili srečata z lažjim izmikanjem, ni pa popolnoma varna za kolesarje in pešce. Izvedba 

predvidenega odseka naj bi prispevala k varnosti v prometu, zaradi česar bo spodbujena 

uporaba kolesa za vsakdanje premike. Projekt spodbuja uporabo multimodalnih oblik 

prevoza, saj predvideva ureditev avtobusnega prevoza kolesarjev (prebivalcev območja) iz 

doline nazaj na Hrvatinski hrib. 

 

Tretje poglavje DIIP-a opredeljuje razvojne možnosti in cilje investicije, in sicer želi 

projekt INTER BIKE II prispevati k zmanjšanju količin toplogrednih plinov, ki jih 

proizvaja promet, s spodbujanjem kolesarjenja kot oblike trajnostnega prevoza na 

Goriškem, v Obalno-kraški regiji, Furlaniji-Julijski krajini (FJK) in Venetu. K temu bosta 

pripomogla poskusna uvedba štirih multimodalnih storitev prevoza koles z avtobusi in 

ladjami v FJK, Obalno-kraški regiji in Venetu ter osveščanje javnosti. Cilj projekta 

udejanja namere in zaveze o izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in zmanjšanja 

prometne obremenjenosti, zapisane v strateških razvojnih dokumentih lokalnih skupnosti 

in dežel s projektnega območja. Cilj projekta sledi tudi glavnim ciljem SEAP-a v 

prizadevanju za zmanjšanje emisij CO2 in rabe energije v prometu. Nadalje je 

predstavljena usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami.  

 

Četrto poglavje DIIP-a analizira variante, in sicer je predstavljena varianta ''brez'' 

investicije in varianta ''z'' investicijo. Ugotovljeno je bilo, da je varianta ''brez'' investicije  

ne-optimalna, saj se je pokazala potreba po načrtovanju in izvedbi povezanega razvoja 

kolesarstva in ostalih oblik trajnostne mobilnosti, kot prispevek k zmanjševanju količin 

toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet. Varianta ''z'' investicijo pa predvideva 

ureditev kolesarske steze s pločnikom na območju od pokopališča v Hrvatinih proti naselju 

Kolomban v dolžini 385 m.  

 

Peto poglavje DIIP-a opredeljuje vrsto investicije ter vrednost investicije po stalnih in 

tekočih cenah z navedbo osnov za določitev vrednosti investicije. Investicija predstavlja 

izvajanje investicijsko vzdrževalnih del, za katera pridobitev gradbenega dovoljenja ali 

drugih soglasij ni potrebna, v skladu s takratnim veljavnim Zakonom o graditvi objektov. 

Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov je znašala po stalnih 

cenah 271.041,67 € z DDV, pri čemer je znašala višina upravičenih stroškov 180.381,20 € 

ter višina neupravičenih stroškov 90.660,47 €. Vrednost investicijskega projekta je znašala 

po tekočih cenah 278.958,79 € z DDV, pri čemer je znašala višina upravičenih stroškov 

180.381,20 € ter višina neupravičenih stroškov 98.577,59 €. Vrednost investicije je bila 

določena na podlagi popisa del, ki ga je izdelalo podjetje PS PROSTOR d.o.o., avgusta 

2016. 

 

V šestem poglavju DIIP-a je navedena predhodna idejna rešitev, opis lokacije, varstvo 

okolja,  časovnim načrtom izvedbe. Predvideno je bilo, da se bo izvedba projekta izvajala v 

letu 2018, kjer je bil predviden zaključek izvedbe del 14.9.2018. Nato je predstavljena 

kadrovsko organizacijska shema, dinamika in viri financiranja, kjer je bilo predvideno 

financiranje investicije iz: 

- sredstev proračuna Mestne občine Koper, 
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- nepovratnih sredstev Javnega razpis za predložitev projektov v okviru Programa 

sodelovanja Intereg V-A Italija - Slovenija (8 5 % upravičenih stroškov investicije). 

 

Ocenjeno je bilo, da bo Mestna Občina Koper za izvedbo investicije prispevala 125.634,77 

€, s strani programa Interreg V-A Italija – Slovenija pa je bilo pričakovati 153.324,02 €. 

 

Sedmo poglavje DIIP-a ugotavlja smiselnost in možnost nadaljnje priprave dokumentacije 

s časovnim načrtom. Ugotovljeno je bilo, da se v skladu Uredbo, šteje dokument 

identifikacije investicijskega projekta za investicijski program ter predstavlja osnovo za 

odločitev o investiciji in vsebuje poleg smiselno povzete obvezne vsebine še:  

- analizo stroškov in koristi,  

- predstavitev optimalne variante ter   

- prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.  

 

Osmo poglavje DIIP-a obravnava analizo stroškov in koristi, in sicer je bilo ugotovljeno, 

da prihodkov iz naslova predmetne investicije ni pričakovati, ocenjuje pa se odhodke iz 

naslova investicijskega in rednega vzdrževanja v ocenjeni višini 0,2 % vrednosti 

investicije. Ker projekt predstavlja investicijo javnega značaja širšega družbenega pomena, 

ki zaradi svoje specifične narave ne ustvarja finančnega presežka, se je predpostavilo, da 

vsak odhodek ustvari vsaj enak prihodek družbene skupnosti. Pod temi pogoji in ob 

upoštevanju visokih nedenarnih koristi, ki jih investicija zagotavlja, je bila pozitivna 

odločitev o investiciji ekonomsko upravičena. 

 

Deveto poglavje predstavlja optimalno varianto, in sicer varianto ''z'' investicijo, ki se je 

izkazala sprejemljiva tako iz vsebinskega kot tudi ekonomskega vidika. 

 

Na podlagi javnega razpisa INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020 (CCI 

2014TC16RFCB036) za standardne projekte št. 02/2016 – 4e za prednostno os: 

Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti (objava v Uradnem listu 

Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 24/2014, objava obvestila v Uradnem listu 

RS št. 42/2016), je bila leta 2017 podpisana Pogodba o dotaciji sofinanciranja za izvedbo 

projekta ''Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike'' med  

organom upravljana (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavna direkcija za 

produktivne dejavnosti, turizem in sodelovanje, Oddelek za proizvodne dejavnosti, Služba 

za evropsko teritorialno sodelovanje) in vodilnim partnerjem (Regionalni razvojni center 

Koper v skladu z odločitvijo projektnih partnerjev: Mestne občine Koper, Občine Tržič, 

Razvojne agencije ROD Ajdovščina in Lokalne akcijske skupine Vzhodnega Veneta 

VEGAL.). Mestni občini Koper je v okviru projekta INTER BIKE II dodeljenih 

237.421,20 €, od tega sofinanciranih iz ESRR 85 %, kar znaša 201.808,02 €.  

 

Na projektu je Mestna občina Koper izvedla v letu 2018 in 2019 avtobusni prevoz 

''KoloBus''. To je bila poskusna storitev, vpeljana v okviru čezmejnega projekta INTER 

BIKE II – Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike, Programa 

sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Za potrebe vzpostavitve 

''KoloBus'' povezave je imela Mestna občina Koper  strošek promocije in strošek vezan na 

oblikovanje in tisk kolesarskih zemljevidov. 

 

Kot je bilo že navedeno je projekt INTER BIKE II namenjen spodbujanju kolesarjenja kot 

trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih 

znamenitosti čezmejnega območja vzdolž kolesarske trase Adriabike od Kranjske Gore do 
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Ravenne. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna 

občina Koper, Občina Tržič, Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska 

skupina Vzhodnega Veneta VEGAL. Partnerji so v letu 2018 in 2019 vpeljali štiri 

multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo. Šlo je za brezplačni čezmejni 

avtobusni prevoz kolesarjev med Koprom, Gradežem in Krminom. Na avtobus je bila  

priklopljena prikolica, v katero so kolesarji lahko spravili svoja kolesa. V soboto je avtobus 

zjutraj odpeljal iz Gradeža proti Kopru s postankoma v Tržiču in Trstu. Popoldne so se 

potniki preko Trsta in Tržiča vrnili v Gradež. Potniki so v Tržiču lahko prestopili na 

avtobusno linijo za prevoz koles, ki pelje do Krmina. V nedeljo pa je avtobus zjutraj štartal 

iz Kopra in po postankih v Trstu in Tržiču čez dve uri prispel v Krmin. Povratek v Koper 

je bil šele zvečer. Tudi na tej liniji so imeli kolesarji možnost v Tržiču prestopiti na 

avtobus za prevoz koles proti Gradežu. Tovrstni multimodalni prevozi v Furlaniji-Julijski 

krajini že uspešno delujejo, v slovenski Istri pa so bili novost. Njihov namen je ponuditi 

kolesarskim turistom odkrivanje lepot izbranega območja s pomočjo avtobusa, ki skrajša 

potovanje in ponudi počitek tistim, ki celotne trase ne bi zmogli prekolesariti. Vpeljava 

nove čezmejne avtobusne povezave ''KoloBus'' predstavlja obogatitev kolesarske ponudbe 

na čezmejnem območju. Z njo se želi povezati kolesarsko povezavo Alpe Adria, od 

Salzburga do Gradeža, s traso Adriabike. Oba turistična produkta sta rezultat evropskih 

projektov čezmejnega sodelovanja med Italijo in Avstrijo ter Slovenijo in Italijo preteklega 

programskega obdobja. Kolesarski trasi se navezujeta na evropsko kolesarsko omrežje 

EuroVelo ter italijansko državno kolesarsko mrežo Bicitalia.  

 

V letu 2019 je Mestna občina Koper sprejela odločitev, da poleg investicije v ureditev 

kolesarske steze s pločnikom na območju od pokopališča v Hrvatinih proti naselju 

Kolomban v dolžini 385 m (od km 2,905 do km 3,290), investira tudi v rekonstrukcijo 

ceste z ureditvijo petkrakega krožnega križišča Kolomban na mestu obstoječega 

štirikrakega križišča z ureditvijo priključnih krakov (od km 3,290 do km 3,410). 

 

V avgustu 2019 se je izdelala PZI dokumentacija: Rekonstrukcija slemenske ceste v 

Hrvatinih km 2,905 – km 3,410, št. načrta NG/071-2008/2/C s strani podjetja PS 

PROSTOR d.o.o.. V sklopu ureditve ceste je predvidena rekonstrukcija ceste z ureditvijo 

odvodnjavanja, ureditev dvosmerne kolesarske steze, ureditev hodnikov za pešce, izvedba 

nove fekalne kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave. 

 

Decembra 2019 je Mestna občina Koper objavila Javno naročilo (št. JN008624/2019) za  

obnovo slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnjo kolesarske in peš poti, pododsek km 

2,905 km 3,410 Hrvatini Kolomban, referenčna številka dokumenta: 371-556/2019, in 

sicer s konkurenčnim postopkom s pogajanji. Preko aplikacije e-JN je Mestna občina 

Koper prejela 9 prijav za sodelovanje, pri čemer je Mestna občina Koper 10.2.2020 

sprejela odločitev o priznanju sposobnosti 6 prijaviteljem. Svet Mestne občine Koper je 

dne 12.3.2020 zaključil pogajanja s ponudniki. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je 

povzetek investicijskega programa razdeljen na 8 podpoglavij opisanih v nadaljevanju. 

 
2.1 Cilji investicije 

 

Cilji celotne investicije so: 

- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje oz. zmanjšanje količin 

toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet, 

- spodbujanje kolesarjenja in ostalih oblik trajnostne mobilnosti, 

- spodbujanje trajnostnega turizma, 

- spodbujanje sodelovanja med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri 

urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, 

- povečanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. 

 

Vsi zgoraj našteti cilji bodo pozitivno vplivali na razvoj in poseljenost območja investicije. 

 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

 

1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/10 in 27/16). 

2. DIIP: Kolesarska pot, pločnik in javna razsvetljava na cesti v Hrvatinih ELMARKT 

d.o.o., september 2016. 

3. PZI: Rekonstrukcija slemenske ceste c Hrvatinih km 2,905 – km 3,410, št. načrta: 

NG/071-2008/2/C, PS Prostor d.o.o., avgust 2019. 

4. Strategija EU za Alpsko regijo (EUSALP), dostopna na: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/eusalp/pdf/core_doc_sl.pdf 

5. Strategija razvoja Slovenije 2030, dostopna na: 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_

Slovenije_2030.pdf. 

6. Strategija prostorskega razvoja Slovenije, dostopna na: 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf 

7. Strategija razvoja prometa v RS, dostopna na: 

http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_pro

meta_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf. 

8. Strategija pametne specializacije, dostopna na: 

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/. 

9. Resolucija o prometni politiki RS, dostopna na: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO14. 

10. Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, dostopen na: 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf. 

11. Inštitut za ekonomsko raziskovanje, avgust 2018. 

12. Atlas okolja, dostopen na: http://gis.arso.gov.si.  

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/eusalp/pdf/core_doc_sl.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf
http://gis.arso.gov.si./
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2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

 

V investicijskem programu sta obravnavani dve varianti, in sicer: 

- varianta ''brez'' investicije ter 

- varianta ''z'' investicijo. 
 

Varianta ''brez'' investicije je tista varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov 

za izboljšanje trenutnega stanja. Varianto ''brez'' investicije se ocenjuje kot ne-optimalno, 

saj se je pokazala potreba po načrtovanju in izvedbi povezanega razvoja kolesarstva in 

ostalih oblik trajnostne mobilnosti, kot prispevek k zmanjševanju količin toplogrednih 

plinov, ki jih proizvaja promet. Prav tako varianta ''brez'' investicije ni sprejemljiva, saj na 

ta način ni mogoče uresničiti razvojnih ciljev investicije predstavljenih v predhodnem 

poglavju.  

 

Varianta ''z'' investicijo pomeni, da se izvede obnova slemenske ceste v Hrvatinih in 

izgradnja kolesarske in pešpoti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban. 

 

Celotna vrednost investicije po varianti ''z'' investicijo znaša 1.473.330,14 € z DDV. 

 

Za namen izbora optimalne možne variante izvedbe projekta je bilo izbranih 4 skupin meril 

(kazalnikov), ki možne variante izvedbe projekta obravnavajo z različnih vidikov. S 

pomočjo navedenih meril se bo izbralo optimalno varianto izvedbe projekta, ki je z vidika 

investitorja najracionalnejša, učinkovita, realno izvedljiva z najmanjšimi tveganji, 

usklajena s cilji ter je finančno in ekonomsko upravičena.  

 

Upoštevani in ovrednoteni so naslednji kriteriji/merila za izbiro optimalne variante: 
- vrednost investicije 
- izvedljivost projekta in tveganje 
- kazalniki finančne analize 

- neto sedanja vrednost 
- interna stopnja donosa 

- kazalniki ekonomske analize 
- neto sedanja vrednost 
- interna stopnja donosa 

 

Izbor optimalne variante je bil izveden na podlagi zgoraj navedenih skupin meril za 

varianto ''brez'' investicije ter za varianto ''z'' investicijo. Vsakemu kazalniku v posamezni 

skupini se je dodalo točke, glede na velikost vpliva (npr.: velik vpliv 2 točki, manjši vpliv 

1 točka, ni vpliva oz. negativni vpliv 0 točk).  

 

Na koncu se je seštelo število točk posamezne variante v vsaki skupini meril, kjer se je 

dobila varianta z večjim številom točk, ki je po naštetih kriterijih boljša oz. optimalna 

varianta izvedbe projekta. 
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Tabela 3: Ocena variant z izborom optimalne variante 

 

Zbirni prikaz meril 

Varianta ''brez'' 

investicije  Varianta ''z'' investicijo  

Vrednost Št. točk Vrednost Št. točk 

Finančna sredstva za izvedbo 

projekta   2   0 

Vrednost investicije 0,00 € 2 1.473.330,14 € 0 

Izvedljivost projekta in tveganje   0   3 

Časovna izvedljivost - 0 srednje tveganje 1 

Izvedljivost projekta  - 0 srednje tveganje 1 

Analiza tveganj - 0 srednje tveganje 1 

Kazalniki finančne analize   0   0 

Neto sedanja vrednost - 0 -1.393.757,32 € 0 

Interna stopnja donosa - 0 -7,41% 0 

Kazalniki ekonomske analize   0   4 

Neto sedanja vrednost - 0 295.104,30 € 2 

Interna stopnja donosa - 0 7,12% 2 

Skupaj   2   7 

 

Optimalna varianta je tista, ki se ponaša z večjim številom točk. Večje število točk pomeni, 

da ima projekt večji pozitivni vpliv na izbrana merila in cilje. V obravnavanem primeru 

predstavlja izbran in optimalen projekt varianta ''z'' investicijo. 

 

Primerjava variant pokaže, da je varianta ''z'' investicijo razvojno bolj smiselna, saj v širše 

okolje prinese pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih 

sredstev. Hkrati pa izvedba variante ''z'' investicijo uresničuje cilje in strategije razvojnih 

strategij in politik na državni in EU ravni ter izpolnjuje vse zakonske zahteve.  

 

Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju investicijskega programa obravnavamo in 

podrobneje predstavljamo varianto ''z'' investicijo, saj je optimalnejša z ekonomskega, 

družbenega in okoljskega vidika kot varianta ''brez'' investicije.  
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2.4 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in 

druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta 

 

Tabela 4: Izdelovalec investicijskega programa 

 

Naziv:  SITUAR d.o.o. 

Naslov:  Selo pri Robu 12, 1314 Rob 

Odgovorna oseba: mag. Mateja Perušek, univ.dipl.ekon. 

GSM: 041 364 213 

Matična št.: 3378225 

Davčna št.: SI14468646 

 

Tabela 5: Izdelovalec projektne dokumentacije 

 

Naziv:  PS PROSTOR d.o.o. 

Naslov:  Pristaniška ulica 12, 6000 Koper 

Odgovorna oseba: Gorazd Kobal, direktor 

Telefon: 05 662 12 80 

Matična št.: 1617117 

Davčna št.: SI77200721 

 

Tabela 6: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta 

 

Naziv:  MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov:  Verdijeva ulica 10, 6000 Koper  

Odgovorna oseba:  Aleš Bržan, župan 

Telefon: 05 664 61 00 

Fax: 05 627 16 02 

Spletna stran: www.koper.si 

Matična št.: 5874424 

Davčna št.: SI40016803 

 

http://www.koper.si/
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2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje 

učinkov investicije 

 

Izvedbo investicije bo strokovno spremljala Mestna občina Koper, v okviru svojih rednih 

delovnih obveznosti:  

- odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Aleš Bržan; 

- odgovorna oseba za izvajanje projekta INTER BIKE II je Ivana Štrkalj, Urad za 

družbene dejavnosti MOK; 

- Odgovorna oseba za izvajanje gradbenih del je Petar Ziraldo, vodja Službe za 

investicije MOK; 

- za strokovno spremljanje operacije s strani investitorja bo imenovana strokovno 

usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih 

vsak posameznik pokriva; 

- izvajalce del in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o javnem 

naročanju; 

- z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije te nadzorom naročnik podpiše 

pogodbo; 

- naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor. 

 

Podrobnejša organizacija in potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije 

je predstavljena v poglavju 10. 

 

2.5 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 

izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike 

Slovenije 

 

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj. Višina 

potrebnih vlaganj tako po stalnih kot tekočih cenah znaša 1.473.330,14 € z DDV.   

 

Tabela 7: Vrednost celotne investicije  

 

Zap.št. Opis 

Vrednost brez 

DDV 22 % DDV Vrednost z DDV 

1. Investicijska dokumentacija 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00 € 

2. Izvedba 1.168.389,94 € 257.045,78 € 1.425.435,72 € 

  

Kolesarska steza in pločnik 406.365,19 € 89.400,34 € 495.765,53 € 

Cesta, krožišče in vodovod 762.024,75 € 167.645,44 € 929.670,19 € 

3. Nadzor 14.283,49 € 3.142,36 € 17.425,85 € 

4. Ostalo, razna soglasja 5.737,70 € 1.262,30 € 7.000,00 € 

5. 

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev KoloBus, 

tiskovina, promocije) 16.236,53 € 3.572,04 € 19.808,57 € 

  

SKUPAJ  1.207.647,66 € 265.682,48 € 1.473.330,14 € 

22% DDV 265.682,48 € 

    SKUPAJ Z DDV 1.473.330,14 € 

 

Tabela 8: Finančna konstrukcija 

 
Viri financiranja Vrednost Delež 

Mestna občina Koper 1.271.522,12 € 86,30% 

Sredstva programa Interreg V-A Italija - Slovenija (ESRR) 201.808,02 € 13,70% 

Skupaj 1.473.330,14 € 100,00% 
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2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega 

projekta 

 

Tabela 9: Zbirni prikaz rezultatov izračunov  

 

KAZALNIKI 

Kazalniki brez 

pomoči 

Skupnosti 

Kazalniki s 

pomočjo Skupnosti 

Finančna merila 

Neto sedanja vrednost -1.393.757,32 € -1.199.711,15 € 

Interna stopnja donosa -7,41% -6,96% 

Relativna neto sedanja vrednost -0,98 -0,98 

Ekonomska merila 

Neto sedanja vrednost 295.104,30 € 

Interna stopnja donosa 7,12% 

Relativna neto sedanja vrednost 0,26 

 

V zvezi z investicijskim projektom nastajajo koristi in stroški in neto koristi kot razlika 

med denarnimi prilivi in odlivi v času uporabne dobe projekta. Tako koristi kot stroške je 

treba diskontirati in jih narediti primerljive v času. Razlika med diskontiranimi denarnimi 

prilivi in odlivi je neto sedanja vrednost (NSV). V konkretnem primeru je finančna 

negativna, ekonomska NSV pa pozitivna. 

 

Pri interni stopnji donosnosti se išče tisto diskontno stopnjo, z uporabo katere je NSV = 0 

oz. pri kateri se sedanja vrednost prilivov in sedanja vrednost odlivov izenačita. Kot kriterij 

se jo uporablja tako, da se jo primerja z diskontno stopnjo. 

 

Finančna interna stopnja brez pomoči Skupnosti znaša  - 7,41 % 

Finančna interna stopna s pomočjo Skupnosti znaša  -6,96 % 

Ekonomska interna stopnja znaša 7,12 % 

 

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo denarnega toka v 

celoti dobi naložbe in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov, kaže nam na akumuliran 

neto donos, ki ga generira enota investicijskega kapitala. 

 

Finančna relativna neto sedanja vrednost brez pomoči Skupnosti znaša -0,98 

Finančna relativna neto sedanja vrednost s pomočjo Skupnosti znaša -0,98 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost znaša 0,26 

 

Na podlagi zgoraj navedenega, se je predmetna investicija izkazala za ekonomsko 

upravičeno investicijo, saj investicijo upravičujejo ekonomsko merljivi vidiki, ki 

utemeljujejo upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno gospodarskega in 

socialnega vidika. Poleg merljivih vidikov pa investicijo upravičujejo tudi druge koristi, ki 

so zelo težko izmerljive ali celo neizmerljive, in sicer se bo z investicijo zagotovilo: 

- povečanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, 

- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje,  

- omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo 

zdravje,  

- razširitev, popestritev ter dvig kakovosti turistične ponudbe, s čemer se bo povečal tudi 

obisk tujih in domačih gostov,  

- prihranki na področju zdravstva zaradi povečane rekreativne aktivnosti.  
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2.7 Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in 

prihodnjem upravljavcu 

 

Tabela 10: Podatki o investitorju in upravljavcu 

 

Naziv:  MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov:  Verdijeva ulica 10, 6000 Koper  

Odgovorna oseba:  Aleš Bržan, župan 

Telefon: 05 664 61 00 

Fax: 05 627 16 02 

Spletna stran: www.koper.si 

Matična številka: 5874424 

Davčna št.: SI40016803 

 

Tabela 11: Podatki o izdelovalcu dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

Naziv:  ELMARKT d.o.o. 

Naslov:  Sončna po 42, 6320 Portorož 

Odgovorna oseba: Andraž Eller, direktor 

Telefon: 08 205 06 12 

Matična št.: 5373891 

Davčna št.: SI86483366 

 

Tabela 12: Podatki o izdelovalcu investicijskega programa 

 

Naziv:  SITUAR d.o.o. 

Naslov:  Selo pri Robu 12, 1314 Rob 

Odgovorna oseba: mag. Mateja Perušek, univ.dipl.ekon. 

GSM: 041 364 213 

Matična št.: 3378225 

Davčna št.: SI14468646 

 

http://www.koper.si/
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3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN 

DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 

STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ 

POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 

  

3.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 

 

Območje posega se nahaja v naseljih Hrvatini in Kolomban in predstavlja obstoječo 

povezovalno cesto znotraj naselja. Na obravnavanem pododseku je vozišče ceste 

obrabljeno in spolzko, z vidnimi poškodbami zaradi neutrjenih bankin ter dotrajanosti 

voziščne konstrukcije. Širina vozišča je od 4,5 m do 5,5 m ter ne zadošča za normalno 

odvijanje dvosmernega prometa. Vzdolž obravnavanega odseka lokalne ceste ni urejenih 

površin za pešce. 

 

Odvodnjavanje ceste je slabo urejeno. Vozišče ceste se odvodnjava površinsko preko 

bankine oziroma preko obcestnih jarkov. 

 

Prepustov je premalo in tudi obcestni jarki niso ustrezni, saj so premajhni ter potekajo tik 

ob vozišču, kar povzroča spodjedanje bankine. 

 

Slika 1: Obstoječe stanje ceste  
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Vir: DIIP: Kolesarska pot, pločnik in javna razsvetljava na cesti v Hrvatinih, ELMARKT 

d.o.o., september 2016. 
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Slika 2: Prikaz obstoječe kolesarske steze in zaključka le-te 

 

 
Vir: DIIP: Kolesarska pot, pločnik in javna razsvetljava na cesti v Hrvatinih, ELMARKT 

d.o.o., september 2016. 

 

Splošno stanje lokalne ceste na obravnavanem odseku je takšno, da je temeljita 

rekonstrukcija nujna in upravičena. 

 

Mestna občina Koper je v okviru projekta TRADOMO (CBC SLO – ITA 2007-2013) že 

deloma uredila kolesarske poti in pločnik na tem območju, predmetna investicija pa 

predstavlja podaljšek obstoječe  kolesarske poti in pločnika.  

 

Izvedba predvidenega odseka bo prispevala k varnosti v prometu, zaradi česar bo 

spodbujena uporaba kolesa za vsakdanje premike. Prebivalci območja bojo imeli možnost 

varno kolesariti do priključka na kolesarsko pot PARENZANA, ki je bila urejana v okviru 

več projektov na programu CBC SLO – HRV 2007-2013. Projekt spodbuja uporabo 

multimodalnih oblik prevoza, saj predvideva ureditev avtobusnega prevoza kolesarjev 

(prebivalcev območja) iz doline nazaj na Hrvatinski hrib. 
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3.1 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 

dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter 

strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in 

dejavnosti 

 

Investicija je usklajena z Interreg V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020, in sicer s 

prednostno osjo 2: Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti, prednostne 

naložbe: 4.e spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 

območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 

ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifičnega cilja 2.1.: spodbujanje 

izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev 

ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti. Projekt INTER 

BIKE II bo prispeval k izpolnjevanju smernic, zapisanih v nacionalnih in evropskih 

prometnih in okoljskih strategijah.  

 

Projektne aktivnosti sledijo Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo v 

prizadevanjih za zmanjšanje izpustov CO2. 32 lokalnih skupnosti, ki delujejo na 

projektnem območju, je pristopilo h Konvenciji. Projekt predstavlja izvedbo zavez iz 

SEAP z izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, vzpostavljanjem povezav med lokalno 

administracijo, vključevanjem deležnikov ter aktivnostmi za spremembo obnašanja ljudi. 

Navedeno je skladno z zavezo EU iz leta 2014 o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do 

leta 2030 (Slovenija v njej predvideva 15-odstotno zmanjšanje izpustov emisij), z 

Evropsko strategijo o mobilnosti z nizkimi emisijami, ki predvideva učinkovitejše 

transportne sisteme in spodbuja k uporabi okolju prijaznih prevoznih sredstev. Projekt bo 

prispeval k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015, 

najpomembnejšega mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah. 

 

Investicija sledi strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast (EU 2020) 

ter Partnerskemu sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020, 

tematskemu cilju 7: spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih 

omrežnih infrastrukturah. Investicija je skladna z Regionalnima razvojnima 

programoma Južne in Severne Primorske, prav tako je skladna z regijskim planom 

FVG za lokalni javni promet ter s Splošnim načrtom medobčinskega prometa (Tržič).  

  

Investicija je usklajena s Strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP), in sicer z 2. 

stebrom: ''Povezljivost v korist vseh: iskanje rešitev za usklajeni prostorski razvoj, temelječ 

na okolju prijaznih vzorcih mobilnosti, prometnih sistemih, komunikacijskih storitvah in 

ustrezni infrastrukturi'', ki predvideva boljšo povezanost z okolju prijaznimi vzorci 

mobilnosti, transportnimi sistemi ter komunikacijskimi storitvami in infrastrukturo in z 

njegovo 1. prioriteto – izboljšan transportni sistem z vidika trajnosti in kakovosti. S 

projektom se bo na območju, zajetem tudi v Programu EUSALP, prispevalo k izboljšanju 

transportnega sistema z izvedbo investicij v kolesarsko infrastrukturo. Okolju prijazne 

vzorce mobilnosti pa se bo uvedlo z novimi oblikami storitev. 

 

Investicija je usklajena z Jadransko-jonsko strategijo (EUSAIR), in sicer s 1. stebrom ki 

izpostavlja Modro rast, s 1. prednostno temo “upravljanje morja in storitev”. Z 

načrtovanim skupnim čezmejnim prometnim načrtovanjem bo pripomogel tudi k 

usklajenemu razvoju dela potniškega prometa po morju. Sovpada tudi s 4. stebrom, s 1. 

Prednostno temo “diverzificirana turistična ponudba”, saj bo z razvojem kolesarske 
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infrastrukture in multimodalnih storitev izboljševal pogoje za razvoj kolesarskega turizma 

ter tako prispeval k zmanjšanju negativnih vplivov turizma na okolje. Projektno območje je 

turistično izjemno pomembno. Turistični prometni tokovi močno obremenjujejo okolje, 

zato bi razvoj trajnostnega turizma, temelječega na okolju prijaznih oblikah transporta, 

pomembno pripomogel k zmanjšanju emisij v zrak in drugih oblik onesnaževanja. 

 

Investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije 2030, in sicer z 8. razvojnim ciljem 

strategije: ''Nizkoogljično krožno gospodarstvo'', katerega cilj se bo med drugim dosegel 

tudi z  zagotavljanjem, da infrastruktura in raba energije v prometu podpirata prehod v 

nizkoogljično krožno gospodarstvo ter omogočata trajnostno mobilnost, tudi z uvajanjem 

novih konceptov mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega prometa. 

 

Investicija je usklajena s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki med cilje 

prostorskega razvoja Slovenije pod točko 2: ''Razvoj policentričnega omrežja mest in 

drugih naselij'' navaja tudi cilj 2.3: ''Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih 

zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo''.  

 

Investicija je usklajena s Strategijo razvoja prometa v RS, saj bo izvedba investicije  

omogočala uresničevanje vsaj naslednjih ciljev iz strategije:  

- izboljšati mobilnost in dostopnost,  

- zmanjšati porabo energije,  

- zmanjšati stroške uporabnikov,  

- zmanjšati okoljske obremenitve.  

 

Investicija je usklajena s Strategijo pametne specializacije, ki med drugim navaja: 

''Projekti v Sloveniji morajo slediti družbenim izzivom (trgom), to so trajnostna energija, 

trajnostna graditev, trajnostna mobilnost, učinkovita raba virov, zdravje, hrana, okolje, 

vključujoča in varna družba''.  

 

Investicija je usklajena z Resolucijo o prometni politiki RS, ki opredeljuje izhodišča, 

cilje, ukrepe za doseganje ciljev in ključne nosilce prometne politike. Resolucija vizije 

mobilnosti prebivalstva med drugim navaja: ''Kolesar je enakovreden udeleženec v 

prometu, zato mu moramo posvečati več pozornosti v sklopu oblikovanja celotne prometne 

infrastrukture. Površine za kolesarje morajo biti načrtovane tako, da so kolesarji bistveno 

manj ogroženi in bolj upoštevani udeleženci v prometu''.  

 

V okviru izvajanja Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022 so 

kolesarji izpostavljeni kot eno izmed prioritetnih področij, z namenom doseganja skupnega 

cilja in sledenja Viziji 0, predvsem z ukrepi ter preventivnimi aktivnostmi na podlagi 

prometno-varnostne problematike ter ranljivejših skupin udeležencev v prometu. Hkrati 

nas zavezuje tudi Evropska listina o varnosti v cestnem prometu, kjer se Javna agencija RS 

pridružuje večji prometni varnosti v Evropi s ciljem zmanjšanja števila mrtvih v cestnem 

prometu, ter v okviru katere so posebej izpostavljeni ranljivejši udeleženci ter trend 

povečevanja prometa kolesarjev v okviru trajnostne mobilnosti in zmanjševanja 

toplogrednih plinov pod okriljem okoljske politike. 

 

Investicija je usklajena z razvojnimi potrebami Mestne občine Koper, saj je vključena v 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022. 
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3 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE 

DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE 

OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 

STORITEV 

 

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja 

podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki 

proizvodov in storitev ter njihovimi kupci. Ocena oziroma analiza tržnih možnosti 

investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne strateške poslovne odločitve 

občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne možnosti investicijskega 

projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč konkurence 

ter potencialna rast trga. 

 

Pri dani investiciji analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj se s predmetno investicijo za 

investitorja in upravljavca Mestno občino Koper ne bodo ustvarjali dodatni prihodki. 
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5 TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL  

 

Tehnično - tehnološki del investicije je povzet po: PZI: Rekonstrukcija slemenske ceste v 

Hrvatinih km 2,905 – km 3,410, št. načrta: NG/071-2008/2/C, PS Prostor d.o.o., avgust  

2019. 

 

Predmet investicije je rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih na pododseku od km 

2,905 do km 3,410, (LC 177010, odsek 177013, km 0,175 – km 0,680), Hrvatini 

(pokopališče) – Kolomban. 

 

V sklopu ureditve ceste je predvidena rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja, 

ureditev dvosmerne kolesarske steze, ureditev hodnikov za pešce, izvedba nove fekalne 

kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave. 

 

Slemenska cesta poteka od mejnega prehoda Kaštelir po slemenu Miljskega hriba skozi 

naselja Fajti, Božiči, Hrvatini, Kolomban, Lovran do mejnega prehoda Čampore. Poteka 

po trasi dveh lokalnih cest in sicer LC 177050 (odsek 177051, Križišče za Jelarje – mejni 

prehod Kaštelir) ter  LC 177010 (odsek 177012, Križišče Jelarji – Fajti – Božiči – križišče 

Hrvatini; odsek 177013, Križišče Hrvatini – Kolomban – Lovran – Mejni prehod 

Čampore). 

 

Mestna občina Koper ima namen rekonstruirati celotno Slemensko cesto. Za potrebe 

rekonstrukcije ceste je bil izdelan OPPN za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini (št. 

U/065-2005, PS Prostor d.o.o.), ki je bil z odlokom sprejet 23.7.2010 ter objavljen v 

Uradnem listu (Uradni list  RS št 65/2010, dne 09.08.2010). 

 

Obravnavani pododsek je razdeljen na dve etapi in sicer: 

 - 1. etapa od km 2,905 do km 3,290 ter 

 - 2. etapa od km 3,290 do km 3,410. 

V 1. etapi je predvidena rekonstrukcija ceste na odseku skozi naselje Kolomban, ki se 

pričenja na mestu zaključka prejšnjega pododseka za pokopališčem ter se zaključuje na 

mestu priključka  parkirišča veterinarskega centra pred štirikrakim križiščem v Kolombanu 

z lokalno cesto LC177030 Ankaran – Sv. Brida ter javno potjo JP 677020 Sv. Brida - 

Cerej. 

V 2. etapi pa je predvidena rekonstrukcija ceste z ureditvijo petkrakega krožnega križišča 

Kolomban na mestu obstoječega štirikrakega križišča z ureditvijo priključnih krakov v 

smeri Ankarana (LC 177030 Ankaran - Sv. Brida) v smeri Barižonov (LC 177020 

Valdoltra – Sv. Brida) ter v smeri Cereja (JP 677020 Sv. Brida – Cerej).  

 

Glavna dela pri obnovi ceste se nanašajo na: 

- odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije, 

- izvedba nove voziščne konstrukcije, 

- ureditev dvosmerne kolesarske steze in hodnika za pešce ob levem robu vozišča, 

- ureditev hodnika za pešce ob desnem robu ceste,  

- ureditev treh avtobusnih postajališč s postajališčno nišo: v km 2,952 - levo, v km 3,360 

- desno ter v km 3,380 - levo, 

- prestavitev priključka javne poti iz km 2,972 – levo na novo lokacijo v km 2,917 – levo 

za potrebe izvedbe avtobusnega postajališča, 
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- ureditev treh ekoloških otokov (ograjenih ploščadi za ločeno zbiranje odpadkov): v km 

2,925 - levo, v km 3,115 – levo ter v km 3,345 – desno, 

- ureditev treh dvignjenih trapeznih ploščadi s prehodi za pešce v km 2,928, v km 3,094 

in v km 3,233, 

- ureditev petkrakega enopasovnega krožišča Kolomban, zunanjega premera Dz=24 m, v 

km 3,316 z ureditvijo priključnih krakov lokalnih cest za Ankaran in Barižone ter javne 

poti za Cerej, 

- ureditev priključkov javnih poti ter uvozov privatnih priključkov, 

- ureditev odvodnjavanja z izvedbo meteorne kanalizacije, 

- izvedba podpornih in opornih AB zidov, 

- ureditev obcestnih brežin, 

- zaščita obstoječih komunalnih vodov (kjer je potrebno), 

- prometna ureditev odseka, 

- izvedba nove fekalne kanalizacije - fekalnega kanala F1 (F15 2.faza) med km 2,920 in 

km 3,115, fekalnega kanala F1A (F15-1) v km 2,920 desno ter fekalnega kanala F1B v 

km 3,105 levo, 

- ureditev javne razsvetljave. 

 

Sočasno z rekonstrukcijo ceste oz. pred njo je predvideno, da se preuredi oz. dogradi 

komunalne vode in drugo komunalno infrastrukturo, na območju predvidenega posega. 

 

Tako je ob rekonstrukciji ceste predvideno: 

- izvedba fekalne kanalizacije – fekalnega kanala F2 (F16) s priključnima kanaloma F2A 

ter F2B in priključki (projekt GLG), 

- izvedba fekalne kanalizacije – tlačnega kanala (projekt ISAN12),  

- izvedba novega primarnega vodovoda z navezavo na obstoječe omrežje vzdolž trase 

ceste (projekt JP Rižanski vodovod), 

- izvedba nove TK kabelske kanalizacije na območju posega,  

- izvedba elektro kabelske kanalizacije SN in NN (že izvedena, SN kablovodi so že 

uvlečeni ter v obratovanju). 
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Slika 3: Gradbena situacija (1) 

 

 
Vir: PZI: Rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih km 2,905 – km 3,410, št. načrta: NG/071-2008/2/C, PS Prostor d.o.o., avgust 2019. 
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Slika 4: Gradbena situacija (2) 

 

 
 

Vir: PZI: Rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih km 2,905 – km 3,410, št. načrta: NG/071-2008/2/C, PS Prostor d.o.o., avgust 2019. 
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Slika 5: Gradbena situacija (3)  

 

 
Vir: PZI: Rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih km 2,905 – km 3,410, št. načrta: NG/071-2008/2/C, PS Prostor d.o.o., avgust 2019. 
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6 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA SCENARIJ “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 

SCENARIJ “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

 

Izvedba investicijskega projekta (tako po varianti ''brez'' investicije kot tudi po varianti ''z'' 

investicijo) pri investitorju oz. nosilcu projekta Mestne občine Koper ne prinaša novih 

delovnih mest, ki bi bila pogojena z izvedbo investicijskega projekta. Z izvedbo 

investicijskega projekta se bo ohranilo število delovnih mest. 

 

Upravljanje prometne infrastrukture je v pristojnosti Mestne občine Koper. 
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7 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH Z 

NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO 

 

7.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah 

 

Tabela 13: Vednost investicije - kolesarska steza in pločnik (marec 2020)  

 

Zap.št. Opis 

Vrednost brez 

DDV 22 % DDV Vrednost z DDV 

1. Investicijska dokumentacija  1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 € 

2. 

Izvedba kolesarske steze in 

pločnika 406.365,19 € 89.400,34 € 495.765,53 € 

3. Nadzor 4.967,79 € 1.092,91 € 6.060,70 € 

4. Razna soglasja 1.639,34 € 360,66 € 2.000,00 € 

5. 

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev ''KoloBus'', 

tiskovina, promocije) 16.236,53 € 3.572,04 € 19.808,57 € 

  

SKUPAJ  430.708,85 € 94.755,95 € 525.464,80 € 

22% DDV 94.755,95 € 

    SKUPAJ Z DDV 525.464,80 € 

 

Tabela 14: Vrednost investicije - kolesarska steza in pločnik razdeljena na upravičene in 

neupravičene stroške 

 

Zap.št. Opis Upravičeni stroški 

Neupravičeni 

stroški Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija  0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 

2. 

Izvedba kolesarske steze in 

pločnika 495.765,53 € 0,00 € 495.765,53 € 

3. Nadzor 6.060,70 € 0,00 € 6.060,70 € 

4. Razna soglasja 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

5. 

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev ''KoloBus'', 

tiskovina, promocije) 19.668,57 € 140,00 € 19.808,57 € 

SKUPAJ 523.494,80 € 1.970,00 € 525.464,80 € 

 

Tabela 15: Vrednost investicije  - cesta s krožiščem (marec 2020)  

 

Zap.št. Opis 

Vrednost brez 

DDV 22 % DDV Vrednost z DDV 

1. Investicijska dokumentacija 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 € 

2. Vozišče 637.881,91 € 140.334,02 € 778.215,93 € 

3. Vodovod 124.142,84 € 27.311,42 € 151.454,26 € 

4. Nadzor 9.315,70 € 2.049,45 € 11.365,15 € 

5. Ostalo, razna soglasja 4.098,36 € 901,64 € 5.000,00 € 

  

SKUPAJ  776.938,81 € 170.926,53 € 947.865,34 € 

22% DDV 170.926,53 € 

    SKUPAJ Z DDV 947.865,34 € 
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Tabela 16: Vrednost investicije – cesta s krožiščem razdeljena na upravičene in 

neupravičene stroške 

 

Zap.št. Opis Upravičeni stroški 

Neupravičeni 

stroški Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija 0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 

2. Vozišče 0,00 € 778.215,93 € 778.215,93 € 

3. Vodovod 0,00 € 151.454,26 € 151.454,26 € 

4. Nadzor 0,00 € 11.365,15 € 11.365,15 € 

5. Ostalo, razna soglasja 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

SKUPAJ 0,00 € 947.865,34 € 947.865,34 € 

 

Tabela 17: Vrednost celotne investicije  

 

Zap.št. Opis 

Vrednost brez 

DDV 22 % DDV Vrednost z DDV 

1. Investicijska dokumentacija 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00 € 

2. Izvedba 1.168.389,94 € 257.045,78 € 1.425.435,72 € 

  

Kolesarska steza in pločnik 406.365,19 € 89.400,34 € 495.765,53 € 

Cesta, krožišče in vodovod 762.024,75 € 167.645,44 € 929.670,19 € 

3. Nadzor 14.283,49 € 3.142,36 € 17.425,85 € 

4. Ostalo, razna soglasja 5.737,70 € 1.262,30 € 7.000,00 € 

5. 

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev ''KoloBus'', 

tiskovina, promocije) 16.236,53 € 3.572,04 € 19.808,57 € 

  

SKUPAJ  1.207.647,66 € 265.682,48 € 1.473.330,14 € 

22% DDV 265.682,48 € 

    SKUPAJ Z DDV 1.473.330,14 € 

 

Tabela 18: Vrednost celotne investicije razdeljena na upravičene in neupravičene stroške 

 

Zap.št. Opis Upravičeni stroški 

Neupravičeni 

stroški Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija 0,00 € 3.660,00 € 3.660,00 € 

2. Izvedba 495.765,53 € 929.670,19 € 1.425.435,72 € 

  

Kolesarska steza in pločnik 495.765,53 € 0,00 € 495.765,53 € 

Cesta, krožišče in vodovod 0,00 € 929.670,19 € 929.670,19 € 

3. Nadzor 6.060,70 € 11.365,15 € 17.425,85 € 

4. Ostalo, razna soglasja 2.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 

5. 

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev ''KoloBus'', 

tiskovina, promocije) 19.668,57 € 140,00 € 19.808,57 € 

SKUPAJ 523.494,80 € 949.835,34 € 1.473.330,14 € 

 

Celotna vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov znaša po stalnih 

cenah 1.473.330,14 € z DDV, in sicer znaša vrednost investicije za: 

- kolesarsko stezo in pločnik 525.464,80 €, 

- cesto s krožiščem 947.865,34 €. 

 

V skladu s Priročnikom o upravičenosti izdatkov (Interreg V-A Italija Slovenija 2014 – 

2020 (CCI2014TC16RFCB036, Razpisi za standardne projekte) in Pogodbo o dotaciji 
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sofinanciranja za izvedbo projekta ''Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski 

trasi Adriabike'', znaša višina upravičenih stroškov 523.494,80 € ter višina neupravičenih 

stroškov 949.835,34 €.  

 

7.2 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah 

 

Izračun predračunske vrednosti investicije po tekočih cenah ni potreben v skladu z UEM 

(5. točka tretji odstavek 11. člena),  saj se bo investicija zaključila v roku krajšem od 1 leta, 

od določitve vrednosti investicije. 

 

7.3 Osnova in izhodišča za oceno vrednosti projekta 

 

Vrednost investicije je določena na podlagi že izvedenega javnega naročila in pridobljenih 

ponudb (JN št. JN008624/2019 z dne 12.12.2019). 
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8 ANALIZA LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH 

AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI 

 

Načrtovani poseg bo izveden na delih parcel št. 1913, 1912/3, 1116/18, 1117/2, 1119/9, 

1914, 1881/1, k.o. Hribi. Parcele predstavlja javno dobro v lasti Mestne občine Koper. 
 

Slika 6: Lokacija predmetne investicije 

 

 
 

Prostorski akti, ki določajo namembnost zemljišč 

 

Prostorske sestavine plana: 

- Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 

25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 

4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, 

št. 16/99 in 33/01) in (Uradni list, št. 96/04, 97/04). 

 

Prostorski izvedbeni akti: 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo slemenske ceste 

Hrvatini (Uradni list RS, št. 65/2010). 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 

7/2001- obvezna razlaga, 24/2001- spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 

49/2005- obvezna razlaga, 95/2006- spremembe in dopolnitve, 124/2008- obvezna 

razlaga, 22/2009- spremembe in dopolnitve, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 

29/2012- obvezna razlaga, 50/2012- obvezna razlaga, 47/2016- spremembe in 

dopolnitve). 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje 

občine Koper (Uradne objave, št. 15/1994), poseg št. 28. 
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9 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER 

OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO MOREBITNIH NEGATIVNIH VPLIVOV 

 
Investicijski projekt je usklajen s splošnimi predpisi o varstvu okolja, skladno z določili 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list 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, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg 

in 84/18 – ZIURKOE) in podzakonskih aktov. Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega 

projekta so upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost, 

učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in 

zmanjševanje vplivov na okolje).  

 

Vplive na zrak v času gradbenih del predstavljajo povečane emisije izpušnih plinov in 

dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz 

gradbenega materiala in opreme itd.). Ocenjuje se, da bodo ti vplivi količinsko 

zanemarljivi, zaradi česar investicija ne bo imela negativnih vplivov na zrak. 

 

Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največja v času gradbenih del, ko so viri 

hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Hrup je zgolj občasen ter najbolj moteč za 

uporabnike najbližje objektom. Pri obremenjevanju okolja s hrupom se bodo upoštevala  

določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04 in 

59/19). 

 

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) določa, da mora povzročitelj 

onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje 

ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni 

mogoča. Izvajalec bo zavezan, da bo navedeno pravno podlago upošteval. V času 

gradbenih del se pričakuje nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot 

posledice vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki 

predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z 

njimi: odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), 

prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter 

odpadne baterije oziroma akumulatorji). Investitor oz. njegovi pogodbeniki bodo 

uporabljali tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadki za 

reciklažo se bodo zbirali v ustreznih kontejnerjih na mestih za zbiranje teh odpadkov. Tip 

in način zbiranja odpadkov bo izveden glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja 

za zbiranje in odvoz odpadkov.  

 

Obremenitev okolja v času gradnje je minimalna, saj je temu področju namenjena posebna 

skrb in bo zajetih vrsto ukrepov, ki bi preprečili negativne vplive. 

 

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov  

Ocenjuje se, da pričakovani vplivi projekta na okolico ne bodo imeli povečanega 

negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za 

njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
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10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH 

AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN 

IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI 

 

10.1 Časovni načrt izvedbe investicije 

 

Tabela 19: Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta  

 

Aktivnosti Začetek Zaključek 

Projektna dokumentacija 2016 2016 

Izdelava DIIP Izvedeno (avgust 2016) 

Priprava dokumentacije za JN za izbor izvajalca GOI del December 2019 

Izvedba JN za izbor izvajalca GOI del December 2019 Marec 2020 

Izdelava IP Marec 2020 Marec 2020 

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem  Junij 2020 

Izvedba del in nadzora Junij 2020 Oktober 2020 

Primopredaja November 2020 

Zaključek projekta December 2020 

 

10.2 Študija izvedbe investicije 

 

Študija izvedbe investicije predstavlja načrt vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo 

investicije. V njej so predstavljene organizacijske rešitve pri izvedbi, postopek izbora 

izvajalcev, terminski plan izvedbe ter seznam potrebne dokumentacije in soglasij ter 

dovoljenj, katera mora pridobiti investitor za izvedbo investicije.  

 

10.2.1 Podatki o investitorju in organizacija vodenja projekta 

 

Investitor predmetne investicije je Mestna občina Koper. Osnovni podatki o investitorju so 

natančneje predstavljeni v poglavju 1 tega dokumenta. 

 

Pripravo in izvedbo investicijskega projekta bo vodil investitor Mestna občina Koper v 

okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Izvedbo investicijskega projekta 

bodo vodile strokovne službe investitorja skupaj z zunanjimi izvajalci. Te vključujejo 

zunanje strokovne sodelavce pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, nadzoru 

izvajanja del.  

 

V ta namen bo oblikovana projektna skupina, ki bo zadolžena za učinkovito izvajanje 

operacije. Vodja projekta bo skupaj s strokovnimi sodelavci vključen v projektno skupino, 

katere naloge bodo: 

- usklajevati in spremljati izvedbo aktivnosti ter zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v 

skladu s projektno in investicijsko dokumentacijo; 

- zagotoviti finančna sredstva za pokrivanje celotnega investicijskega projekta;  

- spremljati finančni načrt, reševati morebitne probleme pri izvedbi investicije ter 

ocenjevati dosežene rezultate; 

- poročati o poteku investicijskih aktivnosti in iskati rešitve za morebitne probleme pri 

izvajanju aktivnosti na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj 

enkrat tedensko v prostorih Mestne občine Koper in/ali na terenu; 
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- zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih v izvedbo projekta. 

 

Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Mestne 

občine Koper. Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno 

porabe sredstev. Ob zaključku investicijskega projekta bo nadzornik del pripravil 

zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Za izdelavo študij, analiz 

in pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo strokovnega nadzora 

izvedbe bodo s strani investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji 

izvajalci/sodelavci. Ostali zunanji koordinatorji niso predvideni. Z vidika usposobljenosti 

kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt izvedljiv. Kadri razpolagajo z 

ustreznimi strokovnimi znanji. 

 

Projekt bo finančno vodila Mestna občina Koper. Projekt se bo spremljal ločeno od ostalih 

investicij, tako da bo možen vpogled v finančno stanje naložbe. 

 

10.2.2 Način in postopek izbire izvajalcev  

 

Izvajalci investicije bodo izbrani v skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 

(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).  

 

Naročnik je objavil javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji. Javno naročilo  

za izbor izvajalca je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS. V razpisni dokumentaciji 

so podrobno opredeljene zahtevane izkušnje (pri izvedbi podobnih projektov), ki jih bo 

moral izkazati ponudnik ter merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnitvi vseh 

pogojev razpisne dokumentacije. Od izvajalca se zahtevajo ustrezne garancije, tako v fazi 

izbora najugodnejšega ponudnika (garancija za resnost ponudbe), kakor tudi v času 

izvedbe (garancija za dobro izvedbo del ter garancija za odpravo pomanjkljivosti v 

garancijskih dobi). Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem 

časovnem okviru bodo vplivali tudi postopki oddaje javnega naročila in uspešnosti le-tega. 

 

10.2.3 Časovni načrt vseh aktivnosti, potrebnih za izvedbo projekta in vzpostavitev 

poslovanja 

 

Časovni načrt izvedbe investicije je predstavljen v poglavju 10.1 tega dokumenta oziroma 

v tabeli 19. 

 

10.2.4 Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in druge 

dokumentacije 

 

Seznam že pripravljene projektne in investicijske dokumentacije je podan v spodnji tabeli.  
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Tabela 20: Seznam pripravljene projektne in investicijske dokumentacije 

 
Vrsta dokumentacije Podatki  

DIIP 
Naziv: 

Kolesarska pot, pločnik in javna razsvetljava na 

cesti v Hrvatinih 

Izdelovalec: ELMARKT d.o.o. 

Datum izdelave:  September 2016 

PZI  
Naziv: 

Rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih km 

2,905 – km 3,410  

Izdelovalec: PS PROSTOR d.o.o. 

Datum izdelave: Avgust 2019 

IP 

Naziv: 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in 

izgradnja kolesarske in pešpoti, pododsek km 

2,905 – km 3,410 Hrvatini – Kolomban 

Izdelovalec: SITUAR d.o.o. 

Datum izdelave: Marec 2020 

 

Seznam še potrebne dokumentacije: 

- Gradbeni dnevnik; 

- Knjiga obračunskih izmer ter obračunske situacije izvajalcev; 

- Projekt izvedenih del; 

- Dokazila o skladnosti gradbenih proizvodov. 

 

10.2.5 Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja  

 

Naročnik zaprosi za kvantitativni in kvalitativni pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je 

s pogodbenimi deli končal. Pregled se opravi v navzočnosti nadzornega organa investicije. 

Izvajalec je dolžan dokončanje del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na 

prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 15 delovnih 

dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del.  

 

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:  

- ali izvedbena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 

pravilom stroke, 

- datume prevzema del, začetka del in končanja del,  

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,  

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične 

narave. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 15 dni, sme 

naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 

 

Upravljanje prometne infrastrukture je v pristojnosti Mestne občine Koper. 

 



INVESTICIJSKI PROGRAM 

Obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in peš poti, pododsek km 2,905 – km 3,410 

Hrvatini – Kolomban 

  
34 

 
  

10.2.6 Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije 

 

10.2.6.1 Fizični kazalniki 

 

Fizični kazalniki med izvajanjem investicije so: 

 
Začetek izvedbenih del: Junij 2020 

Zaključek izvedbenih del: November 2020 

Zaključek projekta: December 2020 

 

10.2.6.2 Finančni in ekonomski kazalniki 

 

Finančni in ekonomski kazalniki med izvajanjem investicije in v času obratovanja v 30 

letni ekonomski dobi (referenčnem obdobju) so: 

 
Vrednost investicijskega projekta z DDV: 1.473.330,14 € 

Finančna neto sedanja vrednost brez pomoči Skupnosti: -1.393.757,32 € 

Finančna neto sedanja vrednost s pomočjo Skupnosti: -1.199.711,15 € 

Finančna interna stopnja donosa brez pomoči Skupnosti: -7,41% 

Finančna interna stopnja donosa s pomočjo Skupnosti: -6,96% 

Ekonomska neto sedanja vrednost: 295.104,30 € 

Ekonomska interna stopnja donosa: 7,12% 

 

Finančni in ekonomski kazalniki obravnavanega investicijskega projekta se bodo 

spremljali v obravnavanem referenčnem ekonomskem obdobju. Podrobneje so finančni in 

ekonomski kazalniki investicijskega projekta predstavljeni v finančni in ekonomski analizi 

tega investicijskega programa, in sicer v poglavju 13. 
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11 NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI 

IN VIRIH FINANCIRANJA 

 

11.1 Načrt financiranja po stalnih cenah po dinamiki in virih financiranja 

 

Na podlagi javnega razpisa INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014 -2020 (CCI 

2014TC16RFCB036) za standardne projekte št. 02/2016 – 4e za prednostno os: 

Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti (objava v Uradnem listu 

Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 24/2014, objava obvestila v Uradnem listu 

RS št. 42/2016), je bila leta 2017 podpisana Pogodba o dotaciji sofinanciranja za izvedbo 

projekta ''Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike'' med  

organom upravljana (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavna direkcija za 

produktivne dejavnosti, turizem in sodelovanje, Oddelek za proizvodne dejavnosti, Služba 

za evropsko teritorialno sodelovanje) in vodilnim partnerjem (Regionalni razvojni center 

Koper v skladu z odločitvijo projektnih partnerjev: Mestne občine Koper, Občine Tržič, 

Razvojne agencije ROD Ajdovščina in Lokalne akcijske skupine Vzhodnega Veneta 

VEGAL.). Mestni občini Koper je v okviru projekta INTER BIKE II za investicijo 

dodeljenih 237.421,20 €, od tega sofinanciranih iz ESRR 85 %, kar znaša 201.808,02 €.  

 

11.1.1 Izračun deleža sofinanciranja s strani ESRR  

 

Ker predmetna operacija ne ustvarja neto prihodkov, po zaključku v skladu z 61. členom 

Uredbe EU 1303/2013, znaša finančna vrzel 100 %.  
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Tabela 21: Dinamika financiranja po stalnih cenah – kolesarska steza in pločnik 

 
  do leta 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ 

Zap.št. Dinamika financiranja  Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija  0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 

2. 

Izvedba kolesarske steze in 

pločnika 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 495.765,53 € 0,00 € 495.765,53 € 495.765,53 € 0,00 € 495.765,53 € 

3. Nadzor 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 6.060,70 € 0,000 € 6.060,70 € 6.060,70 € 0,00 € 6.060,70 € 

4. Razna soglasja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

5. 

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev ''KoloBus'', 

tiskovina, promocije) 0,00 € 140,00 € 140,00 € 1.973,10 € 0,00 € 1.973,10 € 12.695,47 € 0,00 € 12.695,47 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 19.668,57 € 140,00 € 19.808,57 € 

SKUPAJ (1.+2.+3.+4.+5.) 0,00 € 1.970,00 € 1.970,00 € 1.973,10 € 0,00 € 1.973,10 € 12.695,47 € 0,00 € 12.695,47 € 508.826,23 € 0,00 € 508.826,23 € 523.494,80 € 1.970,00 € 525.464,80 € 

 

Vire za financiranje investicije – kolesarska steza in pločnik so sledeči: 

- Mestna občina Koper 323.656,78 € 

- Sredstva programa Interreg V-A Italija – Slovenija (sredstva ESRR) 201.808,02 €3, in sicer: 

o v letu 2020 10.791,15 € ter  

o v letu 2021 191.016,87 €. 

 

Tabela 22: Dinamika financiranja po stalnih cenah – cesta s krožiščem 

 

    Leto 2020 Skupaj 

Zap.št. Dinamika financiranja  Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj Upravičeni 

stroški 

Neupravičeni 

stroški 

Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija 0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 

2. Vozišče 0,00 € 778.215,93 € 778.215,93 € 0,00 € 778.215,93 € 778.215,93 € 

3. Vodovod 0,00 € 151.454,26 € 151.454,26 € 0,00 € 151.454,26 € 151.454,26 € 

4. Nadzor 0,00 € 11.365,15 € 11.365,15 € 0,00 € 11.365,15 € 11.365,15 € 

5. Ostalo, razna soglasja 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

SKUPAJ (1.+2.+3.+4.+5.) 0,00 € 947.865,34 € 947.865,34 € 0,00 € 947.865,34 € 947.865,34 € 

 

Vire za financiranje investicije  - cesta s krožiščem bo v celoti zagotovila Mestna občina Koper v ocenjeni višini 947.865,34 €. 

 

 

 
3 S sredstvi programa Interreg V-A Italija Slovenija (ESRR) je možno financirati 85 % upravičenih stroškov investicije.  V skladu s Pogodbo o dotaciji sofinanciranja za izvedbo projekta ''Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike 

(INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020 CCI2014TC16RFCB036) pa je Mestni občini Koper dodeljenih 237.421,20 €, od tega sofinanciranih iz ESRR 201.808,02 €. 
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Tabela 23:  Dinamika financiranja po stalnih cenah –  celotna investicija 

 

Zap.

št.

Dinamika financiranja Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški

Skupaj Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški

Skupaj Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški

Skupaj Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški

Skupaj Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški

Skupaj

1. Investicijska dokumentacija 0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.830,00 € 1.830,00 € 0,00 € 3.660,00 € 3.660,00 €

2. Izvedba 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 495.765,53 € 929.670,19 € 1.425.435,72 € 495.765,53 € 929.670,19 € 1.425.435,72 €

Kolesarska steza in pločnik 495.765,53 € 0,00 € 495.765,53 € 495.765,53 € 0,00 € 495.765,53 €

Cesta, krožišče in vodovod 0,00 € 929.670,19 € 929.670,19 € 0,00 € 929.670,19 € 929.670,19 €

3. Nadzor 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 0,00 € 0,000 € 0,00 € 6.060,70 € 11.365,150 € 17.425,85 € 6.060,70 € 11.365,15 € 17.425,85 €

4. Razna soglasja 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 €

5.

Tekoči izdatki (prevodi, 

vzpostavitev ''KoloBus'', 

tiskovina, promocije) 0,00 € 140,00 € 140,00 € 1.973,10 € 0,00 € 1.973,10 € 12.695,47 € 0,00 € 12.695,47 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 19.668,57 € 140,00 € 19.808,57 €

0,00 € 1.970,00 € 1.970,00 € 1.973,10 € 0,00 € 1.973,10 € 12.695,47 € 0,00 € 12.695,47 € 508.826,23 € 947.865,34 € 1.456.691,57 € 523.494,80 € 949.835,34 € 1.473.330,14 €

do leta 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 SKUPAJ

SKUPAJ (1.+2.+3.+4.+5.)  
 

Vire za financiranje celotne so sledeči: 

- Mestna občina Koper 1.271.522,12 € 

- Sredstva programa Interreg V-A Italija – Slovenija (sredstva ESRR) 201.808,02 €, in sicer: 

o v letu 2020 10.791,15 € ter  

o v letu 2021 191.016,87 €. 
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11.2 Načrt financiranja po tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja 

 

V skladu z določili Uredbe (5. točka tretji odstavek 11. člena) je načrt financiranja po 

tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja enak virom in dinamiki financiranja po 

stalnih cenah. 
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12 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 

VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE 

EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

12.1 Metodologija izvedbe finančne in ekonomske analize  

 

Finančna in ekonomska analiza je narejena na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 

RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter upošteva navodila Uredbe EU 1303/2013, Uredbe EU 

480/2014, Uredbe EU 2015/207 in dokumenta Evropske komisije ''Guide to Cost-Benefit 

Analysis of Investment Project – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 

2020''. 

 

Predpostavke finančne in ekonomske analize: 
- V okviru finančne analize se je upoštevala referenčna doba projekta 30 let.  

- Doba izvedbe projekta je do konca leta 2020. 
- Vsi stroški in prihodki so prikazani v finančni analizi po stalnih cenah. 

• Investicijska vrednost brez pomoči Skupnosti po stalnih cenah z DDV znaša 

1.473.330,14 €. 

• Investicijska vrednost s pomočjo Skupnosti po stalnih cenah z DDV znaša 

1.271.522,12 €. 

- Predpisana diskontna stopnja za izračun finančne neto sedanje vrednosti in finančne 

relativne neto sedanje vrednosti ter primerjava z interno stopnjo donosa znaša 4 %. 

- Predpisana diskontna stopnja za izračun ekonomske neto sedanje vrednosti in 

ekonomske  relativne neto sedanje vrednosti ter primerjava z interno stopnjo donosa 

znaša 5 %4. 

- Finančni popravki – iz ekonomske analize se izključijo posredni davki (DDV), tako da 

se je navedenih postavkah ovrednoti zmanjšanje investicijskih stroškov in obratovalnih 

stroškov in stroškov vzdrževanja za znesek DDV-ja. 

- Pretvorba tržnih cen v računovodske z uporabo konverzijskih faktorjev na finančnih 

cenah, da se popravi izkrivljanje trga. Pri ekonomski analizi se izhaja iz predpostavke, 

da se slovenske tržne cene tako dela kot proizvodov od tako imenovanih 

''računovodskih ali mejnih cen'' minimalno razlikujejo. Zato večino cen pri izračunu 

ekonomskih sodil niso korigirane s konverzijskimi faktorji oziroma se je upošteval 

konverzijski faktor 1. 

 
4 V skladu z Uredbo EU 2015/207, poglavje 2.31., točka 4, drugi odstavek znaša ekonomska diskontna 

stopnja 5 %. 
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12.2 Projekcija prihodkov in odhodkov investicije 

 

Prihodki iz poslovanja 

 

Predmetna investicija ne prinaša neposrednih prihodkov iz poslovanja, saj je namenjena za 

javno dobro in kot takšna ne ustvarja prihodkov. 

 

Odhodki iz poslovanja 

 

Odhodki predmetne investicije so ocenjeni v višini 0,2 % vrednosti investicije v izvedbo 

oziroma 2.946,66 € z DDV, ter vključujejo obratovalne stroške ter stroške rednega in 

investicijskega vzdrževanja, s pričetkom po 5 letu obratovanja. 

 

Upoštevana amortizacijska stopnja znaša 3 %5.  

 

 

 

 
5 Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.  
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13 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO 

UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO 

FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN 

EKONOMSKIH KAZALNIKOV  

 

Vsaka družbeno koristna investicija ustvarja tudi družbeno-ekonomske učinke, ki 

pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Nekatere družbeno-ekonomske koristi se 

lahko oceni v denarju, medtem ko določenih družbenih učinkov denarno ni vedno mogoče 

ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na 

blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem se lahko ugotovi ali je projekt sprejemljiv tudi z 

družbenega vidika.  

 

Kot pripomoček za ocenjevanje skupnega ekonomskega učinka, se lahko uporabi 

input-output multiplikatorje6. Na takšen način se največkrat izračunavajo sektorski 

multiplikatorji, kjer je v splošni uporabi ločitev na 63 sektorjev. Z uporabo multiplikatorjev 

je mogoče relativno hitro in enostavno oceniti vpliv, ki ga imajo novi projekti oziroma 

povečano povpraševanje po proizvodih in storitvah sektorja gradnje inženirskih objektov7 

na vse ostale sektorje narodnega gospodarstva.  

 

Povečanje investiranja v prometno infrastrukturo poveča proizvodnjo predvsem v 

dejavnosti, ki je prejemnik teh investiciji, v konkretnem primeru v gradbeništvu. Ker pa so 

z gradbeništvom povezana tudi druga podjetja bodo tudi ta povečala proizvodnjo. Večja 

proizvodnja pa pomeni tudi večji dohodek zaposlenih, višjo dodano vrednost in večjo 

zaposlenost v gospodarstvu. To je t.i. multiplikativni učinek povečanja povpraševanja na 

proizvodnjo, ki se ga meri z multiplikatorji, z analizo učinka pa se lahko izmeri učinek 

povečanja povpraševanja na proizvodnjo po posameznih dejavnostih. 

 

Prispevek predmetne investicije k narodnogospodarski proizvodnji vključuje tako 

neposredne kot tudi posredne ekonomske učinke. Neposredni učinki so učinki v samem 

gradbenem sektorju, posredni učinki pa so učinki v drugih sektorjih narodnega 

gospodarstva. 

 

Po zadnjih razpoložljivih podatkih znaša produkcijski multiplikator v sektorju gradnje 

inženirskih objektov 1,95808. Poenostavljeno takšen kazalnik pomeni, da lahko 1 € 

zadevna naložba v nekaj letih privede do skupnega učinka 1,9580 € na agregatnem nivoju 

nacionalnega dohodka. Omenjeni učinek multiplikacije izhaja iz sprožitve dodatnega 

povpraševanja najprej po gradbenem materialu, delavcih, energiji, opremi itd. Vsaka od teh 

področjih pa pozitiven učinek prenaša naprej do novih gospodarskih celic. Pri tem je težko 

oceniti kolikšen delež tega učinka se izkaže po posameznih področjih. 

 

Na tej osnovi zgoraj navedenega se ocenjuje pozitivne ekonomske učinke nove investicije 

na 2.884.780,41 € do konca njene ekonomske dobe. Ocenjen učinek se je enakomerno 

 
6 Multiplikator je število, ki pove za koliko enot se poveča output, če se nalože povečajo za enoto. 
7 Po gradbenem zakonu je gradbeni inženirski objekt, objekt, ki ni stavba in ni drug gradbeni poseg; in sicer 

so to objekti prometne infrastrukture (ceste, železniške proge, letališke steze, mostovi, viadukti, predori in 

podhodi, pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti), cevovodi, komunikacijska 

omrežja in elektroenergetski vodi, industrijski gradbeni kompleksi, športna igrišča in drugi gradbeno 

inženirski objekti. 
8 Vir: Inštitut za ekonomska raziskovanja, avgust 2018. 
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razporedil v času, saj je nemogoče natančneje določiti njihovo časovno dinamiko. Zaradi 

konservativne ocene pa se meni, da so s tem zajeti tudi morebitni ekonomski stroški te 

investicije, čeprav se tako z ekološkega kot družbenega vidika negativnih učinkov ne 

pričakuje.  

 

13.2  Finančna analiza 

 

Tabela 24: Finančna analiza brez pomoči Skupnosti  

 
Strošek 

investicije

Prihodki Odhodki Finančni 

učinek

Ostanek 

vrednosti

Finančni tok Diskontni 

faktor

Diskontirani 

finančni tok

LETO 0 

do konca 

2019 16.638,57 €

-16.638,57 €

1,000000

-        16.638,57 € 

LETO 1 2020 1.456.691,57 € -1.456.691,57 € 0,961538 -   1.400.664,97 € 

LETO 2 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,924556                       -   € 

LETO 3 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,888996                       -   € 

LETO 4 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,854804                       -   € 

LETO 5 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,821927                       -   € 

LETO 6 2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,790315                       -   € 

LETO 7 2026 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,759918 -          2.239,22 € 

LETO 8 2027 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,730690 -          2.153,10 € 

LETO 9 2028 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,702587 -          2.070,28 € 

LETO 10 2029 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,675564 -          1.990,66 € 

LETO 11 2030 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,649581 -          1.914,09 € 

LETO 12 2031 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,624597 -          1.840,48 € 

LETO 13 2032 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,600574 -          1.769,69 € 

LETO 14 2033 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,577475 -          1.701,62 € 

LETO 15 2034 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,555265 -          1.636,18 € 

LETO 16 2035 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,533908 -          1.573,25 € 

LETO 17 2036 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,513373 -          1.512,74 € 

LETO 18 2037 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,493628 -          1.454,55 € 

LETO 19 2038 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,474642 -          1.398,61 € 

LETO 20 3039 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,456387 -          1.344,82 € 

LETO 21 2040 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,438834 -          1.293,09 € 

LETO 22 2041 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,421955 -          1.243,36 € 

LETO 23 2042 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,405726 -          1.195,54 € 

LETO 24 2043 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,390121 -          1.149,56 € 

LETO 25 2044 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,375117 -          1.105,34 € 

LETO 26 2045 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,360689 -          1.062,83 € 

LETO 27 2046 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,346817 -          1.021,95 € 

LETO 28 2047 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,333477 -             982,64 € 

LETO 29 2048 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,320651 -             944,85 € 

LETO 30 2049 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € 191.532,92 € 188.586,26 € 0,308319          58.144,66 € 

-7,41%

-1.393.757,32 €

-0,98

-

LETO 

Interna stopnja donosa

Neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost

Doba vračanja investicije  
 

Neto denarni tok predstavljajo odlivi in prilivi v referenčnem obdobju investicije. Neto 

denarni tok investicije je ob prikazanih predpostavkah negativen. Finančna neto sedanja 

vrednost investicije pri 4 % diskontni stopnji je negativna in znaša – 1.393.757,32 €. 

Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -0,98. 

 

Obravnavana investicija torej po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ, finančno ne presega prag 

upravičenosti, kar pomeni, da je investicija upravičena do nepovratnih sredstev evropske 

kohezijske politike (v skladu z Uredbo EU 2015/207, točka 2.2.2 navaja, da je projekt 

upravičen do prispevka iz skladov, če je finančna neto sedanja vrednost pred prispevkom 

EU negativna, finančna interna stopnja donosa pa je nižja od diskontne stopnje 

uporabljene za analizo). 
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Tabela 25: Finančna analiza s s pomočjo Skupnosti   

 
Strošek 

investicije

Prihodki Odhodki Finančni 

učinek

Ostanek 

vrednosti

Finančni tok Diskontni 

faktor

Diskontirani 

finančni tok

LETO 0 

do konca 

2019 16.638,57 €

-16.638,57 €

1,000000

-        16.638,57 € 

LETO 1 2020 1.254.883,55 € -1.254.883,55 € 0,961538 -   1.206.618,80 € 

LETO 2 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,924556                       -   € 

LETO 3 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,888996                       -   € 

LETO 4 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,854804                       -   € 

LETO 5 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,821927                       -   € 

LETO 6 2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,790315                       -   € 

LETO 7 2026 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,759918 -          2.239,22 € 

LETO 8 2027 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,730690 -          2.153,10 € 

LETO 9 2028 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,702587 -          2.070,28 € 

LETO 10 2029 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,675564 -          1.990,66 € 

LETO 11 2030 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,649581 -          1.914,09 € 

LETO 12 2031 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,624597 -          1.840,48 € 

LETO 13 2032 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,600574 -          1.769,69 € 

LETO 14 2033 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,577475 -          1.701,62 € 

LETO 15 2034 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,555265 -          1.636,18 € 

LETO 16 2035 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,533908 -          1.573,25 € 

LETO 17 2036 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,513373 -          1.512,74 € 

LETO 18 2037 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,493628 -          1.454,55 € 

LETO 19 2038 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,474642 -          1.398,61 € 

LETO 20 3039 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,456387 -          1.344,82 € 

LETO 21 2040 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,438834 -          1.293,09 € 

LETO 22 2041 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,421955 -          1.243,36 € 

LETO 23 2042 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,405726 -          1.195,54 € 

LETO 24 2043 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,390121 -          1.149,56 € 

LETO 25 2044 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,375117 -          1.105,34 € 

LETO 26 2045 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,360689 -          1.062,83 € 

LETO 27 2046 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,346817 -          1.021,95 € 

LETO 28 2047 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,333477 -             982,64 € 

LETO 29 2048 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € -2.946,66 € 0,320651 -             944,85 € 

LETO 30 2049 0,00 € 2.946,66 € -2.946,66 € 191.532,92 € 188.586,26 € 0,308319          58.144,66 € 

-6,96%

-1.199.711,15 €

-0,98

-

Interna stopnja donosa

Neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost

Doba vračanja investicije

LETO 

 
 

Tudi v primeru pomoči Skupnosti, predpisana diskontna stopnja 4 % ni presežena pri 

letnem finančnem toku. Pri takem letnem finančnem toku znaša neto sedanja vrednost -

1.199.711,15 € ter relativna neto sedanja vrednost – 0,98. 

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih finančnih kazalnikov je predmetna investicija 

upravičena do prispevka iz sklada (v skladu z Uredbo EU 2015/207, točka 2.2.2 navaja, 

da je projekt upravičen do prispevka iz skladov, če je finančna neto sedanja vrednost s 

pomočjo Unije negativna ali enaka nič, finančna interna stopnja donosa pa je nižja ali 

enaka diskontni stopnji, uporabljeni za analizo). 
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13.3 Ekonomska analiza 

 

Tabela 26: Ekonomska analiza projekta  

 
Strošek 

investicije

Prihodki Odhodki Finančni 

učinek

Družbena 

korist

Ostanek 

vrednosti

Ekonomski tok Diskontni 

faktor

Diskontirani 

ekonomski tok

LETO 0 do konca 2019 13.638,17 € -13.638,17 € 1,000000 -        13.638,17 € 

LETO 1 2020 1.194.009,48 € -1.194.009,48 € 0,952381 -   1.137.151,89 € 

LETO 2 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.475,19 € 99.475,19 € 0,907029           90.226,93 € 

LETO 3 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.475,19 € 99.475,19 € 0,863838           85.930,41 € 

LETO 4 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.475,19 € 99.475,19 € 0,822702           81.838,48 € 

LETO 5 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.475,19 € 99.475,19 € 0,783526           77.941,41 € 

LETO 6 2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.475,19 € 99.475,19 € 0,746215           74.229,92 € 

LETO 7 2026 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,710681           68.978,65 € 

LETO 8 2027 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,676839           65.693,95 € 

LETO 9 2028 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,644609           62.565,67 € 

LETO 10 2029 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,613913           59.586,35 € 

LETO 11 2030 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,584679           56.748,91 € 

LETO 12 2031 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,556837           54.046,58 € 

LETO 13 2032 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,530321           51.472,93 € 

LETO 14 2033 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,505068           49.021,84 € 

LETO 15 2034 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,481017           46.687,47 € 

LETO 16 2035 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,458112           44.464,25 € 

LETO 17 2036 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,436297           42.346,91 € 

LETO 18 2037 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,415521           40.330,39 € 

LETO 19 2038 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,395734           38.409,89 € 

LETO 20 3039 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,376889           36.580,85 € 

LETO 21 2040 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,358942           34.838,91 € 

LETO 22 2041 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,341850           33.179,91 € 

LETO 23 2042 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,325571           31.599,92 € 

LETO 24 2043 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,310068           30.095,16 € 

LETO 25 2044 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,295303           28.662,05 € 

LETO 26 2045 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,281241           27.297,20 € 

LETO 27 2046 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,267848           25.997,33 € 

LETO 28 2047 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,255094           24.759,36 € 

LETO 29 2048 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 97.059,89 € 0,242946           23.580,34 € 

LETO 30 2049 0,00 € 2.415,30 € -2.415,30 € 99.475,19 € 156.994,20 € 254.054,09 € 0,231377           58.782,39 € 

7,12%

295.104,30 €

0,26

1,25

11,74

23,08Diskontirana doba vračanja

LETO 

Interna stopnja donosa

Neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost

Enostavna vračilna doba

Diskontirano razmerje med koristi in stroški

 
 

Iz izračuna izhaja, da je predpisana ekonomska diskontna stopnja 5 % presežena pri letnem 

pozitivnem ekonomskem toku. Pri takem letnem ekonomskem toku znaša interna stopnja 

donosa 7,12 %, neto sedanja vrednost 295.104,30 € ter relativna neto sedanja vrednost 0,26 

z enostavno vračilno dobo 11,74 let. 
 

Investicija je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ ekonomsko upravičena, vzdržna in zaželena. 

 

13.4 Koristi, ki se ne dajo vrednotit z denarjem 
 

Poleg merljivih vidikov pa investicijo upravičujejo tudi druge koristi, ki so zelo težko 

izmerljive ali celo neizmerljive, in sicer se bo z investicijo zagotovilo: 

- povečanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, 

- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje,  

- omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo 

zdravje,  

- razširitev, popestritev ter dvig kakovosti turistične ponudbe, s čemer se bo povečal tudi 

obisk tujih in domačih gostov,  

- prihranki na področju zdravstva zaradi povečane rekreativne aktivnosti.  
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14 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

 

14.1 Analiza tveganj 

 

Analiza tveganja je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

definirana kot ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov.  

 

V nadaljevanju so opredeljena možna tveganja, in sicer deljena na tveganja povpraševanja, 

tveganja načrtovanja, tveganja v času izvedbe, tveganja delovanja, finančna tveganja, 

regulativna tveganja ter druga tveganja. 

  

Tveganja so opredeljena glede na oceno tveganja:  
- nizko tveganje,  
- srednje tveganje, 
- visoko tveganje. 
 

Tabela 27: Faktorji tveganja 

 

I. Tveganje načrtovanja 

a. Pridobivanje 

dokumentacije 

Pri tem gre predvsem za projektno in investicijsko dokumentacijo, 

dokumentacijo s področja varstva okolja, prostorske akte, tehnično 

dokumentacijo ipd. Drugi dejavniki, ki vplivajo na tveganja, so 

povezani z obsegom vrednosti investicijskega projekta, 

kompleksnostjo investicijskega projekta, lokacijo operacije, 

zakonodajo na področju predmetne operacije ipd. V primeru, da gre 

za drago in kompleksno operacijo, je ocena tveganja visoka. Če je v 

času izdelave investicijske dokumentacije že vse pridobljeno je 

tveganje nizko. 

b. Usklajenost s 

cilji, 

strategijami, 

politikami in 

zakonodajo 

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: neusklajenost projekta s cilji 

in strategijo investitorja, neusklajenost projekta z državnimi 

strategijami in z veljavno zakonodajo ipd. V kolikor je projekt 

usklajen z vsemi strategijami, cilji in politikami je tveganje nizko, 

oziroma v nasprotnem primeru visoko. 

c. Splošno 

tveganja 

Navedeni faktorji tveganja vplivajo predvsem na zaustavitev ali le 

na zastoj projekta in s tem podaljšanje roka njegove izvedbe. V 

kolikor tega tveganja ni zaznati, ima projekt nizko tveganje, v 

obratnem primeru visoko tveganje. 

II. Tveganje v času izgradnje 

d. Vodenje 

projekta 

Pri tem gre predvsem za tveganje neuspešnega vodenja in 

pravočasnega zaključka projekta, sprejemanja napačnih odločitev, 

nejasnega delegiranja nalog in opredelitve odgovornosti in 

pristojnosti udeležencev na projektu ipd. V primeru, da je za 

odgovornega vodjo imenovana strokovno usposobljena oseba, je 

tveganje nizko, v nasprotnem primeru pa je tveganje visoko. 

e. Izvedba 

projekta 

Dejavniki, ki vplivajo na ta tveganja, so: izvedba postopka javnega 

naročanja, izkušenost izvajalca del in podizvajalcev, veliko število 

podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna 

stabilnost izvajalca projekta. V primeru, da se predvideva probleme 
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v postopku JN, da gre za zahteven projekt in da izbrani izvajalec del 

nima dovolj izkušenj z izvedbo takih projektov in da ima veliko 

število podizvajalcev je tveganje visoko, v obratnem primeru pa 

nizko. 

f. Uspešen in 

pravočasen 

prevzem  

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: vrsta projekta (projekt z 

vplivi na okolje, izkušnje izvajalca projekta (skladnost gradnje v 

skladu s tehnično in projektno dokumentacijo, izpolnjevanje 

obveznosti izvajalca) in izkušnje investitorja (obveznosti 

investitorja: nadzor nad gradnjo, kvalitativni pregled in prevzem, 

projekt vzdrževanja in obratovanja ipd.). Tu je zelo pomemben 

dejavnik tudi pravočasnost izvedbe projekta in izvedba internega 

kakovostnega prevzema. V primeru, da investitor in izvajalec del ne 

izpolnjujeta svojih obveznosti je tveganje visoko. 

III. Tveganje delovanja 

g. Tveganja 

upravljanja, 

koriščenja in 

doseganja 

družbeno-

ekonomskih 

koristi 

Dejavniki tveganja so: višina stroškov tekočega, rednega 

vzdrževanja objekta, višina stroškov investicijskega vzdrževanja, 

višina stroškov obratovanja, višina planiranih družbeno-ekonomskih 

koristi, časovno obdobje, ko se pojavijo stroški investicijskega 

vzdrževanja ipd. V primeru, da so stroški višji od predvidenih oz. da 

se ne dosega predvidenih družbeno-ekonomskih koristi 

investicijskega projekta je tveganje visoko. 

IV. Regulativna tveganja 

h. Okoljska 

tveganja 

Okoljska tveganja se nanašajo tako na negativne vplive 

investicijskega projekta na okolje kot tudi na spremembe 

zakonodaje in standardov na področju varstva okolja. V primeru, da 

je stopnja uresničitve okoljskega tveganja visoka je tveganje visoko. 
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Tabela 28: Ocena tveganja po posameznih variantah 

 

Faktorji tveganja 
Varianta ''brez'' 

investicije 

Varianta ''z'' 

investicijo   

I.                Tveganje načrtovanja     

a. Pridobivanje dokumentacije - srednje 

b. 

Usklajenost s cilji, 

strategijami, politikami in 

zakonodajo 

visoko nizko 

c. Splošno tveganja srednje nizko 

II.             Tveganje v času 

izgradnje 
    

d. Vodenje projekta - srednje 

e. Izvedba projekta - srednje 

f. 
Uspešen in pravočasen 

prevzem objektov 
- srednje 

III.             Tveganje delovanja     

g. 

Tveganja upravljanja, 

koriščenja in doseganja 

družbeno-ekonomskih koristi 

visoko srednje 

IV.             Regulativna tveganja     

h. Okoljska tveganja visoko nizko 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je investicijski projekt po varianti ''z'' investicijo  v 

primerjavi z varianto ''brez'' investicije manj tvegan.  

 

V razvojni fazi projekta – v fazi načrtovanja so vplivna predvsem tveganja, ki vplivajo na 

čas izvedbe ter kakovost projekta. V fazi razvoja projekta je potrebno poskrbeti predvsem 

za to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter ni 

preobremenjen z drugimi nalogami. 

 

V fazi izvedbe projekta imajo tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe 

investicije, kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo 

verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca 

del, kar se lahko prepreči s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi 

pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). V primeru 

izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in 

sicer: 
- s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo del, 
- z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude. 

 

Naročnik je upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del v 

primeru izvajalčeve zamude, neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru 

nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s 

pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov. 

 

V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem 

takrat, kadar osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta, ni primerno strokovno 
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usposobljeno. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje 

in izpopolnjevanje zaposlenih. 

 

Zaključimo lahko, da investicijski projekt po varianti ''z'' investicijo tako z razvojnega 

vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja 

družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja visokega tveganja ter je izvedba 

investicijskega projekta pod varianto ''z'' investicijo na podlagi analize tveganj ekonomsko 

upravičena.  

 

14.2 Analiza občutljivosti 

 
Namen analiz za merjenje občutljivosti je merjenje tveganj. Gre za analizo učinkov 

sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. 

Namen analize občutljivosti je izbrati kritične spremenljivke in parametre modela, to je 

tiste spremembe, pozitivne ali negativne, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost in 

interno stopnjo donosnosti v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo najboljše rezultate v 

izhodiščnem primeru in torej povzročijo najznačilnejše spremembe teh parametrov.  

 

V konkretnem primeru se je osredotočilo za koliko se spremeni neto sedanja vrednost ter 

interna stopnja donosa, če se stroški povečajo oziroma koristi zmanjšajo za 1 %, 5 % in 10 

%. 

 

Pri tem pa se je kot kritično spremenljivko obravnavalo tisto spremenljivko, pri kateri 1 % 

sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči ustrezno 1 % spremembo osnovne vrednosti 

neto sedanje vrednosti v skladu s Priročnikom za izdelavo Analize stroškov in koristi (t.j. 

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020). 

 

Analiza občutljivosti je narejena za ekonomsko analizo, saj finančna analiza že v osnovi 

izkazuje negativne kazalnike. 
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Tabela 29: Analiza občutljivosti 

 
FAKTOR 

INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV

FAKTOR 

SPREMEMBE 

KORISTI

NETO SEDANJA 

VREDNOST

INTERNA STOPNJA 

DONOSA

SPREMEMBA 

NETO SEDANJE 

VREDNOSTI v %

SPREMEMBA 

INTERNE 

STOPNJE 

DONOSA v %

1 0% 0% 295.104,30 € 7,12% 0,00 0,00

2 1% 0% 283.732,79 € 7,03% -3,85 -1,37

3 0% -1% 280.759,91 € 7,02% -4,86 -1,40

4 +5 % 0% 238.246,71 € 6,65% -19,27 -6,64

5 +10 % 0% 181.389,12 € 6,21% -38,53 -12,80

6 0 % -5 % 223.382,35 € 6,62% -24,30 -7,04

7 0 % -10 % 151.660,39 € 6,11% -48,61 -14,20

8 +5% -5 % 166.524,75 € 6,16% -43,57 -13,46

9 +10% -10 % 37.945,20 € 5,26% -87,14 -26,18  
 

Iz tabele 29 je razvidno, da je v okviru variante ''z'' investicijo ekonomsko upravičena v 

vseh predstavljenih predpostavkah. 

 

Najbolj značilen vpliv na spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti ima vpliv 

sprememba koristi, saj se v primeru zmanjšanja koristi za 1 %, ekonomska neto sedanja 

vrednost zmanjša za 4,86 %, zato je potrebno tej spremenljivki v času obratovanja posvetiti 

posebno pozornost oz. uvesti ukrepe, ki bodo v največji možni meri lahko preprečili to 

spremembo. 

 

Prav tako so kritična spremenljivka investicijski stroški, saj se v primeru povečanja 

stroškov za 1 %, ekonomska neto sedanja vrednost zmanjša za 3,85 %, zato je potrebno v 

času načrtovanja in izvajanja del uvesti ukrepe, ki bodo v največji možni meri lahko 

preprečili to spremembo. 
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15 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

 

Tabela 30: Zbirni prikaz rezultatov 

 
Vrednost investicije  - kolesarska steza in 

pločnik z DDV 

525.464,80 € 

Od tega upravičeni stroški 523.494,80 € 

Od tega neupravičeni stroški 1.970,00 € 

    

Viri financiranja    

Mestna občina Koper 323.656,78 € 

Sredstva programa Interreg V-A Italija - 

Slovenija (ESRR) 

201.808,02 € 

      

Vrednost investicije  -  cesta s krožiščem z 

DDV 

947.865,34 € 

Od tega upravičeni stroški 0,00 € 

Od tega neupravičeni stroški 947.865,34 € 

    

Viri financiranja   

Mestna občina Koper 947.865,34 € 

      

Celotna vrednost investicije  z DDV 1.473.330,14 € 

Od tega upravičeni stroški 523.494,80 € 

Od tega neupravičeni stroški 949.835,34 € 

    

Viri financiranja    

Mestna občina Koper 1.271.522,12 € 

Sredstva programa Interreg V-A Italija - 

Slovenija (ESRR) 

201.808,02 € 

    

KAZALNIKI 

Kazalniki brez 

pomoči 

Skupnosti 

Kazalniki s 

pomočjo Skupnosti 

Finančna merila 

Neto sedanja vrednost -1.393.757,32 € -1.199.711,15 € 

Interna stopnja donosa -7,41% -6,96% 

Relativna neto sedanja vrednost -0,98 -0,98 

Enostavna vračilna doba - - 

Diskontirana vračilna doba - - 

Ekonomska merila 

Neto sedanja vrednost 295.104,30 € 

Interna stopnja donosa 7,12% 

Relativna neto sedanja vrednost 0,26 

Diskontirano razmerje med koristi in stroški 1,25 

Enostavna vračilna doba 11,74 

Diskontirana vračilna doba 23,08 

 

Glavni rezultat investicije 

Glavni rezultat investicije je obnova slemenske ceste v Hrvatinih in izgradnja kolesarske in 

pešpoti, pododsek km 2,905 – km 3,410 Hrvatini - Kolomban. 

 

Skupna vrednost investicije  

Skupna ocenjena vrednost investicije znaša tako po stalnih kot tekočih cenah 1.473.330,14 

€ z 22 % DDV - jem.  
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Viri investicije 

Viri za financiranje investicije so sledeči: 

- Mestna občina Koper 1.271.522,12 € 

- Sredstva programa Interreg V-A Italija – Slovenija (sredstva ESRR) 201.808,02 €, in 

sicer: 

o v letu 2020 10.791,15 € ter  

o v letu 2021 191.016,87 €. 

 

Finančna analiza  

Finančni kazalniki investicije brez pomoči Skupnosti so neugodni, in sicer:  

- finančna interna stopnja donosa investicije ne presega predpisano diskontno stopnjo 4 

%, temu ustrezno je finančna neto sedanja vrednost pri 4 %-ni diskontni stopnji 

negativna in znaša – 1.393.757,32 €, negativna je tudi finančna relativna neto sedanja 

vrednost, ki znaša -0,98. 

 

Obravnavana investicija torej po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ, finančno ne presega prag 

upravičenosti, kar pomeni, da je investicija upravičena do nepovratnih sredstev evropske 

kohezijske politike (v skladu z Uredbo EU 2015/207, točka 2.2.2 navaja, da je projekt 

upravičen do prispevka iz skladov, če je finančna neto sedanja vrednost pred prispevkom 

EU negativna, finančna interna stopnja donosa pa je nižja od diskontne stopnje 

uporabljene za analizo). 

 

Finančni kazalniki investicije s pomočjo Skupnosti so prav tako neugodni, in sicer:  

- finančna interna stopnja donosa investicije ne presega predpisano diskontno stopnjo 4 

%, temu ustrezno je finančna neto sedanja vrednost pri 4 %-ni diskontni stopnji 

negativna in znaša – 1.199.711,15 €, negativna je tudi finančna relativna neto sedanja 

vrednost, ki znaša -0,98. 

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih finančnih kazalnikov je predmetna investicija 

upravičena do prispevka iz sklada (v skladu z Uredbo EU 2015/207, točka 2.2.2 navaja, 

da je projekt upravičen do prispevka iz skladov, če je finančna neto sedanja vrednost s 

pomočjo Unije negativna ali enaka nič, finančna interna stopnja donosa pa je nižja ali 

enaka diskontni stopnji, uporabljeni za analizo). 

 

Ekonomska analiza  

Ekonomski kazalniki za celotno investicijo so ugodni in sicer:  

- ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 295.104,30 € pri 5 

%-nem diskontnem faktorju in 30 letnem ekonomskem obdobju,  

- ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 7,12 %, 

- ekonomsko gledano se investicija povrne v 11,74 letih, 

- ekonomska relativna neto sedanja vrednost znaša 0,26. 

 

Investicija je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ ekonomsko upravičena, vzdržna in zaželena. 

 

Na koncu se lahko zaključi, da je načrtovana investicija potrebna zaradi neposrednih in 

posrednih koristi, ki jih prinaša širšemu družbenemu okolju. Poleg tega pa prispeva k 

uresničevanju zelo pomembnih ciljev, ki so: 
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- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje oz. zmanjšanje količin 

toplogrednih plinov, ki jih proizvaja promet, 

- spodbujanje kolesarjenja in ostalih oblik trajnostne mobilnosti, 

- spodbujanje trajnostnega turizma, 

- spodbujanje sodelovanja med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri 

urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, 

- povečanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. 

 


