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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren
Novogradnja manj zahtevnih objektov
(protipoplavni zid ter meteorna kanalizacija in črpališče)

Namen investicijskega projekta

Cilji investicijskega projekta

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne poplavne
varnosti pred visokimi vodami reke Vipave na območju zaselka Grabec v
urbanem naselju Miren z namenom izboljšanja varstva okolja in učinkovitejšega
upravljanja z vodami (t.j. reko Vipavo). Z realizacijo projekta se bo v zaselku
Grabec na obmejnem območju urbanega naselja Miren izboljšalo stanje reke
Vipave ter preprečilo tako materialne kot tudi nematerialne škode, ki nastajajo v
primeru poplav. S tem se bo izboljšala kakovost bivanjskega okolja lokalnih
prebivalcev.
Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer na
območju zaselka Grabec v urbanem naselju Miren v Občini Miren-Kostanjevica v
načrtovanem obdobju zgraditi protipoplavni zid v skupni dolžini 242,9 m
(novogradnja: 214,9 m; ureditev obstoječega podpornega zidu: 28,0 m). V okviru
investicijskega projekta se bo poleg protipoplavnega zidu izvedlo tudi meteorno
kanalizacijo ter črpališče zalednih padavinskih voda. Novozgrajena infrastruktura
bo omogočala ustrezno protipoplavno varnost na tem območju reke Vipave. S
tem se bodo izboljšali bivanjski pogoji lokalnega prebivalstva ter skrbelo za
varstvo naravnega okolja. Izvedba investicijskega projekta je nujna, saj se bo z
njegovo izvedbo prispevalo k reševanju problematike poplavne varnosti, kar bo
zaščitilo prebivalstvo in infrastrukturo ter posledično zmanjšalo škode, ki nastajajo
v času poplav. Ustrezna zelena / okoljevarstvena infrastruktura poleg
zdravstvenih, sanitarnih in okoljskih standardov zagotavlja oziroma omogoča tudi
razvoj naselij, to je gradnjo stanovanj, oskrbnih dejavnosti in gospodarskih
objektov. Z ureditvijo obravnavanega območja za zagotavljanje ustrezne
protipoplavne varnosti, se želi odpraviti sedanje infrastrukturne probleme ter
omogočiti prebivalcem tega območja kakovostne pogoje življenja in možnosti za
razvoj različnih podjetniških dejavnosti. Prebivalci na obravnavanem območju,
kakor tudi ne Občina Miren-Kostanjevica, ne želijo zaostajati za kraji, ki se
ponašajo z ustrezno okoljevarstveno infrastrukturo. V ta namen bo Občina MirenKostanjevica izvedla v tem dokumentu predvidene gradbene protipoplavne
ukrepe na območju zaselka Grabec v naselju Miren, širše pa bo izvedba projekta
vplivala tudi k varstvi zdravja lokalnega prebivalstva, k varstvu naravnega okolja
ipd. Investicijski projekt je le ena izmed predvidenih aktivnosti v okviru
čezmejnega projekta VISFRIM in njegova izvedba bo pripomogla k doseganju
ciljev na ravni celovitega projekta. Predvidena operacija je ena od prednostnih
investicij v Občini Miren-Kostanjevica.

Lokacija

Občina:
Naselje:
Parcele:

Občina Miren-Kostanjevica
Miren
647/17, 656/4, 661/2, 1159, 1160, 1161/1, 1161/2, 1162 vse k.o.
2325 Miren ter 423, 424/2, 422, 435 vse k.o. Gabrje ob Vipavi

Časovni načrt

Začetek operacije (sklep o potrditvi DIIP):
Izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja:
Predaja izvedenih del namenu:
Zaključek Operacije:

11/2017-12/2017
08/2018-06/2019
07/2019
09/2019

Vrednost investicijskega
projekta (tekoče cene)

Neto vrednost (brez DDV):
Bruto vrednost (z DDV):

472.722,64 EUR
576.721,62 EUR
554.206,84 EUR

Višina upravičenih stroškov:

Viri financiranja

Lastni viri Občine Miren-Kostanjevica
Javni viri ESRR (Interreg Va ITA-SLO)

Datum izdelave

NOVEMBER 2017

105.645,81 EUR
471.075,81 EUR
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UVODNO POJASNILO

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Protipoplavni zid na območju Miren-Grabec« izvedbo
določenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi bi se območju zaselka Grabec v naselju Miren zagotovilo ustrezno
protipoplavno varnost pred visokimi vodami reke Vipave. Investicijski projekt predstavlja enega izmed ukrepov
predvidenih v celovitem čezmejnem projektu VISFRIM-Vipava/Vipacco and Isonzo/Soča Flood RIsk Management.
V okviru investicijskega projekta je predvidena izgradnja novega protipoplavnega zidu v skupni dolžni 214,9 m,
rekonstrukcijo obstoječega zidu v skupni dolžini 28,0 m (skupaj dolžina protipoplavnega zidu bo znašal 242,9 m)
ter izgradnja nove meteorne kanalizacije v skupni dolžini 127,0 m in črpališča zalednih voda. Z izvedbo projekta se
želi zagotoviti ustrezno protipoplavno varnost območja. Operacije je opredeljena kot novogradnja manj
zahtevnih objektov t.j. protipoplavnega zidu ter meteorne kanalizacije in črpališča za zaledne vode. Operacija z
vidika tehnične izvedljivosti predstavlja funkcionalno zaokroženo območje, zato je ekonomsko najbolj upravičena,
ker to pomeni najbolj racionalno priključevanje na obstoječo primarno infrastrukturno omrežje. Nameravana
operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni
infrastrukturni opremljenosti občine. Za izvedbo operacije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V času
izdelave tega dokumenta investitor še ni pridobil gradbenega dovoljenja in vseh potrebnih soglasij s strani
upravljavcev komunalnih in drugih vodov, na katere se bo novozgrajena infrastruktura navezovala. Po izvedbi del
bo potrebno opraviti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.
Vrednost investicijskega projekta je ocenjena po tekočih cenah na 472.722,64 EUR brez DDV oziroma 576.721,62
EUR z DDV. Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 554.206,84 EUR. V DIIP-u je predvideno financiranje
investicijskega projekta iz lastnih virov Občine Miren-Kostanjevica v višini 105.645,81 EUR ter s pridobitvijo
nepovratnih sredstev ESRR v okviru čezmejnega programa Interreg Va Italija-Slovenija v skupni višini 471.075,81
EUR. Časovni načrt izvedbe projekta je od november/december 2017 (sklep o potrditvi DIIP) pa do julija 2019, ko je
predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja. Predaja izvedenih del namenu (v uporabo) je predvidena julija
2019. Zaključek vseh aktivnosti in finančni zaključek projekta je predviden septembra 2019.
Glede na vrsto in ocenjeno vrednost investicijskega projekta je potrebno v skladu s 4. členom Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) pripraviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:
ð Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
ð Investicijski program (IP)
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010
in 27/2016). V okviru DIIP-a pa se je pripravilo tudi enostavno finančno in ekonomsko analizo projekta ter analizo
odvisnosti in tveganj. Podrobnejša finančna in ekonomska analiza projekta bo pripravljena v investicijskem
programu (IP).
Zaradi sodelovanja na prijavi projekta na čezmejni program Interreg Va Italija-Slovenja je bil projekt že vključen v
NRP Občine Miren-Kostanjevica 2017-2020. Ob vključitvi projekta v NRP občine se je pripravilo grobo oceno
predvidenih del v okviru projekta ter neko osnovno finančno konstrukcijo glede na pogoje razpisa. V času od
vključitve projekta v NRP občine pa do izdelave tega dokumenta se je pripravilo vso potrebno projektno tehnično
dokumentacijo za predvidena dela, ki naj bi se jih izvedlo v okviru projekta VISFRIM. S tem se je pridobilo točne
podatke o tem, koliko naj bi znašala vrednost projekta. Na podlagi nove vrednosti projekta se je ustrezno
pripravilo tudi novo finančno konstrukcijo, iz katere je razvidno, da je potrebno za izvedbo projekta zagotoviti več
sredstev v občinskem proračunu, tako lastnih kot tudi EU sredstev. Natančnejša finančna konstrukcija projekta bo
pripravljena v nadaljnji investicijski dokumentaciji, ko bodo že znani tudi pogoji razpisa in predvidena višina
sofinanciranja projekta s strani EU v okviru programa Interreg Va Italija-Slovenija.
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OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER NAVEDBA STROKOVNIH
DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN
NADZOR

1.1

In v e s tito r
Naziv

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Naslov

Miren 137
5291 Miren
Mauricij Humar

Odgovorna oseba

Župan Občine Miren-Kostanjevica

Telefon

+386 (0)5 330 46 70

Telefax

+386 (0)5 330 46 82

E-mail

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Spletna stran

http://www.miren-kostanjevica.si

Matična številka

5881838

Davčna številka

SI 57235708

Transakcijski račun

SI56 0127 5010 0014 366 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis

Vodja projekta/skrbnik

Nevenka Vuk
Višja svetovalka za gospodarstvo in turizem

Telefon

+386 (0)5 330 46 73

E-mail

nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si

Žig in podpis
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1.2

Iz d e lo v a le c in v e s tic ijs k e d o k u m e n ta c ije
Naziv

N I-B O

Odgovorna oseba

Podjetniško svetovanje Robert Likar s.p.
Vipavska cesta 17
5270 Ajdovščina
Robert Likar, u.d.i.s., direktor

Telefon

+386 (0)41 993 612

E-mail

robert.likar@nibo-es.si

Spletna stran

http://www.nibo-es.si

Matična številka

6066143000

Davčna številka

SI 44058802

Transakcijski račun

SI56 3400 0101 0868 404 odprt pri Sparkasse d.d.

Naslov

Žig in podpis

1.3

U p ra v lja v e c
Naziv

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Naslov

Miren 137
5291 Miren
Mauricij Humar

Odgovorna oseba

Župan Občine Miren-Kostanjevica

Telefon

+386 (0)5 330 46 70

Telefax

+386 (0)5 330 46 82

E-mail

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Spletna stran

http://www.miren-kostanjevica.si

Matična številka

5881838

Davčna številka

SI 57235708

Transakcijski račun

SI56 0127 5010 0014 366 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis
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1.4

S tr o k o v n i d e la v c i in s lu ž b e o d g o v o r n i z a p r ip r a v o , iz v e d b o in n a d z o r

Odgovorna oseba investitorja

Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Odgovorni vodja projekta s strani
investitorja

Nevenka Vuk, višja svetovalka za gospodarstvo in turizem

Odgovorna oseba s strani izdelovalca
investicijske dokumentacije

Robert Likar, u.d.i.s. IZS S-1431

Odgovorna oseba s strani izdelovalca
projektne dokumentacije
(odgovorni vodja projekta)

Valdi Černe, u.d.i.g. IZS G-0641

Odgovorna oseba s strani upravljavca

Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

NI-BO Robert Likar s.p., Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina

Hydrotech d.o.o., Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
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2

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB IN
RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2 .1

P re d s ta v ite v in v e s tito r ja O b č in e M ir e n -K o s ta n je v ic a

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Miren-Kostanjevica. Sedež občine se nahaja na
naslovu Miren 137, 5291 Miren. Odgovorna oseba občine je župan Mauricij Humar. Občina Miren-Kostanjevica leži
na zahodu Slovenije in je ena izmed 13-ih občin Goriške statistične regije. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na
severu z Občino Šempeter-Vrtojba, na vzhodu z Mestno občino Nova Gorica in na jugu z Občino Komen. Pokrajina
občine je zelo raznolika. Del imenovan tudi ''Vrt Goriške'' sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna
polja, vrtovi in sadovnjaki, med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z
značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje.
Tu sta doma kraški pršut in teran. Njena pristojna upravna enota je Nova Gorica. Občina je s 62,8 km2 po svoji
površini ena izmed srednje velikih občin v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 109. mesto.
Tabela 1:

Osebna izkaznica Občine Miren-Kostanjevica.

občina

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

površina

62,8 km2

središče občine (sedež)

Miren

število krajevnih skupnosti

8

krajevne skupnosti

Bilje, Kostanjevica na Krasu, Miren, Opatje selo, Orehovlje, Sela na Krasu,
Vojščica, Temnica

število naselij v občini

15

naselja

Bilje, Hudi Log, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren,
Nova vas, Novelo, Opatje selo, Orehovlje, Sela na Krasu, Temnica, Vojščica,
Vrtoče

število prebivalcev v občini (2017)

4.838

gostota naseljenosti občine (2017)

77,0 prebivalcev na km2

število gospodinjstev v občini (2015)

1.847

povprečna velikost gospodinjstva (2015)

2,6 prebivalcev na gospodinjstvo

število družin v občini (2015)

1.434

indeks staranja prebivalstva občine (2017)

144,3

povprečna starost preb. občine (2016)

44,4 let

naravni prirast občine (2016)

-4

skupni prirast občine (2016)

11

Vir: SURS, oktober 2017.

Število prebivalcev občine iz leta v leto stalno niha, v zadnjem obdobju pa predvsem zaradi negativnega
selitvenega prirasta med občinami v RS, število prebivalcev občine pada. Danes v občini živi 4.838 prebivalcev, in
sicer 2.436 moških in 2.402 žensk. Ti tvorijo 1.847 gospodinjstev, pri čemer povprečna velikost gospodinjstva
znaša 2,6 oseb. V preteklosti je število prebivalcev naraščalo predvsem zaradi priselitev iz tujine in naravnega
prirasta, danes pa se število prebivalcev ohranja predvsem zaradi naravnega prirasta in v zelo nizki meri zaradi
priselitev iz tujine. Selitveni prirast med občinami v RS pa je v opazovanem obdobju skozi leta stalno negativen,
razen z izjemo leta 2016, ko je zopet pozitiven. Skupni prirast Občine Miren-Kostanjevica je danes v večji meri
odvisen od naravnega prirasta, njegovo nihanje pa pogojuje predvsem selitveni prirast. V preteklosti je bil
selitveni prirast in posledično skupni prirast pozitiven predvsem zaradi priselitev iz tujine, danes pa je pozitiven
zaradi ponovnega pozitivnega prirasta med občinami v RS. Starostna struktura prebivalstva je za slovenske
razmere že razmeroma slaba. Povprečna starost prebivalstva občine znaša 44,4 let, kar je enako kot povprečje
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regije (44,4 let) ter višje od povprečja države (43,0 let). Ravno tako je v občini že zelo slab tudi indeks staranja
prebivalstva, ki znaša 144,3, ki je višji od povprečja regije (143,8) in tudi od povprečja države (126,5).
Obstoj sedanjih naselij na območju Občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in antiko. O tem pričajo
številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v Mirnu in v Biljah. Najzanimivejše
turistične točke v občini so: Mirenski grad z romarsko cerkvijo Žalostne Matere Božje iz 13. stoletja; Trstelj kot
najvišji hrib in najvišja razgledniška točka v občini, z urejenimi planinskimi potmi in planinsko kočo ''Trstelj'';
Kraške jame (mnoge še neraziskane), globoke tudi do 70 m, primerne za jamarski šport; kolesarske poti in
sprehajalne poti ter znamenitosti iz 1. svetovne vojne v okviru nastajajočega projekta Poti miru na Krasu. Na reki
Vipavi je zelo razširjeno športno ribištvo. V času delovanja občine je bilo ogromno storjenega na področju razvoja
cestne in komunalne infrastrukture. Občina si zelo prizadeva skrbeti za okolje in prostor, za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, ustrezne ekonomsko-poslovne infrastrukture, kmetijstva, turizma, športno-rekreacijskih in
kulturnih dejavnosti, šolstva predvsem na območju njenega podeželja.
Razvoj poselitve v Občini Miren-Kostanjevica v zadnjem obdobju opredeljuje predvsem urbana koncentracija v
ravninskem delu občine, kjer živi cca 68% vseh prebivalcev. Kritičnega praznjenja zaenkrat še ni opaziti nikjer,
vendar obstaja nevarnost, da se to zgodi. Celotno območje Krasa v občini, razen Opatjega sela, je že opredeljeno
kot demografsko ogroženo območje.
Edini urbani naselji v občini sta Miren in Bilje. Vsa ostala naselja sodijo med vasi, saj nobeno od naselij ne dosega
praga 500 prebivalcev. Kljub temu, da nimata zadostnega števila prebivalcev, naselji Kostanjevica na Krasu in
Opatje selo sodita med podeželska naselja, saj opravljata funkcijo lokalnih središč.
Tudi oskrbne dejavnosti ter zaposlitvene možnosti so skoncentrirane v naseljih ravninskega dela občine,
predvsem v Mirnu in Biljah. Kljub temu je Miren kot občinsko središče, predvsem v odnosu do ostalih občinskih
središč v neposredni bližini Nove Gorice (Renče, Šempeter pri Gorici), še vedno prešibek. V Mirnu bi bilo potrebno
izboljšati nivo opremljenosti s centralnimi dejavnostmi, predvsem pa okrepiti zaposlitvene možnosti.

2 .2

A n a liz a o b s to je č e g a s ta n ja
2.2.1

Reka Vipava in poplave1

Porečje reke Vipave je eno izmed 17-ih porečij v Sloveniji ter sodi v povodje Jadranskega morja, in sicer v povodje
reke Soče. Porečje reke Vipave je tudi eno izmed 61ih identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. Reka
Vipava je reka v JZ Sloveniji, levi pritok reke Soče. Izvira iz več kraških izvirov v mestu Vipava in teče večinoma poti
po južnem obrobju Vipavske doline proti zahodu. V spodnjem toku se premakne povsem ob vznožje Krasa in teče
po južnem robu Goriškega polja vse do izliva v reko Sočo pri Sovodnjah v Italiji. Večji desni pritoki reke so Bela,
Hubelj, Lijak in Vrtojbca, večja leva pritoka pa sta Močilnik in Branica. Vipava ima tipičen dinarski dežno-snežni
režim z izrazitim prvim viškom pozno jeseni (november–december) in precej neizrazitim drugim viškom spomladi
(marec–april). Jesenski višek je posledica izdatnih jesenskih padavin, šibek spomladanski višek je vsaj deloma
posledica taljenja snega na visokih dinarskih planotah. Najmanjši pretoki so poleti (julij–avgust), zimski nižek je
zelo neizrazit (februar). Za kraške izvire Vipave sta značilna visok specifični odtok (57,6 l/s/km2) in tudi zelo visok
odtočni količnik (72,0%), kar je posledica globokega krasa v njihovem zaledju. Zaradi specifičnih hidroloških in
podnebnih razmer se obe vrednosti v spodnjem toku močno zmanjšata: na vodomerni postaji Miren znaša
specifični odtok samo 16,2 l/s/km2, odtočni količnik pa 30,3%, kar so značilne vrednosti za vodotoke v
submediteranskem podnebju.
Izdatni kraški izviri pri Vipavi dajejo reki na začetku poti izrazit kraški značaj, vendar se kraške značilnosti hitro
zabrišejo, saj sta okrog dve tretjini porečja Vipave zgrajeni iz neprepustnega fliša, s katerega odtekajo vode
površinsko. Pri povprečnem pretoku na vodomerni postaji Miren I (17,5 m3/s) prispevajo kraški izviri le še slabo
polovico vode (od tega več kot tri četrtine kraški izviri pri Vipavi), ob največjih pretokih pa se delež kraške vode

1

Poglavje je povzeto s spletnih strani: Wikipedija – Reka Vipava, Moja občina – Občina Miren-Kostanjevica ipd.
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zmanjša na dobro tretjino (v približno enakih deležih izviri v Vipavi, Hubelj in Lijak), dve tretjini vode pa pritekata s
flišnega površja.
Vipava je pogosto poplavljala tudi v preteklosti, vendar visoke vode niso povzročale zelo veliko škode, saj je bilo
dolinsko dno ob njej večinoma mokrotno, poraščeno s travniki in v zgornjem delu Vipavske doline skoraj
neposeljeno. Tudi kraški izviri so občasno poplavljali najbližje hiše v Vipavi, izrazito hudourniški značaj pa ima
Močilnik, ki je tudi nekoč delal precej težav. Dolinsko dno ob spodnjem toku Vipave pa je gosto poseljeno, več
naselij stoji tik ob reki in so jih že nekdaj občasno ogrožale poplave. Potem ko so v 80. letih 20. stoletja v
zgornjem delu doline (Ajdovsko in Vipavsko polje) izvedli obsežne melioracije, izkopali številne osuševalne jarke
in regulirali strugo Vipave, se je povečal in pospešil dotok vode v spodnji del Vipavske doline, kjer se v zadnjih
desetletjih soočajo z velikimi težavami zaradi naraslih voda in poplav, še zlasti v Mirnu. Po takratnih projektih so
nameravali namesto naravnih površin za zadrževanje viškov vode (poplavne ravnice ob Vipavi in pritokih) zgraditi
več umetnih zadrževalnikov, ki bi hkrati služili tudi zbiranju vode za umetno namakanje, vendar projekt ni bil
izpeljan do konca in je bil zgrajen samo zadrževalnik Vogršček, vendar tudi ta ni izpolnil pričakovanj in je zaradi nevzdrževanja in dotrajanosti neuporaben. Pred melioracijami (leta 1982) je bil obseg poplavnega sveta ocenjen na
1.300 ha (ob 20-letnih vodah) oziroma 1.600 ha (ob 100-letnih vodah). Najobsežnejši poplavi v zadnjih letih sta bili
29. in 30. marca 2009 ter 18. in 19. septembra 2010. Obe poplavi sta povzročili daleč največ škode v spodnjem delu
doline, kjer so bile poplavljene obsežne kmetijske površine (njive, sadovnjaki, vinogradi) ter številne
stanovanjske hiše in drugi objekti v Mirnu, Orehovljah, Biljah, Bukovici, Prvačini in Dornberku. Septembra 2010 je
Vipava poplavila več stanovanjskih hiš že ob izviru, največ škode pa je bilo spet v spodnjem toku, predvsem v
industrijski coni v Batujah, v Mirnu, Biljah in Renčah (poplavljenih je bilo 213 stanovanjskih zgradb ter veliko število
gospodarskih in pomožnih objektov).
Že pred septembrsko poplavo 2010 so ob spodnjem toku Vipave poskušali z različnimi gradbenimi posegi
(protipoplavni nasipi idr.) zmanjšati nevarnost poplav, vendar ti ukrepi niso zadoščali, saj so ob takratnem
dogodku vode poplavljale tudi ponekod, kjer prej ni bilo poplav. Ključni problem poplav v spodnjem toku Vipave
ostaja prehiter dotok prevelikih količin vode iz zgornjega dela doline zaradi regulacij rečnih strug (poleg Vipave še
Hublja in Lijaka), osuševalnih jarkov in povečanega deleža njivskih površin na območju nekdanjih mokrotnih
travnikov. To se je ob poplavah 2010 še stopnjevalo zaradi predhodne namočenosti tal, tako da so velike količine
padavin odtekale po najkrajši poti v Vipavo in po njej v spodnji del doline. Ravno tako je reka Vipava v Mirnu
poplavljala in zalivala kleti tudi leta 2014 in 2016.
Slika 1:

Prikaz poplav reke Vipave na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2014.

Vir: Spletna stran Moja občina – Občina Miren-Kostanjevica, Poplave 5.1.2014.

Po podatkih iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPI SI), številka 35500-5/2017/8, datum:
27.06.2017, znaša površina porečja reke Vipave na območju Miren, ki je identificirano kot območje pomembnega
vpliva poplav, 0,44 km2, na njem prebiva 760 stalnih in začasnih prebivalcev. Na območju je 214 stavb s hišno
številko, 10 enot kulturne dediščine, 1 kulturni spomenik državnega pomena, 87 poslovnih subjektov, 778
ocenjeno število zaposlenih. Na območju so 3-je pomembni objekti družbene infrastrukture državnega pomena.
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2.2.2

Opis stanja na področju predvidenih posegov

Območje obravnave investicijskega projekta je zaselek Grabec v urbanem naselju Miren v Občini MirenKostanjevica. Zaselek leži ob stari cestni povezavi za Trst, neposredno ob državni meji z Italijo. Območje zaselka je
poplavno ogroženo. Poplavno ogrožena je skupina starih objektov neposredno ob strugi reke Vipave, kjer je
nekoč deloval mlin in obrat usnjarske predelave. Na območju poteka tudi lokalna/občinska cesta JP 759235, ki je v
času poplav neprevozna. Zajem vode je bil urejen z jezom, ki pa je bil zaradi dolgotrajnega propadanja
spremenjen v drčo. Poleg starejših objektov pri Grabcu je ogroženih tudi nekaj objektov vzdolž ceste skozi
Vodmat ter del zaselka Na potoku. Skupno je na tem območju ob nastopu visokih voda reke Vipave, 100-letne
povratne dobe, poplavno ogroženih 20 stanovanjskih objektov in 7 gospodarskih objektov.
Slika 2:

Prikaz obstoječega stanja na območju zaselka Grabec v Mirnu.

Vir: Google Zemljevid.

2 .3

R a zlo g i z a in v e s tic ijs k o n a m e r o

Z Zakonom o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002, 2/2004-ZZdrl-a, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013,
40/2014 in 56/2015) je določeno, da se kot obvezna državna gospodarska javna služba (na področju urejanja voda)
izvajajo naslednje aktivnosti:
obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim
delovanjem voda,
izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in
zagotavljanje vodovarstvenega nadzora.
Vrsta in obseg gospodarskih javnih služb urejanja voda, vrste izrednih ukrepov ter način njihovega izvajanja in
delovanje javne službe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda so podrobneje
določeni v Pravilniku o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Z
Uredbo o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah
teh javnih služb pa je določen način izvajanja, organizacija, financiranje in koncesija za izvajanje obveznih državnih
gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda. Zadostna višina sredstev in primerna oblika oziroma način
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zagotavljanja sredstev za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda sta ključna za nemoteno, učinkovito in
kvalitetno izvajanje teh aktivnosti, ki zelo prispevajo k zmanjševanju poplavne ogroženosti.
Glavni razlog za izvedbo investicijskega projekta je zagotoviti poplavno varnost zaselka Grabec v urbanem
naselju Miren ter tako preprečiti ponovno nastajanje materialnih in nematerialnih škod v času visokih voda reke
Vipave. Že v predhodnem poglavju je navedeno, da je območje zaselka eno izmed najbolj poplavno ogroženih
območij v Mirnu. Poplavno ogrožena je skupina starih objektov neposredno ob strugi reke Vipave, kjer je nekoč
deloval mlin in obrat usnjarske predelave. Na območju poteka tudi lokalna/občinska cesta JP 759235, ki je v času
poplav neprevozna. V času nastopa visokih voda je stanje na območju zelo nevarno, saj je vsa okoljska
infrastruktura zastarela in ne zagotavlja več ustrezne poplavne varnosti. Izvedba investicijskega projekta je tako
rekoč nujna, saj se bo z njegovo izvedbo prispevalo k reševanju problematike poplavne varnosti, kar bo zaščitilo
prebivalstvo in infrastrukturo ter posledično zmanjšalo škode, ki nastajajo v času poplav. Iz vsega navedenega
sledi, da so temeljni razlogi za investicijsko namero (nameni, ki jih želimo z izvedbo operacije doseči) naslednji:
ð implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja okolja in
preprečevanju poplavne ogroženosti;
ð zagotovitev ustrezne, kakovostne zelene / okoljevarstvene infrastrukture na obravnavanem območju;
ð rešitev problema poplavljanja in neurejenega meteornega odvodnjavanja ter s tem zaščito objektov,
kmetijskih zemljišč ter vozišča občinske ceste pred propadanjem na območju zaselka Grabec v urbanem
naselju Miren ter s tem tudi povečanje okoljske učinkovitosti;
ð zagotovitev ustrezne varnosti za vse lokalne prebivalce in obiskovalce območja ter varnost okoliških
zemljišč;
ð izboljšanje atraktivnosti (privlačnosti) kraja za prihod novih prebivalcev in obiskovalcev v naselje in
občino;
ð zagotovitev kakovostnih storitev javne gospodarske službe za vse prebivalce, obiskovalce in
gospodarske objekte na območju (lokaciji) obravnave tega investicijskega projekta ter posredno tudi
same Občine Miren-Kostanjevica ter zagotovitev visoke kakovosti vseh javnih storitev v občini;
ð vzpostavitev kakovostnejšega življenjskega, bivanjskega okolja;
ð zagotovitev pogojev za nadaljnji okoljski, gospodarski, družbeno-ekonomski in demografski razvoj
obravnavanega območja, okoliških naselij in občine;
ð pripomoči k uresničevanju strateških ciljev strategije »Vizija za Vipavo«; ter
ð realizacija projektov, ki jih je Občina Miren-Kostanjevica navedla v lastnem razvojno-strateškem
dokumentu »Vizija in strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017-2025«.
Ustrezna zelena / okoljevarstvena infrastruktura poleg zdravstvenih, sanitarnih in okoljskih standardov zagotavlja
oziroma omogoča tudi razvoj naselij, to je gradnjo stanovanj, oskrbnih dejavnosti in gospodarskih objektov. Z
ureditvijo obravnavanega območja za zagotavljanje ustrezne protipoplavne varnosti, se želi odpraviti sedanje
infrastrukturne probleme ter omogočiti prebivalcem tega območja kakovostne pogoje življenja in možnosti za
razvoj različnih podjetniških dejavnosti. Prebivalci na obravnavanem območju, kakor tudi ne Občina MirenKostanjevica, ne želijo zaostajati za kraji, ki se ponašajo z ustrezno okoljevarstveno infrastrukturo. V ta namen bo
Občina Miren-Kostanjevica izvedla v tem dokumentu predvidene gradbene protipoplavne ukrepe na območju
zaselka Grabec v naselju Miren, širše pa bo izvedba projekta vplivala tudi k varstvi zdravja lokalnega prebivalstva,
k varstvu naravnega okolja ipd.
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3

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3 .1

R a z v o jn e m o ž n o s ti in c ilji in v e s tic ijs k e g a p r o je k ta
3.1.1

Razvojne možnosti

Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših problemov in izzivov tako za človeka kot tudi za okolje.
Vse bolj jasno je, da z ukrepi za blaženje, ne bomo preprečili podnebnih sprememb in zmanjšali njihovih
negativnih vplivov. Zato so, ob izvajanju ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo podprti v okviru
prednostne osi 4, pomembna tudi vlaganja v ukrepe za prilagajanje nanje. Iz Poročila o napredku o oceni tveganj
za posamezne nesreče v RS za leto 2011 in matrike tveganj izhaja, da predstavljajo poplave največje posamično
tveganje. Zato bo iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj podpora namenjena predvsem
namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam na področjih poplavne ogroženosti, spodbujalo
pa se bo tudi naložbe za obravnavo posebnih tveganj in zagotovitev pripravljenosti na nesreče.
V zadnjih cca 25 letih so večji poplavni dogodki v Sloveniji povzročili za cca 1.800 mio EUR škode (cca 2.100 mio
EUR z DDV). Samo v zadnjih 10-ih letih pa so večji poplavni dogodki v letih 2007, 2009, 2010, 2012 in 2014 v Sloveniji
povzročili za cca 1.000 mio EUR škode (cca 1.200 mio EUR z DDV). V zadnjih 10-ih letih se v Sloveniji srečujemo s
cca 120 mio EUR neposredne škode kot posledice poplav, če pa ocenimo še dodatno posredno škodo (izpad
prihodkov gospodarskih subjektov, propad podjetij, prekinjene infrastrukturne in komunikacijske povezave,
dolgoročne posledice itd.) lahko grobo ocenimo, da se v Sloveniji srečujemo s cca 150 mio EUR letnih škod kot
posledice poplav. Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob
upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi popolnoma varen, vključuje
aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v
primeru nastopa poplav. Pristopi k obvladovanju poplavne ogroženosti so lahko zelo različni; glede na trenutno
stanje znanosti in stroke na tem področju pa enega izmed njih za države članice vsaj do določene mere enotno
določa Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju
poplavne ogroženosti oziroma t.i. poplavna direktiva. Poplavna direktiva je bila pripravljena in uveljavljena z
namenom, da se znotraj območja Evropske skupnosti vzpostavi skupen oziroma enoten okvir za oceno in
obvladovanje poplavne ogroženosti, pri tem pa se predvsem upošteva oziroma sledi cilju zmanjševanja škodljivih
posledic poplav na zdravje ljudi, gospodarstvo, kulturno dediščino in okolje. Poplavna direktiva predvsem določa
aktivnosti, ki jih morajo države članice izvajati, da bi lahko bolj učinkovito obvladovale poplavno ogroženost v
okviru pretežno nacionalnih in tudi čezmejnih porečij. Zato se je na podlagi t.i. predhodnih ocen poplavne
ogroženosti v vseh državah članicah ugotoviti oziroma identificirati poplavno ogroženost zdravja ljudi,
gospodarstva, kulturne dediščine in okolja, določiti območja pomembnega vpliva poplav. Ta območja
predstavljajo območja v posamezni državni članici, kjer lahko ob nastopu poplav pride do večjih škodljivih
posledic iz naslova zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja. Za ta identificirana območja
pomembnega vpliva poplav morajo države članice pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne
ogroženosti, v katerih detajlno opredelijo vire ter stopnjo poplavne nevarnosti in evidentirajo škodo, do katere
lahko pride ob nastopu ekstremnih poplavnih dogodkov. Z namenom obvladovanja oziroma zmanjševanja
poplavne ogroženosti na teh območjih pomembnega vpliva poplav v okviru porečij pa morajo države članice
pripraviti Načrt za obvladovanje oziroma zmanjševanje poplavne ogroženosti, v katerem na podlagi načel analize
strokov in koristi, načela solidarnosti in načela vključevanja sodelovanja javnosti do določene stopnje že določijo
in predvidijo ukrepe, s katerimi bi se ugotovljena poplavna ogroženost zmanjšala (Načrt zmanjševanja poplavne
ogroženosti 2017-2021 (NZPI SI), številka 35500-5/2017/8, datum: 27.06.2017).
Spremembe dejanske rabe zemljišč lahko v določenih primerih spremenijo geografske in hidrološke lastnosti
porečja in tako vplivajo na dinamiko porazdelitve odtoka (površinski, podpovršinski, bazični) znotraj porečja. S
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ciljem zmanjševanja poplavne nevarnosti (in z njo pogosto povezanih procesov kot so erozija ali plazenje zemljine
ali snega) je treba dolgoročno na prispevnih območjih, ki so visoko poplavno ogrožena, izvesti tudi makro ali
mikro prilagoditve v smislu rabe zemljišč, ki znižujejo konice visokih voda ali na drug način pozitivno vplivajo na
zmanjševanje poplavne ogroženosti. Porečje Vipave je z vidika avtomatskega meteorološkega monitoringa dovolj
dobro pokrito. Prav tako je na porečju Vipave vzpostavljenih večje število avtomatskih hidroloških postaj, vseeno
pa je za preveriti smiselnost vzpostavitve novih lokacij avtomatskih hidroloških postaj. Poleg tega pa je potrebno
poplavno ogrožene subjekte tudi ustrezno izobraziti in ozaveščati o poplavni ogroženosti in predvsem o tem,
kako postopati čim bolj samozaščitno v času po napovedi poplave, med poplavo in po poplavi. Predvsem velik
poudarek je treba dati izobraževanju najmlajših (otrok, mladostnikov) in najbolj ranljivih (starostniki, negibni itd.).
Na podlagi vsega zgoraj navedenega je Občina Miren-Kostanjevica videla na področju preprečevanja poplavne
ogroženosti potencial za lasten razvoj in dobrobit lastnega prebivalstva, ki živi na tem območju. S tem namenom
se je pristopila k čezmejnemu projektu v okviru Interreg Va Italija-Slovenija 2014-2020 z akronimom VISFRIMVipava/Vipacco and Isonzo/Soča Flood RIsk Management. Projekt VISFRIM je strateški projekt na temo Celoviti,
čezmejno usklajeni in na inovativnih tehnologijah temelječi negradbeni in gradbeni protipoplavni ukrepi na
čezmejnem povodju Soče (v Sloveniji in Italiji) s poudarkom oziroma večino aktivnosti na čezmejnem porečju
Vipave (del povodja Soče tako v Sloveniji kot v Italiji). Projekt je podprla Stalna slovensko-italijanska komisija za
vodno gospodarstvo, projekt je vključen tudi v slovenski Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti in bo v
letošnjem letu prijavljen na razpis programa Interreg Va Italija-Slovenija 2014-2020 (Prednostna naložba 6f:
Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovite rabe virov v sektorju ravnanja z
odpadki, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi, oziroma za zmanjšanje onesnaževanja zraka). V okviru projekta
bo izdelana celovita študija zmanjšanja poplavne ogroženosti porečja Vipave (ob upoštevanju že obstoječih
podatkov in že izdelanih kart). Predvidena je izvedba poplavnega kartiranja območij, kjer to še ni storjeno, in
priprava dokumentacije za nekatere gradbene protipoplavne ukrepe. V okviru projekta je predvidena tudi izvedba
manjših gradbenih protipoplavnih ukrepov, med katerimi je tudi izgradnja protipoplavnega zidu na območju
zaselka Grabec v naselju Miren (predmet obravnave tega dokumenta). V okviru projekta VISFRIM pa je
predvidena tudi izvedba negradbneih ukrepov, in sicer je predviden razvoj orodja za izmenjavo informacij z
nadgradnjo sistema za napovedovanje poplav in ozaveščanje lokalnih prebivalcev o poplavah. Vodilni partner
projekta je: Autorita di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Autorita di
Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali). Občina Miren-Kostanjevica je poleg Direkcije RS za vode, Agencije RS za
okolje in ostalih občin/lokalnih skupnosti v Sloveniji ter Dežele Furlanije Julijske Krajine itd. v porečju reke Vipave
partner na projektu, saj je ena izmed občin Vipavske doline, kjer je največja poplavna ogroženost. Pripravo
protipoplavnih dokumentov in ukrepov na območju občin Vipavske doline v tem programskem obdobju je za
projekt VISFRIM potrdila na zasedanju maja 2016 tudi stalna slovensko-italijanska komisija za vodno gospodarstvo
(projekt je bil s strani komisije podprt kot eden izmed dveh strateških projektov).

3.1.2

Namen in cilji investicijskega projekta

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred visokimi
vodami reke Vipave na območju zaselka Grabec v urbanem naselju Miren z namenom izboljšanja varstva okolja
in učinkovitejšega upravljanja z vodami (t.j. reko Vipavo). Z realizacijo projekta se bo v zaselku Grabec na
obmejnem območju urbanega naselja Miren izboljšalo stanje reke Vipave ter preprečilo tako materialne kot tudi
nematerialne škode, ki nastajajo v primeru poplav. S tem se bo izboljšala kakovost bivanjskega okolja lokalnih
prebivalcev.
Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer na območju zaselka Grabec v urbanem
naselju Miren v Občini Miren-Kostanjevica v načrtovanem obdobju zgraditi protipoplavni zid v skupni dolžini
242,9 m (novogradnja: 214,9 m; ureditev obstoječega podpornega zidu: 28,0 m). V okviru investicijskega projekta
se bo poleg protipoplavnega zidu izvedlo tudi meteorno kanalizacijo ter črpališče zalednih padavinskih voda.
Novozgrajena infrastruktura bo omogočala ustrezno protipoplavno varnost na tem območju reke Vipave. S tem
se bodo izboljšali bivanjski pogoji lokalnega prebivalstva ter skrbelo za varstvo naravnega okolja.
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Z izpeljavo investicijskega projekta bodo doseženi naslednji splošni, neposredni cilji:
ð zgraditi nov protipoplavni zid ter s tem preprečiti možnosti večjih poplav na območju zaselka Grabec v
Mirnu;
ð pridobiti novo, ustrezno in kakovostno zeleno/okoljevarstveno infrastrukturo;
ð izogniti se novim tveganjem pred poplavami ter tako izogniti se večjim škodam na stanovanjskih in
gospodarskih objektih, kmetijskih zemljiščih ipd. ob morebitnih večjih količinah padavin;
ð zagotoviti javni interes v smislu čim večjega varstva zdravja ljudi, okolja, gospodarstva in kulturne
dediščine;
ð zmanjšati obstoječe območje poplavne ogroženosti med in po poplavah;
ð krepiti zavedanje prebivalcev o poplavni ogroženosti;
ð preprečiti poplavno nevarnost oziroma izvesti ustrezne aktivnosti za zmanjšanje poplavne nevarnosti ter
spodbuditi ustrezno rabo zemljišč, gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči ipd.;
ð varovati poplavno območje oziroma izvesti ustrezne aktivnosti za zmanjšanje verjetnosti poplav oziroma
zmanjševanje vpliva poplav na določeni lokaciji in povečanju odpornosti na poplave;
ð blažiti in uspešno se prilagajati podnebnim spremembam ter preprečevati naravne nesreče (poplave);
ð izboljšati kakovost okolja in zagotoviti učinkovito upravljanje vode;
ð izboljšati kakovost javnih storitev v primeru poplavne ogroženosti (zmanjšanje poplavne ogroženosti
živečega prebivalstva ob reki Vipavi);
ð povečati/izboljšati privlačnost (atraktivnost) območja za bivanje in opravljanje poslovnih dejavnosti;
ð zagotoviti prebivalcem občine kvalitetno bivanje;
ð prispevati k okoljskemu, družbenemu, demografskemu in gospodarskemu razvoju Občine MirenKostanjevica in izboljšati blagostanje in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev.

3 .2

U s k la je n o s t in v e s tic ijs k e g a p ro je k ta z ra z v o jn im i s tra te g ija m i in
p o litik a m i
3.2.1

Usklajenost investicijskega projekta z občinskimi razvojnimi strategijami,
politikami, dokumenti in programi

Investicijski projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami, dokumenti in
programi ter je vključen v Načrt razvojnih programov Občine Miren-Kostanjevica za obdobje 2017-2020 ter v
Proračunu Občine Miren-Kostanjevica. Po potrditvi tega dokumenta se bo ustrezno popravilo finančno
konstrukcijo projekta NRP Občine Miren-Kostanjevica 2018-2021.
Investicijski projekt je skladen/usklajen tudi z razvojnim dokumentom občine t.j. Vizija in strategija razvoja Občine
Miren-Kostanjevica 2017-2025, in sicer z drugo strateško prioriteto občine »Občina Miren-Kostanjevica je pr(a)vi
varuh svojih voda in narave«, njenim ciljem 2: Ureditev podrobnega načrta protipoplavne zaščite porečja reke
Vipave po posameznih fazah, v okviru ukrepa 4: Projekt VISFRIM – dolgoročni načrt protipoplavne zaščite v
okviru Interreg Va Slo/Itl.
Poleg tega je projekt usklajen tudi z dokumentom »Strokovne zasnove ureditve vodnega in obvodnega prostora
ob reki Vipavi na območju Občine Miren-Kostanjevica«, ki ga je v sodelovanju z Občino Miren-Kostanjevica
pripravil Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani. Projekt zasleduje razvojni cilj dokumenta, ki je izboljšati
kakovost življenja v Občini Miren-Kostanjevica, pomembnemu delu porečja Vipave, z ureditvami za zmanjšanje
poplavne ogroženosti.

3.2.2

Usklajenost investicijskega projekta z drugimi razvojnimi strategijami,
politikami, dokumenti in programi v Sloveniji in EU

Investicijski projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z zakonodajo v Sloveniji
in EU. Naložba v javno infrastrukturo v občini bo pripomogla k rasti in zbliževanju območja razvitosti z ostalimi
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območji, gospodarski, družbeni, okoljski in trajnostni razvoj ipd., kar pomeni, da usklajenost investicijskega
projekta s cilji in strategijami strateških dokumentov, zakonov in politik v Sloveniji pomeni njegovo usklajenost
tudi z mednarodnimi listinami. Obravnavani investicijski projekt je skladen z naslednjimi razvojnimi strategijami,
politikami, dokumenti, zakoni in programi:
ð Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020;
ð Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020;
ð Program sodelovanja med Italijo in Slovenijo (Interreg Va Italia-Slovenija) 2014-2020;
ð Regionalnega razvojnega programa Severno primorske regije 2014-2020;
ð Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO SI);
ð Politika urejanja prostora Slovenije;
ð Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS).
Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020: SRS za obdobje 2014-2020 poudarja, da je potrebno
posebno pozornost nameniti razvoju, ki prinaša delavna mesta, večjo produktivnost in ne negativno vpliva na okolje.
Vizija razvoja v okviru SRS: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev
zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Razvojne prioritete SRS: 1.
Konkurenčno gospodarstvo; 2. Znanje in zaposlovanje; 3. Zeleno življenjsko okolje ter 4. Vključujoča družba. Razvoj
mora temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, človeških, finančnih in naravnih, na inovativni in intenzivni
uporabi informacijsko komunikacijskih in tehnologije, ter na ustrezni delitvi bremen in ugodnosti ob povečanju
zaposlenosti. Obravnavani investicijski projekt se neposredno ujema s SRS v tretji razvojni prioriteti »Zeleno življenjsko
okolje«. V okviru tretje razvojne prioritete »Zeleno življenjsko okolje« so podprta vlaganja v infrastrukturo in drugi ukrepi, ki
jih bo neposredno zasledoval tudi predmetni investicijski projekt, in sicer so predvidena vlaganja infrastrukturo in drugi
ukrepi, ki spodbujajo učinkovito doseganje okoljskih ciljev na področju varovanja kakovosti voda (odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode), odpadkov (preprečevanje, recikliranje/prenova, ravnanje) in zagotavljanja dostopa do
kakovostne pitne vode za vse prebivalce, preventiva pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplave, suše ipd.), sanacija
okoljsko degradiranih območij ipd. Poleg tega pa se bo tudi z vlaganji v zeleno infrastrukturo in ukrepi skrbelo za varstvo
narave in ohranjanje biodiverzitete ter zagotavljanje sistema biološke varnosti. Občina Miren-Kostanjevica bo z izvedbo
obravnavanega projekta zasledovala navedene cilje iz SRS, saj iz vsega navedenega v tem dokumentu vidimo, da so cilji
obravnavanega investicijskega projekta skladni z razvojnimi prioritetami in cilji SRS.
Projekt je usklajen s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020 , in sicer s prednostno osjo 5 »Prilagajanje na podnebne spremembe«, specifičnim ciljem »Nižja poplavna
ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav« v okviru prednostne naložbe: Podpora naložbam za prilagajanje
podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu. Obravnavanih investicijski projekt pa bo
neposredno pripomogel k doseganju navedenega specifičnega cilja, saj se bo z izvedbo projekta zagotovilo ustrezno
poplavno varnost na območju Grabca v naselju Miren. Rezultat projekta bo manjše število poplavno ogroženih stavb in
objektov na območju reke Vipave. Posredno pa bo investicijski projekt pripomogel tudi k doseganju ciljev prednostne osi 6
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.

Program sodelovanja med Italijo in Slovenijo 2014-2020 (Interreg Va Italija-Slovenija 2014-2020 )
podpira Evropsko strategijo 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast s skupnim ciljem: »Spodbujanje
inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega
okolja«. Investicijski projekt je usklajen s prednostno osjo 3: »Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov«,
prednostno naložbo 6f: Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovitejšo rabo virov v
sektorju odpadkov, vodnem sektorju in v povezavi s tlemi ali za zmanjšanje onesnaževanja zraka, specifični cilj (SC) 3.3:
Razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki, saj bo
neposreden učinek projekta število prebivalcev na območju reke Vipave, ki bodo imeli koristi od protipoplavnih ukrepov,
med katere sodi tudi ureditev meteornega odvodnjavanja in izgradnja protipoplavnega zidu.
Projekt je usklajen in posredno zasleduje tudi cilje Regionalnega razvojnega programa Severno primorske
regije 2014-2020. Razvojna vizija regije: »Severno primorska regija bo ena od najuspešnejših srednjeevropskih regij. Z
inovativnostjo in povezovanjem bo dosegala trajno in dolgoročno gospodarsko rast, ob tem pa ohranjala naravna in
kulturna bogastva za kvaliteto življenja sedanjih in prihodnjih rodov«. Večjo uspešnost, prepoznavnost, razvojno in
gospodarsko moč regije bodo spodbudili v okvirih in pogojih, ki jih vzpostavljajo država, direktive Evropske unije ter
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globalno soodvisen svet. Strateški cilji regije v programskem obdobju 2014-2020 so: dvigniti konkurenčnost, inovativnost
v regiji in na ta način prispevati k večanju zaposlenosti v Goriški regiji predvsem s/z: spodbujanjem konkurenčnosti in
inovativnosti v gospodarstvu, izboljšanjem kompetenc za povečanje zaposljivosti, povečanjem konkurenčnosti regionalne
turistične destinacije Smaragdna pot in s spodbujanjem podjetniških pristopov k razvoju podeželja; izboljšati pogoje za
kakovostnejše življenje prebivalcev regije predvsem z: izvajanjem ukrepov za zmanjšanje neenakosti in večanje socialne
vključenosti prebivalstva, ohranjanjem in razvojem snovne in nesnovne dediščine in z zagotavljanjem ustreznih
stanovanjskih pogojev; ter zagotoviti trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije predvsem s/z:
spodbujanjem trajnostnega prostorskega razvoja regije, notranjim sodelovanjem in povezovanjem navzven, krepitvijo
dostopnosti in trajnostne mobilnosti v podporo konkurenčnosti regije, ohranjanjem in varstvom okolja in s
spodbujanjem učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter z ohranjanjem naravne in kulturne krajine.
Investicijski projekt bo pripomogel k doseganju prvega (posredno tudi tretjega) strateškega cilja regije v programskem
obdobju 2014–2020. Razvojno vizijo in strateške cilje bo regija uresničevala s programi, ukrepi in projekti v okviru
navedenih treh razvojnih strategij oz. razvojnih prioritet, t.j.:
1. dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji;
2. izboljšanje kakovosti življenja; ter
3. trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije.
Investicijski projekt bo po svojem osnovnem namenu omogočil doseganje ciljev Razvojne prioritete 3 »Trajnostni, okoljski,
prostorski in infrastrukturni razvoj regije«, Ukrepa 1 (1/U3): »Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in
povezovanje regije navzven«, katerega cilj je razviti prepoznavna, s podeželjem povezana središča in trajnostni razvoj
regionalnega središča s čezmejno navezavo ter revitalizacija in razvoj prepoznanih problemskih območij; in sicer za
Aktivnostjo 2: Razvoj in krepitev ogroženih območij, kjer je predviden v RRP projekt »Protipoplavna varnost območja ob
reki Vipavi (celovita obravnava gradbeni in drugi ukrepi)«, kjer naj bi se s sistematičnim in povezanim medsektorskim
pristopom zmanjšalo protipoplavno ogroženost. Poleg tega pa bo projekt zasledoval tudi cilje Ukrepa 3 (3/U3):
»Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe energije«, katerega cilj je, zagotoviti celovito in povezano
upravljanje porečij, varovanje in izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje optimalne opremljenosti regije z okoljsko
infrastrukturo, zagotavljanje večje energetske samostojnosti regije, povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov
itd.

Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO) predstavlja nabor ukrepov in konkretnih projektov
za obvladovanje poplavne ogroženosti, saj je obvladovanje poplavna ogroženost izredno pomemben segment
upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi popolnoma
varne, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih
posledic v primeru nastopa poplav. Pristopi k obvladovanju poplavne ogroženosti so lahko zelo različni; glede na
trenutno stanje znanosti in stroke na tem področju pa enega izmed njih za države članice vsaj do določene mere enotno
določa Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne
ogroženosti oziroma t. i. poplavna direktiva. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti temelji na dejstvu, da je treba v
okviru porečij z ukrepanjem nasloviti poplavno ogroženost na identificiranih 61 območjih pomembnega vpliva poplav. V
Sloveniji so bila tako območja pomembnega vpliva poplav logično in na podlagi upoštevanja predvsem različnih nivojev
delitev Slovenije na (pod)porečja grupirana v 17 porečij, za katere se samostojno izdela 17 t.i. porečnih načrtov
zmanjševanja poplavne ogroženosti. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti tako predstavlja skupek 17 porečnih
NZPO-jev, ki vključujejo vseh 61 identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. Za vsako izmed 17 porečij je bil tako
poleg drugih vsebin, ki so zahtevane s predpisi, pripravljen predvsem povzetek nabora protipoplavnih ukrepov, ki jih je
treba izvajati za doseganje ciljev zmanjševanja ugotovljene ogroženosti na posameznem porečju. Med navedene ukrepe
sodi tudi projekt VISFRIM, katerega del je tudi izgradnja protipoplavnega zidu in ureditev meteornega odvodnjavanja na
območju naselja Miren pri Gerbcu, kar pomeni, da je projekt usklajen z NZPO-jem, saj je vanj umeščen.

Politika urejanja prostora Slovenije je skupaj z Oceno stanja in teženj v prostoru Slovenije prvi prostorski
dokument, s katerim Vlada Republike Slovenije v novem sistemu demokratične ureditve in tržnega gospodarstva določa
smeri nadaljnjega urejanja prostora, te za prebivalce Slovenije izredno pomembne dejavnosti. Dokument navaja
posamezne cilje politike prostora, med katerimi so opredeljeni naslednji cilji, ki jih zasleduje izvajanje projekta (Hladnik,
2002):
z učinkovito prometno in drugo infrastrukturo omogočiti dostopnost do dobrin skupnega pomena, sprejeti
izzive novih tehnologij, pospešiti prostorsko-lokacijsko učinkovitost, okolijsko sprejemljivost naložb ter
preudarno rabo virov in s tem pripomoči k večji dolgoročni ekonomski učinkovitosti dejavnosti v prostoru,
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zagotoviti učinkovito upravljanje prostora in okolja ter naravnih vrednot in kulturne dediščine Slovenije,
omogočiti enake možnosti dostopa do fizičnih struktur v prostoru ter do informacij in pravnih sredstev v zvezi
z urejanjem prostora.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v
prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem
prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. SPRS skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije
opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v
zasnovi so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski
razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja, krepitev
prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi
potenciali in problemi. SPRS opredeljuje, da se za skladen in uravnotežen gospodarski ter družbeni razvoj Slovenije in za
razvoj vsakega njenega posameznega območja razvija urbani sistem, ki temelji na povezanem omrežju urbanih naselij.
Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni se spodbuja usklajeno načrtovanje in uresničevanje projektov s področja
organizacije in delovanja gospodarstva, javnih služb in drugih dejavnosti v omrežju urbanih naselij. Operacija bo
usklajena z naslednjimi cilji prostorskega razvoja:
Racionalen in učinkovit prostorski razvoj: usmerjenost dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje
pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost
naravnega in bivalnega okolja;
Kvaliteten razvoj in privlačnost mest in drugih naselij: zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in
racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture;
Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi: skladen razvoj območij;
Varstvo okolja: zagotavljanje opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo, zagotavljanje ustrezne
protipoplavne zaščite ter racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki.

Glede na navedeno vidimo, da je investicijski projekt usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi ter EU
strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes tako na občinski,
regionalni, državni in EU ravni.
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PREDSTAVITEV IN OPIS SCENARIJEV IZVEDBE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA TER IZBOR OPTIMALNEGA SCENARIJA IZVEDBE

4 .1

P re d s ta v ite v in o p is s c e n a rija » z in v e s tic ijo « v p rim e rja v i z a lte rn a tiv o
» b re z in v e s tic ije « in /a li m in im a ln o a lte rn a tiv o
4.1.1

Scenarij »brez investicije«

Tabela 2:

Predstavitev scenarija »brez investicije«.

Scenarij »brez investicije«

In v e s tic ija s e n e b o iz v e d la

Vrsta posega

O h r a n ite v o b s to je č e g a s ta n ja

Tehnični vidik
Vsebinski vidik

Stanje ostaja nespremenjeno. Ne bo se zgradilo protipoplavnega zidu ter uredilo
meteornega odvodnjavanja in izvedlo črpališča zalednih voda. Območje bo še naprej
podvrženo poplavam in posledično materialnim in nematerialnim škodam v času visokih
voda reke Vipave. Ne bo se zagotovilo ustrezne protipoplavne zaščite območja.
Scenarij »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja in obstoječe problematike
poplavne ogroženosti območja zaselka Grabec v urbanem naselju Miren. Območje bo še
naprej podvrženo poplavam. Ravno tako ne bo zagotovljene ustrezne meteorne
odvodnje območja, kar še slabša razmere na območju za bivanja, poslovanje in
kmetijstvo. Še vedno bo poplavno ogrožena skupina starih objektov neposredno ob
strugi reke Vipave, kjer je nekoč deloval mlin in obrat usnjarske predelave. Ravno tako
bodo poplave še vedno uničevale javno infrastrukturo (lokalno cesto) ter stanovanjske
in gospodarske objekte kot tudi kmetijska zemljišča.

Prednosti

Sredstva ostanejo na razpolago za druge projekte Občine Miren-Kostanjevica.

Slabosti

Nadaljevanje obstoječega stanja predstavlja še vedno veliko poplavno nevarnost za
zaselek Grabec v urbanem naselju Miren, kar pa ni privlačno za nove prebivalce oziroma
za ohranitev prebivalcev na tem območju naselja. Lokalni prebivalci in poslovni subjekti
na območju zaselka Grabec bodo imeli še vedno materialne in nematerialne škode v
času poplav, kar pomeni, tudi sanacijo le-teh škod in povečanje vlaganj s strani države in
občine v to, kar pomeni ravno tako odliv iz državnega oziroma občinskega proračuna.
Poleg tega se v okviru scenarija »brez investicije« ne bo prispevalo k uresničevanju
dolgoročnih, strateških ciljev Občine Miren-Kostanjevica vezanih na reko Vipavo ter k
doseganju ciljev celovitega čezmejnega projekta VISFRIM. Ne bo se zagotovilo ustrezne
protipoplavne varnosti obravnavanega območja za prebivalce in obiskovalce ter s tem
izboljšalo življenjske, bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva ter posredno pripomoglo
k kakovostnemu okoljskemu, družbenemu, kulturnemu in gospodarskemu razvoju
občine. Negativne učinke scenarija »brez investicije« gre iskati tudi v potencialni izgubi
možnosti po povečanju atraktivnosti reke Vipave in njegove okolice ter ostalih
prednostih in koristih, ki bi jih prinesla izvedba projekta. Scenarij »brez investicije« ne
pripomore k okoljskemu, družbenemu, kulturnemu, demografskemu pa tudi k
gospodarskemu razvoju kraja, ohranjanju prebivalstva ipd., kar pa tudi ni skladno z
razvojno vizijo in strategijo občine. Tovrstne stroške ni mogoče natančno prikazati, se
pa nanašajo na primanjkljaj v občinskem proračunu, zaradi vse manjšega števila
obstoječega in občasnega prebivalstva. Scenarij »brez investicije«, upoštevaje
navedeno, dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi s stroški
izvedbe investicijskega projekta.
Scenarij »brez investicije« ni v skladu z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU
strategijami in politikami ter ne uresničuje ciljev investicijskega projekta.

Usklajenost s strategijami in
politikami ter doseganje ciljev
investicijskega projekta
Gradbeno dovoljenje

Ni potrebno.

Vrednost inv. projekta

0,00 EUR

Viri financiranja

0,00 EUR

Trajanje izvajanja

0 mesecev
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4.1.2

Scenarij »z investicijo«

Tabela 3:

Predstavitev scenarija »z investicijo«.

Scenarij »z investicijo«

Iz g r a d n ja p r o tip o p la v n e g a z id u te r m e te o r n e k a n a liz a c ije in č r p a liš č a

Vrsta posega

N o v o g ra d n ja

Zahtevnost objekta

Manj zahteven objekt

Velikost/obseg

Dolžina protipoplavnega zidu: 242,9 m (novi: 214,9 m; obstoječi: 28,0 m)
Dolžina meteorne kanalizacije: 127,0 m
Črpališče
Investicijski projekt (operacija) zajema izgradnjo novega protipoplavnega zidu v skupni
dolžni 214,9 m, rekonstrukcijo obstoječega zidu v skupni dolžini 28,0 m (skupaj dolžina
protipoplavnega zidu bo znašal 242,9 m) ter izgradnja nove meteorne kanalizacije v
skupni dolžini 127,0 m in črpališča zalednih voda. Scenarij »z investicijo« z vidika tehnične
izvedljivosti predstavlja funkcionalno zaokroženo območje, zato je ekonomsko najbolj
upravičena, ker to pomeni najbolj racionalno priključevanje na obstoječo primarno
infrastrukturno omrežje. Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu
okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni
opremljenosti občine. Za izvedbo operacije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V
času izdelave tega dokumenta investitor še ni pridobil gradbenega dovoljenja in vseh
potrebnih soglasij s strani upravljavcev komunalnih in drugih vodov, na katere se bo
novozgrajena infrastruktura navezovala. Po izvedbi del bo potrebno opraviti tehnični
pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.
Z izvedbo scenarija »z investicijo« se bo zagotovilo ustrezno protipoplavno varnost
območja zaselka Grabec v urbanem naselju Miren ter tako preprečiti ponovno nastajanje
materialnih in nematerialnih škod v času visokih voda reke Vipave. Izvedba
investicijskega projekta je tako rekoč nujna, saj se bo z njegovo izvedbo prispevalo k
reševanju problematike poplavne varnosti, kar bo zaščitilo prebivalstvo in infrastrukturo
ter posledično zmanjšalo škode, ki nastajajo v času poplav. Izvedba scenarija »z
investicijo« bo prebivalcem zaselka Grabec, naselja Miren ter celotne občine prinesla
veliko koristi, saj bo poleg dviga kakovosti bivanjskih pogojev zaradi zagotovitve
poplavne varnosti omogočila tudi razvoj zaselka in naselja, zdravstveno varstvo
lokalnega prebivalstva ipd. Zagotovilo se bo ustrezno, kakovostno zeleno
/okoljevarstveno infrastrukturo, rešilo se bo problem poplavljanja in urejenega
meteornega odvodnjavanja ter s tem se bo zagotovilo ustrezno zaščito objektov,
kmetijskih zemljišč in vozišča občinske ceste pred propadanjem; s tem se bo povečala
sama okoljska učinkovitost. Zagotovilo se bo ustrezno varnost za vse lokalne prebivalce
in obiskovalce območja ter varnost okoliških zemljišč; povečalo se bo atraktivnost
lokacije za nadaljnji razvoj; vzpostavilo se bo kakovostnejše življenjsko, bivanjsko okolje;
zagotovilo se bo pogoje za nadaljnji okoljski, gospodarski, družbeno-ekonomski in
demografski razvoj obravnavanega območja, okoliških naselij in občine ipd. Poleg tega
pa želi Občina Miren-Kostanjevica z izvedbo tega scenarija pripomoči k realizaciji
projektov in uresničevanju strateških ciljev, ki si jih je zastavila v svojih dolgoročnih
strategijah. Operacija občini, naselju Miren in občanom prinaša mnoge koristi, ki se
kažejo na dolgi rok in jih je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi
indirekten vpliv na blagostanje prebivalstva ter razvoj zaselka/naselja. Le-ta nedvomno
pripomore k napredku naselja in občine ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena.
Zagotovljena bo ustrezna protipoplavna varnost zaselka Grabec v urbanem naselju
Miren. Z izvedbo scenarija »z investicijo« se bo pripevalo k uresničevanju dolgoročnih,
strateških ciljev Občine Miren-Kostanjevica vezanih na reko Vipavo ter k doseganju ciljev
celovitega čezmejnega projekta VISFRIM. Občina Miren-Kostanjevica želi z izvedbi tega
scenarija zagotoviti ustrezno protipoplavno varnost na obravnavanjem območju za svoje
prebivalce in obiskovalce ter s tem izboljšati življenjske, bivanjske pogoje lokalnega
prebivalstva ter posredno pripomoči k kakovostnemu okoljskemu, družbenemu,
kulturnemu in gospodarskemu razvoju občine.

Tehnični vidik

Vsebinski vidik

Prednosti

Slabosti

Angažiranje finančnih sredstev investitorja za izvedbo investicijskega projekta.

Usklajenost s strategijami in
politikami ter doseganje ciljev
investicijskega projekta

Scenarij »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih ciljev in razvojnih možnosti iz
poglavja 3.1 ter ciljev Občine Miren-Kostanjevica. Le-ta predstavlja stanje, ki je usklajeno
z razvojnimi strategijami in sprejetimi programi in resolucijami na občinski, regijski,
državni in EU ravni. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi ter EU
strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes
tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni.

Gradbeno dovoljenje

DA (v času izdelave tega dokumenta gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno)

Vrednost investicijskega
projekta z DDV v tekočih cenah

Neto vrednosti (v EUR brez DDV)

472.722,64 EUR

Bruto vrednosti (v EUR z DDV)

576.721,62 EUR
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Viri financiranja investicijskega
projekta
Trajanje izvajanja

4 .2

Lastni, proračunski viri Občine Miren-Kostanjevica

105.645,81 EUR

Javni viri ESRR (Interreg Va Italija-Slovenija)

471.075,81 EUR

11/2017-12/2017 (sklep o potrditvi DIIP) – 09/2019 (zaključek celotne operacije)

Iz b o r o p tim a ln e g a s c e n a rija iz v e d b e p ro je k ta

Po primerjavi možnih scenarijev izvedbe investicijskega projekta lahko zaključimo, da le scenarij »z investicijo«
omogoča doseganje zastavljenih ciljev, ki so navedeni v poglavju 3.1. Primerjava scenarijev pokaže, da je scenarij
»z investicijo« razvojno bolj smiseln, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar
opravičuje vlaganje javnih sredstev. Hkrati pa scenarij »z investicijo« uresničuje cilje in strategije razvojnih strategij
in politik na občinski, regionalni, državni in EU ravni ter izpolnjuje vse zakonske zahteve. Scenarij »z investicijo« je
boljši od scenarija »brez investicije«, saj je glede na trende in razvojne možnosti ter potrebe z vidika investitorja
Občine Miren-Kostanjevica veliko bolj sprejemljiv. Z izvedbo projekta (scenarija »z investicijo«) se bo zagotovilo
ustrezno poplavno varnost obravnavanega območja ob reki Vipavi ter pripomoglo k izboljšanju življenjskih,
bivanjskih pogojev prebivalcev zaselka Grabec v naselju Miren. Zagotovilo pa se bo tudi ustrezno varstvo
naravnega okolja. Že samo s tega vidika je veliko boljši scenarij »z investicijo«. Scenarij »z investicijo« pa tudi
omogoča uresničevanje strateških ciljev občine, regije, države in EU in je tako bolj usklajena z občinskimi,
regijskimi, državnimi in EU strategijami in cilji, z veljavnimi zakonskimi predpisi in normativi kot scenarij »brez
investicije«.
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicijskega projekta pod scenarijem »z investicijo«
nujno potrebna oziroma, da scenarij »brez investicije« ne rešuje problema na dolgoročno vzdržen način ter
dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi z investicijskimi stroški, predvidenimi v scenariju
»z investicijo«. Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da scenarij »brez investicije« ni sprejemljiv, saj ne bi reševal
trenutne, obstoječe problematike poplavne ogroženosti v času visokih voda reke Vipave na območju zaselka
Grabec v naselju Miren. Scenarij »z investicijo« prinaša tako neposredne koristi kot tudi večje število posrednih
koristi tako prebivalcem naselja Miren kot tudi vsem prebivalcem Občine Miren-Kostanjevica in širše. Koristi se
bodo pokazale predvsem na dolgi rok in jih je težje ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi posreden
(indirekten) vpliv na blagostanje prebivalstva ožjega in širšega območja občine Miren-Kostanjevica. Glede na vse
ugotovitve, se je za najprimernejši, optimalen scenarij izvedbe projekta izkazal scenarij »z investicijo«, scenarij
»brez investicije« pa je prepoznan kot neprimeren oziroma neustrezen. Namreč le s pristopom k izvedbi
investicijskega projekta (scenarij »z investicijo«) se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki so
navedeni v tem dokumentu.
Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju tega dokumenta (DIIP-a) obravnavamo in podrobneje predstavljamo
scenarij »z investicijo«, saj je optimalnejši z družbenega, ekonomskega in tudi okoljskega vidika kot scenarij
»brez investicije«.
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5

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA
VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

5 .1

V rs ta in v e s tic ijs k e g a p ro je k ta
5.1.1

Določitev vrste investicijskega projekta

Investitor Občina Miren-Kostanjevica namerava zaradi pogostih poplav in škode, ki pri tem nastanejo na
stanovanjskih in gospodarskih objektih na območju pri Grabcu v naselju Miren izvesti določene ukrepe, s katerimi
bi se temu območju zagotovila ustrezna poplavna varnost pred visokimi vodami reke Vipave. V okviru
investicijskega projekta je tako predvidena izgradnja novega protipoplavnega zidu v skupni dolžni 214,9 m,
rekonstrukcijo obstoječega zidu v skupni dolžini 28,0 m ter izgradnja nove meteorne kanalizacije v skupni dolžini
127,0 m in črpališča zalednih voda. Z izvedbo projekta se želi zagotoviti ustrezno protipoplavno varnost območja.
Operacije je opredeljena kot novogradnja manj zahtevnih objektov t.j. protipoplavnega zidu ter meteorne
kanalizacije in črpališča za zaledne vode. Operacija z vidika tehnične izvedljivosti predstavlja funkcionalno
zaokroženo območje, zato je ekonomsko najbolj upravičena, ker to pomeni najbolj racionalno priključevanje na
obstoječo primarno infrastrukturno omrežje. Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in
prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine. Za izvedbo operacije
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V času izdelave tega dokumenta investitor še ni pridobil gradbenega
dovoljenja in vseh potrebnih soglasij s strani upravljavcev komunalnih in drugih vodov, na katere se bo
novozgrajena infrastruktura navezovala. Po izvedbi del bo potrebno opraviti tehnični pregled in pridobiti
uporabno dovoljenje.

5.1.2

Opis predvidenih posegov v okviru investicijskega projekta

predmet investicijskega ukrepa

Novogradnja
protipoplavnega zidu ter meteorne kanalizacije in črpališča

zahtevnost objekta

Manj zahtevni objekti

lokacija

naselje Miren, Občina Miren-Kostanjevica

predvideni posegi
novogradnja protipoplavnega zidu

meteorna kanalizacija

črpališče zalednih voda in NN priključek
za črpališče

Klasifikacija:
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
Seznam zemljišč za nameravano gradnjo:
k.o. 2325 Miren: 647/17, 656/4, 661/2, 1159, 1160, 1161/1, 1161/2, 1162
k.o. 2327 Gabrje ob Vipavi: 423, 424/2, 422, 435
Velikost objekta / dolžina protipoplavnega zidu:
dolžina protipoplavnega zidu: 242,9 m (novi: 214,9 m; obstoječi: 28,0 m)
Klasifikacija:
22231 Cevovodi za odpadno vodo
Seznam zemljišč za nameravano gradnjo:
k.o. 2325 Miren: 647/17, 656/4, 1156, 661/2, 1160, 1161/1
k.o. 2327 Gabrje ob Vipavi: 423, 424/2, 422
Velikost objekta/dolžina meteorne kanalizacije:
skupaj dolžina=127,0 m (DN700 L=19,0 m; DN500 L=47,0 m; DN250
L=61,0 m)
Klasifikacija:
22231 Cevovodi za odpadno vodo
Seznam parcel za nameravano gradnjo:
Črpališče zalednih voda: 1160 k.o. 2325 Miren
NN priključek za črpališče: 1160, 656/4 k.o. 2325 Miren
Velikost objekta/dimenzija:
AB črpališče zunanje dimenzije 4,5 m X 4,5 m X 3,0 m
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Slika 3:

Prikaz predvidenega poteka novega protipoplavnega zidu na območju.

Vir: PGD Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu, Hydrotech d.o.o., oktober 2017.

Slika 4:

Prikaz predvidenih priključkov na obstoječo infrastrukturo.

Vir: PGD Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu, Hydrotech d.o.o., oktober 2017.
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Izgradnja protipoplavnega zidu je bila v dokumentaciji »Poplavna ogroženost v Občini Miren-Kostanjevica«, ki jo je
izdelalo podjetje Hydrotech d.o.o. Nova Gorica marca 2017 opredeljena kot najprimernejši ukrep, s katerim bi na
obravnavanem območju lahko zagotovili poplavno varnost. Zaradi utesnjenosti prostora in neposredne bližine
struge reke Vipave predstavlja gradnja visokovodnega zidu edino obliko protipoplavne zaščite, ki bo
obravnavanemu območju ohranila celovitost in neokrnjeno funkcionalnost. Projekt obravnava izvedbo
protipoplavnega zidu, izgradnjo meteorne kanalizacije za odvodnjo lastnih in zalednih meteornih voda, vključno s
črpališčem ter izvedbo NN priključka za črpališče in njegovo krmiljenje. Poglavje je povzeto po Tehničnem
poročilu iz projektne dokumentacije PGD: Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu, ki jo je izdelalo podjetje Hydrotech
d.o.o. Nova Gorica oktobra 2017.

Protipoplavni zid
Predvidena gradnja protipoplavnega zidu bo nudila poplavno varnost delu zaselka Grabec, medtem ko bo za
zagotovitev poplavne varnosti preostalega dela zaselka Grabec ter zaselka Vodmat potrebno s protipoplavnimi
ukrepi nadaljevati v kasnejših nadaljnjih fazah.
Trasa načrtovanega protipoplavnega zidu, v skupni dolžini L=242,9 m, se prilagaja obstoječi liniji levobrežnih
zidov, ki so bili postavljeni samostojno ali v sklopu drugih gospodarskih objektov v času razcveta tega območja.
Od skupne dolžine zidu je predvidena izgradnja 214,9 m novega zidu in 28,0 m obstoječega zidu, ki s
konstrukcijskega vidika lahko prevzame funkcijo protipoplavnega zidu. Od obstoječega zidu je 16,6 m ustrezne
višine, medtem ko je 11,4 m zidu potrebno nadvišati na projektirano višino, ki sega 0,5 m nad visokovodno gladino
100-letne povratne dobe. Tako bo lahko načrtovani zid zagotavljal območju poplavno varnost tako pri visokih
vodah 100-letne, kot tudi 500-letne povratne dobe. Načrtovana novogradnja pa ne bo imela negativnega vpliva
na poplavne razmere ožje in širše okolice. Visokovodne gladine reke Vipave bodo po izvedbi del ostale
nespremenjene.
Glede na lego v prostoru se lahko protipoplavni zdi deli na odseke, kjer zid poteka preko priobalnega zemljišča,
ter odseke, kjer bo zid istočasno tudi del osnovne struge. Protipoplavni zid v strugi bo poleg funkcije obrambe
pred poplavo predstavljal tudi zaščito obstoječega obrežnega zidovja, ki je vsled izpostavljenosti vodnemu toku
že precej dotrajano ter ponekod tudi porušeno. Ker bi na najnižjih mestih vrh zidu segal tudi do 2,0 m nad
obstoječi teren je, zaradi zagotavljanja kvalitete bivalnega območja, na takih odsekih protipoplavni zid predviden
kot dvodelna konstrukcija. Spodnji del zidu, ki bo segal maksimalno 1,2 m nad obstoječi teren, bo fiksna
armiranobetonska konstrukcija; preostali del pa bo predstavljala montažna mobilna stena, grajena iz kovinskih
lamel in stebričkov. Izvedba le-te je predvidena tudi na vseh puščenih prehodih skozi zid, bodisi do struge reke
Vipave, bodisi do funkcionalnih zemljišč na vodni strani zidu. Tako bo omogočeno tudi nemoteno vzdrževanje
vodotoka in vodnih objektov. Elementi mobilne stene bodo hranjeni v skladiščih civilne zaščite, ki bo tudi
pristojna in usposobljena za ravnanje z njo. Za upravljanje z mobilno steno bosta investitor in civilna zaščita
sprejela poslovnik, ki bo predpisal vse podrobnosti okrog začetka priprav, montaže in demontaže mobilne stene,
glede na hidrometeorološke napovedi pristojnih služb.
Protipoplavni zid bo armiranobetonska konstrukcija iz vodotesnega betona C25/30, armiranega z RA400/500 in
MAG500/560. Dimenzija zidu se bodo vzdolž odseka spreminjale. Minimalna debelina stene zidu bo znašala 25
cm, maksimalna pa 40 cm in to na odsekih, kjer je predvidena montaža mobilne stene. V ta namen se bo med
betoniranjem zidu vanj vstavijo kovinske sidrne plošče, na katere se bo kasneje pritrdilo nasilne stebričke mobilne
stene. Zaradi razgibanosti terena se bo temelj zidu stopničilo. Na teh mestih se bo izvedlo tudi dilatacijo zidu.
Dilatacije zidu se bo izvedlo tudi na drugih odsekih, in sicer na razdalji maksimalno 10,0 m. Po faznem betoniranju
se bo izvedlo tudi vodotesne delovne spoje, zato se bo med posameznimi fazami betoniranja vgradilo jeklene
trakove. Vse vidne robove zidu se bo obdelalo s trikotnimi letvami. Na odsekih, kjer je potrebno nadvišati
obstoječi zid, se bo vanj pred betoniranjem vgradilo jeklena sidra, ki bodo zagotavljala boljšo povezavo obeh
delov zidu, ter jeklene trakove za zagotavljanje vodotesnosti. Na mestih izkopa za temelje zidu se bo na vodni
strani teren utrdilo s kamnito zložbo.
Črpališče meteornih voda
Ker bo v času nastopa visokih voda reke Vipave onemogočeno gravitacijsko odvajanje lastnih in zalednih
padavinskih voda v reko Vipavo, je v najnižji točki terena, za protipoplavnim zidom, predvidena postavitev
črpališča za prečrpavanje le-teh preko zidu v strugo reke Vipave. Z namenom omejitve dotoka zalednih voda na
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območje za protipoplavnim zidom je predvidena dograditev obstoječe meteorne kanalizacije ter delna
sprememba smeri odvodnje. Na črpališče bo dotekala le padavinska voda območja med protipoplavnim zidom in
cesto JP759231. Ostale zaledne vode bodo z novimi meteornimi kanali preusmerjene mimo zidu v reko Vipavo.
Maksimalni dotok v črpališče bi povzročile 6 minutne padavine, pri tem bi znašal Q100=216 l/s. Da bi zmanjšali
kapaciteto črpalke v črpališču na 100 l/s, se bo v črpališču zagotovilo tudi ustrezen zadrževalni volumen. Največji
zadrževalni volumen zahtevajo 20 minutne padavine, ki dajejo maksimalni pretok Q100=156 l/s. Potreben
zadrževalni volumen bo znašal 24 m3.
Črpališče bo locirano v bližini objekta s hišno številko Miren 234A, med občinsko cesto JP 759235 in reko Vipavo.
Črpališče bo škatlasti objekt, grajen iz armiranega betona C25/30, debeline sten in plošč bodo 25 cm, v tlorisu
zunanjih dimenzij 4,50 m x 4,50 m in višine 3,00 m. Kota +/- 0,00 bo na nadmorski višini 36,19 m. Objekt bo v celoti
vkopan v povozni plato ob reki Vipavi. Objekt bo na zunanji strani hidroizoliran. V njega se bo vstopalo preko
odprtine, pokrite z DLŽ pokrovom dimenzije 70x70 cm, nosilnosti 250 kN. Pod odprtino bodo nameščene lestve iz
nerjavečega jekla. Za potrebe montaže črpalk bo v stropu objekta puščena montažna odprtina dimenzije 2,3 m x
1,2 m. Prekrita bo z večdelnimi DLŽ pokrovi, nosilnosti 250 kN. V stropu objekta se bo izvedlo tudi odprtina za
upravljanje nožastega zasuna na iztoku meteornega kanala iz črpališča. Nožasti zasun, dimenzije DN400, bo služil
za preprečevanje dotoka vode iz reke Vipave v črpališče v primeru, ko žabji pokrov ne bi tesnil oziroma bi bil
poškodovan. V dnu črpališča se bo izvedlo poglobitev, v kateri se bo izvedlo praznotok črpališča. Na praznotoku
se bo izvedlo zasun, ki se bo odpiral samo v primeru gravitacijskega praznjenja črpališča ali pa ob spiranju dna
črpališča. V normalnih okoliščinah bo zasun zaprt.
Skozi črpališče bo potekal meteorni kanal, katerega voda se bo v primeru visokovodnega stanja reke Vipave in
zaprte nepovratne lopute na iztoku v reko Vipavo prelivala v zadrževalni prostor. V njem bodo nameščene tri
črpalke. Prva, manjša črpalka 1, bo črpala padavinske vode v primeru visokovodnega stanja reke Vipave in
majhnega dotoka padavinskih voda. Črpalka s priključno močjo P=1,5 kW bo imela kapaciteto Qmax=11,2 I/s. Druga
črpalka 2 se bo vklopila, ko bo dotok padavinske vode večji od kapacitete prve črpalke. Črpalka s priključno močjo
P=7,5 kW bo imela kapaciteto Qmax=101,5 I/s. Tretja črpalka 3 se bo vklopila, ko bo dotok vode v črpališče večji od
kapacitet prve in druge črpalke. Povečan dotok bo povzročala voda, ki bo iz reke Vipave pronicala skozi tla pod
temeljem visokovodnega zidu. Črpalka 3 bo enake kapacitete kot črpalka 2. Vse črpalke bodo opremljene z
nepovratnimi ventili ter ultrazvočnimi senzorji za nivo gladine vode. Krmiljenje črpališča se bo izvajalo preko
kontrolne omarice, ki bo nameščena neposredno ob črpališču. V razdelilni omari je predvidena tudi izvedba
razsvetljave za omarico in enofazna ter trofazna vtičnica. Predviden je podzemni NN priključek. Dodatno varnost
pred vdorom vode iz reke Vipave bo zagotavljal nožast zasun na iztočni cevi meteorne kanalizacije, nameščen v
črpališču.

Meteorna kanalizacija
Sistem odvodnje padavinske/meteorne odpadne vode bo temeljil na principu, da se bo vso meteorno vodo
območja nad občinsko cesto JP 759231 gravitacijsko odvedlo v reko Vipavo. Padavinsko odpadno vodo območja
med protipoplavnim zidom in občinsko cesto JP 759231 se bo gravitacijsko odvedlo v reko Vipavo, dokler bo to
dopuščala visokovodna gladina reke Vipave. V trenutku, ko to ne bo več mogoče, se bo meteorno vodo v reko
Vipavo prečrpavalo. V okviru meteorne kanalizacije je predvidena izvedba treh meteornih kanalov.
Kanal MK1, dimenzije DN700 in dolžine 19,0 m, pomeni dograditev obstoječe meteorne kanalizacije z namenom,
da se skupaj z obstoječo kanalizacijo zajamejo vse zaledne padavinske vode 100-letne povratne dobe, ki bi sicer
gravitirale na območje za protipoplavnim zidom. Kanal MK1 se bo začel v novem vtočnem jašku, lociranem v
obcestnem jarku v bližini objekta s hišno številko Miren 234. Od tu bo potekal v smeri SV do občinske ceste JP
759235, kjer se bo po prečkanju ceste izlival v reko Vipavo. Kanal MK2, dimenzije DN250 in dolžine 61,0 m, pomeni
dograditev obstoječe meteorne kanalizacije z namenom zagotavljanja prevodnosti visokovodnega odtoka 100letne povratne dobe. Kanal bo odvajal viške padavinske vode z območja med objekti s hišnimi številkami Miren
236 in Miren 242. Začenjal se bo v novem jašku, lociranem v bližini objekta s hišno številko Miren 237. Kanal MK2
bo potekal vzdolž ceste JP 759235 v smeri JV, do objekta s hišno številko Miren 236. Od tu bo potekal vzdolž
protipoplavnega zidu v smeri JV do črpališča pri objektu s hišno številko Miren 234A. Kanal MK3, dimenzije DN500
in dolžine 47,0 m, pomeni preusmeritev obstoječega meteornega kanala izven depresijskega območja za
protipoplavnim zidom. Začenjal se bo v novem jašku, lociranem v bližini objekta s hišno številko Miren 242, kjer se
bo nanj navezal obstoječi kanal. Kanal MK3 bo potekal vzdolž občinske ceste JP 759235 v smeri JV, do objekta s
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hišno številko Miren 242. Od tu bo potekal vzdolž poti v smeri S do izliva v reko Vipavo. Na odseku med novim
jaškom in lokom 30° se bo obstoječo kanalizacijo zamenjalo z novo cevjo. Na tem odseku kanala MK3 se bo ob
visokovodnem stanju reke Vipave vzpostavilo tok pod tlakom. Vzporedno z meteornim kanalom MK3, vendar v
nasprotni smeri, se bo izvedlo tudi hišni meteorni priključek, dimenzije DN200 in dolžine 17,0 m, za odvodnjo
meteornih voda iz najnižjega predela dvorišča stanovanjske hiše. Hišni meteorni priključek bo se priključil na
obstoječi meteorni kanal v jašku, lociranem ob objektu s hišno številko Miren 242. Ob objektu s hišno številko
Miren 234A, se bo v najnižji točki ceste vgradilo rešetko za odvodnjo meteorne vode. Rešetko se bo navezalo na
obstoječi meteorni kanal.
Cevovodi: Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi klase SN8 dimenzije DN250 in iz cevi iz centrifugiranega
poliestra s kremenčevim peskom klase SN10000 dimenzij DN500 in DN700. Vse cevi bodo ustrezale veljavnim
standardom in bodo zagotavljale vodoneprepustnost in ustrezno nosilnost.
Jaški: Na meteorni kanalizaciji je predvidena izvedba prefabriciranih PEST jaškov, dimenzije DN800 in DN1000, z
nastavki za poliestrske in PVC cevi in z oblikovano muldo. Vsi jaški bodo pokriti z DLŽ pokrovi, dimenzije DN600 in
nosilnosti 250kN. Pokrovi bodo opremljeni s protihrupnim vložkom. V vse jaške se bo vstopalo s prenosno
lestvijo.

5 .2

V re d n o s t in v e s tic ijs k e g a p ro je k ta (o c e n a in v e s tic ijs k ih s tro š k o v )
5.2.1

Navedba osnov in izhodišč za oceno vrednosti investicijskega projekta

Ocena vrednosti investicijskega projekta temelji na sledečih predpostavkah:
ð stroški GOI del t.j. stroški izgradnje so dobljeni na podlagi ocene vrednosti investicije v okviru izdelane
projektne dokumentacije PGD (november 2017);
ð stroški izdelave projektne in druge dokumentacije so dobljeni na podlagi že izbrani najugodnejših
ponudb in podpisanih pogodb oziroma izdane naročilnice;
ð stroški izdelave investicijske dokumentacije so ocenjeni na podlagi že izbrane najugodnejše prejete
ponudbe in izdane naročilnice ter izkustvenih ocen;
ð stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni v višini 1,5% od vrednosti GOI del;
ð stroški informiranja in komuniciranja so ocenjeni na podlagi izkustvene ocene;
ð ostali stroški so ocenjeni v višini 0,5% celotne vrednosti investicijskega projekta;
ð kot upravičene stroške se je upoštevalo stroške izvedbe GOI del, stroške strokovnega nadzora gradnje,
stroške informiranja in komuniciranja ter stroški izdelave investicijskega programa z vključenim DDV;
ð v izračunu je upoštevan in posebej prikazan 22,0% DDV za vsa dela, ki so predmet obdavčitve v skladu z
veljavnim ZDDV-1;
ð dinamika investicijskih vlaganj oziroma nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi
časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta;
ð predračunske cene so na ravni: November 2017;
ð preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene:
za vsa dela oziroma vse stroške, ki bodo nastali do konca leta 2017, se je upoštevalo, da so
stalne cene enake tekočim cenam;
za vsa dela oziroma vse stroške, ki bodo nastali predvidoma v letu 2018 in 2019, so njihove
vrednosti preračunane iz stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v
skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017, ki jo je septembra 2017 izdelal UMAR;
le-ta napoveduje za leto 2017 povprečno inflacijsko stopnjo (1,5%), za leto 2018 1,6% povprečno
inflacijsko stopnjo in za leto 2019 2,1% povprečno inflacijsko stopnjo; predračunske cene so:
oktober 2017, zato smo vrednosti del, ki se bodo predvidoma izvajala v letu 2018 revalorizirali s
faktorjem 1,0160 ter dela, ki se bodo predvidoma izvajala v letu 2019 s faktorjem 1,03734.
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5.2.2

Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah

Vrednost investicijskega projekta oziroma višina investicijskih stroškov po stalnih cenah znaša 461.202,30 EUR brez DDV oziroma 562.666,80 EUR z DDV.

Tabela 4:

Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah, november 2017, v EUR.
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA po stalnih cenah
Leto

Vrsta del (stalne cene: NOVEMBER 2017)

2017

SKUPAJ VREDNOST INV. PROJEKTA

2018

2019

brez DDV

z DDV

DDV

STROŠKI IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (DIIP, IP)

1.200,00 €

2.000,00 €

-

€

3.200,00 €

704,00 €

3.904,00 €

STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

8.692,00 €

6.350,00 €

-

€

15.042,00 €

3.309,24 €

18.351,24 €

202.224,83 €

526.227,03 €

STROŠKI IZGRADNJE (GOI dela in ostalo)

€

229.108,81 €

Pripravljalna dela

-

€

4.700,00 €

Izgradnja protipoplavnega zidu

-

€

200.093,77 €

Izvedba meteorne kanalizacije

-

€

24.315,04 €

Izvedba črpališča

-

€

-

€

Izvedba NN priključka za črpališče

-

€

-

€

Druge storitve

-

€

-

€

431.333,64 €

94.893,39 €

€

4.700,00 €

1.034,00 €

5.734,00 €

85.754,47 €

285.848,24 €

62.886,61 €

348.734,85 €

16.210,02 €

40.525,06 €

8.915,51 €

49.440,57 €

78.860,34 €

78.860,34 €

17.349,27 €

96.209,61 €

13.500,00 €

13.500,00 €

2.970,00 €

16.470,00 €

7.900,00 €

7.900,00 €

1.738,00 €

9.638,00 €

-

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE

-

€

3.436,63 €

3.033,37 €

6.470,00 €

1.423,40 €

7.893,40 €

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA

-

€

1.500,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

660,00 €

3.660,00 €

OSTALI STROŠKI (koordinacija pri delu, varstvo pri delu, razni mat. stroški ipd.)

-

€

1.145,54 €

1.011,12 €

2.156,66 €

474,47 €

2.631,13 €

9.892,00 €

243.540,98 €

207.769,32 €

461.202,30 €

101.464,50 €

562.666,80 €

SKUPAJ NETO VREDNOST INVESTICJSKEGA PROJEKTA (v EUR brez DDV)
22% DDV

SKUPAJ BRUTO VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (v EUR z DDV)

2.176,24 €

53.579,02 €

45.709,24 €

101.464,50 €

12.068,24 €

297.120,00 €

253.478,56 €

562.666,80 €
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5.2.3

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah

Vrednost investicijskega projekta oziroma višina investicijskih stroškov po tekočih cenah znaša 472.722,64 EUR brez DDV oziroma 576.721,62 EUR z DDV. Upravičeni stroški po
tekočih cenah znašajo 554.206,84 EUR.

Tabela 5:

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR.
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA po tekočih cenah
Leto

Vrsta del (tekoče cene)

2017

STROŠKI IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (DIIP, IP)

1.200,00 €

STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD in PZI)

8.692,00 €

STROŠKI IZGRADNJE (GOI dela in ostalo)

SKUPAJ VREDNOST INV. PROJEKTA

2018

-

€

2019

2.000,00 €
6.350,00 €
232.774,55 €

brez DDV

3.200,00 €

z DDV

DDV

3.904,00 €

-

€

-

€

15.042,00 €

3.309,24 €

18.351,24 €

209.775,10 €

442.549,65 €

97.360,92 €

539.910,57 €

704,00 €

Upravičeni stroški
2.440,00 €
-

€

539.910,57 €

€

4.775,20 €

1.050,54 €

5.825,74 €

5.825,74 €

88.956,20 €

292.251,47 €

64.295,32 €

356.546,79 €

356.546,79 €

Pripravljalna dela

-

€

4.775,20 €

Izgradnja protipoplavnega zidu

-

€

203.295,27 €

-

Izvedba meteorne kanalizacije

-

€

24.704,08 €

16.815,24 €

41.519,32 €

9.134,25 €

50.653,57 €

50.653,57 €

Izvedba črpališča

-

€

-

€

81.804,67 €

81.804,67 €

17.997,03 €

99.801,70 €

99.801,70 €

Izvedba NN priključka za črpališče

-

€

-

€

14.004,04 €

14.004,04 €

3.080,89 €

17.084,93 €

17.084,93 €

Druge storitve

-

€

-

€

8.194,95 €

8.194,95 €

1.802,89 €

9.997,84 €

9.997,84 €

3.146,63 €

6.638,25 €

1.460,42 €

8.098,67 €

8.098,67 €
3.757,60 €

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE

-

€

3.491,62 €

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA

-

€

1.524,00 €

1.556,00 €

3.080,00 €

677,60 €

3.757,60 €

OSTALI STROŠKI (koordinacija pri delu, varstvo pri delu, razni mat. stroški ipd.)

-

€

1.163,87 €

1.048,87 €

2.212,74 €

486,80 €

2.699,54 €

9.892,00 €

247.304,04 €

215.526,60 €

472.722,64 €

103.998,98 €

576.721,62 €

SKUPAJ NETO VREDNOST INVESTICJSKEGA PROJEKTA (v EUR brez DDV)
22% DDV

SKUPAJ BRUTO VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (v EUR z DDV)
Upravičeni stroški

2.176,24 €

54.406,89 €

47.415,85 €

103.998,98 €

12.068,24 €

301.710,93 €

262.942,45 €

576.721,62 €

292.544,01 €

261.662,83 €

554.206,84 €

-

€

-

€

554.206,84 €
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6

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6 .1

S tr o k o v n e p o d la g e te r p r e d h o d n o p r ip r a v lje n a d o k u m e n ta c ija , id e jn e
re š itv e in š tu d ije

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) so bile upoštevane naslednje osnove oziroma
izhodišča:
ð Projektna dokumentacija PGD: Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu, ki ga je izdelalo podjetje Hydrotech
d.o.o. Nova Gorica, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica (št. projekta: P-900/17; datum:
oktober/november 2017).
ð Javni razpis za standardne projekte št. 03/2016-6c, 6d, 6f za prednostno os 3: Varstvo in spodbujanje
naravnih in kulturnih virov v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
ð Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).
ð Delegirana uredba komisije 480/2014 (člen 15. do 19.) in Izvedbena uredba komisije 2015/207 EU (člen 3 in
Priloga III: Metodologija za pripravo analize stroškov in koristi (ASK)).
ð Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 20142020 (European Commission, december 2014).

6 .2

O p is lo k a c ije
6.2.1

Makro lokacija

Regija:
Občina:
Naselje:

Severno primorska (Goriška statistična) regija
Miren-Kostanjevica
Miren

Slika 5:

Prikaz makro lokacije investicijskega projekta.

Območje
naselja Miren

Občina Miren-Kostanjevica

Vir: Google Zemljevid.
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6.2.2

Mikro lokacija

Investicijskih projekt se bo izvajal v Občini Miren-Kostanjevica, in sicer v naselju Miren pri Gerbcu. Gradnja
protipoplavnega zidu bo potekala na zemljiščih s parcelno številko 647/17, 656/4, 661/2, 1159, 1160, 1161/1, 1162/2,
1162 vse k.o. 2325 Miren in na zemljiščih s parcelno številko 423, 424/2, 422, 435 vse k.o. 2327 Gabrje ob Vipavi.
Gradnja črpališča zalednih voda bo potekala na zemljišču s parcelno številko 1160 k.o. 2325 Miren; NN priključka za
črpališče pa na zemljišču s parcelno številko 1160, 656/4 obe k.o. 2325 Miren. Novozgrajena meteorna kanalizacija
pa bo potekala po zemljiščih s parcelno številko 647/17, 656/4, 1156, 661/2, 1160, 1161/1 vse k.o. 2325 Miren ter po
zemljiščih s parcelno številko 423, 424/2, 422 vse k.o. 2327 Gabrje ob Vipavi. Parcele, kjer se bodo izvajali posegi so
delno v lasti Občine Miren-Kostanjevica, delno v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja Direkcija za vode RS,
ter delno v privatni lasti. Za izvedbo posegov na parcelah, ki niso v lasti investitorja, mora investitor pridobiti
pravico graditi. Po dejanski rabi so zemljišča uvrščena v večji meri med vodna zemljišča, pozidana zemljišča ter
kmetijska zemljišča. Glede na namensko rabo zemljišč pa le-ta sodijo predvsem pod celinske vode, najboljša
kmetijska zemljišča ter površine podeželskega naselja; v manjši meri pa pod druga kmetijska zemljišča,
stanovanjske površine in površine cest.
Prikaz območja posegov

Slika 6:

Prikaz makro lokacije investicijskega projekta.

Vir: PISO, oktober 2017.

6 .3

P ro s to rs k i u re d itv e n i p o g o ji

Prostorski akt, ki velja na območju zemljiške parcele namenjene gradnji, je Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/2013; spremembe in dopolnitve 10/2014, 50/2014, 87/2015
in 21/2016).
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6 .4

O k v ir n i o b s e g in s p e c ifik a c ija in v e s t ic ijs k ih s tr o š k o v s č a s o v n im n a č r to m
iz v e d b e in v e s tic ijs k e g a p r o je k ta
6.4.1

Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta v tabeli 6 je razvidno, da ima investicijski projekt v naprej
določeno trajanje aktivnosti ter določen začetek in konec projekta.
Tabela 6:

Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta.

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE - Aktivnosti

Začetek

Zaključek

Število dni

Oktober 2017

Marec 2018

v teku

Izdelava in potrditev DIIP

Oktober 2017

December 2017

v teku

Izdelava in potrditev IP

Februar 2018

Marec 2018

30 dni

Oktober 2017

Januar 2018

v teku

Oktober 2017

Oktober 2017

izvedeno
60 dni

Izdelava investicijske dokumentacije

Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
Izdelava projektne dokumentacije PGD
Izdelava projektne dokumentacije PZI

Januar 2018

Marec 2018

November 2017

Januar 2018

90 dni

IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu

April 2018

Julij 2019

380 dni

Izvedba postopka izbire izvajalca za izvedbo GOI del v skladu z ZJN-3

April 2018

Julij 2018

70 dni

Priprava in objava javnega razpisa na Portalu JN

April 2018

Maj 2018

45 dni

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve

Junij 2018

Junij 2018

25 dni

Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del

Julij 2018

Julij 2018

1 dan

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih (GOI) del

Avgust 2018

Junij 2019

280 dni

Uvedba izvajalca v delo

Avgust 2018

Avgust 2018

1 dan

Izvedba GOI del

Avgust 2018

Maj 2019

260 dni

Priprava dokumentacije za tehnični pregled in izvedba tehničnega pregleda

Junij 2019

Junij 2019

15 dni

Pridobitev uporabnega dovoljenja i n pri mopreda ja i zvedeni h GOI del

Junij 2019

Junij 2019

4 dni

Avgust 2018

Julij 2019

310 dni

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Strokovni nadzor gradnje
Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) - predaja v upravljanje

Stroški informiranja in komuniciranja
ZAKLJUČEK PROJEKTA (Zaključek financiranja in priprava zaključnega poročila)

Julij 2019

Julij 2019

30 dni

April 2018

Julij 2019

380 dni

Avgust 2019

September 2019

60 dni

Investicijski projekt se bo predvidoma izvajala v letih 2017, 2018 in 2019. Investicijski projekta se je/bo pričel z
izdelavo in potrditvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) oktober/november 2017. Do
izdelave DIIP-a je bila že izdelana projektna dokumentacija PGD z okvirno oceno vrednosti investicijskih stroškov.
Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena do konca januarja 2018. Izdelava PZI projektne dokumentacije in
izdelava investicijskega programa (IP) je predvidena do konca marca 2018. Izvedba javnega naročila za izvajalca
del je predvidena od aprila 2018 pa do julija 2018, ko naj bi bila z izbranim najugodnejšim izvajalcem del podpisana
gradbena pogodba. Predviden čas izvedbe del je od avgusta 2018 pa do junija 2019, ko bo izveden tehnični
pregled, pridobljeno uporabno dovoljenje in primopredaja izvedenih del investitorju. Julija 2019 je predvidena
predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo oziroma v upravljanje). Zaključek vseh aktivnosti projekta in
finančni zaključek projekta je predviden do max konca septembra 2019. Ob optimalnem poteku vseh aktivnosti
bo za izvedbo vseh aktivnosti od izdelave in potrditve DIIP-a (oktober/november 2017) pa do zaključka
investicijskega projekta (zaključka financiranja: september 2019) potrebno cca 23 mesecev.
Časovnemu načrtu bo sledila tudi dinamika financiranja investicijskega projekta, in sicer glede na predlagani
časovni načrt bo potrebno sredstva zagotoviti v letu 2017, 2018 in v letu 2019.

6.4.2

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi
časovnega načrta izvedbe projekta, ki je predstavljen v poglavju 6.4.1 tega dokumenta. Specifikacija investicijskih
stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je predstavljena v spodnjih tabelah po tekočih cenah.
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Tabela 7:

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po tekočih cenah, v EUR.
SKUPAJ

Dinamika po letih (v EUR z DDV)
2017

Dinamika nastajanja investicijskih stroškov

2018

STROŠKI IZDELAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (DIIP, IP)

1.464,00 €

STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD in PZI)

10.604,24 €

STROŠKI IZGRADNJE (GOI dela in ostalo)

-

€

2019

2.440,00 €
7.747,00 €
283.984,95 €

v EUR z DDV

%

3.904,00 €

-

€

-

€

18.351,24 €

3,2%

255.925,62 €

539.910,57 €

93,6%

0,7%

Pripravljalna dela

-

€

5.825,74 €

€

5.825,74 €

1,0%

Izgradnja protipoplavnega zidu

-

€

248.020,23 €

108.526,56 €

356.546,79 €

61,8%

Izvedba meteorne kanalizacije

-

€

30.138,98 €

20.514,59 €

50.653,57 €

8,8%

Izvedba črpališča

-

€

-

€

99.801,70 €

99.801,70 €

17,3%

Izvedba NN priključka za črpališče

-

€

-

€

17.084,93 €

17.084,93 €

3,0%

Druge storitve

-

€

-

€

9.997,84 €

9.997,84 €

1,7%

-

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE

-

€

4.259,78 €

3.838,89 €

8.098,67 €

1,4%

STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA

-

€

1.859,28 €

1.898,32 €

3.757,60 €

0,7%

OSTALI STROŠKI (koordinacija pri delu, varstvo pri delu, razni mat. stroški ipd.)

-

€

1.419,92 €

1.279,62 €

2.699,54 €

12.068,24 €

301.710,93 €

262.942,45 €

576.721,62 €

SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI

6 .5

0,5%

100,0%

V a rs tv o o k o lja te r p re s o ja v p liv o v in v e s tic ijs k e g a p ro je k ta z o p is o m
p o m e m b n e jš ih v p liv o v p ro je k ta z v id ik a o k o ljs k e s p re je m ljiv o s ti te r
v p liv o v p ro je k ta n a o k o lje in d ru žb o z v id ik a e k o lo š k e g a p ris p e v k a te r z
v id ik a tra jn o s tn e g a ra zv o ja in e n a k ih m o žn o s ti

Izvedba investicijskega projekta ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na
povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika izvedba projekta ni sporna in ne bo povzročila dodatnih stroškov
okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega
projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost,
učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in zmanjševanje vplivov na
okolje). Upoštevalo se bo tudi načela nediskriminatornosti, enakih možnosti, enakosti spolov.

6.5.1

Vplivi investicijskega projekta na okolje

Vsi okoljski vplivi bodo, ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne sestavine okolja, v okviru
zakonsko predpisanih mejah, tako da operacija na nobeno sestavino okolja ne bo vplivala v takšni meri, da bi bila
njena izvedba s stališča varstva okolja nedopustna. Območje okoljskih vplivov je omejeno le na zemljiške parcele,
kjer se bo izvajala operacija. Vplivno območje v času gradnje se v večji meri nanaša na območje znotraj parcel
predvidenih za izvedbo posegov. Trajni vplivi zaradi izvedbe operacije niso pričakovani. Operacija bo vplivala na
okolje za čas gradnje ter za čas uporabe okoljske infrastrukture. V času gradnje bo nekoliko povečan promet z
motornimi vozili, povečan nivo hrupa zaradi uporabe gradbenih strojev in raznega orodja, dvigovanje prahu in
podobno. Vsi navedeni vplivi bodo občasno povečani, vendar v razumnih merah in v okviru normalnega
delovnega časa. V času uporabe ni pričakovati posebnih spremenjenih vplivov na okolico. Izven omenjenega
območja vplivov ne bo.
Tabela 8:

Vplivi investicijskega projekta na okolje.
v času GRADNJE/IZVEDBE

Okoljska področja

GEOSFERA

Teptanje tal (prsti) ob izvedbi projekta.
Površinske vode

HIDROSFERA

Podtalnica

Vpliv se lahko pojavi, če izvajalec del
ne bo ustrezno poskrbel za
preprečevanje vsakršnih emisij, ki se
lahko pojavljajo pri delu z gradbeno
mehanizacijo, vozili in stroji v okolico.
Izvedeni bodo vsi potrebni
okoljevarstveni ukrepi, tako da bo
morebiten vpliv zmeren in le začasen.

v času UPORABE
Ne pričakuje se negativnih vplivov. Stanje
se izboljšuje, saj ne bo prišlo več do
poplavljanja obravnavanega območja.
Ne pričakuje se negativnih vplivov. Stanje
se izboljšuje, saj se bo v okviru projekta
zgradilo nov protipoplavni zid, kar bo
zmanjšalo poplavno ogroženost območja
ter ustrezno uredilo meteorno
kanalizacijo s črpališčem zalednih voda. S
tem bo preprečeno onesnaževanje in
zastrupljanje vode in tal, poleg tega pa
bodo zavarovana tudi zemljišča in objekti
na območju pred poplavami.
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Zrak
ATMOSFERA
Svetlobno
onesnaževanje

BIOSFERA

DRUŽBENO IN
KULTURNO
OKOLJE

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Teptanje tal (prsti) ob izvedbi projekta.
Ker se bodo predvidena dela izvajala
tudi na območju vodnih in priobalnih
zemljišč, bo moral izvajalec del
preprečiti emisije (izliv goriv, olj in
maziv) iz gradbene mehanizacije in
vozil, skrbeti za njihovo redno
vzdrževanje in servisiranje, poskrbeti
da se bo prizadelo čim manjše talne
površine ipd.

Ne pričakuje se negativnih vplivov. Stanje
se izboljšuje, saj ne bo prišlo več do
poplavljanja obravnavanega območja.

Ne pričakuje se vplivov.

Poselitev

Ne pričakuje se vplivov.

Identiteta krajine

Ne pričakuje se vplivov.

Hrup

Promet

Odpadki

6.5.2

Ne pričakuje se vplivov.

Raba tal

Kulturna dediščina

BIVALNO
OKOLJE

Emisije v zrak kot posledica emisij
izpušnih plinov transportnih in
delovnih vozi ter opreme; prometnih
zastojev, emisije delcev pri varjenju in
rezanju materiala ipd.

Ne pričakuje se vplivov.
V času izvajanja del se pričakuje
povečan hrup zaradi izvedbe del,
motornih vozil in delovnih strojev
(zaradi samega delovnega procesa
prenove), vendar bo zaradi časovne
omejenosti izvedbe del v dnevnem
času, kar je sprejemljivo za okolje.
Vpliv hrupa v daljšem časovnem
obdobju bo zanemarljiv.
V času izvedbe del so možni prometni
zastoji zaradi izvajanja del.
Proizvodnja odpadkov (t.j. rušitev
oziroma odstranitev obstoječih
površin) bo omejena, pri čemer bodo
upoštevani vsi predpisi in uredbe, ki
urejajo to področje.

Pričakuje se pozitiven vpliv. Zagotovljena
bo ustrezna opremljenost območja in s
tem tudi zmanjšana poplavna
ogroženost.
Pričakuje se pozitiven vpliv, saj zaradi
ustrezne infrastrukture opremljenosti ter
protipoplavne zaščite območja bo
naselje še bolj zanimivo za nove
priselitve.
Pričakuje se pozitivne vpliv, saj bodo
izvedeni posegi posredno vplivali tudi na
sam razvoj območja in celotnega naselja
in dejavnosti v njem.
Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.
Vplive na okolje se pričakuje le v času
morebitnih vzdrževalnih in
intervencijskih del. Zaradi uporabe
okoljsko sprejemljivejših materialov, se
bo posledično zaradi le-te zmanjšala tudi
ta količina odpadkov. Odpadki se bodo
zbirali in odvažali na lokalno ustaljeni
način.

Presoja vplivov investicijskega projekta na okolje in družbo z vidika
ekološkega prispevka projekta ter z vidika trajnostnega razvoja in enakih
možnosti

Presoja vplivov investicijskega projekta na okolje in družbo z vidika ekološkega prispevka projekta ter z vidika
trajnostnega razvoja in enakih možnosti v posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in uporabe z oceno stroškov za
odpravo negativnih vplivov je eno izmed pomembnejših horizontalnih določil evropske kohezijske politike. V
nadaljevanju opredeljujemo omilitvene ukrepe predmetnega investicijskega projekta, ki bodo upoštevani v
posameznih etapah načrtovanja, izvedbe in obratovanja.
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Tabela 9:

Presoja vplivov na okolje z vidika ekološkega prispevka ter z vidika trajnostnega razvoja in
enakih možnosti projekta v posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in uporabe.

Omilitveni ukrepi

v času
NAČRTOVANJA

v času
GRADNJE/IZVEDBE

v času
UPORABE

▫ Učinkovita raba naravnih virov in
energije mora biti osnovno
vodilo projektantov.
▫ Načrtuje se vgradnja modernih
materialov, ki odgovarjajo
sodobnim okoljskim
standardom.

▫ Gradilo se bo v skladu s pristojno
zakonodajo in zagotovilo se bo
takšen način porabe energije, ki
je okolju prijazen; izvedba del bo
potekala s stroji, ki omogočajo
maksimalno energetsko
učinkovitost.
▫ Izvedba vseh del bo skladna z
novimi tehnologijami.
▫ Izvedba vseh del bo potekala
skladno z ukrepi za preprečitev
negativnih vplivov na vode in
vodnih režim v času gradnje, saj
se bodo dela izvajala tudi
deloma na območju vodnih in
priobalnih zemljišč.

▫ Tehnološke rešitve so
projektirane v skladu s pozitivno
okoljsko zakonodajo in
veljavnimi normativi in
standardi.
▫ Načrtovana je priključitev
novozgrajene komunalne
infrastrukture na obstoječo
javno komunalno in ostalo
infrastrukturo.

▫ V času izvajanja gradbenih del
bo gradbišče organizirano v
skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih. Morebitni
nevarni odpadki, ki se bodo
pojavljali tekom gradnje bodo
obravnavani v skladu z zakonom
in podzakonskimi prepisi.
Začasna deponija odpadkov na
gradbišču in odvoz odpadkov na
deponijo odpadkov bo
organizirana v sladu s predpisi.
▫ Izvedli se bodo priključki na
obstoječe kanalizacijsko
(meteorno) in elektro NN
omrežje.
▫ Pri gradnji se bo uporabilo
najboljše razpoložljive tehnike,
referenčne dokumente (pri
izvedbi se bodo upoštevali vsi
akti (zakoni, uredbe, odločbe), ki
imajo že vgrajene vse
mehanizme in zahteve v zvezi z
izboljšanjem vpliva na varstvo
okolja).
▫ Izvajan bo nadzor nad emisijami
in tveganji (emisije bodo
minimalne in s tem se bo
zmanjšalo tveganje
onesnaženosti, upoštevajoč vse
akte, zakone, uredbe in odloke)
▫ Na območju gradnje, njegove
okolice in dostopnih poti se bo v
času izvajanja del začasno
povečal promet, ki bo vezan na
samo izvedbo GOI in ostalih del
(gradbene mehanizacije).
▫ Urejeno bo, da sama izvedba
GOI in ostalih del v največji
možni meri ne bo povzročala

▫ Uporaba novozgrajene
infrastrukture direktno ne vpliva
na energetsko učinkovitost.
▫ Protipoplavni zid in ostala
infrastruktura bo grajena v
skladu s pristojno zakonodajo in
zagotovljen bo takšen način
porabe energije, ki je okolju
prijazen.
▫ Z izvedbo meteorne kanalizacije
in črpališča se bo uredilo
odvodnjavanje padavinskih
voda, tako da ne bodo
neposredno odtekale v naravo in
jo s tem onesnaževale.
▫ Z izvedbo vseh del, predvsem
podpornega zidu, se bo
preprečilo možnost poplav na
območju posegov in nižje ob
strugi reke Vipave, kar bo
vplivalo tudi na čistost same
reke in ohranjanje njenih
naravnih vrednot. S tem se bo
ohranjalo naravno okolje in
čistost okoliških vodotokov.
▫ Zagotovljen bo stalen nadzor
nad optimalnim delovanjem
infrastrukture; predvidena
tehnologija vzdrževanja
infrastrukture bo omogočala oz.
zagotavljala racionalno porabo
energije in vode.
▫ Protipoplavni zid bo grajen tako,
da bo v času večjih padavin
preprečil poplavno ogroženost
območja (predvsem možnost
montažnih panojev za povečanje
višine protipoplavnega zidu, za
katere montažo se bo
usposobila civilna zaščita).
▫ Urejeno bo odvajanje
padavinskih voda (meteorna
kanalizacija in črpališče s tremi
črpalkami).
▫ Zbiranje odpadkov bo
organizirano v skladu z
obstoječim občinskim režimom.
Ravnanje z njimi pa je dokaj
natančno predpisano in mora
biti ustrezno evidentirano. S tem
bo preprečen nedovoljeni vpliv
na okolje.

UČINKOVITOST
IZRABE NARAVNIH
VIROV

OKOLJSKA
UČINKOVITOST

TRAJNOSTNA
DOSTOPNOST

▫ V fazi načrtovanja je potrebno
posebno pozornost nameniti
tudi reševanju vprašanja
neoviranega dostopa vsem
osebam, uporabnikom
obravnavanega območja in
njegove okolice v času gradnje in
uporabe.
▫ Predvidena je ureditev

▫ Izvedba projekta bo omogočala
enake možnosti dostopa za vse
uporabnike (tudi invalidne
osebe) infrastrukture
(protipoplavni zid in ostala
izvedena dela bodo
preprečevala poplavno
ogroženost na celotnem
območju za vse stanovalce in
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trajnostne dostopnosti tudi na
mikrolokaciji.

NEDISKRIMINATO
RNOST (načelo

▫ Investicijski projekt je načrtovan
tako, da bo izvedba projekta in
uporaba zagotavljala enake
možnosti vsem ciljnim skupinam
ne glede na spol, narodnost,
raso, vero, individualnost,
starost, spolno usmerjenost ali
druge osebne okoliščine.

▫ Zagotovljen bo strokovni nadzor
nad izvajanjem projekta in s tem
tudi nad načrtovanimi
tehnološkimi rešitvami.
Nobeden ne bo neposredno
preveč obremenjen v času
izvajanja GOI del s hrupom,
odpadki, prašnimi delci, saj bodo
zagotovljeni vsi omilitveni
posegi, za čim manjšo
bremenitev s posegi.

▫ Investicijski projekt je načrtovan
tako, da bo izvedba projekta in
njegova uporaba pozitivno
vplivala na kakovost delovnega
in bivalnega okolja.

▫ Zagotovljen bo strokovni nadzor
nad izvajanjem projekta in s tem
tudi nad načrtovanimi
tehnološkimi rešitvami. Lokalni
prebivalci ne bodo preveč
obremenjeni v času izvajanja GOI
in ostalih del s hrupom, odpadki,
prašnimi delci, saj bodo
zagotovljeni vsi omilitveni
posegi, za čim manjšo
bremenitev s posegi.

▫ Investicijski projekt bo
načrtovan tako, da bo njegova
izvedba na okolje vplivala
minimalno oziroma da vpliva
sploh ne bo.
▫ Ocenjuje se, da bodo rešitve
prispevale k večji okoljski
sprejemljivosti ter manjši
poplavni ogroženosti
obravnavanega območja ob reki
Vipavi.

▫ Zagotovljen bo strokovni nadzor
nad izvajanjem GOI in ostalih del
in s tem tudi nad načrtovanimi
tehnološkimi rešitvami.
▫ V vplivnem območju
obravnavanega projekta ni
takšnih nepremičnin, na katere
bi lahko gradnja in uporaba
infrastrukture škodljivo vplivalo.
Pri gradnji bodo upoštevane vse
potrebne določbe in predpisi,
kjer je predvidena tudi
organizacija gradbišča.
▫ Pred predajo tehničnih instalacij
in naprav bo potrebno izvesti
poskusno obratovanje in
merjenje emisij, v skladu z
zakonom.
▫ Pred predajo vse izvedene
infrastrukture namenu se bo
izvedlo tehnični pregled, da bo
le-ta pridobila uporabno
dovoljenje.

enakih možnosti)

IZBOLJŠANJE
KAKOVOSTI
DELOVNEGA IN
BIVALNEGA
OKOLJA
(pozitiven vpliv
projekta na okolje,
naravo, kulturno
dediščino itd. ter
sinergična
učinkovitost)

ZMANJŠANJE
VPLIVOV NA
OKOLJE

motenj.

potencialne stanovalce le-tega).
▫ Zagotovilo se bo trajnostno
dostopnost vsem uporabnikom
infrastrukture na območju in v
njegovi okolici.
▫ Izvedba projekta omogoča
trajnostno urejanje okolja
(zagotovitev ustrezne poplavne
varnosti), kar posledično pomeni
boljše možnosti območja za
delovanje in razvoj.
▫ Izvedba projekta bo omogočala
enake možnosti dostopa za vse
uporabnike infrastrukture
(protipoplavni zid in ostala
izvedena dela bodo
preprečevala poplavno
ogroženost na celotnem
območju za vse stanovalce in
potencialne stanovalce le-tega).
▫ Izvedba projekta bo omogočala
enake možnosti tudi
potencialnim novim
stanovalcem oziroma
priseljencem ter tudi
potencialnim podjetnikom, ki
bodo vlagali na območju ob reki
Vipavi, ki je predmet obravnave
tega dokumenta.
▫ Preprečene bodo možnosti
poplavljanja reke Vipave na
območju izvedenih posegov, kar
bo pozitivno vplivalo na okolje z
bivanjskega vidika, saj se bodo
lokalni prebivalci počutili varneje
in ne bodo več v strahu pred
poplavami reke Vipave.
▫ Preprečene bodo možnosti
okužb in onesnaževanja narave
zaradi urejene infrastrukture,
kar bo vplivalo na boljše počutje
in boljšo zdravstveno varnost
lokalnega prebivalstva.
▫ Izkoriščen bo okoljski,
gospodarski in tudi socialni
razvojni potencial občine.
▫ Strokovno rokovanje in
upravljanje z infrastrukturo bo
zagotovljeno preko strokovnega
osebja izvajalca GJS.
▫ Izvajala se bodo redna in
periodična merjenja emisij v
okolje, skladno z zakonom.
▫ Negativni vplivi na okolje se
bodo zmanjšali že zaradi prej v
tem dokumentu navedenih
dejstev.
▫ Ocena stroškov je vključena v
stroške uporabe, delovanja oz.
upravljanja infrastrukture.

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov (stroškovna učinkovitost)
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega
gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidenega investicijskega projekta prišlo tudi do posega v
prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni tudi vplivi med izvedbo projekta in po izvedbi projekta. Podana ocena
na okolje temelji na osnovi predvidenih GOI del in vpliva le-teh na okolje ter učinkov izvedbe oziroma vgrajenih
materialov na okolje v času uporabe. Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v
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odpravo negativnih okoljskih vplivov. Dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje; kratkoročne
stroške negativnih vplivov na okolje pa bo v celoti pokrival izvajalec gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Vsi
opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi ter so že vkalkulirani v stroških izvedbe projekta, kot je
predstavljeno v DIIP-u.

6 .6

K a d ro v s k o o rg a n iza c ijs k a s h e m a s p ro s to rs k o o p re d e litv ijo te r v p liv
p ro je k ta n a z a p o s le n o s t
6.6.1

Kadrovsko organizacijska shema

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor Občina Miren-Kostanjevica je
s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta. Občina Miren-Kostanjevica zaposluje ustrezno
usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih projektov. Investicijski projekt bo investitor izvajal tudi s
pomočjo zunanjih sodelavcev (izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije ter izvedba
strokovnega nadzora gradnje). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna/delovna skupina investitorja, ki je
sestavljena iz predstavnikov investitorja v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti ter zunanjih
svetovalcev oziroma izvajalcev storitev. Investitor bo vodenje investicijskega projekta zagotovil z lastnimi viri v
okviru občinske uprave, saj že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih
objektov. V ta namen je/bo oblikovana strokovna/delovna skupina, ki je in bo zadolžena za učinkovito izvajanje
operacije. Odgovorna oseba investitorja je župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar. Vodja projekta je
Nevenka Vuk, višja svetovalka za gospodarstvo in turizem, zaposlena na Občini Miren-Kostanjevica, ki je/bo
odgovorna za izvedbo celotnega investicijskega projekta in bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe aktivnosti
in oceno porabe sredstev. Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo del ter nadzor (t.j.
strokovni vodja projekta) je Albin Pahor, strokovni sodelavec za investicije, zaposlen na Občini MirenKostanjevica. Naloge strokovne/delovne skupine so in bodo:
ð usklajevati in spremljati izvedbo aktivnosti ter zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s
projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo;
ð zagotoviti finančna sredstva za pokrivanje celotnega investicijskega projekta (npr. zagotoviti potrebna
lastna sredstva, pridobiti nepovratna sredstva ipd.);
ð poročati o poteku investicijskih aktivnosti in iskati rešitve za morebitne probleme pri izvajanju aktivnosti
na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oziroma najmanj enkrat tedensko v prostorih
Občine Miren-Kostanjevica in/ali na terenu; ter
ð zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih v izvedbo projekta.
Ob zaključku investicijskega projekta bo vodja projekta pripravila zaključno vsebinsko in finančno poročilo o
izvedenem projektu.
Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Občine Miren-Kostanjevica. Pregled,
koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije je in bo še
naprej vodil investitor v sodelovanju z zunanjimi svetovalci-sodelavci. Člani strokovne/delovne skupine bodo
usklajevali in spremljali izvedbo aktivnosti, dogovarjali se bodo o rešitvi morebitnih problemov pri izvajanju na
rednih operativnih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oziroma najmanj enkrat tedensko. Izbrali bodo tudi
vodjo strokovnega nadzora gradnje investicijskega projekta. Aktivnosti se bodo izvajale v prostorih Občine MirenKostanjevica oziroma na terenu. Po potrebi se bo vključilo v strokovno/delovno skupino tudi druge izvajalce
storitev in neodvisne strokovnjake z ustreznimi strokovnimi izkušnjami. Za izdelavo študij, analiz in pripravo
projektne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo tudi v
prihodnje s strani investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci/sodelavci. Ostali zunanji
koordinatorji niso predvideni.
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Slika 7:

Kadrovsko organizacijska shema izvedbe investicijskega projekta.

Upravljanje z novo infrastrukturo po končani izvedbi investicijskega projekta: Po izvedbi projekta bo
investitor/lastnik in upravljavec Občina Miren-Kostanjevica predala novo infrastrukturo, izvedeno v okviru
projekta, v vzdrževanje in upravljanje izvajalcu gospodarskih javnih služb, ki na območju občine MirenKostanjevica opravlja naloge javne gospodarske službe. Izvajalec GJS ima ustrezno usposobljen kader, ki ima
izkušnje z vzdrževanjem in upravljanjem primerljive infrastrukture, ki bo izvedena v okviru tega projekta.

Po izvedbi investicijskega projekta se kadrovsko organizacijska shema upravljanja ne bo spremenila.
6.6.2

Vpliv investicijskega projekta na zaposlenost

Zaradi izvedbe in po sami izvedbi investicijskega projekta se število zaposlenih na Občini Miren-Kostanjevica, kot
investitorju/lastniku in upravljavcu ter pri izvajalcu GJS kot vzdrževalcu v obeh primerih, tako pri scenariju »brez
investicije« kot tudi pri scenariju »z investicijo«, ne spreminja oziroma bo ostalo nespremenjeno. Zaradi izvedbe
obravnavanega investicijskega projekta se ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile (ni
predvideno dodatno zaposlovanje ne pri Občini Miren-Kostanjevica kot tudi ne pri izvajalcu GJS oziroma ni
predvidenih novih delovnih mest). Tako Občina Miren-Kostanjevica kot tudi izvajalec GJS bodo zagotovili izvedbo
investicijskega projekta ter kasneje njegovo upravljanje in vzdrževanje z lastnimi kadri, saj že zaposlujejo ustrezno
usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo, upravljanjem in vzdrževanjem primerljive infrastrukture.
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6 .7

P re d v id e n i v iri in n a č rt fin a n c ira n ja in v e s tic ijs k e g a p r o je k ta

V tem poglavju podrobneje predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta (t.j. investicijskih
stroškov) ter njegovo finančno konstrukcijo. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) so
predvideni viri financiranja investicijskega projekta predstavljeni po tekočih cenah.
Vire financiranja investicijskega projekta bodo zagotovljeni iz:
ð lastnih proračunskih sredstev Občine Miren-Kostanjevica;
ð s pridobitvijo nepovratnih sredstev (sofinanciranje iz sredstev ESRR v višini največ 85% vseh upravičenih
stroškov operacije) v okviru Javnega razpisa za standardne projekte št. 03/2016 – 6c, 6d, 6f (Interreg V-A
Italija-Slovenija 2014-2020) za prednostno os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Glede na časovni načrt izvedbe operacije bodo morala biti vsa sredstva zagotovljena v letu 2017, 2018 in 2019.
Tabela 10:

Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR.
SKUPAJ

Dinamika financiranja po letih

Viri financiranja (tekoče cene)
LASTNI VIRI: Proračunska sredstva Občine Miren-Kostanjevica

2017

2018

12.068,24 €

2019

v EUR

%

53.048,52 €

40.529,04 €

105.645,81 €

18,3%

JAVNI VIRI

-

€

248.662,41 €

222.413,41 €

471.075,81 €

81,7%

ESRR (namenska sredstva EU) - Interreg Italia-Slovenija 2014-2020

-

€

248.662,41 €

222.413,41 €

471.075,81 €

81,7%

-

€

DRUGI VIRI
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA

12.068,24 €

-

€

301.710,93 €

-

€

262.942,45 €

-

€

576.721,62 €

0,0%

100,0%

Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah je sledeča:
Ü 18,3% lastni, proračunski viri Občine Miren-Kostanjevica (105.645,81 EUR)
Ü 81,7% javni viri ESRR/Interreg V-A Italija-Slovenija (471.075,81 EUR)

6 .8

P rič a k o v a n a s to p n ja iz ra b e z m o g ljiv o s ti o z iro m a e k o n o m s k a u p ra v ič e n o s t
in v e s tic ijs k e g a p r o je k ta
6.8.1

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti

Predvidevamo, da bo pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti izvedenih v okviru tega projekta 100,0% ob
zaključku projekta in predaji izvedenih del v uporabo (namenu).

6.8.2
6.8.2.1

6.8.2.1.1

Finančna in ekonomska upravičenost investicijskega projekta
Projekcija prihodkov in odhodkov iz poslovanja ter družbeno-ekonomskih
(ASK/CBA) koristi projekta v ekonomski dobi investicijskega projekta

Ekonomska doba investicijskega projekta

Ekonomska doba za tovrstne projekte po direktivah EU znaša 30 let (področje »Okoljska infrastruktura«).
Ekonomsko obdobje obravnavanega investicijskega projekta je torej od leta 2019 do 2048; kot bazično leto smo
upoštevali leto 2017.
6.8.2.1.2

Prihodki poslovanja investicijskega projekta

Predvidevamo, da bo investicijski projekt (rezultat operacije) pri svojem poslovanju lahko ustvarjal naslednje
vrste poslovnih prihodkov:
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ð enkratne prihodke ter
ð prihodke iz obratovanja investicijskega projekta.
V izračunih smo upoštevali le neposredne/direktne prihodke investicijskega projekta, ki bodo dodatno nastali
zaradi izvedbe investicijskega projekta. V izračunih nismo upoštevali prihodkov, ki bi ravno tako nastajali, tudi če
ne bi izvedli investicijskega projekta.

Enkratni prihodki: Investicijski projekt ne prinaša nobenih enkratnih prihodkov, kar je vidno tudi iz same finančne
konstrukcije investicijskega projekta, saj bo le-ta v celoti financiran iz lastnih virov Občina Miren-Kostanjevica ter s
pridobitvijo nepovratnih sredstev ESRR pridobljenih v okviru javnega razpisa Interreg V-A Italija-Slovenija 20142020.
Prihodki iz obratovanja investicijskega projekta: Predpostavili smo, da investicijski projekt ne bo prinašal
prihodkov iz obratovanja.
6.8.2.1.3

Odhodki/stroški poslovanja investicijskega projekta

Pri projekciji odhodkov investicijskega projekta smo upoštevali predvidene odhodke/stroške, ki jih bodo morali
kriti investitor oziroma upravljavec. Predvidevamo, da bo investicijski projekt pri svojem poslovanju povzročil
naslednje vrste odhodkov/stroškov:
ð enkratne odhodke (investicijske stroške) ter
ð odhodke/stroške iz poslovanja investicijskega projekta.
V izračunih smo upoštevali le neposredne/direktne odhodke investicijskega projekta, ki bodo dodatno nastali
zaradi izvedbe investicijskega projekta. V izračunih nismo upoštevali odhodkov, ki bi ravno tako nastajali, tudi če
ne bi izvedli investicijskega projekta.
Investicijski stroški (enkratni odhodki): Investicijski stroški so stroški začetnih investicijskih vlaganj in nastajajo v
času izvajanja operacije. Podrobnejši opis investicijskih stroškov in dinamika njihovega nastajanja je predstavljena
v poglavju 6.7 tega dokumenta.
Odhodki iz poslovanja: Predvidevamo, da bo investicijski projekt povzročil pri svojem obratovanju naslednje vrste
poslovnih odhodkov/stroškov:
A. Operativne odhodke
▫

▫

▫

B.

Materialni stroški: Materialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov primerljive infrastrukture
oziroma projektih take vrste oziroma na podlagi ocene letnih materialnih stroškov na m dolžine podpornega
zidu. Obsegajo stroške materiala za vzdrževanje ter podobne materialne stroške oziroma vse materialne
stroške, ki jih bodo imeli upravljavec in uporabniki z izpeljavo projekta in njegovega delovanja in vzdrževanja v
prihodnje. Ocenili smo, da materialni stroški obratovanja znašajo 2,00 EUR z DDV na leto na m dolžine
podpornega zidu.
Stroški storitev: Stroški storitev so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov primerljive infrastrukture oziroma
projektih take vrste oziroma na podlagi ocene letnih stroškov storitev na m dolžine podpornega zidu. Obsegajo
stroške storitev rednega in investicijskega vzdrževanja, stroške dela glede na urno postavko in število ur
vzdrževalcev na objektu itd. preračunane na m dolžine podpornega zidu. Ocenili smo, da stroški storitev znašajo
5,00 EUR z DDV na leto na m dolžine podpornega zidu.
Ostali stroški: Ostali stroški so ocenjeni na 5,0% skupnih materialni stroškov in stroškov storitev.

Stroške amortizacije
Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega osnovnega sredstva na
poslovne učinke in je obračunana kot produkt amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Stroški
amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za investicijski projekt. Za izračun
amortizacije smo upoštevali 3,0% amortizacijsko stopnjo. Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo
podanih amortizacijskih stopenj in amortizacijskih osnov, ki so podane kot nabavne vrednosti posameznih
osnovnih sredstev. Osnovna sredstva se bodo aktivirala v začetku oktobra leta 2018. Letni strošek amortizacije
po letih v ekonomski dobi je predstavljen v tabeli 11.
V skladu z »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014-2020« (European Commission, december 2014) smo določili 30 letno ekonomsko dobo (referenčno
obdobje) projekta. Glede na to, da je amortizacijska, življenjska doba projekta daljša od ekonomske dobe
projekta, znaša preostanek vrednosti investicijskega projekta po koncu ekonomske dobe 82.993,35 EUR.
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Pregled skupnih stroškov investicijskega projekta za scenarij »z investicijo«, in sicer investicijskih stroškov in
stroškov poslovanja (obratovalni stroški in stroški amortizacije) po letih v ekonomski dobi 30-ih let je predstavljen
v tabeli 11.
Tabela 11:

Prikaz investicijskih stroškov (vlaganj) in odhodkov/stroškov poslovanja investicijskega projekta
v ekonomski dobi, stalne cene, v EUR z DDV.
ODHODKI/STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
INVESTICIJSKA VLAGANJA

Letnica (obdobje)

Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

OPERATIVNI STROŠKI

2017

0

0

€

12.068,24 €

2018

1

0

279.512,75 €

17.607,25 €

246.714,28 €

6.764,28 €

2019

2

1

2020

3

2

2021

4

3

2022

5

4

2023

6

5

2024

7

6

2025

8

7

2026

9

8

2027

10

9

2028

11

10

2029

12

11

2030

13

12

2031

14

13

2032

15

14

2033

16

15

2034

17

16

2035

18

17

2036

19

18

2037

20

19

2038

21

20

2039

22

21

2040

23

22

2041

24

23

2042

25

24

2043

26

25

2044

27

26

2045

28

27

2046

29

28

2047

30

29

2048

31

30

SKUPAJ

6.8.2.1.4

STROŠKI IZ POSLOVANJA / POSLOVNI ODHODKI

Stroški
izvedbe GOI
del

-

526.227,03 €

Ostali
investicijski
stroški

36.439,77 €

SKUPAJ

12.068,24 €
297.120,00 €
253.478,56 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
562.666,80 €

Materialni
stroški

Stroški storitev

Amortizacija

Ostali
stroški

Skupaj

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

SKUPAJ
POSLOVNI
ODHODKI
/STROŠKI

202,42 €

506,04 €

35,42 €

743,88 €

7.033,34 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

485,80 €

1.214,50 €

85,02 €

1.785,32 €

16.880,00 €

- €
- €
7.777,22 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €
18.665,32 €

14.290,62 €

35.726,54 €

2.500,86 €

52.518,02 €

496.553,45 €

549.071,47 €

Ostanek vrednosti

82.993,35 €

Prihodki in stroški na podlagi ASK/CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske
analize)

Investicijski projekt prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oziroma
izgube, ki jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj ASK/CBA (Cost Benefit Analyse) - Analize stroškov in koristi je
opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri
opredelitvi stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko
analizo (ASK/CBA-Analizo stroškov in koristi). Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se
upoštevajo vsi ekonomski stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost
investicijskega projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem
vrednotenju izhajamo iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta opredeliti na
podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo.
Ekonomsko analizo (ASK/CBA-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih
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moramo narediti, so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do obračunskih
cen).
Družbeno-ekonomsko upravičenost investicijskega projekta smo presojali predvsem z vidika vplivov projekta na
izboljšanje pogojev bivanja in kakovosti življenja prebivalcev, zagotavljanju njihove večje varnosti (predvsem
poplavne varnosti), ohranitev poseljenosti in krajinsko urejenost kraja, ohranitev naravnega okolja, zmanjšanja
onesnaženosti vodnih virov ipd. Koristi izvedbe investicijskega projekta lahko opredelimo kot bistven prispevek k
atraktivnosti naselja in občine.
Davčni popravki: Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na
relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih težko oceniti raven cen brez DDV, se vseeno lahko določijo nekateri
splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen. V ekonomski analizi (poglavje 6.8.2.2.3) smo opravili davčni popravek
stroškov iz obratovanja in investicijskih stroškov, tako da smo v navedeni postavki ovrednotili zmanjšanje investicijskih
stroškov in stroškov iz obratovanja za DDV ter ga upoštevali pri samem izračunu kot družbeno-ekonomske korist.
Popravek cen (pretvorba tržnih cen v obračunske cene): Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene (popravek
cen) je določitev davčnih popravkov. Pri analizi smo izhajali 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 nismo korigirali s konverzijskimi faktorji oziroma smo upoštevali konverzijski faktor 1.
Popravek zaradi eksternalij: Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso
upoštevani pri finančni analizi npr. stroški in koristi, ki izhajajo iz večje poplavne varnosti območja, okoljske koristi, nižji
stroški vzdrževanja, koristi oziroma potencialni prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih prebivalcev, naselja,
občine ipd., multiplikatorski učinek (npr. koristi na področju ohranjanja narave, kulture, turizma ipd., prihodkov lokalnih
podjetij ipd.) ali na primer višja kvaliteta bivanja za občane. Praviloma je te koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih
je mogoče določiti. Kot splošno pravilo velja, da je potrebno vse družbeno-ekonomske koristi in stroške, ki se prelivajo
od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v ASK/CBA upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškov.
Zunanjim vplivom pa je potrebno določiti denarne vrednosti, če je le-to mogoče. Če ni, jih je potrebno opisati z
nedenarnimi pokazatelji. Zunanje koristi tako ocenjujemo s kvalitativnega in kvantitativnega vidika. V nadaljevanju so
prikazane pozitivne koristi investicijskega projekta, ki jih je možno denarno ovrednotiti, in koristi, ki jih denarno ne
moremo ovrednotiti.

A. Denarno ovrednotene družbeno-ekonomske koristi izvedbe investicijskega projekta
ð
ð
ð
ð

Prihranek na stroških škod (na objektih, kmetijskih površinah ipd.), ki nastajajo ob poplavljanju reke Vipave
(ocena na letni ravni znaša 150.000,00 eur=1.500 prebivalcev*100 eur stroškov na leto).
Prihranek lokalnih prebivalcev na stroških škod in zdravja zaradi nesreč, jih povzroča poplavljanje reke Vipave
(ocenjeni na letni ravni 30.000 eur=1.500 prebivalcev*20 eur stroškov na leto).
Ocena indirektnih koristi v povečanju bruto domačega proizvoda občine zaradi boljše infrastrukturne
opremljenosti občine v višini 12.000,00 EUR na letni ravni.
Ocena dodatnega prihodka zaradi povečanja privlačnosti okolja občine v višini 6.000,00 eur na letni ravni.

B. Družbeno-ekonomske koristi, ki jih denarno ni bilo mogoče ovrednotiti
Investicijski projekt prinaša še veliko družbeno-ekonomskih koristi, ki jih ne moremo denarno ovrednotiti. V
nadaljevanju so prikazane za vse štiri kvalitativne vidike (ekološki, družbeni, razvojno-gospodarski in socialni vidik):
ð
ð
ð
ð
ð
ð

pridobitev nove, ustrezne in kakovostne zelene/okoljevarstvene infrastrukture;
izogniti se novim tveganjem pred poplavami ter tako izogniti se večjim škodam na stanovanjskih in
gospodarskih objektih, kmetijskih zemljiščih ipd. ob morebitnih večjih količinah padavin;
zagotovitev javnega interesa v smislu čim večjega varstva zdravja ljudi, okolja, gospodarstva in kulturne
dediščine;
zmanjševanje obstoječega območja poplavne ogroženosti med in po poplavah;
krepitev zavedanje prebivalcev o poplavni ogroženosti;
preprečevanje poplavne nevarnosti oziroma izvajanje ustreznih aktivnosti za zmanjšanje poplavne
nevarnosti ter spodbujanje ustrezne rabe zemljišč, gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči ipd.;
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ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

varovati poplavno območje oziroma izvesti ustrezne aktivnosti za zmanjšanje verjetnosti poplav oziroma
zmanjševanje vpliva poplav na določeni lokaciji in povečanju odpornosti na poplave;
blažiti in uspešno se prilagajati podnebnim spremembam ter preprečevati naravne nesreče (poplave);
izboljšanje kakovost okolja in zagotovitev učinkovitega upravljanja vode;
izboljšanje kakovost javnih storitev v primeru poplavne ogroženosti (zmanjšanje poplavne ogroženosti
živečega prebivalstva ob reki Vipavi);
zagotoviti prebivalcem občine kvalitetno bivanje;
prispevati k okoljskemu, družbenemu, demografskemu in gospodarskemu razvoju Občine MirenKostanjevica in izboljšati blagostanje in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev.
vzpostavitev ugodnejših pogojev za razvoj podjetništva, obrtništva, trgovine in drugih gospodarskih
dejavnosti;
povečanje atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti naselja, občine in regije;
zagotovitev dviga življenjskih razmer na območju in občine ter s tem ohranitev oziroma rast prebivalstva in
ohranitev oziroma izboljšanje starostne strukture prebivalstva; posledično dvig razvojnih možnosti same
družbe;
povečanje občasnega prebivalstva;
omogočanje trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti, občine in tudi regije;
prispevanje k celovitem prostorskem razvoju naselja in občine v zagotavljanju boljše kakovosti bivanja na
načelih trajnostnega razvoja;
dvig kakovosti bivanjskih pogojev oziroma izboljšanjem življenjskih pogojev;
boljše varovanje občutljivega okolja (naravnega okolja);
skrb za trajnostni razvoj; ter
uresničitev razvojnih vizij občine.

6.8.2.2

Presoja upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v ekonomski dobi z
izdelavo finančne in ekonomske analize

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem stanju,
tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno–tržno oceno
investicijskega projekta. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove
za finančno in ekonomsko analizo (ASK/CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče statične in
dinamične kazalnike upravičenosti izvedbe le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in
ekonomske rezultate bo prinesel investicijski projekt.
6.8.2.2.1

Predpostavke za izdelavo finančne in ekonomske analize

Namen finančne analize je izdelati napovedi denarnih tokov investicijskega projekta, da bi lahko izračunali
kazalnike finančne učinkovitosti/upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Namen izdelave ekonomske
analize (ASK/CBA-Analiza stroškov in koristi) pa je opredeliti in ovrednotiti prispevek investicijskega projekta na
širše družbeno-ekonomsko okolje. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe investicijskega projekta s
širšega ekološkega, družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika.

Finančna in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta sta bili
narejeni na podlagi naslednjih predpostavk:
ð Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani za obdobje izvedbe
investicijskega projekta in za 30 letno ekonomsko dobo (referenčno časovno obdobje
obratovanja/uporabe), in sicer od prvega leta rednega obratovanja (2019), ko se bodo nova osnovna
sredstva aktivirala, pa do leta 2048.
ð Ekonomsko koristna življenjska doba investicijskega projekta presega 30 letno referenčno časovno
obdobje (ekonomsko dobo), zato smo na koncu ekonomske dobe upoštevali ostanek vrednosti
investicijskega projekta.
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ð
ð

ð

ð
ð
ð
ð

ð

Prvo leto rednega obratovanja je 2019, natančneje avgust 2019, ko se bodo nova osnovna sredstva
aktivirala.
Finančna in ekonomska analiza sta izdelani kot enovit projekt (konsolidirana analiza) s stališča
investitorja in upravljavca (Občina Miren-Kostanjevica) ter bodočega vzdrževalca (izvajalec GJS) (v
skladu z navodili Evropske komisije v priročniku za izdelavo Analize stroškov in koristi; december 2014).
Investicijski projekt ni namenjen pridobitni dejavnosti ne investitorja/lastnika in upravljavca oziroma
bodočega vzdrževalca. Investicijski projekt ne prinaša prihodkov iz poslovanja ne investitorju/lastniku in
upravljavcu kot tudi ne bodočemu vzdrževalcu izvedenih del v okviru projekta.
Vsi stroški (investicijski in obratovalni) in prihodki so prikazani v finančni analizi v stalnih cenah z DDV; v
ekonomski analizi pa so bili izvedeni davčni popravki.
Vsi stroški obratovanja pri finančni analizi so ocenjeni v višini normativov ter na podlagi primerljivih
stroškov podobne infrastrukture.
Analizo upravičenosti izvedbe investicijskega projekta smo pripravili na podlagi statičnih in dinamičnih
kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta tako za finančno kot tudi za ekonomsko analizo.
Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri finančni analizi,
znaša 4,0% in je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).
Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri ekonomski
(CBA/ASK) analizi, znaša 5% t.j. socialna diskontna stopnja v kohezijskih državah članicah in je določena z
Delegirano uredbo komisije 480/2014 (člen 15. do 19.) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3
in Priloga III: Metodologija za pripravo analize stroškov in koristi (ASK)) ter Priročnikom Evropske
komisicje Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014-2020 (European Commission, december 2014).

6.8.2.2.2

Finančna analiza

V nadaljevanju je prikazan finančni denarni tok investicijskega projekta, ki prikazuje neposredne koristi, ki jih
investicijski projekt prinaša. Investicijski projekt prinaša tako neposredne koristi (prilive) kot tudi neposredne
stroške (odlive), ki so povzeti po predhodnih prikazih v poglavju 6.8.2.1 za ekonomsko dobo projekta.
V finančni analizi smo upoštevali le denarne tokove, se pravi denarne tokove povezane z investicijskimi stroški,
denarne tokove povezane z obratovanjem investicijskega projekta (stroške in prihodke iz obratovanja) in
denarne tokove vezane na zaključek investicijskega projekta (ostanek vrednosti). V finančni analizi pa nismo
upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija, rezervni sklad ipd.). Prikaz denarnih tokov na
podlagi finančne analize je predstavljen v tabeli 13. Uporabljena je 4% diskontna stopnja.
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Tabela 12:

Denarni tok investicijskega projekta po finančni analizi v ekonomski dobi projekta, stalne cene,
v EUR z DDV.
FINANČNA ANALIZA - FINANČNI oz. REALNI DENARNI TOK V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
DISKONTIRANE VREDNOSTI (4,0%)

Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

SKUPAJ

Letnica (obdobje)

DENARNI TOK VEZAN NA OBRATOVANJE

2017

0

0

-

€

-

€

-

€

12.068,24 €

-

€

12.068,24 €

-

€ -

12.068,24 €

12.068,24 €

-

€ -

12.068,24 €

2018

1

0

-

€

-

€

-

€

297.120,00 €

-

€

297.120,00 €

-

€ -

297.120,00 €

285.692,31 €

-

€ -

285.692,31 €

253.478,56 €

234.355,18 € -

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja

PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

(Operativni stroški)

SKUPAJ DENARNI
TOK VEZAN NA
OBRATOVANJE

DENARNI TOK
NA KONCU
EKONOMSKE
DOBE

DENARNI TOK INVESTICIJSKA
VLAGANJA

Ostanek vrednosti

POZITIVEN
DENARNI TOK
(PRILIVI)

NEGATIVEN
DENARNI TOK
(ODLIVI)

NETO PRIHODKI

NETO DENARNI TOK INVESTICIJSK
A VLAGANJA
(PRILIVI-ODLIVI)

NETO
PRIHODKI

NETO
DENARNI TOK

2019

2

1

-

€

743,88 € -

743,88 €

-

€

254.222,44 € -

743,88 € -

254.222,44 €

2020

3

2

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.587,14 € -

687,76 € - 235.042,94 €
1.587,14 €

2021

4

3

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.526,09 € -

1.526,09 €

2022

5

4

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.467,40 € -

1.467,40 €

2023

6

5

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.410,96 € -

1.410,96 €

2024

7

6

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.356,69 € -

1.356,69 €

2025

8

7

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.304,51 € -

1.304,51 €

2026

9

8

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.254,34 € -

1.254,34 €

2027

10

9

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.206,09 € -

1.206,09 €

2028

11

10

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.159,71 € -

1.159,71 €

2029

12

11

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.115,10 € -

1.115,10 €

2030

13

12

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.072,21 € -

1.072,21 €

2031

14

13

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

1.030,97 € -

1.030,97 €

2032

15

14

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

991,32 € -

991,32 €

2033

16

15

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

953,19 € -

953,19 €

2034

17

16

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

916,53 € -

916,53 €

2035

18

17

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

881,28 € -

881,28 €
847,39 €

2036

19

18

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

847,39 € -

2037

20

19

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

814,79 € -

814,79 €

2038

21

20

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

783,46 € -

783,46 €

2039

22

21

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

753,32 € -

753,32 €

2040

23

22

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

724,35 € -

724,35 €

2041

24

23

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

696,49 € -

696,49 €

2042

25

24

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

669,70 € -

669,70 €

2043

26

25

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

643,94 € -

643,94 €

2044

27

26

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

619,18 € -

619,18 €

2045

28

27

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

595,36 € -

595,36 €

-

€

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

572,46 € -

572,46 €

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 € -

1.785,32 €

-

€ -

550,45 € -

81.208,04 €

-

€

532.191,46 €

532.115,73 € -

2046

29

28

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

2047

30

29

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

2048

31

30

-

€

1.785,32 € -

1.785,32 €

82.993,35 €

-

€

52.518,02 € -

52.518,02 €

82.993,35 €

SKUPAJ

I.

€

82.993,35 €

1.785,32 €

562.666,80 €

82.993,35 €

615.184,82 €

-

81.208,04 €
30.475,34 € -

24.074,96 €

550,45 €
24.074,96 €

4.117,26 € - 536.232,98 €

Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta

Tabela 13:

Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta.
DINAMIČNI KAZALNIKI
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV

Vrednost

-536.232,98 EUR

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA - FIRR

-7,24%

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOP.DONOSA - MISD

-6,04%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV

-1,01 EUR

FINANČNI KOEFICIENT K/S

0,135

DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih)

3.877

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -536.232,98 EUR, kar pomeni, da
investicijski projekt ne prinaša nobenega donosa. Ravno tako je negativna finančna interna stopnja donosa (7,24%). Negativna pa je tudi finančna modificirana interna stopnja donosa (-6,04%). Doba vračanja vloženih
sredstev po finančni analizi presega tako ekonomsko kot tudi amortizacijsko dobo, kar pomeni, da se vložena
sredstva ne povrnejo v ekonomski dobi projekta oziroma se sploh ne povrnejo. Izračunana finančna relativna
neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -1,01 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša
izgubo v višini 1,01 EUR. Da so po finančni analizi stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski
projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je manjši od 1, in sicer znaša 0,135.
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II.

Sklep finančne analize

Izračunani finančni kazalniki investicijskega projekta so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt gledano
samo s finančnega vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo
vrednosti, ki bi potrjevale upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Investicijski projekt je na podlagi izvedene
finančne analize in izračunanih dinamičnih in statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za izvedbo, zato ga
posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize
(ASK/CBA-Analize stroškov in koristi).

6.8.2.2.3

Ekonomska analiza

V nadaljevanju je prikazan denarni tok investicijskega projekta (tabela 15) po ekonomski (ASK/CBA) analizi.
Osnova za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti investicijskega projekta predstavljajo parametri,
upoštevani v finančni analizi, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva projekta na širše okolje in jih je
mogoče ovrednotiti v denarju. Investicijski projekt prinaša tako neposredne in posredne koristi (prilive) kot tudi
neposredne in posredne stroške (odlive), ki so povzeti po predhodnih prikazih v poglavju 6.8.2.1 za ekonomsko
dobo projekta. Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko
okolje. V okviru ekonomske analize se ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt kljub njegovi
finančni nerentabilnosti izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. Uporabljena je 5,0% diskontna stopnja t.j.
socialna diskontna stopnja v kohezijskih državah članicah.
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Denarni tok investicijskega projekta po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z DDV.
EKONOMSKA ANALIZA - EKONOMSKI DENARNI TOK V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
DENARNI TOK VEZAN NA OBRATOVANJE

DENARNI TOK INVESTICIJSKA
VLAGANJA

DISKONTIRANE VREDNOSTI (5,0%)

SKUPAJ

2017

0

0

-

€

2.176,24 €

2.176,24 €

-

€

2.176,24 €

12.068,24 €

2.176,24 €

12.068,24 €

2.176,24 € -

9.892,00 €

12.068,24 €

2.176,24 € -

9.892,00 €

2018

1

0

-

€

53.579,02 €

53.579,02 €

-

€

53.579,02 €

297.120,00 €

53.579,02 €

297.120,00 €

53.579,02 € -

243.540,98 €

282.971,43 €

51.027,64 € -

231.943,79 €

253.478,56 €

52.593,11 € -

200.885,45 €

229.912,53 €

Leto obratovanja

Leto (zap.št.)

DENARNI TOK
NA KONCU
EKONOMSKE
DOBE

Letnica (obdobje)

Tabela 14:

PRILIVI (PRIHODKI)
Družbenoekonomske
koristi

Prihodki v fazi
obratovanja

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja
SKUPAJ

(Operativni stroški)

SKUPAJ
DENARNI TOK
VEZAN NA
OBRATOVANJE Ostanek vrednosti

POZITIVEN
DENARNI TOK
(PRILIVI)

NEGATIVEN
DENARNI TOK
(ODLIVI)

NETO PRIHODKI

NETO DENARNI TOK INVESTICIJSKA
NETO PRIHODKI
VLAGANJA
(PRILIVI-ODLIVI)

NETO DENARNI
TOK

2019

2

1

-

€

53.336,99 €

53.336,99 €

743,88 €

52.593,11 €

53.336,99 €

254.222,44 €

2020

3

2

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

169.762,48 €

169.762,48 €

2021

4

3

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

161.678,56 €

161.678,56 €

2022

5

4

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

153.979,58 €

153.979,58 €

2023

6

5

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

146.647,22 €

146.647,22 €

2024

7

6

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

139.664,02 €

139.664,02 €

2025

8

7

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

133.013,35 €

133.013,35 €

2026

9

8

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

126.679,38 €

126.679,38 €
120.647,03 €

47.703,50 € -

182.209,02 €

2027

10

9

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

120.647,03 €

2028

11

10

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

114.901,93 €

114.901,93 €

2029

12

11

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

109.430,41 €

109.430,41 €

2030

13

12

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

104.219,44 €

104.219,44 €

2031

14

13

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

99.256,61 €

99.256,61 €

2032

15

14

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

94.530,10 €

94.530,10 €

2033

16

15

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

90.028,67 €

90.028,67 €

2034

17

16

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

85.741,59 €

85.741,59 €

2035

18

17

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

81.658,66 €

81.658,66 €

2036

19

18

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

77.770,15 €

77.770,15 €

2037

20

19

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

74.066,81 €

74.066,81 €

2038

21

20

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

70.539,82 €

70.539,82 €

2039

22

21

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

67.180,78 €

67.180,78 €

2040

23

22

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

63.981,70 €

63.981,70 €

2041

24

23

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

60.934,95 €

60.934,95 €

2042

25

24

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

58.033,28 €

58.033,28 €

2043

26

25

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

55.269,79 €

55.269,79 €

2044

27

26

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

52.637,90 €

52.637,90 €

2045

28

27

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

50.131,33 €

50.131,33 €

2046

29

28

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

-

€

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

196.521,30 €

-

€

47.744,13 €

47.744,13 €

2047

30

29

-

€

186.306,61 €

186.306,61 €

1.785,32 €

184.521,30 €

-

€

186.306,61 €

1.785,32 €

184.521,30 €

184.521,30 €

-

€

42.694,07 €

42.694,07 €

2048

31

30

-

€

198.306,61 €

198.306,61 €

1.785,32 €

196.521,30 €

82.993,35 €

-

€

281.299,96 €

1.785,32 €

279.514,65 €

279.514,65 €

-

€

61.593,70 €

61.593,70 €

-

€

5.847.983,99 €

5.847.983,99 €

52.518,02 €

5.795.465,97 €

82.993,35 €

562.666,80 €

5.930.977,34 €

615.184,82 €

5.878.459,32 €

5.315.792,52 €

524.952,19 €

2.815.324,81 €

2.290.372,62 €

SKUPAJ
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I.

Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta

Tabela 15:

Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta.
DINAMIČNI KAZALNIKI
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV
EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA - EIRR
EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOP. DONOSA - MISD
EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV
EKONOMSKI KOEFICIENT K/S
DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih)

Vrednost

2.290.372,62 EUR
35,75%
11,48%
4,36 EUR
9,641
6

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 2.290.372,62 EUR, kar pomeni, da
je investicijski projekt donosen, saj prinaša investitorju/upravljavcu absolutni donos. Ekonomska interna stopnja
donosa je pozitivna in znaša 35,75%. Pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje je tudi modificirana interna stopnja
donosa (11,48%), kar le še potrjuje upravičeno izvedbo projekta, saj je s širšega družbeno-ekonomskega vidika
donosen. Doba vračanja vloženih sredstev po ekonomski analizi (ASK/CBA) znaša 6 let, kar pomeni, da se vložena
sredstva na podlagi ekonomske analize, ki upošteva širše družbeno-ekonomske koristi, povrnejo v opazovani
ekonomski dobi. Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 4,36 EUR, kar pomeni, da na
vsak vložen EUR nam projekt prinaša 4,36 EUR donosa. Da so po ekonomsko analizi vse koristi, ki jih prinaša
investicijski projekt, višje od vseh stroškov, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 9,641
(na vsako enoto stroškov projekt prinaša 9,641 enot koristi).
II.

Sklep ekonomske analize

Predmetni investicijski projekt je po ekonomski analizi rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK/CBA
upravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno
izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do
sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oziroma upravičena na podlagi
ASK/CBA-Analize stroškov in koristi, saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še
vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v
primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK/CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize),
smiselno in upravičeno izvesti investicijski projekt »Protipoplavni zid na območju Miren-Grabec« (scenarij »z
investicijo«).
6.8.2.3

Izračun maksimalne višine sofinanciranja na podlagi finančne vrzeli
(stopnje primanjkljaja v financiranju)

Na podlagi Metodologije za pripravo Analize stroškov in koristi (Izvedbena uredba komisije 2015/207 EU, 3. člen in
priloga III) ter Smernic Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to
Cost-Benefit Analysis of Investment Projekcts, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020; december
2014), je potrebno določiti maksimalni delež sredstev sofinanciranja skupnosti (EU) po metodi finančne vrzeli.
Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je izračunana na podlagi deleža diskontiranih stroškov začetnih
investicijskih vlaganj, ki niso pokriti z diskontiranimi neto prilivi investicijskega projekta. Opredelitev upravičenih
izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo investicijskega projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje
odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči (čezmerno financiranje investicijskega projekta). V našem
izračunu smo izračunali finančno vrzel ter najvišjo vrednost nepovratnih sredstev tako, da prvo leto nismo
diskontirali vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka vrednosti. Upoštevan
delež sofinanciranja ESRR (EU) je do 85% upravičenih stroškov.
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Tabela 16:

Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta (finančne vrzeli), stalne cene, v
EUR z DDV.
VREDNOSTI V STALNIH CENAH
Leto
Letnica
(zap. številka)
0
2017
1
2018
2
2019
3
2020
4
2021
5
2022
6
2023
7
2024
8
2025
9
2026
10
2027
11
2028
12
2029
13
2030
14
2031
15
2032
16
2033
17
2034
18
2035
19
2036
20
2037
21
2038
22
2039
23
2040
24
2041
25
2042
26
2043
27
2044
28
2045
29
2046
31
2048
SKUPAJ Nediskontirane vrednosti
DISKONTIRANE VREDNOSTI (4%)

Investicijski
stroški

Operativni
stroški

Ostanek
vrednosti

Prihodki

Neto
denarni tok

12.068,24 €

-

€

-

€

-

€ -

12.068,24 €

297.120,00 €

-

€

-

€

-

€ -

297.120,00 €

253.478,56 €

743,88 €

-

€

-

€ -

254.222,44 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

1.785,32 €

-

€

1.785,32 €

-

€

-

€ -

-

€

1.785,32 €

-

€

562.666,80 €

50.732,70 €

-

€

82.993,35 € -

530.406,15 €

532.115,73 €

28.171,04 €

-

€

24.604,23 € -

535.682,54 €

82.993,35 €

1.785,32 €
81.208,04 €

V zadnji vrstici so uporabljene diskontirane vrednosti, pri tem pa je uporabljena 4% diskontna stopnja.
Tabela 17:

Prikaz diskontiranih in nediskontiranih vrednosti.
Diskontirane vrednosti

Nediskontirane vrednosti

SKUPNI INVESTICIJSKI STROŠKI (v stalnih cenah z DDV)

562.666,80 EUR

Od tega upravičeni stroški (EC)

554.206,84 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov

100,0%

Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov
Diskontirani investicijski stroški (DIC)
Diskontirani neto prihodki (DNR)

Tabela 18:

554.206,84 EUR
532.115,73 EUR
-3.566,81 EUR

Prikaz upravičenosti investicijskega projekta do sofinanciranja (finančna vrzel).

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR)
Finančna vrzel (R=EE/DIC)
Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R)
Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa)
Izračun najvišjega upravičenega zneska sofinanciranja EU (DA*Crpa)

DNR > 0

DNR < 0

535.682,54 EUR

535.682,54 EUR

100,67%

100,00%

557.921,73 EUR

554.206,84 EUR

85,0%

85,0%

474.233,47 EUR

471.075,81 EUR

Obrazložitev:
Ü Upravičeni stroški skupaj (EC) znašajo 554.206,84 EUR.
Ü Najvišja skupna stopnja sofinanciranja (ESRR v okviru Interreg Italija-Slovenija 2014-2020) je do 85%
upravičenih stroškov.

Stran | 45

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):

»PROTIPOPLAVNI ZID NA OBMOČJU MIREN-GRABEC«

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Maksimalna skupna višina sofinanciranja (ESRR/pripadajoči znesek) upravičenih stroškov znaša
554.206,84 EUR.
Najvišja stopnja sofinanciranja EU (ESRR) znaša 85% upravičenih stroškov.
Diskontirani neto prihodki so manjši od nič (DNR<0) in znašajo -3.566,81 EUR.
Finančna vrzel znaša 100,00%.
Najvišji upravičeni znesek sofinanciranja EU (ESRR) na podlagi finančne vrzeli znaša 471.075,81 EUR.

Vrednost izračunanega najvišjega upravičenega zneska sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli je enaka
upoštevanemu predvidenemu znesku nepovratnih sredstev EU (ESRR) v okviru finančne konstrukcije v poglavju
6.7 tega dokumenta.

6.8.2.4
6.8.2.4.1

Analiza občutljivosti in tveganj
Analiza občutljivosti

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijski
dokumentaciji. Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne
rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Ravno zaradi
negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega
projekta pomembno tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da investicijski
projekt, katerega upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj finančno
neupravičen. Cilj analize občutljivosti je opredeliti kritične spremenljivke projekta. Pri analizi občutljivosti je
potrebno najprej ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celoten
investicijski projekt. Le-te imenujemo ključne spremenljivke projekta in so tisti elementi poslovnih napovedi,
katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi kazalnike upravičenosti investicijskega
projekta. Pri obravnavanem investicijskem projektu smo ocenili kot ključne in testirali naslednje spremenljivke:
investicijska vlaganja, diskontna stopnja ter odhodki iz obratovanja (obratovalni stroški).
Analizo občutljivosti smo izvedli tako, da smo ključne spremenljivke projekta spreminjali za +10% in -10%, nato pa
smo opazovali posledice teh sprememb (učinke) na finančnih in ekonomskih dinamičnih kazalnikih upravičenosti
projekta. Spremenljivke smo spreminjali posamično in pri tem smo ohranili ostale spremenljivke projekta
nespremenjene. V priročniku za izdelavo Analize stroškov in koristi (t.j. Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020), ki ga je Evropska komisija izdala
decembra 2014, je predlagano, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1% sprememba ima za
posledico 1% spremembo prvotne vrednosti neto sedanje vrednosti (NPV).
I.

Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih spremenljivk

Tabela 19:

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti investicijskega projekta na spremembo ključnih
spremenljivk po finančni in po ekonomski analizi.
FINANČNA ANALIZA
Osnovni scenarij

Ključne spremenljivke

+10%

%
spremembe

-10%

EKONOMSKA ANALIZA
%
spremembe

OCENA
SPREMENLJIVKE

Osnovni scenarij

+10%

%
spremembe

-10%

%
spremembe

OCENA
SPREMENLJIVKE

Investicijska vlaganja

-

536.232,98 € -

586.984,13 €

-9,5%

-

485.481,83 €

9,5%

NI KRITIČNA

2.290.372,62 €

2.239.706,23 €

-2,2%

2.341.039,00 €

2,2%

NI KRITIČNA

Diskontna stopnja

-

536.232,98 € -

534.615,32 €

0,3%

-

537.636,62 €

-0,3%

NI KRITIČNA

2.290.372,62 €

2.122.878,21 €

-7,3%

2.474.404,68 €

8,0%

NI KRITIČNA

Odhodki iz obratovanja

-

536.232,98 € -

539.105,13 €

-0,5%

-

533.360,83 €

0,5%

NI KRITIČNA

2.290.372,62 €

2.288.285,97 €

-0,1%

2.292.459,26 €

0,1%

NI KRITIČNA

Iz tabele 19 je razvidno, da sta tako finančna kot tudi ekonomska neto sedanja vrednost investicijskega projekta
znotraj mej občutljivosti, saj se pri povečanju oziroma zmanjšanju ključnih spremenljivk za 10% spreminjata za
manj kot 10%. Najbolj značilen vpliv na spremembo finančne neto sedanje vrednosti ima sprememba investicijskih

Stran | 46

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):

»PROTIPOPLAVNI ZID NA OBMOČJU MIREN-GRABEC«

vlaganj, medtem ko ima najbolj značilen vpliv na spremembo ekonomske neto sedanje vrednoti sprememba
diskontne stopnje. Nobena ključna spremenljivka ni kritična.
II.

Rezultati in sklep analize občutljivosti

Ugotavljamo, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne spreminjajo ne finančnih kazalnikov kot
tudi ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Tako pri finančni kot tudi pri
ekonomski analizi nobena izmed ključnih spremenljivk nima kritičnega vpliva na spremembo finančnih in
ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe projekta, kar pomeni, da je izvedba investicijskega projekta tudi
na podlagi analize občutljivosti ekonomsko upravičena. Zaključimo lahko, da obravnavani investicijski projekt ni
bistveno občutljiv na spremembe ključnih spremenljivk. Nobena izmed ključnih spremenljivk projekta ni
kritična.

6.8.2.4.2

Analiza tveganj

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih rezultatov oziroma učinkov.
Osredotoča se na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oziroma negativno vplivala na
izvedbo projekta. Vrste tveganj, ki se pojavljajo pri izvedbi projekta, so:
▫
tveganje razvoja projekta in splošna tveganja;
▫
tveganje v času izgradnje ter
▫
tveganje v času obratovanja.
Tveganja so opredeljena glede na oceno tveganja:
▫
0 (ni prisotno tveganje; minimalno tveganje)
▫
1 (nizko tveganje)
▫
2 (srednje tveganje)
▫
3 (visoko tveganje)
I.

Opis faktorjev tveganja

TVEGANJE RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA
FT1:

FT2:

FT3:

Prvi faktor je povezan s tveganjem zaradi neizkušenosti in/ali preobremenjenosti in strokovne
usposobljenosti odgovornega vodje 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. Pri obremenjenosti vodje projekta pa gre predvsem
za tveganje neuspešnega vodenja in izvedbe projekta ter ne-zagotavljanja primernega spremljanja in
posledično ne sprotnega reševanja problemov ipd. V primeru, da je za odgovornega vodjo imenovana
strokovno usposobljena oseba in da le-ta ni preobremenjena z drugimi nalogami ter da ima na razpolago ne
preobremenjeno in usposobljeno projektno skupino, prejme oceno 1. V nasprotnem primeru, da odgovorni za
izvedbo projekta ne izpolnjujejo niti ene zahteve, prejme oceno 3.
Drugi faktor je povezan s tveganjem pridobivanja 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, za katero je potrebna obsežna
dokumentacija (OPPN, PVO, …), prejme oceno 3. Če je navedeno, v času izdelave investicijske dokumentacije
že vse pridobljeno, prejme oceno 0.
Tretji faktor tveganja je povezan s tveganjem pridobivanja soglasij. Dejavniki, ki vplivajo na tveganja,
povezana s pridobivanjem soglasij so: merila in pogoji za gradnjo objektov, ki izhajajo iz prostorskih aktov,
lastništva zemljišč, kjer se bo izvajala operacija, vrsta gradnje in drugih del ter namembnost objekta, lokacija
operacije ipd. Tako npr. veliko število soglasij, ki jih je potrebno pridobiti za izvedbo operacije (investicijskega
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FT4:

FT5:

projekta) pomeni višje tveganje (3) kot če gre za manjše število soglasij (1). Če je navedeno v času izdelave
investicijske dokumentacije že vse pridobljeno, prejme oceno 0.
Četrti faktor tveganja je povezan s skladnostjo projekta s tveganjem usklajenosti projekta s cilji, strategijami
in politikami investitorja in države. 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, prejme oceno 0. V obratnem primeru prejme oceno 3.
Peti faktor tveganja je povezan s tveganji zaradi nestabilnosti političnih dejavnikov ter odklonilnega javnega
mnenja do realizacije projekta (npr. vpliv na kvaliteto življenjskega okolja prebivalcev ipd.). 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, projekt prejme oceno 0; v najslabšem obratnem primeru prejme oceno 3.

TVEGANJE V ČASU IZGRADNJE
FT6:

FT7:

FT8:

Šesti faktor tveganja je povezan s tveganjem gradnje objektov oziroma infrastrukture. Dejavniki, ki vplivajo
na tveganja, povezana z gradnjo objekta so: izvedba postopka javnega naročanja in oddaje del izvajalcu,
izkušenost izvajalca del in podizvajalcev, geološko, geomehansko in prostorsko zahteven teren gradnje,
konstrukcijsko zahteven objekt, veliko število podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna
stabilnost izvajalca projekta. V primeru, da se predvideva probleme v postopku JN, da gre za zahteven projekt
in teren izgradnje, da izbrani izvajalec del nima dovolj izkušenj z gradnjo takih objektov in da ima veliko število
podizvajalcev, da predvidevamo nezanesljivost projektnega izvajalca, prejme oceno 3.
Sedmi faktor tveganja je povezan s tveganjem uspešnega in pravočasnega prevzema objekta oziroma
infrastrukture. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje so: vrsta objekta (objekt z vplivi na okolje, objekt, pri katerem
je predpisan monitoring), izkušnje izvajalca projekta (skladnost gradnje v skladu s tehnično in projektno
dokumentacijo, izpolnjevanje obveznosti izvajalca) in izkušnje investitorja (obveznosti investitorja: nadzor nad
gradnjo, nadzor nad poskusnim obratovanjem, tehnični pregled, projekt vzdrževanja in obratovanja ipd.). Tu je
zelo pomemben tudi dejavnik pravočasnosti izvedbe investicijskega projekta in tehničnega prevzema objekta
in pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru, da investitor in izvajalec del ne izpolnjujeta svojih obveznosti,
prejme oceno 3.
Osmi faktor tveganja je povezan z oceno tveganja financiranja investicijskega projekta. Če ima investitor
zadostne finančne vire, da lahko sam nadomešča nižje prihodke investicijskega projekta ali izgubo virov
financiranja, da ima dobre rezultate prejšnjega delovanja, prejme oceno 1. V nasprotnem primeru prejme
oceno 3.

TVEGANJA V ČASU OBRATOVANJA
FT9:

FT10:

FT11:

II.

Deveti faktor tveganja je povezan s poslovnim tveganjem. Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje so:
povpraševanje, cene storitev, izpolnjevanje standardov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti itd. V primeru,
da obstaja velika možnost za upad prihodkov iz naslova predmetnega investicijskega projekta, prejme oceno
3. V primeru, da je objekt družbenega pomena in se v njem opravlja nepridobitna dejavnost, prejme oceno 0.
Deseti faktor tveganja je povezan z oceno tveganja upravljanja, obratovanja, vzdrževanja objekta oziroma
infrastrukture 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., ter doseženi cilji projekta (dvig zaposlitvenih možnosti v občini, razvoj gospodarskih dejavnosti, izboljšati
kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev). V primeru, da so stroški višji od predvidenih oziroma da se ne
dosega predvidenih družbeno-ekonomskih koristi investicijskega projekta, projekt prejme oceno 3.
Enajsti faktor tveganja je povezan z okoljskim tveganjem. 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, prejme oceno 3.

Točkovanje in rangiranje faktorjev tveganja

Faktorji tveganja imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za uresničitev projekta.
Faktorji tveganja so točkovani na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek ponderiranih ocen
tveganja in je prikazana v odstotkih glede na največje možno število točk. Nižji delež vseh možnih točk pomeni
nižjo stopnjo tveganja. V analizi tveganja smo izračunali pripadajočo stopnjo tveganja investicijskega projekta za
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scenarij »z investicijo«. Pri vrednotenju tveganj smo upoštevali ugotovitve do katerih smo prišli tako na podlagi
finančne kot tudi ekonomske (ASK/CBA) analize.
III.

Rezultati in sklep analize tveganj

Iz izračuna stopnje tveganja izhaja, da investicijski projekt, ocenjen po zgoraj opisanih faktorjih tveganja, dosega
32,1% vseh možnih točk, kar je dokaj nizka stopnja tveganja.
Tabela 20:

Izračun stopnje tveganja investicijskega projekta.
Koeficient
Maksimalno
pomembnost
možno število
i faktorja
točk
(ponder)

Investicijski projekt
scenarij "z investicijo"
Ocena tveganja

Rezultat

2

6

1,0

2,0

FT2 tveganje pridobivanja dokumentacije

2

6

0,5

1,0

FT3 tveganje pridobivanja dovoljenj in soglasij

2

6

0,5

1,0

FT4 tveganje usklajenosti s cilji, strategijami, politikami in z zakonodajo

1

3

0,0

0,0

FT5 splošna tveganja (nestabilne politične razmere, odklonilno javno mnenje ipd.)

1

3

0,0

0,0

Faktorji tveganja
FT1

tveganje povezano z vodenjem projekta (odgovornim vodjo)

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja

24

4,0

FT6 tveganje izvedbe projekta

3

9

2,0

6,0

FT7 tveganje uspešnega in pravočasnega prevzema objekta oz. infrastrukture

3

9

1,5

4,5

FT8 tveganje financiranja investicijskega projekta

3

9

1,5

Tveganje v času izgradnje

27

4,5
15,0

FT9 poslovna tveganja

3

9

0,0

0,0

FT10 tveganje upravljanja, koriščenja in doseganja družbeno-ekonomskih koristi

3

9

1,0

3,0

FT11 okoljska tveganja

3

9

1,0

3,0

Tveganje v času obratovanja

27

6,0

Skupaj število točk

78

25,0

STOPNJA TVEGANJA (delež od max možnih točk)

32,1%

Z vidika analize tveganja lahko zaključimo, da je investicijski projekt najbolj tvegan predvsem z vidika tveganj v
času izgradnje, in sicer z vidika FT6-Tveganje izvedbe projekta, FT7-Tveganja uspešnega in pravočasnega
prevzema objekta in FT8-Tveganje financiranja investicijskega projekta. Z ostalih vidikov faktorjev tveganja, pa je
investicijski projekt manj tvegan. Zaključimo lahko, da investicijski projekt (scenarij »z investicijo«) tako z
razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbenoekonomskih koristi, ne predstavlja visokega tveganja ter je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize
tveganj ekonomsko upravičena, za razliko od ohranitve obstoječega stanja v primeru, da se projekta ne bi
izvedlo.
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UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJEVANJA
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE

7 .1

P o tre b n a in v e s tic ijs k a , p ro je k tn a in d ru g a d o k u m e n ta c ija
7.1.1

Potrebna investicijska dokumentacija

Vrsta in vsebina potrebne investicijske dokumentacije v postopku investiranja je v skladu s 4. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) odvisna od mejne vrednosti investicije po stalnih cenah z vključenim davkom na
dodano vrednost v času njene priprave. Za investicijske projekte, ki se (so)financirajo s proračunskimi sredstvi, z
ocenjeno vrednostjo nad vrednostjo 500.000,00 EUR z DDV in pod 2.500.000,00 EUR z DDV je potrebno
zagotoviti:
ð dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in
ð investicijski program (IP).
Izdelava investicijskega programa je predvidena od FEBRUARJA 2018 do MARCA 2018.

7.1.2

Potrebna projektna in druga dokumentacija

Za potrebe izvedbe obravnavanega investicijskega projekta je bila že izdelan projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD). Potrebna je še izdelava naslednje projektne dokumentacije:
ð Projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje. Izdelava je planirana od JANUARJA 2018 do
MARCA 2018. Za izdelavo PZI projektne dokumentacije bo zadolžen investitor.
ð Projekt izvedenih del (PID), ki je namenjen vpogledu v dejansko izvedena dela in za pridobitev
uporabnega dovoljenja. Za izdelavo in zagotovitev PID projektne dokumentacije bo odgovoren izvajalec
del v okviru pogodbenih del.
Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena od NOVEMBRA 2017 do JANUARJA 2018.
V prihodnje mora investitor Občina Miren-Kostanjevica v skladu z ZJN-3 pripraviti in objaviti še Javno naročilo (JN)
z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca del. Celoten postopek izvedbe JN in podpis pogodbe je predviden od
APRILA 2018 pa do JULIJA 2018.

7 .2

U g o to v ite v s m is e ln o s ti iz v e d b e in v e s tic ijs k e g a p roje k ta

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bilo ugotovljeno:
Ü Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi projekta pod scenarijem »z investicijo«,
saj se bo le-tako lahko zagotovilo ustrezno poplavno varnost zaselka Grabec v urbanem naselju Miren ter
tako preprečilo ponovno nastajanje materialnih in nematerialnih škod v času visokih voda reke Vipave.
Ugotovilo se je, da je območje zaselka Grabec eno izmed najbolj poplavno ogroženih območij v Mirnu.
Poplavno ogrožena je skupina starih objektov neposredno ob strugi reke Vipave, kjer je nekoč deloval mlin in
obrat usnjarske predelave. Na območju poteka tudi lokalna/občinska cesta JP 759235, ki je v času poplav
neprevozna. V času nastopa visokih voda je stanje na območju zelo nevarno, saj je vsa okoljska infrastruktura
zastarela in ne zagotavlja več ustrezne poplavne varnosti. Izvedba investicijskega projekta je tako rekoč
nujna, saj se bo z njegovo izvedbo prispevalo k reševanju problematike poplavne varnosti, kar bo zaščitilo
prebivalstvo in infrastrukturo ter posledično zmanjšalo škode, ki nastajajo v času poplav.
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Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne poplavne varnosti pred visokimi
vodami reke Vipave na območju zaselka Grabec v urbanem naselju Miren z namenom izboljšanja varstva
okolja in učinkovitejšega upravljanja z vodami (t.j. reko Vipavo). Z realizacijo projekta se bo v zaselku Grabec
na obmejnem območju urbanega naselja Miren izboljšalo stanje reke Vipave ter preprečilo tako materialne
kot tudi nematerialne škode, ki nastajajo v primeru poplav. S tem se bo izboljšala kakovost bivanjskega okolja
lokalnih prebivalcev.
Glavni, specifični cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer na območju zaselka Grabec v
urbanem naselju Miren v Občini Miren-Kostanjevica v načrtovanem obdobju zgraditi protipoplavni zid v
skupni dolžini 242,9 m (novogradnja: 214,9 m; ureditev obstoječega podpornega zidu: 28,0 m). V okviru
investicijskega projekta se bo poleg protipoplavnega zidu izvedlo tudi meteorno kanalizacijo ter črpališče
zalednih padavinskih voda. Novozgrajena infrastruktura bo omogočala ustrezno protipoplavno varnost na
tem območju reke Vipave. S tem se bodo izboljšali bivanjski pogoji lokalnega prebivalstva ter skrbelo za
varstvo naravnega okolja.
standardov in zakonskih zahtev tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni, saj je usklajen z njihovimi
cilji, smernicami, razvojnimi strategijami in programi.
Analiza scenarijev je pokazala, da je scenarij »z investicijo« (izgradnja protipoplavnega zidu na območju
Miren-Grabec) optimalen scenarij izvedbe investicijskega projekta.
Vrsta investicijskega projekta je novogradnja manj zahtevnega objekta t.j. protipoplavnega zidu ter
meteorne kanalizacije in črpališča za zaledne vode. Predstavitev tehnično-tehnološkega dela je izvedena na
podlagi izdelanega idejnega projekta. Za izvedbo operacije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V času
izdelave tega dokumenta investitor še ni pridobil gradbenega dovoljenja in vseh potrebnih soglasij s strani
upravljavcev komunalnih in drugih vodov, na katere se bo novozgrajena infrastruktura navezovala. Po
izvedbi del bo potrebno opraviti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.
Vrednost investicijskega projekta (investicijskih stroškov) smo ocenili v stalnih in tekočih cenah. Vrednost
investicijskega projekta znaša po stalnih cenah 562.666,80 EUR z DDV; po tekočih cenah pa znaša 576.721,62
EUR z DDV. Višina upravičenih stroškov po tekočih cenah za sofinanciranje investicijskega projekta znaša
554.206,84 EUR.
Analiza lokacije je prikazala primernost izbranega območja za izvedbo predvidenih del v okviru operacije ter
usklajenost s prostorskimi akti.
Časovni načrt izvedbe je prikazal, da bo investicijski projekt ob optimalnem poteku vseh predvidenih
aktivnosti izveden in predan v uporabo do max konca julija 2019. Zaključek projekta (finančni zaključek) je
predviden septembra 2019.
Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vpliv na okolje. Pokazala pa je pozitivne vplive na okolje,
predvsem z vidika okoljske učinkovitosti, učinkovitosti izrabe naravnih virov, trajnostne dostopnosti,
nediskriminatornosti (upoštevanje načela enakih možnosti), izboljšanja delovnega in bivalnega okolja ter
zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Analiza je pokazala tudi pomen projekta za regionalni razvoj ter za
trajnostni razvoj družbe (projekt ima nanju pozitiven vpliv).
Kadrovsko organizacijska shema izvedbe projekta je pokazala, da izvedbo investicijskega projekta ni
predvidene posebne organizacije ter da se po izvedbi projekta kadrovsko organizacijska shema
upravljanja ne spreminja.
Analiza zaposlenih je pokazala, da zaradi izvedbe investicijskega projekta ne bo prišlo do nastanka oziroma
potrebe po odpiranju neposrednih novih delovnih mest ne pri investitorju/lastniku in upravljavcu komunalne
infrastrukture Občini Miren-Kostanjevica in ne pri najemniku oziroma vzdrževalci in upravljavcih le-te, ki na
območju občine opravljajo gospodarsko javno službo.
Načrt financiranja investicijskega projekta je pokazal, da je finančna konstrukcija investicijskega projekta
zaprta z lastnimi, proračunskimi viri Občine Miren-Kostanjevica v višini 105.645,81 EUR ter s pridobitvijo
nepovratnih sredstev EU (ESRR) v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 v višini 471.075,81 EUR.
Prikazana je projekcija prihodkov in stroškov (odhodkov) investicijskega projekta za ekonomsko dobo 30-ih
let obratovanja ter prihodkov (koristi) in stroškov na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, ki so
potrebni za izdelavo finančne in ekonomske (CBA/ASK) analize.
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Rezultati finančne analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt gledano samo s finančnega
vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki bi
potrjevale upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Investicijski projekt je na podlagi izvedene finančne
analize in izračunanih dinamičnih in statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za izvedbo, zato ga posledično
upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize
(CBA/ASK).
Rezultati ekonomske analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po ekonomski analizi
rentabilen in upravičen za izvedbo, kar so potrdili tudi vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo
vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov
ekonomske analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko
upravičena oziroma upravičena na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, saj je njegova izvedba
družbeno-ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih
prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na
podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in upravičeno izvesti investicijski
projekt.
Izračun najvišje možne višine sofinanciranja upravičenih stroškov na podlagi finančne vrzeli je pokazal, da je
investicijski projekt upravičen do predvidenega zneska sofinanciranja EU, in sicer do pridobitve nepovratnih
sredstev ESRR (neposredne regionalne spodbude EU) v predvideni višini v finančni konstrukciji.
Analiza občutljivosti je tako pri finančni kot tudi pri ekonomski analizi pokazala, da nobena izmed ključnih
spremenljivk nima kritičnega vpliva na spremembo finančnih kot tudi ekonomskih kazalnikov upravičenosti
izvedbe investicijskega projekta, kar pomeni, da je izvedba investicijskega projekta tudi na podlagi analize
občutljivosti ekonomsko upravičena. Nobena izmed ključnih spremenljivk projekta ni kritična.
Analiza tveganj je pokazala, da izvedba investicijskega projekta tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika
izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja
visoke stopnje tveganja ter da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko
upravičena.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je prikazal upravičeno izvedbo investicijskega projekta
»Protipoplavni zid na območju Miren-Grabec« ter da projekt zelo dobro uresničuje javni interes ter zasleduje in
uresničuje cilje občinskih, regijskih, državnih in tudi EU razvojnih strategij in programov.
Investitorju se predlaga, da se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) potrdi in da se odločita za
nadaljevanje priprave ustrezne, v poglavju 7.1 omenjene investicijske, projektne in druge dokumentacije ter za
samo izvedbo investicijskega projekta pod varianto »z investicijo«. Odločitev za nadaljevanje priprave in izvedbo
investicijskega projekta »Protipoplavni zid na območju Miren-Grabec« pa je odvisna od investitorja.
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Priloga I

IZJAVA
Izdelovalca investicijske dokumentacije:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
za izvedbo investicijskega projekta:

PROTIPOPLAVNI ZID
NA OBMOČJU MIREN-GRABEC
je izdelan skladno z:
01. UREDBO O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC, ki jo je na podlagi 3. točke drugega odstavka 23.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-ZJF-UPB4, 14/2013-popravek ZJF-UPB4,
101/2013 in 55/2015-ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) izdala Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
60/2006, 54/2010 in 27/2016).
02. UREDBO (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17.12.2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskemu socialnemu skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU, št. 347 z dne 20.12.2013).
03. DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, in sicer z Oddelkom III: Metoda
za izračun diskontiranega neto prihodka operacije, ki ustvarjajo neto prihodek (od 15. člena do
vključno 19. člena) (Uradni list EU, št. 138 z dne 13.05.2014).
04. IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) 2015/207 z dne 20.01.2015, in sicer s členom 3 – Metodologija, ki
se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter Prilogo III k tej Uredbi: Metodologija za
izvedbo analize stroškov in koristi (Uradni list EU, št. 38 z dne 13.02.2015).
05. delovnim dokumentom »GUIDE TO COST-BENEFIT ANALYSIS OF INVESTMENT, Economic appraisal
tool for Cohesian Policy 2014-2020«, ki ga je decembra 2014 izdala in objavila Evropska komisija.
NI-BO Podjetniško svetovanje Robert Likar s.p.
Robert Likar, u.d.i.s.

Ajdovščina, november 2017
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