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0

UVODNO POJASNILO

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi«
obravnava ureditev in označitev trase naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi v skupni dolžini cca 47 km,
ki poteka na območju petih občin Goriške regije, in sicer na območju občine Vipava, občine Ajdovščina, MO Nova
Gorica, občine Renče-Vogrsko in občine Miren-Kostanjevica. Nosilka projekta je Občina Miren-Kostanjevica. V
investicijskem projektu pa sodelujejo tudi Občina Ajdovščina in MO Nova Gorica, kot partnerici v projektu, ter
Občina Vipava in Občina Renče-Vogrsko, kot sodelujoči občini v projektu. Le-te so pooblastile Občino MirenKostanjevica za vodenje in izvedbo vseh predvidenih del v okviru investicijskega projekta.
Obravnavani investicijski projekt je del celovitega projekta Zavoda za ribištvo Slovenije z nazivom: Ukrepi za
ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini; Akronim: VIPava. Nosilec
celovitega projekta je Zavod za ribištvo Slovenije, Občina Miren-Kostanjevica pa je s projektom »Naravoslovna
tematska učna pot ob reki Vipavi« partner v celovitem projektu. Ostali partnerji na projektu VIPava so: Zavod RS
za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija RS za vode ter Občina
Ajdovščina in MO Nova Gorica. Glavni cilj celovitega projekta je renaturacija naravovarstveno pomembnih
struktur kmetijske krajine ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanega ugodnega stanja ogroženih živalskih vrst in
habitatnih tipov, in sicer je končni cilj projekta ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih
vrst celotne Vipavske doline ciljano na vrste: laška žaba (Rana latastei), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh
(Bombina variegata), vidra (Lutra lutra), močvirska sklednica (Emys orbicularis), črnočeli srakoper (Lanius minor),
hribski škrjanec (Lullula arborea), strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in rogač (Lucanus cervus). Vrednost
celovitega projekta znaša 3.183.723,00 EUR z DDV. Obdobje trajanja celovitega projekta pa je od leta 2017 pa do
leta 2021.
Od izdelave prvotnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta pa do izdelave tega dokumenta je prišlo
do naslednjih sprememb projekta, zaradi česar je potrebna novelacija investicijskega dokumenta DIIP:
ð Spremembe glede projektnih partnerjev in spremembe obsega predvidenih del
V prvotnem DIIP je bilo predvideno, da bo partner v projektu le Občina Miren-Kostanjevica ter da bodo
vse ostale občine sodelujoče občine v projektu. Do izdelave tega dokumenta je prišlo do spremembe
projektnih partnerjev, in sicer sta sedaj poleg Občine Miren-Kostanjevica tudi Občina Ajdovščina in
Mestna občina Nova Gorica partnerja v projektu. Mestna občina Nova Gorica se je tudi odločila, da bo
predvideni premostitveni objekt (brv čez Vipavo v Peklu) izvedla sama, ter da bo sama pripravila
ustrezno investicijsko dokumentacijo. Posledično se je spremenil obsega predvidenih del (ni več
predvidena izvedba brvi kot je bilo prvotno mišljeno) glede na prvotni DIIP ter sama vrednost projekta.
ð Spremembe glede vrednosti investicijskega projekta in dinamike financiranja
Zaradi spremembe obsega predvidenih del ter tudi pridobljene projektne dokumentacije PZI in ocene
vrednosti predvidenih posegov, je vrednost projekta znatno nižja. Prvotno je bilo predvideno, da bo
znašala 608.000,00 EUR z DDV.
ð Sprememba glede potrebne investicijske dokumentacije
V prvotnem DIIP je bilo ugotovljeno, da za izvedbo projekta je potrebna tudi izdelava investicijskega
programa skladno 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). Glede na spremembo vrednosti
projekta je bilo ugotovljeno, da je za izvedbo projekta potrebna le izdelava dokumenta identifikacije
investicijskega projekta ter da bo dokument identifikacije investicijskega projekta obravnavan kot
investicijski program in bo predstavljal osnovo za odločanje o izvedbi operacije.
Vrednost investicijskega projekta v noveliranem dokumentu »Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi«
po tekočih cenah znaša 382.732,50 EUR z DDV. V noveliranem DIIP-u je predvideno financiranje investicijskega
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projekta iz javnih virov EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Ministrstva za okolje in prostor,
v skupni višini 368.750,34 EUR ter iz lastnih virov občin, udeleženih v projekt, v višini 13.982,16 EUR. Predviden čas
izvedbe projekta je od potrditve tega dokumenta (junij 2017) pa do zaključka vseh predvidenih del na območju
vseh občin udeleženk v projekt, ki je predviden oktobra 2020. Zaključek investicijskega projekta (finančni
zaključek) pa je predviden do max konca decembra 2020.
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 dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) smo opredelili investicijske namere in cilje v
obliki funkcionalnih zahtev, ki jih mora investicijski projekt izpolnjevati. Izvedena je bila primerjava med
scenarijem »z investicijo« in scenarijem »brez investicije«, na podlagi katere smo utemeljili optimalen scenarij
izvedbe investicijskega projekta. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vsebuje tudi opise
tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlagane rešitve, časovni načrt izvedbe, kadrovsko-organizacijsko shemo
izvedbe ipd. ter je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma o izvedbi
investicijskega projekta. Na zahtevo naročnika investicijske dokumentacije je bila v okviru DIIP-a izdelana tudi
Analiza stroškov in koristi (CBA analiza).
Glede na vrsto in novo 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)
Na podlagi navedenega se bo predmetni, noveliran investicijski dokument (DIIP) obravnavalo kot investicijski
program ter predstavlja osnovo za odločanje o izvedbi investicijskega projekta (operacije).
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1

OPREDELITEV INVESTITORJA IN NOSILCA PROJEKTA,
PARTNERJEV IN SODE LUJOČIH OBČIN V PROJEKTU,
IZDELOVALCA INVE STICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA
TER NAVEDBA STROKOVNIH DELAVCE V OZIROMA SLUŽB
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR

1.1

Investitor in nos ilec projekta Občina Miren-Kostanjevica

Naziv

OBČINA MIREN-KOSTANJ EV ICA

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

5881838000

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

Občini partnerici v projektu
1. 2. 1

Obč ina A jdo v š č ina

Naziv

OBČINA AJDOVŠČINA

Naslov
Odgovorna oseba

Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Tadej Beočanin
Župan Občine Ajdovščina

Telefon

+386 5 365 91 10

Telefax

+386 5 365 91 33

E-mail

obcina@ajdovscina.si

Spletna stran

http://www.ajdovscina.si

Matična številka

5879914000

Davčna številka

SI 51533251

Transakcijski račun

SI56 0120 1010 0014 597 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis

1. 2. 2

Me s tna o bč ina Nov a Go ric a

Naziv

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Naslov

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

Odgovorna oseba

Župan Mestne občine Nova Gorica

Telefon

+386 5 335 01 11

Telefax

+386 5 302 12 33

E-mail

mestna.obcina@nova-gorica.si

Spletna stran

http://www.nova-gorica.si

Matična številka

5881773000

Davčna številka

SI 53055730

Transakcijski račun

SI56 0128 4010 0014 022 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis
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1.3

Sodelujoči občini v projektu
1. 3 . 1

Obč ina Vip a v a

Naziv

OBČINA VIPAVA

Naslov

Glavni trg 15, 5271 Vipava
Goran Kodelja

Odgovorna oseba
Telefon

Župan Občine Vipava

+386 5 364 34 10
+386 5 364 34 12

E-mail

obcina@vipava.si

Spletna stran

http://www.vipava.si

Matična številka

5879922000

Davčna številka

SI 56416245

Transakcijski račun

SI56 0133 6010 0014 675 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis

1. 3 . 2

Obč ina Re nč e - Vo grs ko

Naziv

OBČINA RENČE-VOGR SKO

Naslov

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Tarik Žigon

Odgovorna oseba

Župan Občine Renče-Vogrsko

Telefon

+386 5 338 45 00

Telefax

+386 5 338 45 10

E-mail

info@rence-vogrsko.si

Spletna stran

http://www.rence-vogrsko.si

Matična številka

2203553000

Davčna številka

SI 90522001

Transakcijski račun

SI56 0140 1010 0020 123 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis
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1.4

Izdelovalec investicijske dokumentacije

Naziv

NI-BO

Odgovorna oseba

Pod j e t ni š ko s ve t ova n j e R obe rt Li ka r 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

1.5

Upravljavec

Lastniki in upravljavci izvedenih del bodo vse občine udeležene v projektu, ki so navedene v poglavju 1.1, 1.2 in 1.3.
S podpisom odgovornih oseb v poglavjih 1.1, 1.2 in 1.3 se potrjuje tudi prihodnje upravljanje izvedenih del.

1.6

Strokovni delavci in službe odgovorni za pr ipravo, izvedbo in nadzor

Odgovorna oseba investitorja in nosilca
projekta

Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica

Odgovorni vodja projekta s strani
investitorja in nosilca projekta

Nevenka Vuk, višja svetovalka za gospodarstvo in turizem

Odgovorna oseba s strani izdelovalca
projektne dokumentacije

Adrian Cingerle, u.d.i.a, direktor

Odgovorna oseba s strani izdelovalca
investicijske dokumentacije

Robert Likar, u.d.i.s., direktor

Odgovorne osebe s strani lastnikov in
upravljavcev izvedenih del

Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Kreadom d.o.o., Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

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

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Goran Kodelja, župan Občine Vipava
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
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Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

dr. Klemen Miklavič, župan MO Nova Gorica
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
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2

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTRE B IN
RAZLOGOV ZA INVESTICIJ SKO NAMERO

2.1

Predstavitev investitorja in nosilca projekta Občine Miren-Kostanjevica

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 (2018)

4.885

gostota naseljenosti občine (2018)

77,8 prebivalcev na km2

število gospodinjstev v občini (2018)

1.828

povprečna velikost gospodinjstva (2018)

2,6 prebivalcev na gospodinjstvo

število družin v občini (2018)

1.460

indeks staranja prebivalstva občine (2018)

143,2

povprečna starost preb. občine (2018)

44,7 let

naravni prirast občine (2017)

8

skupni prirast občine (2017)

19

Vir: SURS.

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 4.885 prebivalcev, in
sicer 2.462 moških in 2.423 žensk. Ti tvorijo 1.828 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 in 2017, 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
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zaradi ponovnega pozitivnega naravnega prirasta, selitvenega prirasta s tujino in tudi prirasta med občinami v RS.
Starostna struktura prebivalstva je za slovenske razmere že razmeroma slaba. Povprečna starost prebivalstva
občine znaša 44,7 let, kar je enako kot povprečje regije (44,7 let) ter višje od povprečja države (43,3 let). Ravno
tako je v občini že zelo slab tudi indeks staranja prebivalstva, ki znaša 143,2, ki je nižje od povprečja regije (149,9)
in višje od povprečja države (130,6).
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.
Priljubljena turistično-zgodovinska točka občine je tudi »Pomnik miru in razgledni stolp Cerje«. 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.
Slika 1:

Zemljevid Občine Miren-Kostanjevica.

Vir: GIS.

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.
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2.2

Analiza obstoječega stanja
2. 2. 1

Pre ds ta v ite v re ke Vip av e 1

Vipava je reka v jugozahodni Sloveniji, levi pritok Soče. Izvira iz več kraških izvirov v Vipavi in teče večino poti po
južnem obrobju Vipavske doline proti zahodu. V spodnjem toku se pomakne povsem ob vznožje Krasa in teče po
južnem robu Goriškega polja vse do izliva v Sočo pri Sovodnjah v Italiji. Večji desni pritoki reke Vipave so Bela,
Hubelj, Lijak in Vrtojbica. Večja leva pritoka reke pa sta Močilnik in Branica.
Sam izvir reke Vipave je v južnem delu mesta Vipava v Občini Vipava, tik za Lanthierijevim dvorcev in tik ob
vznožju strmega in gozdnatega zahodnega pobočja Nanosa. Sam izvir je sestavljen iz več kraških izvirov. Največja
izvira sta Podskala in Podfarovž, izdaten izvir je tudi tik pod vhodom v Vipavsko jamo, nekaj manj izdatni so še
izviri Pri kapelici, v Podlipci, Za Taborom in pri Perhavčevem mlinu. Že v mestu se izviri združijo v pravo reko, ki
hitro zavije po širokem dnu Vipavske doline proti severozahodu. Kmalu dobi z desne pritok Belo, ki pa se velik del
leta izgublja v lastnem prodnem vršaju in ne priteče do Vipave, nato z leve strani močnejši Močilnik iz zgornjega
dela doline. Od tu naprej reka prečka ravnino Vipavskega polja in z obeh strani sprejema vrsto majhnih potokov
ter osuševalnih jarkov, se približa južnemu robu ravnine in sprejme močan desni pritok Hubelj.
Pri vasi Ustje vstopi v nizko flišno gričevje v osrednjem delu doline, skozi katero teče bolj ali manj naravnost proti
zahodu po razmeroma ozki dolini, po kateri ne pelje nobena cesta. Dva kilometra naprej se pred Velikimi Žabljami
dolina nekoliko razširi in ima precej mokrotno dno, z desne strani pa se reki pridruži železniška proga Prvačina Ajdovščina. Kmalu se dolina ponovno zoži, saj je tu skoraj celotno dolinsko dno v zadnji ledeni dobi prekril
ogromen podor, ki se je utrgal na strmem robu Trnovskega gozda, od njega pa so ostale več deset metrov debele
plasti apnenčastega grušča. Malo pod železniško postajo Batuje reka ostro zavije proti jugu v kratko in ozko
sotesko Pekel, nato napravi velik zavoj okrog vasi Zalošče in Saksid, kjer se ji pridruži levi pritok Branica. V
nadaljevanju naredi podoben zavoj okrog vasi Dornberk, nato pa reka preide v širši, gosto poseljen in obdelan
spodnji del Vipavske doline. Tu ima reka zelo majhen strmec, ima izrazito vijugast tok in naredi več okljukov
(meandrov), pri Renčah se ji pridruži desni pritok Lijak.
Malo pred Mirnom reka zadene na plasti paleocenskih apnencev, v katerih zlasti ob nizkem vodostaju izgublja
vodo v kraško podzemlje. Povsem na južno obrobje Goriškega polja jo je v zadnji ledeni dobi potisnila Soča, ki je
ob vstopu iz soteske nad Solkanom nasula velik prodni vršaj Goriškega polja. Zelo zanimiv je tudi velik okljuk
(meander), znotraj katerega se je pod gradom v odlični obrambni legi namestil Miren, ki ga s treh strani varuje
reka Vipava, z južne strani pa mirenski grad. Tu reka dobi z desne še zadnji pritok Vrtojbico, nato prečka državno
mejo in teče skoraj ves čas po stiku med severnim robom doberdobskega krasa in prodno ravnino, malo naprej od
Sovodenj v Italiji pa se izlije v Sočo.
Reka 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.
Po uradnih podatkih stalnega monitoringa voda je reka Vipava v celotnem toku v dobrem kemijskem stanju,
ekološko stanje vode v reki pa je v zgornjem toku dobro, v spodnjem toku pa se poslabša na zmerno. V
najspodnejšem delu se kakovost vode v strugi Vipave še poslabša zaradi dotoka odpadnih vod iz opekarn
(Goriške opekarne) in precej onesnažene Vrtojbice.
Struga Vipave je v večjem delu toka umetno preoblikovana, ob regulacijah v 80. letih 20. stoletja so njeno
vijugasto strugo na več mestih zravnali, naravno rečno korito pa preuredili v umetno korito s trapezastim prečnim
1

Poglavje je povzeto iz Wikipedije, spletna stran: http://sl.wikipedia.org/wiki/Vipava_(reka).
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prerezom in s kamnometom utrjenimi brežinami. Takrat so na daljših odsekih tudi odstranili obrežno vegetacijo,
ki se le počasi obnavlja, na nekaterih odsekih pa so brežine še vedno povsem gole zaradi »čiščenja« brežin. V tako
preoblikovani rečni strugi se voda ob poletnih nižkih prekomerno segreje, že itak majhni poletni pretoki se še bolj
zmanjšajo, kar negativno vpliva na živi svet v vodi in poveča koncentracije onesnaževal v vodi.
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.
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).
Vipava je sicer osrednja vodna žila celotne Vipavske doline, vendar je večina naselij v zgornjem in srednjem delu
doline odmaknjena od nje (razen Vipave). Tudi glavna prometna pot po dolini ne poteka ob njej, temveč
severneje: sedanja regionalna cesta Razdrto–Vipava–Ajdovščina–Nova Gorica pelje skozi naselja ob vznožju
Nanosa in Trnovskega gozda, hitra cesta Razdrto–Vrtojba pa le nekoliko južneje od nje. Reka Vipava pa je bila v
preteklosti pomemben energijski vir in je poganjala predvsem številne mline, v katerih so mleli žito za velik del
Vipavske doline in sosednjega Krasa. Na njej je delovalo tudi nekaj žag, za pogon industrijskih naprav pa je imela
premajhen strmec. Od nekdanjih mlinov deluje samo še mlin v Renčah, v opuščenem mlinu v Orehovljah so danes
apartmaji V mlinu. Med opuščenimi mlini so bili največji Novakov mlin, zgrajen ob mlinščici na levem bregu Vipave
v Dolenjah, mlin v Kasovljah pod vasjo Brje ter velik Lanthierijev mlin v soteski Pekel pri vasi Saksid. Za potrebe
teh mlinov so pregradili celotno strugo Vipave, vendar so jezovi ostali in so pomembni za upočasnjevanje
visokovodnih pretokov. Na levem bregu Vipave pri Prvačini so že leta 1922 zgradili malo hidroelektrarno Gradišče
z instalirano močjo 0,15 MW, ki je zdaj v lasti Soških elektrarn iz Nove Gorice. Na mestu nekdanjega mlina v soteski
Pekel deluje mala hidroelektrarna Saksida (instalirana moč 0,13 MW).
Struga Vipave je v veliki meri antropogeno preoblikovana. V bolj ali manj naravnem stanju so le nekateri krajši
odseki kot npr. pri Novakovem mlinu v Dolenjah in v soteski Pekel. Za živi svet so posebej pomembni nekateri
ohranjeni okljuki (meandri), med drugim pri vasi Brje in pod Renčami, ob katerih so zadnji skromni ostanki
nekdanjega nižinskega poplavnega gozda v Vipavski dolini in so tudi evidentirani kot naravne vrednote. Kljub
preoblikovanosti je celotna struga reke Vipave vključena v območje Natura 2000 (Dolina Vipave).
Zaradi precejšnje vodnatosti in razmeroma čiste vode živijo v reki Vipavi kljub preoblikovanosti struge številne
vrste rib, čeprav prevladujejo iz Severne Amerike prinešena šarenka (Oncorhynchus mykiss) in križanci med
šarenko ter potočno in soško postrvjo. Od drugih vrst so v Vipavi med drugim navadna mrena (Barbus barbus),
klen (Leuciscus cephalus cephalus), lipan (Thymallus thymallus), podust (Chondrostoma nasus nasus), potočna
postrv (Salmo trutta), soška postrv (Salmo marmoratus), v spodnjem toku živita poleg teh ribjih vrst še som
(Silurus glanis) in ščuka (Esox lucius). Z ribjim življem v Vipavi upravljata ribiški družini Ajdovščina in Renče; meja
med ribiškima družinama je jez v Kasovljah pod vasjo Brje. Poleg rib se ob strugi reke Vipave nahajajo še številne
živalske in rastlinske vrste, ki so značilne ravno za to območje in sodijo v območje Natura 2000.
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2. 2. 2

Op is o bs to je če ga s ta nja po ti o b re ki V ip a v i

Obstoječe poti na trasi predvidene naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi so zanemarjene, neurejene,
ponekod neprehodne oziroma obiskovalci in tudi sami prebivalci sploh ne poznajo poti ob reki. Tako da poti niso
trenutno prehodne za kolesarje, pa tudi za pohodnike ne. Na nekaterih mestih sploh ni urejen prehod čez reko,
kar onemogoča povezanost celotne poti.
Ob reki Vipavi se trenutno ne izvaja nobenih ukrepov za ohranjanje in izboljševanje stanja ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst v Vipavski dolini. Tudi samo ozaveščanje in monitoring le-teh ni ustrezno urejeno. Ravno tako niso
ustrezno urejene in izpostavljene vse naravne vrednote območja. Reka Vipava tudi kot smo že predhodno navedli
poplavlja, kar predstavlja kar velik problem, predvsem v njenem spodnjem toku, še zlasti v Mirnu.
Celotna predvidena trasa tematske poti bo potekala po obstoječih poteh, ki so zaradi različnih namembnosti in
frekvenc uporabe v različnih stanjih. Celotna trasa je sestavljena danes iz asfaltnih in makadamskih poti ter na
nekaterih odsekih je tudi neurejena.
Slika 2:

Primeri obstoječega stanja trase.

Vir: Idejna zasnova, Kreadom d.o.o., junij 2016.

Danes se na obravnavani lokaciji nahaja:
ð na posameznih odsekih obstoječa asfaltna pot, ki jo lahko uporabljamo brez dodatnega urejanja;
ð na posameznih odsekih dober makadam, kjer je potrebno le minimalno vzdrževanje oziroma izravnava
zgornjega ustroja poti;
ð na posameznih odsekih slabše utrjene poti v zemljini, kjer je predvideno do 15 cm makadamskega nasutja
in 2 cm zaporne plasti peska; ter
ð neutrjene površine, kjer je potreben izkop humusa in 25 cm utrjenega tamponskega nasutja s 2 cm
zaporne plasti peska.
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2.3

Razlogi za investicijsko namero

Predstavitev obstoječega stanja na območju reke Vipave in predvsem na območju, kjer naj bi potekala
naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi je predstavljeno v poglavju 2.2.
Iz navedenega vidimo, da je potrebno na obravnavanem območju izvesti renaturacijo reke Vipave in izvesti
ukrepe za ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini. Poleg tega je potrebno tudi
evidentirati stanje ogroženih tarčnih vrst in ozaveščati vse prebivalce območja in tudi obiskovalce o tam živečih
vrstah in ostalih naravnih vrednotah posameznega območja, saj le-to sedaj še ni urejeno. Kot smo že v
predhodnem poglavju navedli, je glavni problem tudi poplavljanje reke, predvsem v njenem spodnjem toku, kar je
potrebo tudi z izvedbo projekta rešiti. Tudi sami prebivalci in obiskovalci območja ne poznajo oziroma niso
ustrezno ozaveščeni o pomenu območij Natura 2000, v katerega sodi tudi reka Vipava. Posledica tega pa je
slabšanje stanja vrst in habitatnih tipov območja (neugodno stanje ohranjenosti območja). S tem se želi doseči
tudi sinergičen učinek za ohranjanje narave, ohranjanje kulturne dediščine in omogočiti dostop po javnih poteh,
kar trenutno ni urejeno.
Želi se, da bi naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi postala glavna os in nosilka vzpostavljajoče se
zelene infrastrukture. Z ureditvijo in označitvijo tematske poti ter živalskih in rastlinskih vrst, ki so ob reki Vipavi,
se želi prebivalce in obiskovalce spodbuditi k varovanju okolja, ravno tako pa se želi seznaniti čim širše število
prebivalcev in obiskovalcev s problemom reke Vipave in nanjo vezanih rastlinskih in živalskih vrst in habitatov.
Glavni razlog za izvedbo projekta je ravno v prepotrebni krajinski ureditvi, postavitvi temeljev za zasnovo
protipoplavnih rešitev ter občinskega in medobčinskega povezovanja.
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3

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

3.1

Razvojne možnosti in c ilji investicijskega projekta

Preživljanje prostega časa v naravi, predstavlja za ljudi pozitiven vpliv na njihovo zdravje, psiho in socializacijo.
Ohranjanje in izboljševanje stanja ogroženih živalskih vrst na omenjeni način ozaveščanja ljudi je tudi ena izmed
prioritet sodobnega časa in sodobnega načina življenja. Urejena infrastruktura in njena dostopnost je za
uporabnika, tako otroka kot odraslega, privlačna in spodbuja uporabnika h gibanju in zdravemu načinu življenja.
Osnovni namen investicijskega projekta je vzpostavitev glavne osi zelene infrastrukture ob reki Vipavi, od
njenega izvira pa do izliva oziroma do meje z Italijo v Mirnu (nadaljnja navezava na poti italijanske strani ni
predmet tega projekta) z namenom ohranjanja in izboljšanja stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini ter
ozaveščanja prebivalcev/obiskovalcev trase o pomenu varstva narave, predvsem rastlinskih in živalskih vrst ter
habitatov ob reki Vipavi ter o ostalih naravnih vrednotah posameznega območja. S tem se bo spodbudilo lokalne
prebivalce in obiskovalce k varovanju naravnega prostora.
Osnovni splošen cilj investicijskega projekta je ureditev naravoslovne tematske učne poti namenjene
kolesarskemu in peš prometu ob reki Vipavi, od njenega izvira pa do izliva (zelene infrastrukture), ki bo
potekala na območju občine Vipava, občine Ajdovščina, MO Nova Gorica, občine Renče-Vogrsko in občine MirenKostanjevica, ter s tem evidentirati stanje ogroženih tarčnih rastlinskih in živalskih vrst ter ozaveščati obiskovalce
le-te o tam živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah območja. Glavno sporočilo poti bo vzajemnost človeka in
narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice
vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst, pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z
lokalnim prebivalstvom in način varovanja narave. S tem se bo zagotovilo ustrezno zaščito in urejenost naravnega
okolja ob reki Vipavi ter dvignilo kakovost zelene infrastrukturne opremljenosti sodelujočih občin v projektu.
Ostali splošni, neposredni cilji investicijskega projekta so:
pripomoči k doseganju ciljev skupnega (krovnega) projekta Zavoda za ribištvo Slovenije (Ukrepi za
ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini; Akronim: VIPava);
vzpostaviti ustrezno zeleno infrastrukturo ob reki Vipavi, ki bo obiskovalcem omogočala spoznavanje
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov ter jih podučila o pomenu njihovega varovanja;
ustrezno evidentirati stanje ogroženih tarčnih vrst in vzpostaviti ozaveščanje o živečih vrstah in ostalih
naravnih vrednotah na obravnavani trasi poti;
izboljšati stanje oziroma varovanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov na območju
Natura 2000;
uspešno ohraniti biotsko raznovrstnost območja z zaustavitvijo negativnih trendov slabšanja stanja vrst
in habitatnih tipov na območju reke Vipave;
izboljšati ozaveščenost oziroma poznavanje obiskovalcev naravoslovne tematske učne poti o
posameznih živalskih in rastlinskih vrstah, ki se nahajajo ob reki Vipavi, ter tako izboljšati njihovo
poznavanje naravnega okolja v katerem živijo;
usmeriti obisk prebivalcev ob reki Vipavi na manj občutljiva in urejena območja (po trasi predvidene
poti);
povečati ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev o pomenu območij Natura 2000;
vzpostaviti primerno, sonaravno grajeno in ustrezno označeno kolesarsko in pešpot ob reki Vipavi za vse
prebivalce oziroma obiskovalce le-te ter jim tako omogočiti možnost kvalitetnega preživljanja prostega
časa v naravni;
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zagotoviti kvalitetnejše pogoje za izvajanje aktivnosti na prostem;
zagotoviti urejeno, varno, kakovostno ter ustrezno označeno naravoslovno tematsko učno pot ob reki
Vipavi, namenjeno kolesarskemu in peš prometu;
povečati konkurenčnost in privlačnost območja ob reki Vipavi in posledično občin udeleženk v projektu;
izboljšati kakovost življenja in bivanjskih pogojev prebivalcev obravnavanega območja ob reki Vipavi, ki
se kaže v boljšem varovanju naravnega okolja, boljši prometni varnosti, v boljši urejenosti naravnega
okolja ter v večji udobnosti za prebivalce;
zagotoviti pogoje za okoljski, družbeni, socialni, kulturni, demografski pa tudi gospodarski razvoj
območij občin ob reki Vipavi;
izboljšati stanje ohranjenosti več vrst in habitatnih tipov ob reki Vipavi, ki so v neugodnem stanju
ohranjenosti;
vzpostaviti primerno upravljanje varstva narave in ohranitve biotske raznovrstnosti ob reki Vipavi;
prispevati k uravnoteženemu, trajnostnemu razvoju.
Vse zgoraj navedeno so tudi glavni cilji, ki jih Občina Miren-Kostanjevica in ostale sodelujoče občine zasledujejo z
izvedbo investicijskega projekta. Izvedba investicijskega projekta bo tako v relativno kratkem času bistveno
izboljšala kakovost naravnega okolja prostoživečih živalskih vrst ob reki Vipavi ter tudi kakovost življenjskega
standarda in bivanjskih pogojev občanov ter omogočila razvoj območja ob reki Vipavi.
-

Specifičen cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v letih 2017-2020 urediti naravoslovno tematsko
učno pot v skupni dolžini cca 47 km, ki bo potekala od izvira reke Vipave pa do meje z Italijo v Mirnu. V okviru
projekta je predvidena tudi postavitev 13 informacijskih tabel, 67 usmerjevalnih tabel (količkov), ureditev
vstopne točke ter izvedba opazovalnice za ptice.

3.2

Usklajenost investic ijskega projekta z razvojnimi strategijami in
politikami
3 . 2. 1

U s kla je nos t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta z o bč ins ki mi ra zv o jnimi s t ra te gija mi,
p o litika mi, do ku me nti in p ro gra mi

Investicijski projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami, dokumenti in
programi in je bil s potrditvijo prvotnega DIIP vključen v Načrt razvojnih programov Občine Miren-Kostanjevica
za obdobje 2017-2020 ter posledično v NRP-je ostalih občin udeleženk v projektu.

3 . 2. 2

U s kla je nos t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta z dru gimi ra zv o jnimi s tra te gi ja mi,
p o litika mi, do ku me nti in p ro gra mi v Slo v e niji i n 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
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 Regionalnega razvojnega programa Severno primorske regije 2014-2020;
ð Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS).
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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 neposredno zasleduje cilje SRS, in sicer cilje tretje razvojne prioritete
razvojni prioriteti »Zeleno življenjsko okolje«.
Projekt je usklajen s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in
sicer s tematskim ciljem 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, prednostno osjo 6
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, naziv prednostne naložbe: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in
tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«. V okviru
prednostne naložbe 6.2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000) se zato sofinancirajo projekti, s katerimi
se z neposrednimi ukrepi na terenu (obnova in vzdrževanje ekosistemov, obvladovanje invazivnih vrst, prilagojena
kmetijska ali gozdarska dejavnost, vzpostavitev koridorjev…) izboljša stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na
območjih Natura 2000, prednostno tistih v slabem stanju ohranjenosti in endemičnih vrst. Sredstva bodo porabljena na
tistih območjih Nature 2000, kjer je največ vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti in kjer je mogoče
doseči največji sinergični učinek - varstveni, gospodarski in družbeni.
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
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«, posredno pa tudi cilje Razvojne prioritete 2 »Izboljšanje kakovosti življenja«.
Operacija bo neposredno omogočala uresničitev cilja Razvojne prioritete 3 je zagotoviti optimalno varstvo okolja in
skladen prostorski razvoj regije ter zagotavljati uravnoteženo infrastrukturno opremljenost občine in regije. Operacija
bo posredno omogočila doseganje 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.

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
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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 komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo 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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4

PREDSTAVITEV IN OPIS SCENARIJEV IZVEDBE INVESTICIJ SKEGA
PROJEKTA TER IZBOR OPTIMALNEGA SCENARIJA IZVEDBE

4.1

Predstavitev in opis scenarija »z investicijo « v primerjavi z alternativo
»brez investicije« in /ali m in imalno alternativo
4 . 1. 1

Sc e na rij »bre z i nv e s tic ije «

Tabela 2:

Predstavitev scenarija »brez investicije«.

Scenarij »brez investicije«

INV ES TICI JA SE N E B O IZ VED LA

Vrsta posega

Ohra ni tev obs toječe ga st an ja

Vsebinski vidik

Stanje ostaja nespremenjeno. Ne bo se uredilo naravoslovne tematske učne poti ob reki
Vipavi v skupni dolžini cca 47 km, ki bi potekala na območju petih občin Goriške statistične
regije t.j. Občine Vipava, Občine Ajdovščina, MO Nova Gorica, Občine Renče-Vogrsko in
Občine Miren-Kostanjevica. Območje bo še vedno neurejeno.
Scenarij »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja in obstoječe problematike, kar se
tiče neurejenosti trase ob reki Vipavi. Ravno tako se bo stopnja ogroženosti živalskih in
rastlinskih vrst stalno večala. V okviru tega scenarija se v bistvu obstoječe stanje in
problematike območja ob reki Vipavi stalno povečujejo. V okviru tega scenarija bodo
ogrožene vrste živali in rastlin izginile, tujerodne vrste pa se bodo še naprej množile.

Prednosti

/

Slabosti

Nadaljnje pomanjkanje ustrezne »zelene« infrastrukture ob reki Vipavi oziroma neurejeno
oziroma nepovezana tematska peš in kolesarska pot ob strugi reke Vipave, od njenega izvira
pa do izliva oziroma do Mirna. Poleg tega se ne bo zagotovilo ustrezno varstvo ogroženih
živalskih in rastlinskih vrst ter bo še vedno prihajalo do množenja tujerodnih vrst. Negativne
učinke scenarija »brez investicije« pa gre iskati tudi v izgubi potencialnega dodatnega
dohodka prebivalcev oziroma gospodarskih subjektov ob reki, katerih blaga in storitev bi se
posluževali potencialni obiskovalci nove naravoslovne tematske učne poti, ter tudi v
oblikovanju potencialnih vzporednih delovnih mest, predvsem zaradi dodane ponudbe
lokalnih prebivalcev. Scenarij »brez investicije« zagotovo ne pripomore k okoljskemu,
družbenemu, socialnemu, gospodarskemu in ostalemu razvoju krajev ob reki Vipavi,
povečanju števila obiskovalcev, ohranjanju prebivalstva ipd., kar pa tudi ni skladno z razvojno
vizijo občin. Tovrstne stroške ni mogoče natančno prikazati, se pa nanašajo na primanjkljaj v
občinskih proračunih, zaradi manjšega števila obstoječega in občasnega prebivalstva ter
obiskovalcev. 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.

Tehnični vidik

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

Sc e na rij »z i nv e s tic ijo «

Tabela 3:

Predstavitev scenarija »z investicijo«.

Scenarij »z investicijo«

VZ POS TA VI TEV NAR AV OSL OVN E TEM A TSK E U Č N E POTI OB R EKI
VIPAVI

Vrsta posega

I n v e s t i c i j s k o v z d r ž e v a l n a d e l a v j a v n o k o r i s t (ureditev in označitev p oti)

Površina urejanja

Skupna dolžina naravoslovne tematske učne poti bo znašala cca 47 km.

Tehnični vidik

Scenarij »z investicijo« predvideva izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v javno korist t.j.
ureditev in označitev trase naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi (ureditev cca 47
km tematske poti, postavitev 13ih informativnih tabel, 67 usmerjevalnih količkov), ureditev
ptičje opazovalnice ter vstopne točke na območju občine Vipava, občine Ajdovščina, MO Nova
Gorica, občine Renče-Vogrsko in občine Miren-Kostanjevica. Poudarek bo na čim večji
ohranitvi prvotnega stanja z minimalnimi funkcionalnimi posegi.
Scenarij »z investicijo« predvideva ureditev/izvedbo naravoslovne tematske učne poti ob reki
Vipavi, namenjeno kolesarjem in peš prometu, v skupni dolžini cca 47 km na območju občin
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica, in sicer od njenega
izvira v Vipavi pa do izliva oziroma do Mirna, kjer reka prestopi državno mejo. Trasa je
razdeljena na več odsekov in bo potekala večinoma po občinskih in državnih poteh, pa tudi po
parcelah, ki so v lasti fizičnih oseb. Pot bo služila kot glavna os oziroma osrednja linija
vzpostavljajoče se zelene infrastrukture. Nanjo se bodo navezovale obstoječe krožne poti, s
katerimi se bodo naselja še bolj približala reki Vipavi. Na trasi predvidene tematske poti se bo
evidentiralo stanje ogroženih tarčnih vrst flore in faune ter bo služila tudi ozaveščanju o na
tem območju živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah posameznega območja. Scenarij »z
investicijo« predvideva tudi postavitev izobraževalnih količkov ter usmerjevalnih in
informacijskih tabel ter opazovalnice za ptice, saj je naravoslovna tematska učna pot ob reki
Vipavi del celovitega (krovnega) projekta renaturacije reke Vipave ter ukrepov za izboljšanje
stanja ogroženih vrst v Vipavski dolini.
Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k
uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občin, predvsem opremljenosti z
»zeleno« infrastrukturo. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo tudi zaščito ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst na območju operacije. Osnovna namenska raba prostora se z izvedbo projekta
ne spreminja, temveč se le izboljšuje obstoječe stanje okolja t.j. zelene infrastrukture. Za
izvedbo projekta ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in so dela opredeljena kot
investicijsko vzdrževalna dela v javno korist. Po izvedbi predvidenih posegov se bo izvedlo
kvalitativni in kvantitativni pregled in primopredajo izvedenih del. Novozgrajena infrastruktura
bo v lasti posamezne sodelujoče občine, s katero bo tudi posamezna občina upravljala.
Z izvedbo scenarija »z investicijo« se bo zagotovilo na območju ob trasi reke Vipave urejeno
»zeleno« infrastrukturo, ki bo pripomogla k zavarovanju ogroženih tarčnih vrst flore in faune.
Operacija je del krovnega projekta VIPava, katerega glavni nosilec je Ribiška zveza Slovenije, in
bo z njegovo izvedbo pripomogla tudi k doseganju ciljev krovnega projekta. Z izvedbo
operacije pod scenarijem »z investicijo« se bo omogočilo trajnostni okoljski, prostorski,
družbeni, socialni in tudi gospodarski razvoj vseh občin, preko katerih bo potekala predvidena
trasa. Omogočila bo v bistvu razvoj celotnega območja, zagotovila prebivalcem ugodnejše
bivanjske pogoje in omogočila njihov osebni razvoj, povečala privlačnost naravnega okolja
tudi za obiskovalce, katerih število bi se iz leta v leto večalo, nudila bi ustrezne pogoje za
rekreacijsko dejavnost ob spoštovanju naravnega okolja ipd. Sama pot ob reki Vipavi bo v
okviru scenarija »z investicijo« izpostavila bistvene elemente območja Natura 2000 in
ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega povezovanja vodarske in naravoslovne stroke z
lokalnim prebivalstvom. V okviru tega scenarija se bo omogočil razvoj krajev ob reki ter
športno rekreacijsko dejavnost prebivalcev občin, hkrati pa bodo občine na prijeten, nevsiljiv
način ozaveščale ljudi o pomembnosti ohranitve in zaščite naravnega okolja, predvsem
njegovih živalskih in rastlinskih avtohtonih vrst, ki se nahajajo ob reki Vipavi. S tem bodo vse
občine skrbele za njihov trajnostni razvoj. Operacija prinaša občina in njihovim občanom še
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 njihov razvoj. Le-ta nedvomno
pripomore k napredku naselij in občin ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena.
Glavno sporočilo poti bo vzajemnost človeka in narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente
projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v
naravo, problematiko ogroženih vrst, pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z
lokalnim prebivalstvom in način varovanja narave. S tem se bo zagotovilo ustrezno zaščito in
urejenost naravnega okolja ob reki Vipavi ter dvignilo kakovost zelene infrastrukturne
opremljenosti sodelujočih občin v projektu. Z izvedbo projekta se bo tako vzpostavilo

Vsebinski vidik

Prednosti
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Slabosti
Usklajenost s strategijami in
politikami ter doseganje ciljev
investicijskega projekta

ustrezno zeleno infrastrukturo ob reki Vipavi, ki bo obiskovalcem omogočila spoznavanje
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov ter jih podučila o pomenu njihovega varovanja.
Obiskovalcem in lokalnim prebivalcem se bo omogočilo tudi ustrezno športno rekreacijsko
dejavnost, s čemer se bo prispevalo tudi k njihovemu zdravju. Izboljšalo se bo ozaveščenost
oziroma poznavanje obiskovalcev naravoslovne tematske učne poti o posameznih živalskih in
rastlinskih vrstah, ki se nahajajo ob reki Vipavi, ter tako izboljšati njihovo poznavanje
naravnega okolja v katerem živijo. Vzpostavilo se bo tudi primarno, sonaravno grajeno in
ustrezno označeno kolesarsko in pešpot ob reki Vipavi za vse prebivalce in obiskovalce ter jim
tako omogočilo možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v naravni.
Scenarij »z investicijo« bo tudi pripomogel k izboljšanju kakovosti življenja in bivanjskih
pogojev prebivalcev obravnavanega območja ob reki Vipavi, ki se bo kazala v boljšem
varovanju naravnega okolja, boljši prometni varnosti, v boljši urejenosti naravnega kolja ter v
večji udobnosti za prebivalce. Zagotovljen bo okoljski, družbeni, socialni, kulturni,
demografski pa tudi gospodarski razvoj ter prispevalo se bo k uravnoteženemu, trajnostnemu
razvoj. Izvedba scenarija »z investicijo« bo tako v relativno kratkem času bistveno izboljšala
kakovost naravnega okolja prostoživečih živalskih vrst ob reki Vipavi ter tudi kakovost
življenjskega standarda in bivanjskih pogojev občanov ter omogočila razvoj območja ob reki
Vipavi.
Angažiranje finančnih sredstev občina za izvedbo investicijskega projekta v primeru zamude z
izplačili s strani sofinanciranja.
Scenarij »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih ciljev in razvojnih možnosti iz poglavja
3.1 ter ciljev Občine Miren-Kostanjevica in ostalih sodelujočih občin v projektu ter tudi ciljev
krovnega projekta VIPava. Le-ta predstavlja stanje, ki je usklajeno z razvojnimi strategijami in
sprejetimi programi in resolucijami na občinskih, 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

NE (ni potrebno)

Vrednost investicijskega projekta
v tekočih cenah

Neto vrednosti (v EUR brez DDV)
Bruto vrednosti (v EUR z DDV)

Viri financiranja investicijskega
projekta

Lastni, proračunski viri občin
Javni viri RS (ESRR)

Trajanje izvajanja

4.2

313.715,16 EUR
382.732,50 EUR
13.982,16 EUR
368.750,34 EUR

06/2017 (sklep o potrditvi DIIP) – 12/2020 (zaključek celotne operacije)

Izbor optimalnega scenarija izvedbe projekta

Po primerjavi možnih scenarijev izvedbe investicije 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
upravičuje vlaganje javnih sredstev. Hkrati pa scenarij »z investicijo« uresničuje cilje in strategije razvojnih strategij
in politik na občinskih, 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
(t.j. nosilca projekta) Občine Miren-Kostanjevica in drugi sodelujočih občin veliko bolj sprejemljiva. Scenarij »z
investicijo« pa tudi omogoča uresničevanje strateških ciljev občin, 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 na območju toka reke Vipave, opisane v predhodnih poglavjih tega dokumenta.
Scenarij »z investicijo« prinaša tako neposredne koristi kot tudi večje število posrednih koristi tako prebivalcem
sodelujočih občin v projektu kot tudi vsem prebivalcem le-teh in širše. Koristi se bodo pokazale predvsem na dolgi
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rok in jih je težje ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi posreden (indirekten) vpliv na blagostanje
prebivalstva ožjega in širšega območja sodelujočih občin. Glede na vse ugotovitve, se je za najprimernejši,
optimalen scenarij izkazal scenarij»z investicijo«, scenarij»brez investicije« pa je prepoznan kot neprimeren
oziroma neustrezen. Namreč le s pristopom k izvedbi investicijskega projekta (scenarija »z investicijo«) se bodo
izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki so navedeni v tem dokumentu.
Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju tega dokumenta obravnavamo in podrobneje predstavljamo scenarij »z
investicijo«, saj je optimalnejši z okoljskega, družbenega, socialnega in tudi ekonomskega vidika kot scenarij
»brez investicije«.
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5

OPREDELITEV VRSTE INVE STICIJSKEG A PROJEKTA TER OCENA
VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

5.1

Vrsta investicijskega projekta
5. 1. 1

Do lo č itev v rs te inv es tic ijs ke ga p ro je kta

Investitor Občina Miren-Kostanjevica bo na podlagi pooblastila ostalih občin vključenih v projekt oziroma uredila
in ustrezno označila naravoslovno tematsko učno pot, namenjeno kolesarskemu in peš prometu, ob reki Vipavi
od njenega izvira pa do izliva oziroma do Mirna (meje z Italijo). Nadaljnja navezava na poti na italijanski strani v
tem projektu ni predvidena, je pa izrednega pomena za celoten sistem zelene infrastrukture, ki teče od izvira reke
Vipave pa do izliva reke Soče v Jadransko morje. Pot bo služila kot glavna os oziroma osrednja linija
vzpostavljajoče se zelene infrastrukture. Nanjo se bodo navezovale obstoječe krožne poti, s katerimi se bodo
naselja še bolj približala reki Vipavi. Na trasi predvidene poti se bo evidentiralo stanje ogroženih tarčnih vrst flore
in faune ter bo služila tudi ozaveščanju o na tem območju živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah
posameznega območja.
Slika 3:

Pregled območja obravnave (posegi se ne bodo izvajali na območju Občine Šempeter-Vrtojba).

Vir: Idejna zasnova, Kreadom d.o.o., junij 2016.

V okviru obravnavanega investicijskega projekta se bo uredilo naravoslovno tematsko učno pot ob reki Vipavi, ki
bo povezovala območja petih občin Goriške regije ob dolini reke Vipave od njenega izvira pa do izliva. Pot bo
izpostavila bistvene elemente območja Nature 2000 in ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega
povezovanja vodarske in naravoslovne stroške z lokalnim prebivalstvom. Tematska pot bo urejena tako, da bo
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obiskovalce usmerjala tudi do nekdanjega mlina na reki Vipavi, kraškega izvira Hublja ter opuščenega glinokopa v
Renčah.
Tematska učna pot je ena od aktivnosti projekta, ki predvideva »Ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja
ogroženih vrst in habitatov v Vipavski dolini«. Pot bo služila kot glavna os oziroma osrednja linija vzpostavljajoče
se zelene infrastrukture. Nanjo se bodo pripenjale lokalne obstoječe krožne poti, s katerimi se bodo naselja še
bolj približala reki Vipavi. Predlog naj bi služil tudi evidentiranju stanja ogroženih tarčnih vrst in ozaveščanju o tam
živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah posameznega področja.
Investicijski projekt se bo izvajal na območju Občine Vipava, Občine Ajdovščina, Občine Renče-Vogrsko, Občine
Miren-Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica. Trasa bo primerna tako za pohodnike kot tudi za kolesarje, z
majhnimi višinskimi razlikami, kolikor je mogoče v bližini reke Vipave in po že obstoječih javnih potek.
Trasa poti bo potekala večinoma neposredno ob reki Vipavi. V občinah Vipava in Ajdovščina je večji del trase
zgledno urejen po že obstoječih makadamskih poteh. V mestu Vipavi se pot začne v centru na nadmorski višini 99
m, v Mirnu pa se pot izteče na 43 m.n.v. Pot bo predvsem ravninska, ob prehodu v MO Nova Gorica pa se bo
pojavil prvi daljši vzpon. Iz Batuj se bo po položni asfaltirani poti iz 69 m.n.v. povzpelo čez Sv. Katarino do naselja
Vrh na 221 m.n.v. in nato spustilo do Pekla na 70 m.n.v. Pot bo nato v preostanku Mo Nova Gorica precej ravninska
in nezahtevna, enako se bo nadaljevala na prehodu v Občino Renče-Vogrsko, kjer bo potekala po poljskih poteh, v
center Renč pa bo vstopala po obstoječi asfaltirani občinski cesti 260034. Manjšo višinsko razliko v Občini RenčeVogrsko se bo moralo premagati samo še iz Merljakov v Jarabišče, ko se bo vzdolž pobočja iz smeri Renč dvignila
iz 52 m.n.v. na cca. 63 m.n.v. in nato spet spustila v Jarabišče, ki je na nadmorski višini 46 m. Tu je predvideno
ponovno prehod med občinami in pot se bo nadaljevala v Občini Miren-Kostanjevica, kjer ne bo več nikakršnih
višinskih ovir. Iztek poti se bo končal na državni meji, na nadmorski višini 43 m.
Osnovna namenska raba prostora se z izvedbo projekta ne spreminja, temveč se le izboljšuje obstoječe stanje
okolja t.j. zelene infrastrukture. Za izvedbo projekta ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in so dela
opredeljena kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist (druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih
objektih in drugih gradbenih posegih). Klasifikacija celotne objekta je 21121 Gozdne poti, pešpoti, kolesarske poti
in jahalne poti. Za izvedbo predvidenih posegov se je že pridobilo soglasje Arso, Naravovarstveno soglasje v
varovanih območjih, št. 35620-2624/2018-5 dne 10.08.2018. Po izvedbi vseh predvidenih posegov se bo izvedlo
kvalitativni in kvalitativni pregled in primopredajo izvedenih del. Novozgrajena infrastruktura bo v lasti
posamezne sodelujoče občine, s katero bo tudi posamezna občina upravljala.

5. 1. 2

Op is p re dv ide nih p os e gov v o kv iru inv e s tic ijs k e ga p ro je kta

Scenarij»z investicijo« predvideva izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v javno korist t.j. ureditev in označitev
trase naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi. Opis predvidenih posegov je podan na podlagi izdelane PZI
projektne dokumentacije.
Izvedba predvidenih del obsega:
ð izvedbo naravoslovne tematske poti ob reki Vipavi v skupni dolžini cca 47 km z ustrezno opremo (13
informacijskih tabel ter 67 usmerjevalnih količkov ipd.);
ð izvedbo vstopne točke ter
ð izvedbo opazovalnice za ptice.
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5 .1.2.1

Izv e d ba na ra v os lov ne te ma ts ke pot i ob re ki V i pav i

Kvalitetni zgornji ustroj zagotavlja varnost in udobno vožnjo. Površina mora biti enovita in kvalitetno vzdrževana,
brez večjih grbin ali drugih prekinitev. Zadostiti mora osnovnim zahtevam po nosilnosti, ravnosti, dreniranju in
odvajanju. Ker pot poteka po naravnem okolju sta najustreznejša zaključna sloja pesek ali protiprašna zaščita.
Oba izpolnjujeta potrebne zahteve in hkrati dajeta naraven videz. Nekoliko je zahtevnejše vzdrževanje pri
peščenih poteh, saj so podvržene delovanju vod, a bo pot v prvi fazi zaradi omejitve sredstev pot povsod
izvedena le kot peščena oziroma makadamska površina.
Trasa poti se bo navezovala na reko Vipavo in bo skušala obiskovalce voditi v neposredni bližini vodotoka, kjer bo
to le mogoče. Zaradi okolja, v katerem bo pot potekala in same narave tematske poti, bo morala biti sestava
profila čim bolj sonaravna in nemoteča v okolju. Poudarek bo na čim večji ohranitvi prvotnega stanja z
minimalnimi funkcionalnimi posegi. Dolžina trase tematske učne poti ob reki Vipavi bo znašala približno 47 km.
Razdeljena bo na pet odsekov glede na občine po katerih bo potekala, znotraj vsake občine pa še na odseke, ki
definirajo stopnjo njene ohranjenosti.
Celotna trasa tematske poti bo potekala po že obstoječih poteh, ki pa so zaradi različnih namembnostih in
frekvence uporabe v različnih stanjih. Poti so razdeljene v štiri kategorije glede na stopnjo potrebne sanacije:
ð A (zelena) - obstoječe asfaltne poti in ceste, ki jih lahko uporabljamo brez dodatnega urejanja;
ð B (modra) - dobri makadami, kjer je potrebno le minimalno vzdrževanje oziroma izravnava zgornjega
ustroja poti ali posameznih udarnih jam;
ð C (oranžna) - slabše utrjene poti v zemljini kjer je predvideno 15 cm utrjenega makadamskega nasutja in 2
cm zaporne plasti peska;
ð D (rdeča ) - neutrjene površine kjer je potreben izkop humusa in 25 cm utrjenega tamponskega nasutja s
2 cm zaporne plasti peska.
Tabela 4:

Prikaz dolžine tematske poti po kategorijah znotraj posamezne občine.

OBČINE / KATEGORIJE
Trasa A
Trasa A (H2)
Trasa B
Trasa B (H1)
Trasa C
Trasa D

Občina Vipava

Občina Ajdovščina

MO Nova Gorica

Občina RenčeVogrsko

Občina MirenKostanjevica

SKUPNO (v m)

790

1.670

7.450

3.130

4.230

17.270

0

260

0

0

0

260

2.750

12.455

1.740

4.420

860

22.225

0

2.680

0

0

0

2.680

640

0

3.175

0

530

4.345

0

0

370

2.190

680

3.240

4.180

14.125

12.735

9.740

6.300

47.080

17.065

64.145

Iz zgornje tabele je razvidno koliko metrov poti posamične kategorije poteka znotraj posamezne občine, kar bo v
pomoč predvsem pri financiranju oziroma je to predstavljalo ključ za delitev kohezijskih sredstev namenjenih
projektu.
V nadaljevanju predstavljamo predvidene posege po odsekih znotraj posamezne občine, kjer bo potekala
tematska pot. Odseki si sledijo od Vipave proti zahodu - Mirnu, kjer reka Vipava prečka državno mejo.
O bč i n a V i pav a
Odsek 1 – 790 m, kategorije A: Odsek 1 se začne v centru Vipave in vodi po že obstoječih, urejenih, asfaltiranih
poteh. Iz Glavnega trga pot vodi po ulici Bojana Reharja, čez trg Pavla Rušta in naprej po Beblerjevi ulici vse do
Goriške ceste. Tu pot prečka državno cesto R2 1473 in nadaljuje po javni poti Na Produ (958911) do makadamske
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poti. Na tem odseku vzdrževalna dela niso potrebna, na Glavni trg se bo postavilo le informativno tablo s podatki
o celotnem poteku poti in samem projektu.
Odsek 2 – 1.280 m, kategorije B: Odsek 2 nadaljuje traso poti po makadamski, dobro ohranjeni poti, kjer je
potrebno sanirati le posamezne udarne jame. Po približno 970 m se pot spusti pod avtocesto, kjer je potrebno
opozoriti na sanacijo odvodnjavanja podhoda, saj je v času deževja težko prehoden. Od tu naprej pot vodi v smeri
jugo-zahoda proti reki Vipavi.
Odsek 3 – 640 m, kategorije C: Odsek 3 je prvi v Občini Vipava, kjer je potrebno opraviti nekoliko več vzdrževalnih
del. Obstoječa pot je poljska pot v zemljini, zato se predvidi utrjeno nasutje tamponskega drobljenca debeline
15cm granulacije 0/32, kot vrhnji sloj pa 2cm peščene zaporne plasti. Približno na polovici odseka 3 se pojavi
obstoječi premostitveni objekt, ki je potreben le čiščenja oziroma manjših vzdrževalnih del.
Odsek 4 – 1.470 m, kategorije B: Odsek 4 se nadaljuje po obstoječi makadamski poti, kjer se predvidi le
vzdrževalna dela. Ta odsek poti zajema kar nekaj že obstoječih premostitvenih objektov in tri prečkanja vodnih
teles, ki pa se ne urejajo v sklopu tega projekta. Predvidena je izvedba novega predvideni premostitveni objekt ob
prečkanju Dupeljskega potoka, ki bo trenutno ostal neobdelan. Pot nadaljuje ob manjšem rokavu reke Vipave,
kjer se nahaja že obstoječi prepust, v nadaljevanju pa je ponovno prečkanje vodnega telesa (odvodnik LogZemono). Po poti prečkamo še dva že obstoječa premostitvena objekta, nov premostitveni objekt pa je
predviden na neurejeni točki prečkanja vodotoka (Šumljak), ki bi jo bilo potrebno urediti za nemoten prehod po
poti.
O bč i n a Aj dov šč i na
Odsek 5 – 1.590 m, kategorije B: Odsek 5 predstavlja dobro utrjeno in pripravljeno pot, ki se nadaljuje iz Občine
Vipava. Na poti kategorije B je predvidena le sanacija posameznih udarnih jam. Na odseku se pojavi potreba po
ureditvi novega prečkanja vodotoka (Šumljak), ki pa se bo urejal v nadaljevanju. Ob priključitvi poti na drugo pot
je urejen manjši AB mostiček, ki bi se ga ohranilo. Pot odseka 5 nato pripelje do Napoleonovega mosta.
Odsek H1 – 2.680 m, kategorije B: Odsek H1 je večinski del poti ob Hublju. Pot je zgledno urejena v makadamu in
bodo tu izvedena le minimalna vzdrževalna dela.
Odsek H2 – 260 m, kategorije A: Odsek H2 je zaključni del poti ob Hublju, ki pripelje v center Ajdovščine
natančneje v Šturski park. Tu je pot asfaltirana in dodatno vzdrževanje ni potrebno.
Odsek 6 – 970 m, kategorije A: Odsek 6 predstavlja obstoječo asfaltirano lokalno cesto (LC 001121, 458461,
001102), ki vodi skozi vas Dolenje in kjer ni potrebnih dodatnih del. Ta odsek poti skozi vas je zelo prijeten, na
severni strani pa nas neprestano spremlja reka Vipava.
Odsek 7 – 3.780 m, kategorije B: Odsek 7 se začne kot gozdna pot (018310) v dobro ohranjenem makadamu, kjer
se bo saniralo le posamezne udarne jame. Trasa nato poteka po javni poti (JP 502071), ravno tako s peščeno
dobro ohranjeno vrhnjo plastjo.
Odsek 8 – 580 m, kategorije A: Odsek 8 vodi čez Velike Žablje po obstoječih asfaltiranih javni poti (JP 502071),
nato del po lokalni cesti (LC 001063) in ponovno javni poti (JP 50251), kar pa v naravi ni opazno saj pot poteka
nemoteno in ne zahteva dodatnega urejanja.
Odsek 9 – 2.730 m, kategorije B: Odsek 9 vodi po gozdni cesti (018411), ki je dobro ohranjena in se bo izvedlo le
manjša vzdrževalna dela na zgornjem ustroju cestišča. V zadnjem delu (60 m) se odsek poti zaključi z asfaltiranim
mostom, čez reko Vipavo.
Odsek 10 – 1.080 m, kategorije B: Odsek poti številka 10 je na predlog ZZRS, DOPPS in ZRSVN premaknjen na že
obstoječo pot, ki poteka najprej po lokalni cesti (LC001041) na parceli 2794 k.o. Kamnje, nato pa zavije proti
zahodu na dobro vzdrževano poljsko pot parc. 2772. Trasa nadaljuje ob Vrtovinšču proti jugu in tam preči potok
preko obstoječega premostitvenega objekta. Ker je ta del poti zelo dobro urejen, se bodo opravila le manjša
vzdrževalna dela posameznih udarnih jam. Ob premiku trase poti se ognemo tudi ureditvi premostitve čez cestni
jarek.
Odsek 11 – 305 m, kategorije B: Odsek 11 se začne z obstoječim premostitvenim objektom, od tu vodi trasa po
obstoječi dobro vzdrževani makadamski poti proti severu, do poti, ki poteka vzporedno z železniško progo.
Odsek 12 – 2.970 m, kategorije B: Odsek 12 je najdaljši del poti v občini Ajdovščina in prav tako odsek z največ
novimi predvidenimi premostitvenimi objekti. Pot je urejena v makadamu, kjer se bo izvedlo le vzdrževanje
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zgornjega ustroja oziroma sanacija posameznih udarnih jam. Večji vložek predstavljajo posamezni prepusti.
Nekateri so že urejeni, pri preostalih pa se pot le spusti in nastane nekakšen moker prehod preko 'struge'. Pot
poteka vzporedno z železniško progo in pod progo so prepusti urejeni. Tu se nahaja prvi premostitveni objekt, ki
bi ga bilo potrebno urediti. Le-ta se bo urejal kasneje. Že po približno 310 m pridemo po novega prepusta, ki pa je
že trenutno skoraj v celoti prehoden. Po poti v smeri proti zahodu prečkamo še tri že obstoječe premostitvene
objekte. Nato pa se ponovno pojavi potreba po ureditvi novega prepusta. Tik preden pot pride do 'industrijske
cone Batuje' je ponovno potrebno urediti premostitveni objekt, ki prečka potok Perilo.
Odsek 13 – 120 m, kategorije A: Odsek 13 je zadnji odsek trase v občini Ajdovščina, ki je asfaltiran in ni potrebno
dodatnih urejevalnih del. Ta odsek se izteče v most preko reke Vipave v MO Nova Gorica.
M e st na obč i na N ov a G ori c a
Odsek 14 – 3420 m, kategorije A: Odsek 14 je najdaljši del trase v MO Nova Gorica. Pot poteka po obstoječi
asfaltirani cesti, ki se iz Batuj povzpne mimo Sv. Katarine, do naselja Vrh.
Odsek 15 – 1235 m, kategorija C: Odsek vodi po makadamski poti iz naselja Vrh, navzdol proti Peklu. Trasa sledi
parceli 4902/1, ki je opredeljena kot javno dobro. Pot se bo uredila z utrjenim nasutjem 15 cm tamponskega
drobljenca in 2cm vrhnjo peščeno zaporno plastjo.
Odsek 16 – 370 m, kategorija D: Odsek 16 pripelje pot do edine nove brvi, ki je predvidena za izvedbo v sklopu
obravnavanega projekta. Brv bo izvedena na lokaciji, kjer bo prečkala reko Vipavo. Brv bo posebej obdelana tako
v projektu idejne zasnove kot projektu za izvedbo.
Odsek 17 – 660 m, kategorije C: Odsek 17 nadaljuje traso poti po parceli 7729, k.o. Dornberk, ki je prav tako
kategorizirana kot javno dobro. V naravi to predstavlja pot v zemljini, ki jo uporabljajo obdelovalci okoliških
kmetijskih površin. Pot se bo uredila z utrjenim nasutjem 15 cm tamponskega drobljenca in 2 cm vrhnjo peščeno
zaporno plastjo.
Odsek 18 – 2.130 m, kategorije A: Odsek 18 poteka po obstoječih asfaltiranih poteh, kar ne bo zahtevalo
dodatnega vzdrževanja. Začne se z lokalno cesto (LC 284211), opozoriti je potrebno na ožji prehod pod železniško
progo ( _10), po prečenju regionalne ceste pa se del trase nadaljuje še po javni poti (784601).
Odsek 19 – 630 m, kategorije B: Odsek 19 vodi po obstoječi dobro ohranjeni makadamski poti, kjer se bo saniralo
le posamezne deformacije zgornjega ustroja cestišča. Trasa sledi parcelam 7692, 8039/2, 8039/1, 8041/1, vse k.o.
Dornberk, ki so opredeljene kot javno dobro.
Odsek 20 – 930 m, kategorije C: Odsek 20 se začne s premostitvenim objektom. V tem delu je pot, za potrebe
traktorskega dostopa do obdelovalnih površin, spojena s strugo manjšega vodotoka. Pot bi bilo potrebno
nekoliko odmakniti in urediti premostitveni objekt le v delu struge vodotoka. Pot je od tu naprej gozdna pot v
zemljini, a ker je precej dobro urejena se bo dodalo le 15 cm utrjenega tamponskega drobljenca z vrhnjim slojem
2cm peščene zaporne plasti. Tu se tudi pojavi manjši vzpon oz. spust, ki pa ne predstavlja večjih težav. Pot poteka
po javni poti na parcelni št. 8020, k.o. Dornberk.
Odsek 21 – 1.020 m, kategorije B: Odsek 21 vodi po poti, ki je evidentirana kot javna pot (JP 784701), na parceli št.
8021, k.o. Dornberk. Ker je zgornji ustroj poti dobro vzdrževan se na tem delu predvidi le sanacije posameznih
udarnih jam oziroma manjša vzdrževalna dela.
Odsek 22 – 1.900 m, kategorije A: Odsek 22 je eden redkih delov celotne poti, ki vodi skozi večje naselje - Prvačino.
Tu vodi trasa po obstoječih asfaltiranih potek zato ni predvidenih dodatnih posegov. Trasa nadaljuje po javni poti
(JP 784701), nato po lokalni cesti (LC 284291). Nekoliko neprijetno je prečkanje regionalne ceste (R1 204/1012), a
kljub prizadevanjem drugačen potek trase ni bil izvedljiv.
Odsek 23 – 90 m, kategorije B: Odsek 23 predstavlja le kratek del poti v dobro vzdrževanem makadamu na parceli
1844, k.o. Prvačina, zato se bo tu opravilo le krpanje morebitnih udarnih jam.
Odsek 24 – 350 m, kategorije C: Odsek 24 predstavlja zadnji del poti v Mestni občini Nova Gorica, a zavzema
ureditev še enega premostitvenega objekta. Pot je poljska pot v zemljini, kjer je potrebno urediti zgornji ustroj.
Izvedlo se bo utrjeno nasutje 15 cm tamponskega drobljenca z zgornjo 2 cm peščeno zaporno plastjo.
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O bč i n a Re nče -V ogrs ko
Odsek 25 – 1.320 m, kategorije D: Odsek 25 predstavlja poljsko pot v zemljini, ki poteka po parceli 1661 k.o.
Prvačina. Za ureditev bo potreben delen izkop humusa in utrditev 25 cm utrjenega tamponskega nasutja s 2cm
zgornje zaporne peščene plasti.
Odsek 26 – 3.310, kategorije B: Odsek 26 se nekoliko oddalji od same reke Vipave. Vodi po dobro urejenih
makadamskih poljskih poteh, kjer se predvidi le vzdrževalna dela zgornjega ustroja kjer je to potrebno. Trasa vodi
po poti na parcelah 1678 in 1701 obe k.o. Prvačina. Tu pot pride do vodotoka Lijak, kjer je bila v idejni zasnovi
predvidena brv, a zaradi pomanjkanja sredstev v tej fazi ne bo izvedena, zato pot nadaljuje po parceli 1635 k.o.
Prvačina proti severu, prečka Lijak preko regionalne ceste (R1 204/1012) in nato se vrne proti jugu po parceli 916
k.o. Bukovica po javni poti za kolesarje (KJ 978602).
Odsek 27 – 620 m, kategorije A: Odsek 27 vodi po obstoječi asfaltirani javni poti za kolesarje (KJ 978602), tako se
izognemo večjemu krožišču in se na lokalno cesto (LC 260034) priključimo pred slikovitim mostom čez reko
Vipavo.
Odsek 28 – 2.060 m, kategorije A: Odsek 28 je eden daljših v občini. Predstavlja obstoječo asfaltirano pot, ki ne
potrebuje dodatnega urejanja in s tem povezanih stroškov. Trasa vodi skozi naselje Renče po javni poti (JP
784932 in JP 784931). Krajši del mimo Goriških opekarn pot sledi Lokalni cesti (LC 259032), nato pa spet zavije na
javno pot (JP 784861). Na tem delu poti sta predvidena odcepa za krožno pot do načrtovane ptičje opazovalnice
ob Renškem glinokopu.
Odsek 29 – 480 m, kategorije B: Odsek 29 vodi po poljski poti parcela št. 2407 in 2371/1 obe k.o. Renče, v dobro
ohranjenem makadamu zato se za ta odsek predvidi le manjša vzdrževalna dela zgornjega ustroja poti.
Odsek 30 – 400m, kategorije A: Odsek 30 je manjši del poti, ki vodi po obstoječi asfaltirani cesti zato dodatno
urejanje ne bo potrebno.
Odsek 31 – 200 m, kategorije B: Odsek 31 je del poti v dobro ohranjenem makadamu zato se predvidi le krpanje
morebitnih udarnih jam ali manjših sanacij zgornjega ustroja.
Odsek 32 – 870 m, kategorije D: Odsek 32 je eden bolj zahtevnih delov celotne trase. Pot poteka po trasi
obstoječe poti po parcelah 2267/2 in 2265/1 obe k.o. Renče, ki je blatna in neutrjena. Za ureditev bo potreben delni
izkop humusa in utrditev 25cm utrjenega tamponskega nasutja s 2cm zgornje zaporne peščene plasti.
Odsek 33 – 430m, kategorije B: Odsek 33 predstavlja krajši del poti urejene v makadamu, ki potrebuje le manjša
vzdrževalna dela zgornjega ustroja cestišča. Pot poteka po parcelah 2265/3 in 2265/2 obe k.o. Renče, slednja vodi
po javni poti (JP 784841).
Odsek 34 – 50m, kategorije A: Odsek 34 je le delček asfaltirane, že urejene poti, ki vodi po lokalni poti (JP 759301)
proti zahodu v Občino Miren-Kostanjevica.
O bč i n a M i re n-K ost a n je v i ca
Odsek 35 – 2.050 m, kategorije A: Odsek 35 je najdaljši del trase v občini Miren-Kostanjevica, ki pa poteka po
obstoječih asfaltiranih cestah zato niso predvidena dodatna dela ali stroški. Pot se nadaljuje iz Občine RenčeVogrsko kot javna pot (JP 759301) in nato lokalna cesta (LC 259032) vse do križišča z regionalno cesto. Na tem
delu poti je urejena vstopna točka v okviru Tematske učne poti ob reki Vipavi na lokaciji pri obstoječem
gostinskem lokalu, opremljena z informativno tablo, podatki o poteku trasi poti in samem projektu.
Odsek 36 – 1.580 m, kategorije A: Odsek 36 vodi po regionalni cesti (R3 614/1047) proti centru Mirna. Cesta je
urejena in asfaltirana, zato ne bo potrebnih dodatnih del. Po prečkanju mostu čez Vipavo, trasa vodi še del po
javni poti (JP 75911).
Odsek 37 – 700 m, kategorije B: Odsek 37 je v naravi dobro ohranjena poljska pot, kategorizirana kot javna pot (JP
759212). Na obstoječem makadamu se bo izvedlo le sanacije posameznih udarnih jam ali manjša vzdrževalna dela.
Ob koncu danega odseka je novejša brv, ki vodi na levi breg Vipave.
Odsek 38 – 160 m, kategorije B: Odsek 38 vodi krajši del po regionalni cesti (R3 614/1047), nato pa med hišami po
javni poti (JP 759221), do poljske poti v zemljini, ki teče ob parceli 387/1 k.o. Miren in nadaljuje po robu obstoječih
obdelovalnih površin. Potrebno je izvesti manjša vzdrževalna dela zgornjega ustroja poti.
Odsek 39 – 530 m, kategorije C: Odsek 39 nadaljuje po levem bregu reke Vipave. V naravi je to poljska pot v
zemljini, ki se začne na parceli 388 k.o. Miren in nadaljuje po robu obstoječih obdelovalnih površin. Potrebno je
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urediti zgornji ustroj, zato se bo izvedlo utrjeno nasutje 15 cm tamponskega drobljenca z zgornjo 2cm peščeno
zaporno plastjo.
Odsek 40 – 680 m, kategorije D: Odsek 40 je manjši del poti, ki je trenutno slabo utrjena. Predvidi se delni izkop
humusa in 25 cm utrjenega tamponskega nasutja s 2 cm zgornje zaporne peščene plasti.
Odsek 41 – 600 m, kategorije A: Odsek 41 je zadnji del trase Tematske učne poti ob reki Vipavi, ki vodi do državne
meje, v naravi pa se pot nadaljuje še naprej. Obstoječa javna pot (JP 759231) je asfaltirana in vzdrževalna dela na
tem odseku ne bodo potrebna.
S ku pni e le men t i ce lot n e te mat s ke pot i
Informativne table bodo enotnega videza vzdolž celotne poti in usklajene s Pravilnikom o označevanju
zavarovanih območij naravnih vrednot. Na celotni trasi je predvidena postavitev 13 tabel na območjih, kjer je
obiskovalce potrebno opozoriti na naravne ali kulturne vrednote ter jim predstaviti potek trase celotne poti. Vse
table bodo enotno oblikovane razen dveh, ki bosta del širše ureditve dane lokacije. Prva taka je ob ptičji
opazovalnici ob renškem glinokopu, kjer bo informativna tabla del opazovalnice. Druga pa je na vstopni točki v
Mirnu, kjer je tako material kot dimenzija table prilagojena ureditvi celotne vstopne točke. Slednji dve tabli se bo
obdelalo in upoštevalo pri dokumentaciji, ki bo obravnavala ptičjo opazovalnico oziroma vstopno točko v Mirnu.
Vseh ostalih 11 tabel bo izdelanih iz lesene konstrukcije višine 180 cm, modularno razdeljene na širino 70 cm.
Informacije in grafični material bo natisnjen na DIBOND pločevino (70 x 54,5 x 3 mm debeline). Število
posameznih dopolnilnih tabel bo odvisno od same lokacije in količine materiala/informacij, ki so predvideni.
Konstrukcija table se bo preko kovinskih nosilcev pritrdilo v montažni betonski temelj dimenzije 30x30x40cm, in
sicer:
ð 1. tabla (dvojna) je predvidena v Vipavi na Glavnem trgu. Točno lokacijo se bo določilo ob izvedbi na licu
mesta v dogovoru z lokalno skupnostjo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je trg
zavarovan kot kulturna dediščina.
ð 2. tabla (dvojna) je predvidena pri mostu na območju Novakove mlinščice na desnem bregu Vipave.
Predstavljene bodo drče oz. pregrade, ki se gradijo v okviru projekta, posamezne ribe, ki živijo na
območju ter sama naravna vrednota in Ajdovsko polje.
ð 3. tabla (enojna) je predvidena pri Napoleonovem mostu, ki ima pomembno zgodovinsko vrednost
trenutno pa ni označen.
ð 4. tabla (dvojna) bo postavljena na vstopni točki v Ajdovščini, ki se preko poti ob Hublju navezuje na
tematsko učno pot ob reki Vipavi. Natančna lokacija bo določena na licu mesta ob izvedbi v dogovoru z
lokalno skupnostjo.
ð 5. tabla (enojna) je locirana ob meander pri Dolenju. Predstavilo se bo revitalizacijo meandra in pomen le
tega za naravo ter živali, ki so z ureditvijo meandra pridobile nov habitat.
ð 6. tabla (enojna) dopolnjuje že obstoječe počivališče. Predstavljene bodo zanimive vrste, ki naseljujejo
mokrišča, gozdove in obvodno vegetacijo.
ð 7. tabla (enojna) bo postavljena ob že obstoječem počivališči v Brjah. Predstavljene bodo lahko ribe,
ptice kulturne krajine, koščični škratec in vidra.
ð 8. tabla (enojna) je predvidena pri prečkanju potoka Perilo, kjer se lahko predstavi rak - primorski koščak
ter meander Brje kot bližnja naravna vrednota s poudarkom na laški žabi.
ð 9. tabla (enojna) je predvidena na novo grajeni brvi na območju Pekla, kjer bo predstavljena soteska
Pekel, živali, ki jih lahko opazujemo z brvi in zgodovina mlina, ki je deloval v bližini.
ð 10. tabla (enojna) se postavi k Zaloškemu bajerju, kjer se predstavi bajer in živali mrtvice.
ð 11. tabla (dvojna) bo postavljena ob obstoječem manjšem počivališču, ki omogoča dober pogled na
mrtvico. Predstavilo se bo problematiko tujerodnih želv v povezavi z močvirsko sklednico in pomen
mrtvice kot naravne vrednote.
ð 12. tabla je predvidena ob načrtovani ptičji opazovalnici in bo zato del enotne ureditve in bo natančneje
obravnavana v projektu za izvedbo same opazovalnice.
ð 13. tabla je predvidena v sklopu ureditve vstopne točke v Mirnu. Zaradi celostne ureditve bo tabla
vizualno nekoliko drugačne od ostalih, predstavljala pa bo celoten projekt VIPava in tematsko učno pot.
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Usmerjevalni količki bodo enotnega oblikovanja vzdolž celotne poti ob reki Vipavi in bodo služili usmerjanju
obiskovalcev na točkah, kjer se pojavi več možnih poti. Na celotni poti bo postavljenih 67 usmerjevalnih količkov.
Tabela 5:

Skupni elementi tematske poti razdeljeni po posameznih občinah.
Občina

količki

tabla enojna

tabla dvojna

table skupaj

6

0

1

1

Občina Ajdovščina

15

5

2

7

MO Nova Gorica

20

2

0

2

Občina Renče-Vogrsko

17

0

1

1

Občina Miren-Kostanjevica

9

0

2

2

Skupaj

67

7

6

13

Občina Vipava

5 .1.2.2

Izv e d ba v s t opn e t oč ke

Investitor namerava v Mirnu na parcelah 583/1, 583/3, 583/4 vse k.o. 2325 Miren urediti vstopno točko na zahodni
strani Tematske učne poti ob reki Vipavi v sklopu projekta VIPava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja
ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Ureditev predvideva urejanje celotnega območja platoja ob
nogometnih igriščih oziroma gostinskem lokalu ob občinski cesti 259031 Miren-Vrtoče.
Predvideno je novo tlakovanje z betonskim grobo brušenim tlakom. Osnova trga oziroma vstopne točke bo
betonski tlak, ki ga bodo razrezale proge v drugačni obdelavi betona in spojile različne geometrije trga v celoto.
Predvidena je dodatna ozelenitev, tako z drevnino kot okrasnimi travami. Na južnem delu trga bo peščena
površina zmehčala prehod med samim trgom in športnimi površinami. Trg bodo dopolnjevale urbana oprema (7
klopi) in senčnici (prva na severnem delu, kjer je obstoječi del trate, druga pa na zahodu ob obstoječih objektih),
ki bodo poleg kulise nudile tudi senco obiskovalcem, kolesarjem in izletnikom. Predvidena je tudi izvedba ozkosnopne osvetlitve posameznih stebrov z led svetili na vseh 12ih vertikalah senčnice. Dodatno osvetlitev bo
predstavljal 9 m visok steber, kjer bodo nameščena tri reflektorska svetila z možnostjo usmerjanja ob raznih
prireditvah. Ravno tako bo tudi na vstopni točki informativna tabla, ki pa bo nekoliko drugače oblikovana kot tiste
po celotni trasi tematske poti. Razlika bo v konstrukciji, ki bo tu kovinska, da bo sovpadala s konstrukcijo
senčnice.
Na območju vstopne točke se bo prometna ureditev malenkost spremenila, saj ploščad ne bo več namenjena
parkiranju avtomobilov. Sama ureditev pa ne posega v cestno telo in ne vpliva na prometni režim. Ureditev ne bo
ovirala in ogrožala varnosti nobenega izmed udeležencev v prometu.

5 .1.2.3

Izv e d ba pt i č je opa zov a lni ce

Predvidena postavitev ptičje opazovalnice in ureditev dostopne poti se nahaja v bližini opuščenega Renškega
glinokopa na parcelah št. 1254/1, 1253/20, 1253/30, 1253/27, 1253/11, 1255/1 in 1255/2 vse k.o. 2322 Renče.
Na opuščenem glinokopu so si gnezdišča ustvarile nekatere izjemne vrste ptic, zaradi česar je lokacija zanimiva za
ornitologe in ostale opazovalce ptic. Ena izmed najbolj zanimivih vrst je čapljica (Ixobrychus minutus), ki na tej
majhni antropogeni površini dosega najvišjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. Poleg nje lahko na območju
glinokopa najdemo tudi edino potrjeno gnezdišče sive gosi (Anser anser) v Sloveniji.
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Postavitev ptičje opazovalnice je predvidena na obrežju glinokopa. Za objekt se ne bo pridobivalo gradbenega
dovoljenja, saj gre za enostaven objekt: – drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – razgledne ploščadi in
opazovalnice.
Celotna lesena konstrukcija opazovalnice bo pomaknjena na višjo lego brežine, med obstoječo vegetacijo, kar bo
omogočalo neopazno fotografiranje in opazovanje pestrega živalskega in rastlinskega življenja. Koncept zasnove
izhaja iz pravilnega šesterokotnika, ki predstavlja abstrakcijo gnezda. Spreminjanje kotov in pozicij ogljišč lika
generira novo nepravilno obliko, ki je glede na predvideno pozicijo opazovalnice, prilagojena za poglede na
najzanimivejše točke glinokopa. Ureditev zajema tudi dostopno pot ter vmesno točko, na kateri bodo urejena
stojala za kolesa, klopi ter informativne table.
Na območju bo potrebno odstraniti obstoječo drevnino in grmovnice na brežini glinokopa, na mestih, kjer sta za
potrebe temeljenja konstrukcije ptičje opazovalnice, predvidena dva točkovna temelja. Zaradi močvirnatega
terena, bo pod točkovnimi temelji potreben izkop zemljine v globini 2 m. Na trasi dostopne poti in na mestu, kjer
je predvideno počivališče, je potrebna odstranitev zemljine v globini 20 cm.
Ureditev dostopne poti vključuje odstranitev zemljine do globine 15 cm. Na celotni trasi dostopne poti, vključno z
vmesnim počivališčem, je na uvaljan in splaniran tamponski nosilni sloj debeline 15 cm, predvideno nasutje 3-4 cm
prodca granulacije 0/8 mm.
Urbana oprema: Klop bo sestavljena iz štirih macesnovih količkov dimenzij 190x12x12 cm, med katerimi je 0,5 cm
razmika. Količki bodo vodoravno pritrjeni na dva kovinska podstavka, sidrana v montažni betonski temelj
dimenzije 30x30x40cm. Usmerjevalni količek bo enotnega oblikovanja, kot na Tematski učni poti ob reki Vipavi.
Usmerjevalni piktogram bo pritrjen na impregniran macesnov količek dimenzije 12x12x117 cm, nameščen 3 cm od
tal. Količek se bo preko kovinskega podstavka pritrdilo v montažni temelj dimenzije 30x30x30 cm. Informativna
tabla bo izdelana iz lesene konstrukcije višine 180 cm, modularno razdeljena na širino 70 cm. Konstrukcije table se
bo preko nosilcev pritrdilo v montažni betonski temelj dimenzije 30x30x40 cm.
Stojala za kolesa bodo sestavljena iz dveh vertikalnih macesnovih količkov dimenzije 45x10x10 cm ter enega
horizontalno pritrjenega macesnovega količka dimenzij 38x10x10 cm.
Ozelenitev predvideva nadomestitev odstranjene vegetacije, z grmovnicami in drevesi iste vrste.
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5.2

Vrednost investicijskega projekta (ocena investicijskih stroškov)
5. 2. 1

Na v e dba o s no v in izho diš č za o c e no v re dnos ti inv e s tic ijs ke ga p ro je kta

Ocena vrednosti investicijskega projekta temelji na sledečih predpostavkah:
ð stroški izvedbe/ureditve tematske naravoslovne učne poti (GOI dela) so dobljeni na podlagi ocene
vrednosti investicije v okviru že izdelan projektne dokumentacije za izvedbo;
ð stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije so dobljeni na podlagi že prejetih in plačanih
računov ter izbrane najugodnejše ponudbe in podpisane pogodbe;
ð stroški izvedbe in postavitve izobraževalnih količkov, usmerjevalnih tabel ipd. so dobljeni na podlagi že
pridobljenih različnih ponudb in ocen s strani projektanta;
ð stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni v višini 2,5% predvidenih del;
ð kot upravičene stroške projekta smo upoštevali vse stroške v višini maksimalne višine sofinanciranja
projekta z DDV, z izjemo stroškovnega nadzora gradnje, ki je neupravičeni strošek projekta;
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: junij 2018;
ð preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene:
za vsa dela oziroma vse stroške, ki so že nastala in bodo nastali do konca leta 2018, se je
upoštevalo, da so stalne cene enake tekočim cenam;
za vsa dela oziroma vse stroške, ki bodo nastali predvidoma v letu 2020, so njihove vrednosti
preračunane iz stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu s
Spomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2018, ki jo je marca 2019 izdelal UMAR; le-ta
napoveduje za leto 2019 povprečno inflacijsko stopnjo (1,6%), za leto 2020 1,9% povprečno
inflacijsko stopnjo in za leto 2021 2,2% povprečno inflacijsko stopnjo; predračunske cene so: junij
2019, zato smo vrednosti del, ki se bodo predvidoma izvajala v letu 2020 s faktorjem 1,0190.
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5. 2. 2

Vre dno s t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta p o s ta lnih c ena h

Skupna vrednost investicijskega projekta oziroma višina investicijskih stroškov po stalnih cenah znaša 310.988,65 EUR brez DDV oziroma 379.406,16 EUR z DDV.
Tabela 6:

Vrednost investicijskega projekta in dinamika nastajanja investicijskih stroškov skupaj po stalnih cenah, junij 2019, v EUR.
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA PO STALNIH CENAH
Dinamika investiranja po letih

Vrsta del (stalne cene; raven cen: junij 2019)

-2019

2019

SKUPAJ

2020

Brez DDV

DDV

z DDV

STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

18.913,85 €

800,00 €

-

€

19.713,85 €

4.337,05 €

24.050,90 €

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za Tematsko pot

16.045,00 €

800,00 €

-

€

16.845,00 €

3.705,90 €

20.550,90 €

2.868,85 €

-

-

€

2.868,85 €

631,15 €

3.500,00 €

Izdelava projektne dokumentacije za Ptičjo opazovalnico

€

STROŠKI IZVEDBE / UREDITVE TEMATSKIH NARAVOSLOVNIH UČNIH POTI

-

€

119.580,19 €

129.798,18 €

249.378,37 €

54.863,24 €

304.241,61 €

Stroški izvedbe naravoslovne tematske poti (investicijsko vzdrževalnih del)

-

€

56.684,72 €

129.798,18 €

186.482,90 €

41.026,24 €

227.509,14 €

Stroški izvedbe vstopne točke

-

€

62.895,47 €

-

€

62.895,47 €

13.837,00 €

76.732,47 €

STROŠKI IZDELAVE IN POSTAVITVE PTIČJE OPAZOVALNICE

-

€

24.590,16 €

-

€

24.590,16 €

5.409,84 €

30.000,00 €

STROŠKI IZVEDBE IN POSTAVITVE IZOBRAŽEVALNH KOLIČKOV, USMERJEVALNIH TABEL ipd.

-

€

-

€

10.457,06 €

10.457,06 €

2.300,55 €

12.757,61 €

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE (2,5% na GOI dela)

-

€

3.604,26 €

3.244,95 €

6.849,21 €

1.506,83 €

8.356,04 €

18.913,85 €

148.574,61 €

143.500,19 €

310.988,65 €

68.417,51 €

379.406,16 €

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

SKUPAJ BRUTO VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (v EUR z DDV)

4.161,05 €

32.686,41 €

31.570,05 €

68.417,51 €

23.074,90 €

181.261,02 €

175.070,24 €

379.406,16 €
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5. 2. 3

Vre dno s t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta p o te ko č ih c e na h

Skupna vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 313.715,16 EUR brez DDV oziroma 382.732,50 EUR z DDV. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znašajo 368.750,34 EUR.
Tabela 7:

Vrednost investicijskega projekta in dinamika nastajanja investicijskih stroškov skupaj po tekočih cenah, v EUR.
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA PO TEKOČIH CENAH
Dinamika investiranja po letih

SKUPAJ

Vrsta del (tekoče cene)

-2019

STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

18.913,85 €

800,00 €

-

€

19.713,85 €

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za Tematsko pot

16.045,00 €

800,00 €

-

€

2.868,85 €

-

-

€

Izdelava projektne dokumentacije za Ptičjo opazovalnico

2019

2020

€

Upravičeni
stroški

Brez DDV

DDV

z DDV

24.050,90 €

18.500,00 €

18.500,00 €

5.550,90 €

16.845,00 €

3.705,90 €

20.550,90 €

20.550,90 €

15.000,00 €

15.000,00 €

5.550,90 €

2.868,85 €

631,15 €

3.500,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

-

€

307.250,34 €

308.355,00 €

307.250,34 €

-

€

307.250,34 €

308.355,00 €

307.250,34 €

-

€

€

119.580,19 €

132.264,35 €

251.844,54 €

55.405,80 €

307.250,34 €

Stroški izvedbe naravoslovne tematske poti (investicijsko vzdrževalnih del)

-

€

56.684,72 €

132.264,35 €

188.949,07 €

41.568,80 €

230.517,87 €

Stroški izvedbe vstopne točke

-

€

62.895,47 €

STROŠKI IZDELAVE IN POSTAVITVE PTIČJE OPAZOVALNICE

-

€

24.590,16 €

STROŠKI IZVEDBE IN POSTAVITVE IZOBRAŽEVALNH KOLIČKOV, USMERJEVALNIH TABEL ipd.

-

€

-

€

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE (2,5% na GOI dela)

-

€

3.604,26 €

18.913,85 €
4.161,05 €

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

Neupravičeni
stroški oziroma
presežno
upravičeni
stroški

4.337,05 €

-

22% DDV

Upravičeni
stroški do
sofinanciranja

24.050,90 €

STROŠKI IZVEDBE / UREDITVE TEMATSKIH NARAVOSLOVNIH UČNIH POTI

SKUPAJ NETO VREDNOST INVESTICJSKEGA PROJEKTA (v EUR brez DDV)

Maksimalna
višina
sofinanciranja
upravičenih
stroškov

-

€

62.895,47 €

13.837,00 €

76.732,47 €

-

€

24.590,16 €

5.409,84 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

-

€

10.655,74 €

10.655,74 €

2.344,26 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

-

€

3.306,61 €

6.910,87 €

1.520,39 €

8.431,26 €

148.574,61 €

146.226,70 €

313.715,16 €

69.017,34 €

382.732,50 €

32.686,41 €

32.169,88 €

69.017,34 €

23.074,90 €

181.261,02 €

178.396,58 €

382.732,50 €

18.500,00 €

175.887,83 €

174.362,51 €

368.750,34 €

4.574,90 €

5.373,19 €

4.034,07 €

13.982,16 €

-

€

374.301,24 €

-

€

369.855,00 €

-

€

8.431,26 €

368.750,34 €

13.982,16 €
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6

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1

Strokovne podlage ter predhodno pripravljena dokumentacija, idejne
rešitve in štud ije

Pri izdelavi noveliranega investicijskega dokumenta (DIIP) so bile upoštevane naslednje osnove oziroma
izhodišča:
ð Idejna zasnova poteka naravoslovne tematske poti ob reki Vipavi, Kreadom d.o.o., junij 2016.
ð Projekt za izvedbo (PZI): Tematska učna pot ob reki Vipavi, Kreadom d.o.o., junij 2018.
ð Projekt za izvedbo (PZI): Tematska učna pot ob reki Vipavi – Vstopna točka Miren, Kreadom d.o.o., junij
2018.
ð Projekt za izvedbo (PZI): Ptičja opazovalnica, Kreadom d.o.o., september 2018.
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

Opis lokacije

Regija:
Občina:

Severno primorska (Goriška statistična) regija
Miren-Kostanjevica, Vipava, Ajdovščina, MO Nova Gorica, Renče-Vogrsko

Slika 4:

Prikaz lokacije investicijskega projekta (reka Vipava od izvira v Vipavi do Mirna).

Vir: Spletna stran Ribiške zveze Slovenije, junij 2017.
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Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi bo potekala v Vipavski dolini na območju petih občin Goriške
regije, in sicer na območju občine Vipava, občine Ajdovščina, MO Nova Gorica, občine Renče-Vogrsko in občine
Miren-Kostanjevica, od njenega izvira pa do izliva oziroma do meje z Italijo v Mirnu. Celotna struga reke Vipave je
vključena v območje Natura 2000. Največji del trase bo potekal po parcelah, ki so v občinski oziroma državni lasti.
Za izvedbo del na parcelah, ki so v zasebni lasti, je potrebno pridobiti še soglasje lastnikov parcel oziroma parcele
odkupiti.

6.3

Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta z okvirnim obsegom in
specifikacijo nastajanja investicijskih stroš kov
6. 3 . 1

Ča s ov ni na č rt izv e dbe inv e s tic ijs ke ga p ro je kta

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta v spodnji tabeli je razvidno, da ima investicijski projekt v
naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec. Ključni datumi:
ð Investicijski projekt (operacija) se bo pričel z izdelavo in potrditvijo prvotnega DIIP-a; junija 2017.
ð Zaključek izvedbe vseh predvidenih del v okviru projekta (v vseh občinah) je predviden do 15.10.2020.
ð Predaja vseh izvedenih del namenu (v uporabo) do 31.10.2020.
ð Predvideni zaključek operacije (zaključek financiranja) je do 31.12.2020.
Tabela 8:

Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta.

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE - Aktivnosti

Začetek

Zaključek

Izdelava investicijske dokumentacije

Junij 2017

Junij 2019

Izdelava in potrditev DIIP

Junij 2017

Junij 2017

Izdelava in potrditev noveliranega ID (DIIP)

Maj 2019

Junij 2019

Junij 2016

September 2018

Izdelava projektne dokumentacije
Izdelava projektne dokumentacije IDZ

Junij 2016

Junij 2016

Izdelava projektne dokumentacije PZI (za vse posege)

Julij 2017

September 2018

Julij 2019

Oktober 2020

Julij 2019

September 2019

Oktober 2019

Oktober 2020

IZVEDBA GOI del (ureditev tematskih učnih poti) in predaja izvedenih del namenu
Izvedba postopkov izbire izvajalca za izvedbo GOI del v skladu z ZJN-3
Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih (GOI) del t.j. ureditev tematskih učnih poti
Izvedba GOI del (v vseh občinah)

Oktober 2019

Avgust 2020

Priprava dokumentacije za kvalitativni in kvantitativni pregled

September 2019

September 2020

Primopredaja izvedenih GOI del

September 2020

Oktober 2020

Strokovni nadzor gradnje

Oktober 2019

Oktober 2020

Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo)

Oktober 2020

Oktober 2020

IZVEDBA PTIČJE OPAZOVALNICE

Avgust 2019

November 2019

Izvedba postopkov izbire izvajalca predvidenih del v skladu z ZJN-3

Avgust 2019

September 2019

September 2019

November 2019

IZVEDBA in POSTAVITEV izobraževalnih količkov in informativnih tabel

Junij 2020

Oktober 2020

Izvedba postopka izbora izvajalca predvidenih del v skladu z ZJN-3

Junij 2020

Julij 2020

Izvedba ptičje opazovalnice in predaja namenu

Izvedba in postavitev izobraževalnih količkov in informativnih tabel

ZAKLJUČEK PROJEKTA (Zaključek financiranja in priprava zaključnega poročila)

Julij 2020

Oktober 2020

Oktober 2020

December 2020
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6. 3 . 2

Sp e c ifika c ija inv e s tic i js kih s t ro š ko v

Specifikacija investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta, ki je predstavljen v
poglavju 6.3.1 tega dokumenta in je predstavljena v spodnji tabeli po tekočih cenah.
Tabela 9:

Specifikacija investicijskih stroškov po tekočih cenah, v EUR.
SKUPAJ

Dinamika po letih
-2019

Dinamika nastajanja investicijskih stroškov (tekoče cene)
STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

2019

23.074,90 €

2020

976,00 €

STROŠKI IZVEDBE / UREDITVE TEMATSKIH NARAVOSLOVNIH UČNIH POTI

-

€

145.887,82 €

STROŠKI IZDELAVE IN POSTAVITVE PTIČJE OPAZOVALNICE

-

€

30.000,00 €

STROŠKI IZVEDBE IN POSTAVITVE IZOBRAŽEVALNH KOLIČKOV, USMERJEVALNIH TABEL ipd.

-

€

-

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE (2,5% na GOI dela)

-

SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI PROJEKTA
Delež po letih

6.4

v EUR z DDV
-

%

€

24.050,90 €

6,28%

161.362,52 €

307.250,34 €

80,28%

€

30.000,00 €

7,84%

€

13.000,00 €

13.000,00 €

3,40%

€

4.397,20 €

4.034,06 €

8.431,26 €

2,20%

23.074,90 €

181.261,02 €

178.396,58 €

382.732,50 €

6,0%

47,4%

-

46,6%

100,00%

100,0%

Varstvo okolja ter presoja vplivov investicijskega projekta z opisom
pomembnejših vplivov projekta z vidika okoljske sprejemljivosti ter
trajnostnega razvoja z oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov na
okolje

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. 4 . 1

Vp liv i inv e s tic ijs ke ga p ro je kta na o ko lje

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. Trajni vplivi zaradi izvedbe operacije niso pričakovani. Operacija bo vplivala na okolje
za čas gradnje ter za čas uporabe na novo zgrajene 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.
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Tabela 10:

Vplivi investicijskega projekta na okolje.
v ča su GRA DN JE/ IZ VEDB E

Okoljs ka področja

GEO SF ERA

Teptanje tal (prsti) ob izvedbi projekta.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.
Izvedeni bodo vsi preventivni ukrepi za
preprečitev izliva gradbenega materiala v
reko Vipavo.
Ne pričakuje se vplivov. Izvedeni bodo vsi
preventivni ukrepi za preprečitev izliva
gradbenega materiala v podtalnici in
posledično v reko Vipavo.
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 negativnih vplivov. Stanje se
izboljšuje, saj se bo v okviru projekta uredilo
tudi ustrezno odvodnjavanje poti, kar po
preprečevalo onesnaževanje reke Vipave.
Ne pričakuje se negativnih vplivov. Stanje se
izboljšuje, saj se bo v okviru projekta uredilo
tudi ustrezno odvodnjavanje poti, kar po
preprečevalo onesnaževanje reke Vipave.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Teptanje tal (prsti) ob izvedbi projekta.

Ne pričakuje se vplivov.

Raba tal

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Poselitev

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se negativnih vplivov,
kvečjemu pozitivne saj se bo uredilo
naravoslovno tematsko učno pot ob reki
Vipavi, kjer se bo spoznavalo značilnosti
živalskega in rastlinskega sveta tega
območja.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

V času izvajanja del se pričakuje povečan
hrup zaradi izvedbe del, motornih vozil in
delovnih strojev (zaradi samega
delovnega procesa), vendar bo zaradi
časovne omejenosti izvedbe del v
dnevnem času, kar je sprejemljivo za
okolje. Vpliv hrupa v daljšem časovnem
obdobju bo zanemarljiv.

Ne pričakuje se vplivov. Raven hrupa bo ista
kot pred izvedbo projekta oziroma bo lahko
nekoliko višja ob izvedbi letnih vzdrževalnih
del poti.

Površinske vode
HIDRO S FER A
Podtalnica

Zrak
ATMO SF ERA
Svetlobno
onesnaževanje
BIO SF ERA

DRUŽB EN O I N
KUL TURN O
OKOLJE

Identiteta krajine

Kulturna dediščina

Hrup

BIVAL NO
OKOLJE

6. 4 . 2

v času OBRATOVA NJA

Promet

V času izvedbe del so možni prometni
zastoji zaradi izvajanja del.

Odpadki

Proizvodnja odpadkov je omejena na
ostanke odpadkov gradbenih materialov
ob izvedbi del, pri čemer bodo
upoštevani visi predpisi in uredbe, ki
urejajo to področje.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se negativnih vplivov, saj se
bodo poti posluževali predvsem kolesarji in
pohodniki/sprehajalci.
Vplive na okolje se pričakuje le v času
morebitnih vzdrževalnih in intervencijskih
del. Urejeno bo ustrezno ravnanje z
odpadki in zaupa se ustreznemu
»kulturnemu« obnašanju obiskovalcev, da
ne bodo puščali odpadke kar v naravnem
okolju.

Oc e na s tro š ko v za o dp ra vo ne ga tiv nih v p livo v na o ko lje

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 del in vpliva le-teh na okolje ter učinkov izvedbe oziroma vgrajenih
materialov na okolje v času obratovanja.
Ocenjujemo, da pričakovani vplivi projekta na okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva na okolje in
so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov.
Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov.
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Pričakuje se, da dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje, kvečjemu pozitivni. Kratkoročne stroške
morebitnih, nepredvidenih negativnih vplivov na okolje v času gradnje pa bo v celoti pokrival izvajalcev del. Vsi
opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi ter so že vkalkulirani v stroških izvedbe projekta, kot je
predstavljeno v tem dokumentu.
Morebitni manjši negativni vplivi na okolje v času izvajanja del (gradnje) in posledično stroški ne bodo bremenili
investitorja, saj jih bo izvajalec del dolžan v okviru gradbene pogodbe sam odpraviti (sanirati prizadeto območje)
in vzpostaviti prvotno stanje, kar pomeni, da bo le-ta nosil stroške odprave okoljskih škod. Ocenjujemo, da bo
delež teh stroškov v okviru gradbene pogodbe minimalen in bo odvisen od načina izvedbe del in od cenovne
politike izbranega izvajalca del. Ocenjujemo, da bodo le-ti predstavljali max 1,0% vrednosti del.

6. 4 . 3

Pre s o ja v pliv ov inv e s tic ijs ke ga p ro je kta na o ko lje in dru žbo z v id ika
e ko loš ke ga p ris pe v ka p ro je kta te r z v idika t ra j no s tne ga ra zvo ja in e na kih
mo žno s ti

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.
Tabela 11:

Presoja vplivov na okolje z vidika ekološkega prispevka ter z vidika trajnostnega razvoja in
enakih možnosti projekta v posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in uporabe.
V ČA SU
NAČR TOV ANJ A

Omilitveni ukrepi
▫

▫

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

V ČA SU
GRADN JE/ IZV EDB E
▫

▫

UČINKOVITOST
IZRABE NARAVNIH
VIROV

▫

OKOLJSKA
UČINKOVITOST

Tehnološke rešitve so
projektirane v skladu s pozitivno
okoljsko zakonodajo in
veljavnimi normativi in
standardi.

▫

Infrastrukturo se bo gradil 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.

V času izvajanja 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

V ČA SU
UPORAB E
▫ Uporaba »zelene« infrastrukture
direktno ne vpliva na energetsko
učinkovitost.
▫ Infrastruktura bo grajen v skladu
s pristojno zakonodajo in
zagotovljen bo takšen način
porabe energije, ki je okolju
prijazen.
▫ Z ureditvijo ustreznega
odvajanja padavinskih voda se
bo uredilo, da do onesnaževanja
ostalih površin in voda ob poti
ne bo prišlo. S tem se bo
prispevalo k ohranjanju
naravnega okolja in čistost
okoliških vodotokov.
▫ Zagotovljen bo stalen nadzor
nad optimalnim delovanjem in
upravljanjem »zelene«
infrastrukture; kar bo omogočilo
varstvo narave in ohranjanje
biotske raznovrstnosti na
območju reke Vipave.
▫ Urejeno bo učinkovito odvajanje
padavinskih voda.
▫ Zbiranje odpadkov ob trasi bo
urejeno, s tem da se bo
ozaveščalo obiskovalce in
prebivalce, da odpadke ne
puščajo ob trasi na novo urejene
naravoslovne tematske učne
poti ob reki Vipavi, temveč da jih
odnesejo s seboj oziroma da jih
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▫
▫

▫

▫

▫

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 izvedbe
del in uporabe.
Predvidena je ureditev
trajnostne dostopnosti ob
celotni trasi učne poti ob reki
Vipavi.

▫

▫

gradbišču in odvoz odpadkov na
deponijo odpadkov bo
organizirana v sladu s predpisi.
Izvedli se bodo priključki na
obstoječe javno cestno 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
motenj.

ne odlagajo prosto v naravo. S
tem bo preprečen nedovoljeni
vpliv na okolje.

▫

▫

▫

▫

▫

NEDISKRIM INATO
RNOST (načelo
enakih možnosti)

IZBOLJŠANJE
KAKOVOSTI
DELOVNEGA IN
BIVALNEGA
OKOLJA

▫

Investicijski projekt je načrtovan
tako, da bo izvedba projekta in
uporaba nove naravoslovne
tematske učne poti ob reki
Vipavi zagotavljala enake
možnosti vsem ciljnim skupinam
ne glede na spol, narodnost,
raso, vero, individualnost,
starost, spolno usmerjenost ali
druge osebne okoliščine.
Investicijski projekt je načrtovan
tako, da bo izvedba projekta in
uporaba nove poti pozitivno
vplivala na kakovost naravnega
in bivalnega okolja.

▫

Investicijski projekt sodi v
kategorijo tistih, za katere ni
potrebno pridobiti posebno
študijo o obremenjevanju okolja.
Načrtovan bo tako, da bo
njegova izvedba na okolje
vplivala minimalno oz. da vpliva
sploh ne bo.
Ocenjuje se, da bodo rešitve

▫

▫

(pozitiven vpliv
projekta na okolje,
naravo, kulturno
dediščino itd. ter
sinergična
učin kovitost)
▫

ZMANJŠANJE
VPLIVOV NA
OKOLJE
▫

▫

Izvedba projekta bo omogočala
enake možnosti dostopa za vse
uporabnike »zelene«
infrastrukture.
Zagotovilo se bo trajnostno
dostopnost vsem uporabnikom
»zelene« infrastrukture na
območju trase ob reki Vipavi in
njegove okolice.
Zagotovilo se bo varen peš
promet in kolesarski promet na
območju celotne trase učne poti
ob reki Vipavi.
Izvedba projekta omogoča
trajnostno urejanje okolja na
območju Natura 2000, kar
posledično pomeni tudi večje
varovanje naravnega okolja in
ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
Izvedba projekta bo omogočala
enake možnosti dostopa za vse
uporabnike »zelene«
infrastrukture.

Zagotovljen bo strokovni nadzor
nad izvajanjem projekta in s tem
tudi nad načrtovanimi 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.
Zagotovljen bo strokovni nadzor
nad izvajanjem projekta in s tem
tudi nad načrtovanimi 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.

▫

▫

Preprečene bodo možnosti
okužb in onesnaževanja narave
zaradi urejene »zelene«
infrastrukture, kar bo vplivalo na
varstvo narave in posledično
boljše počutje oziroma bivanjsko
okolje lokalnega prebivalstva.

Zagotovljen bo strokovni nadzor
nad izvajanjem GOI in ostalih del
in s tem tudi nad načrtovanimi
rešitvami.
V vplivnem območju
obravnavanega projekta ni
takšnih nepremičnin, na katere
bi lahko gradnja in uporaba
infrastrukture škodljivo vplivalo.

▫

Strokovno rokovanje in
upravljanje z »zeleno«
infrastrukturo bo zagotovljeno
preko strokovnega osebja
upravljavce (t.j. občin).
Izvajala se bodo redna in
periodična merjenja emisij v
okolje, skladno z zakonom.
Negativni vplivi na okolje se

▫

▫
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prispevale k večji okoljski
sprejemljivosti.

▫

6.5

Pri gradnji bodo upoštevane vse
potrebne določbe in predpisi,
kjer je predvidena tudi
organizacija gradbišča.
Pred predajo »brvi« namenu se
bo izvedlo tehnični pregled, da
bo le-ta pridobila uporabno
dovoljenje. Pri predaji vseh
ostalih del namenu pa se bo
izvedlo interni kakovostni
pregled izvedenih del in le-ta
predalo namenu.

▫

bodo zmanjšali že zaradi prej v
tem dokumentu navedenih
dejstev.
Ocena stroškov je vključena v
stroške uporabe, delovanja oz.
upravljanja »zelene«
infrastrukture.

Kadrovsko organizacijska shema s prostors ko opredelitvijo
6. 5. 1

K a dro vs ko o rga niza c ijs ka s he ma

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor in nosilec projekta Občina
Miren-Kostanjevica je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec projekta. Občina Miren-Kostanjevica zaposluje
ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih projektov. Investicijski projekt bo investitor
izvajal tudi s pomočjo strokovnih sodelavcev iz drugih občin soudeleženkah v projektu ter s pomočjo zunanjih
sodelavcev (izdelava projektne in investicijske dokumentacije). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem
naročanju.
Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina, ki je sestavljena iz
predstavnikov investitorja in občin soudeleženk v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti,
predstavnikov ostalih partnerjev v okviru krovnega projekta VIPava 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 projektov. V ta namen je/bo
oblikovana strokovna skupina, ki 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 bo odgovorna vodja za izvedbo celotnega
investicijskega projekta (od koordinacije med občinami soudeleženkami na projektu, med partnerji v krovnem
projektu ipd. do izvajanja rednih vmesnih kontrol izvedbe aktivnosti in ocene porabe sredstev). Naloge strokovne
skupine bodo:
ð usklajevati in spremljati izvedbo aktivnosti ter zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s
projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo;
ð aktivno sodelovati in koordinirati delo med občinami soudeleženkami na projektu ter med ostalimi
partnerji v okviru krovnega projekta VIPava;
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.
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Slika 5:

Kadrovsko organizacijska shema izvedbe investicijskega projekta.

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 s predstavniki občin soudeleženk in v sodelovanju z zunanjimi svetovalcisodelavci. Aktivnosti se bodo izvajale v prostorih Občine Miren-Kostanjevica oziroma na terenu. Po potrebi se bo
vključilo v strokovno skupino tudi druge izvajalce storitev in neodvisne strokovnjake z ustreznimi strokovnimi
izkušnjami. Za izdelavo študij, analiz in pripravo projektne in investicijske dokumentacije so bili in bodo tudi v
prihodnje s strani investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci/sodelavci. Ostali zunanji
koordinatorji niso predvideni.
Upravljanje nove zelene infrastrukture izvedene v okviru investicijskega projekta »Naravoslovna tematska učna pot
ob reki Vipavi« po končani izvedbi investicijskega projekta: Po izvedbi projekta bo z novozgrajeno »zeleno«
infrastrukturo upravljala posamezna občina soudeleženka na projektu na območju občine in bo posamezna
občina tudi lastnica izvedene infrastrukture ne svojem območju. Posamezna občina bo skrbela za ustrezno
vzdrževanje in upravljanje izvedenih del na svojem ozemlju, saj vsaka občina vključena v projekt ima ustrezno
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usposobljen kader, ki ima izkušnje z vzdrževanjem in upravljanjem primerljive »zelene« in ostale infrastrukture, ki
bo izvedena v okviru tega projekta.

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

6. 5. 2

Vp liv inv e s tic ijs ke ga p ro je kta na za p os le no s t

Neposredna delovna mesta: Zaradi izvedbe projekta se število zaposlenih tako v času izvajanja projekta
kot tudi v času njegovega vzdrževanja in upravljanja ne spreminja pri nobeni izmed občin udeleženkah v
projektu. Število zaposlenih bo na Občini Miren-Kostanjevica kot investitorju oziroma nosilcu projekta kot tudi
pri ostalih občina t.j. Občini Vipava, Občini Ajdovščina, MO Nova Gorica in Občini Renče-Vogrsko tako pri scenariju
»brez investicije« kot tudi pri scenariju »z investicijo«, ostalo nespremenjeno. Zaradi izvedbe obravnavanega
investicijskega projekta se ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile. Vse občine
soudeleženke na projektu bodo zagotovile njegovo izvedbo in kasnejše upravljanje in vzdrževanje z lastnimi
kadri, saj že zaposlujejo ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo, upravljanjem in vzdrževanjem
primerljive »zelene« in ostale infrastrukture.
Posredna delovna mesta: Kot smo že zgoraj omenili so to delovna mesta v času gradnje. Ker bodo navedeni
investicijski projekt v večji meri izvajali domači izvajalci, bo navedeni investicijski projekt vplival na produkcijo
potrebnih materialov ter na povečanje storitvene dejavnosti v Sloveniji, kar pa bo dvignilo dodano vrednost
domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna sredstva za zaposlene v navedenih dejavnostih in pripomoglo k
ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest.
Vzporedna delovna mesta: Poleg neposrednih in posrednih delovnih mest, ki so vezani direktno na investicijski
projekt, pa moramo omeniti oziroma opozoriti tudi na vzporedna delovna mesta. Vzporedna delovna mesta so
dodatne zaposlitve zaradi vzporednih dejavnosti, ki jih bo omogočal obravnavani investicijski projekt. To so
predvsem obstoječi pa tudi novi, potencialni nosilci obrtnih, proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti.
Predvideva se, da bo zaradi na novo izvedene in urejene »zelene« in ostale infrastrukture na območje vseh
sodelujočih občin, prišlo večje število obiskovalcev, ki se bodo posluževali tudi ostalih poslovnih dejavnosti na
območju občin (predvsem gostinske in trgovske dejavnosti). Zaradi izvedbe operacije in izboljšanja naravnih in
bivanjskih pogojev pa je dolgoročno pričakovati povečanje števila prebivalcev ter zaradi izboljšanja bivanjskih
pogojev bo omogočen tudi razvoj krajev ob reki Vipavi. Menimo, da bo obravnavan projekt najbolj vplival na
povečanje vzporednih delovnih mest.

6.6

Predvideni viri in načrt financiranja investicijskega projekta

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.
Viri financiranja obravnavanega investicijskega projekta, ki je v javnem interesu, bodo zagotovljeni iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, v okviru celovitega projekta z nazivom Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja
ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini (akronim: VIPava), ki ga je Zavod za ribištvo Slovenije prijavil
na Ministrstvo za okolje in prostor RS, ter iz lastnih virov občin, udeleženih v projektu.
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Tabela 12:

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

Dinamika financiranja po letih

Viri financiranja (tekoče cene)

-2019

2019

2020

v EUR

LASTNI VIRI občin, udeležnih v projekt

4.574,90 €

5.373,19 €

4.034,07 €

13.982,16 €

3,65%

JAVNI VIRI REPUBLIKA SLOVENIJA

18.500,00 €

175.887,83 €

174.362,51 €

368.750,34 €

96,35%

MOP - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

18.500,00 €

175.887,83 €

174.362,51 €

368.750,34 €

96,35%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA

23.074,90 €

181.261,02 €

178.396,58 €

382.732,50 €

100,00%

%

V spodnji tabeli je predstavljeni ključ delitve investicijskih stroškov projekta glede na pripravljene PZI in
posledično delitve nepovratnih sredstev EU in predvidenih lastnih virov občin. Točne zneske nepovratnih
sredstev in lastnih virov posamezne občine se bo preračunalo po izvedbi vseh javnih naročil za izvedbo.
Tabela 13:

Ključ okvirnega razdelilnika lastnih virov posameznih občin.
KLJUČI DELITVE POSAMEZNIH STROŠKOV PO OBČINAH
Občina Vipava

Občina Ajdovščina

MO Nova Gorica

Občina RenčeVogrsko

Občina MirenKostanjevica

SKUPAJ

KLJUČ za DELITEV STROŠKOV UREDITVE TEMATSKE POTI
Kategorija A

4,6%

9,7%

43,1%

18,1%

24,5%

100,0%

Kategorija B

12,4%

56,0%

7,8%

19,9%

3,9%

100,0%

Kategorija C

14,7%

0,0%

73,1%

0,0%

12,2%

100,0%

Kategorija D

0,0%

0,0%

11,4%

67,6%

21,0%

100,0%

KLJUČ za DELITEV STROŠKOV POSTAVITVE KOLIČKOV IN TABEL
količki

9,0%

22,4%

29,9%

25,4%

13,4%

100,0%

tabla enojna

0,0%

71,4%

28,6%

0,0%

0,0%

100,0%

tabla dvojna

16,7%

33,3%

0,0%

16,7%

33,3%

100,0%

ptičja opazovalnica

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

KLJUČ za delitev STROŠKOV PTIČJE OPAZOVALNICE IN VSTOPNE TOČKE V MIRNU

vstopna točka

STROŠKI STROKOVNEGA NADZORA GRADNJE - 2,5% na vrednost del po posamezni občini
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6.7

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti ter ekonomska upravičenost
investicijskega projekta
6. 7 . 1

Prič a ko v a na s top nja izra be zmo gljiv o s ti

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

6. 7 . 2
6.7 .2.1

6.7 .2.1.1

F ina nč na in e ko no ms ka up rav ič e nos t inv e s tic ij s ke ga p ro je kta
Proj e kc i j a pri h odkov i n od h od kov i z pos l ov a n j a te r d ru žbe no-e kon oms ki h
(AS K / CB A) kori s t i proj e kt a v e kon oms ki d obi i n ve s t i c i js ke ga proj e kt a

Ekon oms ka d oba i nv e st i c i j s ke ga proj e kt a

Začetek investicijskega projekta je bil v letu 2017 po potrditvi DIIP-a. Predaja izvedenih del namenu je predvidena
oktobra 2020. Ekonomska doba za tovrstne projekte po direktivah EU znaša od 10 do 15 let (področje »Druge
sektorji«). V naših izračunih smo upoštevali ekonomsko dobo 15 let. Ekonomsko obdobje obravnavanega
investicijskega projekta je torej od leta 2019 do 2033; kot bazično leto smo upoštevali leto vse stroške do leta
2019.

6.7 .2.1.2

Pri hod ki pos lov a nj a i nve s t ic i j s ke ga proj e kt a

Predvidevamo, da rezultat/učinek izvedbe investicijskega projekta pri svojem obratovanju ne bo investitorju
oziroma vsem občinam soudeleženkam v projektu, ki bodo tudi lastnice izvedenih del in bodo upravljanje z
izvedenimi delu vsaka na svojem območju, prinašal prihodkov iz poslovanja.

6.7 .2.1.3

O d h od ki / s t roš ki pos lov a n j a i n ve st i c i j s ke ga proj e kt a

Pri projekciji odhodkov investicijskega projekta smo upoštevali predvidene odhodke/stroške, ki jih bodo morali
kriti investitor oziroma lastnice izvedenih del 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 projekta po metodi prirasta (inkrementalni metodi),
ki temelji na primerjavi stroškov/odhodkov scenarija »z investicijo« s stroški/odhodki v scenariju »brez investicije«
skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, kar pomeni, da so
upoštevani le v finančni analizi upoštevani le dodatno nastali stroški/odhodki zaradi izvedbe 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 5.2 in 6.6 tega dokumenta.
V finančni analizi so upoštevani investicijski stroški v stalnih cenah, skladno z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
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60/2006, 54/2010 in 26/2017), z določili, ki jih opredeljuje Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects,
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, december 2014) ter skladno z
določili Izvedbene uredbe komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20.01.2015. Glede na to, da je davek na dodano
vrednost za investitorja nepovračljiv in predstavlja strošek projekta, so investicijski stroški predstavljeni oziroma
upoštevani z vključenim DDV.
Odhodki iz poslovanja: Operativne stroške smo prikazovali na podlagi t.i. metode prirasta (inkrementalne
metode) in smo v analizo vključili le stroške, ki se zaradi izvedbe spreminjajo. Pri izračunu dodatnih operativnih
stroškov projekta smo upoštevali vidik lastnikov izvedenih del in upravljavcev. Ostalih morebitnih stroškov nismo
upoštevali, saj se zaradi same izvedbe projekta ne spreminjajo in je njihov učinek po metodi prirasta enak nič, tako
da jih v nadaljevanju tega dokumenta nismo obravnavali. Predvidevamo, da bo investicijski projekt povzročil pri
svojem obratovanju naslednje vrste poslovnih odhodkov/stroškov:
ð operativne stroške, ki zajemajo stroške vzdrževanja in ostale stroške
Stroški vzdrževanja so izračunani na podlagi dolžine predvidene naravoslovne tematske učne poti ob
reki Vipavi ter ocene povprečnega, letnega stroška vzdrževanja na enoto mere. Le-ti zajemajo
materialne stroške in stroške storitev rednega in investicijskega vzdrževanja, stroške dela glede na urno
postavko in število opravljenih ur vzdrževalcev itd. preračunane na enoto mere. Ostali stroški pa so
ocenjeni v višini 5,0% stroškov vzdrževanja in upravljanja. Višina operativnih stroškov po letih v
ekonomski dobi za scenarij »z investicijo« je prikazana v tabeli 15. Operativni stroški so prikazani v
stalnih cenah z DDV.
ð stroške amortizacije
Stroški amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za investicijski
projekt. Za izračun amortizacije smo upoštevali 3,0% amortizacijsko stopnjo za izvedbo ureditve poti
(GOI dela) ter projektne in investicijske dokumentacije ter 10,0% amortizacijsko stopnjo za informativne
in usmerjevalne table ter izobraževalne količke. Nova osnovna sredstva se bodo aktivirala oktobra leta
2020. Letni strošek amortizacije je predstavljen v spodnji tabeli, iz katere tudi vidimo, da znaša
ekonomsko koristna (ponderirana) življenjska doba projekta 32,5 let.
Tabela 14:

Postavka osnovnega
sredstva
STROŠKI IZVEDBE POTI IN
OPAZOVALNICE
IZOBRAŽEVALNI KOLIČKI
IN TABLE
OSTALI STROŠKI
Skupaj v EUR z DDV

Prikaz letne amortizacije, obračunane amortizacije v ekonomski dobi projekta ter ponderirane
življenjske dobe projekta.
Obračunana
Delež
amortizacija v
Neodpisana
investicijski
amortizacijski dobi vrednost OS na dan
vlaganj po
(odpisana vrednost
31.12.2033
vrsti del
OS)

Amortizacijska
stopnja

Aktivacija
osnovnega
sredstva

334.241,61 €

3,0%

01.01.2021

10.027,25 €

835,60 €

130.354,23 €

12.757,61 €

10,0%

01.01.2021

1.275,76 €

106,31 €

12.757,61 €

32.406,94 €

3,0%

01.01.2021

972,21 €

81,02 €

Amortizacijska
osnova

379.406,16 €

Letna
amortizacija

Mesečna
amortizacija

203.887,38 €

Življenjska
doba
(v letih)

Ponderirana
življenjska
doba
(v letih)

88,1%

33,3

29,3

€

3,4%

10,0

0,3

12.638,71 €

19.768,23 €

8,5%

33,3

2,8

155.750,54 €

223.655,62 €

-

100,0%

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 15-ih let je predstavljen
v tabeli 15.
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Tabela 15:

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

STROŠKI
STROŠKI
STROŠKI
IZVEDBE IN
IZVEDBE /
OSTALI STROŠKI,
IZDELAVE IN
POSTAVITVE
UREDITVE
VEZANI NA
POSTAVITVE
IZOBRAŽEVALNH
TEMATSKIH
IZVEDBO
PTIČJE
KOLIČKOV,
NARAVOSLOVNI
PROJEKTA
OPAZOVALNICE USMERJEVALNI
H UČNIH POTI
H TABEL ipd.

-2019

0

0

2019

1

0

145.887,82 €

2020

2

0

158.353,79 €

2021

3

1

2022

4

2

2023

5

3

2024

6

4

2025

7

5

2026

8

6

2027

9

7

2028

10

8

2029

11

9

2030

12

10

2031

13

11

2032

14

12

2033

15

13

SKUPAJ

6.7 .2.1.4

-

€

304.241,61 €

€

-

€

23.074,90 €

30.000,00 €

-

-

€

5.373,20 €

12.757,61 €

3.958,84 €

-

€

30.000,00 €

12.757,61 €

32.406,94 €

STROŠKI IZ POSLOVANJA / POSLOVNI ODHODKI
OPERATIVNI STROŠKI
SKUPAJ

23.074,90 €
181.261,02 €
175.070,24 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
379.406,16 €

Stroški
vzdrževanja in
upravljanja

Amortizacija

Ostali
stroški

Skupaj

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

SKUPAJ
POSLOVNI
ODHODKI
/STROŠKI

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

12.275,22 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

10.999,46 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

10.999,46 €

46.000,00 €

2.300,00 €

48.300,00 €

10.999,46 €

- €
- €
- €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
60.575,22 €
59.299,46 €
59.299,46 €
59.299,46 €

598.000,00 €

29.900,00 €

627.900,00 €

155.750,54 €

783.650,54 €

Neodpisana vrednost dne 31.12.2033

223.655,62 €

Pri hod ki i n s t roš ki n a podla gi CB A/ AS K -An a li ze st roš kov i n kori s t i (e kon oms ke
a n a li ze )

Investicijski projekt prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oz. izgube, ki
jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj CBA (Cost Benefit Analyse) - ASK (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
(CBA/ASK). 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
(CBA/ASK) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih 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 ohranitve naravnega okolja in biotske raznovrstnosti, izboljšanja pogojev bivanja in kakovosti
življenja prebivalcev, zagotavljanju njihove večje varnosti (predvsem urejene peš in kolesarske poti ob reki),
ohranitev poseljenosti in krajinsko urejenost kraja, zmanjšanja onesnaženosti vodnih virov, izboljšanja oziroma
ohranjevanja rastlinskih in živalskih vrst ob reki Vipavi in izboljšanja kolesarskih in peš povezan na območju občin
ob reki Vipavi ter s tem spodbujati tudi razvoj turizma v občinah. Koristi izvedbe investicijskega projekta lahko
opredelimo tudi kot bistven prispevek k atraktivnosti občin ob reki Vipavi tudi kot turistične destinacije, saj bo
pripomogla k privabljanju obiskovalcev in turistov v občine, povečanju turističnih ponudnikov, kreiranju novih
delovnih mest, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, ohranjanju poseljenosti ipd.
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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 6.7.2.2.3) 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 turistične dejavnosti, okoljske koristi, nižji stroški
vzdrževanja, koristi oz. potencialni prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih prebivalcev, naselij in občin ob reki
Vipavi ipd., multiplikatorski učinek (npr. koristi na področju ohranjanja narave, 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 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.

D e n a rn o ov re dn ot e ne dru žbe n o-e konoms ke kori s t i i zve d be i nv es t i c i js ke ga proj e kt a
Ü

Ocena koristi prihranka na stroških okoljskih škod (flore in faune) ter zaščite narave
Predpostavili smo, da zaradi izvedbe operacije ne bo več prišlo do nastajanja tovrstnih škod in da bodo navedeni
stroški predstavljali prihranek občin, saj se bo ustrezno uredilo in označilo naravne vrednote reke Vipave ter uredilo
njeno poplavljanje. Izračun: ocenili smo, da bodo navedene koristi predstavljale na letni ravni cca 5.000,00 EUR.

Ü

Dvig prihodkov iz drugih gospodarskih, komplementarnih dejavnosti (prihodki iz turizma, podjetništva)
Predpostavili smo, da se bo zaradi povečane privlačnosti okolja na območju operacije, povečalo število obiskovalcev
(dnevnih obiskovalcev, turistov, izletnikov ipd.), ki bodo koristili trenutno in novo turistično in podjetniško ponudbo.
Predpostavili smo, da bodo obiskovalci prihajali zaradi same večje privlačnosti in atraktivnosti naravnega okolja,
istočasno pa bodo koristili tudi različne turistične, gostinske in podjetniške (izdelke domače obrti, spominke ipd.)
storitve na tem območju oz. na celotnem območju občine. Izračun: ocenili smo, da bodo dodatni letni prihodki znašali
od 45.000,00 EUR pa do 90.000,00 EUR na letni ravni glede na časovni načrt obratovanja (predpostavke za izračun so
predstavljene v tabeli 16).

Ü

Dodatni prihodki / letni prilivi občin, ki so vezani na nova, potenciala vzporedna delovna mesta
Predpostavili smo, da se bodo zaradi izvedbe projekta ustvarila nova, potencialna vzporedna delovna mesta
(predvsem v gostinstvu in podjetniški dejavnosti), kar bo vplivalo na povečan priliv občin iz dohodnine. Izračun:
ocenili smo, da bodo dodatni letni prilivi občin na osnovni dohodnin zaradi novih delovnih mest znašali na letni ravni od
7.200,00 EUR pa do 12.000,00 EUR (predpostavke za izračun so predstavljene v tabeli 16).

Ü

Ostale koristi in potencialni prihranki/prihodki
Predpostavili smo, da bo izvedba projekta prinesla občina indirektne koristi v povečanju bruto domačega proizvoda
zaradi boljše infrastrukturne opremljenosti občin ter dodaten prihodek zaradi privlačnega naravnega okolja občin ob
reki Vipavi (z vidika zelene infrastrukture občin in posledično povečanja njihove privlačnosti za obiskovalce). Ocena
navedenih koristi je predstavljena v tabeli 16.

V tabeli 16 je predstavljen izračun izvedenega davčnega popravka in denarno ovrednotenih družbenoekonomskih koristi, kar je tudi upoštevano pri izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta pri
ekonomski analizi v poglavju 6.7.2.2.3.
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Tabela 16:

Prikaz denarno ovrednotenih družbeno-ekonomskih koristi investicijskega projekta za potrebe
izdelave ekonomske analize, stalne cene, v EUR.
DRUŽBENO-EKONOMSKE KORISTI - EKONOMSKA ANALIZA

DAVČNI POPRAVEK investicijskih in
operativnih stroškov

Operativni
stroški

Povečano
število
obiskovalc
ev, ki se
Ocena
bodo
porabe na
posluževali obiskovalc
ostalih,
a
kompleme
ntarniih
storitev

SKUPAJ
KORISTI

Ocena
indirektnih
koristi v
povečanju
bruto
domačega
proizvoda
občin zaradi
boljše
infrastruktu
rne
opremljenos
ti občin

SKUPAJ
KORISTI

Dodaten
prihodek
zaradi
privlačnega
okolja občin
(z vidika
zelene
infrastruktu
rne občin in
njihove
posledično
privlačnosti
za
obiskovalce)

SKUPAJ
DRUŽBENEJAVNE KORISTI

Skupaj ostale
koristi

Leto obratovanja

SKUPAJ KORISTI

Število
novih,
potencialn
ih
vzporedni Povprečna
h delovnih dohodnin
mest v
a na osebo
občinah
na leto
(predvsem
v
gostinstvu
)

OSTALE KORISTI IN POTENCIALNI
PRIHRANKI-PRIHODKI

Leto (zap.št.)

SKUPAJ

Prihodki iz drugih gospodarskih
komplementarnih dejavnosti , ki ga
Dodaten prihodek / letni priliv občin,
bodo dosegali obstoječi gospodarski
ki je vezan na nova, potencialna
subjekti na območju občin zaradi
vzporedna delovna mesta (dvig
povečanega zanimanja za tematsko pot
priliva občin iz dohodnine)
ob reki Vipavi in večjega števila
obiskovalcev

Letnica (obdobje)

Investicijski
stroški

Prihranek na
stroških okoljskih
škod (flora in
fauna) ter zaščiti
narave , ki zaradi
izvedbe operacije
ne bodo več
nastajali, saj se bo
ustrezno uredilo in
označilo naravne
vrednote reke
Vipave

-2019

0

0

4.161,05 €

-

€

4.161,05 €

-

€

0

25,00 €

-

€

0

1.200,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

4.161,05 €

2019

1

0

32.686,41 €

-

€

32.686,41 €

-

€

0

25,00 €

-

€

0

1.200,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

32.686,41 €

2020

2

0

31.570,05 €

-

€

31.570,05 €

-

€

0

25,00 €

-

€

0

1.200,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

31.570,05 €

2021

3

1

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

-

€

1800

25,00 €

45.000,00 €

0

1.200,00 €

-

€

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

64.295,08 €

2022

4

2

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

1800

25,00 €

45.000,00 €

6

1.200,00 €

7.200,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

76.495,08 €

2023

5

3

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

2700

25,00 €

67.500,00 €

6

1.200,00 €

7.200,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

98.995,08 €

2024

6

4

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

2700

25,00 €

67.500,00 €

8

1.200,00 €

9.600,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

101.395,08 €

2025

7

5

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

8

1.200,00 €

9.600,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

123.895,08 €

2026

8

6

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

2027

9

7

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

2028

10

8

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

2029

11

9

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

2030

12

10

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

2031

13

11

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

2032

14

12

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

2033

15

13

-

€

8.295,08 €

8.295,08 €

5.000,00 €

3600

25,00 €

90.000,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

11.000,00 €

126.295,08 €

68.417,51 €

107.836,07 €

176.253,58 €

60.000,00 €

129.600,00 €

65.000,00 €

78.000,00 €

143.000,00 €

1.543.853,58 €

SKUPAJ

1.035.000,00 €

D ru žbe no-e konoms ke kori s t i , ki j i h d e n a rn o n i bilo mogoč e ov re d not i t i
Družbeno-ekonomske koristi, ki jih prinaša varianta »z investicijo«, so v nadaljevanju prikazane s kvalitativnega vidika
glede na štiri segmente analize, in sicer glede na širši ekološki, družbeni, razvojno-gospodarski in socialni vidik.
Ü Ekološki vidik (koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na področju ekologije)
▫

▫
▫

▫
▫
▫

Ü

zagotovitev ustrezne »zelene« infrastrukture, kar izboljšuje varovanje naravnega okolja z zagotovitvijo
primernega prihodnjega upravljanja ter s tem povečanja varstva narave in ohranjanja biotske
raznovrstnosti;
zagotovitev uspešnega ohranjanja biotske raznovrstnosti območja;
razvoj in vzpostavitev kakovostne infrastrukturne opremljenosti območja ob reki Vipavi ter s tem
zagotovitev boljše, trajnostne dostopnosti do storitev javne peš in kolesarske infrastrukture na
obravnavanem območju ter s tem na območju celotnih občin;
zagotovitev urejene in primerno vzdrževane infrastrukturne opremljenosti;
izboljšanje stanja ohranjenosti več vrst in habitatnih tipov na območju reke Vipave;
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in potencialne okoljske onesnaženosti ter s tem boljše varovanje
naravnega okolja občin ob reki Vipavi;

Družbeni vidik (koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na družbenem področju)
▫
▫

▫

dvig ozaveščenosti obiskovalcev in prebivalcev območja o naravnih in kulturnih vrednotah ob reki Vipavi
ter o pomenu območja Natura 2000;
dvig kakovosti življenjskega standarda (kakovosti življenja) prebivalcev obravnavanega območja, kar
posredno vpliva na večjo rast prebivalstva oz. poseljenost in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem
na področjih;
ohranjanje naravnih virov, kar ima pozitiven učinke predvsem na počutje prebivalcev;
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▫
▫
▫
▫

Ü

Razvojno-gospodarski vidik (koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na razvojno-gospodarskem področju)
▫
▫
▫

▫
▫
▫

Ü

zagotovitev ustrezne urejenosti »zelene« infrastrukture, kar izboljšuje dostopnost do obravnavanega
območja;
ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev oz. izboljšanje starostne strukture prebivalstva;
postopna izenačitev bivanjskih in ekonomskih pogojev v vseh predelih občin;
povečanje občasnega prebivalstva;
z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj obravnavanega območja občin, saj bo z ureditvijo
prometne (peš in kolesarske) infrastrukture možen izkoristek in ohranitev vseh naravnih danosti;
zasledovanje cilja policentričnega razvoja;
ugodnejši pogoji za razvoj podjetništva, obrtništva, turizma, gostinstva ipd. (pričakovana je rast
gospodarskih dejavnosti), ki brez dodatnega okoljskega bremena ustvarjajo večjo dodano vrednost in
nudijo možnost ustvarjanja novih storitev, ki odpirajo nove naložbene in zaposlitvene možnosti;
kakovostnejša osnova za izvajanje novih vsebin in dejavnosti na obravnavanem območju z upoštevanjem
interesov lokalnega prebivalstva;
boljši pogoji za delo in za življenje domačinov (urejena infrastruktura pomeni bistveno izboljšanje pogojev
za življenje);
uresničitev razvojnih vizij občin;

Socialni vidik (koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na socialnem področju)
▫
▫

6.7 .2.1.5

dvig kakovosti življenjskega standarda, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja, boljši prometni varnosti ter v
večjem udobju za prebivalce obravnavanega območja;
manjša možnost nesreč in poškodb zaradi boljših prometnih povezav ter urejene in predvsem varne
prometne infrastrukture, kar povečuje tudi samo prometno varnost vseh udeležencev v prometu
(sprehajalce, pohodnike, kolesarje ipd.) na območju predvidene trase poti;

Pre os t a la v re dn os t n a ložbe

Delegirana uredba komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 v točki 1 18. člena določa, da je potrebno pri
sredstvih s pričakovano življenjsko dobo, ki presega referenčno obdobje oziroma ekonomsko dobo, njihovo
preostalo vrednost določiti z izračunom neto sedanje vrednosti denarnih tokov v preostalih letih trajanja
operacije. V poglavju 6.7.2.1.3 Stroški amortizacije smo izračunali, da znaša ponderirana življenjska doba projekta
32,5 let, kar presega referenčno obdobje projekta.
Delegirana uredba komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 v točki 2 18. člena določa, da je potrebo preostalo
vrednost naložbe vključiti v izračun diskontiranega neto prihodka operacije, le če prihodki presegajo stroške (t.j.
če so ustvarjeni neto prihodki). V okviru tega projekta, le-ta na letni ravni ne ustvarja neto prihodka, zato v okviru
finančne in ekonomske analize v izračun kazalnikov nismo vključili preostalo vrednost projekta.

6.7 .2.2

Pre s oj a u pra v i če nos t i i zv e d be i nv e st i c i j s ke ga proj e kt a v e kon oms ki dobi z
i zd e la v o f i na nč ne i n e konoms ke a na li ze

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.
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6.7 .2.2.1

Pre d pos t a v ke za i zd e la v o f i nan č n e i n e konoms ke a n a li ze

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 kulturnega, 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 Finančna in ekonomska analiza sta izdelani na podlagi 15 letne ekonomske dobe projekta (2019-2033).
ð Dinamični kazalniki upravičenosti projekta so izračunani za obdobje izvedbe projekta in za obdobje
obratovanja, in sicer od prvega leta rednega obratovanja (01.01.2021), ko se bodo nova osnovna sredstva
aktivirala, pa do 31.12.2033.
ð Prvo leto rednega obratovanja je 2021, natančneje 01.01.2021, ko se bodo vsa nova osnovna sredstva
aktivirala.
ð Ekonomsko koristna (ponderirana) življenjska doba projekta presega 15 letno ekonomsko dobo, in sicer
znaša 32,5 let.
ð Finančna in ekonomska analiza sta izdelani kot enovit projekt s stališča investitorjev oziroma lastnikov
izvedenih del in upravljavcev. Izdelana je bila konsolidirana analiza, ki izključuje denarne tokove med
lastnikom in upravljavcem (v skladu z navodili Evropske komisije v priročniku za izdelavo Analize stroškov in
koristi; december 2014; ter prilogo III, točko 2.2 Izvedbene uredbe komisije (EU) št. 2015/207 z dne
20.01.2015).
ð Projekt ni namenjen pridobitni dejavnosti ne investitorja oziroma nosilca projekta in lastnikov izvedenih del
oziroma upravljavcev ter v ekonomski dobi ne ustvarja prihodkov.
ð Pri izračunu prihodkov in stroškov se je upoštevala inkrementalna metoda, kar pomeni, da so upoštevani
dodatni prihodki in stroški, ki bodo nastali zaradi implementacije investicije. Navedeno je skladno s točko 3
15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) 480/2014, ki pravi »Prihodki in stroški se izračunajo po t.i. metodi
prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju
brez nove naložbe. Kadar operacija zajema nova sredstva, so prihodki in stroški prihodki in stroški nove
naložbe.«
ð 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.
ð Projekt na letni ravni ne prinaša neto prihodkov (stroški presegajo prihodke), zato skladno z točko 2 18.
člena Delegirane uredbe komisije (EU) 480/2014, v izračunu diskontiranega neto prihodka operacije v
zadnjem referenčnem letu nismo vključili preostalo vrednost naložbe.
ð Analizo upravičenosti izvedbe projekta smo pripravili na podlagi statičnih in dinamičnih kazalnikov
upravičenosti projekta tako za finančno kot tudi za ekonomsko analizo.
ð 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) ter Delegirano
uredbo komisije (EU) 480/2014 (člen 15. do 19.).
ð 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 komisije
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 20142020 (European Commission, december 2014).
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6.7 .2.2.2

F i n a n č na a na li za

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 finančne oziroma realne denarne tokove, se pravi denarne tokove povezane z
investicijskimi stroški, dodatne denarne tokove povezane z obratovanjem projekta (dodatne stroške in dodatne
prihodke iz obratovanja) in denarne tokove vezane na zaključek projekta (preostala vrednost naložbe). V finančni
analizi pa nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija,2 rezervni sklad ipd.) ter
finančne odhodke (stroške financiranja)3. Prikaz nediskontiranih in diskontiranih finančnih denarnih tokov
projekta na podlagi »finančne analize projekta po metodi prirasta« je predstavljen v nadaljevanju tega poglavja.
Le-ta je osnovna za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Uporabljena je 4% diskontna
stopnja.
Za obravnavani projekt v ekonomski dobi pa so v nadaljevanju izdelani tudi naslednji izračuni likvidnostni tok
(financial sustainability) ter donosnost lastnega kapitala. V okviru likvidnostnega toka investicijskega projekta,
kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v ekonomski dobi, ugotavljamo dejansko finančno pokritost projekta.
Finančno pokritost projekta ocenjujemo s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v
celotni ekonomski dobi pozitivni. Ti neto denarni tokovi morajo vključevati investicijske stroške, vse vire
financiranja in neto prihodke.
V okviru donosnosti lastnega kapitala pa se bo preučilo učinkovitost projekta z vidika donosnosti lastnega
kapitala (občine) vloženega v projekt. V okviru donosnosti lastnega kapitala se bo izračunalo neto sedanjo
vrednost lastnega vloženega kapitala, ki je vsota neto diskontiranih denarnih tokov, ki nastanejo zaradi izvajanja
projekta, ter ustrezno finančno stopnjo donosa lastnega kapitala. Podala nam bo finančno neto sedanjo vrednost
z upoštevanjem sofinanciranja.

2

Amortizacija v dinamični analizi ne predstavlja denarnega odliva in je v denarnem toku zajeta v negativnih odlivih od investicijskih vlaganj.
Finančni odhodki (t.j. stroški financiranja=obresti) v izračunu finančnega oziroma realnega denarnega toka niso vključeni v izračun dinamičnih
kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta, saj le-ti predstavljajo donos banke na vložena sredstva in zato v tem smislu kot taki ne
predstavljajo odhodka/stroška obravnavanega projekta. Stroški financiranja so v bistvu v okviru finančnega oziroma realnega denarnega toka (v
okviru dinamične analize) zajeti že v diskontni stopnji, saj le-ta predstavlja zahtevani donos projekta ne glede na vir financiranja.
3
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Tabela 17:

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 obratovanja

SKUPAJ

Leto (zap.št.)

DENARNI TOK
NA KONCU
EKONOMSKE
DOBE

Letnica (obdobje)

DENARNI TOK VEZAN NA OBRATOVANJE

-2019

0

0

-

€

-

€

-

€

23.074,90 €

-

€

23.074,90 €

-

€ -

23.074,90 €

23.074,90 €

-

€ -

2019

1

0

-

€

-

€

-

€

181.261,02 €

-

€

181.261,02 €

-

€ -

181.261,02 €

174.289,44 €

-

€ - 174.289,44 €

2020

2

0

-

€

-

€

-

€

175.070,24 €

-

€

175.070,24 €

-

€ -

175.070,24 €

161.862,28 €

-

€ -

161.862,28 €

2021

3

1

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

42.938,52 € -

42.938,52 €

2022

4

2

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

41.287,04 € -

41.287,04 €

2023

5

3

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ - 39.699,08 € -

39.699,08 €

2024

6

4

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

38.172,19 € -

38.172,19 €

2025

7

5

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

36.704,03 € -

36.704,03 €

2026

8

6

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

35.292,34 € -

35.292,34 €

2027

9

7

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

33.934,94 € -

33.934,94 €

2028

10

8

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

32.629,75 € -

32.629,75 €

2029

11

9

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

31.374,76 € -

31.374,76 €

2030

12

10

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

30.168,04 € -

30.168,04 €

2031

13

11

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

29.007,73 € -

29.007,73 €

2032

14

12

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

27.892,05 € -

27.892,05 €

2033

15

13

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

48.300,00 € -

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€ -

26.819,28 € -

26.819,28 €

-

€

627.900,00 € -

627.900,00 €

379.406,16 €

-

€

1.007.306,16 € -

627.900,00 € -

1.007.306,16 €

SKUPAJ

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja

PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

(Operativni stroški)

SKUPAJ DENARNI
TOK VEZAN NA
OBRATOVANJE

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
23.074,90 €

359.226,62 € - 445.919,74 € - 805.146,36 €
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Tabela 18:

Likvidnosti tok investicijskega projekta po finančni analizi v ekonomski dobi projekta, stalne
cene, v EUR z DDV.
LIKVIDNOSTNI TOK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (Financial Sustainability)
KUMULATIVA
NETO
DENARNEGA
TOKA (Neto
prilivov)

Leto obratovanja

NETO DENARNI
TOK oz. NETO
PRILIVI (razlika
med prilivi in
odlivi)

Leto (zap.št.)

ODLIVI

Letnica (obdobje)

PRILIVI

-2019

0

0

-

€

4.574,90 €

18.500,00 €

23.074,90 €

23.074,90 €

-

€

-

€

23.074,90 €

-

€

-

€

2019

1

0

-

€

5.373,19 €

175.887,83 €

181.261,02 €

181.261,02 €

-

€

-

€

181.261,02 €

-

€

-

€

2020

2

0

-

€

707,73 €

174.362,51 €

175.070,24 €

175.070,24 €

-

€

-

€

175.070,24 €

-

€

-

€

2021

3

1

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

2022

4

2

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

96.600,00 €

2023

5

3

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

144.900,00 €

2024

6

4

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

193.200,00 €

2025

7

5

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

241.500,00 €

2026

8

6

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

289.800,00 €

Viri financiranja
investicije nepovratna
sredstva

Viri financiranja
Prihodki projekta investicije - lastna
sredstva občin

Investicijska
vlaganja

Skupaj prilivi

Obveznosti do
virov financiranja

Stroški brez
amortizacije

Skupaj odlivi

48.300,00 €

2027

9

7

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

338.100,00 €

2028

10

8

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

386.400,00 €

2029

11

9

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

434.700,00 €

2030

12

10

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

483.000,00 €

2031

13

11

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

531.300,00 €

2032

14

12

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

579.600,00 €

2033

15

13

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 € -

627.900,00 €

-

€

379.406,16 €

-

€

627.900,00 €

1.007.306,16 € -

SKUPAJ

10.655,82 €

379.406,16 €

368.750,34 €

627.900,00 €

Kot vidimo iz tabele 18, kjer je predstavljen likvidnosti tok investicijskega projekta po finančni analizi, se projekt
po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sam z doseženimi prihodki oziroma prilivi, saj v bistvu projekt ne
prinaša nobenih prilivov oziroma prihodkov in ni namenjen ustvarjanju presežka prihodkov oziroma prilivov nad
odhodki oziroma odlivi.
Tabela 19:

Finančni denarni tok za izračun donosnosti kapitala investicijskega projekta po finančni analizi v
ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z DDV.
IZRAČUN DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA OBČINE VLOŽENEGA V PROJEKT
Leto obratovanja

NETO DENARNI
TOK oz. NETO
PRILIVI (razlika
med prilivi in
odlivi)

Leto (zap.št.)

ODLIVI

Letnica (obdobje)

PRILIVI

-2019

0

0

-

€

-

€

-

€

4.574,90 €

-

€

-

€

-

€

4.574,90 € -

4.574,90 €

2019

1

0

-

€

-

€

-

€

5.373,19 €

-

€

-

€

-

€

5.373,19 € -

5.373,19 €

2020

2

0

-

€

-

€

-

€

707,73 €

-

€

-

€

-

€

707,73 € -

707,73 €

2021

3

1

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2022

4

2

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2023

5

3

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2024

6

4

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2025

7

5

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2026

8

6

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2027

9

7

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2028

10

8

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2029

11

9

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2030

12

10

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2031

13

11

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2032

14

12

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

2033

15

13

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 € -

48.300,00 €

-

€

-

€

-

€

10.655,82 €

-

€

-

€

627.900,00 €

638.555,82 € -

638.555,82 €

SKUPAJ

Denarni tok na
koncu
ekonomske dobe Ostanek
vrednosti

PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

Lastna sredstva
občine

Skupaj prilivi

Potencialni ostali Odplačilo kredita
viri financiranja
in obresti

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja
(Operativni
stroški)

Skupaj odlivi
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I.

F i na n č n i ka za ln i ki u pra v i č e nost i i zve d be i n ve s t ici j s ke ga proj e kt a

Tabela 20:

Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta.

DINAMIČNI KAZALNIKI
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV
FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA - FIRR

Vrednost

-805.146,36 EUR
FIRR < 0,0%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV(K)

-456.315,51 EUR

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA KAPITALA - FIRR(K)

FIRR (K) < 0,00%

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOP.DONOSA - MISD

-100,00%

FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV

-2,24 EUR

FINANČNI KOEFICIENT K/S
DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih)

STATIČNI KAZALNIKI

0,000
se ne povrne
Vrednost

Vrednost del na m trase ob reki Vipavi

8,25 EUR

Letni bruto dobiček/izguba na m trase ob reki Vipavi

-1,32 EUR

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -805.146,36 EUR, kar pomeni, da
projekt ne prinaša nobenega donosa. Ravno tako je negativna in nižja od 4% diskontne stopnje tudi finančna
interna stopnja donosa.
Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala občin je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -456.315,51
EUR, kar pomeni, da projekt ne prinaša na vložen lastni kapital občin nobenega donosa, kar nam pove tudi
finančna interna stopnja donosa kapitala, ki je negativna.
Doba vračanja vloženih sredstev po finančni analizi presega tako amortizacijsko kot tudi ekonomsko dobo, kar
pomeni, da se vložena sredstva ne povrnejo v ekonomski dobi projekta.
Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -2,24 EUR, kar pomeni, da
nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 2,24 EUR.
Da so po finančni analizi stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša projekt, nam pove finančni koeficient
K/S (razmerje koristi/stroški), ki je manjši od 1, in sicer znaša 0,000.
II. S kle p f i n a n č ne ana li ze
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
(CBA/ASK-Analize stroškov in koristi).

6.7 .2.2.3

Ekon oms ka a n a li za

Kljub finančnemu bremenu, ki ga predstavlja izvedba obravnavanega investicijskega projekta, prinaša sama
izvedba projekta tudi širše družbeno-ekonomske učinke (koristi oziroma stroške), ki pomembno vplivajo na
blaginjo celotne družbe. Zato se je v nadaljevanju pripravilo ekonomsko analizo denarnih tokov, ki zajemajo tudi
širše družbene koristi, ki jih prinaša investicijski projekt. 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 6.7.2.1 za ekonomsko dobo projekta.
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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.
Tabela 21:

Ekonomski denarni tok za izračun donosnosti kapitala investicijskega projekta po finančni
analizi v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z DDV.
IZRAČUN DONOSNOSTI KAPITALA OBČINE VLOŽENEGA V PROJEKT
ODLIVI

Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

NETO DENARNI
TOK oz. NETO
PRILIVI (razlika
med prilivi in
odlivi)

Letnica (obdobje)

PRILIVI

-2019

0

0

-

€

4.161,05 €

-

€

4.161,05 €

4.574,90 €

-

€

-

€

-

€

2019

1

0

-

€

32.686,41 €

-

€

32.686,41 €

5.373,19 €

-

€

-

€

-

€

2020

2

0

-

€

31.570,05 €

-

€

31.570,05 €

707,73 €

-

€

-

€

-

2021

3

1

-

€

64.295,08 €

-

€

64.295,08 €

-

€

-

€

-

€

2022

4

2

-

€

76.495,08 €

-

€

76.495,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

28.195,08 €

2023

5

3

-

€

98.995,08 €

-

€

98.995,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

50.695,08 €

2024

6

4

-

€

101.395,08 €

-

€

101.395,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

53.095,08 €

2025

7

5

-

€

123.895,08 €

-

€

123.895,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

75.595,08 €

2026

8

6

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2027

9

7

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2028

10

8

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2029

11

9

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2030

12

10

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2031

13

11

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2032

14

12

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

2033

15

13

-

€

126.295,08 €

-

€

126.295,08 €

-

€

-

€

-

€

48.300,00 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

1.543.853,58 €

-

€

1.543.853,58 €

10.655,82 €

-

€

-

€

627.900,00 €

638.555,82 €

905.297,75 €

SKUPAJ

PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

Družbenoekonomske
koristi

Denarni tok na
koncu
ekonomske dobe Ostanek
vrednosti

Skupaj prilivi

Lastna sredstva
občine

Potencialni ostali
Odplačilo kredita
viri financiranja
in obresti
(privatni parnerji)

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja
(Operativni
stroški)

Skupaj odlivi

4.574,90 € -

413,85 €

5.373,19 €

27.313,22 €

€

707,73 €

30.862,32 €

48.300,00 €

48.300,00 €

15.995,08 €
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Tabela 22:

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

DISKONTIRANE VREDNOSTI (5,0%)

Leto obratovanja

SKUPAJ

Leto (zap.št.)

DENARNI TOK INVESTICIJSKA
VLAGANJA

Letnica (obdobje)

DENARNI TOK
NA KONCU
EKONOMSKE
DOBE

-2019

0

0

-

€

4.161,05 €

4.161,05 €

-

€

4.161,05 €

23.074,90 €

4.161,05 €

23.074,90 €

4.161,05 € -

18.913,85 €

23.074,90 €

4.161,05 € -

18.913,85 €

2019

1

0

-

€

32.686,41 €

32.686,41 €

-

€

32.686,41 €

181.261,02 €

32.686,41 €

181.261,02 €

32.686,41 € -

148.574,61 €

172.629,54 €

31.129,91 € -

141.499,63 €

2020

2

0

-

€

31.570,05 €

31.570,05 €

-

€

31.570,05 €

162.312,63 €

31.570,05 €

162.312,63 €

31.570,05 € -

130.742,58 €

147.222,34 €

28.634,97 € -

118.587,37 €

2021

3

1

-

€

64.295,08 €

64.295,08 €

48.300,00 €

15.995,08 €

-

€

64.295,08 €

48.300,00 €

15.995,08 €

15.995,08 €

-

€

13.817,15 €

13.817,15 €

2022

4

2

-

€

76.495,08 €

76.495,08 €

48.300,00 €

28.195,08 €

-

€

76.495,08 €

48.300,00 €

28.195,08 €

28.195,08 €

-

€

23.196,16 €

23.196,16 €

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

2023

5

3

-

€

98.995,08 €

98.995,08 €

48.300,00 €

50.695,08 €

-

€

98.995,08 €

48.300,00 €

50.695,08 €

50.695,08 €

-

€

39.720,92 €

39.720,92 €

2024

6

4

-

€

101.395,08 €

101.395,08 €

48.300,00 €

53.095,08 €

-

€

101.395,08 €

48.300,00 €

53.095,08 €

53.095,08 €

-

€

39.620,37 €

39.620,37 €

2025

7

5

-

€

123.895,08 €

123.895,08 €

48.300,00 €

75.595,08 €

-

€

123.895,08 €

48.300,00 €

75.595,08 €

75.595,08 €

-

€

53.724,01 €

53.724,01 €

2026

8

6

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

52.790,14 €

52.790,14 €

2027

9

7

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

50.276,33 €

50.276,33 €

2028

10

8

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

47.882,21 €

47.882,21 €

2029

11

9

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

45.602,11 €

45.602,11 €

2030

12

10

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

43.430,58 €

43.430,58 €

2031

13

11

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

41.362,46 €

41.362,46 €

2032

14

12

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

39.392,82 €

39.392,82 €

2033

15

13

-

€

126.295,08 €

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

-

€

126.295,08 €

48.300,00 €

77.995,08 €

77.995,08 €

-

€

37.516,97 €

37.516,97 €

-

€

1.543.853,58 €

1.543.853,58 €

627.900,00 €

915.953,58 €

366.648,55 €

1.543.853,58 €

994.548,55 €

915.953,58 €

549.305,03 €

342.926,78 €

592.258,16 €

249.331,38 €

SKUPAJ

-

€
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I.

Ekonoms ki ka za ln i ki u p ra v i č e nost i i zv ed be i nv est i c i j s ke ga proj e kt a

Tabela 23:

Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta.

DINAMIČNI KAZALNIKI
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV
EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA - EIRR

Vrednost

249.331,38 EUR
14,19%

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - ENPV(K)

581.924,00 EUR

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA KAPITALA -EIRR(K)

12,87%

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOP. DONOSA - MISD
EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV
EKONOMSKI KOEFICIENT K/S
DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih)

9,57%
0,73 EUR
1,552
9

STATIČNI KAZALNIKI

Vrednost

Vrednost del na m trase ob reki Vipavi

10,83 EUR

Letni bruto dobiček/izguba na m trase ob reki Vipavi

0,33 EUR

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 249.331,38 EUR, kar pomeni, da je
projekt donosen, saj prinaša investitorjem/lastnikom in upravljavcem absolutni donos v obliki družbenoekonomskih koristi.
Ekonomska interna stopnja donosa je pozitivna in znaša 14,19%, kar potrjuje upravičeno izvedbo projekta, saj je s
širšega družbeno-ekonomskega vidika donosen.
Ekonomska neto sedanja vrednost lastnega kapitala občin je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša
581.924,00 EUR, kar pomeni, da projekt prinaša na vložen lastni kapital občin absolutni donosa, kar nam pove tudi
ekonomska interna stopnja donosa kapitala, ki je pozitivna (12,87%).
Doba vračanja vloženih sredstev po ekonomski analizi znaša 9 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 0,73 EUR, kar pomeni, da na vsak vložen EUR
nam projekt prinaša 0,73 EUR donosa.
Da so po ekonomsko analizi vse koristi, ki jih prinaša projekt, višje od vseh stroškov, nam pove ekonomski
koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 1,552 (na vsako enoto stroškov projekt prinaša 1,552 enot koristi).
II. S kle p e kon oms ke a n a li ze
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
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 »Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi« (scenarij »z
investicijo«).
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6.7 .2.3

Izra č u n ma ks i ma ln e v i š i ne s of i na n c i ra n ja n a podla gi f i n a nč n e v rze li
(s t opn j e pri ma n j klj a j a v f i n a nc i ra n j u )

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 Projects, 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 evropskih kohezijskih sredstev tako, da
prvo leto nismo diskontirali vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka
vrednosti. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 100%.
Tabela 24:

Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta (finančne vrzeli), stalne cene, v
EUR z DDV.
VREDNOSTI V STALNIH CENAH

Leto
Letnica
(zap. številka)
0
-2019
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
2024
7
2025
8
2026
9
2027
10
2028
11
2029
12
2030
13
2031
14
2032
15
2033
SKUPAJ Nediskontirane vrednosti
DISKONTIRANE VREDNOSTI (4%)

Investicijski
stroški

Operativni
stroški

Ostanek
vrednosti

Prihodki

Neto
denarni tok

23.074,90 €

-

€

-

€

-

€ -

181.261,02 €

-

€

-

€

-

€ -

23.074,90 €
181.261,02 €

175.070,24 €

-

€

-

€

-

€ -

175.070,24 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

-

€

48.300,00 €

-

€

-

€ -

48.300,00 €

379.406,16 €

627.900,00 €

-

€

-

€ -

1.007.306,16 €

359.226,62 €

445.919,74 €

-

€

-

€ -

805.146,36 €

V zadnji vrstici so prikazane diskontirane vrednosti, pri tem pa je uporabljena 4% diskontna stopnja.
Tabela 25:

Prikaz diskontiranih in nediskontiranih vrednosti.
Diskontirane vrednosti

Nediskontirane vrednosti

SKUPNI INVESTICIJSKI STROŠKI (v stalnih cenah z DDV)

379.406,16 EUR

Od tega upravičeni stroški (EC)

368.750,34 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov

100,0%

Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov

368.750,34 EUR

Diskontirani investicijski stroški (DIC)

359.226,62 EUR

Diskontirani neto prihodki (DNR)

-445.919,74 EUR
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Tabela 26:

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

805.146,36 EUR

805.146,36 EUR

224,13%

100,00%

826.492,18 EUR

368.750,34 EUR

100,0%

100,0%

826.492,18 EUR

368.750,34 EUR

Obrazložitev:
ð Upravičeni stroški skupaj (EC) po tekočih cenah znašajo 368.750,34 EUR.
ð Najvišja stopnja sofinanciranja (ESRR) je do 100,0% upravičenih stroškov.
ð Maksimalna skupna višina sofinanciranja (ESRR) upravičenih stroškov znaša 368.750,34 EUR.
ð Diskontirani neto prihodki so manjši od nič (DNR<0) in znašajo -445.919,74 EUR.
ð Finančna vrzel znaša 100,00%.
ð Izračunani pripadajoči znesek na podlagi finančne vrzeli in razlage izračuna pripadajočega zneska EU
kohezijskih sredstev iz Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 znaša 368.750,34
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
6.6 tega dokumenta.

6.7 .2.4
6.7 .2.4 .1

An a li za obč u t lj i v os t i i n t ve ga n j
An a li za obč u t lj i v os t i

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, odhodki iz obratovanja (obratovalni stroški) ter prihodki in družbeno ekonomske koristi.
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
izvedbe 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).
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I.

O bč u t lj i v ost ne t o se da nje v re dn os t i n a s pre me mbo klj u č n i h s pre me n lj i v k

Tabela 27:

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

EKONOMSKA ANALIZA

-10%

%
spremembe

OCENA
SPREMENLJIVKE

Osnovni scenarij

%
spremembe

+10%

-10%

%
spremembe

OCENA
SPREMENLJIVKE

Investicijska vlaganja

-

805.146,36 € -

805.146,36 €

0,0%

-

769.223,70 €

4,5%

NI KRITIČNA

249.331,37 €

215.038,69 €

-13,8%

283.624,05 €

13,8%

KRITIČNA

Odhodki iz obratovanja

-

805.146,36 € -

849.738,33 €

-5,5%

-

760.554,39 €

5,5%

NI KRITIČNA

249.331,37 €

215.246,19 €

-13,7%

283.416,55 €

13,7%

KRITIČNA

Družbeno ekonomske koristi

-

805.146,36 € -

805.146,36 €

0,0%

-

805.146,36 €

0,0%

NI KRITIČNA

249.331,37 €

349.709,98 €

40,3%

148.952,76 €

-40,3%

KRITIČNA

Iz zgornje tabele je razvidno, da je finančna neto sedanja vrednost projekta znotraj mej občutljivosti, saj se pri
povečanju oziroma zmanjšanju ključnih spremenljivk za 10,0% spreminja za manj kot 10,0%. Najbolj značilen vpliv
na spremembo finančne neto sedanje vrednosti ima sprememba investicijskih vlaganj. Nobena ključna
spremenljivka ni kritična.
Iz zgornje tabele pa je tudi razvidno, da ekonomska neto sedanja vrednost ni znotraj mej občutljivosti pri vseh
treh ključnih spremenljivkah, saj se pri povečanju oziroma zmanjšanju posamezne ključne spremenljivke za 10,0%
ekonomska neto sedanja vrednost spreminja za več kot 10,0%. Navedeno pomeni, da so vse tri ključne
spremenljivke v okviru ekonomske analize kritične spremenljivke in jim bo potrebno v času samega izvajanja
projekta kot tudi skozi celotno ekonomsko dobo projekta nameniti večjo pozornost ter preprečiti tveganja, da bi
prišlo do spremembe predvidenih vrednosti. Najbolj značilen vpliv na spremembo ekonomske neto sedanje
vrednosti sprememba družbeno ekonomskih koristi projekta (prihodki iz obratovanja).
V nadaljevanju so za kritične spremenljivke v okviru ekonomske analize izračunane tudi mejne vrednosti. Mejna
vrednost je odstotna sprememba kritične spremenljivke, na pogladi katerih ekonomska neto sedanja vrednost
postane nič, pri ostalih nespremenjenih parametrih.
Tabela 28:

Mejne vrednosti za posamezne kritične spremenljivke v okviru ekonomske analize.
Diskontirana vrednost kritičnih spremenljivk
FINANČNA ANALIZA

EKONOMSKA ANALIZA

Osnovni scenarij

NSV=0

Investicijska vlaganja

ni kri ti čna

ni kri ti čna

/

342.926,78 €

592.258,15 €

72,71%

Odhodki iz obratovanja

ni kri ti čna

ni kri ti čna

/

411.527,96 €

660.859,33 €

60,59%

Družbeno ekonomske
koristi

ni kri ti čna

ni kri ti čna

/

1.003.786,11 €

754.454,74 €

-24,84%

Kritične spremenljivke

% spremembe Osnovni scenarij

NSV=0

% spremembe

Vrednost kazalnika ekonomska neto sedanja vrednost bi postala 0,00 EUR, v kolikor bi se investicijski stroški
povečali za 72,71% ali bi se odhodki iz obratovanja povečali za 60,59% ali če bi se prihodki iz obratovanja in druženo
ekonomske koristi projekta zmanjšale za 24,84%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale
nespremenjene.
II. R e zu lt at i i n s kle p a n a li ze obču t lj i v ost i
Rezultati analize občutljivosti kažejo, da v okviru finančne analize tudi velika sprememba posamične ključne
spremenljivke projekta ni kritična, zato ne vpliva na odločitev o izvedbi projekta. Ugotavljamo, da v finančni
analizi upoštevane vrednosti oziroma ključne spremenljivke projekta bistveno ne spreminjajo finančnih
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kazalnikov (finančno neto sedanjo vrednost) upravičenosti izvedbe projekta. Pri finančni analizi nobena ključna
spremenljivka nima kritičnega vpliva na spremembo finančne neto sedanje vrednosti.
Na podlagi izvedene analize občutljivosti v okviru ekonomske analize pa ugotavljamo, da v analiz vse upoštevane
vrednosti oziroma ključne spremenljivke projekta bistveno spreminjajo ekonomske kazalnike (ekonomsko neto
sedanjo vrednost). V okviru ekonomske analize so vse ključne spremenljivke spoznane za kritične
spremenljivke. Za kritične spremenljivke so bile izračunane mejne vrednosti, ki nam povedo, % spremembe
kritične spremenljivke na podlagi katerega bo ekonomska neto sedanja vrednost projekta postala 0,00 EUR.
Vrednost kazalnika ekonomska neto sedanja vrednost bi postala 0,00 EUR, v kolikor bi se investicijski stroški
povečali za 72,71% ali bi se odhodki iz obratovanja povečali za 60,59% ali če bi se prihodki iz obratovanja in druženo
ekonomske koristi projekta zmanjšale za 24,84%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale
nespremenjene.

6.7 .2.4 .2

An a li za t ve ga n j

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:
0,0 (ni prisotno tveganje; minimalno tveganje)
0,1 - 1,0 (nizko tveganje)
1,1 - 2,0 (srednje tveganje)
2,1 - 3,0 (visoko tveganje)

I.

O pi s f a kt orj ev tve ga n j a

T V E GAN J E R A Z VO J A P RO J E K TA IN S P L O ŠN A T V E GAN JA
FT1:
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 strokovno skupino, prejme oceno 1,0. V nasprotnem primeru, da odgovorni
za izvedbo projekta ne izpolnjujejo niti ene zahteve, prejme oceno 3,0.
FT2:
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 3,0. Če je navedeno, v času izdelave investicijske
dokumentacije že vse pridobljeno, prejme oceno 0,0.
FT3:
Tretji faktor tveganja je povezan s tveganjem pridobivanja dovoljenj in soglasij. Dejavniki, ki vplivajo na
tveganja, povezana s pridobivanjem soglasij in gradbenega dovoljenja, v kolikor je potrebno, so: merila in
pogoji za gradnjo stavb, ki izhajajo iz prostorskih aktov, lastništva zemljišč, kjer se bo izvajala operacija, vrsta
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FT4:

FT5:

gradnje in drugih del ter namembnost stavbe, lokacija operacije ipd. Tako npr. veliko število soglasij, ki jih je
potrebno pridobiti za izvedbo operacije (investicijskega projekta) pomeni višje tveganje (3,0) kot če gre za
manjše število soglasij (1,0). Če je navedeno v času izdelave investicijske dokumentacije že vse pridobljeno,
prejme oceno 0,0.
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 0,0. V obratnem primeru prejme oceno
3,0.
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 0,0; v najslabšem obratnem primeru prejme oceno 3,0.

T V E GAN J E V ČA S U I Z GR A DN J E
FT6:
Šesti faktor tveganja je povezan s tveganjem izvedbe projekta. Dejavniki, ki vplivajo na ta tveganja, so: izvedba
postopka javnega naročanja, sprejemanja ustreznih občinskih sklepov in aktov ter 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 oziroma infrastrukture
in da ima veliko število podizvajalcev, da predvidevamo nezanesljivost projektnega izvajalca, prejme oceno
3,0.
FT7:
Sedmi faktor tveganja je povezan s tveganjem uspešnega in pravočasnega prevzema objekta oziroma
infrastrukture in predaje le-te v upravljanje (namenu). Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: vrsta
stavbe/infrastrukture (stavba z vplivi na okolje, stavba, 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, tehnični pregled ali kakovostni
pregled in prevzem izvedenih del, pridobitev uporabnega dovoljenja in izvedbo prevzema, projekt vzdrževanja
in obratovanja ipd.). Tu je zelo pomemben dejavnik tudi pravočasnost izvedbe projekta in pridobitev
uporabnega dovoljenja, kjer je njegova pridobitev zahtevana in v kolikor je potrebno. V primeru, da investitor
in izvajalec del ne izpolnjujeta svojih obveznosti, prejme oceno 3,0.
FT8:
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 1,0. V nasprotnem primeru prejme
oceno 3,0.
T V E GAN J A V ČA S U O B RA TO VA N JA
FT9:
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
3,0. V primeru, da je objekt oziroma izvedena infrastruktura javnega, družbenega pomena in je namenjena
nepridobitni dejavnosti občin, prejme oceno 0,0. V obratnem primeru pa prejme oceno 3,0.
FT10:
Deseti faktor tveganja je povezan z oceno tveganja upravljanja, obratovanja, vzdrževanja infrastrukture in
doseganja planiranih družbeno-ekonomskih koristi. Dejavniki tveganja so: višina stroškov tekočega, rednega
vzdrževanja, 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 (izboljšati naravno okolje in varstvo naravnega okolja ter posledično kakovost bivanjskih
pogojev in življenja občanov). V primeru, da so stroški višji od predvidenih oziroma da se ne dosega
predvidenih družbeno-ekonomskih koristi investicijskega projekta, projekt prejme oceno 3,0; v obratnem
primeru prejme oceno 1,0.
FT11:
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
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okolja. V primeru, da je stopnja uresničitve okoljskega tveganja visoka, prejme oceno 3,0; v obratnem primeru
prejme oceno 1,0.

II. Toč kov a n j e i n ra n gi ra nje f a kt orj ev tv e ga n j a
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
scenarij »z investicijo«. Pri vrednotenju tveganj smo upoštevali ugotovitve do katerih smo prišli tako na podlagi
finančne kot tudi ekonomske (CBA/ASK) analize.
III. R e zu lt at i i n s kle p a n a li ze t ve ga nj
Iz izračuna stopnje tveganja izhaja, da investicijski projekt, ocenjen po zgoraj opisanih faktorjih tveganja, dosega
27,0% vseh možnih točk, kar je še dokaj nizka stopnja tveganja.
Tabela 29:

Izračun stopnje tveganja investicijskega projekta.

Faktorji tveganja

Koeficient
Maksimalno
pomembnost
možno število
i faktorja
točk
(ponder)

Investicijski projekt
Ocena tveganja

Rezultat

1

3

1,0

1,0

FT2 tveganje pridobivanja dokumentacije

3

9

0,0

0,0

FT3 tveganje pridobivanja dovoljenj in soglasij

3

9

0,5

1,5

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

2

6

0,0

0,0

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

2

6

0,0

0,0

FT1

tveganje povezano z vodenjem projekta (odgovornim vodjo)

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja

33

2,5

FT6 tveganje izvedbe projekta

3

9

1,5

4,5

FT7 tveganje uspešnega in pravočasnega prevzema izvedenih del

3

9

2,0

6,0

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

87

23,5

STOPNJA TVEGANJA (delež od max možnih točk)

27,0%

Zaključimo lahko, da investicijski projekt (scenarij »z investicijo«) tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika
izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja
visokega tveganja ter je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko upravičena.
Največje tveganje je predvsem v času izgradnje/izvedbe projekta. Veliko večje tveganje bi predstavljajo ohranjanje
obstoječega stanja (scenarija »brez investicije«), saj le-to ne zagotavlja ohranjanja varstva naravnega okolja ter
živalskih in rastlinskih vrst na območju Nature 2000, ne zagotavlja urejene in predvsem varne in kakovostne
»zelene« infrastrukture ob reki Vipavi ipd., poleg tega pa tudi s širšega družbeno ekonomskega vidika prinaša
mnogo več stroškov kot koristi.
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7

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJEVANJA
PRIPRAVE INVE STICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE

7.1

Potrebna investicijska, projektna in druga dokumentacija
7 . 1. 1

Po tre bna inv e s tic ijs ka do ku me nta c ija

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 pod vrednostjo 500.000,00 EUR je potrebno zagotoviti dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in za
zagotavljanje spremljanja učinkov.
Ker vrednost investicijskega projekta ne presega 500.000,00 EUR z DDV in je izvedba del, ki je predmet tega
dokumenta, izvedba vzdrževalnih del, za kar pa ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, ugotavljamo, da
izdelava investicijskega programa (IP) ni obvezna (potrebna) in se šteje ta dokument, t.j. dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) za investicijski program (IP) ter predstavlja osnovo za odločitev o investiciji. V
okviru DIIP-a so bile za optimalen scenarij, in sicer za scenarij »z investicijo«, izdelane ustrezno prilagojene
finančna in ekonomska analiza, analiza odvisnosti in analiza tveganj, s katerimi smo ocenili in utemeljili
ekonomsko upravičenost izvedbe scenarija »z investicijo« (izvedbo investicijskega projekta). S tem se je v okviru
DIIP-a zadostilo zakonskim zahtevam, ki jih narekuje 10. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) in
lahko DIIP predstavlja osnovo za odločanje o izvedbi investicijskega projekta pod scenarijem »z investicijo«.
Izdelani novelirani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) obravnavamo kot investicijski
program (IP) ter predstavlja osnovo za odločanje o izvedbi investicijskega projekta (operacije).

7 . 1. 2

Po tre bna p ro je ktna in dru ga do ku me nta c ija

Za potrebe izvedbe obravnavanega investicijskega projekta je bila izdelana že vsa potrebna projektna
dokumentacija. Za izvedbo predvidenih del ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, saj so dela opredeljena
kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist.
Po izvedbi predvidenih del bo potrebno izdelati še naslednjo dokumentacijo: 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.
V prihodnje mora Občina Miren-Kostanjevica v skladu z ZJN-3 pripraviti in objaviti še:
ð Javna naročila (JN) z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca del za »Ureditev Tematske naravoslovne
učne poti in vstopne točke«. Izvedba celotnega postopka JN in podpis gradbene pogodbe je predvidena
od Junija 2019 pa do Septembra 2019.
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Javna naročila (JN) z razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca del za »Izvedba ptičje opazovalnice«.
Izvedba celotnega postopka JN in podpis gradbene pogodbe je predvidena od Avgusta 2019 pa do
Septembra 2019.
Javno naročilo (JN) z razpisno dokumentacijo za izbor dobavitelja za postavitev izobraževalnih količkov
in informativnih tabel. Izvedba celotnega postopka JN in podpis pogodbe je predvidena od Junija 2020
pa do Julija 2020.

Ugotovitev smiselnosti izvedbe investicijsk ega projekta

V noveliranem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bilo ugotovljeno:
ð
Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi investicijskega projekta pod scenarijem
»z investicijo«, t.j. ureditev in označitev trase naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi, ki poteka na
območju petih občin Goriške regije, in sicer na območju občine Vipava, občine Ajdovščina, MO Nova Gorica,
občine Renče-Vogrsko in občine Miren-Kostanjevica. Nosilka projekta je Občina Miren-Kostanjevica. V
investicijskem projektu pa sodelujejo tudi Občina Vipava, Občina Ajdovščina, MO Nova Gorica in Občina
Renče-Vogrsko. Glavni razlog izvedbe projekta je predvsem renaturacija reke Vipave ter izvedba predvidenih
ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v Vipavski dolini, ki sodi v
območje Natura 2000. Poleg tega je potrebno tudi evidentirati stanje ogroženih tarčnih vrst in ozaveščati
vse prebivalce območja in tudi obiskovalce o tam živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah posameznega
območja, saj le-to sedaj še ni urejeno. Kot smo že v predhodnem poglavju navedli, je glavni problem tudi
poplavljanje reke, predvsem v njenem spodnjem toku, kar je potrebo tudi z izvedbo projekta rešiti. Tudi sami
prebivalci in obiskovalci območja ne poznajo oziroma niso ustrezno ozaveščeni o pomenu območij Natura
2000, v katerega sodi tudi reka Vipava. Posledica tega pa je slabšanje stanja vrst in habitatnih tipov območja
(neugodno stanje ohranjenosti območja). S tem se želi doseči tudi sinergičen učinek za ohranjanje narave,
ohranjanje kulturne dediščine in omogočiti dostop po javnih poteh, kar trenutno ni urejeno. Želi se, da bi
naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi postala glavna os in nosilka vzpostavljajoče se zelene
infrastrukture. Z ureditvijo in označitvijo tematske poti ter živalskih in rastlinskih vrst, ki so ob reki Vipavi, se
želi prebivalce in obiskovalce spodbuditi k varovanju okolja, ravno tako pa se želi seznaniti čim širše število
prebivalcev in obiskovalcev s problemom reke Vipave in nanjo vezanih rastlinskih in živalskih vrst in
habitatov. Glavni razlog za izvedbo projekta je ravno v prepotrebni krajinski ureditvi, postavitvi temeljev za
zasnovo protipoplavnih rešitev ter občinskega in medobčinskega povezovanja.
ð
Osnovni namen investicijskega projekta je vzpostavitev glavne osi zelene infrastrukture ob reki Vipavi, od
njenega izvira pa do izliva oziroma do meje z Italijo v Mirnu (nadaljnja navezava na poti italijanske strani ni
predmet tega projekta) z namenom ohranjanja in izboljšanja stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini
ter ozaveščanja prebivalcev/obiskovalcev trase o pomenu varstva narave, predvsem rastlinskih in živalskih
vrst ter habitatov ob reki Vipavi ter o ostalih naravnih vrednotah posameznega območja. S tem se bo
spodbudilo lokalne prebivalce in obiskovalce k varovanju naravnega prostora.
ð
Osnovni splošen cilj investicijskega projekta je ureditev naravoslovne tematske učne poti namenjene
kolesarskemu in peš prometu ob reki Vipavi, od njenega izvira pa do izliva (zelene infrastrukture), ki bo
potekala na območju občine Vipava, Ajdovščina, MO Nova Gorica, občine Renče-Vogrsko in občine MirenKostanjevica, ter s tem evidentirati stanje ogroženih tarčnih rastlinskih in živalskih vrst ter ozaveščati
obiskovalce le-te o tam živečih vrstah in ostalih naravnih vrednotah območja. Glavno sporočilo tematske
poti bo vzajemnost človeka in narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente projekta, kot so pomen območij
Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst, pomen
interdisciplinarnega povezovanja stroke z lokalnim prebivalstvom in način varovanja narave. S tem se bo
zagotovilo ustrezno zaščito in urejenost naravnega okolja ob reki Vipavi ter dvignilo kakovost zelene
infrastrukturne opremljenosti sodelujočih občin v projektu.
ð
Specifičen cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v letih 2017-2020 urediti naravoslovno
tematsko učno pot v skupni dolžini cca 47 km, ki bo potekala od izvira reke Vipave pa do meje z Italijo v
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Mirnu. V okviru projekta je predvidena tudi postavitev 13 informacijskih tabel, 67 usmerjevalnih tabel
(količkov), ureditev vstopne točke ter izvedba opazovalnice za ptice.
Izvedba investicijskega projekta bo s svojimi cilji omogočila doseganje ciljev, strategij, normativov,
standardov in zakonskih zahtev tako na občinskih, 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« optimalen scenarij izvedbe projekta.
Vrsta projekta se opredeljuje kot izvedba investicijsko vzdrževalnih del v javno koristi t.j. ureditev in
označitev trase naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi na območju občine Vipava, občine
Ajdovščina, MO Nova Gorica, občine Renče-Vogrsko in občine Miren-Kostanjevica. Predstavitev tehničnega
dela oziroma predvidenih rešitev je izvedena na podlagi obstoječe idejne zasnove projekta.
Vrednost investicijskega projekta (investicijskih stroškov) smo ocenili v stalnih in tekočih cenah. Vrednost
investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 310.988,65 EUR brez DDV oziroma 379.406,16 z DDV; v
tekočih cenah pa znaša 313.715,16 EUR brez DDV oziroma 382.732,50 EUR z DDV.
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 oktobra 2020. Zaključek projekta (finančni zaključek)
je predviden decembra 2020.
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,
trajnostnega razvoja in enakih možnosti, izboljšanja bivalnega okolja in zmanjšanja negativnih vplivov na
okolje.
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 pri investitorjih/lastnikih in prihodnjih upravljavcih
t.j. pri sodelujočih občinah v projektu. Zaradi izvedbe projekta je predvideno odpiranje posrednih,
vzporednih delovnih mest.
Načrt financiranja investicijskega projekta je pokazal, da je finančna konstrukcija investicijskega projekta
zaprta z nepovratnimi javnimi viri EU (Ministrstva za okolje in prostor) iz naslova ESRR v višini 368.750,34
EUR ter iz lastnih virov občin, udeleženk v projektu, v skupni višini 13.982,16 EUR.
Prikazana je projekcija prihodkov in stroškov (odhodkov) investicijskega projekta za ekonomsko dobo 15-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.
Rezultati finančne analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt gledano samo s finančnega
vidika nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo. 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.
Rezultati ekonomske analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po ekonomski analizi
rentabilen in upravičen za izvedbo. Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do
sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oziroma upravičena na
podlagi CBA/ASK, 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 ekonomske (CBA/ASK) analize smiselno in upravičeno izvesti
obravnavani 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, in sicer v predvideni višini v finančni konstrukciji.
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Analiza občutljivosti je pokazala, da v okviru finančne analize nobena ključna spremenljivka nima kritičnega
vpliva na spremembo finančne neto sedanje vrednosti projekta. V okviru ekonomske analize so vse ključne
spremenljivke opredeljene kot kritične spremenljivke. Za kritične spremenljivke so bile izračunane mejne
vrednosti, ki nam povedo, % spremembe kritične spremenljivke na podlagi katerega bo ekonomska neto
sedanja vrednost projekta postala 0,00 EUR. Vrednost kazalnika ekonomska neto sedanja vrednost bi
postala 0,00 EUR, v kolikor bi se investicijski stroški povečali za 72,71% ali bi se odhodki iz obratovanja
povečali za 60,59% ali če bi se prihodki iz obratovanja in druženo ekonomske koristi projekta zmanjšale za
24,84%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale nespremenjene.
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.

Noveliran investicijski dokument (DIIP) je ponovno prikazal upravičeno izvedbo investicijskega projekta
»Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi« ter da projekt zelo dobro uresničuje javni interes na področju
varstva okolja ter izboljšanja in ohranjanja stanja okolja ter biotske raznovrstnosti. Projekt pa tudi zasleduje in
uresničuje cilje občinskih, regijskih, državnih in EU razvojnih strategij in programov.
Investitorju oziroma nosilcu projekta Občini Miren-Kostanjevica, partnericama v projektu Občini Ajdovščina in MO
Nova Gorica ter sodelujočima občinama Občini Vipava in Občini Renče-Vogrsko se predlaga, da se noveliran
investicijski dokument DIIP potrdi in da se odloči za nadaljevanje izvedbe investicijskega projekta pod scenarijem
»z investicijo«. Odločitev za nadaljevanje izvedbe investicijskega projekta »Naravoslovna tematska učna pot ob
reki Vipavi« pa je odvisna od investitorja oziroma nosilca projekta, občin partneric v projektu ter ostalih
sodelujočih občin.
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Priloga I

IZJAVA
Izdelovalca investicijske dokumentacije:

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

NARAVOSLOVNA TEMATSKA UČNA POT
OB REKI VIPAVI
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, junij 2019
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