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1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 
IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV TER 
POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA 

 

1.1 Uvodno pojasnilo 

 
Obravnavana investicija se bo izvajala v okviru Tretjega javnega razpisa za ukrep 
Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki se sofinancira s sredstvi  
Evropskega sklada za ribištvo v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v 
Republiki Sloveniji 2007 – 2013. 
 
Občina Piran, kot investitor, želi urediti razmere na območju ribiškega pristanišča v 
Strunjanu. Območje je trenutno neregulirano, brez vsakršne infrastrukture, danes 
zgolj še pogojno primerno za izvajanje ribiške in školjkarske dejavnosti, saj je zaradi 
naplavin plovba v in iz pristanišča onemogočena ob osekah. 
 
Načrtovani infrastrukturni poseg predvideva ureditev obale z izgradnjo obalnega zidu 
na desnem bregu ustja kanala Stjuža, poglobitev vplovitvenega koridorja in ustja 
kanala Stjuža, izvedbo zaščitnega skalometa ob vplovitvenem koridorju, izvedba 
zaščitnega skalometa vzdolž obale, ureditev privezov, postavitev instalacijskih omaric 
z vodo in elektriko, postavitev zabojnikov za spravilo mrež, ekološkega otoka, 
tehtnice in nadstrešnice in zapornice za omejitev dostopa vozilom, nasutje in utrditev 
platoja. 
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1.2 Investitor Občina Piran 

 
Investitor operacije je Občina Piran. Naloge občine: 
 

 normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 

 upravlja občinsko premoženje, 

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 

 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, 

 skrbi za lokalne javne službe, 

 zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost, 

 pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega 
varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, gibalno ovirane in ostarele, 

 pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in 
rekreacije, 

 skrbi za varstvo tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

 upravlja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo, 

 skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih 
nesreč, 

 ureja javni red v občini, 

 predpisuje nekatere davke in občinske dajatve. 
 
Občina opravlja tudi naloge, katerih pristojnost z njenim soglasjem država z zakonom 
prenese nanjo, če za to država zagotavlja ustrezna sredstva za njihovo opravljanje. 

Splošni podatki: 

 GEOGRAFSKA LEGA: skrajni jugozahodni del Republike Slovenije. Na 
kopnem meji z državo Hrvaško in na morju s Hrvaško in Italijo. Pretežni del 
občine sodi v priobalni pas, razen grebena z zaselki Nova vas, Padna in Sv. 
Peter. 

 POVRŠINA: 46,6 km2 
 NAJVIŠJA TOČKA: Baretovec pri Padni z 289 m nadmorske višine. 
 NAJVEČJA GLOBINA MORJA: 30 m. 
 DOLŽINA MORSKE OBALE: 17,9 km 
 DOLŽINA OBČINSKIH CEST: 164,794 km, lokalnih cest 58,916 km 
 LETALIŠČE SEČOVLJE: dolžina pristajalne steze 1200 m, širina 30 m - v 

načrtu je podaljšanje steze za 200 m. 
 MARINA PORTOROŽ: več kot 1000 privezov v morju in na kopnem, 2 

hangarja, vse servisne in vzdrževalne storitve, sprejem plovil z ugrezom do 
3,5 m in dolžino do 22 m 

 NASELJA OBČINE PIRAN: Bužini, Dragonja, Lucija, Mlini, Nova vas, Padna, 
Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter, Škodelini, Škrile 

 ŠTEVILO PREBIVALCEV: 17.643 (vir: SURS, podatki za 2012, 1. polletje) 
 OBČINSKI PRAZNIK: 15. oktober, Ustanovitev prvega Mornariškega odreda 

Koper leta 1944 
 OBČINSKO PRIZNANJE: Najvišje občinsko priznanje je Zlati grb Občine 

Piran. 
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1.3 Bodoči upravljavec Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. 

 
Upravljavec carinskega oz. turističnega pomola je Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., 
ki je podjetje v 100% lasti Občine Piran. Dejavnosti družbe so organizirane v 
naslednjih sektorjih: 
 

 sektor javnih služb varstva okolja, 

 sektor turistične infrastrukture, 

 investicijsko tehnični sektor in 

 sektor splošnih služb.  
 
JP Okolje Piran izvaja naslednje dejavnosti: 
 

 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

 ravnanje s komunalnimi odpadki, 

 odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 

 upravljanje, vzdrževanje kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in 
naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb, javna snaga in 
čiščenje javnih površin, 

 urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 

 upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč, 

 pogrebne storitve.  
 

Podjetje je po svoji dejavnosti zelo heterogeno in deluje na več različnih lokacijah. 
Storitve izvaja na področju celotne občine Piran. 

 

1.4 Izdelovalec investicijskega programa 

 
Izdelovalec investicijskega programa je družba Elmarkt d.o.o., ki je na trgu prisotna 
od leta 1990 in nudi storitve na področju izdelave investicijske dokumentacije, 
ekonomskih in finančnih analiz, posamičnih programov ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, svetovanja za pridobivanje 
nepovratnih sredstev RS in EU, svetovanja pri izpeljavi postopkov javno-zasebnega 
partnerstva, ter organizacije izvajanja investicij in investitorski inženiring. 
 

1.5 Namen in cilji investicije 

 
Splošni cilj investicije: celovita ureditev ribiške infrastrukture 
 
Specifični cilji projekta so predvsem: 

 izboljšanje pogojev za pretovor ribiških proizvodov s posodobitvijo pristanišča,  

 izboljšanje varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju, 

 primerna ureditev oskrbe ribiških plovil z vodo in energijo,  

 ureditev prostorov za skladiščenje ribiške opreme, 

 ureditev ekološkega otoka za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov. 
 
 



IP          Ribiško pristanišče Strunjan 

 
 

9 

Ciljne skupine projekta: strunjanski ribiči in školjkarji  
 
 
Naložba predvideva naslednje izboljšave: 

 poglobitev vplovitvenega koridorja in ustja kanala Stjuža z utrditvijo leve 
brežine, 

 ureditev obalnega zidu na desnem bregu ustju kanala Stjuža (ploščad in 
privezi), 

 izvedba 30 m zaščitnega skalometa ob vplovitvenem koridorju, 

 izvedba zaščitnega skalometa vzdolž obale (severno od ploščadi) 

 ureditev 13 privezov za plovila dolžine 6 do 8m, 

 ureditev 1 bočnega priveza začasnega značaja (natovarjanje in raztovarjanje, 
za plovila dolžine do  18,5m), 

 postavitev 3 instalacijskih omaric (voda, elektrika) ter vodovodnega in elektro 
omrežja do omaric. 

 postavitev 8 zabojnikov za spravilo mrež, ekološkega otoka, tehtnice, 
nadstrešnice in zapornice za omejitev dostopa vozilom, 

 sanacija in protierozijska utrditev nasutega platoja. 
 
Neposredni rezultati projekta so ureditev osnovnih pogojev za delo ribičev in 
školjkarjev v skladu s predpisi in prakso EU. Z obnovo ribiškega pristanišča bo 
zagotovljena trajnostna uporaba območja in izboljšani bodo pogoji  za delo in varnost 
ribičev.   
 

1.6 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (s pojasnili 
glede potega aktivnosti in morebitnih sprememb do priprave 
investicijskega programa) 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je predvideval dve varianti, »z« 
investicijo in »brez« investicije.  
 
DIIP je predvideval varianto »z« investicijo v enakem obsegu, kakor je predvidena v 
investicijskem programu. Stroškovno gledano je DIIP predvideval strošek investicije 
po stalnih in tekočih cenah v znesku 1.052.942,31 brez DDV, kar predstavlja tudi 
upravičene stroške investicije. DDV oz. neupravičeni stroški znašajo 231.647,31 
EUR, vsi stroški operacije pa 1.284.589,62 EUR. 
  
Časovni načrt je v DIIP predvideval pričetek izvedbe del aprila 2015, konec pa 
oktobra 2015. V investicijskem programu se časovni načrt ne spreminja. 
 
DIIP je predvideval 90% sofinanciranje upravičenih stroškov operacije s strani 
Ministrstva za okolje in Evropskega sklada za ribištvo. Preostala sredstva zagotavlja 
investitor sam. V investicijskem programu se finančna konstrukcija ne spreminja. 
 
V DIIP je bil kot upravljavec bodoče infrastrukture naveden JZ Krajinski park 
Strunjan. V IP je prišlo do spremembe, saj se kot upravljavec določa Javno podjetje 
Okolje Piran d.o.o., ki je že sedaj določen kot upravljavec vseh lokacij ribiškega 
pristanišča Piran.  
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1 Cilji investicije 

 
Splošni cilj investicije: celovita ureditev ribiške infrastrukture 
 
Specifični cilji projekta so predvsem: 

 izboljšanje pogojev za pretovor ribiških proizvodov s posodobitvijo pristanišča,  

 izboljšanje varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju, 

 primerna ureditev oskrbe ribiških plovil z vodo in energijo,  

 ureditev prostorov za skladiščenje ribiške opreme, 

 ureditev ekološkega otoka za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov. 
 
 
Ciljne skupine projekta: strunjanski ribiči in školjkarji  
 
 
Naložba predvideva naslednje izboljšave: 

 poglobitev vplovitvenega koridorja in ustja kanala Stjuža z utrditvijo leve 
brežine, 

 ureditev obalnega zidu na desnem bregu ustju kanala Stjuža (ploščad in 
privezi), 

 izvedba 30 m zaščitnega skalometa ob vplovitvenem koridorju, 

 izvedba zaščitnega skalometa vzdolž obale (severno od ploščadi) 

 ureditev 13 privezov za plovila dolžine 6 do 8m, 

 ureditev 1 bočnega priveza začasnega značaja (natovarjanje in raztovarjanje, 
za plovila dolžine do  18,5m), 

 postavitev 3 instalacijskih omaric (voda, elektrika) ter vodovodnega in elektro 
omrežja do omaric. 

 postavitev 8 zabojnikov za spravilo mrež, ekološkega otoka, tehtnice, 
nadstrešnice in zapornice za omejitev dostopa vozilom, 

 sanacija in protierozijska utrditev nasutega platoja. 
 
Neposredni rezultati projekta so ureditev osnovnih pogojev za delo ribičev in 
školjkarjev v skladu s predpisi in prakso EU. Z obnovo ribiškega pristanišča bo 
zagotovljena trajnostna uporaba območja in izboljšani bodo pogoji  za delo in varnost 
ribičev.   
 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

 

 IDZ - »Rekonstrukcija pristanišča«, februar 2013, Studio Mediterana d.o.o., št. 
09/14, OVP Andrej Mlakar u.d.i.a. A-0948. 

 PGD – »Ureditev obalnega zidu na ustju kanala Stjuža«, februar 2014, Isan 12 
d.o.o., št. proj.03-2/14, OVP Andrej Mlakar, u.d.i.a., A-0948. 

 PZI – »Ureditev poglobitve na ustju kanala Stjuža ter izvedba zaščitnega 
skalometa«, februar 2014, Isan 12 d.o.o., št. proj. 03-1/14, OVP Andrej 
Mlakar, u.d.i.a., A-0948. 
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 PGD - "Ureditev ribiškega pristanišča na ustju kanala Stjuža«, junij 2014, Isan 
12 d.o.o., št. proj.03-3/14, OVP Andrej Mlakar, u.d.i.a., A-0948. 

 DIIP »Ribiško pristanišče Strunjan«, št. DIIP 012/2014, oktober 2014, Elmarkt 
d.o.o., 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010), 

 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014), 

 Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/2004 in spremembe), 

 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/2008, 99/2008, 
18/2013). 
 

2.3 Upoštevane variante in utemeljitev izbire optimalne variante 

 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili obravnavani varianti 
»brez« in »z« investicijo. V investicijskem programu je obravnavana varianta urejanja 
ribiškega pristanišča Strunjan. Investicijski program je podrobno obravnaval 
investicijo in zaključil, da je investicija racionalno zastavljena, ter da je njegova 
izvedba ekonomsko upravičena. S pomočjo Ministrstva za kmetijstvo in Evropskega 
sklada za ribištvo bodo stroški vzpostavitve infrastrukture za Občino Piran minimalni. 
 

2.4 Odgovorne osebe za izvajanje investicije 

 
Naročnik in investitor: 
 
Občina Piran, odgovorna oseba: Peter Bossman, dr. med, župan 
 
vodja projekta: Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon., vodja urada za gospodarstvo in 
turizem Občine Piran 
 
izvajanje tehničnega dela projekta: Karmen Pines, dipl. inž. gradb., svetovalka za 
investicije 
 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije: 
 
Isan 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5C, 6000 Koper 
Odgovorni vodja projekta: Andrej Mlakar, u.d.i.a. A-0948. 
 
 
Izdelovalec investicijske dokumentacije: 
 
Elmarkt d.o.o, Sončna pot 42, 6320 Portorož 
Odgovorna oseba: Andraž Eller, univ. dipl. ekon. – direktor 
Kontaktna oseba: Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (un) – vodja projektov 
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2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 

 
Že izvedene aktivnosti: 

 zbiranje ponudb za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in izbor, 

 izdelava IDZ, 

 izdelava PGD/PZI 

 zbiranje ponudb za izbor izdelovalca investicijske dokumentacije in izbor, 

 izdelava in potrditev DIIP, 

 izdelava IP s CBA, 
 
Aktivnosti potrebne za dokončanje investicije: 

 potrditev IP s CBA, 

 pridobitev gradbenega dovoljenja, 

 prijava na razpis za nepovratna sredstva ESR, 

 podpis pogodbe o sofinanciranju investicije s strani ESR, 

 izvedba JR za pridobitev izvajalca GOI del, 

 podpis pogodbe z izvajalcem GOI del, 

 izvedba JN za izbor izvajalca strokovnega nadzora in izbor, 

 izvedba nadgradnje, 

 izdelava PID in geodetskega posnetka, 

 odprava pomanjkljivosti in tehnični pregled, 

 pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije 

 
Tabela 1: ocena vrednosti investicije po stalnih (november) in tekočih cenah  
 
Upravičeni stroški operacije

Stroškovna postavka / Leto 2014 2015 Skupaj

1. DIIP, IP s CBA, pomoč pri vlogi, svetovanje, zahtevki, por. o izv. 9.600,00 7.350,00 16.950,00

2. Projektna dokumentacija (IDZ, PGD PZI, geod, pos., PID) 26.000,00 8.000,00 34.000,00

3. Strokovni nadzor (2 % GOI) 0,00 19.500,00 19.500,00

4. Projektantski nadzor in geomehanski nadzor 0,00 19.500,00 19.500,00

5. GOI dela 0,00 962.992,31 962.992,31

5.1

Naložbe v opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, 

skladiščenje in preodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih 0,00 53.659,98 53.659,98

5.2 Naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom, vodo in elektriko 0,00 25.740,00 25.740,00

5.3

Gradbena in obrtniška dela za izgradnjo poosdobitev in razširitev privezov 

za večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem 0,00 883.592,33 883.592,33

Upravičeni stroški SKUPAJ 35.600,00 1.017.342,31 1.052.942,31

Neupravičeni stroški operacije

6. DDV 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Neupravičeni stroški SKUPAJ 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Skupni stroški operacije

Vsi stroški SKUPAJ 43.432,00 1.241.157,62 1.284.589,62
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Ocena upravičenih stroškov investicije, po stalnih in tekočih, cenah znaša 
1.052.942,31 EUR, ocena neupravičenih stroškov za sofinanciranje s strani ESR pa 
231.647,31 EUR. Skupni stroški so tako ocenjeni na 1.284.589,62 EUR. 
 
Tabela 2: načrtovana finančna konstrukcija po stalnih (november) in tekočih cenah 
 
Vir / Leto 2014 2015 Skupaj %

Upravičeni stroški operacije

Občina Piran 3.560,00 101.734,23 105.294,23 10,00%

Nepovratna sredstva ESR 32.040,00 915.608,08 947.648,08 90,00%

Skupaj upravičeni stroški 35.600,00 1.017.342,31 1.052.942,31 100,00%

Neupravičeni stroški operacije

Občina Piran 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Skupaj neupravičeni stroški 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Skupni stroški operacije:

Skupaj 43.432,00 1.241.157,62 1.284.589,62

 
Ocenjujemo, da bo Občina Piran za izvedbo investicije prispevala 105.294,23 EUR 
upravičenih stroškov in 231.647,31 EUR neupravičenih stroškov, S strani ESR pa se 
pričakuje 947.648,08 EUR nepovratnih sredstev. 
 

2.7 Upravičenost investicije (zbirni prikaz rezultatov) 

 
Varianta »brez« investicije je tista, ki predvideva, da se projekt ne izvede. Brez 
investicije investitor ne bo dosegel zastavljenih ciljev, zato to varianto ocenjujemo kot 
nesprejemljivo. Varianta »z« investicijo se je izkazala kot sprejemljiva tako iz 
vsebinskega kakor tudi finančnega in ekonomskega vidika, zato ocenjujemo, da je to 
optimalna rešitev opisane problematike. 
 
Izračun donosnosti variante »z« investicijo« je ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, 
pokazal negativno finančno donosnost naložbe (FNSV, FISD), hkrati pa so bile 
predstavljene izrazite ekonomske koristi širše družbene skupnosti. Vključevanje teh 
koristi v presojo upravičenosti investicije nas privedejo do pozitivnega rezultata, ki 
pomeni, da te koristi opravičujejo negativni finančni rezultat investicije. 
 
Končna ugotovitev je, da je izbira variante »z« investicijo v vseh ozirih 
potrebna in upravičen strošek Občine Piran. Investicija je ekonomsko 
upravičena poleg tega pa racionalno zastavljena, saj so vse stroškovne 
postavke posledica preverjenih splošnih cen na trgu. Investitorju svetujemo, 
da nadaljuje iz izvedbo investicije, kakor začrtano v tem dokumentu. 
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Analitični prikaz rezultatov variante »z investicijo«: 
 

Vrednost celotne investicije po stalnih in tekočih cenah z DDV 1.284.589,62 EUR  

Vrednost celotne investicije po stalnih in tekočih cenah brez DDV 1.052.942,31 EUR 

Upravičeni stroški investicije (EC) tekočih cenah   1.052.942,31 EUR 

Trajanje investicijskega projekta      2014 - 2015 

Referenčna doba investicije      25 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)          -1.226.677,96 EUR 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost    -1,02 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev               se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti     -7,55% 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR)   -6.042,23 EUR 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)             1.203.392,39 EUR 

Izračunana finančna vrzel (R)                                                    100,00 % 

Izračunan najvišji znesek za sofinanciranje     947.648,08 EUR 

Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje                      947.648,08 EUR 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)         vsaj 45.327,98 EUR 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost    vsaj 0,05 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev   največ 25 let 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti       vsaj 7% 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

 

3.1 Investitor 

 
Investitor je Občina Piran, ki jo zastopa župan, Peter Bossman. 
 
 
Naziv 

 

 

Naslov Tartinijev trg 2 
Odgovorna oseba Peter Bossman, dr. med. - župan 

Vodja projekta 
Ljubo Bertok univ. dipl. ekon. – vodja urada za 
gospodarstvo in turizem 

Telefon 05 671 03 30 
Telefax 05 671 03 43 

Spletni naslov 
E-mail 

http://www.piran.si 
ljubo.bertok@piran.si 

 

 

 Odgovorna oseba: 
 
 

 
Peter Bossman, dr. med, Župan  __________________ 

 
 
 
 
 

 Vodja projekta: 
 
 

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon., vodja urada za gospodarstvo in turizem  
 

  
 
       __________________ 
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3.2 Upravljavec 

 
Upravljavec infrastrukture je Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., ki ga zastopa 
direktor, Darij Barrile. 
 
 

 
Naziv 

 

JAVNO PODJETJE 
OKOLJE PIRAN d.o.o. 

 

 

Naslov Arze 1b 
6330 Piran – Pirano  

Odgovorna oseba Darij Barrile, univ. dipl. ekon. - direktor 
Telefon 05 / 617 50 00 
Telefax 05 / 617 50 15 
Spletni naslov www.okoljepiran.si 

E-mail info@okoljepiran.si 

 

 
 

 Odgovorna oseba: 
 

Darij Barrile, direktor    __________________ 

http://www.okoljepiran.si/
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3.3 Izdelovalec investicijskega programa 

 
Izdelovalec Investicijskega programa je družba Elmarkt d.o.o., ki je na trgu prisotna 
od leta 1990 in nudi storitve na področju izdelave investicijske dokumentacije, 
ekonomskih in finančnih analiz, posamičnih programov ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, svetovanja za pridobivanje 
nepovratnih sredstev RS in EU, svetovanja pri izpeljavi postopkov javno-zasebnega 
partnerstva, ter organizacije izvajanja investicij in investitorski inženiring. 
 
 

 
 
Naziv 

 
 
 
 

 
 
 

Naslov Sončna pot 42,  
6320 Portorož – Portorose  

Odgovorna oseba Andraž Eller, univ. dipl. ekon - direktor 

Kontaktna oseba Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (un) – vodja projektov 

Telefon 08 / 205 06 12 

Telefax 08 / 205 06 15 

Spletni naslov www.elmarkt.si 

E-mail info@elmarkt.si 

 
 
 

 Avtorja dokumenta: 
 
 Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (un) 

Andraž Eller, univ. dipl. ekon. 
 
 
 

 Odgovorna oseba: 
 
 

Andraž Eller, direktor          __________________ 
 

  

http://www.elmarkt.si/
mailto:info@elmarkt.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA S STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

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

 
Obravnavano območje, predstavlja neposredni priobalni in morski del ob naravnih 
vrednotah Laguna Stjuža in Strunjanske soline. Kopensko območje rekonstrukcije 
ribiškega pristanišča ni urejeno in je sedaj v uporabi kot parkirišče. Ker območje ni 
nadzorovano ali omejeno lahko kdorkoli do njega vstopa z vozilom.  
 
Vodni del območja obsega plovni kanal, ki je zaradi naplavin, ki se nabirajo že vrsto 
let, zelo plitek. Ob obstoječem obalnem zidu ni možnosti pristajanja. Na zahodnem 
delu je bil nekoč postavljen zaščitni skalomet, ki je sedaj že porušen. Skalomet je 
varoval obalo pred vplivi morja. Območje je s solinami povezano preko brvi, ki je bila 
pred kratkim obnovljena. Trenutno stanje ne omogoča optimalne izkoriščenosti 
območja, saj je degradirano in neurejeno. Ribiško pristanišče v Strunjanu ja v Odloku 
o ribiškem pristanišču definirano, vendar pa nima še določenega upravljavca. 
 
Na območju deluje 11 plovil registriranih za ribolov in školjkarstvo. Infrastruktura je, 
če ne štejemo samega priveza, teko rekoč neobstoječa. Občina Piran je pristopila k 
reševanju problematike saj namerava območje ustrezno urediti, urejana bo tudi 
infrastruktura in izvedena poglobitev, saj sedaj nekatera plovila ne morejo vpluti ali 
izpluti ob oseki. Izvedba investicije bo zagotovila pogoje za varen iztovor ribe in 
školjk, omejila dostop do območja, ki je v turistični sezoni vsakodnevno oblegano, kar 
povzroča velike težave pri manipulaciji s tovorom. 
 
Slika 1: Fotografije območja 
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4.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 

 
Investicija je usklajena z naslednjimi dokumenti: 

 Uredba sveta (ES) št. 1198/2006, z dne 27. julija 2006, o Evropskem skladu 
za Ribištvo. 

 Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji za obdobje 
2007-2013. 

 Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji za obdobje 2007-
2013. 

 
Investicija ima podlago v prostorskih aktih Občine Piran in izdanih dovoljenjih s 
področja vodne in pristaniške infrastrukture. Sredstva za izvedbo investicij so 
zagotovljena v občinskem proračunu. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  

 
Rekonstrukcija ribiškega pristanišča v Strunjanu bo izboljšala pogoje dela ribičev in 
školjkarjev, vendar iz tržnega vidika ne bo doprinesla k večjemu prihodku 
upravljavca, saj so že sedaj ribiči v Občini Piranu oproščeni plačila priveznine. 
Načrtovano je, da bodo ribiči in školjkarji oproščeni plačila priveznine tudi po izvedbi 
investicije. 
 
Zaradi visokih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja obravnavana 
investicija ne prinaša profita. 
 
Izračuni finančnih kazalnikov iz dejavnosti ponujanja storitev ribičem so podrobneje 
predstavljene v 14. poglavju. 
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 

 
V nadaljevanju podajamo povzetke iz: 
 

 PGD – »Ureditev obalnega zidu na ustju kanala Stjuža«, februar 2014, Isan 12 
d.o.o., št. proj.03-2/14, OVP Andrej Mlakar, u.d.i.a., A-0948. 

 PZI – »Ureditev poglobitve na ustju kanala Stjuža ter izvedba zaščitnega 
skalometa«, februar 2014, Isan 12 d.o.o., št. proj. 03-1/14, OVP Andrej 
Mlakar, u.d.i.a., A-0948. 

 PGD - "Ureditev ribiškega pristanišča na ustju kanala Stjuža«, junij 2014, Isan 
12 d.o.o., št. proj.03-3/14, OVP Andrej Mlakar, u.d.i.a., A-0948. 

 
 
Ureditev obalnega zidu na ustju kanala Stjuža 
 
Predmet PGD projekta št 03-2/14 je: 

 Odstranitev obstoječe brvi in ponovna vgradnja na istem mestu.  

 Izvedba rušitvenih del na območju predvidene gradnje. 

 Izdelava obalnega zidu s koto krone +1,60, z globino temelja dna na koti -2,80 
v dolžini 39m. 

 Izdelava obalnega zidu s koto krone +1,60, z globino dna na koti -1,80 v 
dolžini 30,4m in 8,00m (skupno 38,40m). 

 Izdelava obalnega zidu s koto krone +1,60, z globino dna na koti -1,30 v 
dolžini 18,75m. 

 Izdelava novega opornika mostu na desnem bregu kanala. 

 Izvedba zasipa izza novo zgrajenih zidov in končna poravnava platoja s 
tamponskim drobljencem. 

 Morebitne ureditev tlakov in arhitektonska ureditev platoja je predmet načrta 
arhitekture. 

 
 
Ureditev poglobitve na ustju kanala Stjuža ter izvedba zaščitnega skalometa 
 

Predmet vzdrževalnih del obravnavanih v PZI projektu št 03-1/14 je: 

 Odstranitev in deponiranje do ponovne vgradnje obstoječega skalometa 
na levem bregu kanala. 

 Zavarovanje obstoječega zidu na levem bregu. 

 Zavarovanje levega opornika brvi. 

 Izvedba začasne deponije izkopnega materiala. 

 Izvedba poglobitve kanala na koto -2,00 na odseku do brvi. 

 Izvedba poglobitve kanala na koto -1,00 na odseku od brvi vzvodno. 

 Trajna vgradnja odcejanega materiala v nasip Stjuže. 

 Izvedba zaščitnega skalometa na desnem bregu ustja kanala. 
 
Zaradi naravovarstvenih zahtev se predvidena dela se izvedejo v terminu od 1. 
septembra 2014 do 27. februarja 2015. 
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Ureditev ribiškega pristanišča na ustju kanala Stjuža 
 
Izvedba del v PGD projektu št. 03-3/14 je predvidena v treh ločenih fazah. 
Posamezna faza predstavljajo zaključeno celoto, ki se bo v uporabo predajala s 
tehničnim pregledom po zaključku posamezne faze. 
 
V I. fazi, ki je predmet te investicije je predvidena: 

 Izvedba rušitvenih del na območju predvidene gradnje. 

 Izdelava severnega dela obalnega zidu s koto krone +1,60, s temeljem na koti   
-1,80 v dolžini 35m. 

 Izvedba in oblikovanje nasutega platoja. Plato se uredi izključno iz flišnega 
materiala, s končno ureditvijo površin s plastjo drobljenca iz peščenjaka. 

 Ureditev objektov za potrebe ribičev in ureditev obstoječega ekološkega otoka. 
Izvedba obojega je predmet v načrta arhitekture. 

 Izvedba inštalacijskih omaric za oskrbo plovil z vodo in elektriko ter izvedba 
hidrantnih omaric z gasilniki. 

 Izvedba vodovodnega omrežja za dovod vode do inštalacijskih omaric, z 
navezavo na javno vodovodno omrežje. 

 Izvedba elektroenergetskega omrežja za dovod elektrike do inštalacijskih 
omaric, z navezavo na obstoječe javno elektro omrežje. 

  Ureditev meteorne kanalizacije za odvajanje padavinskih voda z območja 
objektov za potrebe ribištva in ekološkega otoka. 

 Ureditev priveznih mest za privezovanje plovil. 

 Izdelava parapetnega zidu namenjenega zaščiti pred valovanjem, s koto krone 
na +2,50. 

 Izvedba skalometa namenjenega zaščiti pred valovanjem, s koto krone na 
+2,50. 

 Izvedba protierozijskega varovanja brežin na območju nasutega platoja, z 
vrhom ureditve na koti +0,20. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

 
Občina Piran 
 
Za izvajanje investicije je pristojen Urad za gospodarstvo in turizem, vodja projekta je 
Ljubo Bertok univ. dipl. ekon., vodja Urada za gospodarstvo in turizem. 
 
  
Slika 2: organigram Občine Piran 
 

 
 
Zaradi obravnavane investicije se pri investitorju ne bodo pojavile potrebe po 
zaposlovanju dodatnega kadra. 
 
 
Javni zavod Okolje Piran 
 
Zaradi izvedbe investicije se pri upravljavcu ne bodo pojavile potrebe po 
zaposlovanju dodatnih kadrov. 
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Slika 3: organigram JP Okolje Piran 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, 
LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV 
IN IZHODIŠČ ZA OCENO 

 

8.1 Opis investicije 

 
Skladnost investicije z razpisom 
 
Investicija se prijavlja na Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta 
iztovora in zavetja, ki se sofinancira s sredstvi  Evropskega sklada za ribištvo v okviru 
Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 – 2013. 
 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010), so 
»upravičeni stroški« tisti, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe 
javnih sredstev v projektu ali programu.  
 
Upravičeni stroški naložbe so samo tisti stroški naložbe, ki so nastali od dneva 
uzdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najkasneje do 
31.12.2015. Upravičeni splošni stroški , ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali od 1.1.2007 dalje.  
 
 
Upravičeni stroški po tem razpisu so: 
 

Upravičeni stroški se priznajo do zgornje priznane vrednosti naložbe.  

 

 naložbe v naprave in opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, 

skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih, in sicer: 

 naprave in oprema za manipulacijo s tovorom (viličarji);  

 tekoči trakovi (za razkladanje ribe in nakladanje ledu na plovila);  

 ureditev ali posodobitev mesta iztovora in prve prodaje rib v skladu z 

veljavno zakonodajo;  

 prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne opreme, ribiških proizvodov 

in delovnih pripomočkov in opreme (stiropornih zabojčkov);  

 hladilnice;  

 tehtnice oziroma sistemi za tehtanje;  

 delovne mize;  

 naprave in oprema za popravilo ribiških plovil ter ribolovnega orodja;  

 izboljšave naprav in opreme za ravnanje z odpadki;  

 izboljšave naprav in opreme za zagotovitev varnosti v ribiškem pristanišču 

(izboljšave osvetlitve, sredstev in opreme za požarno varnost, stebričkov, 

navigacijskih luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja 

ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);  
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 plavajoči dostopi do plovil za iztovarjanje ribiških proizvodov;  

 sanitarije za ribiče in pristojne službe;  

 pokrit prostor ali pisarna za delo ribičev in pristojnih služb;  

 izboljšave naprav in opreme za vzdrževanje in čiščenje ribiškega 

pristanišča ter za varstvo morja pred onesnaženjem.   

 

 naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom, vodo, in elektriko, in sicer:  

 naprave in oprema za oskrbo z gorivom;  

 naprave in oprema za oskrbo z ledom;  

 naprave in oprema za oskrbo z vodo;  

 naprave in oprema za oskrbo z elektriko;  

 rezervoarji za gorivo, vodo, odpadke.  

 

 gradbena in obrtniška dela za izgradnjo, posodobitev in razširitev privezov za 

večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem; upoštevajo se stroški 

dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški 

izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);  

 

 splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, in sicer honorarji 

projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske 

upravičenosti, investicijski načrt, in študije vpliva na okolje, do višine 12 

odstotkov priznane vrednosti naložbe.  

 
Opredelitev investicije za potrebe prijave za pridobitev nepovratnih sredstev 
ESR 
 
Projekt se prijavlja na javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in 
zavetja. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja iz OP 2007-2013, ki prispeva k 
izboljševanju obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora ter izboljševanju pogojev 
za ribiče v obstoječih ribiških pristaniščih. 
 
Predmet podpore so naložbe v: 

 že obstoječa javna ribiška pristanišča v interesu ribičev in ribogojcev, ki 
uporabljajo pristanišča, in ki izboljšujejo ponujene storitve; 

 prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, 
ki jih priobalni ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja. 

 
Že obstoječa javna ribiška pristanišča so upravičena do podpore le, če so izvedene 
naložbe: 
 

 v skupnem interesu, 

 širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja, 

 usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce 
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Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je 
naslednja: 
 

 75% upravičenih izdatkov se zagotovi iz virov EU; 

 15% upravičenih izdatkov zagotovi Republika Slovenija; 

 10% upravičenih izdatkov zagotovi občina (upravičenec). 
 
Višina sofinanciranja je omejena kot sledi: 
 

 najnižja priznana vrednost naložbe znaša 5.000 EUR na posamezno vlogo; 

 najvišja priznana vrednost naložbe znaša 4.000.000 EUR na posamezno 
vlogo; 

 upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz tega 
ukrepa pridobi največ 4.000.000 EUR pomoči. 

 
Potrebno je poudariti, da je Občina Piran iz naslova tega ukrepa pridobila že 
2.400.000,00 EUR. 
 
Izhodišča za ocene vrednosti: 
 

 DDV znaša 22%, 

 Strošek izdelave investicijske dokumentacije (DIIP + IP s CBA), pomoči pri 
pripravi vloge, svetovanja pri izvajanju in pomoč pri pripravi zahtevkov ter 
izdelava poročila o izvajanju investicije je podan na podlagi ponudbe 
izbranega izvajalca, podjetja Elmarkt d.o.o. iz Portorož. 

 Strošek izdelave projektne dokumentacije: IDZ, PGD, PZI, je podan na podlagi 
ponudbe izbranega izdelovalca, podjetja Isan12 d.o.o. iz Kopra. Strošek 
geodetskega posnetka in izdelava PID je ocenjen na 8.000,00 EUR + DDV 

 Ocena stroškov GOI del je podana v skladu s projektantskim predračunom iz 
popisov del, ki jih je pripravi Isan12 d.o.o. 

 Strošek strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del je ocenjen na 2 % 
vrednosti GOI del. 

 Strošek projektantskega in geomehanskega nadzora je ocenjen na 2 % 
vrednosti GOI del. 

 
 
V skladu s 5. točko 11. člena »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur. l. 60/2006, 54/2010), je 
potrebno prikazati oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah v primeru, da je 
predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Ker je v konkretnem primeru 
predvidena časovna dinamika približno 1 let in predvsem, ker bodo cene GOI del 
določene z javnim naročilom v začetku leta 2015 ocenjujemo, da so stalne cene 
enake tekočim. 
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8.2 Ocena vrednosti investicije 

 
Tabela 3: ocena vrednosti investicije po stalnih (november 2014) in tekočih cenah 
(celotni stroški operacije): 
 

Stroškovna postavka / Leto 2014 2015 Skupaj %

1. DIIP, IP s CBA, pomoč pri vlogi, svetovanje, zahtevki, por. o izv. 9.600,00 7.350,00 16.950,00 1,61%

2. Projektna dokumentacija (IDZ, PGD PZI, geod, pos., PID) 26.000,00 8.000,00 34.000,00 3,23%

3. Strokovni nadzor (2 % GOI) 0,00 19.500,00 19.500,00 1,85%

4. Projektantski nadzor in geomehanski nadzor 0,00 19.500,00 19.500,00 1,85%

5. GOI dela 0,00 962.992,31 962.992,31 91,46%

5.1

Naložbe v opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, 

skladiščenje in preodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih 0,00 53.659,98 53.659,98

5.2 Naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom, vodo in elektriko 0,00 25.740,00 25.740,00

5.3

Gradbena in obrtniška dela za izgradnjo poosdobitev in razširitev privezov za 

večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem 0,00 883.592,33 883.592,33

Skupaj brez DDV 35.600,00 1.017.342,31 1.052.942,31 100,00%

DDV 22% 7.832,00 223.815,31 231.647,31 22,00%

Skupaj z DDV 43.432,00 1.241.157,62 1.284.589,62 122,00%

 
Ocena celotnih stroškov operacije po stalnih in tekočih cenah znaša 1.052.942,31 
EUR brez DDV, oziroma 1.284.589,62 EUR z DDV. 
 
Tabela 4: ocena vrednosti investicije po stalnih (november 2014) in tekočih cenah 
(razdelitev na upravičene in neupravičene stroške glede na pogoje prijave za 
sredstva iz ESR): 
 
Upravičeni stroški operacije

Stroškovna postavka / Leto 2014 2015 Skupaj

1. DIIP, IP s CBA, pomoč pri vlogi, svetovanje, zahtevki, por. o izv. 9.600,00 7.350,00 16.950,00

2. Projektna dokumentacija (IDZ, PGD PZI, geod, pos., PID) 26.000,00 8.000,00 34.000,00

3. Strokovni nadzor (2 % GOI) 0,00 19.500,00 19.500,00

4. Projektantski nadzor in geomehanski nadzor 0,00 19.500,00 19.500,00

5. GOI dela 0,00 962.992,31 962.992,31

5.1

Naložbe v opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, 

skladiščenje in preodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih 0,00 53.659,98 53.659,98

5.2 Naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom, vodo in elektriko 0,00 25.740,00 25.740,00

5.3

Gradbena in obrtniška dela za izgradnjo poosdobitev in razširitev privezov 

za večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem 0,00 883.592,33 883.592,33

Upravičeni stroški SKUPAJ 35.600,00 1.017.342,31 1.052.942,31

Neupravičeni stroški operacije

6. DDV 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Neupravičeni stroški SKUPAJ 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Skupni stroški operacije

Vsi stroški SKUPAJ 43.432,00 1.241.157,62 1.284.589,62
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Ocena vrednosti upravičenih stroškov operacije po stalnih cenah znaša 1.052.942,31 
EUR, neupravičenih stroškov operacije 231.647,31 EUR, vseh stroškov pa 
1.284.589,62 EUR. 
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9 ANALIZA LOKACIJE 

 
Regija: Obalno-kraška statistična regija 
Občina: Piran 
Naselje: Strunjan 
 

 Poglobitev ustja kanala Stjuža z izvedbo zaščitnega skalometa; št. 03-1/14 so 
predvideni posegi na parcelah 2143/13, 3061/1 in 2141/3 vse k.o. Portorož in 
1/17 k.o. Morje  

 Ureditev obalnega zidu na ustju kanala Stjuža v Strunjanu; št. 03-2/14 so 
predvideni posegi na parcelah 2143/13, 3061/1 in 2141/3 vse k.o. Portorož. 

 Ureditev ribiškega pristanišča na ustju kanala Stjuža v Strunjanu; št. 03-3/14 
so predvideni posegi na parcelah 2143/13, 3061/1, 2141/3, 3062/1, 7686/1 in 
7706/5 vse k.o. Portorož 

 
 
Prostorski akt veljaven na obravnavanem območju: 

 Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Piran (Ur. objave št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 
46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 36/04 in 36/04);  

 Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje – 
Lucija in priključno cesto za Piran (Ur. list RS št. 76/08 – 45. člen);  

 Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dragonja (Ur. list 
RS št. 73/06 – 41. člen);  

 Uredba o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na 
mednarodnem mejnem prehodu Dragonja, (Ur. list RS št. 66/07 – 41. člen) 

 
Prostorsko izvedbeni akt: 
PUP za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar-Lucan (9), 
Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v občini Piran.   
 
Prostorski akt veljaven na obravnavanem območju: 

 Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Piran (Ur. objave št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 
46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 36/04 in 36/04);  

 Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje – 
Lucija in priključno cesto za Piran (Ur. list RS št. 76/08 – 45. člen);  

 Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dragonja (Ur. list 
RS št. 73/06 – 41. člen);  

 Uredba o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na 
mednarodnem mejnem prehodu Dragonja, (Ur. list RS št. 66/07 – 41. člen) 

 
Prostorsko izvedbeni akt: 
PUP za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar-Lucan (9), 
Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v občini Piran.   
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Slika 4: prikaz območja posega 
 

 
 
 
Odlok o pristanišču Piran (Ur. obj. Primorske novice, št. 17/2009) v tretji alineji 2. 
člena definira: 
 
Območje ribiškega pristanišča na območju Strunjana  je vodni in priobalni prostor, ki 
obsega grajene ali negrajene dele obale, naprave in objekte, ki so namenjeni za 
privezovanje, zasidranje in varstvo plovil, vkracanje in izkrcanje oseb in tovora  ter  
obsega vodni prostor ter  ustrezni del obale ob delih morja – ribolovnih rezervatih, ki 
ga za gojenje (gojitveno območje) opredeljuje Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je 
kakovost vode primerna za življenje in rast morskih sadežev in morskih polžev  
(Uradni list RS, št. 84/2007) in tudi 32. člen Zakona o morskem ribištvu (Uradni list 
RS, št. 115/2006). 
 
Območje ribiškega pristanišča Strunjan se nahaja na območju Krajinskega parka 
Strunjan, ki je določen z Uredbo o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 
107/2004), oz. se podrobneje nahaja na ožjem zavarovanem območju Naravnega 
rezervata Strunjan–Stjuža. Navedena Uredba v 6. členu  opredeljuje ribiško 
dejavnost kot eno izmed razvojnih usmeritev, v 12. členu (točka 4) pa nadalje 
opredeljuje med drugim obnovo privezov ob vhodu v laguno, ki je območje ribiškega 
pristanišča. 
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Slika 5: grafični prikaz predvidenega območja posega (širše in ožje) 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 

 
Operacija bo skozi projektno dokumentacijo izkazovala naslednje horizontalne 
omilitvene ukrepe: 
 

 učinkovitost izrabe naravnih virov,  

 okoljska učinkovitost, 

 zmanjševanje vplivov na okolje,  

 trajnostno dostopnost.  
 

Hrup, prašenje: 
Predvideni vplivi so : hrup gradbene mehanizacije in prašenje. Izvajalec bo moral pri 
izvedbi del upoštevati omilitvene ukrepe: omejitev vseh hrupnih opravil na dnevni 
čas, uporabo mehanizacije, ki ne povzroča prekomernega hrupa, protiprašna zaščita 
pri transportih. 
 

Vplivi na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo: 
Med gradnjo ni predvidenih posebnih vplivov na okolico izven prikazanega vplivnega 
območja. Na vplivnem območju ni objektov, ki bi lahko bili ogroženi. Predvideni 
ukrepi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo : 

 Porušitev delov sosednjih objektov, porušitev sosednjih objektov ali nastanek 
prekomernih deformacij ni predvidena. Pred pričetkom gradnje je potrebno 
izdelati fotodokumentacijo v vplivnem območju in v oddaljenosti 10 m od 
predvidenega objekta vseh obstoječih objektov, mimo katerih so predvidene 
komunalne naprave in evidentirati vse morebitne poškodbe obstoječih 
objektov. V primeru nastanka poškodb na objektih zaradi gradbenih del, je 
potrebno objekt vzpostaviti v stanje pred posegi. 

 Izvajalec del mora stalno spremljati nastanek morebitnih poškodb na sosednjih 
objektih in morebitne poškodbe odpraviti ter objekte vzpostaviti v prvotno 
stanje. 

 Zemeljska dela je potrebno izvajati z ustrezno gradbeno mehanizacijo, ki ne 
povzroča pretiranih vibracij. Izvedba izkopa z miniranjem ni dovoljena. Pri 
izvedbi izkopov mora biti izvajalec pozoren na temelje sosednjih objektov . V 
kolikor se ugotovi, da ti v območju izvedenega izkopa nimajo zadostne 
globine, jih je potrebno podbetonirati najmanj v širini obstoječih temeljev in v 
globino najmanj izkopa za izvedbo predvidenega objekta. 

 Pred pričetkom del mora izvajalec na terenu preveriti lokacijo in globino 
morebitnih instalacij v tleh in povzeti ukrepe za njihovo zaščito (zavarovanje 
instalacij z lesenim opažem , zaščita instalacij z zaščitnim cevmi in peskom ). 
V kolikor se pri izvedbi instalacij, ki jih ni mogoče zavarovati z navedenimi 
ukrepi, je potrebno konzultirati projektanta ) 

 

Vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom : 
Nevarnost požara je prisotna med gradnjo na celotnem območju gradbišča. Vse 

vnetljive materiale je potrebno skrbno izolirati od ostalega materiala na mesto, ločeno 
z načrtom ureditve gradbišča. Kurjenje odpadkov na gradbišču ni dovoljeno. 
Vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom : 

 Predvidena konstrukcija požarno ni ogrožena. V primeru požara lahko pride do 
zrušitve konstrukcije predvidenih komunalnih vodov. 
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 Širjenje požara na objekte v okolici je nemogoče - predvidene komunalne 
naprave imajo značaj nizke gradnje . 

 V primeru požara je osebam v okolici omogočeno, da objekt zapustijo , 
omogočena je varnost reševalnih ekip. 

 

Vplivi na zdravstveno in higiensko zaščito : 
Predviden vpliv je predvsem prašenje med izvedbo transportov gradbenih materialov, 

Izvajalec bo moral izvajati redno čiščenje cestišč in oroševanje prahu. 
 

Vplivi glede na varnost pri uporabi: 

Predvidenih vplivov pri varnosti pri uporabi je med gradnjo v celotnem območju 

delovišča ne bo. 
 

Vplivi na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote: 

Nameravana gradnja ne bo povečala količine energije, potrebne pri uporabi objektov 

v okolici nameravane gradnje. 
 

Vpliv na promet: 
Med gradnjo objekta bo oviran promet na območju obstoječe dostopne ceste in na 
državni cesti (priklop vodovoda). Potrebne bodo delne premične zapore ceste, 
"umetna ureditev med gradnjo je odvisna od tehnološkega postopka izbranega 
izvajalca. Izvajalec del mora med gradnjo glede na organizacijo gradbišča zagotoviti 
dostop do objektov in intervencijske dostope . 
 

Vpliv na onesnaženje: 
Vpliv na onesnaženje morja je mogoč ob puščanju kanalizacije iz katere se 
onesnažene vode lahko iztekajo v morje. Onesnaženje morja lahko nastane tudi pri 
gradnji - pri transportu, pretakanju, skladiščenju in uporabi tekočih goriv in drugih 
nevarnih snovi. Fekalna kanalizacija je predvidena vodotesna, kar je potrebno s 
preizkusom dokazati. Potencialno onesnaženih meteornih voda ni. 
 
V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo 
preprečeno onesnaževanje voda in podtalnice - pri transportu, skladiščenju in 
uporabi tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti 
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, maziv, olj in drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v tla in morje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za 
potrebe gradnje postavljene provizorije in ostanke deponij ter vse z gradnjo prizadete 
površine vzpostaviti, v prvotno stanje. Vse zaščitne ukrepe iz tega poglavja mora 
izvajalec del zajeti v elaboratu ureditve gradbišča. 
 

Vplivi na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo : 
Po zaključeni gradnji objekt ne bo vplival na mehansko odpornost in stabilnost 
sosednjih objektov. Nameravana gradnja ne bo povzročila: 

 porušitve sosednjih objektov ali delov objektov, 

 deformacij, večjih od dopustne ravni, 

 škode na delih objektov v okolici nameravanje gradnje in na njihovi napeljavi in 
vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, 

 škode zaradi nekega dogodka , katerega obseg je nesorazmerno velik glede 
na osnovni vzrok. 
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Vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom:  

Predvidena gradnja v uporabi v primeru požara ne bo vplivala na : 

 stabilnost in nosilno sposobnost objektov v soseščini, 

 nosilna konstrukcija nameravane gradnje določen čas ohrani svojo nosilno 
sposobnost, 

 širjenje požara na objekte v okolici je omejeno - objekt je nizka gradnja, 

 osebam v okolici je omogočeno, da objekt zapustijo, omogočena je varnost 
reševalnih ekip. 

 

Vplivi na zdravstveno in higiensko zaščito : 

Predvidena dejavnost v objektu ne bo povzročala nobenih prekomernih emisij v  
okolje, ki bi jim bilo potrebno posvetiti posebno pozornost. Predvidena uporaba 
objekta zagotavlja : 

 iz območja ne bodo izhajali strupeni plini, 

 v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini, 

 ne bo emisij nevarnega sevanja, 

 ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal, 

 ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih 
odpadkov, 

 ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah 
znotraj njih, 

 ni osenčenja sosednjih objektov. 

 

Pri uporabi nameravane gradnje ni nevarnosti za nastanek nezgod kot so zdrs, 

padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije. 
 
 

Pričakovani vplivi objekt na okolico z zvezi z zaščito pred hrupom : 
Uredbo o ocenjevanju in urejevanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 21/04) in, 
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Objekt se nahaja v območju 
III. območja varstva pred hrupom, kjer znaša mejna raven hrupa 60 dB, mejna raven 
nočnega hrupa pa 50 dB. Glede na predvideno dejavnost mejne vrednosti hrupa ne 
bodo presežene, predvideni hrup ne bo presegal dnevno 56 dB in nočni ne 46 dB, 
meritve hrupa in obratovalni monitoring nista potrebna. Dela se lahko izvajajo le v 
dnevnem času od 7. ure do 19. ure 
 
 

Vplivi na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote: 
Nameravana gradnja ne bo vplivala na energetsko bilanco sosednjih objektov. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20084490
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11 ČASOVNI NAČRT  

 
Za dokončanje investicije je potrebno izvesti vse faze investicije, kakor je prikazano v spodnji shemi. Kakor je označeno, so nekatere 
aktivnosti že bile izvedene. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14). Predvideni časovni načrt prikazan v nadaljevanju predvideva, da se investicija izvede v 
najkrajših zakonskih in operativno možnih rokih.  
 
Tabela 5: okvirni časovni načrt izvedbe investicije 
 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Izvedba JN za izbor izdelovalca proj. dok. in izbor 

Izdelava IDZ

Pridobitev projektnih pogojev

Izdelava PGD/PZI

Izvedba JN za izdelovalca investicijske dokumentacije in izbor

Izdelava in potrditev DIIP

Izdelava in potrditev IP s CBA

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Prijava na razpis za nepovratna sredstva ESR

Podpis pogodbe o sofinanciranju investicije s strani ESR

Izvedba JR za pridobitev izvajalca GOI del

Podpis pogodbe z izvajalcem GOI del 

Izvedba JN za izbor izvajalca strokovnega nadzora in izbor

Izvedba nadgradnje

Izdelava PID in geodetskega posnetka

Odprava pomanjkljivosti in tehnični pregled

Pridobitev uporabnega dovojenja

AKTIVNOSTI / OBDOBJE
2014Že 

izvedeno

2015

 
 
Izvedbeni del investicije se zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, konec leta 2015. Zahtevki za refundacijo nepovratnih 
sredstev bodo posredovani v skladu z roki, ki bodo navedeni v odločbi o odobritvi sredstev. Investicija je izvedljiva v zastavljenih 
okvirih.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014664
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12 NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PO DINAMIKI IN 
VIRIH FINANCIRANJA  

 
 
Financiranje investicije je predvideno iz dveh virov: 

 Nepovratna sredstva ESR: 

 945010 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, 

 945110 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, 

 in sredstva iz Proračuna Občine Piran. 
 
V skladu s 5. točko 11. člena »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur. l. 60/2006, 54/2010), je 
potrebno prikazati oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah v primeru, da je 
predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Ker je v konkretnem primeru 
predvidena časovna dinamika približno 1 leto in predvsem, ker bodo cene GOI del 
določene z javnim naročilom v začetku leta 2015 ocenjujemo, da so stalne cene 
enake tekočim. 
 
Tabela 6: finančna konstrukcija po stalnih (oktober 2014) in tekočih cenah (celotni 
stroški) 
 

Vir /Leto 2014 2015 Skupaj %

Občina Piran 11.392,00 325.549,54 336.941,54 26,23%

Nepovratna sredstva ESR 32.040,00 915.608,08 947.648,08 73,77%

Skupaj 43.432,00 1.241.157,62 1.284.589,62 100,00%  
 
Finančna konstrukcija je zaprta po tekočih cenah. Ocenjujemo, da je leta 2014 
potrebno zagotoviti 43.432,00 EUR, leta 2015 pa 1.241.157,63 EUR. 
 
Tabela 7: finančna konstrukcija po stalnih (oktober 2014) in tekočih cenah (razdelitev 
na upravičene in neupravičene stroške glede na pogoje prijave za sredstva iz ESR): 
 
Vir / Leto 2014 2015 Skupaj %

Upravičeni stroški operacije

Občina Piran 3.560,00 101.734,23 105.294,23 10,00%

Nepovratna sredstva ESR 32.040,00 915.608,08 947.648,08 90,00%

Skupaj upravičeni stroški 35.600,00 1.017.342,31 1.052.942,31 100,00%

Neupravičeni stroški operacije

Občina Piran 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Skupaj neupravičeni stroški 7.832,00 223.815,31 231.647,31

Skupni stroški operacije:

Skupaj 43.432,00 1.241.157,62 1.284.589,62
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Ocena upravičenih stroškov investicije znaša 1.052.942,31 EUR. Načrtovano je, da 
bo Občina Piran zagotovila 105.294,23  EUR, 947.648,08 EUR pa se zagotovi z 
nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za ribištvo. Za izpeljavo celotne investicije 
mora Občina Piran zagotoviti tudi sredstva za stroške, ki so neupravičeni za 
financiranje in znašajo 231.647,31 EUR. Ocena celotnih stroškov investicije znaša 
1.284.589,62 EUR. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 
13.1 Plan prihodkov 
 
Upravljavec ocenjuje, da investicija ne bo generirala dodatnih prihodkov. 
 
Predvidena je ekonomska doba investicije 25 let in stopnja letne amortizacije 3%. Ob 
koncu življenjske dobe preostanek vrednosti investicije znaša 25% investicijskih 
stroškov. 
 
 

13.2 Plan odhodkov 
 
Ocena stroškov obratovanja, ki nastanejo zaradi nove investicije, po podatkih 
bodočega upravljavca, znaša 5.000,00 EUR/letno. 
 
Ocena stroškov investicijskega vzdrževanja, ki nastanejo zaradi nove investicije, po 
podatkih upravljavca, znaša za: 
 
2016-2020  0 EUR 
2021-2030  ca 0,1% vrednosti investicije = 1.500,00 EUR/letno, 
2031 dalje  ca 0,2% vrednosti investicije = 3.000,00 EUR/letno. 
 
Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se 
le obračunava, ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu 
investitorja. 
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN 
EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH 
KAZALNIKOV  

 

14.1 Razlaga pojmov 

 
Neto sedanja vrednost 
 
Finančno neto sedanjo vrednost lahko opredelimo kot razliko med diskontiranim 
tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe ali kot vsoto 
diskontiranih neto prilivov iz finančnega toka naložbe, izračunanim za čas življenjske 
dobe investicije 


 


N

t
tr

NDTt
NSV

0 )1(  

 
NSV............................neto sedanja vrednost 
NDT......................................neto denarni tok 

r...........................................diskontna stopnja 

t………………………....čas denarnega toka 
N...........................celotno obdobje projekta 
 
 
 
Interna stopnja donosa 
 
Interna stopnja donosa je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka 0. Matematično to lahko izrazimo s formulo 
 

0
)1(0







N

t
tr

NDTt
 

 
NDT......................................neto denarni tok 

r..........................................diskontna stopnja 

t…………………….…...čas denarnega toka 
N...........................celotno obdobje projekta 
 
v kateri je tista r, pri kateri navedena enačba velja, interna stopnja donosa. Interna 
stopnja donosa nam pove tudi višino obrestne mere, ki jo lahko plača investitor za 
posojilo, ne da bi utrpel izgubo, če vso naložbo financira s posojilom. 
 
Ker donosi praviloma niso enaki, interno stopnjo donosa praviloma ne moremo 
izračunati tako, da izpostavimo iz zgoraj navedene formule temveč s poskusi, v 
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katerih (v zgoraj navedeni formuli) variiramo diskontno stopnjo (r), dokler ne 
dosežemo enakosti. 
 
 
Relativna neto sedanja vrednost ali količnik relativne koristnosti 
 
Relativna NSV ali količnik relativne koristnosti meri neto donos na enoto investicijskih 
stroškov. Izračunamo jo iz razmerja med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih 
stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) in 
vsoto diskontiranih investicijskih stroškov. 
 
 
Doba vračanja investicijskih sredstev 
 
Doba vračanja investiranih sredstev je časovno obdobje, ki je potrebno, da se 
vložena sredstva v investicijski projekt povrnejo. 
 
Izračunamo jo po sledeči formuli:   
 

DVIS =    1     

    (dobiček/investicija)  
 
 

14.2 Izračun finančnih kazalcev za investicijski projekt 

14.2.1 Metodološke predpostavke 

 
Investicija stroškovno, poleg izvedbe GOI del, obsega še izdelavo potrebne projektne 
in investicijske dokumentacije, izvajanje strokovnega nadzora projektantskega in 
geomehanskega nadzora v času gradnje. Uporabljen je pristop primerjave prihodkov 
in odhodkov variante »z investicijo« in »brez investicije« v prihodnjih 25 letih od 
pričetka obratovanja objekta, kar je referenčna doba investicijskega projekta. 
 
Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  
neto prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije. 

 
Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za 
metodološka izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, 
izračun po stalnih cenah). 
 
Zaradi poenostavitve in boljše preglednosti so v projekciji za varianto »z investicijo«, 
prikazani le na novo nastali prihodki in odhodki investicije, povzročeni z aktiviranjem 
obravnavane investicije. Varianta »brez investicije« ne prinaša nič dodatnih prihodkov 
ali odhodkov. Varianta »z investicijo« ne prinaša nič dodatnih prihodkov temveč zgolj 
nekaj odhodkov zaradi obratovanja in investicijskega vzdrževanja. Seveda lahko 
omenimo tudi dodatne stroške amortizacije osnovnih sredstev, ki pa ne pomenijo tudi 
odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni strošek«. 
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14.2.2 Ocena likvidnosti 

 
Finančni prihodki ne zadoščajo za pokrivanje odhodkov, zato je denarni tok v 
referenčnem obdobju v varianti »z« investicijo negativen: stroške izvedbe namerava 
investitor pokriti iz lastnega proračuna, kakor tudi s pomočjo nepovratnih sredstev 
ESR. Vse dodatne stroške, ki bodo nastali v življenjski dobi investicije bosta investitor 
in upravljavec krila sama. 
 

14.2.3 Izračun finančne donosnosti naložbe 

 
Razlika med projekcijo »z« investicijo in projekcijo »brez« investicije je učinek 
projekta, na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z 
metodologijo so kazalci rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka 
naložbe. Neto prilivi so razlika med prilivi in odlivi naložbe. 
 
Kot prilivi naložbe so vzeti prihodki prikazani v točki 13.1. med odlivi pa so 
prikazani investicijska vlaganja v času investiranja in odhodki prikazani v točki 
13.2. 
 
Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok 
investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe. 
 
Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun 
donosnosti neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost).  
 
Torej, v finančni analizi donosnosti se izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto 
sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba vračanja naložbe in že omenjena 
finančna interna stopnja donosnosti (FISD). 
 
V finančnem toku imamo zgolj odlive za plačilo stroškov izvedbe. Na tej osnovi je iz 
neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja neto finančni tok naložbe, 
izračunana finančna neto sedanja vrednost (FNSV), finančna interna stopnja 
donosnosti (FISD), relativna neto sedanja vrednost in doba vračanja naložbe. 
 

 Ugotovljena FNSV je negativna in znaša: -1.226.677,96 EUR;  

 FISD je negativna (-7,55%) kar pomeni, da investicija z vidika investitorja ni 
finančno donosna in se v referenčni dobi investitorju ne povrne. Po določilih 
Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 7% 
letno; 

 posledično je negativna tudi relativna FNSV in znaša: -1,02 

 doba vračanja naložbe pa je daljša od 25 let oziroma se investitorju 
investicija nikoli ne povrne v finančnem smislu. 

 
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja 
vrednost projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo 
izvedbo je, da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, vendar pa v 
konkretnem primeru ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost, pač pa v 
izgradnjo javne infrastrukture družbenega pomena. 
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Tabela 8: prikaz izračuna finančne neto sedanje vrednosti naložbe 
 

n Leto

Investicijski

stroški Stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Investicijski

stroški Stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 2014 43.432,00 0,00 0,00 0,00 -43.432,00 43.432,00 0,00 0,00 0,00 -43.432,00

1 2015 1.241.157,62 0,00 0,00 0,00 -1.241.157,62 1.159.960,39 0,00 0,00 0,00 -1.159.960,39

2 2016 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 4.367,19 0,00 0,00 -4.367,19

3 2017 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 4.081,49 0,00 0,00 -4.081,49

4 2018 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 3.814,48 0,00 0,00 -3.814,48

5 2019 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 3.564,93 0,00 0,00 -3.564,93

6 2020 0,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 3.331,71 0,00 0,00 -3.331,71

7 2021 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 4.047,87 0,00 0,00 -4.047,87

8 2022 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 3.783,06 0,00 0,00 -3.783,06

9 2023 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 3.535,57 0,00 0,00 -3.535,57

10 2024 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 3.304,27 0,00 0,00 -3.304,27

11 2025 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 3.088,10 0,00 0,00 -3.088,10

12 2026 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 2.886,08 0,00 0,00 -2.886,08

13 2027 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 2.697,27 0,00 0,00 -2.697,27

14 2028 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 2.520,81 0,00 0,00 -2.520,81

15 2029 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 2.355,90 0,00 0,00 -2.355,90

16 2030 0,00 6.500,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00 2.201,77 0,00 0,00 -2.201,77

17 2031 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 2.532,60 0,00 0,00 -2.532,60

18 2032 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 2.366,91 0,00 0,00 -2.366,91

19 2033 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 2.212,07 0,00 0,00 -2.212,07

20 2034 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 2.067,35 0,00 0,00 -2.067,35

21 2035 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 1.932,10 0,00 0,00 -1.932,10

22 2036 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 1.805,71 0,00 0,00 -1.805,71

23 2037 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 1.687,58 0,00 0,00 -1.687,58

24 2038 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 1.577,17 0,00 0,00 -1.577,17

25 2039 0,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 1.473,99 0,00 0,00 -1.473,99

26 2040 0,00 8.000,00 0,00 263.235,58 255.235,58 0,00 1.377,56 0,00 45.327,98 43.950,42

Skupaj 1.284.589,62 170.000,00 0,00 263.235,58 -1.191.354,04 1.203.392,39 68.613,55 0,00 45.327,98 -1.226.677,96

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI 7%

 
 

Diskontirane

vrednosti

Nediskontirane

vrednosti 1.203.392,39

1.284.589,62 10000,00%

1.052.942,31 1.052.942,31

1.203.392,39 9000,00%

-23.285,57 947.648,08

Diskontirani inv. stroški (DIC) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

Diskontirani neto prihodki (DNR) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Skupni investicijski stroški Finančna vrzel (R=EE/DIC):

Od tega upravičeni stroški (EC) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

 
 
14.2.4 Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta (DNR) v referenčnem 

obdobju 

 
V tabeli izračuna finančne neto sedanje vrednosti naložbe je prikazan tok prilivov 
in odlivov investitorja in upravljavcev objektov v referenčnem obdobju, iz katerega je 
izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta na osnovi diskontiranja neto 
prihodkov v referenčnem obdobju vrednost teh »neto prihodkov« upoštevaje tudi 
preostanek vrednosti. 
 
Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je negativna in ob 
7 % diskontni stopnji znaša -23.285,57 EUR. 
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14.2.5 Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta (DIC) 

 
Izračunana je še neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7% 
diskontni stopnji znaša 1.203.392,39 EUR. 
 
14.2.6 Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4) 
 
 

 Celotni stroški investicije (stalne cene) znašajo  

 Upravičeni stroški investicije (tekoče cene) (EC) 
znašajo  

 Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo 

 Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo 

 Maks. CRpa po tem razpisu znaša  

1.284.589,62 EUR 

 

1.052.942,31 EUR 

1.203.392,39 EUR 

-23.285,57 EUR 

90% upravičenih stroškov 

 
 
1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R): 
 
Upravičeni izdatki: EE = DIC – DNR = 1.203.392,39 EUR – 0 = 1.203.392,39 EUR 
 
R = EE / DIC = 1.203.392,39 EUR / 1.203.392,39 EUR = 100 % 
 
2. Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja 
sofinanciranja za prednostno os: 
 
DA = EC * R = 1.052.942,31 EUR * 100 % = 1.052.942,31 EUR 
 
 
3. Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev ESR 
 
Nepovratna sredstva EU = DA * maks. CRpa = 1.052.942,31 EUR * 90 % = 
947.648,08 EUR. 
 
Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU znaša 947.648,08 EUR 
oziroma 90% upravičenih stroškov investicije, kar predstavlja 73,77% celotnih 
stroškov investicije. 
 

14.3 Izračun ekonomskih kazalcev za investicijski projekt 

14.3.1 Izračun ekonomske ocene upravičenosti obravnavane investicije 

 
Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega 
vidika so upoštevani stroški in prihodki že predstavljeni v finančni oceni, poleg tega 
pa še ekonomske učinke, ki jih bo investicija generirala. Ekonomska analiza 
investicije mora upoštevati koristi naložbe s širšega družbenega vidika. Pri 
obravnavanju ekonomski parametrov se upošteva učinek, ki ga bo investicija imela 
na širšo družbeno skupnost. Ker projekt predstavlja investicijo javnega značaja 
širšega pomena, ki zaradi svoje specifične narave ne ustvarja finančnega presežka 
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lahko predpostavimo, da vsak odhodek ustvari vsaj enak prihodek družbene 
skupnosti. 
 
Pri izračunih ekonomskih parametrov se upošteva učinek, ki ga bo obravnavana 
investicija imela na širšo družbeno skupnost. Vsi zneski v ekonomski analizi so brez 
DDV. 
 
Glede na navedeno lahko predpostavimo, da je ekonomska doba vračanja 
investicijskih sredstev enaka ekonomski dobi investicije, torej se investicija povrne 
ob njenem izteku. Pod temi pogoji in ob upoštevanju visokih nedenarnih koristi, ki jih 
investicija zagotavlja, je pozitivna odločitev o investiciji ekonomsko upravičena. 
 
Tabela 9: Prikaz izračuna ekonomske neto sedanje vrednosti investicije – ENSV (s 
prikazom projekcije prihodkov in odhodkov) 
 

n Leto

Investicijski

stroški Stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Ekonomski 

prihodki

Neto 

denarni tok

Investicijski

stroški Stroški Prihodki

Ostanek

vrednosti

Ekonomski 

prihodki

Neto 

denarni tok

0 2014 35.600,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 0,00

1 2015 1.017.342,31 0,00 0,00 0,00 1.017.342,31 0,00 950.787,21 0,00 0,00 0,00 950.787,21 0,00

2 2016 0,00 4.098,36 0,00 0,00 4.098,36 0,00 0,00 3.579,67 0,00 0,00 3.579,67 0,00

3 2017 0,00 4.098,36 0,00 0,00 4.098,36 0,00 0,00 3.345,48 0,00 0,00 3.345,48 0,00

4 2018 0,00 4.098,36 0,00 0,00 4.098,36 0,00 0,00 3.126,62 0,00 0,00 3.126,62 0,00

5 2019 0,00 4.098,36 0,00 0,00 4.098,36 0,00 0,00 2.922,07 0,00 0,00 2.922,07 0,00

6 2020 0,00 4.098,36 0,00 0,00 4.098,36 0,00 0,00 2.730,91 0,00 0,00 2.730,91 0,00

7 2021 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 3.317,93 0,00 0,00 3.317,93 0,00

8 2022 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 3.100,87 0,00 0,00 3.100,87 0,00

9 2023 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 2.898,01 0,00 0,00 2.898,01 0,00

10 2024 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 2.708,42 0,00 0,00 2.708,42 0,00

11 2025 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 2.531,23 0,00 0,00 2.531,23 0,00

12 2026 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 2.365,64 0,00 0,00 2.365,64 0,00

13 2027 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 2.210,88 0,00 0,00 2.210,88 0,00

14 2028 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 2.066,24 0,00 0,00 2.066,24 0,00

15 2029 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 1.931,06 0,00 0,00 1.931,06 0,00

16 2030 0,00 5.327,87 0,00 0,00 5.327,87 0,00 0,00 1.804,73 0,00 0,00 1.804,73 0,00

17 2031 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 2.075,90 0,00 0,00 2.075,90 0,00

18 2032 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.940,09 0,00 0,00 1.940,09 0,00

19 2033 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.813,17 0,00 0,00 1.813,17 0,00

20 2034 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.694,55 0,00 0,00 1.694,55 0,00

21 2035 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.583,69 0,00 0,00 1.583,69 0,00

22 2036 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.480,09 0,00 0,00 1.480,09 0,00

23 2037 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.383,26 0,00 0,00 1.383,26 0,00

24 2038 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.292,76 0,00 0,00 1.292,76 0,00

25 2039 0,00 6.557,38 0,00 0,00 6.557,38 0,00 0,00 1.208,19 0,00 0,00 1.208,19 0,00

26 2040 0,00 6.557,38 0,00 263.235,58 6.557,38 263.235,58 0,00 1.129,15 0,00 45.327,98 1.129,15 45.327,98

Skupaj 1.052.942,31 139.344,26 0,00 263.235,58 1.192.286,57 263.235,58 986.387,21 56.240,61 0,00 45.327,98 1.042.627,82 45.327,98

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI 7%

 
Iz navedenega sledi: 

 ENSV znaša vsaj 45.327,98 EUR, 

 EISD znaša vsaj 7%, 

 relativna ENSV znaša vsaj 0,05, 

 doba vračanja naložbe je največ 25 let. 
 
Plan denarnega toka po dokončani investiciji je skozi vse življenjsko obdobje 
investicije nevtralen, razen v zadnjem letu, ko je pozitiven, tako, da širša družbena 
skupnost v zvezi z obratovanjem ribiškega pristanišča v Strunjanu ne bo imela 
finančnih težav oziroma težav z likvidnostjo, pač pa se bodo na vseh TRR skupaj 
zbirala sredstva od povečanih neto prilivov, dokler jih ne bodo porabili za morebitne 
nove naložbe. 
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Razumljivo je, da bi z vključitvijo še dodatnih pozitivnih finančnih efektov, ki jih 
naložba zagotovo prinaša, bili rezultati ekonomske donosnosti naložbe še bolj 
pozitivni. 
 

14.4 Ocena stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah 

 
Investicija prinaša številne nedenarne koristi, saj je projekt za Občino Piran 
neprofitno usmerjen. Območje ribiškega pristanišča v Strunjanu je popolnoma 
neurejeno, kar povzroča velike težave ribičem in školjkarjem, ki poslujejo na 
obravnavanem območju. 
 
Cilji navedeni v tem dokumentu pričajo o izrazitih ekonomskih učinkih, ki se odražajo 
tudi v slovenskem nacionalnem interesu, da se strunjansko območje in območje cele 
obale zaščiti in da se ga ubrani pred vse večjo konkurenco in industrializacijo. 
Investicija spodbuja ribiče in školjkarje, torej tiste, ki živijo od ribištva in školjkarstva, 
ki s svojim ribolovom pomembno prispevajo k nacionalni identiteti, identiteti Slovenije 
tudi kot ribiške in pomorske države.  
 
Izkazovanje regionalnega pomena in vpliva na dodano vrednost regijskega 
gospodarstva se bo zrcalilo v ohranitvi delovnih mest, spodbujanju družinskih tradicij 
in ohranjanju izvajanja značilne ribiške dejavnosti.  
 
Z uresničitvijo vsega načrtovanega bodo primerno vzpostavljeni temelji za urejeno 
opravljanje tradicionalne ribiške gospodarske dejavnosti v Občini Piran. Ustrezno 
urejena ribiška infrastruktura primerno nadgrajena z ribiško-turističnimi vsebinami bo 
tako predstavljala tudi sestavni del celovite turistične ponudbe v Piranu, vezane na 
kulturno in tradicionalno dejavnost ribištva. 
 
Z investicijo bodo zagotovljeni pogoji, ki predstavljajo ureditev ustrezne ribiške 
infrastrukture za izvajanje dejavnosti in za izvajanje prometa z ribiškimi proizvodi, v 
skladu s predpisi EU tako na področju ribištva. Med glavnimi smiselnimi prioritetami 
državnih in regionalnih programov je bila namreč ugotovljena možnost in potreba po 
ustrezni ureditvi ribiške infrastrukture na celotni obali v skladu s skupnimi ukrepi 3. 
prednostne osi Uredbe Sveta 1198/2006 o Evropskem ribiškem skladu, (podrobneje 
členom 39 te Uredbe). 
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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

 

15.1 Analiza tveganj 

 
Pri analizi tveganja je bistvena operacija, da ločimo tveganje na grožnjo in nevarnost, 
da ugotovimo, kaj se utegne zgoditi, kakšne so lahko posledice in kaj to nevarnost 
vpeljuje, torej kaj je tisto, kar grozi. 
 
Analiza tveganj: 
 

 
 
V tabeli je opisana ocena možnih tveganj ob izvajanju investicije. Ukrepi za 
zmanjševanje tveganj ne predstavljajo dodatnega stroška za investitorja, temveč le 
opozarjajo na ključne aktivnosti pri izvajanju posameznih sklopov investicije. Če bodo 
ključne aktivnosti izvedene v skladu s predpisi in uzancami, ki veljajo v panogi, potek 
projekta ne bo ogrožen. Varianto »z« investicijo ocenjujemo kot relativno ne tvegano. 
 

15.2 Analiza občutljivosti 

 
Cilj te analize je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta. To izvedemo s 
spreminjanjem spremenljivk projekta za določen odstotek, potem pa opazujemo 
posledice teh sprememb na kazalnike finančnih in ekonomskih učinkov. 
Spremenljivke je treba spreminjati posamično, preostali parametri pa ostanejo 
nespremenjeni. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo 
glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer 
posebej. Kot splošno pravilo velja, da je spremenljivka kritična, ko njeno spreminjanje 
(pozitivno ali negativno) za 1% povzroči porast opazovanih parametrov za vsaj 5%. 
 
 

GROŽNJA 
(okoliščina) 

NEVARNOST 
(dogodek) 

TAKTIKE ZMANJŠEVANJA 
TVEGANJ 

GOI dela višanje cen dela in 
materiala 

podpisati pogodbe z izvajalci in 
dobavitelji s fiksnimi cenami v naprej, 
določiti ustrezno višino investicijske 
rezerve 

Zamik pričetka 
izvedbe 

težave pri javnih 
naročilih 

ustrezna priprava projektne, razpisne 
in/ali gradbene dokumentacije,  

Roki izvedbe zamuda pri izvedbi, 
pojav nepredvidljivih 
okoliščin – slabše stanje 
kot je bilo ugotovljeno 

dobro planiranje, določiti ustrezno 
časovno rezervo, pridobiti izkušene in 
preverjene izvajalce 

Nepredvidena 
dela 

dodatna pripravljalna 
dela  

opraviti ustrezne analize 
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Rezultati analize občutljivosti 
 
Za analizo občutljivosti investicije smo glede na v predhodnem poglavju 
predstavljeno finančno in ekonomsko oceno, izbrali spremenljivke, ki imajo vpliv na 
finančno neto sedanjo vrednost v življenjski dobi investicije, ki je ocenjena na 30 let. 
 
Z višanjem ali nižanjem vhodnih podatkov (spremenljivk) ugotavljamo, kateri faktorji 
najbolj vplivajo na občutljivost investicije. Možnih scenarijev je več, vendar smo v tej 
analizi občutljivosti želeli prikazati črni scenarij, to pomeni, da smo spremenljivke 
vnašali tako, da so vplivale na poslabšanje rezultatov za investitorja. 
 
Parametri, ki smo jih opazovali pri spreminjanju vrednosti spremenljivk, so: 
 

 finančna neto sedanja vrednosti, 

 interna stopnja donosnosti, 

 finančna relativna neto sedanja vrednosti. 
 
 
Spremenljivke uporabljene za analizo občutljivosti finančne ocene 
 

a) Povišanje investicijskih stroškov. 
b) Povišanje operativnih stroškov. 

 
Ker investicija ne generira prihodkov, teh nismo vključili v analizo. 

 
Iz analize občutljivosti je razvidno, da: 
 

 sprememba vrednosti stroškov investicije za 1% povzroči 0,94% spremembo 
NSV, 0,20% spremembo ISD in 0,06% spremembo RNSV, 

 povišanje stroškov investicije za 15% ima relativen vpliv na finančne 
kazalnike, ki bi znašali: NSV -1.400.387,62 EUR, ISD -7,36%, RNSV pa -1,01; 

 

 sprememba vrednosti stroškov za 1% povzroči 0,06% spremembo NSV, 
0,20% spremembo ISD in 0,06% spremembo RNSV, 

 je projekt relativno neobčutljiv na povišanje operativnih stroškov. 15% 
povišanje pomeni: NSV -1.227.364,10 EUR, ISD -7,57%, RNSV pa -1,02; 

 
 
Zaključimo lahko, da je projekt relativno neobčutljiv. Kritičnih spremenljivk pri 
investicijskem projektu ni zaznati (spremenljivka je kritična ko 1% njene spremembe 
povzroči vsaj 5% spremembo osnovne vrednosti). 
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

 
Varianta »brez« investicije je tista, ki predvideva, da se projekt ne izvede. Brez 
investicije investitor ne bo dosegel zastavljenih ciljev, zato to varianto ocenjujemo kot 
nesprejemljivo. Varianta »z« investicijo se je izkazala kot sprejemljiva tako iz 
vsebinskega kakor tudi finančnega in ekonomskega vidika, zato ocenjujemo, da je to 
optimalna rešitev opisane problematike. 
 
Izračun donosnosti variante »z« investicijo« je ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, 
pokazal negativno finančno donosnost naložbe (FNSV, FISD), hkrati pa so bile 
predstavljene izrazite ekonomske koristi širše družbene skupnosti. Vključevanje teh 
koristi v presojo upravičenosti investicije nas privedejo do pozitivnega rezultata, ki 
pomeni, da te koristi opravičujejo negativni finančni rezultat investicije. 
 
Končna ugotovitev je, da je izbira variante »z« investicijo v vseh ozirih 
potrebna in upravičen strošek Občine Piran. Investicija je ekonomsko 
upravičena poleg tega pa racionalno zastavljena, saj so vse stroškovne 
postavke posledica preverjenih splošnih cen na trgu. Investitorju svetujemo, 
da nadaljuje iz izvedbo investicije, kakor začrtano v tem dokumentu. 
 
 
Analitični prikaz rezultatov variante »z investicijo«: 
 

Vrednost celotne investicije po stalnih in tekočih cenah z DDV 1.284.589,62 EUR  

Vrednost celotne investicije po stalnih in tekočih cenah brez DDV 1.052.942,31 EUR 

Upravičeni stroški investicije (EC) tekočih cenah   1.052.942,31 EUR 

Trajanje investicijskega projekta      2014 - 2015 

Referenčna doba investicije      25 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)          -1.226.677,96 EUR 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost    -1,02 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev               se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti     -7,55% 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR)   -6.042,23 EUR 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)             1.203.392,39 EUR 

Izračunana finančna vrzel (R)                                                    100,00 % 

Izračunan najvišji znesek za sofinanciranje     947.648,08 EUR 

Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje                      947.648,08 EUR 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)         vsaj 45.327,98 EUR 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost    vsaj 0,05 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev   največ 25 let 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti       vsaj 7% 
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17 PRILOGE 

 
Priloga 1: Grafični prikaz obveznega poteka investicijskega projekta 
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Priloga 1: grafični prikaz obveznega poteka investicijskega projekta 
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