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POVZETEK 

Glavni namen zaključne projektne naloge je preučiti možnost financiranja in finančno ovrednotiti 

izvedljivost projekta novega javnega prevoza v občini Izola za pripravo na financiranje s sredstvi 

Evropske unije. V teoretičnem delu bomo preučili osnove investicij, ki so pomembne za izvajanje 

investicijskih projektov. Opredelili bomo metode vrednotenja projektov, ki jih delimo v statične 

in dinamične. Nato bomo opisali analizo stroškov in koristi ter opredelili možnosti izvedbe 

projekta s pomočjo naložbenih skladov in načrtov Evropske unije na področju javnega prevoza. 

Pri empiričnem delu pa bomo izdelali in razvili finančno analizo analize stroškov in koristi na 

primeru novega javnega prevoza, saj je takšna analiza pogoj za pridobitev sredstev s strani 

Evropske unije. 

Ključne besede: investicije, metode vrednotenja investicij, Evropska finančna sredstva, Evropski 

strukturni skladi, Kohezijski sklad, analiza stroškov in koristi, finančna analiza, javni prevoz. 

SUMMARY 

The main purpose of the thesis is to examine the possibility of financing from European Union 

and financially evaluate the feasibility of a new project about public transport in the municipality 

of Izola. In the theoretical part, we will examine the basics of investments, which are important 

for the implementation of investment projects. We will define the valuation methods of projects 

that are divide into static and dynamic methods. Then, we will describe the cost-benefit analysis 

and define the possibilities of implementing the project with the help of European Union 

investment funds and plans in the field of public transport. In the empirical part, we will prepare 

and develop a financial analysis of the cost-benefit analysis in the case of a new public transport. 

This analysis is a prerequisite for the acquisition of funds by the European Union. 

Keywords: investments, methods of valuation of investments, European financial resources, 

European Structural and Investment Funds, Cohesion Fund, cost-benefit analysis, financial 

analysis, public transport. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Prometna politika Slovenije želi zagotoviti prebivalcem trajnejšo mobilnost s tem, da izboljša 

mobilnost in dostopnost, oskrbo gospodarstva, prometno varnost in varovanje. Po drugi strani pa 

cilja na zmanjšanje porabe energije, stroškov uporabnikov in upravljavcev ter želi zmanjšati 

okoljske obremenitve (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015). 

Zaradi slabo razvitega in neučinkovitega javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP) v 

Sloveniji pretežno prevladuje uporaba osebnih vozil. Slaba organiziranost in razpršena naselitev 

naselij povzročajo neučinkovitost JPP. Vse to pa privede do slabo razvite infrastrukture trajnostne 

mobilnosti (mreža kolesarskih poti, pločniki, avtobusna postajališča, pasovi za avtobuse ipd.). 

Trenutno stanje JPP je razdrobljeno po območjih in se ne vodi celovito. JPP delimo na tri glavne 

podsisteme (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015): 

 medkrajevni avtobusni prevoz potnikov, ki ga kot gospodarsko javno službo (v 

nadaljevanju GJS) izvajajo koncesionarji; 

 železniški prevoz potnikov, ki ga kot GJS izvajajo Slovenske železnice; 

 mestni prevoz potnikov. 

V letu 2013 se je pripeljalo 88,142 milijona potnikov. Poleg tega se je v vseh treh podsistemih 

število potnikov povečalo in s tem ustavilo dolgoletno padanje njihovega števila. V istem letu je 

za izvajanje GJS železniškega prevoza potnikov bilo zagotovljenih 51 milijonov evrov iz javnih 

sredstev in 20 milijonov evrov za izvajanje GJS medkrajevnega prevoza potnikov z avtobusi. Na 

razpolago je bilo tudi 18 milijonov evrov za izvajanje mestnega prevoza potnikov (Strategija 

razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015).  

Potrebni ukrepi za doseganje želenega stanja in povečanje uporabe JPP in nemotoriziranih 

prometnih sredstev so skladno s Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2015) naslednji: 

 uvedba integriranega JPP z enotnim upravljavcem sistema; 

 več JPP na lastnem vozišču – t. i. rumeni pasovi (povečanje potovalne hitrosti); 

 povečati pogostost voženj JPP (v koničnih urah in zunaj njih) in uskladiti vozne rede; 

 zagotoviti udoben in enostaven prestop med prevoznimi sredstvi JPP; 

 ukiniti restriktivno parkirno politiko glede javnih parkirišč v večjih mestih in uvedba 

sistema P + R; 

 ureditev udobnih in varnih kolesarskih poti in pešpoti; 

 omejitev in umiritev motornega prometa na občutljivo naseljenih območjih; 

 ozaveščanje prebivalstva, da spremeni potovalne navade; 

 večja povezanost prostorskega in prometnega načrtovanja na vseh ravneh; 

 prilagoditev ukrepov JPP značilnostim poselitve oziroma potrebam posebnih območij. 
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Glavni cilji prometne politike Evropske unije do leta 2020 so naslednji (Ratcliff 2017): 

 spodbujati uporabo okolju prijaznih oblik prevoza; 

 oblikovati prevozne verige z možnostjo uporabe različnih tipov prometa; 

 oblikovati pravične konkurenčne pogoje z drugačnimi vrstami prometa. 

Da se dosežejo omenjeni cilji, mora EU vložiti velik napor v izzive na področju trajnostnega 

razvoja in podnebnih sprememb, ki se vsako leto slabšajo. Evropska prometna politika cilja, da 

države načrtujejo mesta s trajnostno mobilnostjo, predvsem pa priporoča državam članicam naj 

(Ratcliff 2017): 

 dajejo velik poudarek na prevoze, ki bodo prijazni okolju;  

 uporabljajo inteligentne prometne sisteme; 

 spodbudijo rabo vozil na alternativna goriva oz. nizke emisije in 

 upoštevajo potrebe oseb z omejeno rabo mobilnosti. 

Države članice lahko v celotno mestno politiko vključijo cilje, kot so zmanjšanje hrupa v mestih 

zaradi prometa in izdelajo primerno politiko parkiranja, kjer je priporočljivo, da povečajo 

parkirišča, uporabljajo inteligentne sisteme parkiranja in postavijo ugodne cene parkirnin. 

Prometna politika EU želi (Ratcliff 2017):  

 vzpostaviti mreže trajnostne mobilnosti, usmerjene k rabi javnega prevoza, kolesarjenja in 

hoje; 

 spodbuditi mesta k sodelovanju v evropska partnerstva za inovacije; 

 ozaveščati in spodbuditi rabo javnega prevoza in vozil z nizkimi emisijami.  

Iz skupne prometne politike Evropske unije in prometne politike Slovenije je razvidno, da je treba 

precejšen del prometa preusmeriti v rabo javnega prevoza in tega izvesti v obliki trajnostne 

mobilnosti ter izboljšati infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Na tak način bodo lahko prebivalci 

manj uporabljali osebne avtomobile, kar bo postopno zmanjšalo promet in bo bolj prijazno okolju.  

Občina Izola ima trenutno slabo razvit javni prevoz oz. ima samo urejen primestni javni prevoz, 

ki se ne osredotoča na trajnostne oblike prevoza. Med študijskim letom smo imeli možnost razviti 

ideje novega javnega prevoza po Izoli. Pri reševanju tega izziva smo se osredotočili samo na 

poslovno idejo, ne pa na finančni del. Ker nas je izziv zelo navdušil in je Občina Izola izrazila 

željo po nadaljevanju raziskovanja, smo se v tej zaključni projektni nalogi posvetiti samo 

finančnemu delu končne poslovne ideje. Končna poslovna ideja ponuja različne rešitve, z njimi 

želimo omogočiti kakovosten in trajnosten javni prevoz, saj se te zgledujejo po dobrih praksah in 

prometnih politikah v Sloveniji in tujini. Rešitev vključuje tri med seboj povezane ideje: 

A. hibridni avtobusi; 

B. bike sharing in 

C. Izola express. 
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V tej zaključni projektni nalogi se bomo ukvarjali z vprašanjem financiranja že opisane investicije. 

V SSKJ je investicija definirana kot: »uporaba denarja za povečanje premoženja oz. naložba.« 

Ker je po Dolencu in Stublju (2011, 137) investicij več vrst (tako ločimo po časovni dimenziji 

kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne; po vrsti pa v podjetju realne in finančne, pri čemer so 

prve lahko nadomestitvene ali razširitvene) se bomo v projektni nalogi najprej osredotočili na 

področje investicij. Obrazložili bomo, kaj so investicije, katere vrste obstajajo, kakšen je postopek 

investicijskega procesa in katere vrste investicijske dokumentacije in programov imamo. Poleg 

tega pa bomo obravnavali merila in metode za ugotavljanje učinkovitosti investicijskih programov, 

kjer bomo preučili finančna in ekonomska merila. 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) pridobila veliko priložnosti za 

razvoj. Prispevki držav članic v evropski proračun so določeni glede na zmožnosti posamezne 

države. Proračun Evropske unije ni namenjen prerazporejanju bogastva, ampak potrebam 

prebivalcev Evropske unije kot celote. Slovenija je leta 2015 v evropski proračun prispevala 0,341 

milijarde evrov, iz proračuna pa je v istem letu črpala 0,940 milijarde evrov evropskih finančnih 

sredstev. S temi finančnimi sredstvi Evropska unija omogoča financiranje različnih projektov na 

različnih področjih, kot so: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, 

kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije ter humanitarne 

pomoči (Uradno spletišče Evropske unije, 2017). 

Za izbrani projekt o javnem prevozu bi lahko izkoristili finančna sredstva EU. V nalogi bomo 

preučili, kako priti do evropskih finančnih sredstev. Posebno pozornost bomo posvetili 

Kohezijskemu skladu. Ta je namenjen članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom manjšim od 

90 % povprečja EU.  

Poleg Kohezijskega sklada pa bomo v nalogi preučili, kako tudi do ostalih evropskih finančnih 

sredstev kot je Evropski sklad za strateške naložbe (v nadaljevanju EFSI). Ta je primarni steber 

naložbenega načrta za Evropo. EFSI spodbuja dolgoročne gospodarske rasti in konkurenčnosti v 

EU. 

V nalogi se bomo osredotočili na to, da bo projekt v končni fazi izvedljiv s pomočjo finančnih 

sredstev. Za takšne projekte, ki so financirani s sredstvi Evropske unije, je temeljno orodje za 

ocenjevanje infrastrukturnih investicij analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis, v 

nadaljevanju ASK). To je po 40. (e) členu Uredbe 1083/2006 iz Navodil za uporabo metodologije 

pri izdelavi stroškov in koristi (2006) pomembno iz dveh razlogov: 

 ali je projekt glede na analizo zaželen iz ekonomskega vidika in upravičen do 

sofinanciranja; 

 ali je projekt finančno izvedljiv. 

Poleg tega pa je skladno z novo verzijo Priročnika analize stroškov in koristi za investicijske 

projekte v obdobju 2014–2020 (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic 

appraisal tool for Cohesion Policy 2014−2020, 2015) analiza stroškov in koristi nujno potrebna 
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kot podlaga za odločanje sofinanciranja projektov, ki so vključeni v operativne programe 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. 

Redko kdaj dobimo primere analize stroškov in koristi na primeru javnega prevoza. V zaključni 

projektni nalogi bomo preučili, kaj je analiza stroškov in koristi ter čemu služi. Izdelavo ASK je 

zaželena s strani evropskih predpisov, predvsem tistih, ki obravnavajo Evropske strukturne sklade 

(v nadaljevanju ESI) in Kohezijski sklad. Pri teh je treba izdelati analizo za projekte, ki presegajo 

vrednost nad petimi milijoni evrov (Burkeljca in Zaletel 2004). 

1.2 Nameni in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti možnost financiranja in finančno ovrednotiti 

izvedljivost projekta novega javnega prevoza v Občini Izola za pripravo na financiranje s sredstvi 

Evropske unije. 

Cilji naloge v teoretičnem delu so: 

 preučiti osnove investicij; 

 opisati analizo stroškov in koristi; 

 preučiti možnosti financiranja projektov s sredstvi Evropske unije; 

 opredeliti možnosti izvedbe projekta s pomočjo naložbenih načrtov Evropske unije. 

Glavni cilj naloge v empiričnem delu pa je: 

 izdelati in razviti finančno analizo analize stroškov in koristi na primeru novega javnega 

prevoza v Občini Izola za pripravo na financiranje s strani Evropske unije. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Za doseganje ciljev projektne naloge bomo v teoretičnem delu uporabljali metodo deskripcije in 

kompilacije, pri čemer bomo izhajali iz domače in tuje literature, člankov in internetnih gradiv. 

Uporabljali bomo tudi metodo kompilacije in sintetično metodo, v katerih bomo povzemali 

opazovanja, stališča, sklepe in spoznanja drugih avtorjev. 

Pri empiričnem delu bomo izvedli analizo stroškov in koristi investicije, pri čemer bomo izhajali 

iz predvidenih denarnih tokov, povezanih z investicijo, hkrati pa bomo sledili navodilom, ki jih na 

področju teh analiz postavlja Evropska unija. Poleg tega pa bomo uporabljali tudi induktivno 

metodo za končna sklepanja rezultatov analize.  
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V zaključni projektni nalogi predpostavljamo, da je metoda analize stroškov in koristi za primer 

investicije najustreznejša metoda za vrednotenje. 

Omejitev zaključne projektne naloge je, da bomo obravnavali pretežno investicije, ki so 

pomembne za področje javnega prevoza. Poleg tega se bomo omejili na evropska finančna 

sredstva, ki so zanimiva za spodbujanje trajnostnega javnega prevoza, medtem ko se z drugimi viri 

financiranja ne bomo ukvarjali. Pri analizi stroškov in koristi se bomo zgledovali po Priročniku za 

izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov za obdobje 2014–2020 in se 

osredotočili samo na finančno analizo.  

1.5 Struktura naloge 

V teoretičnem delu bomo obrazložili in preučili investicije. Nato se bomo poglobili v metode 

investicijskih projektov, ki jih delimo v statične in dinamične metode. Po tem bomo raziskali in 

predstavili, katera finančna sredstva nam ponuja Evropska unija za boljši razvoj regije/države in 

skupnosti na splošno. Skozi celotno zaključno projektno nalogo bomo imeli posebno pozornost na 

sektorju javnega prometa, predvsem pa na trajnostne oblike javnih prevozov. Predstavili bomo 

analizo stroškov in koristi, njeno strukturo in uporabnost, ki je najprimernejša metoda za 

vrednotenje takega investicijskega projekta. V empiričnem delu zaključne projektne naloge pa se 

bomo ukvarjali s finančno analizo analize stroškov in koristi na projektu novih oblik javnega 

prevoza v Občini Izola 
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2 INVESTICIJE 

2.1 Opredelitev investicij 

Investicija lahko ima več pomenov. V SSKJ je investicija definirana kot »uporaba denarja za 

povečanje premoženja oz. naložba.« Izraz investicija izvira iz latinščine, kjer »investio« pomeni 

vlaganje oz. gre za vlaganja finančnih sredstev. Investicije lahko razumemo tudi kot izdatke za 

nabavo različnih dobrin (npr. dolgoročna osnovna sredstva) (Pučko in Rozman 1993, 294). Z 

uporabniškega vidika si lahko predpostavljamo, da investicija služi za izdelavo projekta (Kramar 

2017). Če pa gledamo na investicije s širšega vidika, lahko v te vključimo tudi nakupe različnih 

materialov in surovin. 

Rebernik in Širec (2017, 401) opredeljujeta investicijo kot »vsa denarna vlaganja v prvine 

poslovnega procesa.« To pomeni, da v investicije, poleg investicij v delovna sredstva, vključujemo 

tudi investicije v delovno silo in predmete dela. Večina podjetij izvaja investicije za doseganje 

ciljev in poslovnih strategij. Brez teh podjetju ne bi uspelo zagotoviti tehnološke učinkovitosti, 

brez katere ne bi moglo uresničiti tudi ekonomske učinkovitosti. Podobno navajata Pučko in 

Rozman (1993, 294), ki pod pojmom investicija razumeta vlaganja v: 

 osnovna sredstva (lahko vključimo tudi pravice – patenti, licence, zaščitni znak); 

 trajna obratna sredstva (nujne zaloge, terjatve do kupcev); 

 vrednostne papirje (družabniški deleži in delnice); 

 kadre; 

 raziskave (tehnične investicije v raziskave novih procesov in proizvodov); 

 komercialni razvoj lastne trgovske mreže in podobno. 

Skladno z 21. točko prvega odstavka 2. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 

in 27/16) so investicije v okviru javnih financ opredeljene kot »naložbe v povečanje in ohranjanje 

premoženja države, lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v obliki zemljišč, objektov, opreme 

in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja, vključno z naložbami v 

izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in druge 

naložbe, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.«  

Pri investicijah je pomembno omeniti tudi investicijske odločitve, ki veljajo za ene izmed 

najpomembnejših in najbolj zahtevnih odločitev v podjetju (Dolenc in Stubelj 2011, 137). 

Zahtevnost investicij Dolenc in Stubelj (2010, 137) utemeljujeta s tem, da (i) gre za dolgoročne 

naložbe, ki trajajo več let in niso likvidne; (ii) je napovedovanje o prihodnjih učinkih investicije 

negotovo in lahko temelji izključno na pričakovanjih, kar lahko povzroča visoka tveganja; (iii) je 

uspešnost investicij na dolgi rok odvisna od doseganja ciljev poslovanja podjetja. Podobno navaja 

tudi Kramar (2017), ki trdi, da so z vidika podjetij »investicijske odločitve najpomembnejše 
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odločitve, saj bistveno določajo pogoje gospodarjenja v prihodnosti in imajo dolgoročne posledice 

za razvoj in poslovanje podjetja.«  

Da podjetje lahko sprejme investicijsko odločitev, potrebuje (Rebernik in Širec, 403): 

 podatkovno podlago za odločanje, tj. denarni tok, ki ga moramo ugotoviti pri vsakem 

investicijskem projektu in 

 odločitveni model. 

Ker so investicije običajno dolgoročne in dolgoročna komponenta investicijskih projektov prinaša 

visoko tveganje, je treba investicije na dolgi rok skrbno načrtovati, ker je od uspešnosti teh odvisno 

doseganje cilja poslovanja podjetja. 

2.2 Vrste investicij 

Obstajajo različne vrste investicij, ki jih avtorji razvrščajo na različne načine. Te, glede na izbran 

kriterij, razvrščamo v različne skupine. 

Rebernik in Širec (2017, 401) razvrščata investicije: 

 po časovnem trajanju v: kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne; 

 po vrsti v: realne, s katerimi bodisi nadomeščamo bodisi širimo proizvodne zmogljivosti, 

in finančne, pri čemer vlagamo finančna sredstva, da bi jih oplemenitili. 

Poleg teh pa poznamo tudi investicije v pridobivanje kupcev, v raziskave in razvoj, za 

zagotavljanje kakovosti poslovnega procesa in še druge vrste. 

Pučko in Rozman (1998, 297) razvrščata investicije v dve veliki skupini, in sicer: 

 gospodarske investicije, kjer podjetje vlaga v osnovna in obratna sredstva podjetij; 

 negospodarske investicije, ki pa so vlaganja v skupno porabo, npr. v projekte na področjih 

izobrazbe, športa, družbe in drugih. 

 Rebernik (2008, 339) klasificira investicije v različne skupine, glede na: 

 predmet investiranja, kjer ločimo bruto in neto investicije. Bruto investicije se nanašajo 

na vlaganja v obnovo obstoječih prvin poslovnega procesa (praviloma samo osnovna 

sredstva) in pridobivanje novih; neto investicije pa pomenijo vlaganja v dodatne nove 

prvine; 

 namen investiranja, kjer ločimo gospodarske in negospodarske investicije; 

 tehnično strukturo, tukaj so investicije strukturirane po investicijskih elementih (npr. 

gradbeni objekti, oprema, raziskovalni objekti …); 

 stopnjo dokončnosti, kjer lahko govorimo o aktiviranih in neaktiviranih investicijah itd. 
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Lahko pa investicije razvrstimo v investicije za zmanjšanje stroškov, obvarovanje okolja, 

ohranjanje dosedanje ravni poslovanja, širitev poslovanja. 

2.3 Proces investiranja 

Vsak investicijski projekt ima svojega nosilca in enega ali več izvajalcev. Projekt omejujejo čas; 

stroški izvedbe in zaželena kakovost. 

Kot navajata Rebernik in Širec (2017, 401) morajo nosilci investicijskega projekta »ostati znotraj 

predvidenih meja, ki jih določijo razpoložljiva denarna sredstva.« Pri poslovanju podjetja pa 

nastopa velika negotovost, zaradi katere ni vedno možno biti v določenih mejah projekta. V 

realnosti pa investicijski projekti potrebujejo več časa in stroškov ter dajejo slabšo kakovost, glede 

na ocenjeno investicijo na začetku. 

V primeru, ko ima podjetje številne investicije in ne ve, kateri investicijski projekt bo najbolj 

donosen, mora presoditi, katera bo največ prispevala k ekonomski moči podjetja. Rebernik in Širec 

(2017, 402) ugotavljata, da proces odločanja o investiciji poteka v sledečih korakih: 

 identificirati moramo potrebo po investiranju; 

 upoštevati moramo vse projekte, ki zadovoljijo investicijsko potrebo; 

 izbrati moramo kriterije in metode za finančno vrednotenje posamezne investicijske 

projekte; 

 po vrednotenju moramo izbrati projekt, ki najbolje uresničuje cilje podjetja in zadovoljuje 

investicijsko potrebo. 

Ko se podjetje okvirno odloči o investiciji, se začne proces investiranja. Tega okvirno razdelimo 

v tri faze (Pučko in Rozman 1998, 298): 

 pripravo investicijske dokumentacije; 

 izdelavo tehnične dokumentacije; 

 izvedbo investicije. 

2.3.1 Investicijska dokumentacija 

Z investicijsko dokumentacijo pokažemo, da je izbrana investicija možna in tudi dovolj uspešna. 

Pri tem ugotovimo, ali je izbrano investicijo možno izvesti in ali je ta tudi ekonomsko uspešna. 

Zaradi tega lahko investicijsko dokumentacijo imenujemo tudi možnostna študija (ang. feasibility 

study). Na podlagi investicijske dokumentacije je možno oceniti finančne, ekonomske in druge 

(okoljske, varnostne, tehnične, razvojne, prostorske, tehnološke) posledice odločitve o investiciji. 

Glavni del investicijske dokumentacije je investicijski program, ki ga bomo obrazložili v 

naslednjem poglavju (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16).  
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Izdelava investicijske dokumentacije je bolj pomembna takrat, ko podjetju ne uspe z lastnimi 

sredstvi realizirati projekta in potrebuje dodatna sofinanciranja. V tem poglavju omenjamo 

investicijsko dokumentacijo v širšem smislu, saj ima vsak investicijski projekt svoje posebnosti. 

V nalogi se bomo osredotočili na investicijsko dokumentacijo, ki je primerna za izvedbo 

investicijskega projekta novega javnega prevoza s pomočjo evropskih oz. javnih sredstev (Uradni 

list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16). Za pripravo investicijske dokumentacije je osnova Uredba o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

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

Osnova za izdelavo investicije je projektna dokumentacija. Skladno z 2. členom Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) projektna dokumentacija obsega načrte, tehnične opise, 

izračune, poročila in druge priloge, s pomočjo katerih lahko določimo lokacijo, obliko, 

funkcionalnost in tehnične značilnosti projekta. 

Glede na fazo projektnega cikla je treba, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 

in 27/16), izdelati naslednjo investicijsko dokumentacijo:  

 pri načrtovanju oz. pred odločitvijo o investiciji: dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program ali njegovo novelacijo; 

 do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo (če ni sestavni del investicijskega 

programa): študijo izvedbe načrtovane investicije; 

 v fazi izvedbe: poročilo o izvajanju investicijskega projekta (sprotno vrednotenje) in če je 

potrebno tudi novelacijo investicijskega programa; 

 v fazi obratovanja: poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta. 

2.3.2 Investicijski program 

Kot smo že omenili, je investicijski program glavni del investicijske dokumentacije. Po Uredbi o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je investicijski program s svojim tehnično-

tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. Na podlagi 

investicijskega programa se torej investitorji odločijo o začetku investicije. Poleg tega pa 

investicijski program služi tudi kot primerjava z izvedbo investicijskega projekta in v obratovanju 

kot primerjava doseženih učinkov projekta (Burkeljca in Zaletel 2004, 14). Pri investicijah, ki 

presegajo 500.000 evrov, je investicijski program nujna zahteva. 

Z investicijskim programom torej ugotovimo, ali je investicija izvedljiva. Če se izkaže, da je 

investicija možna, lahko smatramo, da bo v praksi učinkovita. Progam, pa nam ne pove, ali bo ta 

prinesla dobiček ali izgubo. To izvemo pri presoji predvidene uspešnosti investicije (Pučko in 

Rozman 1998, 300).  
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3 FINANČNA ANALIZA IN METODE VREDNOTENJA INVESTICIJSKIH 
PROJEKTOV 

Investicijska odločitev, ki smo jo v začetnem poglavju omenili, je po Dolencu in Stublju (2011, 

137) »ena izmed ključnih komponent načrtovanja za finančno ovrednotenje investicijskega 

projekta.« S finančnim ovrednotenjem ugotovimo smiselnost investicije. To ugotovimo tako, da 

na podlagi finančne analize presodimo, ali se splača investicijo izvesti ali ne, pri čemer imamo v 

mislih predpostavko, da investicijski projekt povečuje vrednost podjetja. 

Finančna ocena investicij poteka v treh korakih (Dolenc in Stubelj 2011, 138): 

 ocena pričakovanih denarnih tokov investicije v prihodnosti; 

 ocena stroškov financiranja in  

 presoja smiselnosti investicije z uporabo investicijskih kriterijev.  

Omenili smo, da pri sprejemanju investicijskih odločitev potrebujemo za odločanje odločitveni 

model in podatkovno podlago. S podatkovno podlago mislimo na denarne tokove, ki bodo 

sestavljali investicijski projekt. Ko govorimo o odločitvenih modelih, pa se nanašamo na metode 

vrednotenja investicijskih projektov. 

Ocena denarnih tokov je pomembna faza finančne analize investicije in je običajno tudi najtežja, 

saj je treba oceniti denarne tokove, ki jih bomo prejeli v prihodnosti, prihodnost pa je negotova. 

Denarni tok po Reberniku in Šircu (2017, 403) pomeni prejemke in izdatke v podjetju. Pri teh nas 

zanima, kaj bo investicija povzročila v svoji življenjski dobi, in sicer razliko med prejemki in 

izdatki. Po Dolencu in Stublju (2010, 138) je denarni tok enak poslovnemu izidu iz poslovanja po 

davkih, povečan za strošek amortizacije in zmanjšan za morebitna povečanja sredstev (stroškov 

dolžniškega financiranja ne upoštevamo). Kar moramo upoštevati v finančni analizi, je, tudi to, da 

morajo investicijske odločitve temeljiti na denarnih tokov projekta in ne na kategorijah 

računovodskega dobička. Nadalje, po Dolencu in Stublju (2010, 138), pa pri finančni analizi 

investicije upoštevamo samo dodatne denarne tokove. Pri tem velja nekaj posebnosti, in sicer je 

treba upoštevati tudi oportunitetne stroške, stroške prevoza in montaže (upoštevamo pri nabavni 

vrednosti) in spremembe obratnega kapitala.  

Ob oceni denarnih tokov je treba oceniti tudi strošek financiranja investicije oz. strošek kapitala. 

Strošek kapitala ocenimo kot tehtani povprečni strošek kapitala (ang. Weighted Avarege Cost of 

Capital, v nadaljevanju WACC), ki daje podatek o tem, koliko v podjetju stane izbrana struktura 

kapitala. Pri tem je pomembnih več dejavnikov (Dolenc in Stubelj 2011, 105): 

 WACC vključuje stroške različnih vrst financiranja (dolgoročnih dolgov, lastniškega 

kapitala in prednostnega kapitala); 

 pri oceni stroškov in deležih posameznih komponent kapitala moramo upoštevati tržne in 

ne knjigovodskih vrednosti kapitala; 
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 strošek navadnega lastniškega kapitala je treba upoštevati tudi, če podjetje ne izplačuje 

dobička, ampak ga zadrži v podjetju (zadržani dobiček). 

Ne glede na to, ali imamo za izbrati med več investicijami ali pa med eno investicijo z več 

možnostmi, moramo izbrati najprimernejšo investicijo, ki bo v prihodnosti zagotovila donosnost. 

Kot pri poslovanju je tudi pri investicijah osnovna mera in kriterij uspešnosti poslovanja 

rentabilnost oz. donosnost. Pri odločanju investicijskega projekta imamo na razpolago različne 

metode vrednotenja. Pri tem moramo poudariti, da ne obstaja neka splošna metoda, ki bi zadoščala 

ocenjevanju celotnega projekta, ampak ima vsaka metoda svoje prednosti in slabosti, ki ocenjuje 

posamezne dele investicije. Zato je treba pri vrednotenju investicij upoštevati več različnih metod 

vrednotenja investicijskih projektov.  

Rebernik in Širec (2017, 403) metode vrednotenja investicijskih projektov razvrščata v statične in 

dinamične. Tudi Pučko in Rozman (1998, 302) delita investicijske kriterije v: 

 statični kriterij – upošteva določena stanja v vlaganju in v rezultatih investicije; 

 dinamični kriterij – spremlja tako vlaganje kot poslovne rezultate skozi daljše obdobje. 

Tudi drugi avtorji delijo investicijske kriterije v statične in dinamične. Na splošno lahko 

predpostavimo, da se pri statičnih metodah ne upošteva čas, pri dinamičnih pa se čas upošteva kot 

element pri ocenjevanju donosnosti naložbe. V nadaljevanju bomo na kratko opisali obe skupini 

metod. 

3.1 Statične metode  

Kot smo že omenili, pri statičnih metodah ocenjevanja investicije ne upoštevamo časovne 

vrednosti denarja in različne dinamike vlaganj. Najpogosteje se za statične kriterije uporabljata 

metodi (Rebernik in Širec 2017, 403): 

 rentabilnosti in  

 vračilnega obdobja. 

Pučko in Rozman (1998, 306) ter Dolenc in Stubelj (2010, 138) ugotavljajo, da statične metode ne 

upoštevajo različne časovne dinamike investicijskih vlaganj, različne življenjske dobe investicij 

oz. celotnega razdobja donosov ter vseh denarnih tokov, povezanih z investicijo.  

3.1.1 Metoda rentabilnosti 

Rentabilnost podjetja je opredeljena kot razmerje med čistim dobičkom in vloženim ali vezanimi 

sredstvi (Pučko in Rozman 1998, 302). Pri rentabilnosti oz. donosnosti gre za razliko med prejemki 

in izdatki.  
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Koeficient rentabilnosti investicije pove, koliko denarja nam povrne vsak vloženi evro (Rebernik 

in Širec 2017, 403): 

= × 100 

Kjer je: 

R = rentabilnost ali donosnost 

D = donos investicije 

I = investicijski vložek (kapital) 

V praktičnem izračunu lahko v števec vključimo na primer dobiček ali seštevek dobička in obresti 

ali seštevek dobička, amortizacije in obresti. 

Četudi je izračun koeficienta rentabilnosti investicije zelo pregleden in preprost, Pučko in Rozman 

(1998, 304) kot temeljno slabost tega kriterija navajata, da se upošteva le donos enega leta, zaradi 

česar je težko sprejemljiv. Do tega pride, ker v investiciji ne upoštevamo kratkoročnih donosov in 

časovnega obdobja investicije. Ta pristop upošteva, da so vsi donosi po letih in obdobja donosov 

enakovredni. Ti dve predpostavki pa sta redko izpolnjeni. 

Z izračunavanjem skupne in povprečne donosnosti lahko omenjeni slabosti odpravimo. Skupno 

donosnost dobimo tako, da donose v celotnem obdobju seštejemo in nato primerjamo z vloženimi 

sredstvi (Rozman 1998).  

3.1.2 Metoda vračilnega obdobja 

Z metodo vračilnega obdobja ugotovimo, v kolikšnem času se investirani znesek povrne preko 

denarnih tokov, ki jih prinaša investicija. Zaradi tega to metodo imenujemo tudi metoda 

amortiziranje investicije. Gre torej za enostavno metodo ugotavljanja časa oziroma dobe, v 

katerem bomo dobili povrnjena investirana sredstva (Rebernik in Širec 2017, 404). 

Če predpostavimo, da je D0 vrednost investicije in Dt neto denarni tokovi iz investicije v obdobju 

t, potem lahko vračilno obdobje izrazimo kot najmanjšo vrednost n, ki rešuje enačbo (Rebernik in 

Širec 2017, 404): 

0 = t 

Slabost te metode je, da ne upoštevamo časovne vrednosti denarja in niti različne dinamike 

donosov ter tudi ne vseh denarnih tokov, ki so povezani z investicijo (Dolenc in Stubelj 2010; 

Rebernik in Širec 2017). Zaradi tega metodo vračilnega obdobja uporabljamo predvsem pri 

investicijah s kratko življenjsko dobo. 
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3.2 Dinamične metode 

Bolj uporabljene metode so dinamične metode, ker za razliko od statičnih metod, upoštevajo 

različne časovne dinamike investicijskih vlaganj in različne življenjske dobe investicij.  

Časovno razporejena vlaganja in donosi sestavljajo investicijo. Vrednosti donosov in vlaganj, za 

katere lahko menimo, da so negativni donosi v različnih letih, niso enako pomembne. Donos 100-

tih evrov v 1. letu ni enako vreden 100-tim evrom v 10. letih, saj bi lahko prvega posodili in zanj 

dobili obresti. Zaradi tega je dobro, da ko primerjamo donose in vlaganja v različnih letih, jih 

preračunamo na isti časovni trenutek oz. izračunamo njihovo sedanjo vrednost (Pučko in Rozman 

1998, 306).  

Med dinamične metode spadajo (Rebernik in Širec 2017, 403): 

 neto sedanja vrednost; 

 interna oziroma stopnja donosnosti in1  

 analiza stroškov in koristi. 

Diskontirana stopnja 

Poleg sedanje vrednosti vlaganj in donosov bomo pri dinamičnih metodah uporabljali diskontirano 

oz. diskontno stopnjo. Ta faktor, v različnih časovnih obdobjih, po Pučku in Rozmanu (1998, 307) 

»izraža subjektivne časovne preference med donosi in vlaganji.« Pove nam, koliko bo določena 

vrednost v prihodnjem letu vredna za investitorja letos. Ekvivalentno vrednost lahko preračunamo 

po naslednji formuli: 

, =
(1 + )

   

Pri čemer pomeni: 

Dn = vrednost v letu n 

Ds, n = sedanja vrednost Dn 

r = diskontna stopnja 

n = leto 

Kot diskontno stopnjo uporabljamo tudi strošek kapitala oziroma WACC. 

                                                
1 Dolenc in Stubelj (2010), kot investicijski kriterij še navajata popravljeno interno stopnjo donosa (angl. modified 
internal rate of return).  
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3.2.1 Metoda neto sedanje vrednosti 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, kako izračunati sedanjo vrednost investicijskega vlaganja. 

Pri neto sedanji vrednosti (v nadaljevanju NSV) nas zanima vrednost vseh diskontiranih denarnih 

tokov, povezanih z investicijo. Pri izračunu NSV moramo torej najprej opredeliti denarne tokove, 

povezane z investicijo, in določiti primerno diskontno stopnjo (to je lahko WACC ali pa stopnja, 

ki je odvisna od tveganja projekta). V tretjem koraku izračunamo vrednost diskontiranih denarnih 

tokov. Če imamo več letnih vlaganj oz. investicijskih izdatkov, preračunamo njihove sedanje 

vrednosti s pomočjo diskontne stopnje, te pa nato seštejemo. Isti postopek naredimo za donose oz. 

denarne tokove, ki jih prinaša investicija. Z razliko sedanje vrednosti donosov in sedanje vrednosti 

vlaganj izračunamo neto sedanjo vrednost investicije (Rebernik in Širec 2017, 406): 

=
(1 + )

−
(1 + )

 

Kjer je: 

Dn = donos v n-tem obdobju; n = 1, 2 … T 

Vn = vlaganje v n-tem obdobju; n = 1, 2 … T 

r = diskontna stopnja 

1/(1 + r) = diskontni faktor  

Kot diskontno stopnjo uporabljamo tudi strošek kapitala oziroma WACC. 

Odločitveni kriteriji o smiselnosti investicije so naslednji (Dolenc in Stubelj 2011, 140): 

 če je NSV večja od nič, je projekt sprejemljiv; 

 če je NSV enaka nič, je podjetje indiferentno do investicije (uporabimo drugi kriterij 

odločanja) in 

 če je NSV manjša od nič, projekt ni sprejemljiv. 

Pri pozitivni NSV so sedanja vlaganja manjša od sedanjih donosov. Pri negativni NSV pa so 

vlaganja večja od donosov in se ne splača izbrati investicije. 

Z izračunom NSV upoštevamo celotno življenjsko dobo investicije z vsemi preračunanimi 

zneski na isti trenutek, kar je temeljna prednost tega investicijskega kriterija. Slabost NSV pa 

je v tem, da je absolutna mera, kar pomeni, da je primerjava med različnimi projekti otežena 

(Dolenc in Stubelj 2010). 

3.2.2 Metoda interne stopnje donosnosti 

Podoben postopek, kot je pri NSV, imamo tudi pri interni stopnji donosnosti (v nadaljevanju 

IRR, angl. Internal rate of return). IRR je diskonta stopnja oz. obrestna mera, ki jo izračunamo 
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tako, da seštejemo vse diskontirane denarne tokove (sedanjo vrednost vlaganj ter donosov) in 

izenačimo z nič. IRR torej pove, kolikšna je donosnost investicije upoštevajoč vse denarne 

tokove, povezane z investicijo (Dolenc in Stubelj 2010). Višja, kot je IRR, za bolj uspešno 

investicijo bo veljala v primerjavi z drugimi (Pučko in Rozman 1998, 312). 

Interno stopnjo donosnosti izvedemo iz obrazca (Rebernik in Širec 2017, 407): 

0 =
(1 + )

−  

Kjer je: 

Dn = neto denarni tok v n-tem letu 

T = število let, ko projekt daje donose 

n = leto, v katerem projekt daje donose 

IRR = interna stopnja donosa 

I0 = začetna vlaganja investicije 

Pri odločanju o smiselnosti investicije izračunano donosnost investicije, upoštevajoč vse 

denarne tokove, (IRR) primerjamo s stroškom financiranja. Odločitveni kriteriji so naslednji 

(Dolenc in Stubelj 2011, 141): 

 IRR > WACC: projekt je sprejemljiv; 

 IRR = WACC: podjetje je indiferentno do investicije (uporabimo drugi kriterij 

odločanja) in 

 IRR < WACC: projekt je nesprejemljiv. 
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4 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI 

Analiza stroškov in koristi (ang. Cost-Benefit Analysis – v nadaljevanju ASK) je sistematičen 

postopek, s katerim ugotavljamo, vrednotimo in primerjamo stroške in koristi projekta. Osnovni 

cilj ASK je ugotoviti, ali koristi projekta pretehtajo (presegajo) stroške. Prav tako se z ASK 

ugotavljajo razmerja med optimalno varianto in ostalimi variantami (vrstni red ugotovljenih 

variant/alternativ). Z ASK se želimo prepričati o upravičenosti odločitve za investicijo ali 

ravnanje (Vojnovič 2016). 

ASK predstavlja analizo vseh koristi in stroškov enega ali več projektov ter njihovo primerjavo 

med njimi. Po Zupančiču (1998, 235) se z ASK: »lahko oceni, ali je projekt ekonomsko 

upravičen oziroma kateri izmed več projektov je najugodnejši.« 

Pri načrtovanju in opredelitvi analize stroškov in koristi se bomo zgledovali po Priročniku za 

analizo stroškov in koristi (European Commission, Directorate General Regional Policy 2015). 

Tovrstna analiza je pri velikih projektih potrebna iz dveh razlogov (Evropska komisija 2007).  

 Za presojo, ali je projekt upravičen do sofinanciranja: kjer ugotavljamo, ali projekt 

prispeva k ciljem regionalne politike EU, spodbuja rast in povečuje zaposlovanje. To 

lahko ugotovimo s pomočjo ekonomske analize, kjer preučimo vpliv ekonomskih 

kazalnikov. Pri tem upoštevamo sledeče: če je ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) 

projekta pozitivna, potem je družba (regija ali država) v boljšem položaju, in sicer v 

primeru, ko je projekt izveden (koristi so večje od stroškov). 

 Za presojo, ali projekt potrebuje sofinanciranje: pri tem ugotavljamo, ali projekt 

pozitivno prispeva k ciljem regionalne politike EU. Glede na to, da je projekt zaželen z 

ekonomskega vidika, je lahko tudi finančno donosen in ga ni dovoljeno sofinancirati iz 

skladov. Za ugotavljanje ali projekt potrebuje sofinanciranje, je treba izdelati finančno 

analizo. Pri tej iščemo finančno neto sedanjo vrednost investicije (NSVf), kjer, če je ta 

negativna, lahko projekt sofinancira EU. 

Vsebina postopka analize stroškov in koristi v Priročniku in po Uredbi o enotni metodologiji 

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

RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je naslednja: 

 opredelitev ciljev, identifikacija projekta in ugotovitve investicijskih študij; 

 ugotovitev stroškov in koristi (določitev denarnih vrednosti, kjer je to mogoče); 

 finančna analiza, kjer prikažemo stroške in koristi investicije; 

 ekonomska analiza popravljenih stroškov in koristi (brez finančnih transferov); 

 analiza občutljivosti in tveganj. 

V primeru, ko projekt ne prinaša finančnih prihodkov, je analiza stroškov in koristi vseeno 

zaželena, da lahko presodimo ali: 



17 

 je projekt upravičen do sofinanciranja s stališča prispevka k skupnim ciljem EU;  

 projekt potrebuje sofinanciranje iz skladov EU.  

4.1 Elementi analize stroškov in koristi 

Predvidena struktura ASK za financiranje z EU sredstvi je sledeča (European Commission, 

Directorate General Regional Policy 2015). 

 Opredelitev ciljev: navedemo cilje in pričakovanja, ki jih bo doprinesel projekt. V tem 

razdelku moramo poudariti družbenoekonomske spremenljivke (kje projekt lahko 

vpliva), opišemo, kako jih izmerimo (za preverjanje pričakovanih družbeno-

ekonomskih vplivov) in izberemo stopnjo skladnosti ciljev projekta s cilji razvojnih 

politik EU. 

 Identifikacija projekta: vsebuje predstavitev splošnega okvira projekta. 

 Analiza izvedljivosti in variant: v ta del vključimo različne možnosti izvedbe projekta 

in jih ločimo po vrsti glede na tehnološke, kronološke in geografske vidike. 

 Finančna analiza: v tem delu je pristop povsem praktičen oz. izdelamo finančno 

analizo investicijskega projekta na osnovni tabel.  

 Ekonomska analiza: izdelamo jo na podlagi finančne analize in njegovih tabel.  

4.2 Finančna analiza 

Področje finančne analize smo opredelili že v tretjem poglavju. V tem poglavju predstavljamo 

to področje, kot ga za izvedbo analiz in za potrebe pridobivanja sredstev EU opredeljuje 

Evropska komisija.  

S finančno analizo preračunamo prihodnje denarne tokove projekta, preko katerih lahko 

izračunamo različne stopnje donosnosti, kot sta (Evropska komisija 2007): 

 finančna interna stopnja donosnosti investicije (IRRf) in  

 lastni vložen kapital ter pripadajoče finančne neto sedanje vrednosti (NSVf).  

Pri finančni analizi uporabljamo metodo diskontiranega denarnega toka. Za to metodo sta 

zanimivi dve značilnosti (Evropska komisija 2007). 

 Upoštevati je treba le denarne tokove, ki jih generira projekt oz. ki jih prejme investitor 

za izvedbo projekta. Denarne tokove upoštevamo v letu, ki so nastali. 

 Pri združevanju (tj. seštevanju ali odštevanju) denarnih tokov, nastalih v različnih letih, 

moramo upoštevati vrednosti v posameznih obdobjih: vrednosti prihodnjih denarnih 

tokov množimo z diskontnim faktorjem, ki se znižuje. Diskontni faktor je odvisen od 

izbrane vrednosti diskontne stopnje. 



18 

V finančni analizi moramo izvesti metodo diskontiranega denarnega toka, tudi v primeru, ko ni 

prihodkov in so le izdatki. Za to veljajo značilnosti (Vojnovič 2016): 

 upoštevani so le denarni tokovi – vključene ne smejo biti amortizacija in rezervacije; 

 pri združevanju denarnih tokov, nastalih v različnih letih, je treba uporabiti 

diskontiranje; 

 uporaba metode diferenčnih vrednosti. 

Pri ASK za velike projekte moramo finančno analizo izvesti, da (Evropska komisija 2007, 7):  

 vrednotimo finančno donosnost investicije in lasten (nacionalni) kapital: to presojamo 

na podlagi ocenjene NSVf investicije; pri prispevkih prejetih iz skladov mora biti 

izpolnjen pogoj, da je NSVf negativna in IRRf nižja od diskontne stopnje, ki smo jo 

uporabili v analizi; 

 določimo najustreznejši (največji možni) prispevek iz skladov; 

 preverimo finančno pokritost projekta: to ocenimo tako, da preverimo, ali so skupni 

neto denarni tokovi, ki vključujejo vse prihodke, investicijske stroške in vire 

financiranja, v celotni dobi izvedbe projekta pozitivni. 

Pri izračunu finančne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala velja posebnost, da je treba 

v projekt vložena finančna sredstva – brez nepovratnih sredstev EU – upoštevati kot odliv in ne 

kot investicijske stroške. Kapitalske naložbe v projekt je treba upoštevati tedaj, ko so te v resnici 

izplačane ali povrnjene (ob morebitnih posojilih) (Evropska komisija 2007, 7). 

Finančno analizo običajno izdelamo na podlagi serij tabel. V tabelah zberemo finančne tokove 

investicije in jih razdelimo v: 

 vire financiranja; 

 skupno vrednost investicije;  

 stroške in prihodke poslovanja in 

 analizo denarnih tokov ter pokritosti investicije z viri financiranja. 

Finančno analizo zaključimo z dvema tabelama denarnih tokov (European Commission, 

Directorate General Regional Policy 2015). 

 Eno za donose investicije (zmožnost neto dohodkov za pokritje investicije) ne glede na 

način financiranja. 

 Drugo za izračun donosov investiranja kapitala, kjer se pri odlivih dodatno k stroškom 

poslovanja ter spremljajočim obrestim upoštevajo še lastniški kapital investitorja (ko je 

izplačan), nacionalni prispevek na treh ravneh (lokalni, regionalni in državni), finančna 

posojila, ko so odplačana, in prihodki ter prilivi. Pri tem se ne upošteva nepovratna 

pomoč EU. 
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Pri izpolnjenju teh dveh tabel pa moramo biti pozorni na določanje (European Commission, 

Directorate General Regional Policy 2015): 

 ekonomske dobe; 

 opredelitve skupnih stroškov; 

 prihodkov, ki jih projekt ustvarja; 

 ostanka vrednosti investicije;  

 povečanja vrednosti zaradi inflacije; 

 preverjanja dolgoročne finančne pokritosti sredstev z viri;  

 izbire primerne diskontne stopnje;  

 glavnih kazalnikov uspešnosti; 

 sofinancerskega deleža. 

4.2.1 Ekonomska doba 

Po Vojnoviču (2016) je ekonomska doba »obdobje, ki ustreza ekonomsko koristni življenjski 

dobi projekta in ki je dovolj dolga, da še zajame verjetne dolgoročne vplive.« 

Pri ekonomski dobi upoštevamo vsa tista leta, ki bodo potrebna za izvedbo investicijskega 

projekta in njegovo delovanje. V obdobje moramo vključiti vse bodoče trende projekta, ki 

morajo biti primerno oblikovani in morajo ustrezati njegovi ekonomski koristni življenjski 

dobi. Poleg tega mora biti dovolj dolgo, da še zajema srednjeročne oz. dolgoročne vplive 

(Burkeljca in Zaletel 2004). 

V Priročniku za izdelavo analize stroškov in koristi (European Commission, Directorate 

General Regional Policy 2015) je pri projektih s področja javnega prevoza kot ekonomska doba 

opredeljeno obdobje od 25 do 30 let. 

4.2.2 Finančna merila 

Finančna merila nam povedo, ali je projekt s strani investitorja upravičen do sredstev. Za 

ugotavljanje učinkovitosti investicije je osnova za izračun finančnih meril finančna analiza. Po 

Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ upoštevamo za finančna merila (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16): 

 finančno neto sedanjo vrednost (NSVf); 

 finančno interno stopnjo donosnosti (IRRf); 

 finančno relativno neto sedanjo vrednost (RNSVf) in 

 finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf). 
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4.3 Ekonomska analiza 

Pri ekonomski analizi ocenjujemo prispevek projekta h gospodarskemu in družbenemu razvoju 

regije ali države. Treba jo je izdelati z vidika celotne družbe (regije ali države) in ne s strani 

lastnika projekta kot v finančni analizi (Burkeljca in Zaletel 2004). 

Ekonomsko vrednotenje izhaja iz predpostavke, da je treba »vložke projekta opredeliti na 

podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost porabnikov, ki jih 

plačajo« (Evropska komisija 2007). Pri tem ni nujno, da opazovani finančni stroški ustrezajo k 

oportunitetnim stroškom. Premik s finančne k ekonomski analizi izvedemo tako, da za vsak 

odliv in priliv vključimo vse družbene stroške in koristi, ki pa jih ne bi upoštevali v finančni 

analizi (European Commission, Directorate General Regional Policy 2015). 

Za izdelavo ekonomske analize se zgledujemo po finančni analizi. Pri določanju kazalnikov 

ekonomskih učinkov moramo upoštevati nekatere prilagoditve, kot so (Burkeljca in 

Zaletel 2004): 

 davčni popravki; 

 popravki zaradi eksternalij; 

 od tržnih do obračunskih (popravljenih, pripisanih) cen. 

4.3.1 Davčni popravki 

Pri davčnih popravkih je treba odšteti davke, transferna plačila in subvencije. Cene morajo 

vključiti davke oz. jih moramo izraziti v bruto znesku, torej z vključenimi davki. Prav tako jih 

je treba vključiti, če je namen določenih neposrednih davkov/subvencij popravek zaradi 

eksternalij (Evropska komisija 2007). 

4.3.2 Popravki zaradi eksternalij 

Učinki investicijskega projekta lahko vplivajo tudi na druge poslovne subjekte in deležnike. 

Zunanje učinke ali eksternalije ločimo na (Evropska komisija 2007, 77): 

 pozitivne – npr. novi električni avtobusi, ki zmanjšujejo onesnaževanje;  

 negative – npr. gradnja nove avtoceste, ki povečuje onesnaženost. 

Pri eksternalijah ne obstajajo denarna nadomestila, zaradi česar moramo te primerno ovrednotiti 

in oceniti ter vključiti v ekonomsko analizo, ne pa v finančno. 
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4.3.3 Od tržnih do obračunskih cen 

Poleg omenjenih prilagoditev moramo upoštevati tudi odmik cen iz učinkovitega tržnega 

ravnotežja. K temu prispevajo različni dejavniki, kot so reguliran trg delovne sile, monopoli, 

nepopolne informacije, trgovinske ovire ipd. Opazovane tržne cene oz. cene finančne analize 

nam lahko pokažejo drugačno sliko. Namesto teh moramo uporabiti obračunske cene, ki so z 

uporabo konverzijskih faktorjev izračunane na podlagi cen finančne analize. Pri teh 

upoštevamo oportunitetne stroške vložkov in pripravljenost uporabnikov plačati izdelek ali 

storitev (Evropska komisija 2007, 77). 

4.3.4 Ekonomska merila 

Ekonomska oz. družbeno ekonomska merila prikazujejo tiste učinke, ki prinašajo koristi tako 

upravljavcu kot tudi drugim družbenim subjektom. Pri teh merilih skupaj z neposrednimi učinki 

vključimo tudi posredne vplive, ki vplivajo na celotno družbo (npr. vpliv na okolje, družbo, 

varnost in zdravje) (European Commission, Directorate General Regional Policy 2015). 

Pri investicijah, ki presegajo 500.000 evrov, moramo izdelati ekonomsko oceno učinkovitosti. 

Ocena mora vključiti vse obračunske cene z upoštevanjem družbene diskontne stopnje. Po 

opravljeni ekonomski analizi lahko izračunamo ekonomska merila, saj je ta glavna podlaga. 

Ekonomska naložbena merila so (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

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

 ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe): če je večja od nič, je projekt zaželen z 

ekonomskega stališča; 

 ekonomska interna stopnja donosnosti (IRRe): mora biti večja od 

družbene diskontne stopnje; 

 ekonomska relativna neto sedanja vrednost (RNSVe) in 

 ekonomski količnik koristnosti, razmerje med koristi in stroški (K/Se): mora biti večji 

od ena. 

4.4 Analiza občutljivosti in analiza tveganj 

V analizo stroškov in koristi je treba vključiti tudi presojo tveganj (Evropska komisija 2007). 

Če želimo obvladovati negotovosti projekta, moramo narediti analizo tveganj in občutljivosti.  

4.4.1 Analiza občutljivosti 

Zupančič (1998, 241) pravi, da pod analizo občutljivosti spadajo analize, ki ugotovijo, kako 

bodo spremembe vhodnih podatkov vplivale na zaključke. Z analizo lahko ugotovimo glavne 

parametre, kjer lahko že minimalna sprememba v vrednosti vpliva na odločitev o izboru 
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projekta. Treba je ugotoviti, kolikšna stopnja napak ali netočnosti odločitve še ne spremeni 

projekta. 

Z analizo občutljivosti izberemo pozitivne in negativne spremembe oz. tiste, ki najbolj kritično 

vplivajo na IRR ali pa na NSV v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo najboljše rezultate v 

izhodiščnem primeru. Ker se projekti razlikujejo, je treba glede na obravnavan projekt izbrati 

merila za vsako investicijo posebej. Kot splošno pravilo Evropska komisija (2014) priporoča 

upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje (pozitivno ali negativno) za 1 % povzroči 

porast ustrezne spremembe IRR za 1 % (eno odstotno točko) ali 5 % izhodiščne vrednosti NSV. 

4.4.2 Analiza tveganj 

Z analizo tvegaj ugotavljamo verjetnostno oceno porazdelitev optimističnih, srednjih in 

pesimističnih ocen (Zupančič 1998, 241).  

Po določenih kritičnih spremenljivkah moramo pri izdelavi analize tveganj opredeliti pri vsaki 

spremenljivki verjetnostno porazdelitev. V izračunu uporabimo točno določen niz vrednosti, ki 

je porazdeljen okrog najboljše ocene iz osnovnega kapitala (Burkeljca in Zaletel 2004, 98). 

Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi (Evropska komisija 2007) priporoča, uporabo 

Monte Carlo metode. Slednjo sestavljajo ponavljajoči se izbori naključnih vrednosti kritičnih 

spremenljivk, vzetih znotraj opredeljenih intervalov, in izračuni kazalnikov projekta (IRR ali 

NSV), ki sledijo vsaki skupini izbranih vrednosti. 

Naj omenimo, da analize tveganj ne moremo izdelati vedno, medtem ko analizo občutljivosti 

lahko. Ko izdelujemo projekt, ki ni bil nikoli v preteklosti podobno izveden, težje oblikujemo 

predpostavke o verjetnostni razporeditvi kritičnih spremenljivk. V takih primerih moramo 

izdelati kvalitativno presojo tveganj, ki bo služila v podporo analizi občutljivosti (Evropska 

komisija 2006).  
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5 EVROPSKA FINANČNA SREDSTVA 

Preden predstavimo evropska finančna sredstva, bomo opredelili pojem financiranje. 

Financiranje lahko razumemo kot pridobivanje sredstev iz različnih virov. Sredstva lahko 

pridobimo iz različnih virov (notranji ali zunanji) in oblikah (denarnih ali predmetnih) (Nekrep 

2013).  

Nekrep (2013, 94) deli vire financiranja na notranje in zunanje. V notranje vire financiranja 

spadajo zadržani dobiček, amortizacija in drugi notranji viri lastniškega financiranja. Medtem 

ko med najpogostejše zunanje vire financiranja sodijo kapitalski vložki, različne oblike 

dolžniškega kapitala (posojila, obveznice), subvencije in druge posebne oblike (faktoring, 

lizing, forfeting). 

Vodnik po financiranju EU za začetnike deli financiranja na (Evropska komisija 2016): 

 nepovratna sredstva: ta lahko pridobimo pri izvajanju določenih projektov preko udeležbe 

na javni razpis; sredstva se dodelijo glede na namen razpisa; prispevki sofinanciranja so 

odvisni od razpoložljivih sredstev EU; 

 javna naročila: kot pri nepovratnih sredstvih se ta dodelijo na podlagi javnega razpisa oz. 

glede na postopek javnega naročila; 

 druge vrste financiranja: posojila, jamstva in nagrade. 

Za dodelitev sredstev se upoštevajo stroga pravila, ki zagotovijo enako in pregledno obravnavo 

vseh upravičencev. Pri prejemu sredstev morajo prejemniki spoštovati jasna finančna pravila, s 

katerimi Evropska komisija lahko preveri, kako se sredstva porabijo (Evropska komisija 2016). 

V projektni nalogi bomo obravnavali izključno evropska finančna sredstva, ki sodijo med 

zunanje vire financiranja, in se posvetili samo skladom, ki namenijo sredstva v promet in 

infrastrukturo. 

Trenutna finančna perspektiva EU določa investicijska sredstva za obdobje 2014−2020. Velik 

poudarek je namenjen ključnim področjem za prihodnost EU, in sicer (Uradno spletišče 

Evropske unije, 2017) raziskavam in inovacijam, prometu, energiji, zaposlitvenim možnostim 

za mlajšo generacijo ter izboljšanju konkurenčnosti evropskih podjetij. V tem obdobju EU želi 

spodbuditi rast, izboljšati kakovost življenja in povečati število delovnih mest. 

5.1 Kohezijska politika 

Po Mraku (2004, 29) je kohezijska politika »skupek razvojnih aktivnosti, programov in ukrepov 

države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev organiziranih interesov na regionalni ravni.« Ti 

so s strani EU koordinirani in financirani z namenom doseganja ciljev z upoštevanjem 

regionalnega razvoja kohezijske politike. Kohezijska politika želi zmanjšati socialno in 

gospodarsko neenakost med državami v EU. Namen kohezijske politike je torej podpora 
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ekonomski, socialni in teritorialni koheziji v regijah, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje 

(Uradno spletišče Evropske unije, 2017). V obdobju 2014–2020 je za izvajanje kohezijske 

politike na razpolago 325 milijard evrov iz proračuna EU. Gre za 35 % proračuna EU, ki jih 

namenijo pretežno iz bogatih članic k manj razvitim regijam. Ta sredstva so na razpolago 

evropskim državam, regijam in mestom. Z regionalno politiko lahko vse regije pomagajo k 

boljši konkurenčnosti EU in prispevajo v trajnostni razvoj (Uradno spletišče Evropske unije, 

2017). 

Kohezijska politika se izvaja s pomočjo naslednjih finančnih instrumentov (Mrak 2004, 34): 

 strukturni skladi; 

 Kohezijski sklad; 

 Evropska investicijska banka (EIB); 

 drugi finančni instrumenti. 

Naj omenimo, da je EIB finančna institucija, ki preko kreditiranja spodbuja trajnostni razvoj, 

socialno in ekonomsko kohezijo. EIB daje pomoč v obliki (Mrak 2004, 34): 

 posojil in delnega financiranja investicijskih projektov; 

 globalnih posojil; 

 garancij in  

 delnega financiranja tehnične pomoči ter študij za pripravo projektov. 

S pomočjo skladov EU podpira razvoj evropskih regij, predvsem tistih, ki zaostajajo od 

naprednih držav. 

Razlika med Kohezijskim in strukturnimi skladi ter EIB in ostalimi finančnimi instrumenti je v 

tem, da (Mrak 2004): 

 strukturni skladi in Kohezijski sklad pomagajo s solidarnostjo oz. nudijo nepovratna 

sredstva manj razvitim državam za hitrejši napredek; 

 EIB in ostali finančni instrumenti nudijo regijam in državam pomoč v obliki posojil. 

5.1.1 Strukturni skladi EU 

EU ima štiri strukturne sklade (Uredba (EU) št. 1303/2013 določa): 

 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR); 

 Evropski socialni sklad (ESS);  

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in  

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 

Uredba med drugim vsebuje tudi določbe, ki so potrebne za zagotovitev učinkovitosti 

strukturnih skladov ter njihovega medsebojnega usklajevanja in usklajevanja z drugimi 
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instrumenti EU. Pri financiranju projektov iz teh skladov veljajo naslednja splošna načela 

(Evropska komisija, 2014).  

 Pravilo sofinanciranja: EU le delno sofinancira projekt. Zato morajo vlagatelji in 

partnerji zagotoviti lastna finančna sredstva ali finančna sredstva tretjih oseb, s katerimi 

prispevajo h kritju stroškov projekta.  

 Pravilo o neprofitnosti: nepovratna sredstva ne smejo ustvarjati dobička. Če projekt 

ustvarja dobiček, se izvede analiza finančne vrzeli, da se oceni potreba po morebitnih 

nepovratnih sredstvih in njihov znesek. 

 Pravilo neveljavnosti za nazaj: sofinanciranje je upravičeno le za stroške, ki nastanejo 

po datumu začetka projekta, ki je določen v sporazumu o nepovratnih sredstvih. 

 Pravilo o nekumulaciji: posameznemu upravičencu se lahko dodelijo le enkratna 

nepovratna sredstva. 

5.1.2 Kohezijski sklad 

Glavni namen ustanovitve Kohezijskega sklada je okrepitev socialne, ekonomske in teritorialne 

kohezije v interesu spodbujanja trajnostnega razvoja. Glede na to, da se sklad zgleduje po 

kohezijski politiki, je ta namenjen tistim članicam EU, ki imajo bruto nacionalni dohodek 

manjši od 90 odstotkov povprečja. Do teh sredstev je za obdobje 2014−2020 upravičena tudi 

Slovenija (Evropska komisija 2016). 

Kot je razvidno iz spletne strani regionalne politike Evropske skupnosti, se bo iz Kohezijskega 

sklada dodelilo 63,4 milijard evrov za dejavnosti iz naslednjih kategorij (Evropske komisije, 

2015): 

 vseevropska prometna omrežja, predvsem prednostni projekti evropskega interesa, kot 

jih določa EU; Kohezijski sklad bo podprl infrastrukturne projekte v okviru Instrumenta 

za povezovanje Evrope; 

 okolje: na tem področju lahko Kohezijski sklad podpre tudi projekte, povezane z 

energetiko ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu energetske 

učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore 

intermodalnosti, krepitve javnega prevoza. 

5.2 Strategija Evropa 2020 

Z izvajanjem desetletne strategije Evropa 2020, ki je začela leta 2010 in se bo izvajala do leta 

2020, omogoča članicam rast in nova delovna mesta. EU si je postavila različne cilje na 

naslednjih področjih (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko 

2016): 

 podnebje in energija;  
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 zaposlovanje; 

 izobraževanje; 

 raziskovanje in razvoj; 

 zmanjšanje revščine in 

 socialna vključenost.  

Mladi, inovacije, zaposlovanje, industrijska politika, digitalno gospodarstvo, učinkovita raba 

virov in revščina so vse pobude, ki jih podpira strategija Evropa 2020 (Evropska unija 2014, 

55). Skladi ESI podpirajo strategijo Evropa 2020 tako, da skušajo odpraviti raznolikost razvoja 

med regijami v EU s pomočjo enajst tematskih ciljev (9. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013). Od 

enajstih tematskih ciljev nas bo zanimal samo sedmi tematski cilj, in sicer: spodbujanje 

trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključni omrežni infrastrukturi. Tega predstavljamo 

v naslednjem podpoglavju. 

5.3 Tematski cilj 7 in skladi ESI 

»Vseevropska prometna omrežja (TEN-T) so načrtovani sklopi cestnih, železniških, zračnih in 

vodnih prometnih omrežij v Evropi.« (Evropska komisija 2014, 60) Z januarjem 2016 je 

vstopila v veljavo nova prometna infrastrukturna politika, ki povezuje vso Evropo. S to politiko 

želi EU odpraviti ozka grla, ki vplivajo na nemoteno delovanje notranjega trga, povezovati 

prometna omrežja med državami članicami in premagati tehnične ovire. Poleg tega želi 

spodbuditi in krepiti nemoteno transportno potniško in tovorno verigo. 

Obstajajo različne naložbe v omrežju TENT-T, ki jih podpirata ESRR in Kohezijski sklad. 

Podporo v omrežju TEN-T podpirajo naslednja področja (Evropska komisija 2014, 60): 

 povezovanje sekundarnih in terciarnih vozlišč s TEN-T; 

 okolju prijazni prometni sistemi; 

 interoperabilni železniški sistemi; 

 pametni sistemi distribucije, shranjevanja in prenosa energije. 

Mnenje Evropske komisije (2014, 61) je: »EKSRP lahko dopolni naložbe ESRR in 

Kohezijskega sklada v večja omrežja TEN-T s podpiranjem lokalne ali podeželske prometne 

infrastrukture ter prometnih storitev na podeželju. Poleg tega v okviru programa Obzorje 2020 

je za izziv Pametni, zeleni in integrirani prevoz na voljo 6,3 milijarde EUR za pomoč pri razvoju 

z viri gospodarnega prometnega sistema, ki spoštuje okolje.«  
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6 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI NA PRAKTIČNEM PRIMERU NOVEGA 
JAVNEGA PREVOZA V OBČINI IZOLA 

6.1 Predstavitev organizacije – Občina Izola 

Občina Izola leži na jugozahodnem delu Republike Slovenije, je del Obalno-kraške statistične 

regije in meri skupaj 29 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 182 mesto, 

spada med najmanjše občine. Na vzhodu meji na Občino Koper, na zahodu in jugu pa na 

piransko občino. Občina Izola je ob popisu leta 2016 štela 15.962 prebivalcev. Največ 

prebivalcev (11.235) živi v občinskem središču, tj. 70 % vsega prebivalstva. V obdobju od 2000 

do 2016 se je število prebivalcev Občine Izola izrazito povečalo s 14.488 prebivalcev na 15.962 

(– 10 % prirast). Trend naraščanja števila prebivalcev se nadaljuje (Občina Izola 2016, 28). 

Pomemben generator prometa je Splošna bolnišnica Izola, ki zaposluje več kot 750 ljudi. Poleg 

tega pa so glavne dejavnosti občine turizem, ribištvo in predelava vina. Leta 2015 so v občini 

realizirali več kot 320.000 turističnih nočitev. Te, v primerjavi s prejšnjim letom, predstavljajo 

4 % rast (Občina Izola 2016, 28). 

6.2 Identifikacija projekta 

6.2.1 Opredelitev projekta 

Občina Izola ima trenutno slabo razvit javni prevoz oz. ima samo urejen primestni javni prevoz, 

ki se ne osredotoča na trajnostne oblike prevoza. Med študijskim letom smo imeli možnost 

razviti ideje novega javnega prevoza po Izoli. Pri reševanju tega izziva smo se osredotočili 

samo na poslovno idejo, ne pa na finančni del. Ker nas je izziv zelo navdušil in je Občina Izola 

izrazila željo po nadaljevanju raziskovanja, smo se v tej zaključni projektni nalogi posvetiti 

samo finančnemu delu končne poslovne ideje. Osnovni namen projekta je zagotoviti nov javni 

prevoz po občini Izola, ki bo okolju in ljudem bolj prijazen, učinkovit, varen in dovolj pogost, 

da bo sprejemljiv in uporabljiv za širše množice, ki se bodo pripravljene odpovedati osebnemu 

avtomobilu za premike znotraj mesta in med mesti.  

Projekt ponuja različne rešitve, ki želijo omogočiti kakovosten in trajnosten javni prevoz, saj 

se te zgledujejo po dobrih praksah in prometnih politikah v Sloveniji in tujini. Rešitev vključuje 

tri med seboj povezane ideje: 

A. hibridni avtobusi; 

B. bike sharing in 

C. Izola express. 

HIBRIDNI AVTOBUSI: za mestno vožnjo po Izoli bi vzpostavili dva eco-hibridna avtobusa. 

Trenutno so v Izoli samo štiri postaje, pri katerih ustavlja primestni avtobus. Avtobusi bi vozili 
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po dveh progah. Prva proga, kjer bi vozil manjši avtobus ali kombi, bi vodila skozi center, 

druga, z večjim avtobusom, bi povezovala bolnišnico, center Izole in Belveder. Vožnje bi 

skupaj s postanki trajale od 20 do največ 30 minut. Obe progi bi se tudi križali s trenutnimi 

avtobusi, ki peljejo iz Izole v Koper in Portorož. Trenutno je v Izoli 11 obstoječih postaj. S temi 

postajami bi olajšali prevoz otrokom, ki hodijo v šolo, prebivalcem brez vozniškega dovoljenja 

in vsem, ki želijo uporabiti mestni prevoz (Vizintin 2017). 

BIKE SHARING: s pomočjo bike sharing-a bi Izola postala bolj aktivna in zanimiva. Občani 

in turisti bi tako lahko s kolesi odkrili skrite kotičke Izole, do katerih se avtobus ne more peljati. 

Avtobusi bi imeli e pritrjevalce koles, ti bi bili namenjeni tistim, ki se s kolesom ne vozijo radi 

v hrib. Bike sharing postaje bi bile postavljene zraven vseh glavnih avtobusnih postaj, pa tudi 

na območjih, kjer jih ni. Skupno bi bilo najmanj 9 bike sharing postaj. Kasneje bi lahko dodali 

tudi nove bike sharing postaje, če bi se povpraševanje po teh povečalo (Vizintin 2017). 

IZOLA EXPRESS: storitev Izola Express bi povezovala vse storitve javnega prevoza, in sicer 

izposojo koles, uporabo avtobusov in pregled dodatnih turističnih informacij. Preko LCD 

zaslonov, ki bi bili na vseh avtobusnih in bike sharing postajah, bi lahko dostopali do storitve 

Izola Express z multifunkcijsko kartico, kjer bi si uporabniki lahko ogledali zemljevid Izole, 

postaje, vozne rede in prejeli dodatne informacije o dogodkih ter turističnih znamenitostih. 

Občani in turisti bi si lahko naredili spletni račun in kartico. Poleg tega pa bi jim bila na voljo 

tudi spletna stran in aplikacija za pregled osebnega računa, razpoložljivih sredstev in vsega, kar 

si je mogoče ogledati preko LCD zaslona (Vizintin 2017). 

6.2.2 Cilji projekta 

Cilji projekta so naslednji (Vizintin 2017): 

 povečanje uporabe javnega prevoza; 

 izboljšanje ponudbe in podobe javnega prevoza v občini Izola; 

 izboljšanje integracije med različnimi sredstvi javnega prevoza in ostalimi potovalnimi 

načini (bike sharing in taxi); 

 izboljšanje dostopnosti javnega prevoza za osebe z manjšo mobilnostjo; 

 povečanje deleža okolju prijaznih vozil; 

 zagotoviti prometno kulturo in razmere, da bo večina prebivalcev lahko opravila večji 

del dnevnih poti do 5 km s kolesom ali z avtobusom; 

 vzpostaviti omrežja sklenjenih, varnih in udobnih kolesarskih povezav v Izoli; 

 povečanje deleža kolesarjenja na poteh do 5 km in prisotnost kolesarjev v prometu; 

 povečanje prometne varnosti in občutka varnosti kolesarjev; 

 zagotovitev pogojev za udobno, varno in privlačno kolesarjenje v regiji; 

 zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila; 

 zmanjševanje negativnih učinkov cestnega motornega prometa. 
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6.2.3 Investicijska vrednost projekta in viri financiranja projekta 

V zaključni projektni nalogi bomo za študijski primer izračunane vrednosti preračunali na 

podlagi izmišljenih cen, ki so navedene v tabeli 1. Cene analize se bodo čim bolj približale 

realnim cenam. Zaradi tega pa bomo poleg stroškov investicije upoštevali tudi neposredne 

stroške v višini 5 % od celotne vrednosti projekta. Prikaz investicijskih stroškov je prikazana v 

tabeli 2. Predpostavili bomo, da je celotna investicija realizirana z nepovratnimi finančnimi 

sredstvi EU. 

Tabela 1 Prikaz cen različnih postavk projekta izražene v evrih 

Postavke Količina Cena na enoto Skupno 

Avtobusi 3 330.000,00  990.000,00  

Kolesa 100 700,00  70.000,00  

Avtobusne postaje 14 3.000,00  42.000,00  

Bike sharing postaje 9 4.500,00  40.500,00  

Multifunkcijsko omrežje 1 40.000,00  40.000,00  

Skupaj   1.182.500,00  

Investicijska vrednost projekta novega javnega prevoza vključuje vse investicijske stroške, ki 

jih predvidevamo za realizacijo investicije in znaša 1.300.750,00 evrov. Ti zajemajo dobavo, 

gradbena in postavitvena dela (postavitev novih avtobusnih in bike sharing postaj), nakup 

opreme (tri hibridni avtobusi in sto koles) in stroške izdelave multifunkcijskega sistema Izola. 

Poleg teh štejemo v investicijske stroške tudi stroške načrtovanja in izdelave dokumentacije, ki 

bodo znašali 5 % od celotne vrednosti investicije. Podrobne postavke investicijskega projekta 

so izkazane v tabeli 2. 

Tabela 2: Vrednost investicijskega projekta v evrih 

Oprema/storitev Investicija v EUR 

1. Gradbena dela 82.500,00 

1.1. Nove avtobusne postaje 42.000,00 

1.2. Nove bike sharing postaje 40.500,00 

2. Nova oprema/storitve 1.100.000,00 

2.1. Avtobusi 990.000,00 
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Oprema/storitev Investicija v EUR 

2.2. Kolesa 70.000,00 

2.3. Multifunkcijsko omrežje Izola express 40.000,00 

3. Drugi izdatki 118.250,00 

3.1. Dokumentacija, dovoljenja in načrtovanje (5 

%) 

59.125,00 

3.2. Neposredni stroški (5 %) 59.125,00 

4. Skupaj (1 + 2 + 3) 1.300.750,00 

6.3 Analiza stroškov in koristi 

Pri investicijskem projektu bomo upoštevali kriterije, ki jih zahteva Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), in sicer NSV, IRR, RNSV in K/S. 

Skladno s pravili Priročnika za izdelavo analize stroškov in koristi (European Commission, 

Directorate General Regional Policy 2015) bomo upoštevali obdobje vrednotenje 

investicijskega projekta 25 let in 8 % diskontno stopnjo. Investicija se bo izvedla leta 2018 in 

se končala tega istega leta. 

Pri diskontiranju vemo, da moramo spremeniti prihodnje stroške in koristi v sedanje vrednosti, 

saj bo ena enota danes znašala drugo leto 1 + i sedanje vrednosti, kjer je i obrestna mera. 

Upoštevati moramo, da se vsakoletne koristi diskontirajo za vsako naslednje leto. Torej bo 

vsaka diskonta stopnja za naslednje leto izračunana s sledečo formulo (Rebernik in Širec 2017, 

406): 

=
1

(1 + )
 

Kjer so: 

DF – diskontni faktor; 

r – diskontna stopnja; 

n – število let. 

Za izhodiščno leto diskontiranja investicije v letu 2018, bo diskontna stopnja enaka 1, ker bo to 

leto 0. Od leta 2019 naprej pa se bo ta stopnja zmanjševala. Zmanjševanje diskontne stopnje iz 

leta v leto je prikazano v Prilogi 1 pod stolpcem »Diskontni faktor (8 %)«.  
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6.4 Finančna analiza investicijskega projekta 

Kot smo ugotovili v teoretičnem delu, finančna analiza služi za ugotavljanje donosnosti 

projekta s strani investitorja. Pri investicijskem projektu so vključeni naslednji stroški: 

 investicijski stroški; 

 stroški obratovanja in vzdrževanja projekta. 

Primarna korist investicijskega projekta je: 

 uporaba javnega prevoza s strani potnikov – predstavlja tržno vrednost storitve, ki jo 

pomnožimo s količino storitve in s ceno. 

6.4.1 Stroški 

 Investicijski stroški 

V investicijske stroške, ki za izvedbo projekta znašajo 1.300.750,00 evrov, so vključeni bodisi 

stroški materiala bodisi stroški dela. 

 Stroški obratovanja in vzdrževanja 

Za študijski primer bomo predpostavili, da stroški vzdrževanja infrastruktur in opreme, ki se 

obračunajo od leta 2019 naprej, znašajo 10 % od skupne vrednosti projekta in se letno 

povečujejo za 2 %. Stroški vzdrževanja so prikazani v tabeli 3. Stroški obratovanja po letu 2018 

znašajo 150.000 evrov in se vsaka 3 leta povečajo za 10 %.   

Tabela 3: Prikaz stroškov vzdrževanja investicije v evrih 

Oprema/storitev Investicija Letni strošek vzdrževanja 

1. Gradbena dela 82.500,00 8.250,00 

1.1. Nove avtobusne postaje 42.000,00 4.200,00 

1.2. Nove bike sharing postaje 40.500,00 4.050,00 

2. Nova oprema/storitve 1.100.000,00 110.000,00 

2.1. Avtobusi 990.000,00 99.000,00 

2.2. Kolesa 70.000,00 7.000,00 

2.3. Multifunkcijsko omrežje Izola express 40.000,00 4.000,00 

3. Drugi izdatki 118.250,00 11.825,00 
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Oprema/storitev Investicija Letni strošek vzdrževanja 

3.1. Investicijska dokumentacija, dovoljenja in 

načrtovanje (5 %) 

59.125,00 5.915,00 

3.2. Neposredni stroški (5 %) 59.125,00 5.915,00 

4. Skupaj (1 + 2 + 3) 1.300.750,00 130.075,00 

6.4.2 Koristi 

Najpomembnejša korist investicijskega projekta je uporaba javnega prevoza s strani potnikov. 

Za študijski primer smo si postavili izmišljene cene, ki so izražene v tabeli 4. Glede na to, da je 

največ prebivalcev (11.235) v občinskem središču Izole in da so leta 2015 realizirali več kot 

330.000 turističnih nočitev (Občina Izola 2016, 28), bomo predpostavili, da bo v letu 2019 

izdelalo multifunkcijsko kartico Izola express 20 % prebivalcev (2.247 novih uporabnikov) in 

5 % turistov (16.000 novih uporabnikov). 

Tabela 4: Cene ponujenih storitev investicijskega projekta izražene v evrih 

Storitev Cena 

Letna naročnina kartice Izola express 5,00 

Dnevna vožnja z avtobusom 2,00 

Mesečni abonma avtobusa 20,00 

Letni abonma avtobusa 190,00 

Dnevna izposoja kolesa 1,00 

Mesečni abonma izposoje kolesa 10,00 

Letni abonma izposoje kolesa 100,00 

V prvem letu bomo predpostavili, da bo od 20 % celotnih prebivalcev oz. 2.247 prebivalcev 

občinskega centra Izole: od teh 70 % kupilo dnevno vožnjo z avtobusom, 20 % bo naredilo 

mesečni avtobusni abonma, preostalih 10 % pa letni avtobusni abonma. Isto bo veljalo za 

izposojo koles. Pri turistih bo večina uporabila dnevno vožnjo z avtobusom in s kolesom, le 

10 % si bo naredilo mesečni abonma. Prihodki od prodaje se bodo v prvih petih letih povečali 

za 5 % iz prejšnjega obdobja, vsa naslednja leta pa za 2 %. Prihodki od koristi so prikazani v 

tabeli 5. 
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Tabela 5: Prihodki investicijskega projekta izraženi v evrih 

Koristi Prihodki 

Prodaja kartic Izola express 176.852,50 

Avtobus (dnevna vožnja, mesečni in letni abonma) 203.840,20 

Bike sharing (dnevna vožnja, mesečni in letni abonma) 103.605,35 

Skupni prihodki 484.298,05 

6.4.3 Neto sedanja vrednost 

Pri stolpcu koristi v tabeli 6 smo te izračunali tako, da smo za vsako leto posebej od prihodkov 

odšteli vse stroške. Nato smo dobljene koristi za vsako leto množili z diskontnim faktorjem in 

dobili diskontirane koristi. Iz tabele je razvidno, da imamo od leta 2021 do 2030 in v letu 2033 

pozitivne koristi, vsa ostala leta pa negativne. 

Pri ocenjevanju upravičenosti investicijskega projekta s sredstvi EU smo izračunali NSV, kjer 

zahteva Evropska komisija (2007, 7), da mora biti ta za prispevek iz skladov negativen. NSV 

je prikazan v tabeli 6 ob koncu stolpca, poimenovanega »Seštevek diskontiranih koristi«, kjer 

smo s pomočjo programske opreme Microsoft Office Excel sešteli vse diskontirane koristi. 

Rezultat znaša – 1.303.957,62 evrov. To pomeni, da je investicijski projekt upravičen do 

financiranja s strani EU sredstev. 
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Tabela 6: Finančna analiza investicijskega projekta z izračunom NSV izraženo v evrih 

 

Leta
Investicijski stroški

Stroški 
obratovanja

Stroški vzdrževanja
P

rihodki
K

oristi
D

iskontna 
stopnja 8 %

D
iskontirane koristi

Seštevek diskontiranih 
koristi

2018
- 1.300.750,00

-
                      

-
                              

-
                      

- 1.300.750,00
1,00

- 1.300.750,00
- 1.300.750,00

2019
-

                             
- 150.000,00

- 130.075,00
265.798,70

- 14.276,30
0,86

- 12.239,63
- 1.312.989,63

2020
-

                             
- 150.000,00

- 132.676,50
279.088,64

- 3.587,87
0,79

- 2.848,16
- 1.315.837,79

2021
-

                             
- 150.000,00

- 135.330,03
293.043,07

 7.713,04
0,74

 5.669,31
- 1.310.168,48

2022
-

                             
- 165.000,00

- 138.036,63
307.695,22

 4.658,59
0,68

 3.170,56
- 1.306.997,92

2023
-

                             
- 165.000,00

- 140.797,36
323.079,98

 17.282,62
0,63

 10.890,98
- 1.296.106,94

2024
-

                             
- 165.000,00

- 143.613,31
329.541,58

 20.928,27
0,58

 12.211,44
- 1.283.895,49

2025
-

                             
- 181.500,00

- 146.485,58
336.132,41

 8.146,84
0,54

 4.401,48
- 1.279.494,01

2026
-

                             
- 181.500,00

- 149.415,29
342.855,06

 11.939,77
0,50

 5.972,86
- 1.273.521,15

2027
-

                             
- 181.500,00

- 152.403,59
349.712,16

 15.808,57
0,46

 7.322,43
- 1.266.198,73

2028
-

                             
- 199.650,00

- 155.451,67
356.706,41

 1.604,74
0,43

 688,25
- 1.265.510,48

2029
-

                             
- 199.650,00

- 158.560,70
363.840,53

 5.629,83
0,40

 2.235,68
- 1.263.274,80

2030
-

                             
- 199.650,00

- 161.731,91
371.117,34

 9.735,43
0,37

 3.579,70
- 1.259.695,10

2031
-

                             
- 219.615,00

- 164.966,55
378.539,69

- 6.041,86
0,34

- 2.057,02
- 1.261.752,12

2032
-

                             
- 219.615,00

- 168.265,88
386.110,48

- 1.770,40
0,32

- 558,10
- 1.262.310,22

2033
-

                             
- 219.615,00

- 171.631,20
393.832,69

 2.586,49
0,29

 754,97
- 1.261.555,25

2034
-

                             
- 241.576,50

- 175.063,82
401.709,35

- 14.930,98
0,27

- 4.035,38
- 1.265.590,63

2035
-

                             
- 241.576,50

- 178.565,10
409.743,54

- 10.398,07
0,25

- 2.602,11
- 1.268.192,73

2036
-

                             
- 241.576,50

- 182.136,40
417.938,41

- 5.774,50
0,23

- 1.338,02
- 1.269.530,75

2037
-

                             
- 265.734,15

- 185.779,13
426.297,17

- 25.216,11
0,21

- 5.410,07
- 1.274.940,82

2038
-

                             
- 265.734,15

- 189.494,71
434.823,12

- 20.405,75
0,20

- 4.053,72
- 1.278.994,54

2039
-

                             
- 265.734,15

- 193.284,61
443.519,58

- 15.499,18
0,18

- 2.850,93
- 1.281.845,47

2040
-

                             
- 292.307,57

- 197.150,30
452.389,97

- 37.067,89
0,17

- 6.313,23
- 1.288.158,70

2041
-

                             
- 292.307,57

- 201.093,31
461.437,77

- 31.963,11
0,16

- 5.040,56
- 1.293.199,26

2042
-

                             
- 292.307,57

- 205.115,17
470.666,53

- 26.756,22
0,15

- 3.906,89
- 1.297.106,15

2043
-

                             
- 321.538,33

- 209.217,48
480.079,86

- 50.675,95
0,14

- 6.851,48
- 1.303.957,62

N
SV

 =
- 1.303.957,62
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7 ZAKLJUČEK 

V zaključni projektni nalogi smo dosegli postavljene cilje. V teoretičnem delu smo najprej 

opredelili investicije, kjer smo ugotovili, da so te ključnega pomena za podjetja in druge oblike 

organizacij. Investicij je več; lahko jih razvrstimo v dve veliki skupini, in sicer v gospodarske 

in negospodarske. Njihov glavni namen je povečanje in ohranjanje premoženja. Poleg investicij 

so v tem področju pomembne tudi investicijske odločitve, saj na podlagi teh podjetje odloča o 

pogojih in posledicah gospodarjenja v prihodnosti. 

Raziskali smo evropska finančna sredstva oz. možnosti financiranja s sredstvi EU. Ugotovili 

smo, da ima pomembno nalogo v Evropski uniji evropska kohezijska politika. Temeljni cilj te 

politike je zmanjševanje gospodarskih in socialnih neenakosti med različnimi regijami v EU. 

Menimo, da je ta politika zelo pomembna za članice EU, saj omogoča (gospodarsko in socialno) 

šibkejšim članicam možnost hitrejšega napredka z namenom, da dosežejo bolj razvite članice. 

Izvajanje kohezijske politike omogočajo različni finančni instrumenti, kot so strukturni skladi 

(ESSR, ESS, EKSRP in ESPR), Kohezijski sklad, sredstva Evropske investicijske banke in 

drugi finančni instrumenti. S področja javnega prevoza sta nas predvsem zanimala Kohezijski 

sklad in ESRR, ki z različnimi naložbami spodbujata trajnostne oblike prometa. 

Pri obravnavanju evropskih finančnih sredstev smo ugotovili, da je za financiranje s strani EU 

zelo pomembna analiza stroškov in koristi. Ta nam pove, ali je projekt upravičen do 

sofinanciranja in ali projekt potrebuje sofinanciranje. Pri obravnavanju izdelave in strukture 

ASK smo se zgledovali po Priročniku za analizo stroškov in koristi (European Commission, 

Directorate General Regional Policy 2015) in po osnovi Uredbe o enotni metodologiji za 

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

št. 60/06, 54/10 in 27/16). 

Glavni cilj naloge v empiričnem delu je bil izdelava finančne analize ASK na primeru javnega 

prevoza v Občini Izola. V analizi smo predpostavili, da se bo investicijski projekt popolnoma 

financiral z nepovratnimi sredstvi EU. Določili smo investicijsko vrednost projekta, ki znaša 

1.300.750,00 evrov. Po ocenjeni vrednosti investicije smo se te lotili s finančno analizo. 

Izračunali smo stroške obratovanja in vzdrževanja projekta ter koristi investicijskega projekta. 

Po vseh teh izračunih, ki smo jih preračunali s pomočjo programa Microsoft Excel, smo 

izračunali vrednost NSV investicijskega projekta za obdobje 25 let, ki znaša 

− 1.303.957,62 evrov. Če bi gledali s strani podjetja, ki ne zaproša za evropska sredstva, 

investicijski projekt ne bi bil upravičen do investicijske naložbe. Ker pa je organizacija Občina 

Izola, smo predpostavili, da se projekt financira s sredstvi EU, je investicija upravičena do 

sofinanciranja. 
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