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 UVODNO POJASNILO 
 

1.1 Predstavitev vodilnega partnerja – Občina Sveta Ana 
 
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji 
del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na 
gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 
m in na površini 37,2 km² razprostira dvanajst vasi. Središče občine je v vasi Sv. Ana v Slov. 
goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, 
Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen 
so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.  
 
V občini je 620 gospodinjstev z 2.368 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s 
kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali 
prebivalCi so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega 
prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti. 
 
V občini je zelo razvito družbeno življenje. V občini so dejavna tudi številna društva, kot so: 
kulturno umetniško društvo, prostovoljno gasilsko društvo, krajevni organizaciji Rdečega 
križa, turistično društvo, društvo upokojencev, društvo vinogradnikov, športno društvo, 
čebelarsko društvo, društvo kmečkih deklet in žena, lovska družina, društvo konjenikov, 
kulturna mladinska zadruga in Twirling klub Aninih mažoretk. Del duhovnega življenja se 
odvija v farni cerkvi Sv. Ane in kapeli Sv. Marije v Rožengruntu. 
 

  
 

Slika 1: Grb in geostrateški položaj Občine Sveta Ana. 
 
 
Občina Sveta Ana predstavlja javni organ lokalne skupnosti in je med drugim zadolžena za 
izvajanje naslednjih nalog: 

 Ureja načine in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem.  

 Sprejema programe razvoja občine ter spremlja in analizira gospodarske rezultate v 
občini.  

 Gospodarskim subjektom s sodelovanjem pomaga pri razreševanju gospodarskih 
problemov ter z javnimi sredstvi pospešuje razvoj gospodarskih panog.  

 Opravlja naloge na področju posegov v prostor.  

 Skrbi za lokalne javne službe.  

 Pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost.  

 Ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, kar je pomembno za razvoj občine ter za 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev.  
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 Pospešuje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, saj omogoča dostopnost do 
kulturnih programov in varuje kulturno dediščino na svojem območju.  

 Turizem spodbuja z različnimi organiziranimi dogodki, ki privabljajo obiskovalce. V 
programe dejavnosti občine aktivno vključuje lokalna društva in z njimi sodeluje preko 
organizacije različnih kulturnih prireditev in drugih dogodkov.  

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

 Skrbi za dobro počutje občanov. 

 Sodeluje v mednarodnih projektih. 
 
V izvedbi čezmejnega projekta »CB matching tradition (Čezmejno povezovanje tradicionalne 
enologije in kulinarike)« bodo poleg Občine Sveta Ana sodelovali tudi naslednji projektni 
partnerji:  

 Občina Apače,  

 Občina Lenart,  

 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah,  

 Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota 
Maribor, 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM 
FERI), 

 Marktgemeinde St. Anna am Aigen, 

 Verein Eruption, 

 Regionalmanagement Südoststeiermark.  
 
Osnovni podatki vseh sodelujočih partnerjev so prikazani v poglavju 3.1. 
 
 

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
Izdelovalec investicijskega programa je podjetje ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, 
storitve in analize za razvoj d.o.o. iz Maribora, ki ima dolgoletne izkušnje z izdelavo različnih 
vrst investicijske in projektne dokumentacije ter pripravo, izvedbo in vodenjem projektov.  
 

 
 

Slika 2: Logotip podjetja ProFUTURUS d.o.o. 
 
 
Podjetje se zaveda, da uporabno znanje predstavlja temelj uspeha. Če je to znanje združeno 
z izkušnjami in jasno izraženimi cilji, uspeh ne more izostati. Vizija podjetja je jasno 
postavljena – ostati najbolj kakovosten ponudnik svetovalnih in izobraževalnih storitev na 
vseh področjih delovanja. Zastavljeni viziji sledi s predanim in profesionalnim delom ter z 
nenehnim nadgrajevanjem znanja in usposobljenosti svojih zaposlenih. 
 
Za izdelavo zadevnega dokumenta je zadolžena poslovna direktorica Lea Robič Mohar.  
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1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 
 
Namen projekta je: 

 preko valorizacije kulturne dediščine povezane s tradicijo partnerskega območja 
oblikovati storitve trajnostnega turizma, kot potencial za gospodarski in socialni razvoj 
območja, 

 lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in turističnim delavcem približati znanje in 
tradicijo o kulturni dediščini ter hkrati zaščititi področja skupne kulturne dediščine, 

 povezovanje čezmejnih destinacij s trajnostnim prevozom v en produkt, 

 povezava kulturne dediščine v trajnostni turistični produkt preko oblikovanja novih 
skupnih turističnih izdelkov, 

 povečanje turističnega obiska obiskovalcev ter povečanje števila nočitev (za območje 
je značilno, da sem prihajajo predvsem dnevni turististi. Z novimi produkti želimo 
ponuditi turistične produkte, ki bodo obiskovalce na območju preko organizacije 
zabavnih in poučnih vsebin zadržale več dni), 

 povezati turistično ponudbo dveh čezmejnih destinacij ter promocija le-te na skupnem 
spletnem mediju. 

 
Cilji projekta se nanašajo na čezmejne izzive in priložnosti programskega območja: 

 z oblikovanjem skupne blagovne znamke penine, ki bo oživljala tradicijo vezano na 
avtohtone vinske sorte ter povezovala turistične in ostale ponudnike območja, bomo 
prispevali h gospodarskemu in socialnem razvoju območja,  

 z izvedbo čezmejnih povezovalnih festivalov ter enološkimi in kulinaričnimi team 
buildingi bomo na zabaven in poučen način približali pomen kulturne dediščine 
(snovne in nesnovne) prebivalcem, obiskovalcem, turističnim delavcem, itd., 

 s povezavo kolesarskih poti na partnerskem območju (skupna aplikacija in 
zemljevid) ter omogočanjem izposoje električnih koles, se bo krepila uporaba 
trajnostnega prevoza ter povezala turistična ponudba čezmejnih destinacij, 

 s prodorno promocijo novih turističnih produktov ter izvedbo večdnevnih team 
buildingov in čezmejnih festivalov, bomo prispevali k povečanju števila nočitev. 

 
Projektni pristop temelji na nadgradnji obstoječih izkušenj na programskem območju. Z 
razvojem skupne spletne aplikacije, ki bo združevala novonastale turistične produkte v 
projektu, bo obiskovalcem omogočeno, da na enem mestu najdejo celotno ponudbo 
partnerskega območja (objekti kulturne dediščine, prenočitve, prevoz, možnosti rekreacije, 
gostinska ponudba, itd.). Pri analizi obstoječega stanja smo ugotovili, da mora obiskovalec, 
ki želi obiskati več projektnih krajev, ponudbo iskati na različnih spletnih straneh. Za razvoj 
turizma je zato zelo pomembno, da ponudnike združimo v eni aplikaciji, ki se bo  promovirala 
pod blagovno znamko penine (iz avtohtonih vinskih sort), ki bo nastala v okviru projekta. V 
realnem okolju bo obiskovalcu omogočeno, da celotno partnersko območje obišče z izposojo 
električnega kolesa. Na aplikaciji za pametne telefone si bo lahko izdelal svoj turistični paket, 
glede na njegove želje. Hkrati bo aplikacija omogočala »booking sistem«, ki bo prikazoval 
vse nastanitvene kapacitete na programskem območju (podatki bodo zajeti iz javnih 
evidenc). 
 
Novo blagovno znamko bomo promovirali preko izvajanja turističnih produktov za skupine 
(team buildinge) in posameznike (tradicionalni povezovalni čezmejni festivali). Navedeni 
produkti se bodo izvajali v vinskih kleteh in na destinacijah, ki bodo urejene v okviru projekta 
(glej DS, ki se nanaša na investicije). 
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1.4 Povzetek  iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
  
Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil narejen z namenom izbora 
najučinkovitejše variante reševanja problematike trajnostnega ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine ob sočasnem izkoriščanju potenciala le-te za razvoj programskega območja. Po 
opravljeni analizi alternative »brez« investicije je bilo ugotovljeno, da le-ta ne rešuje 
problematike in je izvedba projekta nujno potrebna. Zato sta bili v nadaljnjo obravnavo 
vključeni dve varianti »z« investicijo, ki zadovoljivo rešujeta zadevno problematiko in 
omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin:  

 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt). 

 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej). 
 
Varianti se razlikujeta po načinu izvedbe in virih financiranja (čezmejno, lokalno). Kot 
optimalna je bila izbrana varianta 1, ki predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 9 
projektnih partnerjev (Občina Sveta Ana kot vodilni partner), ki bodo na programskem 
območju obmejne regije med Slovenijo in Avstrijo v okviru projekta CB matching tradition 
(Čezmejno povezovanje tradicionalne enologije in kulinarike) razvili skupno blagovno 
znamko in dva nova trajnostna turistična produkta ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe 
kulturne in naravne dediščine izboljšali turistični potencial programskega območja. Varianta 1 
predvideva izvedbo investicije od 01.09.2016 do 31.08.2018 ter sofinanciranje aktivnosti s 
sredstvi EU. Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k 
intenzivnejšemu razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem 
čezmejnem območju. 
 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so poleg analize stanja in opisa razlogov 
za izvedbo projekta opredeljene tudi razvojne možnosti in cilji projekta. Prav tako je podan 
opis projekta in posameznih delovnih sklopov ter opredelitev ostalih temeljnih prvin, ki 
določajo projekt (opis lokacije, časovni načrt izvedbe, ukrepi za varstvo okolja, kadrovsko-
organizacijska shema, itd.).  
 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »CB matching tradition« po tekočih cenah je 
1.095.951,70 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s 
projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih 
stroškov. Najvišji so stroški zunanjih izvajalcev, najmanjši po velikosti pa potni stroški in 
stroški nastanitev. Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU 
sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. 
 
Glede na vrednost projekta (929.926,66 EUR brez DDV) je bilo ugotovljeno, da je potrebno v 
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) v nadaljevanju izdelati tudi investicijski 
program (IP). Izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna. 
 
 

1.5 Spremembe projekta do priprave investicijskega programa 
 
Od izdelave DIIP (januar 2016) do priprave investicijskega programa (januar 2016) ni bilo 
zaznanih bistvenih sprememb projekta. Nadaljnje aktivnosti so bile usmerjene k izdelavi 
projektne in investicijske dokumentacije ter pripravi vloge na Javni razpis za predložitev 
projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija. 
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 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1 Cilji projekta  
 
Splošni cilj projekta je: 

 Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. 
 
Specifični cilji projekta so: 

 oblikovati skupno blagovno znamko za promocijo partnerskih turističnih destinacij 
(oblikovati blagovno znamko penine vezano na avtohtone vinske sorte območja), 

 povezati partnerske čezmejne destinacije v skupen trajnostni turistični produkt, ki se 
bo izvajal v obliki atraktivnih enoloških in kulinaričnih team buildingov ter čezmejnih 
festivalov, ki bodo prispevali k povečanju števila nočitev na partnerskem območju, 

 izboljšati dostop do destinacij ter turističnih produktov preko povezovanja čezmejnih 
kolesarskih poti v en produkt, 

 območje povezati z enotnim sistemom izposoje električnih koles. 
 
Z realizacijo specifičnih ciljev bo projekt pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti. 
Preko izvedbe projektnih aktivnosti bodo razviti novi trajnostni turistični produkti in storitve. 
Povečalo se bo število nočitev ter hkrati prispevalo k trajnostnemu razvoju kulturne in 
naravne dediščine. 
 

Tabela 1: Kazalniki projekta. 
 

Kazalnik rezultata 

Število nočitev v programskem območju 

Kazalnik učinka 

Število na novo razvitih in/ali izboljšanih skupnih čezmejnih izdelkov za turiste 

Število projektov, ki so usmerjeni v geološko in biotsko raznovrstnost 

Število storitev, povezanih s trajnostnim turizmom 

 
 
Z izpolnitvijo specifičnih ciljev bo projekt pomembno vplival na skupne čezmejne priložnosti, 
s pomočjo projektnih aktivnosti bodo razviti novi produkti in storitve na manj razvitih 
podeželskih območjih. Povečalo se bo število nočitev ter hkrati prispevalo k ohranjanju, 
varstvu, promociji in razvoju kulturne in naravne dediščine. 
 
 

2.2 Seznam strokovnih podlag  
 
Investicijski program za projekt »CB matching tradition« (januar 2016) je nastal na podlagi 
naslednjih strokovnih podlag: 
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 Projektni predlog: Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija CB MATCHING 
TRADITION, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., iz Maribora, januarja 2016. 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta »CB matching tradition«, ki ga je 
izdelal ProFUTURUS d.o.o. iz Maribora, januarja 2016. 

 Vsa tehnična dokumentacija potrebna za izvedbo projekta, ki jo je priskrbel vsak 
investitor sam v sodelovanju s tehničnimi sodelavci. 

 

2.3 Kratek opis upoštevanih variant  
 
Pri pripravi investicijske dokumentacije sta bili upoštevani dve varianti (razlikujeta se po 
načinu izvedbe in virih financiranja), ki zadovoljivo rešujeta problematiko nezadostnega 
izkoriščanja turističnih potencialov na programskem območju in omogočata zadovoljitev 
potreb ciljnih skupin:  

 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt). 

 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej). 
 
Varianta 1 predvideva izvedbo skupnega čezmejnega projekta 9 projektnih partnerjev 
(Občina Sveta Ana kot vodilni partner), ki bodo na programskem območju obmejne regije 
med Slovenijo in Avstrijo v okviru projekta  CB matching tradition razvili: 

 skupno blagovno znamko penine, ki bo povezala dediščino vezano na tradicionalno 
enologijo čezmejnega območja, 

 dva nova trajnostna turistična produkta, ki bosta povečala atraktivnost čezmejnih 
destinacij ter obiskovalcem in prebivalcem približala pomembnost tradicije in kulturne 
dediščine vezane na enologijo, kulinariko, glasbo in običaje (team buildingi in 
tradicionalni povezovalni festivali), 

 povezavo kolesarskih poti na partnerskem območju in ureditev trajnostnega prevoza 
z električnimi kolesi. 

 
V okviru projekta bodo partnerji izvedli naslednje aktivnosti:  

 mreženje in prenos znanja med vinogradniki, lokalnimi skupnostmi, turističnimi 
delavci ter prebivalci s ciljem oblikovanja skupne blagovne znamke,  

 predstavitev in promocija imena skupne blagovne znamke v obliki trajnostnih 
turističnih produktov, ki bodo oblikovani v kreativne team buildinge (povezovanje 
enologije, kulinarike, glasbe in običajev) in povezovalne enološko-kulinarične 
festivale. 

 izboljšali dostop do destinacij ter turističnih produktov preko povezovanja čezmejnih 
kolesarskih poti v en produkt ter omogočili prevoz z električnimi kolesi. 

 
Pri izvedbi bo izkoriščen skupni turistični potencial trajnostnega razvoja kulturne in naravne 
dediščine čezmejnega območja. Novi turistični produkti in blagovna znamka bodo omogočali 
dosego multiplikativnih sinergijskih učinkov mreženja organizacij z različnih področij (lokalne 
skupnosti, ZVKDS, UM FERI, turistične organizacije, lokalni ponudniki, itd.).  
 
Varianta 1 predvideva izvedbo investicije od 01.09.2016 do 31.08.2018 ter sofinanciranje 
aktivnosti s sredstvi EU (v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija). 
Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu 
razvoju trajnostnega turizma in izboljšanju kakovosti življenja na širšem čezmejnem območju. 
 
Varianta 2 predvideva iste posege in izvedbo istih aktivnosti kot varianta 1. Varianta 2 se od 
variante 1 razlikuje po načinu izvedbe in strukturi virov financiranja. Sodelujoči partnerji 
aktivnosti izvedejo vsak zase in samo z lastnimi viri financiranja. Zaradi proračunskih 
omejitev vseh projektnih partnerjev, bi se projekt izvajal v letih 2016-2021.  
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Samo z lokalnim pristopom je za dosego enakih ciljev in rezultatov potrebno daljše časovno 
obdobje ali pa vložek večje višine lastnih sredstev. Vsak partner zase, brez sodelovanja s 
čezmejnimi partnerji, ne bi mogel izvesti načrtovanih aktivnosti tako, kot je predvideno v 
projektu, saj znanje in veščine ter turistični potencial naravne in kulturne dediščine s samo 
ene strani ne bi zadoščali za učinkovit in optimalen doseg zastavljenih ciljev. Prav tako 
izostanejo sinergijski učinki čezmejnega sodelovanja. 
 
Za dosego projektnih ciljev je čezmejno sodelovanje ključnega pomena. Projektno 
partnerstvo predstavlja zaokroženo območje, ki omogoča obiskovalcem celostno ponudbo. S 
promocijo posameznih krajev partnerskega območja bi lahko obiskovalca obdržali samo 1 
dan, s celostno atraktivno in povezano ponudbo celotnega partnerskega območja pa ciljamo 
na obiskovalce, ki želijo doživeti večdnevne aktivne in poučne počitnice. Le s povezovanjem 
lahko aktivno prispevamo k povečanju številu nočitev in obiskovalcev na območju. 
 
Opisan način izvedbe sicer omogoča doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k 
trajnostnemu razvoju naravne in kulturne dediščine preko novih turističnih produktov ter 
blagovne znamke, vendar prinaša nekoliko kasnejše in nekoliko manjše učinke rezultatov. To 
pa pomeni stroškovno neučinkovitost variante 2 in neracionalno porabo javnih sredstev. 
 
Zaradi tega je kot optimalna izbrana varianta 1, ki je podrobneje analizirana v nadaljevanju 
tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
 
 

2.4 Navedba odgovornih oseb  
 
Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za 
izvedbo investicije so: 

 Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Dr. Matej Požarnik, 
ProFUTURUS d.o.o.  

 Odgovorne osebe za izdelavo projektne dokumentacije: Oto Ratnik, RATING, Oto 
Ratnik s.p. in Bojan Safran, BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran s.p. 

 Odgovorni vodja za izvedbo projekta: Petra Golob, Občina Sveta Ana.  
 
 

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije  
 
Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. 
Imenovana je vodja projekta, Petra Golob iz Občine Sveta Ana. Vodja projekta je zadolžena 
za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi 
partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za 
nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije 
projekta. Prav tako je odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Sveta Ana. Vodja 
projekta ima izkušnje z delom na primerljivih projektih.  
 
Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine – od vsakega projektnega partnerja 
po eden, ki so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih sklopov in zadolženi  za izvedbo 
aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v 
projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve v okviru projekta se 
sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi 
izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih. 
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Zaradi izvedbe projekta »CB matching tradition« projektni partnerji ne pričakujejo novih 
neposrednih zaposlitev, bo pa na račun oblikovanja novih trajnostnih čezmejnih turističnih 
produktov in večjih razvojnih možnosti na programskem območju ustvarjenih več posrednih 
zaposlitev pri lokalnih ponudnikih. 
 
 

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti in finančne konstrukcije investicije 
 
Ocena stroškov za projekt »CB matching tradition« po stalnih cenah je 1.082.948,02 EUR z 
vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju 
njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. 
 

Tabela 2: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (januar 2016). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 41.273,95 97.280,14 34.381,96 172.936,04 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  5.074,67 11.960,67 4.227,29 21.262,63 

3. Potni in namestitveni stroški 3.646,17 4.485,02 3.625,91 11.757,10 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

64.938,52 155.972,13 79.540,07 300.450,73 

5. Izdatki za opremo 52.396,72 164.721,31 318,88 217.436,91 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 83.952,25 111.051,83 0,00 195.004,09 

  SKUPAJ 251.282,29 545.471,10 122.094,10 918.847,50 

  DDV  46.201,83 98.602,01 19.296,67 164.100,52 

  SKUPAJ Z DDV 297.484,13 644.073,12 141.390,78 1.082.948,02 

 
 
Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov 
inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. V tabeli 3 so podani investicijski stroški v 
tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju predvidene stopnje rasti cen (Vir: 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, UMAR, september 2015). 
 

Tabela 3: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 41.273,95 98.642,06 35.351,39 175.267,40 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  5.074,67 12.128,12 4.346,48 21.549,27 

3. Potni in namestitveni stroški 3.646,17 4.547,81 3.728,14 11.922,13 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

64.938,52 158.155,74 81.782,79 304.877,05 

5. Izdatki za opremo 52.396,72 167.027,41 327,87 219.752,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 83.952,25 112.606,56 0,00 196.558,81 

  SKUPAJ 251.282,29 553.107,70 125.536,67 929.926,66 

  DDV  46.201,83 99.982,44 19.840,76 166.025,04 

  SKUPAJ Z DDV 297.484,13 653.090,14 145.377,43 1.095.951,70 

 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura 
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financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.095.951,70 EUR 
z DDV. 
 

Tabela 4: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Sveta Ana 69.851,13 47.470,82 -60.764,79 -19.620,79 36.936,36 

2. EU sredstva 0,00 95.944,32 93.740,92 19.620,79 209.306,03 

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana 69.851,13 143.415,14 32.976,13 0,00 246.242,39 

1. Občina Sveti Andraž 17.466,00 76.743,08 -65.680,16 -5.964,58 22.564,35 

2. EU sredstva 0,00 46.195,42 75.704,66 5.964,58 127.864,65 

 
SKUPAJ Občina Sveti Andraž 17.466,00 122.938,50 10.024,50 0,00 150.429,00 

1. Občina Lenart 27.875,00 53.143,69 -55.967,43 -4.312,26 20.739,00 

2. EU sredstva 0,00 49.993,81 63.214,93 4.312,26 117.521,00 

 
SKUPAJ Občina Lenart 27.875,00 103.137,50 7.247,50 0,00 138.260,00 

1. Občina Apače 17.840,00 59.538,60 -47.824,69 -9.453,81 20.100,11 

2. EU sredstva 0,00 40.733,35 63.713,44 9.453,81 113.900,60 

 
SKUPAJ Občina Apače 17.840,00 100.271,95 15.888,75 0,00 134.000,70 

1. ZVKDS MB 5.169,50 8.151,60 -9.536,69 -385,76 3.398,65 

2. EU sredstva 0,00 8.688,23 10.185,02 385,76 19.259,01 

 
SKUPAJ ZVKDS MB 5.169,50 16.839,83 648,33 0,00 22.657,66 

1. UM FERI 7.065,83 8.648,61 -6.954,19 -3.793,46 4.966,79 

2. EU sredstva 0,00 11.021,95 13.329,75 3.793,46 28.145,15 

 
SKUPAJ UM FERI 7.065,83 19.670,56 6.375,56 0,00 33.111,94 

1. Občina Sveta Ana am Aigen 91.700,00 -42.036,00 -21.080,00 -6.069,00 22.515,00 

2. EU sredstva 0,00 90.236,00 31.280,00 6.069,00 127.585,00 

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana am Aigen 91.700,00 48.200,00 10.200,00 0,00 150.100,00 

1. 
REGIONALMANAGEMENET 
SÜDOSTSTEIERMARK 

44.016,67 -11.252,25 -5.609,50 -12.207,42 14.947,50 

2. EU sredstva 0,00 46.368,92 26.126,17 12.207,42 84.702,50 

 
SKUPAJ REGIONALMANAGEMENET 
SÜDOSTSTEIERMARK 

44.016,67 35.116,67 20.516,67 0,00 99.650,00 

1. VEREIN ERUPTION 16.500,00 33.282,50 -6.865,00 -24.692,50 18.225,00 

2. EU sredstva 0,00 30.217,50 48.365,00 24.692,50 103.275,00 

 
SKUPAJ VEREIN ERUPTION 16.500,00 63.500,00 41.500,00 0,00 121.500,00 

 
SKUPAJ VSI PARTNERJI 297.484,13 653.090,14 145.377,43 0,00 1.095.951,70 

 
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 297.484,13 233.690,65 -280.282,45 -86.499,57 164.392,75 

 
SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00 419.399,49 425.659,88 86.499,57 931.558,94 
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2.7 Zbirni prikaz izračunov in utemeljitev upravičenosti investicije 
  

2.7.1 Kazalniki izračunani na podlagi statične metode (v prvem 
normalnem letu obratovanja investicije - 2019)  

 
Tabela 5: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,0000 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  0,0000 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  0,0000 

 
 

Tabela 6: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,8256 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  5,3019 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  -0,2112 

 

2.7.2 Kazalniki izračunani na podlagi dinamične metode  

 
Dinamični kazalci iz finančne analize so negativni in izražajo neučinkovitost investicijskega 
projekta. Ker gre v primeru projekta »CB matching tradition« za investicijo v javno 
infrastrukturo, ki ne prinaša neposrednih neto prihodkov, kazalniki iz finančne analize niso 
merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Zaradi tega je potrebno opraviti ekonomsko 
analizo, ki vključuje tudi družbeno-ekonomske koristi. 
 

Tabela 7: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov finančne analize. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  -1.368.218 

Interna stopnja donosnosti (ISD) ISD<0 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  -1,3584 

Doba vračanja investicije (DVI) DVI>20  

 
 
Dinamični kazalniki iz ekonomske analize so pozitivni in izražajo učinkovitost 
investicijskega projekta. Ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) je razlika med 
diskontiranim ekonomskim tokom vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh 
odlivov naložbe. Ker je NSVe pri opredeljeni diskontni stopnji 7 % večja od nič, je investicija 
upravičena. Ekonomska notranja stopnja donosnosti (ISDe) pomeni tisto diskontno stopnjo, 
pri kateri je sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej 
družbeni donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je 
ISDe ≥ 7 %. Ekonomska stopnja donosnosti za projekt je 9,33 % kar pomeni, da je investicija 
upravičena. Tudi relativna ekonomska neto sedanja vrednost, ki meri neto donos v 
ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov je pozitivna in kaže na 



 

 

 Januar 2016 Stran 17 

upravičenost investicije. Izračunana doba vračanja investicije (10,52 let) kaže na 
upravičenost investicije saj je krajša od ekonomske dobe (20 let). 
 

Tabela 8: Prikaz izračunanih dinamičnih kazalnikov ekonomske analize. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  319.461  

Interna stopnja donosnosti (ISD) 9,33% 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  0,4035 

Doba vračanja investicije (DVI) 10,52 

 

2.7.3 Utemeljitev upravičenosti investicije 

 
Na podlagi rezultatov ekonomske analize lahko ugotovimo, da je investicijski projekt 
upravičen iz širšega družbeno-ekonomskega vidika. Zaradi tega je smiselno, da naročnik 
izvede projekt »CB matching tradition«. 
 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta »CB matching tradition (Čezmejno povezovanje 
tradicionalne enologije in kulinarike)« posredno vplivala na povečanje blaginje prebivalstva, 
saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za podjetniško udejstvovanje na 
čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv na zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse 
to bo povečevalo družbene koristi oziroma ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega 
standarda bo ekonomska upravičenost projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v 
ekonomski dobi investicije v obliki družbeno ekonomskih koristi povrnila. 
 
Poleg posrednih finančnih učinkov (povečanje nočitev), h katerim bo prispeval projekt, je 
potrebno upoštevati tudi družbeno – ekonomske učinke, ki v veliki meri vplivajo na blaginjo 
prebivalcev čezmejnega območja in družbe kot celote. Kljub temu, da te učinke izredno težko 
ocenimo,, jih je potrebno upoštevati, saj zelo vplivajo na kvaliteto bivanja oz. samega 
delovanja ljudi ter povečanje poslovnih aktivnosti na programskem območju. Prav s tega 
vidika lahko ugotovimo, da je izvedba projekta sprejemljiva, zaželjena in nujna. 
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 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU / NOSILCU 
PROJEKTA, IZDELOVALCIH IP IN PRIHODNJEM 
UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

 

3.1 Osnovni podatki o investitorjih / partnerjih v projektu 
 

Tabela 9: Podatki o vodilnem partnerju. 
 

Vodilni partner: 

Občina Sveta Ana  
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 
Davčna številka: SI 59385081 
Spletna stran: http://www.sv-ana.si     
E-mail: zupan@sv-ana.si  
Telefon: + 386 (2) 729 58 82 
Odgovorna oseba: Silvo Slaček  
 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 10: Podatki o projektnem partnerju 1. 
 

Projektni partner 1: 

Občina Apače  
Apače 42B, 9253 Apače  
 
Davčna številka: SI 91194652 
Spletna stran: http://www.obcina-apace.si   
E-mail: info@obcina-apace.si  
Telefon: + 386 (2) 569 85 50 
Odgovorna oseba: Franc Pižmoht 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 
  

http://www.sv-ana.si/
mailto:zupan@sv-ana.si
http://www.obcina-apace.si/
mailto:info@obcina-apace.si
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Tabela 11: Podatki o projektnem partnerju 2. 
 

Projektni partner 2: 

Občina Lenart  
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah  
 
Davčna številka: SI 68458509 
Spletna stran: http://www.lenart.si/   
E-mail: obcina@lenart.si  
Telefon: + 386 (2) 729 13 10 
Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 12: Podatki o projektnem partnerju 3. 
 

Projektni partner 3: 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci 
 
Davčna številka: SI 72359528 
Spletna stran: http://www.sv-andraz.si/  
E-mail: info@sv-andraz.si  
Telefon: + + 386 (2) 757 95 30 
Odgovorna oseba: Darja Vudler 
 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 13: Podatki o projektnem partnerju 4. 
 

Projektni partner 4: 

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 
Območna enota Maribor 
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana 
 
Davčna številka: 45991413 
Spletna stran: http://www.zvkds.si/     
E-mail: jernej.hudolin@zvkds.si  
Telefon: + 386 (1) 23 43 140  
Odgovorna oseba: Jernej Hudolin  

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

http://www.lenart.si/
mailto:obcina@lenart.si
http://www.sv-andraz.si/
mailto:info@sv-andraz.si
http://www.zvkds.si/
mailto:jernej.hudolin@zvkds.si
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Tabela 14: Podatki o projektnem partnerju 5. 
 

Projektni partner 5: 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko (UM FERI) 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor 
 
Davčna številka: 71674705 
Spletna stran: http://www.um.si      
E-mail: rektorat@um.si    
Telefon: + 386 (2) 23 55 280  
Odgovorna oseba: Dr. Igor Tičar, rektor 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 15: Podatki o projektnem partnerju 6. 
 

Projektni partner 6: 

Marktgemeinde St. Anna am Aigen 
8354 St. Anna am Aigen, Marktstraße 7 
 
Davčna številka: ATU 691 867 39 
Spletna stran: http://www.st-anna-aigen.gv.at      
E-mail: gemeindeamt@st-anna.at     
Telefon: 0043 031 58 22 12 
Odgovorna oseba: Johannes Weidinger 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 16: Podatki o projektnem partnerju 7. 
 

Projektni partner 7: 

Verein Eruption 
Bismarckstraße 11-13, 8330 Feldbach 
 
Davčna številka: ATU5 7067444 
Spletna stran: http://www.eruption.at     
E-mail: office@eruption.at        
Telefon: 0043 664 51 11 265 
Odgovorna oseba: Daniel Pfeifer, Obmann 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

mailto:rektorat@um.si
mailto:gemeindeamt@st-anna.at
http://www.eruption.at/
mailto:office@eruption.at
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Tabela 17: Podatki o projektnem partnerju 8. 
 

Projektni partner 8: 

Regionalmanagement Südoststeiermark 
Grazertorplatz 3, A- 8490 Bad Radkersburg 
 
Davčna številka: ATU 70060505 
Spletna stran: http://www.vulkanland.at     
E-mail: office@vulkanland.at       
Telefon: 0043 031 52 83 80 
Odgovorna oseba: Mag. Dr. Beatrix Lenz 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

3.2 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 

Tabela 18: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
investicijske 
dokumentacije: 

ProFUTURUS d.o.o. 
Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor 
 
Davčna številka: SI 57007616 
Spletna stran: www.profuturus.eu     
E-mail: info@profuturus.eu   
Telefon: +386 (0)40 357 457 
Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor 
Vodja projekta: Lea Robič Mohar, poslovna direktorica 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Vodja projekta: Podpis Žig 

 
 

3.3 Osnovni podatki o prihodnjem upravljavcu 
 
Upravljavci in hkrati lastniki rezultatov projektnih aktivnosti bodo projektni partnerji. Vsak 
izmed partnerjev bo upravljavec na svojem območju. Podatki o partnerjih oz. upravljavcih so 
navedeni v poglavju 3.1. 
 

http://www.vulkanland.at/
mailto:office@vulkanland.at
http://www.profuturus.eu/
mailto:info@profuturus.eu
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 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM 
POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVAL PROJEKT TER 
USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI  

 

4.1 Analiza obstoječega stanja na programske območju 
 
Programsko območje Slovenije in Avstrije vključuje naslednjih 17 regij na ravni NUTS 3 (8 
slovenskih in 9 avstrijskih): 

 Gorenjska 

 Koroška 

 Savinjska 

 Podravska 

 Pomurska 

 Osrednjeslovenska 

 Goriška 

 Zasavska 
 

 Oststeiermark 

 West- und Südsteiermark 

 Graz 

 Östliche Obersteiermark 

 Westliche Obersteiermark 

 Unterkärnten 

 Klagenfurt-Villach 

 Oberkärnten 

 Südburgenland 
 
Programsko območje meri 38.353 km2 in ima 3.467.000 prebivalcev. Zanj sta značilni dve 
večji mesti s strnjenimi naselji, to sta Gradec (265.778 prebivalcev) in Ljubljana (277.554 – 
glavno mesto), majhna in srednje velika mesta, kot so Maribor (112.088), Kranj (55.623) in 
Celje (48.868) v Sloveniji, Kapfenberg (21.586) in Leoben (24.345) v regiji Obersteiermark 
ter Celovec (95.450) in Beljak (59.646) v regiji Kärnten. Ta glavna območja predstavljajo 
izobraževalna, raziskovalna ter znanstvena središča, kjer živi večina prebivalstva. 

 

 
 

Slika 3: Programsko območje Slovenije in Avstrije. 
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Za območje so značilne izredno velike nacionalne in regionalne neenakosti. Avstrija spada 
med najbogatejše države članice EU (z BDP na prebivalca v višini 37.000 EUR v letu 2013, 
ali 144 % povprečja EU). Prav tako je bil njen gospodarski razvoj v zadnjih letih stalno nad 
povprečjem EU. V Sloveniji (BDP na prebivalca je v letu 2013 znašal 17.100 EUR ali 67 % 
povprečja EU) je vse od njene neodvisnosti naprej gospodarstvo stalno naraščalo, toda 
sedanja gospodarska kriza jo je močno prizadela. 
 
Za programsko območje je značilna zmerna stopnja brezposelnosti z vidika EU v avstrijskih 
regijah, kjer je stopnja brezposelnosti za polovico nižja od povprečja EU-28 (Burgenland 4,0 
%, Kärnten 5,3 % in Steiermark 4,0 %), medtem ko je v Sloveniji bila stopnja brezposelnosti 
na ravni NUTS 3 naslednja: Gorenjska 9,8 %, Koroška 13,9 %, Savinjska 13,9 %, Podravska 
14,7 %, Pomurska 17,8 %, Osrednjeslovenska 11,5 %, Goriška 11,7 % in Zasavska regija 
16,6 %. Skupna težava vseh regij je stopnja zaposlenosti starejših oseb. 
 
Na konkurenčnost programskega območja pomembno vplivajo migracije delavcev. Ker je v 
primerjavi z drugimi državami bilo v zadnjih letih priseljevanje visokokvalificiranih delavcev v 
Avstriji in Sloveniji zanemarljivo, potreba po mreženju in prenosu znanja med akterji postaja 
vse pomembnejša. 
 
Zmogljivosti za raziskave, razvoj in inovacije so razdrobljene, v regijah pa se kaže visoka 
heterogenost intenzivnosti R & R. Zaradi tega obstaja močna potreba po boljšem 
sodelovanju akterjev na področju R & I , kar lahko dosežejo z izboljšanim mreženjem in 
izmenjavo, skupno razvitimi rešitvami ter skupnimi raziskovalnimi objekti. 
 
Mala in srednje velika podjetja (MSP) imajo ključno vlogo, saj njihovo število, zaposlitvene 
zmogljivosti in dodana vrednost sestavljajo velik delež gospodarstva v programskem 
območju. V obeh državah je v letu 2011 več kot 99 % podjetij spadalo med MSP (0 do 249 
zaposlenih). MSP so prav tako zaposlovala dve tretjini vseh zaposlenih in ustvarila dve 
tretjini dodane vrednosti. MSP se na splošno soočajo s pomanjkanjem lastnih finančnih 
sredstev za inovacije in težavami z dostopom do financiranja/sredstev za projekte na 
področju inovacij, prav tako pa tudi s pomanjkanjem vodstvenih sposobnosti za inovacije ter 
na področju intelektualnih lastnin in procesa znanja. 
 
Za programsko območje je značilno povečano število območij zaščitene naravne dediščine 
(npr. aktivno varstvo območij Natura 2000, nacionalni parki, regionalni parki, naravna 
bogastva) in okrepljena prizadevanja za zaščito območij skupne kulturne dediščine (npr. 
zgodovinsko pomembne zgradbe in tradicije, kot so jezik, artefakti, navade, glasba in plesi, 
tradicionalne ročne spretnosti itd.). V Sloveniji je v programskem območju več kot 22.000 
enot kulturne dediščine in 416 območij kulturne dediščine. Podobno stanje je mogoče opaziti 
v Avstriji, kjer so številni spomeniki zaščiteni na deželni ravni. Spomeniki z Unescovega 
seznama svetovne dediščine so med najbolj priljubljenimi turističnimi točkami z vidika 
opredmetene kulturne in naravne dediščine. 
 
Področje naravne dediščine se sooča s polemiko med potrebno povečano stopnjo ohranitve 
na eni strani in s pristopom valorizacije javne dostopnosti do ohranjenih naravnih virov na 
drugi strani. Na področju kulturne dediščine so pomembni projekti, ki želijo valorizirati 
kulturno dediščino (npr. dediščino Unesca, kulturno dediščino v Triglavskem narodnem parku 
itd.), razviti kulturni turizem in izboljšati razpoznavnost turističnih destinacij, izdelkov in 
storitev ter tako izkoristiti potencial kulturne dediščine za gospodarski, socialni in trajnostni 
razvoj. Dolgoročno ohranjanje in vzdrževanje naravnih bogastev, trajnostno ohranjanje, 
valorizacija in varovanje naravne ter kulturne dediščine predstavljajo temelje za izboljšano 
regionalno turistično ponudbo. 
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4.2 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljeval projekt 
 
Analiza stanja programskega območja je pokazala pomanjkanje povezljivosti ukrepov politik, 
usklajenih orodij za upravljanje ohranjanja in stabilnosti biotske ter geološke raznovrstnosti 
kot tudi naravne in kulturne dediščine. Razvoj in izvajanje skupnih strategij ter akcijskih 
načrtov za upravljanje in aktivno ohranjanje naravne ter kulturne dediščine bi lahko služilo 
kot pomembno orodje za odpravo navedenih izzivov. Zato sta potrebna dodatna krepitev 
zmogljivosti in ozaveščanje o trajnostni valorizaciji ter varovanju naravne in kulturne 
dediščine. To je mogoče doseči z usposabljanjem, skupnim okvirom politik, skupnimi pristopi 
ali skupnimi izdelki. Turizem ustvarja rast in delovna mesta ter ima pomemben vpliv na druga 
področja politik, od regionalne politike, povečanja raznovrstnosti podeželskega 
gospodarstva, trajnosti in konkurenčnosti do socialne politike in vključevanja (»turizem za 
vse«). Na tem področju je potrebno čezmejno sodelovanje, saj bi lahko zagotovilo večjo 
podporo in prispevek v smislu turističnih izdelkov, turistične infrastrukture, izobraževalnih 
aktivnosti itd. Na programskem območju so zaznane naslednje prednosti in priložnosti na 
področju okolja ter kulturne in naravne dediščine.  
 

Tabela 19: Prednosti in priložnosti programskega območja. 
 

Prednosti Priložnosti 

 Ohranjeno naravno okolje z visokim 
deležem zaščitenih območij. 

 Privlačna turistična pokrajina (naravna 
in kulturna dediščina). 

 Dobro znani mednarodni dogodki. 

 Regionalna turistična središča imajo 
vlogo lokalnih razvojnih inkubatorjev. 

 Zavedanje pomena trajnostnega 
turističnega razvoja. 

 Bogata ponudba tradicionalne in 
kulinarične dediščine ter obrtnih 
dejavnosti. 

 Razvita ljubiteljska kultura in lokalni 
kulturni izvajalci. 

 Bogata kulturna dediščina in ponudba. 

 Zaščitena naravna območja Natura 
2000 kot razvojna priložnost. 

 Regionalna turistična središča delujejo 
kot lokalni razvojni inkubatorji, 
trajnostna raba naravne in kulturne 
dediščine skupaj z obstoječim znanjem 
in spretnostmi v okolju, razvoj 
ekološkega turizma, razvoj zelenega 
turizma na območjih Natura 2000. 

 Aktiviranje kulturnih in umetniških 
potencialov v regiji. 

 Vključitev kmetijstva, turizma, 
dopolnilnih aktivnosti in drugih storitev 
na podeželju. 

 
 
Z namenom izkoriščanja danih prednosti in zaznanih priložnosti se je vzpostavilo 
komplementarno partnerstvo 9 organizacij, ki se je odločilo pristopiti k razvoju inovativnih 
čezmejnih turističnih produktov in storitev ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe kulturne 
in naravne dediščine izboljšati turistični potencial programskega območja. 
 
Projekt »CB matching tradition« bo zadovoljeval potrebe: 

 projektnih partnerjev: ohranjanje in valorizacija kulturne dediščine, povečanje 
turistične ponudbe, boljša povezanost med partnerskimi območji ter skupna 
promocija, kar bo prispevalo k povečanju števila nočitev na partnerskem območju ter 
boljšemu gospodarskemu in socialnemu razvoju. 

 ciljnih skupin: obiskovalci in prebivalci bodo na enem mestu našli celotno ponudbo 
partnerskega območja, kar jim bo omogočilo bolj doživete počitnice, lažje in 
kratkotrajnejše planiranje obiska ter pridobitev informacij o zgodovinskih, kulinaričnih, 
enoloških, itd. doživetjih na enem mestu. 
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 programskega območja s čezmejnim pristopom: čezmejno območje bo pridobilo 
celostno aplikacijo, ki bo združevala celotno turistično ponudbo na enem mestu. 
Hkrati bodo na enem mestu povezane vse kolesarske poti ter omogočena izposoja 
okoljsko prijaznih električnih koles. Z valorizacijo kulturne dediščine in oživljanja starih 
vinskih sort, običajev, plesa in glasbe bomo popestrili ponudbo ter pritegnili 
obiskovalce, da prenočijo na programskem območju. 

 
 

4.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Projekt z novimi turističnimi trajnostnimi proizvodi (oživljanje in ohranjanje kulturne dediščine 
ter tradicije območja preko festivalov in team buildingov) in storitvami (skupna aplikacija, 
blagovna znamka, kolesarska pot) ključno prispeva k uresničevanju: 

 ciljev strategije Evropa 2020: pametna (evropska digitalna agenda), trajnostna 
(Evropa, gospodarna z viri) in vključujoča rast (nova znanja, nove spretnosti).  

 ciljev Teritorialne agende: zagotavljanje enakega dostopa do infrastrukture in znanja 
(objekti kulturne dediščine in trajnostna turistična produkta, bodo omogočali dostop 
gibalno oviranim osebam) in trajnostni razvoj, preudarno upravljanje ter varstvo 
naravne in kulturne dediščine (trajnostna turistična produkta bosta prispevala h 
krepitvi kulturnih virov kot dodane vrednosti razvoja), 

 ciljev Makroregionalne strategije EU za Podonavje: ustvarjanje perspektivnejše regije, 
v kateri skupaj ustvarjamo, izobražujemo in raziskujemo, kjer sta temelj gospodarska 
rast in socialna vključenost ter skupni razvoj in promoviranje atraktivne turistične in 
kulturne destinacije, 

 ukrepa 6 Strategije EU za Alpsko regijo: ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, 
vključno z vodo, in kulturnih virov. 

 

 
 

Slika 4: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020. 
  
 
Projekt je usklajen tudi s posameznimi cilji nacionalnih (osnutkom Strategije razvoja 
Slovenije 2014 – 2020, Strategija pametne specializacije S4), regionalnih (RRP Podravje 
2014 – 2020, RRP Pomurje 2014 – 2020) in lokalnih strategij (LAS Ovtar, LAS Prlekije) ter 
razvojnimi programi in politikami, ki se dotikajo zadevne tematike za trajnostni razvoj 
območja, turizma, kulturne in naravne dediščine (Strategija razvoja slovenskega turizma 
2012 – 2016). Celotna vsebina projekta se navezuje na Program sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija-Avstrija, ki upošteva ambicije evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih 
cilj je pametna, trajnostna in vključujoča rast. Projekt se uvršča v prednostno os 2: Varstvo 
okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov. 
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 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
Partnersko območje je bogato z opredmeteno in neopredmeteno naravno ter kulturno 
dediščino. Ustrezno ohranjanje in valorizacija takih sredstev predstavljata velik potencial za 
gospodarski in socialni razvoj partnerskega območja, predvsem glede trajnostnega turizma. 
Za razvoj območja kot trajnostne turistične destinacije je potrebna uravnotežena usklajenost 
med povečano stopnjo ohranitve in javno dostopnostjo ohranjenih naravnih virov skupaj z 
ohranitvijo kulturne kompleksnosti, ki sta jo ustvarili dve različni kulturni identiteti. Projekt 
čezmejnega sodelovanja je pomembno orodje za doseganje takšnega ravnovesja, saj ga je 
mogoče doseči le z vzpostavljanjem skupnega razumevanja in celovitih skupnih pristopov 
valorizacije, ki zagotavljajo ohranitev kulturne dediščine na eni strani in spodbujajo trajnostni 
turizem na drugi. 
 
Cilj čezmejnega sodelovanja se je soočiti z izzivi, ugotovljenimi s skupnim pristopom. Skupni 
izzivi projektnih partnerjev so: 

 preko valorizacije kulturne dediščine, povezane s tradicijo partnerskega območja, 
oblikovati storitve trajnostnega turizma, kot potencial za gospodarski in socialni razvoj 
območja, 

 lokalnim prebivalcem, obiskovalcem in turističnim delavcem približati znanje in 
tradicijo o kulturni dediščini ter hkrati zaščititi področja skupne kulturne dediščine 
(ohranjanje in valorizacija starih vinskih kleti, oživljanje običajev povezanih z 
avtohtonimi vinskimi sortami – npr. Postič, starodavnimi plesi, glasbo ter 
tradicionalnimi lokalnimi spretnostmi in igrami – npr. pančltrajbanje), 

 povezovanje čezmejnih destinacij s trajnostnim prevozom v en produkt (predstavitev 
informacij na enem mestu, omogočiti prevoz z okolju prijaznimi električnimi kolesi), 

 povezava kulturne dediščine v trajnostni turistični produkt preko oblikovanja novih 
skupnih turističnih izdelkov (skupna blagovna znamka), 

 povečanje turističnega obiska obiskovalcev (razviti turistični produkt, ki bo 
obiskovalce obdržal na partnerskem območju več dni ter prispeval k povečanemu 
številu nočitev v programskem območju), 

 povezati turistično ponudbo čezmejnih destinacij v skupni turistični produkt, ki je 
povezan z valorizacijo kulturne dediščine vezane na kulinariko, enologijo in običaje. 

 
Naravna in kulturna dediščina sta ključni za družbeno in regionalno identiteto ter 
povezovanje regije, zato imajo s tem povezane teme edinstveni čezmejni značaj. Z 
naraščanjem stopnje zaščite se veča tudi potreba po uravnoteženem usklajevanju te stopnje 
z javno dostopnostjo. 
 
Z vidika kulturne in jezikovne dediščine obstaja dolga skupna čezmejna zgodovina. Zato je 
potrebno podpreti prizadevanja za čezmejno usklajenost, da se bodo lahko izkoristile 
zmožnosti opredmetene in neopredmetene kulturne ter naravne dediščine programskega 
območja z namenom izboljšanja turistične privlačnosti programskega območja. 
 
Na čezmejnem območju so na področju turizma zaznane naslednje tržne možnosti: 

 Aktiviranje kulturnih in umetniških potencialov v regiji. 

 Vključitev kmetijstva, turizma, dopolnilnih aktivnosti in drugih storitev na podeželju. 
 
Tržne možnosti projektnih partnerjev se nanašajo na: 

 Oživljanje starih običajev in tradicije. 

 Obnovo in varovanje kulturne in naravne dediščine. 

 Pospešen razvoj turistične panoge in podpornih gospodarskih dejavnosti na svojem 
območju. 
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 Okrepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj s sodelujočimi partnerji v projektu. 
 
Neposrednih koristi projekta bodo deležne tudi nevladne organizacije, lokalni ponudniki in 
turistični centri na čezmejnem območju, največ pa pri sodelovanju na čezmejnih festivalih ter 
preko promocije v okviru skupne blagovne znamke.  
 
V projektu bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih 
področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
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 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 

6.1 Opis projekta 
 
Projekt predvideva razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine, v okviru 
katerega bo pripravljen pregled zgodovine in tradicije kulinarike in enologije čezmejnega 
območja. Preko sodelovanja z lokalnimi vinogradniki, društvi, turističnimi organizacijami bo 
pripravljena in oblikovana skupna čezmejna blagovna znamka penine. Ime blagovne znamke 
bo promovirano preko festivalskega dogajanja. Ker je cilj projekta povečanje števila nočitev 
na partnerskem območju, bodo organizirani 2-dnevni team buildingi in večdnevni festivali, na 
katerih se bo predstavljala tradicija povezana z enologijo, kulinariko, plesom, glasbo in 
običaji.  
 
V projekt aktivno vključujemo dejavnosti vezane na revitalizacijo, varovanje in ohranjanje 
kulturne dediščine (nepremične – obnova vinske kleti, ki je registriran objekt kulturne 
dediščine; ohranjanje avtohtonih vinskih sort z oblikovanjem skupne čezmejne blagovne 
znamke penine; npr. Postič), trajnostno povezavo med kulturno dediščino (preko urejene 
kolesarske poti in sistema izposoje električnih koles), skupni razvoj novih izdelkov na 
področju trajnostnega turizma z namenom valorizacije kulturne dediščine z namenom 
povečanja privlačnosti programskega območja (promocija skupne blagovne znamke in 
predstavitev starih običajev, enologije, kulinarike, glasbe,... na čezmejnih team buildingih ter 
čezmejnih tradicionalnih povezovalnih festivalih) ter razvoja skupne aplikacije, ki bo 
omogočala pridobitev celostnih turističnih in ostalih informacij o partnerskem območju na 
enem mestu. 
 
V okviru projekta bodo v občinah realizirane naslednje investicije: 

 Občina Sveta Ana: ureditev kletnega prostora, oprema za polnjenje penine, nabava 
10 električnih koles z 2 polnilnicama, 

 Občina Sveti Andraž: nakup kolesa za 12 oseb v obliki šanka, 5 električnih koles s 
polnilnico, 20 zunanjih miz in klopi, ureditev vinske kleti, nabava montažnega podesta 
s stolpom, 

 Občina Apače: ureditev kolesarske steze na relaciji Apače - Črnci v dolžini 150 m, 
nabava 5 električnih koles in 1 polnilnice, 

 Občina Lenart: ureditev kolesarske poti v dolžini 800 m iz Polene proti mestnemu 
jedru v Lenartu, nakup 5 pokritih stojnic, postavitev 2 kolesarskih polnilnic in nakup 10 
električnih koles. 

 Občina Sveta Ana am Aigen: priprava lokacij izvajanja team buildingov, ureditev stare 
vinske kleti. 

 
Projekt zajema izvedbo sedmih delovnih sklopov. 
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Slika 5: Delovni sklopi projekta. 

 
 

6.2 Tehnični opisi delovnih sklopov projekta 
 

Delovni sklop 1:  Upravljanje 

Trajanje:  1.9.2016 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, izvedba komunikacije med projektnimi 
partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, 

 organizacija in izvedba 4 sestankov projektnih partnerjev, 

 finančno spremljanje projekta, 

 priprava 4 poročil partnerja in 4 poročil vodilnega partnerja, 

 evalvacija projekta. 

Dosežki projekta: 

 4 skupni sestanki projektnih partnerjev, 

 4 vmesna poročila vsakega partnerja in 4 poročila vodilnega partnerja,  

 1 uspešno izveden projekt. 

 
 

Delovni sklop 2:  
IZVAJANJE – Razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika kulturne 
dediščine 

Trajanje:  1.9.2016 – 31.5.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Pregled zgodovine in tradicije kulinarike in enologije čezmejnega območja, 

 popis in opis kulturne dediščine povezane s tradicionalno kulinariko in enologijo (npr. 
avtohtone vinske sorte, itd.), 

 skupen načrt aktivnega upravljanja dediščine povezane s kulinariko in enologijo, 

 strokovni sestanki partnerjev za promocijo turizma na programskem območju, 

 izdelava enotne čezmejne aplikacije za mobilne naprave s sistemom bookinga. 

CB MATCHING TRADITION

Razvoj storitev 
trajnostnega turizma 

Ustvarjalnice znanja
Valorizacija kulturne 

dediščine in trajnostni 
prevoz
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enoloških team 
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Raziskovanje 
običajev, kulinarike in 

enologije od Sv. 
Andraža do Sv. Anne

Komunikacija

Upravljanje 
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Dosežki projekta: 

 1 podatkovna baza s popisom in pregledom zgodovine in tradicije kulinarike ter enologije 
čezmejnega območja, vključno z bazo muzejev, 

 1 skupen načrt aktivnega upravljanja dediščine povezane s kulinariko in enologijo, 

 1 aplikacija za mobilne naprave. 

 
 

Delovni sklop 3:  IZVAJANJE – Kulinarične in enološke ustvarjalnice znanja 

Trajanje:  1.4.2017 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Kulinarične in enološke ustvarjalnice z lokalnim prebivalstvom, lokalnimi društvi, 
vinogradniki – zbiranje idej za oblikovanje nove blagovne znamke penine,  

 oblikovanje novih storitev tajnostnega turizma v obliki team buildingov, 

 razvoj skupne penine, 

 izvedba tečaja tujega jezika (nemščine) s ciljem odprave jezikovnih ovir pri izvajanju 
projektnih aktivnosti. 

Dosežki projekta: 

 10 ustvarjalnic z lokalnim prebivalstvom, lokalnimi društvi, vinogradniki (na vsaki vsaj 20 
oseb), 

 oblikovana  skupna čezmejna izdelka za turiste, povezana s trajnostnim turizmom, 

 1 skupna blagovna znamka za penino, 

 1 jezikovni tečaj nemščine. 
 

 

Delovni sklop 4: INVESTICIJE - Valorizacija kulturne dediščine in trajnostni prevoz  

Trajanje:  1.10.2016 – 31.6.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Ureditev degustacijskega prostora za vinogradnike iz upravičenega območja ter nabava 
degustacijske opreme za skupno penino, 

 ureditev 2 vinskih kleti, 

 ureditev odsekov kolesarske poti ter povezovanje s čezmejnimi potmi (skupen zemljevid 
in aplikacija), 

 ureditev in označitev postajališč za električna kolesa po celotnem partnerskem območju 
ter nabava koles, 

 nakup električnih koles in polnilnice, 

 montaža platoja za izvedbo slovenjegoriške poroke ter festivalov, 

 nakup pokritih stojnic. 

Dosežki projekta: 

 1 urejen degustacijski prostor za skupno penino, kjer bodo potekali enološki team 
buildingi (objekt na vplivnem območju kulturne dediščine), 

 2 urejeni vinski kleti, 

 1 urejena kolesarska infrastruktura s postajališči in električnimi kolesi, 

 1 montažni podest, 

 2 urejena prireditvena prostora za festivalsko dogajanje. 
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Delovni sklop 5: 
IZVAJANJE - Izvajanje tradicionalnih kulinaričnih in enoloških team 
buildingov 

Trajanje:  1.4.2016 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Vinske pustolovščine (team building, kjer bodo obiskovalci lahko pripravili svoje vino, se 
poučili o starih vinogradniških pripomočkih, spoznavanje lokalnih avtohtonih sort, itd.), 

 kulinarični team building: učenje tradicionalnih jedi, sestavljanje menijev, iskanje sestavin 
pri lokalnih pridelovalcih, ... – naredi si kosilo sam. 

Dosežki projekta: 

 2 skupna čezmejna programa buildingov na temo kulinarike in enologije (vikend izvedbe 

team buildingov – 2 dni) – prilagojeni ciljnim skupinam: za podjetja, za družine, za 

starejše, za invalide. Za spanje promocija lokalnih ponudnikov prenočišč. 
 

 

Delovni sklop 6: 
IZVAJANJE - Raziskovanje običajev ter  kulinarike in enologije od Sv. 
Andraža do Sv. Anne 

Trajanje:  1.4.2016 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Organizacija in izvedba »CB matching tradition festivalov« oz. festivalov nove penine - 
program festivalskega dogajanja glede za različne ciljne skupine (otroci, družine, starejši, 
odrasla populacija) s predstavitvijo tradicionalnih običajev (npr. slovenjegoriška poroka, 
pančltrajbanje, stare obrti, itd.), 

 ureditev prevoza med partnerskimi kraji v času festivalov ter za izvedbo team buildingov 
(sobota, nedelja), 

 izvedba tekmovanja v kuhanju štajerske kisle juhe (čezmejno), 

 izmenjava šol in strokovnjakov – kulinarični dnevi – s ciljem spoznavanje kulinarike, 
dediščine čezmejnega območja,  

 izvedba 2-dnevnega kuharskega tečaja z znanimi kuharji (prenočitve). 

Dosežki projekta: 

 Vsak partner 1-2 festivala na leto (večdnevnih), 

 urejen prevoz med vsemi partnerji v festivalskem času in v času team-buildingov v 
soboto in nedeljo, 

 3 čezmejna tekmovanja, 

 13 izmenjav, 

 1 skupni kuharski tečaj. 
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Delovni sklop 7: KOMUNIKACIJA 

Trajanje:  1.9.2016 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Priprava komunikacijske strategije, 

 osveščanje o projektu (spletna stran, Facebook, celostna grafična podoba), 

 osveščanje prebivalcev in obiskovalcev o tradicionalni kulinariki, enologiji in kulturni 
dediščini v povezavi s tem, 

 informiranje obiskovalcev o novih turističnih produktih. 

Dosežki projekta: 

Začetne aktivnosti: 

 1 komunikacijska strategija, 

 1 spletna stran projekta, 

 1 celostna grafična podoba projekta. 
Publikacije:  

 500 katalogov receptov tradicionalnih jedi, starih običajev in starih vinskih sort, 

 500 katalogov vinogradnikov, vinotočev s prenočitvenimi kapacitetami in ostalih 
ponudnikov prenočitvenih kapacitet, gostincev (v tiskani in virtualni obliki), 

 500 slikanic s tradicionalnimi recepti, 

 1000 dvojezičnih zloženk o projektu, 2000 dvojezičnih letakov, 

 500 brošur o razvoju vinogradništva na programskem območju, 

 4000 letakov o festivalih, 

 1000 brošur o slovenjegoriški poroki, 

 55 posterjev za promocijo festivalov in javnega prevoza, 

 500 predstavitvenih zloženk skupne penine, 

 1000 skupnih čezmejnih zemljevidov z vrisanimi čezmejnimi kolesarskimi potmi, 

 6 objav v medijih, 

 2 članka v revijah, 6 novičnikov. 
Javni dogodki: 

 2 konferenci. 
Promocijski material: 

 1000 promocijskih vrečk, 1000 lectovih src, 1000 vgraviranih kozarcev, 

 1000 blokov, 1000 kap, 1300 steklenic penine, 300 lesenih embalaž za penino, 

 100 kravat, 100 rut, 100 majic. 
Digitalne dejavnosti: 

 1 film o vinogradništvu, 

 1 facebook profil projekta, 

 predstavitev v 1 TV oddaji na nacionalni televiziji, 3 oglasi v lokalnih časopisih, 1 objava 
na radiu Slovenske gorice,  

 37 oglasov na TV postajah, revijah, Ovtarjevih novicah. 
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 ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

7.1 Analiza zaposlenih za alternativo “z” investicijo 
 
V kolikor bo prišlo do izvedbe projekta bo za izvajanje projekta skrbela skupina strokovnjakov 
zaposlenih pri projektnih partnerjih. Imenovana je vodja projekta, Petra Golob iz Občine 
Sveta Ana. Vodja projekta je zadolžena za vodenje in koordiniranje projektnih aktivnosti, 
izvedbo komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim sekretariatom in kontrolorjem, 
finančno spremljanje celotnega projekta, za nadzor nad pripravo poročil in samo izvedbo 
projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije projekta. Prav tako je odgovorna za izvedbo 
aktivnosti na območju Občine Sveta Ana. Vodja projekta ima izkušnje z delom na primerljivih 
projektih.  
 

 
 

Slika 6: Kadrovsko organizacijska shema. 
 
 
Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani projektne skupine. Projektno skupino sestavljajo vodja 
projekta, odgovorne osebe za izvedbo aktivnosti od vsakega partnerja in strokovno osebje 
vseh partnerjev, ki sodelujejo in zagotavljajo uspešno izvedbo posameznih aktivnosti. Vsak 
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partner bo prispeval kadrovsko ustrezno osebje, ki bo komplementarno z drugimi (glede na 
strokovno znanje, izkušnje, območje, itd.) brez nepotrebnega podvajanja vlog v projektni 
skupini. Širok spekter znanj in izkušenj sodelujočih je garancija za uspešno izvedbo projekta. 
Vsak projektni partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse 
pomembnejše odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po 
potrebi se pri izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri 
projektnih partnerjih. 
 
Zaradi izvedbe projekta »CB matching tradition« projektni partnerji ne pričakujejo novih 
neposrednih zaposlitev, bo pa na račun oblikovanja novih trajnostnih čezmejnih turističnih 
produktov in večjih razvojnih možnosti na programskem območju ustvarjenih več posrednih 
zaposlitev pri lokalnih ponudnikih. 
 
 

7.2 Analiza zaposlenih za alternativo “brez” investicije  
 
Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju turističnih 
potencialov območja povezanih s kulturno in naravno dediščino, saj ciljne skupine ne 
kanalizirajo svojih prihodkov v razvojne namene z največjo dodano vrednostjo. Prav tako 
zaposleni pri projektnih partnerjih v tem primeru svoj delovni čas ne namenjajo nalogam, ki bi 
imele največji učinek in najvišjo dodano vrednost. V kolikor ne pride do oblikovanja projektne 
skupine zaposleni in sodelujoči v njej ne bodo združili znanj, izkušenj in ekspertiz z različnih 
področij delovanja, ter s tem ne bodo nadgradili svojih znanj na področju izvajanja čezmejnih 
projektov. 
 
Alternativa »brez« investicije ne omogoča doseganja posrednih zaposlitev na račun 
pozitivnih učinkov izvedbe projekta. Kvečjemu pomeni ta alternativa nadaljnjo degradacijo in 
depopulacijo območja ter povečevanje stopnje brezposelnosti. Poleg koristi, ki jih ne bodo 
deležni projektni partnerji, bodo prikrajšane tudi nevladne organizacije, lokalni ponudniki in 
podjetja na čezmejnem območju, najbolj pa potencialni uporabniki novih inovativnih 
turističnih paketov in udeleženci dogodkov projekta. 
 
Ohranjanje obstoječe situacije bi posebej negativno vplivalo na kakovost življenja na 
programskem območju. V prihodnjih letih bi takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja 
zagotovo pripeljalo do odseljevanja in padca števila prebivalcev ter poslabševanja 
demografskih kazalnikov, s čimer bi bil zaustavljen razvoj celotnega programskega območja. 
Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi 
strategijami in politikami ter sprejetimi ukrepi na področju trajnostnega razvoja turizma in 
razvoja podeželja ter ne sledi viziji razvoja programskega območja, ki hoče prispevati k 
ambicijam evropske kohezije in strategije Evropa 2020, katerih cilj je pametna, trajnostna in 
vključujoča rast. 
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 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 
TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN 
NEUPRAVIČENE STROŠKE 

  

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah 
 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »CB matching tradition« po stalnih cenah je 
1.082.948,02 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s 
projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka neupravičenih 
stroškov. 
 

Tabela 20: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (januar 2016). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 41.273,95 97.280,14 34.381,96 172.936,04 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  5.074,67 11.960,67 4.227,29 21.262,63 

3. Potni in namestitveni stroški 3.646,17 4.485,02 3.625,91 11.757,10 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

64.938,52 155.972,13 79.540,07 300.450,73 

5. Izdatki za opremo 52.396,72 164.721,31 318,88 217.436,91 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 83.952,25 111.051,83 0,00 195.004,09 

  SKUPAJ 251.282,29 545.471,10 122.094,10 918.847,50 

  DDV  46.201,83 98.602,01 19.296,67 164.100,52 

  SKUPAJ Z DDV 297.484,13 644.073,12 141.390,78 1.082.948,02 

 
 

Tabela 21: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
stalnih cenah (januar 2016). 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

1. Stroški osebja 172.936,04 0,00 172.936,04 0,00 0,00 0,00 172.936,04 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  21.262,63 4.677,78 25.940,41 0,00 0,00 0,00 25.940,41 

3. Potni in namestitveni stroški 11.757,10 2.586,56 14.343,67 0,00 0,00 0,00 14.343,67 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

300.450,73 66.099,16 366.549,89 0,00 0,00 0,00 366.549,89 

5. Izdatki za opremo 217.436,91 47.836,12 265.273,03 0,00 0,00 0,00 265.273,03 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 195.004,09 42.900,90 237.904,98 0,00 0,00 0,00 237.904,98 

  
SKUPAJ 918.847,50 164.100,52 1.082.948,02 0,00 0,00 0,00 1.082.948,02 

 
 

8.2 Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah 
 
Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov 
inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. Ocena stroškov po tekočih cenah je narejena 
na osnovi predvidene dinamike izpeljave aktivnosti in predvidene stopnje rasti cen (Vir: 
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Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, UMAR, september 2015), ki je prikazana v 
tabeli 22. 
 

Tabela 22: Napoved inflacije 2016-2018. 
 

Stopnje inflacije od 2016-2018 2016 2017 2018 

Inflacija (povprečje leta)   1,40% 1,40% 

Faktor inflacije 1 1,01 1,03 

 
 
V tabeli 23 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2016. 
 

Tabela 23: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 41.273,95 98.642,06 35.351,39 175.267,40 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  5.074,67 12.128,12 4.346,48 21.549,27 

3. Potni in namestitveni stroški 3.646,17 4.547,81 3.728,14 11.922,13 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

64.938,52 158.155,74 81.782,79 304.877,05 

5. Izdatki za opremo 52.396,72 167.027,41 327,87 219.752,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 83.952,25 112.606,56 0,00 196.558,81 

  SKUPAJ 251.282,29 553.107,70 125.536,67 929.926,66 

  DDV  46.201,83 99.982,44 19.840,76 166.025,04 

  SKUPAJ Z DDV 297.484,13 653.090,14 145.377,43 1.095.951,70 

 
 

Tabela 24: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
tekočih cenah. 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

1. Stroški osebja 175.267,40 0,00 175.267,40 0,00 0,00 0,00 175.267,40 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  21.549,27 4.740,84 26.290,11 0,00 0,00 0,00 26.290,11 

3. Potni in namestitveni stroški 11.922,13 2.622,87 14.545,00 0,00 0,00 0,00 14.545,00 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

304.877,05 67.072,95 371.950,00 0,00 0,00 0,00 371.950,00 

5. Izdatki za opremo 219.752,00 48.345,44 268.097,44 0,00 0,00 0,00 268.097,44 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 196.558,81 43.242,94 239.801,75 0,00 0,00 0,00 239.801,75 

  
SKUPAJ 929.926,66 166.025,04 1.095.951,70 0,00 0,00 0,00 1.095.951,70 

 
 

8.3 Osnove za oceno vrednosti projekta 
 
Ocenjena vrednost projekta »CB matching tradition« je bila določena na podlagi strokovne 
ocene odgovornih oseb zadolženih za pripravo projektne dokumentacije in izkušenj 
zaposlenih pri posameznih projektnih partnerjih z v preteklosti izvedenimi oziroma 
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naročenimi podobnimi deli in storitvami. Za investicijske stroške je osnova za ocenjeno 
vrednost projektantski predračun ali izkustvena ocena strokovnjakov s posameznih področij. 
 
 

8.4 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov 
 
V tabeli 25 je prikazana specifikacija vrednosti projekta »CB matching tradition« po tekočih 
cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov in partnerjih ter dinamiki 
izvedbe. Najvišji so stroški zunanjih izvajalcev, najmanjši po velikosti pa potni stroški in 
stroški nastanitev. 
 

Tabela 25: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV). 
 

PP 
ZAP. 
ŠT. VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
A

 A
N

A
 

1. Stroški osebja 6.264,68 12.862,34 2.957,50 22.084,52 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  939,70 1.929,35 443,63 3.312,68 

3. Potni in namestitveni stroški 500,00 1.000,00 500,00 2.000,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 14.725,00 35.450,00 29.075,00 79.250,00 

5. Izdatki za opremo 15.000,00 82.173,44 0,00 97.173,44 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 32.421,75 10.000,00 0,00 42.421,75 

  SKUPAJ 69.851,13 143.415,14 32.976,13 246.242,39 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
I 
A

N
D

R
A

Ž
 1. Stroški osebja 2.840,00 19.990,00 1.630,00 24.460,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  426,00 2.998,50 244,50 3.669,00 

3. Potni in namestitveni stroški 200,00 600,00 200,00 1.000,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 12.000,00 34.850,00 7.950,00 54.800,00 

5. Izdatki za opremo 2.000,00 64.500,00 0,00 66.500,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 17.466,00 122.938,50 10.024,50 150.429,00 

O
B

Č
IN

A
 L

E
N

A
R

T
 

1. Stroški osebja 2.500,00 9.250,00 650,00 12.400,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  375,00 1.387,50 97,50 1.860,00 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 1.000,00 13.500,00 6.500,00 21.000,00 

5. Izdatki za opremo 24.000,00 39.000,00 0,00 63.000,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 

  SKUPAJ 27.875,00 103.137,50 7.247,50 138.260,00 

O
B

Č
IN

A
 A

P
A

Č
E

 

1. Stroški osebja 1.600,00 8.993,00 1.425,00 12.018,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  240,00 1.348,95 213,75 1.802,70 

3. Potni in namestitveni stroški 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 4.000,00 36.050,00 12.750,00 52.800,00 

5. Izdatki za opremo 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 52.380,00 0,00 52.380,00 

  SKUPAJ 17.840,00 100.271,95 15.888,75 134.000,70 
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Z
V

K
D

S
 M

B
 

1. Stroški osebja 2.519,28 7.557,83 0,00 10.077,10 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  377,89 1.133,67 0,00 1.511,57 

3. Potni in namestitveni stroški 648,33 648,33 648,33 1.945,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Izdatki za opremo 1.624,00 7.500,00 0,00 9.124,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 5.169,50 16.839,83 648,33 22.657,66 

U
M

 F
E

R
I 

1. Stroški osebja 1.883,33 16.322,22 5.022,22 23.227,78 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  282,50 2.448,33 753,33 3.484,17 

3. Potni in namestitveni stroški 100,00 300,00 200,00 600,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

5. Izdatki za opremo 800,00 600,00 400,00 1.800,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 7.065,83 19.670,56 6.375,56 33.111,94 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
 A

N
A

 A
M

 A
IG

E
N

 

1. Stroški osebja 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2.500,00 4.000,00 1.000,00 7.500,00 

5. Izdatki za opremo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 70.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 

  SKUPAJ 91.700,00 48.200,00 10.200,00 150.100,00 

R
E

G
IO

N
A

L
M

A
N

A
G

E
M

E
N

E
T

 
S

Ü
D

O
S

T
S

T
E

IE
R

M
A

R
K

 1. Stroški osebja 15.666,67 15.666,67 15.666,67 47.000,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  2.350,00 2.350,00 2.350,00 7.050,00 

3. Potni in namestitveni stroški 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 24.500,00 15.600,00 1.000,00 41.100,00 

5. Izdatki za opremo 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 44.016,67 35.116,67 20.516,67 99.650,00 

V
E

R
E

IN
 E

R
U

P
T

IO
N

 

1. Stroški osebja 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Potni in namestitveni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 16.500,00 53.500,00 41.500,00 111.500,00 

5. Izdatki za opremo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 16.500,00 63.500,00 41.500,00 121.500,00 

    SKUPAJ VSI PARTNERJI z DDV 297.484,13 653.090,14 145.377,43 1.095.951,70 

 
 
Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 7. 
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Slika 7: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
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 Analiza lokacije 
 
Lokacije predvidenih investicij v projektu se nahajajo na programskem območju Slovenija – 
Avstrija v občinah Sveta Ana, Apače, Lenart, Sveti Andraž v Slovenskih goricah na slovenski 
strani in občini Sveta Ana am Aigen na avstrijski strani. 
 

 
 

Slika 8: Makro lokacije projekta. 
 
 
Mikrolokacije nekaterih predvidenih del in natančna postavitev opreme bodo določene 
naknadno po izvedbi delovnega sklopa 2: Razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika 
kulturne dediščine in izdelavi strokovnih podlag. 
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 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 
 
V okviru projekta bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor (ureditev kolesarske steze 
na relaciji Apače - Črnci v dolžini 150 m, ureditev kolesarske poti v dolžini 800 m iz Polene 
proti mestnemu jedru v Lenartu, postavitev kolesarske polnilnice, priprava lokacij izvajanja 
team buildingov, itd.). Pri izvedbi bodo upoštevani naslednji predpisi s področja varovanja 
okolja:   

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. list RS, št. 41/04), 

 Zakon o ohranjanju narave (ZON-B) (Ur. list RS, št. 56/99), 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05), 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/07), 

 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku (Ur. list RS, št. 
73/94), 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 84/98), 

 ostala področna zakonodaja. 
 
Pri investiciji bodo projektni partnerji upoštevali vse predpise, ki urejajo problematiko varstva 
okolja, poleg tega pa tudi naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin, okoljska učinkovitost). 

 Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov). 

 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznih načinov prevoza). 

 Zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 

 
Projektni partnerji se zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo in odgovornosti do 
prebivalcev, zato so tudi pri pripravah na izvedbo te investicije posebej preučili vplive 
projekta na okolje. Projektni partnerji skušajo s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati 
naravno okolje in biti zgled ostalim subjektom na programskem območju. Izvedba 
obravnavanega projekta bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju prijazna. Ureditev 
kolesarskih poti in stez, nakup električnih koles, postavitev kolesarske polnilnice, itd. so 
ukrepi, ki so izrazito usmerjeni v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšujejo 
ekološko stanje (spodbujanje okolju prijaznih načinov transporta – kolesarjenje, manjši 
izpusti, itd.). 
  
Kljub temu, da so v bližini predvidenih lokacij tudi stanovanjske hiše in neokrnjeno naravno 
okolje, zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo posegi 
potekali na že obstoječih objektih. V času izvedbe del bo poskrbljeno za higiensko in 
zdravstveno zaščito ter okolico v skladu z zakonskimi predpisi. Z izvedbo del bo nastala 
manjša količina odpadkov, ki se, če je to mogoče, ponovno uporabi ali ustrezno loči in 
deponira v centru za ravnanje z odpadki. Med izvedbo se ne bo povzročalo visokih vrednosti 
hrupa, po uredbi o mejnih vrednostih hrupa ne bodo doseženi pragi obremenitve okolja z 
emisijami hrupa – spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti znaša 80 dB(A). 
 
Izvedene instalacije v sklopu investicije in oprema bodo skladni z veljavnimi standardi v EU 
za električne instalacije. Pri načrtovanju investicije so bili upoštevani podatki o energetskih 
značilnostih posameznih segmentov, tako da bosta oprema in razsvetljava čim manj 
energetsko potratni (npr. LED svetila). Oprema ne bo povzročala elektromagnetnih sevanj in 
bo v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC). Tudi nekateri ostali uvedeni 
ukrepi bodo pripomogli k manjšim obremenitvam okolja. Dolgoročno bo projekt nedvomno 
ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bodo uporabljeni obnovljivi viri energije in 
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uvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije. Največje zmanjšanje obremenitev okolja bo 
doseženo na področju emisij snovi v zrak, vode in tla, zmanjšala se bo poraba energije in 
dosežen bo pozitiven vpliv na zdravje ljudi. 
 

 
 

Slika 9: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja. 
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 časovni načrt izvedbe in organizacija vodenja projekta z 
izdelano analizo izvedljivosti 

 

11.1 Časovni načrt izvedbe projekta 
 
Vse aktivnosti projekta »CB matching tradition« se bodo izvedle v obdobju od 2016 do 2018, 
razen poprojektnih aktivnosti za vzdrževanje in nadgradnjo rezultatov projekta, ki se bodo 
nadaljevale tudi v letih, ki sledijo. Grafični prikaz izvedbe investicije je prikazan na sliki 10. 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Investicijska dokumentacija                     

Pridobitev dovoljenj in soglasij              

Vloga na javni razpis                     

Pogodba o sofinanciranju             

Začetek projekta             

Upravljanje projekta             

Razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika 
kulturne dediščine 

                    

Kulinarične in enološke ustvarjalnice znanja                     

Valorizacija kulturne dediščine in trajnostni 
prevoz 

            

Izvajanje tradicionalnih kulinaričnih in enoloških 
team buildingov 

                    

Raziskovanje običajev ter  kulinarike in 
enologije od Sv. Andraža do Sv. Anne (festivali) 

            

Komunikacija                     

Zaključek projekta                     

Poprojektne aktivnosti                      

 
Slika 10: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 
 

11.2 Organizacija vodenja projekta 
 
Za vodenje projekta je zadolžena Petra Golob iz Občine Sveta Ana, ki je vodilni partner 
zadevnega čezmejnega projekta. Vodja projekta je zadolžena za vodenje in koordiniranje 
projektnih aktivnosti, izvedbo komunikacije med projektnimi partnerji, skupnim sekretariatom 
in kontrolorjem, finančno spremljanje celotnega projekta, za nadzor nad pripravo poročil in 
samo izvedbo projekta ter za nadzor nad pripravo evalvacije projekta. Prav tako je 
odgovorna za izvedbo aktivnosti na območju Občine Sveta Ana. Vodja projekta ima izkušnje 
z delom na primerljivih čezmejnih projektih.  
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Kot članica projektne skupine je zadolžena za ustrezno izvedbo potrebnih postopkov in 
ostalih izvedbenih aktivnosti, pri čemer bo še posebej pomembno sodelovanje in 
komunikacija s sodelujočimi partnerji. Vodja projekta je že organizirala pripravo investicijske 
dokumentacije, v nadaljnjem poteku projekta pa bo skrbela za ustrezno izvedbo aktivnosti in 
nadzirala potek predvidenih del. 
 
Med naloge spada tudi:  

 organizacija priprave in nadzor nad projektno in investicijsko dokumentacijo,  

 zagon projekta, 

 koordinacija izvajanja projekta, 

 nadzor nad izvajanjem projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, 

 spremljanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, 

 reševanje problemov znotraj partnerstva, 

 spremljanje finančnega plana, 

 spremljanje vse potrebne dokumentacije za zagotovitev dokumentarnega toka 
projekta. 

 
Delo vodje projekta je organizirano tako, da je odgovorna za celoten proces realizacije 
projekta. V vsaki fazi projekta zagotavlja kontinuirano spremljanje poteka projekta in 
učinkovito vodenje ter ukrepanje v primeru odstopanja od zastavljenih vmesnih ciljev. 
 
 

11.3 Analiza izvedljivosti 
 
Pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi partnerji v projektu. Preko članov projektne skupine – od 
vsakega projektnega partnerja po eden, so odgovorni za izvedbo posameznih delovnih 
sklopov in zadolženi  za izvedbo aktivnosti na svojem območju/področju. Vsak projektni 
partner je enakovredno zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše 
odločitve v okviru projekta se sprejemajo s konsenzom vseh partnerjev. Po potrebi se pri 
izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali zaposleni pri projektnih partnerjih. 
 
Partnerji skrbijo za izvedbo zakonsko določenih postopkov pri oddaji naročil zunanjim 
izvajalcem v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Finančna realizacija naložbe bo potekala v 
skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna.  
 
Organizacija izvedbe investicije bo potekala v okviru naslednjih aktivnosti: 

 Investicijska dokumentacija 

 Pridobitev dovoljenj in soglasij  

 Vloga na javni razpis 

 Pogodba o sofinanciranju 

 Upravljanje projekta 

 Razvoj storitev trajnostnega turizma z vidika kulturne dediščine 

 Kulinarične in enološke ustvarjalnice znanja 

 Valorizacija kulturne dediščine in trajnostni prevoz 

 Izvajanje tradicionalnih kulinaričnih in enoloških team buildingov 

 Raziskovanje običajev ter  kulinarike in enologije od Sv. Andraža do Sv. Anne 
(festivali) 

 Komunikacija 

 Poprojektne aktivnosti 
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Pri izvajanju bo ključnega pomena dobro sodelovanje vseh deležnikov, ki so kakorkoli 
povezani s projektom (partnerji, zunanji izvajalci, lokalni ponudniki in turistične organizacije, 
občani, ciljne skupine). 
 

 
 

Slika 11: Sodelovanje med deležniki operacije. 
 
  
Projekt je izvedljiv v navedenem časovnem načrtu in v navedenem obsegu, če bo vrednost 
investicije v okviru predvidene vrednosti, saj so v tej višini tudi zagotovljeni finančni viri. Do 
zamika izvedbe lahko pride v primeru, da bodo na posameznih javnih razpisih pridobljene 
previsoke ponudbe (bistveno višje vrednosti ponudb od predvidenih virov sredstev v 
investicijskem programu). V tem primeru bo naročnik izvedel pogajanja ali pa ponovil razpis v 
skladu z ZJN-2, sama izvedba projekta pa s tem ni ogrožena. 
 
Ostale prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije so opredeljeni v okviru ostalih 
poglavij tega investicijskega programa, zato izdelava posebne študije izvedbe investicije ni 
potrebna. 
 
  

PROJEKTNI 
PARTNERJI

ZUNANJI 
IZVAJALCI
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ORGANIZACIJE

OBČANI CILJNE SKUPINE
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 Načrt financiranja 
 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura 
financiranja investicije po letih. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.095.951,70 EUR 
z DDV.  
 

Tabela 26: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Sveta Ana 69.851,13 47.470,82 -60.764,79 -19.620,79 36.936,36 

2. EU sredstva 0,00 95.944,32 93.740,92 19.620,79 209.306,03 

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana 69.851,13 143.415,14 32.976,13 0,00 246.242,39 

1. Občina Sveti Andraž 17.466,00 76.743,08 -65.680,16 -5.964,58 22.564,35 

2. EU sredstva 0,00 46.195,42 75.704,66 5.964,58 127.864,65 

 
SKUPAJ Občina Sveti Andraž 17.466,00 122.938,50 10.024,50 0,00 150.429,00 

1. Občina Lenart 27.875,00 53.143,69 -55.967,43 -4.312,26 20.739,00 

2. EU sredstva 0,00 49.993,81 63.214,93 4.312,26 117.521,00 

 
SKUPAJ Občina Lenart 27.875,00 103.137,50 7.247,50 0,00 138.260,00 

1. Občina Apače 17.840,00 59.538,60 -47.824,69 -9.453,81 20.100,11 

2. EU sredstva 0,00 40.733,35 63.713,44 9.453,81 113.900,60 

 
SKUPAJ Občina Apače 17.840,00 100.271,95 15.888,75 0,00 134.000,70 

1. ZVKDS MB 5.169,50 8.151,60 -9.536,69 -385,76 3.398,65 

2. EU sredstva 0,00 8.688,23 10.185,02 385,76 19.259,01 

 
SKUPAJ ZVKDS MB 5.169,50 16.839,83 648,33 0,00 22.657,66 

1. UM FERI 7.065,83 8.648,61 -6.954,19 -3.793,46 4.966,79 

2. EU sredstva 0,00 11.021,95 13.329,75 3.793,46 28.145,15 

 
SKUPAJ UM FERI 7.065,83 19.670,56 6.375,56 0,00 33.111,94 

1. Občina Sveta Ana am Aigen 91.700,00 -42.036,00 -21.080,00 -6.069,00 22.515,00 

2. EU sredstva 0,00 90.236,00 31.280,00 6.069,00 127.585,00 

 
SKUPAJ Občina Sveta Ana am Aigen 91.700,00 48.200,00 10.200,00 0,00 150.100,00 

1. 
REGIONALMANAGEMENET 
SÜDOSTSTEIERMARK 

44.016,67 -11.252,25 -5.609,50 -12.207,42 14.947,50 

2. EU sredstva 0,00 46.368,92 26.126,17 12.207,42 84.702,50 

 
SKUPAJ REGIONALMANAGEMENET 
SÜDOSTSTEIERMARK 

44.016,67 35.116,67 20.516,67 0,00 99.650,00 

1. VEREIN ERUPTION 16.500,00 33.282,50 -6.865,00 -24.692,50 18.225,00 

2. EU sredstva 0,00 30.217,50 48.365,00 24.692,50 103.275,00 

 
SKUPAJ VEREIN ERUPTION 16.500,00 63.500,00 41.500,00 0,00 121.500,00 

 
SKUPAJ VSI PARTNERJI 297.484,13 653.090,14 145.377,43 0,00 1.095.951,70 

 
SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 297.484,13 233.690,65 -280.282,45 -86.499,57 164.392,75 

 
SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00 419.399,49 425.659,88 86.499,57 931.558,94 
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 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA  
 
Investicijski projekt ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov, ker gre za javno turistično 
infrastrukturo in brezplačne produkte in storitve. Zato je potrebno rezultate finančne analize 
postaviti v ozadje saj le-ti niso merodajni za sprejem odločitve o investiciji.  
 
Zaradi tega je potrebno opraviti tudi ekonomsko analizo, ki vključuje tudi družbeno-
ekonomske koristi. Izvedba aktivnosti v okviru projekta »CB matching tradition« bo ustvarila 
družbeno-ekonomske koristi v obliki povečanja prihodkov lokalnih ponudnikov na račun 
povečanega obiska programskega območja, povečanja števila nočitev, ustvarjenih posrednih 
novih zaposlitev in nastanka novih podjetij, prihrankov zaradi boljšega počutja uporabnikov in 
zmanjšanja onesnaženosti okolja (spodbujanje okolju prijaznih oblik transporta), sinergijskih 
učinkov trajnostnega čezmejnega sodelovanja, itd.  
  
Stroški poslovanja bodo nastali pri vzdrževanju turistične infrastrukture in opreme ter zaradi 
izvajanja poprojektnih aktivnosti za doseganje trajnostni projektnih rezultatov. Ocenjeni so v 
višini 32.488 EUR letno in bodo financirani proporcionalno (glede na višino stroškov 
izvedenih aktivnosti na lastnem območju) iz proračunov sodelujočih občin. Stroški začnejo 
nastajati 1.9.2018, zato je za leto 2018 predvidena le tretjina vrednosti le-teh.    
 
Strošek predstavlja tudi amortizacija, ki znaša 3 % za infrastrukturo in 20 % za opremo in 
ostale stroške in gre v breme odpisa vrednosti projekta »CB matching tradition«. 
Amortizacijska stopnja je določena na podlagi računovodskih standardov in je enakomerna 
skozi celotno referenčno obdobje projekta. Ekonomska doba je vključujoč izvedbo projekta 
20 let. 
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 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER 
PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI 
DOBI 

 
Finančna in ekonomska analiza oziroma izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi je 
bil izdelan na osnovi: 

 strukture in dinamike investiranja, 

 strukture in dinamike financiranja projekta, 

 obračuna stroškov in prihodkov poslovanja, 

 projekcij prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi. 
 
Analizi sta bili narejeni za ekonomsko dobo trajanja projekta, ki znaša 20 let. V analizah so 
upoštevane stalne cene za januar 2016. Upoštevana je bila 7% diskontna stopnja. Ostanek 
vrednosti po preteku ekonomske dobe je enak neamortiziranemu delu investicije.  
 
Izračun upravičenosti investicije vsebinsko prikazuje vse kategorije, ki so opredeljene v 
analizi stroškov in koristi in so vsebinsko v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 
in 54/2010) in Delovnim dokumentom 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi 
analize stroškov in koristi (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
2008). Analize so bile izdelane za izbrano varianto. 
 
 

14.1  Finančna analiza 
 
Projekcija prihodkov in odhodkov v tabeli 28 prikazuje, da je ob odsotnosti neposrednih 
prihodkov poslovanje neuspešno. Dinamična ocena je bila narejena na osnovi finančnega 
toka. V analizi je upoštevana vrednost investicije v stalnih cenah.  
 

14.1.1 Statična metoda izračuna finančnih kazalnikov 

 
Po statični metodi so bili izračunani kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu 
poslovanja (2019) prikazani v spodnji tabeli.  
 

Tabela 27: Finančni kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,00 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  0,00 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  0,00 

 

14.1.2 Dinamična metoda izračuna finančnih kazalnikov 

 
Po dinamični metodi so bili izračunani naslednji finančni kazalniki: 

 finančna neto sedanja vrednost, 

 finančna interna stopnja donosnosti,  

 relativna finančna neto sedanja vrednost, 
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 doba vračanja investicije. 
 

Tabela 28: Izračun finančnih kazalnikov na podlagi dinamične metode. 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI  

  Leto 
Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2016 297.484 0 0 0 -297.484 286.042 0 0 0 -286.042 

2 2017 644.073 0 0 0 -644.073 595.482 0 0 0 -595.482 

3 2018 141.391 10.829 0 0 -152.220 125.696 9.627 0 0 -135.323 

4 2019 0 32.488 0 0 -32.488 0 27.771 0 0 -27.771 

5 2020 0 32.488 0 0 -32.488 0 26.703 0 0 -26.703 

6 2021 0 32.488 0 0 -32.488 0 25.676 0 0 -25.676 

7 2022 0 32.488 0 0 -32.488 0 24.689 0 0 -24.689 

8 2023 0 32.488 0 0 -32.488 0 23.739 0 0 -23.739 

9 2024 0 32.488 0 0 -32.488 0 22.826 0 0 -22.826 

10 2025 0 32.488 0 0 -32.488 0 21.948 0 0 -21.948 

11 2026 0 32.488 0 0 -32.488 0 21.104 0 0 -21.104 

12 2027 0 32.488 0 0 -32.488 0 20.292 0 0 -20.292 

13 2028 0 32.488 0 0 -32.488 0 19.512 0 0 -19.512 

14 2029 0 32.488 0 0 -32.488 0 18.761 0 0 -18.761 

15 2030 0 32.488 0 0 -32.488 0 18.040 0 0 -18.040 

16 2031 0 32.488 0 0 -32.488 0 17.346 0 0 -17.346 

17 2032 0 32.488 0 0 -32.488 0 16.679 0 0 -16.679 

18 2033 0 32.488 0 0 -32.488 0 16.037 0 0 -16.037 

19 2034 0 32.488 0 0 -32.488 0 15.420 0 0 -15.420 

20 2035 0 32.488 0 0 -32.488 0 14.827 0 0 -14.827 

  Skupaj 1.082.948 563.133 0 0 -1.646.081 1.007.220 360.997 0 0 -1.368.218 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  -1.368.218 

Interna stopnja donosnosti (ISD) ISD<0 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  -1,3584 

Doba vračanja investicije (DVI) DVI>20  

 
 
Neto sedanja vrednost (NSV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in 
diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (angažiranih sredstev). Investicija v projekt »CB 
matching tradition« je upravičena zaradi družbeno-ekonomskih koristi, kar pa finančna 
analiza ne prikazuje. Prav tako je negativna relativna neto sedanja vrednost (RNSV), ki meri 
neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. 
 
Interna stopnja donosnosti (ISD) meri donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi 
in kaže diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič, pri čemer je 
kriterijalna zahteva, da je ISD > = 7 %. Finančna interna stopnja donosnosti je negativna. 
Tudi doba vračanja investicije (DVI) je daljša od ekonomske dobe proučevanja investicije (20 
let). 
 
Poudariti moramo, da gre za investicijo, ki je ključnega pomena za učinkovitejše izkoriščanje 
kulturne in naravne dediščine kot turističnih potencialov za izboljšanje pogojev za razvoj 
programskega območja. Nedvomno je skrb za dvig kakovosti življenja ter zagotavljanje 
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enakovrednejših bivalnih pogojev tako pomembna, da ni dopusten dvom o smiselnosti 
vlaganj v projekt »CB matching tradition«. 
 
Projekt ne bo ustvarjal neposrednih neto prihodkov, ker gre za investicijo v javno 
infrastrukturo. Zato je potrebno rezultate finančne analize postaviti v ozadje, saj le-ti niso 
merodajni za sprejem odločitve o investiciji. Donosnost obravnavane investicije, ki je bila 
izračunana le na osnovi vpliva investicije na poslovanje partnerjev, je sicer pokazala 
negativno finančno donosnost predmetne naložbe. Zaradi tega je potrebno opraviti 
ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno ekonomske koristi in podaja oceno o 
smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote. 
 
 

14.2  Ekonomska analiza 
 
Ekonomska analiza projekta je bila narejena na osnovi finančne analize, ki obravnava 
investicijo z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo 
investicijo s širšega družbenega vidika. Ekonomsko analizo smo naredili na osnovi korekcije 
finančne analize ter navodil Delovnega dokumenta št. 4 Evropske komisije – Navodila za 
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Pri vrednotenju stroškov smo 
uporabili metodo korekcijskih faktorjev za odbitek iz vrednosti investicije in stroškov 
poslovanja. Upoštevali smo odbitek zaradi pozitivnih učinkov izvedbe investicije na 
gospodarstvo s korekcijskim faktorjem 0,8.  
 
Pri prihodkih (koristih) smo poleg neposrednih vključili tudi inducirane prihodke oz. posredne 
družbene učinke projekta na narodno gospodarstvo. Dodatni posredni družbeni prihodki 
zaradi izvedbe investicije znašajo 137.800,00 EUR na letni ravni, od česar: 

 Povečanje družbenih koristi zaradi boljših pogojev za gospodarstvo (posredne 
zaposlitve, itd.) in pozitivnih vplivov na okolje za 52.800,00 EUR.  

 Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja dohodka lokalnih ponudnikov za 
35.000,00 EUR.  

 Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja nočitev na programskem območju za 
30.000,00 EUR.   

 Povečanje družbenih koristi zaradi nastanka novih podjetij za 20.000,00 EUR.   
 
Družbeno ekonomskih stroškov investicija ne povzroča. Projekcija koristi in stroškov je 
prikazana v tabeli 30. 
 

14.2.1 Statična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov 

 
Po statični metodi so bili izračunani kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu 
poslovanja (2019), prikazani pa so v spodnji tabeli.  
 

Tabela 29: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,8256 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  5,3019 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  -0,2112 
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14.2.2 Dinamična metoda izračuna ekonomskih kazalnikov 

 
Pri dinamični metodi so bili izračunani naslednji ekonomski kazalniki: 

 ekonomska neto sedanja vrednost, 

 ekonomska interna stopnja donosnosti, 

 ekonomska relativna neto sedanja vrednost, 

 ekonomska doba vračanja. 
 

Tabela 30: Izračun ekonomskih kazalnikov na podlagi dinamične metode. 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI  

  Leto 
Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2016 237.987 0 0 0 -237.987 226.655 0 0 0 -226.655 

2 2017 515.258 0 0 0 -515.258 467.355 0 0 0 -467.355 

3 2018 113.113 8.664 34.450 0 -87.326 97.711 7.484 29.759 0 -75.436 

4 2019 0 25.991 137.800 0 111.809 0 21.383 113.368 0 91.986 

5 2020 0 25.991 137.800 0 111.809 0 20.364 107.970 0 87.605 

6 2021 0 25.991 137.800 0 111.809 0 19.395 102.828 0 83.434 

7 2022 0 25.991 137.800 0 111.809 0 18.471 97.932 0 79.461 

8 2023 0 25.991 137.800 0 111.809 0 17.592 93.268 0 75.677 

9 2024 0 25.991 137.800 0 111.809 0 16.754 88.827 0 72.073 

10 2025 0 25.991 137.800 0 111.809 0 15.956 84.597 0 68.641 

11 2026 0 25.991 137.800 0 111.809 0 15.196 80.569 0 65.373 

12 2027 0 25.991 137.800 0 111.809 0 14.473 76.732 0 62.260 

13 2028 0 25.991 137.800 0 111.809 0 13.783 73.078 0 59.295 

14 2029 0 25.991 137.800 0 111.809 0 13.127 69.598 0 56.471 

15 2030 0 25.991 137.800 0 111.809 0 12.502 66.284 0 53.782 

16 2031 0 25.991 137.800 0 111.809 0 11.907 63.128 0 51.221 

17 2032 0 25.991 137.800 0 111.809 0 11.340 60.122 0 48.782 

18 2033 0 25.991 137.800 0 111.809 0 10.800 57.259 0 46.459 

19 2034 0 25.991 137.800 0 111.809 0 10.285 54.532 0 44.247 

20 2035 0 25.991 137.800 0 111.809 0 9.796 51.935 0 42.140 

  Skupaj 866.358 450.506 2.377.050 0 1.060.185 791.720 260.607 1.371.788 0 319.461 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV)  319.461  

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 9,33% 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (ERNSV)  0,4035 

Doba vračanja investicije (DVI) 10,52 

 
 
Pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti nad 
diskontno stopnjo 7%, kažeta na upravičenost izvedbe investicije z družbeno ekonomskega 
vidika. Enako lahko ugotovimo pri interpretaciji ekonomske relativne neto sedanje vrednosti 
in dobe vračanja, ki je nižja od ekonomske dobe trajanja projekta.  
 
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je razlika med diskontiranim ekonomskim tokom 
vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh odlivov naložbe. Ker je ENSV pri 
opredeljeni diskontni stopnji 7 % večja od nič, je investicija upravičena.  
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Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je 
sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej družbeni 
donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. Kriterijalna zahteva je, da je EISD ≥ 
7 %. Ekonomska stopnja donosnosti za projekt je 9,33 % kar pomeni, da je investicija 
upravičena. 
 
Tudi relativna ekonomska neto sedanja vrednost, ki meri neto donos v ekonomski dobi na 
enoto diskontiranih investicijskih stroškov je pozitivna in kaže na upravičenost investicije.  
 
Izračunana doba vračanja investicije (10,52 let) kaže na upravičenost investicije, saj je krajša 
od ekonomske dobe (20 let). 
 
Na podlagi rezultatov ekonomske analize lahko ugotovimo, da je investicija upravičena iz 
širšega družbe-ekonomskega vidika. Zaradi tega je smiselno, da naročnik izvede projekt 
»CB matching tradition«. 
 
 

14.3  Drugi učinki, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 
 
Seveda bodo pozitivni učinki ureditve turistične infrastrukture in oblikovanje novih turistični 
produktov vplivali tudi na nekatere druge parametre, saj so bile družbeno ekonomske koristi 
ovrednotene le delno, večina teh pa jih je takih, da jih težko ovrednotimo z denarjem in so 
največkrat povezane z večjim standardom prebivalcev in boljšimi bivalnimi pogoji. 
 
Zato je potrebno upoštevati tudi družbeno-ekonomske učinke, ki v veliki meri vplivajo na 
blaginjo prebivalcev programskega območja. Kljub temu, da te učinke izredno težko 
ocenimo, jih je potrebno upoštevati, saj zelo vplivajo na kvaliteto bivanja, intenzivnost 
udejstvovanja ljudi, povečanje gospodarskih in družbenih aktivnosti. Prav s tega vidika lahko 
ugotovimo, da je sama izvedba projekta dejansko nujna. 
 
Projekt predstavlja naložbo v javno infrastrukturo, ki ni namenjena za ustvarjanje 
neposrednih neto prihodkov in je s tega vidika ne smemo primerjati s tovrstnimi največkrat 
poslovnimi vlaganji. Zato uporaba finančnih kazalnikov za ugotavljanje smiselnosti investicije 
ni najbolj merodajna in je potrebno za predstavitev pomembnosti investicije za celotno 
družbo upoštevati tudi družbene učinke.      
 
Posredne koristi, ki jih bo prinesla izvedba investicije so: 

 izboljšanje pogojev za bivanje,  

 višja kakovost življenja,  

 turistični razvoj občine, 

 izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev,  

 boljše stanje okolja, itd.  
 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta »CB matching tradition« posredno vplivala na 
povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za 
podjetniško udejstvovanje na čezmejnem območju. Prav tako bo prisoten vpliv na 
zmanjševanje onesnaženosti okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma 
ekonomsko upravičenost projekta. Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost 
projekta dosežena, vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki 
družbeno ekonomskih koristi povrnila. To pomeni da bo stopnja izrabe zmogljivosti v 
proučevani ekonomski dobi projekta 100 %. Z zagotovitvijo sredstev za izvedbo poprojektnih 
aktivnosti in vzdrževanjem rezultatov projekta bo dosežena tudi trajnost projekta.  
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14.4  Izračun nepovratnih sredstev EU 
 
Pri finančni analizi je bila uporabljena 7% diskontna stopnja, gre pa za projekt, za katerega 
velja 85 % delež sofinanciranja (CRpa). Upoštevane so bile stalne cene, pri čemer začnemo 
diskontirati v prvem letu (2016). Struktura denarnega toka za izračun finančne vrzeli je 
prikazana v tabeli 28. 
 
Koraki za določitev zneska nepovratne pomoči EU so naslednji: 
1.007.220 360.997 0 0 -1.368.218 

1. korak: Določitev finančne vrzeli (R): 
R = MaxEE/DIC, 
pri čemer so:  
maxEE (najvišji upravičeni izdatki) = DIC - DNR,  
DIC (diskontirani investicijski stroški),  
DNR (diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški 
delovanja + diskontirani ostanek vrednosti). 
MaxEE = 1.007.220 - (0 - 360.997 + 0) = 1.368.218 EUR 
R = -1.368.218 / 1.007.220 = 1,3584  ≥  1 (v nadaljevanju upoštevamo 100% finančno vrzel). 
 

2. korak: Izračun dodeljenega zneska (DA) za katerega se uporabi stopnja 
sofinanciranja za projekt »CB matching tradition«: 

DA = EC x R, 
pri čemer so EC (upravičeni stroški, tekoče cene) 
DA = 1.095.951,70 x 1 = 1.095.951,70 EUR. 
 

3. korak: Izračun (najvišjega) zneska nepovratnih sredstev EU: 
sredstva EU = DA x maxCRpa, 
pri čemer je: 
maxCRpa (najvišji delež sofinanciranja, določen v javnem razpisu za predložitev projektov 
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija, na katerega sredstva 
kandidira projekt »CB matching tradition« – je 85%). 
Nepovratna sredstva EU = 1.095.951,70 x 0,85 = 931.558,94 EUR. 
 
Projekt je upravičen do sofinanciranja EU sredstev v višini do 931.558,94 EUR. Investitor je 
predvidel sofinanciranje v višini 931.558,94 EUR.   
 
Ustrezen prispevek iz skladov se računa za projekte, ki ustvarjajo neto prihodek. Pri projektu 
»CB matching tradition« so diskontirani prihodki manjši od diskontiranih stroškov. Stopnja 
primanjkljaja v financiranju je delež diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga ne krijejo 
diskontirani neto prihodki projekta. Če neto prihodkov projekt ne ustvarja, je ta delež 100%. 
Posledično je znesek, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os, 
enak znesku vseh upravičenih stroškov projekta. Najvišji znesek donacije EU pa predstavlja 
85% zneska, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja oz. za projekt brez prihodkov 
85% upravičenih stroškov. 
 
Za vrednost upravičenih stroškov smo upoštevali upravičene stroške po tekočih cenah, 
namreč po navodilih Ministrstva za finance je v CBA analizi obvezen vnos investicijskih 
stroškov po stalnih cenah, vrednost upravičenih stroškov za izračun najvišjega možnega 
zneska sofinanciranja pa je lahko podana po tekočih cenah. 
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 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1  Analiza tveganj 
 
Tveganja, ki lahko ogrozijo projekt »CB matching tradition« so: 

 Zvišanje predračunske vrednosti (za uspešno izvedbo investicije je v obdobju 
investiranja potrebno zagotoviti ustrezno dinamiko financiranja. Morebitne omejitve 
pri financiranju bi lahko ogrozile uspešnost projekta. Tveganje zmanjšamo z 
načrtovanjem financiranja ter po potrebi z izvedbo pogajanj v postopkih javnega 
naročanja.). 

 Spremembe in podaljšanje terminskega plana (doseganje časovnih mejnikov je 
ključnega pomena, saj je projekt vezan na izvajanje razvojnih strategij in programov 
čezmejnega območja. Tveganje zmanjšamo s sistematičnim in urejenim pristopom k 
nadzoru doseganja zastavljenih mejnikov in realizacije projektnih ciljev.). 

 Zvišanje stroškov poslovanja in vzdrževanja (lahko vpliva na uspešnost izvedbe 
projekta. Tveganje zmanjšamo z realno opredelitvijo in nadzorom stroškov.). 

 Različni vzroki, ki lahko vplivajo na izpeljavo investicije (nasprotovanje javnosti, 
neodzivnost ciljnih skupin, težave katerega izmed sodelujočih partnerjev, itd.). 
Tovrstna tveganja zmanjšujemo z ustrezno organizacijsko strukturo projekta.). 

 
Tveganja, ki bi nastala ob neizvedbi projekta so dosti večja, saj bi programsko območje med 
Slovenijo in Avstrijo še naprej le parcialno izkoriščalo turistične potenciale povezane z 
ohranjanjem kulturne in naravne dediščine ter povezovanjem s turističnimi magneti. 
Odsotnost urejene čezmejne doživljajske turistične infrastrukture in atraktivnih novih 
turističnih produktov onemogoča diverzifikacijo turistične ponudbe in iz nje izhajajočih koristi 
na manj razvita podeželska območja. Zaradi česar lahko iz dosedanjih ugotovitev 
razberemo, da je izvedba projekta »CB matching tradition« nujna, zato bodo projektni 
partnerji pristopil k izvedbi nadaljnjih aktivnosti in postopkov za izvedbo projekta. 
 
 

15.2  Analiza občutljivosti 
 
Analiza občutljivosti je bila narejena na osnovi spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko 
vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. V analizo učinkovitosti so bile 
vključene naslednje variante občutljivosti: 

 sprememba predračunske vrednosti investicije, 

 sprememba stroškov (odhodkov), 

 sprememba koristi (prihodkov). 
 
Na osnovi navedenih sprememb so bile narejene poslovne projekcije ter izračunani 
merodajni kazalci ekonomske analize projekta (ENSV in EISD). Poslovne projekcije so v 
analitičnem gradivu izdelovalca investicijskega programa, rezultati so prikazani v tabeli 31.   
 

Tabela 31: Občutljivost ocenjenih stroškov investicije. 
 

Vhodni podatki Predpostavka ENSV0 ENSV EISD0 EISD 

Vrednost investicije +10% 319.461 240.289 9,33% 8,05% 

Višina letnih stroškov +10% 319.461 293.400  9,33% 9,01% 

Višina letnih koristi -10% 319.461 182.282 9,33% 7,57% 
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Iz tabele 31 sledi, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo višine letnih koristi, kar 
pomeni, da ima majhna sprememba tega parametra velik vpliv na učinkovitost investicije. 
Najmanjši vpliv na investicijo ima sprememba vrednosti letnih stroškov. 
 
Vrednost investicije se lahko poveča za 40,35 %, da bo projekt »CB matching tradition« 
upravičen (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
 
Višina letnih stroškov se lahko poveča za 122,58 %, da bo projekt »CB matching tradition« 
upravičen (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
 
Višina letnih koristi se lahko zmanjša za 23,29 %, da bo projekt »CB matching tradition« 
upravičen (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
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 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Rezultati finančne in ekonomske ocene ter analize občutljivosti so: 
 
Rezultati finančne ocene: 

 Finančna neto sedanja vrednost za projekt je negativna (-1.368.218 EUR) in izraža 
neučinkovitost investicijskega projekta. 

 Izračunana finančna interna stopnja donosnosti za projekt je negativna in izraža 
neučinkovitost investicijskega projekta.  

 
Rezultati ekonomske ocene: 

 Ekonomska neto sedanja vrednost za projekt je pozitivna (319.461 EUR) in izraža 
učinkovitost investicijskega projekta z narodno gospodarskega vidika. 

 Izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 9,33 % in izraža 
učinkovitost investicijskega projekta z družbeno gospodarskega vidika. 

 
Rezultati analize občutljivosti: 

 Investicijski projekt je nekoliko bolj občutljiv na spremembo višine letnih koristi kot na 
spremembo višine letnih in investicijskih stroškov.  

 
Drugi pozitivni vplivi, ki v ekonomski analizi niso bili ovrednoteni, so še:  

 izboljšanje pogojev za bivanje,  

 višja kakovost življenja,  

 turistični razvoj občine, 

 izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev,  

 boljše stanje okolja, itd.  
 
Na osnovi predstavljenih rezultatov je možno ugotoviti, da je projekt »CB matching tradition« 
upravičen s širšega ekonomsko družbenega vidika in podati predlog, da projektni partnerji 
nadaljujejo z njegovo izvedbo. 
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