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AKRONIMI 
 

Kratica Opis 

NRP Načrt razvojnih programov 

k.o. Katastrska občina 

UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta 

IP Investicijski program 

PIZ Predinvesticijska zasnova 

CBA Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis) 

KTD Kulturno turistično društvo 

ZVKDS Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 

NUTS 
Klasifikacija teritorialnih enot za potrebe statistike (ang. Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics) 

EU Evropska unija 

BDP Bruto družbeni proizvod 

BDV Bruto dodana vrednost 

RRP Regionalni razvojni program 

LAS Lokalna akcijska skupina 

3D Tridimenzionalni prostor 

QR koda Hitro odzivna koda (ang. Quick Response Code) 

DS Delovni sklop 

DDV Davek na dodano vrednost 

LED Svetleča dioda (ang. Light-emitting diode) 

EMC Elektromagnetna združljivost (ang. Electromagnetic compatibility) 

NSV Neto sedanja vrednost 

ISD Interna stopnja donosnosti 

RNSV Relativna neto sedanja vrednost 

DVI Doba vračanja investicije 
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1 UVODNO POJASNILO 
 

1.1 Predstavitev vodilnega partnerja – Občina Apače  
 
Občina Apače je ena od občin v Republiki Sloveniji in je najsevernejša občina na 
Štajerskem. Na zahodu meji na občino Šentilj, na jugozahodu na občino Sveta Ana, na 
vzhodu na občino Gornja Radgona, na severu pa reka Mura predstavlja mejo z Republiko 
Avstrijo. Občina obsega 53,2 km2 in se nahaja 25 km severovzhodno od Maribora in 20 km 
zahodno od Murske Sobote. V občini živi 3745 prebivalcev v 1241 gospodinjstvih. 
 
Obsega 21 naselij in sicer: Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, Janhova, Lešane, Lutverci, 
Mahovci, Nasova, Novi Vrh, Plitvica, Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje Konjišče, Stogovci, 
Vratja vas, Vratji Vrh, Zgornje Konjišče, Žepovci in Žiberci. 
 
Občina leži med reko Muro na severu in Slovenskimi goricami na jugu in ima velike površine 
kmetijskih površin prvega območja. Rodovitna prst je tudi glavno naravno bogastvo občine.  
Del občine spada tako tudi med posebna varstvena območja (Natura 2000) ter ekološko 
pomembna varstvena območja. Podnebje, vodovje, sestava tal, rastlinstvo in živalstvo je 
tako izrazito panonsko. 
 

  
 

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

 Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena.  

 Skrbi za razvoj celotnega območja občine preko sprejemanja in izvajanja razvojnih 
programov ter sodelovanja z gospodarskimi subjekti.  

 Skrbi za urbanistični izgled območja, ki ga pokriva, saj opravlja naloge na področju 
posegov v prostor. 

 Ureja izvajanje lokalnih javnih služb.  

 Skrbi za pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti tako, da 
omogoča dostopnost do kulturnih programov, varuje kulturno dediščino na svojem 
območju.  

 V programe dejavnosti občine aktivno vključuje lokalna društva in z njimi sodeluje pri 
izvajanju različnih dogodkov.  

 Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost ter ustvarja 
pogoje za izobraževanje odraslih.  
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 Z različnimi ukrepi skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, 
zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti povezane z varstvom 
okolja. 

 
V izvedbi čezmejnega projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti« bodo poleg Občine Apače sodelovali tudi naslednji projektni partnerji:  

 Občina Sveta Ana,  

 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), 

 Občina Monošter (Szentgotthárd Város Önkormányzata),  

 Občina Őriszentpéter (Őriszentpéter Város Önkormányzata),  

 Porabsko kulturno turistično društvo Andovci (Rába-vidéki Szlovén Kulturális és 
Turisztikai Egyesület Orfalu).  

 
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.  
 
 

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 
 
Zaradi bogate zgodovine in naravnih danosti na čezmejnem območju obmejne regije med 
Slovenijo in Madžarsko obstaja veliko zelo zanimive kulturne in naravne dediščine, ki pa je z 
vidika razvoja turizma in gospodarstva neizkoriščena. Največkrat je predstavljena 
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nestrukturirano (parcialno), brez povezovalnih rdečih niti in za obiskovalce zanimivih poučnih 
zgodb.  
 
Zato bo Občina Apače skupaj s še 8 partnerji v okviru projekta ESCAPE »Pobeg iz 
zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« razvila nove inovativne čezmejne doživljajske 
turistične produkte ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe kulturne in naravne dediščine 
izboljšala turistični potencial na podeželskih in manj razvitih delih programskega območja.  
 
Novi doživljajski produkti bodo povezani z aktulizacijo kulturne in naravne dediščine ter z 
dogodki iz zgodovine, ki se vedno znova in znova ponavljajo. Kot preteklost je tudi današnji 
čas prepreden s problematikami povezanimi z različnimi oblikami diskriminacije in 
nestrpnosti (do beguncev, izseljencev, različnih ver, depriviligiranih skupin, žensk in ostalih 
ranljivih skupin). Pogoj za strpnost in trajnost pa je medsebojno razumevanje drugačnosti, ki 
izhaja iz preteklosti, različnih kultur, ver in življenjskih navad. ESCAPE je nujen projekt glede 
na aktualno nestrpnost in pogoj za prihodnji trajnostni razvoj na čezmejnem območju. 
 
Pri reševanju problematike in skupnih izzvivov čezmejnega območja se bo v okviru projekta 
pristopilo k strokovnemu ovrednotenju in ambientalni ureditvi posameznih enot kulturne in 
naravne dediščine ter nekaterih zanimivosti in s pomočjo virtulanih in komunikacijskih orodij 
oblikovalo 5 trajnostnih, čezmejnih doživljajskih odklop paketov (po principu »sobe pobega« 
ang. »escape room«). S tem bomo motivirali uporabnike, da si ogledajo in doživijo čim več 
znamenitosti določenega območja ter povečajo znanje in zavedanje o različnih tematikah. 
Tako se bo izpolnilo cilje projekta (povečati obisk podprtih spomenikov naravne in kulturne 
dediščine za 10.000 in število obiskovalcev interpretativnih in izobraževalnih dogodkov za 
310) in hkrati prispevali k izpolnitvi cilja programa (povečanje števila nočitev za 3.000). 
 
Obiskovalci določenega območja postajajo vedno bolj zahtevni in želijo preživljati svoj prosti 
čas kvalitetno. Zato rabijo dodatne dinamične in intenzivne impulze, ki jih bodo dovolj 
motivirali k uporabi oziroma izvedbi določene aktivnosti. V projektu bodo izvedeni nekateri 
čezmejni dogodki, ki bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in čezmejnemu povezovanju 
trajnostne turistične ponudbe. 
 
Podobnih turističnih paketov na čezmejnem območju ni in presegajo prakso v turistični 
panogi sodelujočih držav. 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 v obliki naravne in kulturne dediščine samo enega partnerja, občine ali 
čezmejne strani ne bi zadoščali za ustvarjanje dovolj atraktivnih produktov, ki bi imeli za 
posledico nočitev. Dodano vrednost v projektu predstavlja komplementarnost partnerjev:  

 lokacijska navezava partnerjev s snovno in nesnovno dediščino (npr. občine kot 
lastnik, upravljavec, skrbnik, itd.) ter  

 strokovna in vsebinska kompetenca sodelujočih organizacij (ohranjanje kulturne 
dediščine, razvoj in uporaba IKT tehnologij, itd.). 

 
Poleg koristi, ki jih bodo deležni projektni partnerji, bodo neposrednih deležni tudi nevladne 
organizacije, lokalni ponudniki in turistični centri na čezmejnem območju, največjih pa 
uporabniki novih inovativnih turističnih paketov in udeleženci dogodkov projekta. V projektu 
bodo sodelujoče organizacije združile znanje, izkušnje in ekspertizo z različnih področij 
delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. 
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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 izkoriščanja turističnih potencialov na 
programskem območju in njegovega trajnostnega razvoja. 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 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). 
 
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 Apače kot vodilni partner), ki bodo na programskem območju 
obmejne regije med Slovenijo in Madžarsko v okviru projekta ESCAPE razvili nove 
inovativne čezmejne turistične produkte in storitve ter s trajnostnim izkoriščanjem obstoječe 
kulturne in naravne dediščine izboljšali turistični potencial na podeželskih in manj razvitih 
delih programskega območja. 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-Madžarska za programsko obdobje 2014-2020). 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 ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti« po tekočih cenah je 965.877,74 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 turistične infrastrukture, 
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-
Madžarska za programsko obdobje 2014-2020. 
 
Glede na vrednost projekta (818.987,61 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 – Madžarska. 
 
  



 

 

 Januar 2016 Stran 11 

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1 Cilji investicije  
 
Splošni cilj projekta je: 

 Prispevati k povečanju privlačnosti z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem 
trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov 
kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih 
podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti. Projekt bo povečal 
število nočitev v programskem območju za 3.000 do konca projekta in potem še 
1.000 na leto. 

 
Specifični cilji projekta so naslednji: 

 Novi turistični paketi in izvedba dogodkov bodo vplivali na povečanje števila obiskov 
podprtih spomenikov naravne in kulturne dediščine ter znamenitosti, saj so le te 
njihov ključni sestavni del. Predvideva se povečanje obiskov za 10.000 do konca 
projekta in potem še 5.000 obiskov na leto po koncu projekta. 

 Izvedba dogodkov (delavnice, tečaji, usposabljanja, srečanja), ki bodo pripomogli k 
boljši interpretaciji kulturne in naravne dediščine in večjem znanju, zavedanju o 
pomenu le-te med udeleženci in ciljnimi skupinami. Neposrednih udeležencev 
tovrstnih projektnih dogodkov bo 310 do konca projekta. Izobraževalne aktivnosti se 
bodo nadaljevale tudi po koncu projekta. 

 V okviru projekta bo razvitih 5 novih čezmejnih turističnih produktov: "Pobeg v 
različnost ver", "Pobeg v zgodovino izseljevanja", "Pobeg v šolo skozi čas", "Pobeg v 
zgodovino čarovništva", "Pobeg po naravnem parku".  

 Izboljšanje pogojev za razvoj malega gospodarstva na manj razvitih podeželskih delih 
programskega območja. 

 Izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti bivanja na programskem območju. 
 

Tabela 1: Kazalniki projekta. 
 

Kazalnik rezultata 

Povečanje števila nočitev v programskem območju 

Kazalnik učinka 

Povečanje pričakovanega števila obiskov podprtih spomenikov naravne in kulturne 
dediščine ter znamenitosti 

Število ljudi, ki sodelujejo pri interpretaciji in izobraževalnih dogodkih, povezanih s kulturno 
in naravno dediščino 

Število skupnih na novo razvitih čezmejnih turističnih produktov/storitev 

 
 
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. 
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2.2 Seznam strokovnih podlag  
 
Investicijski program za projekt »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« (januar 
2016) je nastal na podlagi naslednjih strokovnih podlag: 

 Projektni predlog: Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska POBEG IZ 
ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI, ki ga je izdelal 
ProFUTURUS d.o.o., januar 2016. 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta POBEG IZ ZGODOVINE V 
PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI, ki ga je izdelal ProFUTURUS d.o.o., januar 
2016. 

 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 Apače kot vodilni partner), ki bodo na programskem območju obmejne regije med 
Slovenijo in Madžarsko v okviru projekta ESCAPE (»Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po 
poti strpnosti«) razvili nove inovativne čezmejne turistične produkte in storitve ter s 
trajnostnim izkoriščanjem obstoječe kulturne in naravne dediščine izboljšali turistični 
potencial na podeželskih in manj razvitih delih programskega območja. 
 
Pri reševanju skupnih izzivov bodo partnerji v okviru projekta pristopili k strokovnemu 
ovrednotenju in ambientalni ureditvi posameznih enot kulturne in naravne dediščine ter 
zanimivosti. S pomočjo virtualnih in sodobnih komunikacijskih orodij bodo oblikovali 
trajnostne, inovativne, doživljajske, turistične, čezmejne odklop pakete (po principu sobe 
pobega, ang. escape room). Poleg fizično označenih točk kulturne in naravne dediščine ob 
poti strpnosti (table z opisom točke in s QR kodo) bo na voljo tudi spletna aplikacija za 
pametni telefon, ki bo omogočala on line zbiranje točk/gesel in tudi 3D poglede posamezni 
točk kulturne in naravne dediščine. V projektu bodo izvedeni tudi nekateri čezmejni dogodki, 
ki bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in čezmejnemu povezovanju trajnostne turistične 
ponudbe. 
 
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-Madžarska 
za programsko obdobje 2014-2020). 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 v obliki 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. 
 
Opisan način izvedbe sicer omogoča doseganje zastavljenih projektnih ciljev in prispeva k 
razvoju trajnostnega turizma, 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 
investicijskega programa. 
 
 

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.  

 Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Urška Berlič, UMARH d.o.o. 
PTUJ. 

 Odgovorni vodja za izvedbo projekta: Helena Kraupner, Občina Apače.  
 
 

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije  
 
Za izvajanje projekta bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri projektnih partnerjih. 
Imenovana je vodja projekta, Helena Kraupner iz Občine Apače. 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 Apače. Vodja 
projekta ima izkušnje z delom na primerljivih čezmejnih 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. 
 
Zaradi izvedbe projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« 
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 storitev. 
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2.6 Prikaz ocenjene vrednosti in finančne konstrukcije investicije 
 
Ocena stroškov za izvedbo projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti« po stalnih cenah je 952.978,04 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 22.210,94 99.150,93 27.772,16 149.134,03 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  2.730,85 12.190,69 3.412,82 18.334,36 

3. Potni in namestitveni stroški 1.976,43 4.533,86 1.614,32 8.124,62 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

12.807,38 128.948,81 78.535,61 220.291,80 

5. Izdatki za opremo 39.363,93 110.097,97 159,44 149.621,35 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 58.770,49 203.745,92 0,00 262.516,41 

  SKUPAJ 137.860,03 558.668,19 111.494,34 808.022,56 

  DDV  25.442,80 101.093,80 18.418,88 144.955,48 

  SKUPAJ Z DDV 163.302,83 659.761,99 129.913,22 952.978,04 

 
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 22.210,94 100.539,05 28.555,22 151.305,21 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  2.730,85 12.361,36 3.509,04 18.601,26 

3. Potni in namestitveni stroški 1.976,43 4.597,34 1.659,84 8.233,61 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

12.807,38 130.754,10 80.750,00 224.311,48 

5. Izdatki za opremo 39.363,93 111.639,34 163,93 151.167,21 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 58.770,49 206.598,36 0,00 265.368,85 

  SKUPAJ 137.860,03 566.489,54 114.638,04 818.987,61 

  DDV  25.442,80 102.509,11 18.938,22 146.890,13 

  SKUPAJ Z DDV 163.302,83 668.998,65 133.576,26 965.877,74 

 
 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014-2020. V 
nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih.  
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Tabela 4: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Apače 17.373,75 € 82.750,28 € -52.853,38 € -19.990,48 € 27.280,17 € 

2. EU sredstva 0,00 € 48.146,32 € 86.450,83 € 19.990,48 € 154.587,63 € 

  SKUPAJ Občina Apače 17.373,75 € 130.896,60 € 33.597,45 € 0,00 € 181.867,80 € 

1. Občina Sveta Ana 37.352,50 € 26.148,42 € -43.333,36 € -2.321,99 € 17.845,58 € 

2. EU sredstva 0,00 € 51.567,08 € 47.235,86 € 2.321,99 € 101.124,93 € 

  SKUPAJ Občina Sveta Ana 37.352,50 € 77.715,50 € 3.902,50 € 0,00 € 118.970,50 € 

1. Občina Lenart 27.875,00 € 37.360,86 € -41.701,00 € -5.639,11 € 17.895,75 € 

2. EU sredstva 0,00 € 44.591,64 € 51.178,50 € 5.639,11 € 101.409,25 € 

  SKUPAJ Občina Lenart 27.875,00 € 81.952,50 € 9.477,50 € 0,00 € 119.305,00 € 

1. Občina Sveti Andraž 17.728,50 € 52.506,19 € -23.317,72 € -24.480,38 € 22.436,59 € 

2. EU sredstva 0,00 € 38.199,06 € 64.461,22 € 24.480,38 € 127.140,66 € 

  SKUPAJ Občina Sveti Andraž 17.728,50 € 90.705,25 € 41.143,50 € 0,00 € 149.577,25 € 

1. ZVKDS MB 5.007,42 € 8.893,13 € -10.501,90 € 0,00 € 3.398,65 € 

2. EU sredstva 0,00 € 8.757,12 € 10.501,90 € 0,00 € 19.259,02 € 

  SKUPAJ ZVKDS MB 5.007,42 € 17.650,25 € 0,00 € 0,00 € 22.657,67 € 

1. UM FERI 9.731,67 € 6.159,15 € -6.924,69 € -3.674,46 € 5.291,67 € 

2. EU sredstva 0,00 € 13.211,41 € 13.100,25 € 3.674,46 € 29.986,11 € 

  SKUPAJ UM FERI 9.731,67 € 19.370,56 € 6.175,56 € 0,00 € 35.277,78 € 

1. Občina Monošter 167,25 € 70.091,41 € -55.969,66 € -98,18 € 14.190,83 € 

2. EU sredstva 0,00 € 24.181,84 € 56.134,66 € 98,18 € 80.414,68 € 

  SKUPAJ Občina Monošter 167,25 € 94.273,25 € 165,00 € 0,00 € 94.605,50 € 

1. Občina Őriszentpéter 7.191,75 € 55.896,90 € -36.524,61 € -10.382,60 € 16.181,44 € 

2. EU sredstva 0,00 € 27.337,85 € 53.974,36 € 10.382,60 € 91.694,81 € 

  SKUPAJ Občina Őriszentpéter 7.191,75 € 83.234,75 € 17.449,75 € 0,00 € 107.876,25 € 

1. KTD Andovci 40.875,00 € 19.790,25 € -27.413,58 € -12.890,68 € 20.361,00 € 

2. EU sredstva 0,00 € 53.409,75 € 49.078,58 € 12.890,68 € 115.379,00 € 

  SKUPAJ KTD Andovci 40.875,00 € 73.200,00 € 21.665,00 € 0,00 € 135.740,00 € 

  SKUPAJ VSI PARTNERJI 163.302,83 € 668.998,65 € 133.576,26 € 0,00 € 965.877,74 € 

  SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 163.302,83 € 359.596,59 € -298.539,89 € -79.477,87 € 144.881,66 € 

  SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00 € 309.402,06 € 432.116,14 € 79.477,87 € 820.996,08 € 
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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)  0,8574 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  4,9407 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  -0,1663 

 

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 ESCAPE 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)  -1.200.174  

Interna stopnja donosnosti (ISD) ISD<0 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  -1,3600 

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 8,26 % 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 
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upravičenost investicije. Izračunana doba vračanja investicije (11,23 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)  202.637  

Interna stopnja donosnosti (ISD) 8,26% 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  0,2924 

Doba vračanja investicije (DVI) 11,23 

 

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 ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti«. 
 
Pričakujemo, da bo razvoj novih inovativnih turističnih produktov in diverzifikacije turistične 
ponudbe na manj razvita podeželska območja vplivala na povečanje števila nočitev in s tem 
boljše možnosti za razvoj območja. Prav tako se bo vplivalo na zmanjševanje onesnaženosti 
okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma ekonomsko upravičenost projekta. 
Zaradi učinkovitejšega izkoriščanja turističnega potenciala v povezavi z obstoječo kulturno in 
naravno dediščino 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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3 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 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 

 
 

Tabela 10: Podatki o projektnem partnerju 1. 
 

Projektni partner 1: 

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 

 
 
  

http://www.obcina-apace.si/
mailto:info@obcina-apace.si
http://www.sv-ana.si/
mailto:zupan@sv-ana.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: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  
9970 Szentgotthárd Széll K. tér 11 
 
Davčna številka: 15733720-2-18 
Spletna stran: http://hivatal.szentgotthard.hu/     
E-mail: polgarmester@szentgotthard.hu  
Telefon: +36-94-553-019 
Odgovorna oseba: Huszár Gábor  

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 16: Podatki o projektnem partnerju 7. 
 

Projektni partner 7: 

Őriszentpéter Város Önkormányzata  
9941 Őriszentpéter, Városszer 106. 
   
Davčna številka: 15733713-2-18 
Spletna stran: http://oriszentpeter.hu/     
E-mail: koh@oriszentpeter.hu    
Telefon: +36-94/548-050 
Odgovorna oseba: Őr Zoltán  

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

mailto:rektorat@um.si
http://hivatal.szentgotthard.hu/
mailto:polgarmester@szentgotthard.hu
http://oriszentpeter.hu/
mailto:koh@oriszentpeter.hu
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Tabela 17: Podatki o projektnem partnerju 8. 
 

Projektni partner 8: 

Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület Orfalu  
9982 Orfalu, Fő út 48  
 
Davčna številka: 18898419-1-18 
Spletna stran: /   
E-mail: holec@mail.datanet.hu   
Telefon: 0036-20-255-7895 
Odgovorna oseba: Karel Holec 

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. 
 

mailto:holec@mail.datanet.hu
http://www.profuturus.eu/
mailto:info@profuturus.eu
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4 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 investicije vključuje naslednje regije na ravni NUTS 3: 

 Podravje in Pomurje v Sloveniji, 

 županiji Vas in Zala na Madžarskem. 
 
Programsko območje Slovenije in Madžarske meri 10.658 km2; od tega dve tretjini pripadata 
madžarskemu in ena tretjina slovenskemu mejnemu območju, ki ju ločuje 102 km dolga 
meja. Programsko območje zajema severovzhodni del Slovenije in skrajni jugozahodni del 
Madžarske. Geografske značilnosti območja vključujejo ravninska in hribovita območja. 
 

 
 

Slika 3: Programsko območje Slovenije in Madžarske. 
 
Programsko območje je bogato z naravnimi viri in naravnimi vrednotami. Ima raznoliko 
rastlinstvo in živalstvo z izjemno biotsko raznovrstnostjo, ki je zaščitena in urejena v okviru 
narodnih parkov, naravnih parkov in številnih zaščitenih območij in območij Natura 2000. 
Najpomembnejši naravni park v programskem območju je trideželni park Goričko (SI) – 
Őrség (HU) – Raab (AT), ki je edinstven zaradi svoje lege v treh državah in ki nudi vpogled v 
prazgodovinsko kulturo žarnih grobov. 
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Regija je znana po svojih naravnih lepotah (poleg pomembnih območij, ki so bila omenjena 
zgoraj, najdemo tu tudi druge privlačne točke, npr. zavarovano območje reke Mure na 
Madžarskem, Narodni park zgornjega dela Blatnega jezera, Malo Blatno jezero, ki je veliko 
mokrišče in habitat ptic), ki ponujajo odlične priložnosti za zeleni turizem. 
 
V programskem območju živi 980.500 prebivalcev – 55 % na Madžarskem in 45 % v 
Sloveniji. Povprečna gostota prebivalstva (92 prebivalcev/km2) je pod nacionalnim 
povprečjem v vseh županijah/regijah, razen v Podravju (150 prebivalcev/km2), kjer presega 
celo povprečje v EU-28 in je dvakrat višje kot v županiji Zala, v kateri je gostota v regiji 
najnižja (75 prebivalcev/km2). 
 
Za regijo so značilni negativni demografski trendi s precej visoko naravno izgubo 
prebivalstva in z negativnim ravnotežjem prebivalstva zaradi preseljevanja, katerega rezultat 
je upadanje prebivalstva, in hitrega staranja prebivalstva. Upadanje prebivalstva je stalen 
pojav v zadnjih 15 letih na celotnem programskem območju na Madžarskem in večjem delu 
območja v Sloveniji; najnižje številke so v županiji Zala (3,5 %) in v Pomurju (2,8 %). Zato ni 
presenetljivo, da je situacija v povezavi z indeksom staranja na teh območjih najbolj 
dramatična, tj. v županiji Zala 145 % in v Pomurju 139 %. Precejšno razliko je mogoče 
opaziti tudi v naravni izgubi prebivalstva na obeh straneh meje. Naravna izguba v Podravju je 
leta 2012 padla na 182 v primerjavi z letom 2001 (500), medtem ko je bila v Zali 1.793, kar je 
porast glede na trend iz leta 2001 (1.400). Ti pojavi imajo skupaj z negativnimi trendi 
preseljevanja resen vpliv na regijo. V letu 2012 so imeli vsi deli programskega območja, 
razen županije Vas, več odselitev kot priselitev; situacija je bila najslabša v Pomurju (–681). 
 
BDP se je v preteklih letih na Madžarskem in v Sloveniji razvijal precej podobno, pri čemer 
so bile številke pozitivnejše v Sloveniji s počasno, vendar stalno rastjo, ki jo je začasno 
prekinila gospodarska in finančna kriza. Kljub boljšim trendom v razvoju še vedno vlada 
precejšnje odstopanje v povezavi z BDP na prebivalca med regijami/županijami na 
čezmejnem območju Slovenije in Madžarske ter povprečjem v EU-28 (v letu 2011 je bil delež 
BDP na prebivalca v županiji Zala in Pomurju za 60 % manjši od povprečja EU-28, medtem 
ko sta bila deleža za županijo Vas in Podravje 60 in 71 %). 
 
Zaradi specifičnih geografskih razmer in zgodovinskega razvoja ima kmetijstvo še vedno 
precej visok delež v primerjavi z nacionalnimi in zahodnoevropskimi trendi ter presega 7 % v 
županijah vas in Zala ter v Pomurju. Enako kot v razvitem svetu ima storitveni sektor največji 
delež BDV, vključno s storitvami, povezanimi s trgovino, prometom in s turizmom. 
 
Tudi stopnja brezposelnosti v regiji variira. Stopnja v županiji Vas (6,1 %) je znatno pod 
nacionalnim povprečjem (10,8 %), v županiji Zala (11,8 %) pa se stanje slabša. Stopnji 
brezposelnosti v Pomurju (17,9 %) in Podravju (14,8 %) sta najvišji med vsemi slovenskimi 
regijami. Brezposelnost je posebej izrazita na podeželju. 
 
Turizem ima velik vpliv na gospodarstvo v regiji. Po najnovejših podatkih iz leta 2014 je več 
kot 1,6 milijona turistov ustvarilo skoraj 5,5 milijona nočitev v regiji (v nastanitvenih obratih in 
drugih nastanitvenih kapacitetah). Povprečna dolžina obiska je bila 3,38 noči, kar je precej 
več od nacionalnega povprečja, ki pa kaže na padec v primerjavi s prejšnjim letom (3,45 noči 
v letu 2012). 
 
Delež nočitev tujih gostov je bil 48-odstoten (pod nacionalnim povprečjem), kar pomeni, da 
čezmejne možnosti še niso bile izrabljene v celoti. Vsota turističnih tokov na madžarski strani 
je precej večja: več kot dve tretjini prihodov turistov in 74 % nočitev je bilo realiziranih na tej 
strani meje. Turisti obiščejo regijo zaradi naravnih vrednot. Glavni turistični produkti temeljijo 
na izjemnih naravnih virih, katerih značilnost je turizem, ki je blizu naravi in ki dopolnjuje 
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ponudbo, ki temelji na kulturni dediščini. Območje je bogato s termalno vodo, zato so glavni 
turistični produkti, ki privabijo največ turistov, zdraviliški, zdravstveni in wellness turizem.   
 

4.2 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljeval projekt 
 
V regiji najdemo izjemne kraje s kulturno dediščino. Spomeniki v večjih mestih ohranjajo 
spomin na bogato preteklost (npr. Keszthely, Zalaegerszeg, Szombathely, Kőszeg, Maribor, 
Ptuj, Murska Sobota), medtem ko živa tradicija v manjših vaseh ponuja vpogled v 
vsakodnevno kmečko življenje. 
 
Potencial naravne in kulturne dediščine v regiji nudi odlične priložnosti za ustvarjanje skupne 
konkurenčne regionalne turistične destinacije z razvojem celovitih čezmejnih turističnih 
produktov. Za regijo je še vedno značilen neuravnotežen turistični promet, ki je skoncentriran 
na nekaterih ključnih turističnih območjih (magnetih), ki privabljajo največ gostov. Po drugi 
strani pa turistični potencial drugih območij, vključno z manjšimi mesti, vasmi in s podeželjem 
(turistično manj razvitih) ni dovolj razvit zaradi slabe prepoznavnosti, pomanjkanja privlačnih 
produktov in pomanjkljivosti turistične infrastrukture (npr. slaba dostopnost, pomanjkanje 
kakovostnih nočitvenih kapacitet, slabe turistične storitve). 
 
Čeprav obstajajo projekti, ki težijo k povezovanju (najprej virtualnemu) posameznih 
zanimivosti (npr. vinske ceste, poti kulturne dediščine), večina turističnih znamenitosti ni 
oziroma ni ustrezno povezana v fizičnem smislu (ceste, dostopnost z javnimi prevoznimi 
sredstvi). Vse te pomanjkljivosti onemogočajo vključevanje manj razvitih delov v turistična 
omrežja in njihovo prodajo v sklopu turističnih paketov, ki temeljijo na magnetih. Z izjemo 
zdravilišč se turizem v regiji izvaja sezonsko. Čeprav je povprečna dolžina namestitve v 
magnetih višja od nacionalnega povprečja, večina krajev privabi samo enodnevne turiste in 
dnevne ekskurzije.  
 
Turistično povpraševanje je v zadnjih letih nihalo ali stagniralo; pri tem se je pokazala 
potreba po stalni prenovi in inovacijah v turistični ponudbi. Ciljni razvoj podeželskih, manj 
razvitih območij bi lahko učinkovito pripomogel k prenovi turističnega portfelja, izboljšal 
njegovo konkurenčnost (v kontekstu sosednjih držav) in tako spodbudil turizem v regiji. 
Izboljšal bi možnosti zaposlovanja in spodbudil ustanavljanje novih lokalnih podjetij, kar bi 
vplivalo na skrb vzbujajoče preseljevanje. 
 
Zaradi navedenega 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 na podeželskih in manj razvitih delih programskega območja. 
 
Potrebe, ki jih bo zadovoljeval projekt ESCAPE, so: 

 preusmeriti turistični tok iz turističnih magnetov na manj razvito podeželje, 

 ponuditi obiskovalcem atraktivno trajnostno turistično ponudbo, ki jih bo motivirala, da 
prenočijo, 

 diverzificirati obstoječo ponudbo s čezmejnimi turističnimi produkti, 

 zaščititi elemente kulturne in naravne dediščine, 

 na segmentu čezmejne trajnostne turistične ponudbe zmanjšati ozemeljsko 
neskladje, 

 z integriranim pristopom spremeniti manj vidne potenciale v edinstvene turistične 
destinacije. 
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Projekt je zastavljen tako, da bo imel ključno vlogo pri izkoriščanju čezmejnih potencialov oz. 
izzivov. Koncept projekta izhaja iz dejstva, da so večja turistična središča (Moravske Toplice, 
Radenci, Mala nedelja, Ptuj, Monošter, Lenti, Heviz, Zalakaros) usmerjena v nepovezovalni 
termalni in zdraviliški turizem brez čezmejnega vpliva. Alternativna turistična ponudba na 
podeželju obravnavanega območja je šibka, ponudnikov atraktivnih lokalnih storitev skorajda 
ni. 
 
Pomen projekta ESCAPE za programsko območje: 

 temeljil bo na aktualnem popisu kulturne in naravne dediščine čezmejnega območja, 
zaradi česar se bo povišala dodana vrednost območja,  

 s tem, ko bo naslavljal aktualno problematiko različnih oblik diskriminacije in 
nestrpnosti (do beguncev, izseljencev, različnih ver, depriviligiranih skupin, žensk in 
ostalih ranljivih skupin), se bo na območju dvignila stopnja medsebojnega 
razumevanja drugačnosti, ki izhaja iz preteklosti, različnih kultur, ver in življenjskih 
navad,  

 novo razviti turistični produkti bodo prispevali k ohranjanju, varstvu, promociji in 
razvoju kulturne in naravne dediščine (10.000 obiskov podprtih spomenikov naravne 
in kulturne dediščine in 310 obiskovalcev interpretativnih in izobraževalnih dogodkov), 

 povečalo se bo število nočitev (za 3.000). 
 
ESCAPE je nujen projekt za prihodnji trajnostni razvoj na čezmejnem območju. 
 
 

4.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Izvedba projekta je v skladu z najpomembnejšo razvojno strategijo na ravni EU, Evropa 
2020, katere uresničitev bo državam članicam omogočila visoko zaposlenost, produktivnost 
in socialno kohezijo. Cilji projekta posredno prispevajo k uresničevanjem ciljev na področju 
zaposlovanja, raziskav in razvoja. 
 
Z izvedbo aktivnosti projekta (raziskava kulturne dediščine, ambientalna ureditev točk 
strpnosti, oblikovanje novih inovativnih produktov) se bo prispevalo tudi k uresničevanju ciljev 
strategij in politik, ki vzpodbujajo trajnostni razvoj in ohranjanje naravne (npr. Strategija EU 
za biotsko raznovrstnost do leta 2020) in kulturne dediščine (npr. nastajajoča nova 
Raziskovalna in inovacijska politika za kulturno dediščino EU).  
 
Projekt uresničuje tudi cilje strategij za razvoj makroregij, del katerih je programsko območje 
(Podonavska in Alpska). Cilj nastajajoče Alpske strategije je pospeševanje inovativnega in 
trajnostnega razvoja, ki bo spodbudil rast in ustvarjanje novih delovnih mest, hkrati pa 
zagotovil ohranitev naravne in kulturne dediščine na tem območju. Strategija EU za 
Podonavsko regijo predvideva tudi ukrepe, ki bodo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in 
trajnost turističnega sektorja preko sodelovanja ter izrazitejšega in trajnostnega trženja 
edinstvene naravne in kulturne dediščine.  
 
Projekt je usklajen tudi s posameznimi cilji drugih evropskih (Evropska kohezijska politika, 
Teritorialna agenda 2020), 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, Nacionalni 
program za kulturo 2014 – 2017). 
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Slika 4: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020. 
  
 
Celotna vsebina projekta se navezuje na Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Madžarska za programsko obdobje 2014-2020, ki predstavlja strategijo za prispevek k 
strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter k doseganju gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije. Projekt se uvršča v Prednostno os 1: PRIVLAČNA REGIJA. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
Na področju turizma kot najperspektivnejše gospodarske panoge programskega območja so 
zaznane naslednje tržne možnosti: 

 V povezavi s trajnostnim turizmom je treba oceniti neizrabljen naravni in kulturni 
potencial podeželja preko sodelovanja podeželja in magnetov, kar bo vodilo v 
celostne in usklajene rešitve. 

 Regionalni turizem je treba razširiti ter vključiti neizkoriščen potencial podeželskih in 
oddaljenih krajev ter hkrati ponuditi drugačne možnosti zaposlovanja in podjetništva. 

 Portfelj je treba posodobiti z novimi in inovativnimi produkti/storitvami; to še posebej 
velja za turistično manj razvita področja. 

 Izboljšati je treba ugled in vidnost regije ter njeno konkurenčnost. 

 Z razvojem usklajenih produktov/storitev je treba promovirati 'znamko' skupnega 
regionalnega turizma. 

 
Partnerji so v fazi razvoja projektne ideje identificirali podobne značilnosti in pomanjkljivosti 
turističnih dejavnosti na območju štirih sodelujočih regij. V odsotnosti mej in enostavnega 
prehoda obiskovalcev med čezmejnimi območji se odpirajo številne možnosti sodelovanja in 
doseganja sinergijskih učinkov ter prenosa družbenih koristi v skupno dobro in razvoj 
celotnega programskega območja. Zato je bilo oblikovano široko partnerstvo in vključenih 
več manj razvitih podeželskih območij s številnimi enotami kulturne in naravne dediščine ter 
neizkoriščenim turističnim potencialom. Dodano vrednost v projektu predstavlja prav skupen 
turistični potencial, ki bo nadgrajen z novimi produkti, ki bodo predstavljali dodano vrednost 
čezmejnega sodelovanja. 
 
Tržne možnosti projektnih partnerjev se nanašajo na: 

 Obnovo in varovanje kulturne in naravne dediščine. 

 Pospešen razvoj turistične panoge in podpornih gospodarskih dejavnosti na svojem 
območju. 

 Okrepitev sodelovanja in izmenjava izkušenj s sodelujočimi partnerji v projektu. 

 Nadgradnjo izkušenj in znanja zaposlenih. 
 
Neposrednih koristi projekta bodo deležne tudi nevladne organizacije, lokalni ponudniki in 
turistični centri na čezmejnem območju, največ pa uporabniki novih inovativnih turističnih 
paketov in udeleženci dogodkov projekta. Turisti in obiskovalci iz glavnih turističnih 
središč/magnetov in zunaj programskega območja, otroci, starejši, ženske in ostali 
udeleženci dogodkov projekta, lokalne skupnosti, majhna in srednja podjetja ter posamični 
ponudniki storitev, ki so aktivni na področju turizma ali povezanih storitev, predstavljajo ciljne 
skupine projekta. 
 
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. 
Novo znanje in veščine bodo pridobili tudi drugi strokovnjaki, ki bodo v projektu sodelovali ter 
tudi ciljne skupine, ki bodo deležne novih turističnih produktov. 
 
 



 

 

 Januar 2016 Stran 28 

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 

6.1 Opis projekta 
 
Projekt predvideva strokovno ovrednotenje in ambientalno ureditev posameznih enot 
kulturne in naravne dediščine ter nekaterih zanimivosti. S pomočjo virtualnih in 
komunikacijskih orodij bo oblikovanih 5 trajnostnih, čezmejnih odklop paketov (po principu 
sobe pobega, ang. escape room). Poleg fizično označenih točk kulturne in naravne dediščine 
ob poti strpnosti (table z opisom točke in s QR kodo) bo na voljo tudi spletna aplikacija za 
pametni telefon, ki bo omogočala on line zbiranje točk/gesel in 3D poglede posameznih točk 
kulturne in naravne dediščine. V projektu bodo izvedeni tudi nekateri čezmejni dogodki, ki 
bodo prispevali k boljši diverzifikaciji in čezmejnemu povezovanju trajnostne turistične 
ponudbe. 
 
Projekt zajema izvedbo šestih delovnih sklopov. 
 

 
 

Slika 5: Delovni sklopi projekta. 
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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 5 sestankov projektnih partnerjev, 

 finančno spremljanje projekta, 

 priprava 4 poročil partnerja in 4 poročil vodilnega partnerja, 

 evalvacija projekta. 

Dosežki projekta: 

 5 skupnih sestankov projektnih partnerjev, 

 4 vmesna poročila vsakega partnerja in 4 poročila vodilnega partnerja,  

 1 uspešno izveden projekt. 

 

Delovni sklop 2:  IZVAJANJE - Kulturna dediščina skozi zgodovinski oris 

Trajanje:  1.9.2016 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Zgodovinski oris partnerskega območja, 

 opis spomenikov kulturne dediščine čezmejnega območja - priprava tekstov za 
aplikacijo, 

 skupni načrt upravljanja spomenikov kulturne dediščine, 

 določitev in označitev poti strpnosti. 

Dosežki projekta: 

 Teksti za aplikacijo – zgodovinski orisi in opisi spomenikov kulturne dediščine, 

 1 skupni čezmejni načrt upravljanja spomenikov kulturne dediščine z zgodovinskim 
orisom in opisom spomenikov kulturne dediščine, 

 10 ozaveščevalno-informativnih dogodkov za šole o pomenu kulturne dediščine, 

 označenih 81 točk strpnosti. 

 

Delovni sklop 3: INVESTICIJE - Ambientalna ureditev točk strpnosti 

Trajanje:  1.9.2016 – 31.8.2017 

Projektne aktivnosti: 

 Priprava objektov kulturne dediščine in ureditev poti strpnosti za izvedbo paketov 
»pobega«, 

 ureditev skupnega objekta za prikaz strpnosti do različnih ver in izseljevanja, kjer bo 
potekala multimedijska projekcija, 

 ureditev zbirk »sakralne in etnološke« dediščine. 

Dosežki projekta: 

 Ureditev sakralno-etnološkega muzeja - Apače, 

 ureditev kulturnega spomenika in dostop do spomenika s parkiriščem - Sveta Ana, 

 ureditev skrivne ravnice in muzejske interaktivne učilnice - Sveti Andraž,  
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 ureditev muzeja čarovništva ter dostopa do muzeja - Lenart, 

 nakup opreme za izdelavo aplikacije - UM FERI, 

 nakup opreme za pripravo opisov kulturne dediščine ter izvedbo delavnic - ZVKDS, 

 ureditev kulturnega spomenika - ureditev sobe v cisterijanskem samostanu - Monošter, 

 ureditev sobe pobega in prostora za »čarovniško noč« - Andovci, 

 ureditev poti, igrišča in označitev naravnega parka za izvedbo pobega po naravnem 
parku - Őriszentpéter. 

 

Delovni sklop 4:  IZVAJANJE - Virtualni pobeg v preteklost 

Trajanje:  1.4.2017 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Ureditev tekstov in slikovnega materiala kulturne dediščine za aplikacijo, 

 ureditev sistema zbiranja "točk" + natečaj za določitev nagrade za osebe, ki bodo 
prehodile celotno pot strpnosti (tradicionalni izdelki iz čezmejnega območja), 

 priprava aplikacije za pametni telefon in spletno stran. 

Dosežki projekta: 

 1 opisna in slikovna zbirka kulturne dediščine partnerskega območja, ki bo 
predstavljena v aplikaciji, 

 izbranih 5 izdelkov, ki bodo nagrade za obiskovalce vseh točk poti strpnosti, 

 1 aplikacija za pametne telefone in spletno stran, ki bo omogočala virtualni prikaz poti 
strpnosti, 

 označenih 81 točk strpnosti s QR kodami. 

 

Delovni sklop 5: IZVAJANJE - Doživljajski odklop paketi 

Trajanje:  1.4.2017 – 31.8.2018 

Projektne aktivnosti: 

 Priprava trajnostnih turističnih produktov v obliki doživljajskih odklop paketov, 

 prilagoditev paketov glede na različne ciljne skupine (otroci, družine, starejši, odrasla 
populacija), 

 usposabljanje izvajalcev »pobegov«, 

 pilotno izvajanje doživljajskih odklop paketov – »pobegov«. 

Dosežki projekta: 

 Paket "Pobeg v različnost ver", 

 paket "Pobeg v zgodovino izseljevanja", 

 paket "Pobeg v šolo skozi čas", 

 paket "Pobeg v zgodovino čarovništva", 

 paket "Pobeg po naravnem parku", 

 pilotna izvedba vseh 5 doživljajskih odklop paketov – »pobegov« s spremljevalnim 
programom – otvoritve točk poti strpnosti, prikazi čarovniških procesov, srečanje 
izseljencev in zdomcev, delavnice v muzejski interaktivni učilnici, čarovniška noč, dan 
cisterijancev, večer v naravnem parku. 
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Delovni sklop 6: 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 strpnosti, 

 osveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu kulturne dediščine, 

 informiranje obiskovalcev o novih turističnih produktih, 

 krepitev sodelovanja s turističnimi magneti, 

 promocija novih turističnih produktov obiskovalcem. 

Dosežki projekta: 

Začetne aktivnosti: 

 1 komunikacijska strategija,  

 1 spletna stran projekta,  

 1 celostna grafična podoba projekta.  
Publikacije:  

 1 zloženka z zemljevidom po poti strpnosti (tisk 1.000 izvodov),  

 1 knjiga o zgodovini izseljevanja in priseljevanja (tisk 120 izvodov),  

 1 zloženka o izseljevanju (tisk 1.800 izvodov), 

 1 učbenik o šolstvu skozi čas (500 izvodov), 

 1 knjiga o "čarovniških procesih" (tisk 1.000 izvodov),  

 1 skupna turistična brošura (10.000 izvodov), brošura o naravnem parku (15.000 
izvodov) in 1 knjiga o naravnem parku,  

 1 strokovni članek, 

 5 objav v medijih. 
Javni dogodki: 

 1 uvodna (kick-off) konferenca projekta + 5 objav v medijih + tiskovna konferenca,  

 1 simpozij strpnosti + prispevek za TV + tiskovna konferenca,  

 20 delavnic strpnosti za šole, občane in obiskovalce,  

 6 razstav o strpnosti do kulturne dediščine + 2 objavi v medijih,  

 predstavitev projekta na sejmih (Gornja Radgona - AGRA, KOS Lenart),  

 3 predstavitve doživljajskih odklop paketov v magnetih (stojnice in info ure v hotelih, ki 
imajo največ nočitev na upravičenem območju), 

 40 radijskih spotov, 20 objav v časopisih, 3000 letakov, 200 plakatov za srečanje 
izseljencev in zdomcev. 

Promocijski material: 

 1.000 obeskov za ključe, 500 promocijskih vrečk, 500 majčk, 500 USB ključkov, 2000 
lesenih svinčnikov, 1000 obešank za okrog vratu, 1000 puzzlov, 1000 odsevnih trakov,  
ipd.),  

 2 roll-upa, 

 5 panojev za razstave.  
Digitalne dejavnosti: 

 1 film o strpnosti,  

 1 facebook profil projekta,  

 1 oglasi na TV,  

 objava članka v družbenem repozitoriju, elektronska objava knjig. 
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7 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, Helena 
Kraupner iz Občine Apače. 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 Apače. Vodja projekta ima izkušnje z 
delom na primerljivih čezmejnih projektih.  
 
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 
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. 
 

 
 

Slika 6: Kadrovsko organizacijska shema. 
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Zaradi izvedbe projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« 
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 storitev. 
 
 

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 
turistični centri 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 manj 
razvitih delih programskega območja. V prihodnjih letih bi takšno stanje zaradi slabše 
kvalitete bivanja zagotovo pripeljalo do odseljevanja in padca števila prebivalcev ter 
nadaljnjega 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 postati družbeno in okoljsko trajnostna skupna regija »zelenega turizma«, 
ki omogoča visokokakovostno perspektivo prebivanja za prebivalce ne le na območjih 
magnetov in njihovih aglomeratov, ampak tudi na oddaljenih, podeželskih območjih, ki so 
manj razvita v smislu turizma. 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 
TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN 
NEUPRAVIČENE STROŠKE 

  

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah 
 
Ocena vrednosti projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« po 
stalnih cenah je 952.978,04 EUR z vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, 
povezane s projektom v obdobju njegovega trajanja. Projekt ne predvideva nastanka 
neupravičenih stroškov. 
 

Tabela 19: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (januar 2016). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 22.210,94 99.150,93 27.772,16 149.134,03 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  2.730,85 12.190,69 3.412,82 18.334,36 

3. Potni in namestitveni stroški 1.976,43 4.533,86 1.614,32 8.124,62 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

12.807,38 128.948,81 78.535,61 220.291,80 

5. Izdatki za opremo 39.363,93 110.097,97 159,44 149.621,35 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 58.770,49 203.745,92 0,00 262.516,41 

  SKUPAJ 137.860,03 558.668,19 111.494,34 808.022,56 

  DDV  25.442,80 101.093,80 18.418,88 144.955,48 

  SKUPAJ Z DDV 163.302,83 659.761,99 129.913,22 952.978,04 

 
 

Tabela 20: 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 149.134,03 0,00 149.134,03 0,00 0,00 0,00 149.134,03 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  18.334,36 4.033,56 22.367,92 0,00 0,00 0,00 22.367,92 

3. Potni in namestitveni stroški 8.124,62 1.787,42 9.912,03 0,00 0,00 0,00 9.912,03 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

220.291,80 48.464,20 268.756,00 0,00 0,00 0,00 268.756,00 

5. Izdatki za opremo 149.621,35 32.916,70 182.538,04 0,00 0,00 0,00 182.538,04 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 262.516,41 57.753,61 320.270,02 0,00 0,00 0,00 320.270,02 

  
SKUPAJ 808.022,56 144.955,48 952.978,04 0,00 0,00 0,00 952.978,04 

 
 

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 21. 
 

Tabela 21: 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 22 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2016. 
 

Tabela 22: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

1. Stroški osebja 22.210,94 100.539,05 28.555,22 151.305,21 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  2.730,85 12.361,36 3.509,04 18.601,26 

3. Potni in namestitveni stroški 1.976,43 4.597,34 1.659,84 8.233,61 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

12.807,38 130.754,10 80.750,00 224.311,48 

5. Izdatki za opremo 39.363,93 111.639,34 163,93 151.167,21 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 58.770,49 206.598,36 0,00 265.368,85 

  SKUPAJ 137.860,03 566.489,54 114.638,04 818.987,61 

  DDV  25.442,80 102.509,11 18.938,22 146.890,13 

  SKUPAJ Z DDV 163.302,83 668.998,65 133.576,26 965.877,74 

 
 

Tabela 23: 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 151.305,21 0,00 151.305,21 0,00 0,00 0,00 151.305,21 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  18.601,26 4.092,28 22.693,53 0,00 0,00 0,00 22.693,53 

3. Potni in namestitveni stroški 8.233,61 1.811,39 10.045,00 0,00 0,00 0,00 10.045,00 

4. 
Stroški za zunanje strokovnjake in 
storitve 

224.311,48 49.348,52 273.660,00 0,00 0,00 0,00 273.660,00 

5. Izdatki za opremo 151.167,21 33.256,79 184.424,00 0,00 0,00 0,00 184.424,00 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 265.368,85 58.381,15 323.750,00 0,00 0,00 0,00 323.750,00 

  
SKUPAJ 818.987,61 146.890,13 965.877,74 0,00 0,00 0,00 965.877,74 

 
 

8.3 Osnove za oceno vrednosti projekta 
 
Ocenjena vrednost projekta »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« je bila 
določena na podlagi strokovne ocene odgovornih oseb zadolženih za pripravo projektov 
zaposlenih pri posameznih projektnih partnerjih in podobnih, v preteklosti izvedenih oziroma 
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naročenih del in storitev. 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 24 je prikazana specifikacija vrednosti projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v 
prihodnost – po poti strpnosti« po tekočih cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po 
vrstah stroškov in partnerjih. Najvišji so stroški turistične infrastrukture, najmanjši po velikosti 
pa potni stroški in stroški nastanitev. 
 
 

Tabela 24: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV). 
 

PP 
ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2016 2017 2018 SKUPAJ 

O
B

Č
IN

A
 A

P
A

Č
E

 

1. Stroški osebja 2.825,00 € 21.284,00 € 5.463,00 € 29.572,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  423,75 € 3.192,60 € 819,45 € 4.435,80 € 

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

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 6.625,00 € 38.620,00 € 26.815,00 € 72.060,00 € 

5. Izdatki za opremo 7.000,00 € 66.800,00 € 0,00 € 73.800,00 € 

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

  SKUPAJ 17.373,75 € 130.896,60 € 33.597,45 € 181.867,80 € 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
A

 A
N

A
 1. Stroški osebja 3.350,00 € 6.970,00 € 350,00 € 10.670,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  502,50 € 1.045,50 € 52,50 € 1.600,50 € 

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

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 3.000,00 € 15.700,00 € 3.000,00 € 21.700,00 € 

5. Izdatki za opremo 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 30.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 

  SKUPAJ 37.352,50 € 77.715,50 € 3.902,50 € 118.970,50 € 

O
B

Č
IN

A
 L

E
N

A
R

T
 

1. Stroški osebja 2.500,00 € 7.350,00 € 850,00 € 10.700,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  375,00 € 1.102,50 € 127,50 € 1.605,00 € 

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

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 € 23.500,00 € 8.500,00 € 32.000,00 € 

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

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 15.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 

  SKUPAJ 27.875,00 € 81.952,50 € 9.477,50 € 119.305,00 € 

O
B

Č
IN

A
 S

V
E

T
I 

A
N

D
R

A
Ž

 

1. Stroški osebja 1.590,00 € 8.135,00 € 3.690,00 € 13.415,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  238,50 € 1.220,25 € 553,50 € 2.012,25 € 

3. Potni in namestitveni stroški 400,00 € 700,00 € 400,00 € 1.500,00 € 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 2.000,00 € 25.900,00 € 36.500,00 € 64.400,00 € 

5. Izdatki za opremo 13.500,00 € 8.900,00 € 0,00 € 22.400,00 € 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 € 45.850,00 € 0,00 € 45.850,00 € 

  SKUPAJ 17.728,50 € 90.705,25 € 41.143,50 € 149.577,25 € 

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 486,25 € 1.458,75 € 0,00 € 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 5.007,42 € 17.650,25 € 0,00 € 22.657,67 € 
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Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 7. 
 

 
 

Slika 7: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
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U
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R
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1. Stroški osebja 3.766,67 € 16.322,22 € 5.022,22 € 25.111,11 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  565,00 € 2.448,33 € 753,33 € 3.766,67 € 

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 1.300,00 € 300,00 € 200,00 € 1.800,00 € 

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

  SKUPAJ 9.731,67 € 19.370,56 € 6.175,56 € 35.277,78 € 

O
B

Č
IN

A
 M

O
N

O
Š

T
E

R
 1. Stroški osebja 15,00 € 8.455,00 € 15,00 € 8.485,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  2,25 € 1.268,25 € 0,00 € 1.270,50 € 

3. Potni in namestitveni stroški 150,00 € 450,00 € 150,00 € 750,00 € 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 € 18.100,00 € 0,00 € 18.100,00 € 

5. Izdatki za opremo 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 € 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 

  SKUPAJ 167,25 € 94.273,25 € 165,00 € 94.605,50 € 

O
B

Č
IN

A
 

Ő
R

IS
Z

E
N

T
P

É
T

E
R

 1. Stroški osebja 645,00 € 7.465,00 € 1.565,00 € 9.675,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  96,75 € 1.119,75 € 234,75 € 1.451,25 € 

3. Potni in namestitveni stroški 150,00 € 450,00 € 150,00 € 750,00 € 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 € 18.500,00 € 15.500,00 € 34.000,00 € 

5. Izdatki za opremo 6.300,00 € 34.500,00 € 0,00 € 40.800,00 € 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 0,00 € 21.200,00 € 0,00 € 21.200,00 € 

  SKUPAJ 7.191,75 € 83.234,75 € 17.449,75 € 107.876,25 € 

K
T

D
 A

N
D

O
V

C
I 

1. Stroški osebja 5.000,00 € 17.000,00 € 11.600,00 € 33.600,00 € 

2. Pisarniški in administrativni izdatki  750,00 € 2.550,00 € 1.740,00 € 5.040,00 € 

3. Potni in namestitveni stroški 125,00 € 250,00 € 125,00 € 500,00 € 

4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve 0,00 € 19.200,00 € 8.200,00 € 27.400,00 € 

5. Izdatki za opremo 8.300,00 € 14.200,00 € 0,00 € 22.500,00 € 

6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje 26.700,00 € 20.000,00 € 0,00 € 46.700,00 € 

  SKUPAJ 40.875,00 € 73.200,00 € 21.665,00 € 135.740,00 € 

 
 SKUPAJ VSI PARTNERJI z DDV 163.302,83 € 668.998,65 € 133.576,26 € 965.877,74 € 
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9 ANALIZA LOKACIJE 
 
Lokacije predvidenih investicij in namestitve opreme v projektu se nahajajo na programskem 
območju Slovenija – Madžarska v občinah Apače, Sveta Ana, Lenart, Maribor in Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah na slovenski strani in občinah Monošter, Andovci in 
Őriszentpéter na madžarski strani. 
 

 
 

Slika 8: Makro lokacije projekta. 
 
 
Mikrolokacije predvidenih del in natančna postavitev opreme bodo določene naknadno po 
izvedbi delovnega sklopa 2 in izdelavi strokovnih podlag za ambientalno ureditev točk 
strpnosti s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je hkrati tudi partner v 
projektu. Pri tem se bo upoštevalo vse predpise s področja prostorskega načrtovanja (kot 
npr. prostorske ureditvene načrte posamezne občine, itd.). 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA 
OKOLJE 

 
V okviru projekta bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor (ureditev točk strpnosti, 
postavitev tabel, ureditev parkirišč in poti, 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 poti 
in točk strpnosti je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in 
izboljšuje ekološko stanje (spodbujanje okolju prijaznih načinov transporta – kolesarjenje in 
pohodništvo, uporaba obnovljivih virov energije z majhnimi izpusti – namestitev solarnih 
svetilk, uporaba naravnih materialov – les, itd.). 
  
Kljub temu, da so v bližini predvidenih lokacij točk strpnosti ponekod 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 točk strpnosti 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. solarne svetilke, 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 
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uporabljeni obnovljivi viri energije in 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. V okviru 
projekta se ne predvideva nastanek negativnih vplivov na okolje, v kolikor pa bo do njih 
prišlo, pa bo sredstva za njihovo odpravo zagotovil onesnaževalec. 
 

 
 

Slika 9: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN ORGANIZACIJA 
VODENJA PROJEKTA Z IZDELANO ANALIZO 
IZVEDLJIVOSTI 

 

11.1 Časovni načrt izvedbe projekta 
 
Vse aktivnosti projekta ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti« 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             

Kulturna dediščina skozi zgodovinski oris                     

Ambientalna ureditev točk strpnosti                     

Virtualni pobeg v preteklost             

Doživljajski odklop paketi                     

Komunikacija                     

Zaključek projekta                     

Poprojektne aktivnosti                      

 
Slika 10: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 

11.2 Organizacija vodenja projekta 
 
Za vodenje projekta je zadolžena Helena Kraupner iz Občine Apače, 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 Apače. 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. 

 Kulturna dediščina skozi zgodovinski oris. 

 Ambientalna ureditev točk strpnosti. 

 Virtualni pobeg v preteklost. 

 Doživljajski odklop paketi. 

 Komunikacija. 

 Poprojektne aktivnosti. 
 
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). 



 

 

 Januar 2016 Stran 43 

 

 
 

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. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA 
 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014-2020. V 
nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih. Vrednost projekta 
po tekočih cenah znaša 965.877,74 EUR z DDV.  
 

Tabela 25: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VIR 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

1. Občina Apače 17.373,75 € 82.750,28 € -52.853,38 € -19.990,48 € 27.280,17 € 

2. EU sredstva 0,00 € 48.146,32 € 86.450,83 € 19.990,48 € 154.587,63 € 

  SKUPAJ Občina Apače 17.373,75 € 130.896,60 € 33.597,45 € 0,00 € 181.867,80 € 

1. Občina Sveta Ana 37.352,50 € 26.148,42 € -43.333,36 € -2.321,99 € 17.845,58 € 

2. EU sredstva 0,00 € 51.567,08 € 47.235,86 € 2.321,99 € 101.124,93 € 

  SKUPAJ Občina Sveta Ana 37.352,50 € 77.715,50 € 3.902,50 € 0,00 € 118.970,50 € 

1. Občina Lenart 27.875,00 € 37.360,86 € -41.701,00 € -5.639,11 € 17.895,75 € 

2. EU sredstva 0,00 € 44.591,64 € 51.178,50 € 5.639,11 € 101.409,25 € 

  SKUPAJ Občina Lenart 27.875,00 € 81.952,50 € 9.477,50 € 0,00 € 119.305,00 € 

1. Občina Sveti Andraž 17.728,50 € 52.506,19 € -23.317,72 € -24.480,38 € 22.436,59 € 

2. EU sredstva 0,00 € 38.199,06 € 64.461,22 € 24.480,38 € 127.140,66 € 

  SKUPAJ Občina Sveti Andraž 17.728,50 € 90.705,25 € 41.143,50 € 0,00 € 149.577,25 € 

1. ZVKDS MB 5.007,42 € 8.893,13 € -10.501,90 € 0,00 € 3.398,65 € 

2. EU sredstva 0,00 € 8.757,12 € 10.501,90 € 0,00 € 19.259,02 € 

  SKUPAJ ZVKDS MB 5.007,42 € 17.650,25 € 0,00 € 0,00 € 22.657,67 € 

1. UM FERI 9.731,67 € 6.159,15 € -6.924,69 € -3.674,46 € 5.291,67 € 

2. EU sredstva 0,00 € 13.211,41 € 13.100,25 € 3.674,46 € 29.986,11 € 

  SKUPAJ UM FERI 9.731,67 € 19.370,56 € 6.175,56 € 0,00 € 35.277,78 € 

1. Občina Monošter 167,25 € 70.091,41 € -55.969,66 € -98,18 € 14.190,83 € 

2. EU sredstva 0,00 € 24.181,84 € 56.134,66 € 98,18 € 80.414,68 € 

  SKUPAJ Občina Monošter 167,25 € 94.273,25 € 165,00 € 0,00 € 94.605,50 € 

1. Občina Őriszentpéter 7.191,75 € 55.896,90 € -36.524,61 € -10.382,60 € 16.181,44 € 

2. EU sredstva 0,00 € 27.337,85 € 53.974,36 € 10.382,60 € 91.694,81 € 

  SKUPAJ Občina Őriszentpéter 7.191,75 € 83.234,75 € 17.449,75 € 0,00 € 107.876,25 € 

1. KTD Andovci 40.875,00 € 19.790,25 € -27.413,58 € -12.890,68 € 20.361,00 € 

2. EU sredstva 0,00 € 53.409,75 € 49.078,58 € 12.890,68 € 115.379,00 € 

  SKUPAJ KTD Andovci 40.875,00 € 73.200,00 € 21.665,00 € 0,00 € 135.740,00 € 

  SKUPAJ VSI PARTNERJI 163.302,83 € 668.998,65 € 133.576,26 € 0,00 € 965.877,74 € 

  SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 163.302,83 € 359.596,59 € -298.539,89 € -79.477,87 € 144.881,66 € 

  SKUPAJ EU SREDSTVA 0,00 € 309.402,06 € 432.116,14 € 79.477,87 € 820.996,08 € 
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13 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 ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v 
prihodnost – po poti strpnosti« 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 28.589 EUR letno in bodo financirani proporcionalno (glede na višino stroškov 
izvedenih aktivnosti na lastnem območju) iz proračunov sodelujočih občine. 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 ESCAPE. 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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14 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 27 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 26: 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 27: 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 163.303 0 0 0 -163.303 157.022 0 0 0 -157.022 

2 2017 659.762 0 0 0 -659.762 609.987 0 0 0 -609.987 

3 2018 129.913 9.530 0 0 -139.443 115.492 8.472 0 0 -123.964 

4 2019 0 28.589 0 0 -28.589 0 24.438 0 0 -24.438 

5 2020 0 28.589 0 0 -28.589 0 23.498 0 0 -23.498 

6 2021 0 28.589 0 0 -28.589 0 22.595 0 0 -22.595 

7 2022 0 28.589 0 0 -28.589 0 21.726 0 0 -21.726 

8 2023 0 28.589 0 0 -28.589 0 20.890 0 0 -20.890 

9 2024 0 28.589 0 0 -28.589 0 20.086 0 0 -20.086 

10 2025 0 28.589 0 0 -28.589 0 19.314 0 0 -19.314 

11 2026 0 28.589 0 0 -28.589 0 18.571 0 0 -18.571 

12 2027 0 28.589 0 0 -28.589 0 17.857 0 0 -17.857 

13 2028 0 28.589 0 0 -28.589 0 17.170 0 0 -17.170 

14 2029 0 28.589 0 0 -28.589 0 16.510 0 0 -16.510 

15 2030 0 28.589 0 0 -28.589 0 15.875 0 0 -15.875 

16 2031 0 28.589 0 0 -28.589 0 15.264 0 0 -15.264 

17 2032 0 28.589 0 0 -28.589 0 14.677 0 0 -14.677 

18 2033 0 28.589 0 0 -28.589 0 14.113 0 0 -14.113 

19 2034 0 28.589 0 0 -28.589 0 13.570 0 0 -13.570 

20 2035 0 28.589 0 0 -28.589 0 13.048 0 0 -13.048 

  Skupaj 952.978 495.549 0 0 -1.448.527 882.501 317.672 0 0 -1.200.174 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Neto sedanja vrednost (NSV)  -1.200.174  

Interna stopnja donosnosti (ISD) ISD<0 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV)  -1,3600 

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 
ESCAPE 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 
turističnih potencialov ter izboljšanje pogojev za razvoj manj razvitih podeželskih delov 
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 ESCAPE. 
 
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 108.000,00 EUR na letni ravni, od česar: 

 Povečanje družbenih koristi zaradi boljših pogojev za gospodarstvo (posredne 
zaposlitve, itd.) in pozitivnih vplivov na okolje za 48.000,00 EUR.  

 Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja dohodka lokalnih ponudnikov za 
30.000,00 EUR.  

 Povečanje družbenih koristi zaradi povečanja nočitev na programskem območju za 
25.000,00 EUR.   

 Povečanje družbenih koristi zaradi nastanka novih podjetij za 10.000,00 EUR.   
 
Družbeno ekonomskih stroškov investicija ne povzroča. Projekcija koristi in stroškov je 
prikazana v tabeli 29. 
 

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 28: Ekonomski kazalniki na podlagi statične metode izračuna. 
 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / odhodki)  0,8574 

Ekonomičnost poslovanja (prihodki / (odhodki – amortizacija))  4,9407 

Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)  -0,1663 
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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 29: 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 130.642 0 0 0 -130.642 124.421 0 0 0 -124.421 

2 2017 527.810 0 0 0 -527.810 478.739 0 0 0 -478.739 

3 2018 103.931 7.624 28.250 0 -83.304 89.779 6.586 24.403 0 -71.961 

4 2019 0 22.871 113.000 0 90.129 0 18.816 92.965 0 74.149 

5 2020 0 22.871 113.000 0 90.129 0 17.920 88.538 0 70.618 

6 2021 0 22.871 113.000 0 90.129 0 17.067 84.322 0 67.255 

7 2022 0 22.871 113.000 0 90.129 0 16.254 80.307 0 64.053 

8 2023 0 22.871 113.000 0 90.129 0 15.480 76.483 0 61.003 

9 2024 0 22.871 113.000 0 90.129 0 14.743 72.841 0 58.098 

10 2025 0 22.871 113.000 0 90.129 0 14.041 69.372 0 55.331 

11 2026 0 22.871 113.000 0 90.129 0 13.372 66.069 0 52.696 

12 2027 0 22.871 113.000 0 90.129 0 12.736 62.923 0 50.187 

13 2028 0 22.871 113.000 0 90.129 0 12.129 59.926 0 47.797 

14 2029 0 22.871 113.000 0 90.129 0 11.552 57.073 0 45.521 

15 2030 0 22.871 113.000 0 90.129 0 11.002 54.355 0 43.353 

16 2031 0 22.871 113.000 0 90.129 0 10.478 51.767 0 41.289 

17 2032 0 22.871 113.000 0 90.129 0 9.979 49.302 0 39.323 

18 2033 0 22.871 113.000 0 90.129 0 9.504 46.954 0 37.450 

19 2034 0 22.871 113.000 0 90.129 0 9.051 44.718 0 35.667 

20 2035 0 22.871 113.000 0 90.129 0 8.620 42.589 0 33.968 

  Skupaj 762.382 396.439 1.949.250 0 790.429 692.939 229.330 1.124.906 0 202.637 

 

KAZALNIK VREDNOST 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV)  202.637  

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 8,26% 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (ERNSV)  0,2924 

Doba vračanja investicije (DVI) 11,23 

 
 
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 8,26 % 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 (11,23 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 
ESCAPE (»Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti«). 
 
 

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 ESCAPE »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti« 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 27. 
 
Koraki za določitev zneska nepovratne pomoči EU so naslednji: 
 

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 = 882.501 - (0 - 317.672 + 0) = 1.200.174 EUR 
R = 1.200.174 / 882.501 = 1,3600  ≥  1 (v nadaljevanju upoštevamo 100% finančno vrzel). 
 

2. korak: Izračun dodeljenega zneska (DA) za katerega se uporabi stopnja 
sofinanciranja za projekt ESCAPE: 

DA = EC x R, 
pri čemer so EC (upravičeni stroški, tekoče cene) 
DA = 965.877,74 x 1 = 965.877,74 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 – Madžarska, na katerega sredstva 
kandidira projekt ESCAPE – je 85%). 
Nepovratna sredstva EU = 965.877,74 x 0,85 = 820.996,08 EUR. 
 
Projekt je upravičen do sofinanciranja EU sredstev v višini do 820.996,08 EUR. Investitor je 
predvidel sofinanciranje v višini 820.996,08 EUR.   
 
Ustrezen prispevek iz skladov se računa za projekte, ki ustvarjajo neto prihodek. Pri projektu 
ESCAPE 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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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1  Analiza tveganj 
 
Tveganja, ki lahko ogrozijo projekt ESCAPE 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 Madžarsko 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 ESCAPE 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 30.   
 

Tabela 30: Občutljivost ocenjenih stroškov investicije. 
 

Vhodni podatki Predpostavka ENSV0 ENSV EISD0 EISD 

Vrednost investicije +10% 202.637 133.343 8,26% 7,01% 

Višina letnih stroškov +10% 202.637 179.704 8,26% 7,92% 

Višina letnih koristi -10% 202.637 90.146 8,26% 6,51% 
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Iz tabele 30 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 29,24%, da bo projekt ESCAPE še vedno 
upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
 
Višina letnih stroškov se lahko poveča za 88,36%, da bo projekt ESCAPE še vedno 
upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
 
Višina letnih koristi se lahko zmanjša za 18,01%, da bo projekt ESCAPE še vedno 
upravičena (ekonomska neto sedanja vrednost še vedno pozitivna in EISD nad 7%).   
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Rezultati finančne in ekonomske ocene ter analize občutljivosti so: 
 
Rezultati finančne ocene: 

 Finančna neto sedanja vrednost za projekt je negativna (-1.200.174 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 (202.637 EUR) in izraža 
učinkovitost investicijskega projekta z narodno gospodarskega vidika. 

 Izračunana ekonomska interna stopnja donosnosti za projekt je 8,26 % 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 upravičen s širšega 
ekonomsko družbenega vidika in podati predlog, da projektni partnerji nadaljujejo z njegovo 
izvedbo. 
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