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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) 

 

 

  



 

 

 Januar 2016 Stran 3 

KAZALO 
 

1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 
DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN 
NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ........................... 7 

1.1 Navedba investitorjev oz. partnerjev v projektu .............................................. 7 

1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije ......................................... 10 
1.3 Navedba upravljavcev ................................................................................... 11 

1.4 Navedba izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije ......................... 11 
1.5 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in nadzor nad 

pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge 
dokumentacije ............................................................................................... 11 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO ...................................................................................................... 12 

2.1 Analiza stanja na področju obravnavane investicije ...................................... 12 
2.2 Opis razlogov za investicijsko namero .......................................................... 14 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI ................................................................................................. 15 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti ..................................................................... 15 
3.2 Cilji investicije................................................................................................ 16 

3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami ........................ 17 

4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI 
Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE .................................................... 18 

4.1 Alternativa »brez« investicije ........................................................................ 18 
4.2 Opis variant »z« investicijo ........................................................................... 18 
4.2.1 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt) ..................................................................... 19 
4.2.2 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej) .............................................................. 19 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIHIN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO 
POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA 
OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI ............................................................... 21 

5.1 Vrsta investicije ............................................................................................. 21 
5.1.1 Opis projekta .......................................................................................................... 21 
5.1.2 Opisi delovnih sklopov projekta............................................................................... 22 
5.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, prikazano 

posebej za upravičene in preostale stroške .................................................. 25 
5.2.1 Ocena stroškov projekta po stalnih cenah .............................................................. 25 
5.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah ...................................................... 25 
5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije .......................................................... 26 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, 
SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE 
ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI 
PROJEKTA .................................................................................................. 27 

6.1 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo ........................................ 27 



 

 

 Januar 2016 Stran 4 

6.1.1 Predhodna idejna rešitev – študija .......................................................................... 27 
6.1.2 Opis lokacije investicij ............................................................................................. 27 
6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov ............................................... 28 
6.1.4 Časovni načrt izvedbe investicije ............................................................................ 30 
6.1.5 Varstvo okolja ......................................................................................................... 30 
6.1.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo .................................... 32 
6.1.7 Predvideni viri financiranja ...................................................................................... 33 
6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. ekonomski 

upravičenosti projekta ................................................................................... 34 

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM ............................................ 35 

7.1 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, 
projektne, tehnične in druge dokumentacije .................................................. 35 

7.2 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in druge 
dokumentacije ............................................................................................... 35 

8 VIRI IN LITERATURA .................................................................................. 36 



 

 

 Januar 2016 Stran 5 

KAZALO TABEL 
 
Tabela 1: Podatki o vodilnem partnerju. ............................................................................... 7 
Tabela 2: Podatki o projektnem partnerju 1. ......................................................................... 7 
Tabela 3: Podatki o projektnem partnerju 2. ......................................................................... 8 
Tabela 4: Podatki o projektnem partnerju 3. ......................................................................... 8 
Tabela 5: Podatki o projektnem partnerju 4. ......................................................................... 8 
Tabela 6: Podatki o projektnem partnerju 5. ......................................................................... 9 
Tabela 7: Podatki o projektnem partnerju 6. ......................................................................... 9 
Tabela 8: Podatki o projektnem partnerju 7. ......................................................................... 9 
Tabela 9: Podatki o projektnem partnerju 8. ....................................................................... 10 
Tabela 10: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. ............................................. 10 
Tabela 11: Podatki o izdelovalcu projektne in tehnične dokumentacije. ............................... 11 
Tabela 12: Podatki o strokovnih delavcih, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije. ............... 11 
Tabela 13: Kazalniki projekta. .............................................................................................. 16 
Tabela 14: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (januar 2016). ............................. 25 
Tabela 15: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 

stalnih cenah (januar 2016). ............................................................................... 25 
Tabela 16: Napoved inflacije 2016-2018. ............................................................................. 26 
Tabela 17: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah................................................... 26 
Tabela 18: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 

tekočih cenah. .................................................................................................... 26 
Tabela 19: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV). ............. 28 
Tabela 20: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. ....................................... 33 
Tabela 21: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije. ........................ 35 
 

  



 

 

 Januar 2016 Stran 6 

KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Programsko območje Slovenije in Madžarske. ................................................... 12 
Slika 2: Prioritetna investicijska področja EU 2014-2020. ................................................ 17 
Slika 3: Delovni sklopi projekta. ...................................................................................... 21 
Slika 4: Makro lokacije projekta. ...................................................................................... 27 
Slika 5: Struktura stroškov po tekočih cenah. .................................................................. 29 
Slika 6: Časovni načrt izvedbe investicije. ....................................................................... 30 
Slika 7: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja. .............................................................. 31 
Slika 8: Kadrovsko organizacijska shema. ...................................................................... 32 
 

  



 

 

 Januar 2016 Stran 7 

1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, 
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 

1.1 Navedba investitorjev oz. partnerjev v projektu 
 

Tabela 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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 5: 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 6: 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 7: 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 8: 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 9: 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 

 
 

1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

Tabela 10: 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 

 
 

  

mailto:holec@mail.datanet.hu
http://www.profuturus.eu/
mailto:info@profuturus.eu
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1.3 Navedba upravljavcev 
 
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 1.1. 
 
 

1.4 Navedba izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije 
 

Tabela 11: Podatki o izdelovalcu projektne in tehnične dokumentacije. 
 

 
 
Izdelovalec 
projektne in 
tehnične 
dokumentacije: 
 
 

UMARH d.o.o. PTUJ 
Ulica 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj 
 
Davčna številka: SI 84711434 
Spletna stran: http://www.umarh.si/       
E-mail: umarh@siol.net   
Telefon: +386 (0)2 748 14 40 
Odgovorna oseba: Urška Berlič, direktorica 

 
 

1.5 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in 
nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije 

 
Tabela 12: Podatki o strokovnih delavcih, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije. 
 

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 strokovna delavka za pripravo dokumentacije: Helena 
Kraupner 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Odgovorna 
strokovna delavka 
za pripravo 
dokumentacije: 

Podpis Žig 

 

http://www.umarh.si/
mailto:umarh@siol.net
http://www.obcina-apace.si/
mailto:info@obcina-apace.si
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

 

2.1 Analiza stanja na področju obravnavane investicije 
 
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 1: 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. 
 
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 
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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 
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.   
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2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 
 
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. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti 
 
Na področju turizma kot najperspektivnejše gospodarske panoge programskega območja so 
zaznane naslednje razvojne 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. 
 
Razvojne 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. 
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3.2 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 13: 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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3.3 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). 
 

 
 

Slika 2: 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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4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 

 

4.1 Alternativa »brez« investicije 
 
Alternativa »brez« investicije pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. V kolikor se 
načrtovani projekt ne bo realiziral, bo 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. Glede na trende v turistični panogi pa to pomeni stagnacijo in počasnejši razvoj.     
 
Predvsem je za trženje razpršene turistične ponudbe pomembna informiranost, izvedba 
intenzivnih komunikacijskih aktivnosti in usmerjanje turista na turistične točke. Zato 
predvidevamo, da bo brez investicije v izvedbo dogodkov in oblikovanja mreže čezmejnih 
odklop paketov »pobega« ter brez usklajenega delovanja vseh deležnikov, ostal neizkoriščen 
potencial programskega območja in posledično manj turističnih obiskov oziroma nočitev. 
 
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. 
 
Obstoječa situacija posebej negativno vpliva na kakovost življenja na manj razvitih delih 
programskega območja. V prihodnjih letih bo takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja 
zagotovo pripeljalo do odseljevanja in padca števila prebivalcev ter nadaljnjega 
poslabševanja demografskih kazalnikov, s čimer bo 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. Prav tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev projekta in izkoriščanje 
razvojnih možnosti.  
 
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba projekta nujno potrebna oziroma, 
da alternativa »brez« investicije ne rešuje problema izkoriščanja turističnih potencialov na 
programskem območju in njegovega trajnostnega razvoja.  
 
 

4.2 Opis variant »z« investicijo 
 
V nadaljnjo obravnavo sta bili vključeni dve varianti, ki zadovoljivo rešujeta problematiko 
nezadostnega izkoriščanja turističnih potencialov na programskem območju in omogočata 
zadovoljitev potreb ciljnih skupin. Varianti se razlikujeta po načinu izvedbe in virih 
financiranja (čezmejno, lokalno). 
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4.2.1 Varianta 1 (čezmejno, skupni projekt) 

 
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 ESCAPE 
ROOM). Vsi »pobegi« se bodo nanašali na kulturne in naravne vrednote posameznega 
čezmejnega območja. Sistem zbiranja »točk/gesel« pa bo motiviral uporabnike, da si 
ogledajo in doživijo čim več znamenitosti določenega območja/»pobega«. 
 
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. 
Nove produkte bo mogoče vključiti tudi v izobraževalne namene (naravoslovni, kulturni dan). 
V projektu bodo izvedeni tudi nekateri čezmejni dogodki, ki bodo prispevali k boljši 
diverzifikaciji in čezmejnemu povezovanju trajnostne turistične ponudbe. 
 
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. 
Prav to predstavlja dodano vrednost čezmejnega sodelovanja. Pri izvedbi bo izkoriščen 
skupni turistični potencial čezmejnega območja, novi produkti bodo vključeni v ponudbe 
regijskih turističnih ponudnikov. Tako bodo doseženi multiplikativni sinergijski učinki 
mreženja turističnih magnetov in lokalnih ponudnikov na manj razvitih območjih.  
 
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. 
 

4.2.2 Varianta 2 (lokalno, vsak partner posebej) 

 
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.  
 
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. 
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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 
tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIHIN TEKOČIH 
CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 
VREDNOSTI 

 

5.1 Vrsta investicije 
 

5.1.1 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 3: Delovni sklopi projekta. 
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5.1.2 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. 

 
 
 
 
 



 

 

 Januar 2016 Stran 24 

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. 

  



 

 

 Januar 2016 Stran 25 

5.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, 
prikazano posebej za upravičene in preostale stroške 

 

5.2.1 Ocena stroškov projekta po stalnih cenah 

 
Ocena stroškov za izvedbo projekta »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 14: 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 15: 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 

 

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov 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: 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, UMAR, september 2015), ki je prikazana v 
tabeli 16. 
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Tabela 16: 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 17 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2016. 
 

Tabela 17: 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 18: 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 

 
 

5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije 
 
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 
naročenih del in storitev. Za investicijske stroške je osnova za ocenjeno vrednost 
projektantski predračun ali izkustvena ocena strokovnjakov s posameznih področij. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O 
PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 
OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 

6.1 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
 

6.1.1 Predhodna idejna rešitev – študija 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta »Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti« (januar 2016) je nastal na podlagi naslednjih dokumentov: 

 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. 

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

 

6.1.2 Opis lokacije investicij 

 
Lokacije predvidenih investicij 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 4: Makro lokacije projekta. 
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Mikrolokacije ostalih 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. 
 

6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 

 
V tabeli 19 je prikazana specifikacija vrednosti projekta »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 19: 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 5. 
 

 
 

Slika 5: Struktura stroškov po tekočih cenah. 
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U
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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 € 



 

 

 Januar 2016 Stran 30 

6.1.4 Časovni načrt izvedbe investicije 

 
Vse aktivnosti projekta »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 6. 
 

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 6: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 

6.1.5 Varstvo okolja 

 
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). 
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 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 
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. 
 

 
 

Slika 7: Prikaz zmanjšanja obremenitve okolja. 
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6.1.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 
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. 
 

 
 

Slika 8: Kadrovsko organizacijska shema. 

VODJA PROJEKTA

Helena Kraupner

Občina Apače

ČLAN

Petra Golob
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ČLAN
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Občina Lenart

Ostali zaposleni

ČLAN

Darja Vudler

Občina Sveti Andraž

Ostali zaposleni

ČLAN

Suzana Vešligaj

ZVKDS MB

Ostali zaposleni

ČLAN

Dr. Milan Ojsteršek

UM FERI

Ostali zaposleni

ČLAN

Papp Bálint

Občina Monošter

Ostali zaposleni

ČLAN

B. Barbara Györkene

Občina Őriszentpéter

Ostali zaposleni

ČLAN

Karel Holec

KTD Andovci

Ostali zaposleni
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6.1.7 Predvideni viri 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 20: 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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6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. 
ekonomski upravičenosti projekta 

 
Pričakujemo, da bo izvedba projekta »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 trajnost projekta. 
 
Ekonomska upravičenost investicije bo podrobneje obravnavana v investicijskem programu 
oziroma v sklopu izdelave analize stroškov in koristi. Analiza variant »z« investicijo, ki je 
predstavljena v poglavju 4.2 je pokazala, da je varianta 1 racionalnejša. Zato bo za potrebe 
izračuna ekonomske upravičenosti projekta za to varianto izdelana analiza stroškov in koristi 
(CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko upravičenost projekta.  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

7.1 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 
Glede na vrednost izbrane variante investicije (818.987,61 EUR brez DDV) je v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) potrebno izdelati dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program IP. Izdelava predinvesticijske zasnove 
(PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna. 
 
Na področju priprave projektne in tehnične dokumentacije so bile izdelane idejne zasnove in 
popisi predvidenih del. Za potrebe izvedbe javnih razpisov za izbiro zunanjih izvajalcev del in 
storitev bodo projektni partnerji pripravili ustrezne razpisne dokumentacije. Prav tako so v 
času izvedbe projekta predvidene izdelave šestmesečnih poročil partnerja in poročila 
vodilnega partnerja za projekt kot celoto.  
 

7.2 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije 

 
Tabela 21: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije. 

 

Vrsta dokumentacije Datum priprave 

Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) 

Januar 2016 

Investicijski program (IP) Januar 2016 

Priprava razpisnih dokumentacij za javni 
razpis za izbiro zunanjih izvajalcev 

September 2016 

Priprava projektnih poročil 

Marec 2017 
September 2017 

Marec 2018 
September 2018 
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