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KOMUNIKACIJSKA  
BROŠURA

Projekt Innovative Location, katerega ključni namen je bila »vzpostavitev 

sodelovanja občin in občanov, z namenom skupnega razvoja komunalnih 

storitev, lokacij in razvoja delovnih mest« je potekal od 1.7.2018 do 

31.12.2021. Prvotno je bil načrtovano da se projekt zaključi 30.6.2021, vendar 

smo zaradi izrednih okoliščin povezanih z epidemijo virusa COVID-19, projekt 

podaljšali za dodatnih šest mesecev. Projekt je bil sofinanciran s strani 

programa Interreg Slovenija – Avstrija, pri projektu pa so sodelovali štirje 

projektni partnerji iz obeh strani meje. Iz Avstrije je prihajal vodilni partner 

projekta Regional Entwicklung Oststeirmark in Area M Styria, iz Slovenije 

pa sta sodelovala Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in BSC Kranj, 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske.

Vsak od projektnih partnerjev je v projekt vključil še več občin iz svojih 

regij. Vsem vključenim občinam je bilo skupno da je šlo za manjše občine, 

ki ležijo blizu večjega mestnega središča, kamor gravitira večina služb in 

gospodarskega življenja.

Projekt je potekal v treh večjih sklopih, ključne povzetke le teh pa 

povzemamo v nadaljevanju. 
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ČEZMEJNA PRIPRAVA 
SKUPNIH STANDAROV

 RAZVIJANJE KOMPETENC

V okviru tega projektnega sklopa smo organizirali obi-
ske vseh štirih regij vključenih v projekt. V vsaki od regij so 
predstavniki projektnih partnerjev ter predstavniki lokalne-
ga in regionalnega gospodarskega življenja predstavili svoje 
regije, s poudarkom na razvoju lokacij in gospodarskem ra-
zvoju regij. Določene lokacije smo obiskali tudi na terenu. 
Na ta način smo pridobili odličen začetni vpogled v stanje 
v posameznih regijah na področju upravljanja lokacij, kar 
nam je dalo dobro izhodišče za delo na projektu.

V drugi fazi tega projektnega sklopa smo projektni 
partnerji, s pomočjo zunanjih izvajalcem pripravili celovit 
»Priročnik za upravljanja lokacij«. Priročnik predstavlja 
celovit prikaz upravljanja lokacij za manjše občine. Ker gre 
za prvi tovrsten priročnik v naših regijah je bil pospremljen 
z veliko zanimanja. Občine so ga ocenili kot zelo uporab-
nega predvsem z vidika prenosa dobrih praks, ki na tem 
področju že obstajajo predvsem  na avstrijski strani meje. 

T1
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PRENOS ZNANJA

Ključni namen tega projektnega sklopa je bil izmenjava znanj in večanje kompetenc 
članov projektnih timov in lokalnih deležnikov v vseh vključenih občinah in regijah. Naj-
pomembnejši dosežek tega projektnega sklopa predstavlja večdnevna ekskurzija v Švedsko 
regijo Halland. Švedska regija Halland je bila za izvedbo študijske ekskurzije izbrana po 
obsežni raziskavi v kateri smo želeli identificirati regijo v Evropi, s podobnimi karakteri-
stikami, kot jih imajo regije, ki so sodelovale v projektu Innovative Location. Iskali smo 
regijo z dobro razvitim sistem upravljanja lokacij, ki je v preteklosti doživela industrijsko 
preobrazbo, leži pa blizu večjega urbanega središča h kateremu tudi gospodarsko gravitira. 
Regija Halland se je izkazala, kot zelo dobre izbor, saj gre za manjšo regijo, ki jo po veči-
ni sestavljajo manjše občine. Regija je bila v preteklosti srce švedske tekstilne industrije, ki 
je z razmahom poceni proizvodnje na daljnem vzhodu začela propadati. Leži pa v nepo-
sredni bližini drugega največjega švedskega mesta Göteborg, ki velja za center švedske in-
dustrije. Tridnevni študijski obisk smo izvedli v septembru 
2019. Delegacijo so sestavljali predstavniki lokalnih in re-
gionalnih odločevalcev ter gospodarstveniki iz sodelujočih 
regij. V okviru obiska smo obiskali dobre prakse s področja 
vodenja občin in regij, upravljanja lokacij ter sodelovanja 
z lokalnim gospodarstvom. Obiskali pa smo tudi tehnolo-
ški park v Goteborgu in univerzo v Halmstadu. Udeleženci 
so bili nad obiskom navdušeni, navdihnilo jih je predvsem 
povezovanje ter dolgoročne vizije razvoja, ki jih imajo prip-
ravljene v regiji. 

Obisk Švedske je pripravil projektni partner BSC 
Kranj. Ostali projektni partnerji pa so v okviru tega pro-
jektnega sklopa pripravili dogodke, na katerih so krepili 
znanja lokalnih odločevalcev za profesionalni razvoj loka-
cij. Dogodek projektnega partnerja Area M, je potekal 28. 
novembra v živo v Leobnu v Avstriji. Na dogodku smo ude-
ležencem najprej predstavili priročnik za upravljanje loka-
cij nato pa so sledile dobre prakse iz švedskega študijskega obiska, ki so jih predstavili naši 
švedski partnerji, kar je na udeležence napravilo velik vtis. V zadnji fazi dogodka so udele-
ženci v manjših fokusnih skupinah, iskali rešitve in priporočila za implementacijo dobrih 
praks v naše okolje ter za izboljšanje sistema upravljanja lokacij v sodelujočih regijah. Za-
radi epidemije virusa COVID-19, je bil dogodek projektnega partnerja REO izveden kot 
hibridni dogodek, ZRS Bistra Ptuj pa je pripravili virtualni dogodek. Na obeh dogodkih 
so bile predstavljene dobre lokalne prakse s področja upravljanja lokacij s poudarkom na 
možni transformaciji v sodelujoče regije. Ti dogodki so bili v prvi vrsti namenjeni lokalnim 
odločevalcem in zaposlenim v občinskih upravah sodelujočih občin. 

Za splošno zainteresirano javnost, primarno za predstavnike lokalnega gospodarstva 
pa smo v vsaki regiji organizirali informativne prireditve (Road Showe). Informativne pri-
reditve v Kranju in Ormožu so bile tako namenjene predstavitvi projekta, priročnika za 
upravljanja lokacij ter dvigu kompetenc lokalnega gospodarstva za prihod tujih investitor-
jev. Projektni partner REO pa je v juniju 2021 pripravil večjo mednarodno konferenco z 
udeležbo tako slovenskih kot avstrijskih gostov in udeležencev. 
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RAZVOJ STRATEGIJ

Analize lokacij pripravljene v prejšnji fazi so bile po-
tem podlaga za pripravo razvojno naravnanih strategij. Pri 
tem projektnem sklopu smo poizkusili uporabiti čim več 
znanja, ki smo ga pridobili med izvajanja lokacijskih aka-
demij in študijskih obiskov.  Vsak partner je najprej prip-
ravil lokalne strategije lokacij vezane na nadaljnji razvoj v 
projektu sodelujočih občin. V naslednji fazi smo za vsako 
od sodelujočih regij pripravili tudi regionalne strategije ra-
zvoja lokacij. Kot ključni dokument te projekte faze pa lah-
ko izpostavimo čezmejno strategijo lokacij, ki jo je pripravil 
projektni partner REO. V njej je povzel ključne ugotovitve 
vseh projektnih partnerjev. Na podlagi regionalnih razvoj-
nih strategij je bila izdelana osnova za nadalnje čezmejno 
povezovanje predvsem na področju upravljanja lokacij in 
tesnejšega sodelovanja med občinami in gospodarstveniki 
iz obeh strani meje.

RAZVOJ 
STANDARIZIRANIH 
INSTRUMENTOV IN 
SKUPNIH RAZVOJNIH 
STRATEGIJ

ANALIZA LOKACIJ

Pri tem projektnem sklopu je vsak projektni partner 
pripravil detajlne analize lokacij v sodelujočih občinah. V 
začetku je bila izdelana skupna zasnova in razvoj instru-
mentov, kot podlaga za analize v nadaljevanju. Projektni 
partnerji so nato pripravili analize občin s poudarkom na 
gospodarskem stanju v občinah in detajlnih pregledih ob-
stoječih poslovnih con v občinah. Predvsem ta del je pred-
stavljal veliko dodano vrednost za občine, saj je v mnogih 
primerih šlo za prvi tovrsten in celovit pregled poslovnih 
con. Ta pregled je zajemal tudi rangiranje poslovnih con, 
faktor popolnjenosti ter pregled možnosti za nadaljnji ra-
zvoj in širitev posameznih poslovnih con. 

T2
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PILOTNI RAZVOJ TOP LOKACIJ

Pilotne akcije v okviru tega sklopa so bile izvedene na 
gorenjskem in v avstrijski regiji Gornja vzhodna Štajerska 
(Obersteiermark Ost). Na gorenjskem so bile pilotne aktiv-
nosti izvedene v občinam Kranj, Jesenice in Škofja Loka. V 
vsaki od teh občin smo na podlagi opravljenih analiz izbra-
li eno poslovno cono s potencialom za nadaljnjo rast in ra-
zvoj. Šlo je za poslovne cone z izzivi, ki so zavirali nadaljnji 
razvoj teh con. S pilotnimi projekti smo te izzive uspešno 
naslovili. 

V občini Škofja Loka smo pilotne aktivnosti izvedli v 
poslovni coni Betonarna Tehnik. Gre za degradirano obmo-
čje bivše betonarne, z velikim potencialom za razvoj manjših 
obrtnih dejavnosti, ki so eden od stebrov razvoja malega go-
spodarstva v Škofji Loki. Skupaj z lastniki v poslovni coni, 
občino in zunanjim izvajalcem smo pripravili sistem razvoja 
in upravljanja lokacije, da se bo lahko razvila v TOP lokacijo. 

V občini Jesenice smo pilotni projekt izvedli v poslov-
ni coni Jesenice. Tudi v tem primeru gre za degradirano 
območje, na področju katerega je včasih delovala železarna 
Jesenice. S pomočjo projekta smo pripravili dokumentacij-
sko zasnovo za ureditev območja s predlogom sistema orga-
niziranja poslovne cone Jesenice. S pomočjo tega sistema, 
se bo poslovna cona Jesenice lahko razvija v TOP lokacijo z 
odlično lego ob avtocesti in v neposredni bližini gospodar-
sko zelo dobro razvite avstrijske Koroške. 

V Kranju smo pilotne aktivnosti skoncentrirali na ob-
močje poslovne cone Planika. Tudi v tem primeru gre za 
degradirano območje bivše tovarne obutve Planika s ve-
likim potencialom za nadaljnji razvoj. Poslovna cona je 
umeščena na dobri lokaciji, blizu mestnega središča ter bli-
zu zemljišč kjer je v bližnji prihodnosti predvidena novo-
gradnja stanovanjskih objektov. V coni je trenutno veliko 
manjših lastnikov, ki opravljajo zelo različne dejavnosti v 
večji meri povezanih s storitvam in trgovino. V več sku-
pnih delavnicah z lastniki v poslovni coni smo identificirali 

SKUPNO IZVAJANJE 
PILOTNIH PROGRAMOV  
IN SODELOVANJ

Sklop T3 je bil namenjen izdelavi konkretnih pilotnih 
akcij v sodelujočih regijah in občinah. Pilotne akcije lah-
ko označimo kot ključen prispevek projekta, saj so resnič-
no pustile močan pečat na terenu. Pilotne akcije so bile iz-
vedene v okviru treh tematskih sklopov, ki jih podrobneje 
prestavljamo v nadaljevanju. Vse pilotne akcije so bile iz-
vedene na podlagi analiz in strategij izvedenih v prejšnjih 
fazah projekta.

T3
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možnega sodelovanja pri organizaciji in predstavljanju lo-
kacij na različnih mednarodnih dogodkih (predstavništev, 
delegacije, Slovenski dnevi v tujini, dogodki poslovnih klu-
bov in gospodarskih zbornic/združenj) in na mednarodnih 
sejmih (Messe Klagenfurt, EXPO REAL, MIPIM idr.).

Prav tako se je kot dobro pokazalo sodelovanje med 
različnimi inštitucijami na nacionalnem (SPIRIT Sloveni-
ja), regionalnem (RRA Podravje – Maribor) in lokalnem 
nivoju. S pripravo različnih digitalnih orodij za promoci-
jo in privabljanje investitorjev smo dvignili kakovost prip-
ravljenih materialov (informacij), za boljši marketing loka-
cij in za potrebe privabljanje investitorjev. S promocijskim 
dogodki (predstavitve, obiski lokacij, predstavitev in ogle-
di dobrih praks, mreženje idr.) in z aktivacijo lokalnih de-
ležnikov (občine, inštitucije, podjetja) smo dvignili zavest 
o nuji in potrebi o strateškem načrtovanju razvoju lokacij 
(ustrezna infrastrukturna opremljenost lokacij/zemljišč) in 
vzpostavitvi profesionalnega upravljanja lokacij.

Tudi na Vzhodnem Štajerskem je bila pilotno izvedena 
obsežna marketinška kampanja s ciljem promocije regije za 
prihod talentov in tujih investitorjev. V sklopu teh akcij je 
bila pripravljena pregledna in lično oblikovana infografska 
brošura o regiji in njenih značilnostih. Nato je bila prip-
ravljena dobro vodena, trimesečna promocijska kampa-
nja, ki je potekala na nivoju celotne regije. S pomočjo jum-
bo plakatov, kratkih videov in prek gospodarskih nosilcev 
v regiji, se je zainteresirano javnost informiralo o gospo-
darskih prednostih in ključnih pozitivnih lastnosti v regiji 
(dobra delovna sila, dobro razmerje med delom in prostim 
časom, čisto in zeleno okolje….). S 40 plakatnimi mesti 

izzive in težave, ki preprečujejo nadaljnji razvoj. Tako smo 
skupaj pripravili sistem razvoja poslovna cone s predlo-
gi za rešitvijo težav s skupnim premoženjem ter skupnim 
upravljanje poslovne cone, ki bi lahko služil tudi kot pri-
mer dobre prakse za druge poslovne cone v regiji. 

V avstrijski regiji Gornja vzhodna Štajerska je bila 
pripravljena obsežna študija in regionalni master plan za 
razvoj regijskih TOP lokacij. Regija ima velik razvojni po-
tencial, saj gre za urbano alpsko regijo, ki svoj nadaljnji ra-
zvoj gradi na inovativnosti, raziskavah in visoko tehnološki 
proizvodnji. V okviru master plana smo identificirali dve 
razvojni smeri oziroma razvojne kompetence za dve največ-
ji mesti v regiji in sicer za mesti Kapfenberg in Leoben. Po 
načrtih za prihodnost bo tako razvojna prioriteta raziskave 
in razvoja fokus mesta Leoben, razvojna prioriteta inovaci-
je in proizvodnja pa bo locirana v mestu Kapfenberg. Obe 
mesti pa bosta skupaj delovali pri ustvarjanju atraktivnega 
okolje za mlade talente in start up podjetja, kar bo pripo-
moglo k razvoju TOP lokacij v tej regiji. 

Avstrijska Vzhodna Štajerka in slovenska regija Pod-
ravje, sta se v okviru pilotnih aktivnosti bolj osredotočila 
na marketinške rešitve in dvig regijskih kompetenc za pri-
hod tujih investitorjev. Projektni partner ZRS Bistra Ptuj 
Skupaj je skupaj z občinami in drugimi deležniki razvijal 
koncept marketinga lokacij – koncept »aktivnega kovčka za 
investitorje«. Pripravili smo vrsto digitalnih orodij za e-pro-
mocijo in predstavitev lokacij (spletna stran, socialni medi-
ji, predstavitveni in promocijski videji, e-brošura, članki v 
tujih medijih idr.) in s tem lažje privabljanje investitorjev 
v naše lokacije. Pripravljali in raziskovali smo nov koncept 
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zadnjem hipu odpovedati, tako da smo ga izvedli zgolj v 
virtualnem okolju. Bi pa v okviru tega izpostavili še izje-
mno uspešen obisk slovenske delegacije podjetnikov in lo-
kalnih odločevalcev na avstrijskem Koroškem. Tam smo si 
ogledali primere dobrih praks s področja inovacij in uprav-
ljalna lokacij ter spletli konkretne stike s predstavniki Slo-
venske gospodarske zveze v Celovcu. Predvsem sodelovanje 
s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu, že daje konkret-
ne rezultate in je zagotovilo, da bo projekt živel tudi po ura-
dnem zaključku projektnih aktivnosti.

Drugi steber pa je povezan s pripravo in izvedbo ak-
tivnosti, ki imajo trajnosti potencial. Poleg že prej ome-
njenih gospodarskih povezovanj so bile temu namenjene 
predvsem pilotne aktivnosti. Te aktivnosti, skupaj s pre-
dlogi za trajnostno nadaljevanje teh aktivnosti, prilagamo 
v nadaljevanju. 

v Fürstenfeldu, Gleisdorfu, Weizu in Hartbergu je vodil-
ni partner za regionalni razvoj Oststeiermark (REO Weiz) 
ustvaril edinstveno prodajno točko in močno javno pozici-
oniranje gospodarske regije Vzhodne Štajerske.

Manjši del marketinških aktivnosti, pa je bil pilotno 
izveden tudi v Gorenjski regiji in sicer večinoma v občini 
Tržič. Na podlagi opravljene analize smo identificirali obči-
no Tržič, kot območje z velikim potencialom za prihod in-
vestitorjev, saj ima veliko praznih površin in zelo živahno in 
dobro delujoče podjetniško okolje. Za lokalne podjetnike 
smo tako organizirali več aktivnosti s ciljem promocije in-
vesticij in priprave na prihod investitorjev v to območje. V 
ta namen smo pripravili serijo delavnic in izobraževanj.  Za 
delegacijo tržiških odločevalcev in predstavnikov gospodar-
stva s območja Gorenjske smo organizirali tudi dvodnevni 
obisk sejma Expo Real v Munchnu, ki velja za največji in-
vesticijski sejem v Evropi. Na sejmu so lahko udeleženci s 
prve roke spoznali kaj pričakujejo investitorji ter na kakšen 
način je potrebno predstaviti svoje investicijske priložnosti. 
Na podlagi teh spoznanj smo pripravili tudi 3D renderje za 
poslovno cono BPT v Tržiču s pomočjo katerih bodo sedaj 
lažje naslavljali potencialne investitorje. 

VZPOSTAVITEV  
TRAJNOSTNEGA SODELOVANJA

Pomemben del projektnih aktivnosti je predstavljalo 
tudi skrb za to da bo projekt živel dalje tudi po zaključku 
financiranja projekta s strani programa Interreg Slovenija 
– Avstrija. To je potekalo skozi dva stebra. V prvem stebru 
smo želeli povezati podjetja iz obeh strani meje, s poten-
cialom za skupno sodelovanje in poslovanje. V ta namen 
smo skozi celoten čas trajanja projekta organizirali »hitre 
zmenke« med zainteresiranimi podjetji iz Slovenije in Av-
strije. Zaradi ukrepov povezanih s epidemijo virusa CO-
VID-19, je večina teh srečanj potekala v virtualnem okolju. 
Zelo pa nas veseli, da smo kljub temu uspeli organizirati 
obisk delegacije avstrijskih odločevalcev in gospodarstve-
nikov na Gorenjskem in v Podravju. Na obisku smo jim 
predstavili uspešna regijska podjetja in dobre prakse s pod-
ročja upravljanja lokacij ter inovacij. Obisk je vse udeležen-
ce navdušil in prepričani smo, da se bodo iz njega razvila 
tudi nadaljnja gospodarska sodelovanja med sodelujočimi 
subjekti. Podoben obisk slovenske delegacije na avstrijskem 
Štajerskem, smo morali zaradi ukrepov COVID-19, žal v 

NIKLAS

S P E N G L E R E I

G L A S E R E I

R A I S C H A U E R

www.oststeiermark.at/metalllehre

METALLER:IN WERDEN

I N  D E R  O S T S T E I E R M A R K

Was dich als Metaller:in erwartet

• Mindestens EUR 1.549,40 lt. Koll. im letzten Lehrjahr

• Hochwertige Ausbildungen und vielseitige  

Berufsmöglichkeiten

• Facharbeit mit Lehre, Matura und/oder  

Meisterprüfung

Arbeite und lebe dort, wo deine Freunde sind!

• Geregelte Arbeitszeiten und viel Freizeit

• Aktives soziales Umfeld

• Zeit für Hobbies, Vereine und deine Familie

• Ein sicherer Job in der Region -  

Aufstiegsmöglichkeiten inklusive!

Die Metallbranche in der Oststeiermark…
…ist der größte Arbeitgeber der Region…beschäftigt jede 8. Arbeitskraft 

…ist Job-Garant für mehr als 10.000 Arbeitskräfte

Alle Infos und Jobmöglichkeiten unter

Diese Initiative wurde aus Mitteln des Projektes Innovative Location im Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien- 
Österreich und aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes finanziert.

Lehre daheim! 

Dort, wo Familie & Freunde sind!

SARA

S V O B O D A 

M E T A L L T E C H N I K
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TRAJNOSTNO 
NADALJEVANJE PROJEKTA

V poročilu predstavljamo ključne rezultate projekta, predstavljene kot 

dobre prakse izvedene s strani vseh štirih sodelujočih partnerjev v projektu. 

Partnerji v projektu so bili BSC Kranj in ZRS Bistra Ptuj iz Slovenije ter Area M 

Styria in Regions Entwicklungs und Management Oststeiermark iz Avstrije. 

Za to poročilo so pripravili pregled skupaj sedmih dobrih praks iz širšega 

nabora upravljanja in razvoja inovativnih poslovnih con.
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Predstavljene so naslednje najboljše prakse: (1) Akademija lokaciji 

– študijski obisk na Švedskem, (2) Razvoj in uporaba pilotnih modelov v 

poslovnih conah Gorenjske, (3) Model organiziranosti delovanja regijske 

točke – Vstopna točka »One-Stop-Shop« kot podporno okolj za privabljanje 

vlagateljev, (4) Priročnik za uspešno upravljanje spletnega mesta, (5) 

Upravljanje zagona »Varno nastavi GO«, (6) Model marketinga TOP lokacij in 

(7) Model plakatne kampanje.

Najboljše prakse opisujemo skozi naslednje skupine skupnih značilnih 

elementov: (1) povezovanje deležnikov okoli posamezne poslovne cone, (2) 

skrb za kakovostno upravljanje, (3) zagotavljanje infrastrukture poslovne 

cone, (4) promocija in (5) privabljanje investitorjev.

Tveganje projektov financiranih iz EU sredstev je njihova dolgoročna 

trajnost po zaključku projekta in končanem financiranju iz programa EU. 

Prav iz tega razloga je na koncu pripravljeno priporočilo oziroma skupek 

namigov, kako nadaljevati s projektom in zagotavljati in nadgrajevati 

njegovo trajnost. Ocenjujemo, da ima z ustrezno aktivacijo projektnih 

partnerjev in drugih deležnikov projekta ta dobre možnostmi za trajnostno 

nadaljevanje. 
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Končni cilj tega dokumenta je torej predstaviti najbolj-
še prakse aktivnosti, ki so nastale v okviru projekta pod 
okriljem posameznih partnerjev in predstavljajo zgolj zgle-
de potencialov, ki bi se lahko uresničili ob zagotavljanju 
osnovnih materialnih in drugih virov ter sodelovanju vseh 
zainteresiranih deležnikov regionalnih in lokalnih skupnos-
ti ter vseh podpornih inštitucij, katerih poslanstvo je med-
narodno in tudi čezmejno sodelovanje.

UVOD

Eden od ciljev delovnega sklopa v okviru projekta 
Innovative Location je najboljša možna evalvacija rezulta-
tov projekta v skladu z danimi možnostmi, viri in ob pred-
postavki vseh zaznanih omejitev. Namen evalvacije je skrb 
za trajnostno sodelovanje in oblikovanje predlogov za vzpo-
stavitev trajnosti. Slabost nekaterih razvojno naravnanih 
projektov, ki so financirani s strani Evropske skupnosti in 
med drugim tudi naslavljajo med-regionalno in čezmejno 
sodelovanje in kohezivnost, je prav v slabši trajnosti ozi-
roma trajnostnem delovanju takih projektov. Prepogosto 
se namreč dogaja, da so kljub konsenzu vseh sodelujočih 
partnerjev in zunanjih deležnikov posameznega projekta, 
končni rezultati in predvsem stalni viri financiranja preki-
njeni, kar pogosto resno ogrozi celo nadaljevanje prepozna-
nih dobrih praks, ki se izoblikujejo med formalnim traja-
njem projekta. 

Ta dokument je nastal na podlagi rezultatov razvoja 
priročnika in akademije iz delovnega sklopa 1 tega projek-
ta, razvoja strategij lokacije v delovnem sklopu 2 in rezulta-
tov pilotnih modelov iz delovnega sklopa 3, ki so bili sku-
paj ocenjeni s strani regij in občin, v katerih se nahajajo 
partnerji in drugi deležniki projekta. Prav tako so v tem do-
kumentu upoštevani rezultati zunanje evalvacije projekta v 
delovnem sklopu. Na podlagi skupne analize je tako razvit 
skupen koncept, kako se lahko rezultati projekta trajnostno 
razvijajo naprej in zagotavljajo vzdržnost na lokalni, regio-
nalni in čezmejni ravni.

1
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METODOLOGIJA 
DOKUMENTA

Končni cilj priprave tega dokumenta je izdaja dvo-
jezične končne brošure projekta, za kar je v projektu za-
dolžen Projektni partner PP3 (BSC), ki je v sodelovanju z 
vsemi projektnimi partnerji in zunanjim sodelavcem prip-
ravil metodologijo in izvedbo tega dokumenta. V njej so 
natančno predstavljeni aktivnosti in rezultati projekta, z 
namenom pokazati, kaj se lahko s takšnim projektom na 
takšnem obmejnem območju doseže. Hkrati so v doku-
mentu v strnjeni obliki predstavljene metode dela, doseže-
na spoznanja in pri tem pridobljene izkušnje, za namenom 
drugim regijam in akterjem tako iz Slovenije kot Avstrije 
predstaviti možnosti pridobitev iz takšnega projekta.

Metodologija izdelave dokumenta je metodološko-raz-
iskovalno gledano temeljila na kvalitativnem raziskovanju 
in je vsebovala naslednje korake: (1) določitev strukture do-
kumenta, (2) analize sekundarnih podatkov, (3) pridobi-
vanja primarnih podatkov od vseh udeleženih projektnih 
partnerjev, (4) analiza informacij z metodami deskripcije, 
sinteze in komparacije z elementi ekspertnih ocen, (5) obli-
kovanja povzetkov in (6) priprave priporočil za nadaljeva-
nje projekta. Ta dokument lahko torej razumemo v vlo-
gi kvalitativne analize rezultatov projektov in postavljene 
osnove za načrtovanje novih aktivnosti, ki bi pomenile ko-
rak k trajnosti izvajanje v tem projektu zastavljenih in zag-
nanih aktivnosti inovativnih poslovnih con.

NAMEN IN CILJI 
DOKUMENTA

Prvi cilj in posledično rezultat dokumenta je podrob-
no dokumentiranje projektnih izkušenj vsakega projek-
tnega partnerja. Vsebina te dokumentacije je opis glavnih 
aktivnosti projekta, kot so priročnik, strategija in pilotni 
modeli ter njihovo delovanje in uspehi. Povsem podrobno 
so ovrednoteni in predstavljeni rezultati in dosežki pilotni 
modelov oziroma projektov. Nastala dokumentacija tako 
predstavlja osnova za nadaljnji razvoj v tem projektu razvi-
tih instrumentov in nadaljnje izvajanje strategij in aktivno-
sti, kar v svojem bistvu razumemo kot dolgoročno trajnost 
aktivnosti projekta.

Na podlagi dokumentacije o projektnih izkušnjah je 
izdelana skupna zasnova vseh partnerjev za nadaljevanje 
v projektu razvitih strategij in aktivnosti, kar predstavlja 
pričujoči dokument. V tej zasnovi je podrobno prikazano, 
kako lahko projektni partnerji in drugi deležniki zavarujejo 
aktivnosti na lokalni in regionalni ravni in v kakšni obliki 
se bo nadaljevalo čezmejno sodelovanje. Ker je lahko razvoj 
skupne oziroma čezmejne gospodarske lokacije uspešen le 
takrat, ko je zagotovljeno širše nadaljevanje čezmejnega so-
delovanja med regijami in občinami, bo je nalogi ob koncu 
projekta posvečena posebna pozornost. Namen tega je, da 
se rezultati tega storitvenega paketa tudi medijsko izposta-
vijo in objavijo v skupni končni brošuri. Kar bo znatno pri-
spevalo k promociji, popularizaciji in širši prepoznavnosti 
rezultatov projektu in nujnosti njegovega nadaljevanja v 
smislu zagotavljanja trajnosti delovanja ključnih aktivnosti.

2
3
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PREDSTAVITEV DOBRIH 
PRAKS UDELEŽENCEV

V tem poglavju predstavljamo najboljše prakse, kot so 
jih prepoznali posamezni partnerji v projektu iz nabora ak-
tivnosti, ki so jih izvajali v času trajanja projekta. Partnerji 
v projektu so bili BSC Kranj in ZRS Bistra Ptuj iz Slove-
nije ter Area M Styria in Regions Entwicklungs und Ma-
nagement Oststeiermark iz Avstrije. V tem vrstnem redu si 
sledijo tudi predstavitve posameznih dobrih praks posame-
znih partnerjev. Skupaj je v dokumentu predstavljenih se-
dem dobrih praks.

4
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preko spleta, je delovna skupina opravila tudi predhodni 
obisk na terenu, kjer so organizatorji obiskali vse možne 
lokacije, spoznali ključne regijske akterje in skupaj z njimi 
pripravili zares kakovosten program za kasnejši obisk več-
je skupine deležnikov. Delo na tej dobri praksi se je začelo 
kmalu po začetku projekta Innovative Location.

Po opisanih pripravljalnih dejavnostih je dejanski 
obisk potekal od 8. do 12. septembra 2019. Regijo Hal-
land je obiskala delegacija 24 predstavnikov slovenskih in 
avstrijskih lokalnih in regijskih oblasti. Obisk je zajemal 
ogled in predstavitve naslednjih ključnih točk: (1) Regija 
Halland, (2) Občina Varberg, (3) Univerza v Halmstad-
tu, (4) Podjetniški inkubator Halmstadt, (5) Občina 
Gothenburg, (6) Agencija za privabljanje investicij in ta-
lentov v Gothenburghu, (7) Tehnološki park Lindholmen, 
(8) Agencija za razvoj turizma v Gothenburgu in (9) Razi-
skovalni inštitut Alexsanderson.

Ključni namen obiska je bil predstavnikom sloven-
skih in avstrijskih občin ter regij predstaviti dobre prakse 
na področju upravljanja lokacij, inovacij, gospodarstva, 
sodelovanje in regionalnega razvoja. Udeleženci študijske-
ga obiska, so bili nad obiskanimi lokacijami in predsta-
vljenimi praksami zelo zadovoljni. S švedskimi gostitelji 
so si izmenjali kontakte za bolj poglobljeno sodelovanje 
v prihodnje. Tudi v BSC Kranj so v stiku z inštitucija-
mi na Švedskem zaradi morebitnega sodelovanje v priho-
dnosti, predvsem na področju evropskih kohezijskih skla-
dov. Pričakovati je, da se bodo rezultati te aktivnosti imeli 
vpliv predvsem na dolgi rok, zaželeno tudi v spremenjeni 

4.1 BSC KRANJ, SLOVENIJA

BSC Kranj je predstavil dve dobri praksi in sicer iz-
vedbo študijskega obska v regiji Halland na Švedskem in 
Razvoj in uporaba pilotnih modelov v poslovnih conah 
Gorenjske.

4.1.1 AKADEMIJA LOKACIJ –  
ŠTUDIJSKI OBISK NA ŠVEDSKEM

Ogled dobre prakse je potekal v švedski regiji Halland 
in mestu Gothenburg. Regija Halland je bila za obisk iz-
brana na podlagi obsežne raziskave, katere cilj je bil po-
iskati inovativno regijo v Evropi, ki bi bila po lastnostih 
podobna slovenskim in avstrijskim regijam, vključenim v 
projekt Innovative Location. Namen je bil obiskati regijo 
z manjšimi mesti, ki je blizu večjega urbanega središča in 
ima v preteklosti znatne izkušnje z odpravljanjem težave 
zaradi propada večjih industrijskih kompleksov. Na pod-
lagi teh parametrov je bila izbrana regija Halland, ki leži 
blizu drugega največjega švedskega mesta Gothenburg. 
Regija Halland je bila v preteklosti center švedske tekstil-
ne industrije in se je po njenem propadu uspešno trans-
formirala, prestrukturirala in prilagodila novim gospo-
darskim razmeram.

Regije, ki so vključene v projekt Innovative Location, 
imajo povečini manjša mesta, ki se soočajo S precejšnjo 
z izgubo delovnih mest in posledično migracijami prebi-
valstva v bližino večjih urbanih središč (Ljubljana, Mari-
bor, Gradec, Dunaj). Predstavnikom regij in občin, ki so se 
udeležili študijskega obiska, je bil namen predstaviti dob-
ro prakso, to je evropsko regijo, ki ima podobne razvojne 
parametre in se dobro spopada s podobnimi izzivi. Regijo 
Halland zelo uspešno premaguje izzive ustvarjanja novi de-
lovnih mest, spodbujanja inovacij, vzpostavljanja sodelova-
nja in privabljanja talentov v regijo.

Ključna metoda pri tej dobri praksi je bil organizaci-
ja študijski obisk, s katerimi je bilo 24 predstavnikom av-
strijskega in slovenskega lokalnega ter regionalnega razvoja 
omogočena seznanitev in vpogled v organizacijo in delo-
vanje švedske regije Halland. Podlaga za uspešen študijski 
obisk je bila obsežna raziskava več evropskih regij, s kate-
ro smo iskalo tisto regijo, ki bi bila najprimernejša za tovr-
stni obisk. Po izboru regije Halland, je bilo zelo pomembno 
pripraviti dober in relevanten program obiska, od katere-
ga bi udeleženci lahko pridobili kar največ. Poleg raziskave 
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oziroma proračuna. Organizacije, ki jih je obiskala dele-
gacija, upravljajo z znatno večjimi proračuni od primer-
ljivih organizacij v Sloveniji in Avstriji. Na Švedskem se 
zavedajo, da morajo biti vsebine s področja regionalnega 
razvoja, spodbujanja inovativnosti, podpori gospodarstva, 
privabljanja tujih investitorjev in talentov in druge soro-
dne aktivnosti izpeljane izredno kakovostno in na najviš-
ji profesionalni ravni. Tako na lokalnem in regionalnem 
nivoju in na strani nacionalnih organov tovrstnim vsebi-
nam namenja velik znesek proračunskih sredstev. Rezultat 
so vsebine, aktivnost, marketinške kampanje in projekti, 
ki so izpeljane na izjemno visoki ravni, kar se odraža tudi 
na odličnih rezultatih.

Glede na izjemno visoko stopnjo razvitosti področja 
upravljanja in managementa lokacij na Švedskem, bi bilo 
izjemno smiselno nadaljevati s komunikacijo in izmenja-
vo dobrih praks s tem geografskim področjem. Kot pose-
bej zanimiva za to se kaže omenjena regija Halland, saj ima 
izjemno veliko podobnosti z regijami v Sloveniji in Avstri-
ji, kar omogoča hitro implementacijo dobrih praks na pri-
merljivih vzorcih. Kot najboljša možnost nadaljnjega sode-
lovanja se kaže možnost skupne prijave na transnacionalne 
razpise v prihodnji finančni perspektivi. Kot najbolj zani-
mive in hitro aplikativne možnosti so predvsem na podro-
čju podjetniških inkubatorjev, podpore start-up podjetjem 
ter sodelovanja z Univerzo v Halmstadu na področju pa-
metnih mest.

miselnosti za več regionalnega sodelovanja, ki se je pokazal 
kot ključ do uspeha na Švedskem. 

Za uspešno izvedbo študijskega obiska je bilo potreb-
no analitično delo enega člana projektne ekipe, ki je z de-
lom začel dobrega pol leta pred izvedbo študijskega obiska. 
Najprej je bilo potrebno opraviti analizo evropskih regij in 
izbrati najprimernejšo za obisk. Nato je sledila komunika-
cija z regionalnimi deležniki v regiji Halland in pripravo 
okvirnega programa obiska. Temu je sledil preliminarni 
obisk regije, srečanje z regionalnimi deležniki in dokončna 
določitev programa obiska. Nato je bilo veliko časa name-
njeno sestavi relevantne delegacije udeležencev s slovenske 
in avstrijske strani.

Kot ključno spoznanje študijskega obiska na Šved-
skem, je potrebno izpostaviti sodelovanje med različnimi 
akterji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Švedi 
se pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov ne ozirajo 
na lokalne ali regijske meje, ampak sodelujejo in se po-
vezujejo onkraj teh meja. Drugo zelo pomembno spoz-
nanje je bila izjemna dolgoročna razvojna vizija, na kate-
ro se vežejo regijski in lokalni projekti. Vizija je sprejeta 
kot družbeni konsenz za več 10 let vnaprej. Ključni re-
gijski razvojni projekti tako niso talec vsakokratne regij-
ske ali lokalne politike, ampak delujejo na dolgoročnih 
sistemskih nastavkih. Tovrsten način dela omogoča tudi 
kontinuiran in stabilen razvoj, saj se projekti in aktivnosti 
odvijajo naprej ne glede na morebitne politične menjave 
zaradi volitev in drugih demokratičnih procesov. Kot tret-
je bistveno spoznanje bi izpostavili dimenzijo financiranja 
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dogodkov v poslovni coni. Z njimi je bilo pripravljenih več 
delavnic, na katerih so bile predstavljene dobre prakse iz tu-
jine ter koristi, ki jih bi lastniki zemljišč lahko imeli od vzpo-
stavitve tovrstnih sistemov v njihovi poslovni coni. V nasled-
nji fazi je bil z upoštevanjem potreb in želja posameznikov 
izdelan strateški dokument za vsako cono posebej.

Že proces priprave pilotnih dokumentov je pri vseh 
vključenih akterjih naletel na zelo pozitivne odzive. Pred-
vsem so se izboljšali odnosi med lastniki in rešili nekateri 
dolgoletni spori. Pričakovani pozitivni učinki v prihodnje 
pa bodo predvsem na področju izboljšanih odnosov, po-
večane komunikacije, višje vrednosti nepremičnin, skup-
ni viziji razvoja in ciljnem trženju ter pridobivanju novih 
poslovnih subjektov za poslovne cone.

V vsaki sodelujoči občini so na projektu aktivno delale 
tri osebe: (1) predstavnik občine, zadolžen za razvoj loka-
cij, ki je poznal poslovno cono in širše občinske lokacij-
ske načrte; (2) predstavnik BSC Kranj, ki je bil zadolžen 
za komunikacijo, koordinacijo in finančni del aktivnosti 
in (3) zunanji strokovnjak, ki je dobro poznal zgodovino 
in dinamiko izbrane poslovne cone in je imel izkušnje s 
pripravo tovrstnih dokumentov. Velik del je predstavljal 
tudi angažma lastnikov nepremičnin v poslovnih conah, 
da so se redno udeleževali delavnic in prispevali svoje ide-
je in vhodne podatke. Sam proces priprave pilotnih do-
kumentov je v posamezni poslovni coni trajal od šest do 
osem mesecev.

4.1.2 RAZVOJ IN UPORABA PILOTNIH 
MODELOV V POSLOVNIH CONAH 
GORENJSKE

Že v fazi priprave projekta Innovative Location, so bile v 
proces intenzivno vključene tudi nekatere občine Gorenjske 
regije. Štiri občine so po začetku izvajanja projekta v projekt 
tudi aktivno pristopile. To so največje oziroma gospodarsko 
najmočnejše občine regije in sicer: Kranj, Jesenice, Škofja 
Loka in Tržič. V teh občinah je bila v prvi fazi izvedena obse-
žna analiza lokacij, ki je zajemala tudi analizo in razvrščanje 
vseh poslovnih con v posamezni občini. Na podlagi analize, 
razvrščanja in individualnih pogovorov (intervjujev) z oseba-
mi zadolženimi za razvoj lokacij v posamezni občini je bila v 
vsaki sodelujoči občini izbrana poslovna cona za izvedbo pi-
lotnih modelov. Za sodelovanje so bile izbrane in vključene 
naslednje poslovne cone: (1) Občina Kranj – Poslovna cona 
Planika, (2) Občina Škofja Loka – Poslovna cona Betonarna 
Tehnik, (3) Občina Jesenice – Poslovna cona Jesenice in (4) 
Občina Tržič – Poslovna cona BPT.

V Sloveniji smo po osamosvojitvi doživeli razcvet ma-
lega gospodarstva, ki je imelo solidno podlago že v nekda-
njih obrtnih delavnicah in vzporedno se je začel tudi in-
tenziven razvoj poslovnih con. Ker je malo gospodarstvo 
ključen generator razvoja v lokalnih skupnostih, lahko da-
nes najdemo poslovne cone v skoraj vsaki od 212 sloven-
skih občin. Urbanistični inštitut Slovenije je v svoji razi-
skavi leta 2019 popisal kar 653 slovenskih poslovnih con. 
Ključen izziv je, da velika večina teh con nima vzpostavlje-
nega skupnega sistema upravljanja, organizacije ali marke-
tinga, kar predstavlja veliko oviro za razvoj in ustvarjanje 
večje dodane vrednosti. Na podlagi dobrih praks iz Avstrije 
in drugih evropskih držav je bil eden od ciljev tega projekta 
pilotno vzpostaviti in preizkusiti sistem upravljanja in orga-
nizacije tudi v poslovnih conah v Sloveniji.

V prvi fazi je bila izvedena obsežna analiza lokacij in 
vseh poslovnih con v vseh sodelujočih občinah. V okviru 
analize je bila pripravljena tudi metodologija razvrščanja po-
slovnih con. Na podlagi razvrščana in na podlagi pogovorov 
s strokovnjaki, ki v posameznih občinah skrbijo za razvoj lo-
kacij, je bila v vsaki občini določena po ena poslovna cona 
za izvedbo pilotnega modela. V naslednji fazi so aktivnosti 
po posameznih poslovnih conah potekale individualno. So-
delovali so zunanjimi strokovnjaki, ki so poznali zgodovino 
in dinamiko razvoja dotične poslovne cone. V proces pripra-
ve pilotnih projektov so se zelo aktivno vključili lastniki ze-
mljišč v poslovnih conah kot najpomembnejši akterji razvoja 
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Vsi indici in pozitiven odziv vključenih akterjev kaže-
jo na to, da so tovrstni projekti zelo pomembni in še kako 
potrebni v slovenskem prostoru. Na to kaže tudi dejstvo, 
da ima sistematičen sistem upravljanja vzpostavljenih manj 
kot 10% slovenskih poslovnih con. Zelo dobre primere 
upravljanja in skupnega marketinga poslovnih con lahko 
najdemo že v Avstriji, tako da bi se bilo smiselno ozreti čez 
mejo in pripraviti podobne tovrstne projekte tudi v pri-
hodnosti. Glede na izkušnje bi predlagali projekt prenosa 
dobrih praks, ki bi bil lahko financiran s strani čezmejnih 
razvojnih skladov (Interreg Europe, Interreg SI-AT), finan-
ciranje pa bi zagotovili tudi prek intenzivnejšega povezo-
vanja s gospodarskimi organizacijami iz obeh strani meje 
(Slovenska Gospodarska Zveza Celovec, Obrtne in podje-
tniške zbornice, druge institucije podjetniškega podporne-
ga okolja) .

Poslovno cone v Sloveniji so v zelo veliki večini zelo 
slabo vodene in upravljane in dostikrat prepuščene navdi-
hu občin ali posameznih angažiranih lastnikov. Sistematič-
ni način upravljanja, vodenja ali organiziranja je v Slove-
niji prisoten v manj kot 10% vseh poslovnih con. Proces 
priprave pilotov in dokumentov povezanih s organizacijo, 
upravljanjem in marketingom poslovnih con je prej vseh 
vpletenih akterjih sprožil pozitivne odzive. Konkretnejši 
pozitivni učinki se v pilotnih poslovnih conah že kažejo, še 
več pa jih pričakujemo v prihodnje, ko bodo vse aktivno-
sti s pilotnih dokumentov zaživele tudi v praksi. Te pilotne 
aktivnosti nedvomno kažejo na veliko potrebo po vzposta-
vitvi sistemov upravljanja, organizacije in skupnega mar-
ketinga v vseh slovenskih poslovnih conah. Pozitivni učin-
ki tovrstnega povezovanja so veliki, na drugi strani pa tudi 
začetki finančni vložek ni previsok, še posebno, če ga v si-
nergiji financirata občina in lastniki v posamezni poslovni 
coni. Poleg denarja za vzpostavitev je veliko bolj pomem-
ben interes ključnih akterjev in zunanji strokovnjak, ki zna 
dobro pripraviti in voditi proces priprave, da ta na koncu 
pripelje do ustreznih dokumentov.
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in modela upravljanja na področju poslovnih con, po dru-
gi strani pa ima veliko število različnih con, ki so različ-
no poimenovane, različnih vsebin in velikosti, kar prispe-
va k razdrobljenosti in neorganiziranosti. Vsaka občina se 
kot dober gospodar prizadeva vzpostaviti poslovno cono na 
svojem območju, četudi zanjo nima ustreznih prostorskih, 
infrastrukturnih, poslovnih, organizacijskih in kadrovskih 
zmogljivosti. Teh pomanjkljivosti se zavedajo projektni 
partnerji in občine na lokalni ravni, partnerji na regional-
ni ravni (RRA Podravje-MB, ŠGZ) in na nacionalni ravni 
(SPIRIT Slovenija).

Koncept oziroma model organiziranosti je nastal v so-
delovanju in večmesečnim delom ter usklajevanjem z 41 
občinami iz statistične regije Podravja ter koordinacijo več 
udeležencev, tako na lokalni ravni (ZRS Bistra Ptuj), na 
regionalni ravni (RRA Podravje) in na nacionalni ravni 
(SPIRIT Slovenija). V okviru več mesečnega dela je nas-
tal koncept delovanja regijske točke za podporno okolje za 
privabljanje vlagateljev INVEST Podravje Slovenija, ki je 
predstavljen v nadaljevanju in je tudi rezultat izvajanja ak-
tivnosti v okviru projekta Innovative Location, kar zago-
tavlja trajnost projekta. Na podlagi zbiranja podatkov in 
analiz, na podlagi intervjujev in sestankov z različnimi de-
ležniki (občine, lokalne, regionalne in nacionalne inštituci-
je) je bila usklajena vsebina dokumenta, ki je bil primeren 
za predstavitev na seji Sveta Podravske regije (junija 2021) 
in ustanovitev konzorcija med občinami in razvojnimi in-
štitucijami v Podravju.

4.2 ZRS BISTRA PTUJ, SLOVENIJA

ZRS Bistra Ptuj je želela izpostaviti zgolj eno, vendar 
zelo obsežno dobro prakso in sicer organizacijo vstopne 
točke za investitorje v določeno regijo, kjer se nahaja posa-
mezna poslovna cona.

4.2.1 MODEL ORGANIZIRANOSTI DELOVANJA 
REGIJSKE TOČKE – VSTOPNA TOČKA 
»ONE-STOP-SHOP« KOT PODPORNO 
OKOLJE ZA PRIVABLJANJE 
VLAGATELJEV

Privabljanje investitorjev predstavlja eno izmed aktiv-
nosti na področju pospeševanja gospodarskega razvoja v 
Podravski razvojni regiji. Cilj predloga »One-Stop-Shop« 
je, da se s pomočjo aktivnosti za privabljanje investitorjev v 
Podravski regiji (ali drugje) ohranijo obstoječa in ustvarijo 
nova delovna mesta. Ustvarjanje novih in kakovostnih de-
lovnih mest omogoča, da prebivalci Podravske razvojne re-
gije najdejo zaposlitev v regiji in zanje tako ni nujno iskanje 
zaposlitve izven nje. Zaposlitve iščejo predvsem v Avstriji in 
v Osrednjeslovenski regiji. Na ta način se želi zmanjšati beg 
možganov iz Podravske razvojne regije. Potrebna bo pripra-
va strategije. Cilj strategije je identificirati ključne sektorje, 
v katere bi bilo dobro privabiti investitorje v Podravsko re-
gijo – sektorje, ki bi jih bilo smiselno razvijati in za katere 
je ocenjeno, da obstaja možnosti za razvoj in ustrezna stra-
tegija je pri tem ključna.

S terena je bilo zaznati, da občine in lastniki zemljišč v 
večini primerov še ne razumejo in dojemajo pomena, pri-
vabljanja investitorjev v svoje lokacije (regije). Del teh ak-
tivnosti za privabljanje investitorjev predstavljajo: (1) prip-
ravljeno zemljišče (s sprejetim prostorskim načrtom) z vso 
potrebno infrastrukturo (cestno, komunalno, energetsko, 
IKT) in (2) dodatne finančne olajšave ali subvencije, s či-
mer se zagotavlja čim hitrejšo in čim lažjo naselitev podje-
tja na lokacijo poslovne cone. Slovenija še nima strategije 
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agencijo, ki na regionalnem nivoju povezuje vse upravljalce 
poslovnih con in lokalnimi upravljalci poslovnih con.

Razvojne inštitucije vključene v konzorcij bodo zago-
tavljale ustrezno usposobljen kader in opremo ob nujnem 
sodelovanju vseh občin v Podravju. Skupni stroški za iz-
vedbo aktivnosti vzpostavitve sistema – točke »One-Stop-
-Shop« za aktivno privabljanje investitorjev v Podravsko 
razvojno regijo pokrivajo s strani s strani občin Podravske 
razvojne regije. Sredstva, ki so predvidena za izvajanje ak-
tivnosti vzpostavitve sistema – točke »One-Stop-Shop« za 
aktivno privabljanje investitorjev v Podravsko razvojno re-
gijo, se razdelijo med občine partnerice, po metodologiji, ki 
upošteva število prebivalcev ter fiksni delež. Sredstva bodo 
zagotovile vse občine partnerice. Obveznost se razdeli med 
občine partnerice na podlagi števila prebivalcev v posame-
zni občini ter fiksnega deleža.

Za uspešno zgodbo je nujno potrebno sodelovanje 
vseh deležnikov, tako na lokalni (občine, lokalne inštituci-
je), kot na regionalni in nacionalni ravni. Slovenija je pre-
majhna, da bi delovala lokalno, zato je nujno povezovanje 
občin (čez občinske meje), potrebno je dolgoročno načrto-
vanje (prostorsko umeščanje poslovnih con, investicijskih/
poslovnih projektov). One-Stop-Shop mora prevzeti vodil-
no vlogo organizirane promocije in trženja poslovnih con v 
regiji z namenom dviga dobrega imena regije in pritegnitve 
kakovostnih podjetij iz tujine. Privlačnost poslovnih con 
temelji na prednostih lokacije in močnem položaju bla-
govne znamke. Vlagatelji imajo na voljo široko ponudbo iz 
okoliških držav. Da zasledijo »lokalno« ponudbo, mora biti 
pristop promocije in trženja inovativen ter kreativen. Pro-
mocija je dragocena metoda za ozaveščanje pozitivnih ču-
stev potencialnih vlagateljev o blagovni znamki in izdelkih 
(prosta zemljišča v poslovnih conah).

Z obstoječimi projekti se lahko zagotovijo dodatna 
sredstva za dodatne zaposlene in promocijske aktivnosti ter 
strokovne podlage za še uspešnejše delovanje Invest Pod-
ravje - Slovenija (še več obiskov sejmov, obisk večjih dele-
gacij na različnih promocijskih dogodkih, idr.). Naslednji 
korak po uspešnem pilotnem zagonu in delovanju regio-
nalne točke Invest Podravje - Slovenija (podpornega okolja 
za privabljanje vlagateljev) je prenos dobre prakse in vzpo-
stavitev podobnih regionalnih točk po celotni Sloveniji. V 
prihodnje je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za delova-
nje podpornega okolja za upravljanje lokacij ali v okviru re-
gionalne točke ali kot posamezne organizacijske strukture.

V Podravju že potekajo aktivnosti na področju priva-
bljanja investitorjev. Te aktivnosti se delno izvajajo v kom-
plementarnih projektih. Javna agencija SPIRIT Slovenija 
v sodelovanju z dvanajstimi regionalnimi razvojnimi agen-
cijami izvaja projekt Regionalnega skrbništva na področju 
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij. Koor-
dinator projekta za Podravsko regijo je RRA Podravje. Na-
men projekta je vnos investicijskih priložnosti/projektov, 
ki iščejo investitorja v slovensko bazo investicijskih prilož-
nosti SPOT-IP, kjer bodo v primerni obliki dostopni vsem 
potencialnim investitorjem in drugi zainteresirani javnosti. 
Na RRA Podravje od leta 2016 delujeta pisarna za priva-
bljanje investitorjev »Invest Podravje - Slovenija« ter sple-
tna stran: www.investpodravje.si. V sklopu pisarne so na 
voljo informacije o potencialnih lokacijah za realizacijo in-
vesticije ter ogled potencialne lokacije in svetovanje ob iz-
biri optimalne lokacije. V sklopu pisarne za privabljanje 
investitorjev se izvajajo aktivnosti, ki so predlagane v tem 
projektu »Invest Podravje – Slovenija«. Trenutno delova-
nje nima zagotovljenega stalnega financiranja. Zaradi tega 
je delo pisarne za privabljanje investitorjev zelo okrnjeno. 
ZRS Bistra Ptuj skupaj s partnerji v projektu Innovative 
Location podpira mesta in občine v regijah zunaj metropo-
litanskih območij, da vzpostavijo profesionalno upravlja-
nje lokacij.

Vizija je vzpostavitev sistema za aktivno privabljanje 
investitorjev v Podravsko razvojno regijo: Invest Podrav-
je – Slovenija, s tem pa ustvarjanje delovnih mest s čim 
višjo dodano vrednostjo. Sistem za privabljanje investitor-
jev predlaga in izvaja aktivnosti, ki povečujejo potencial za 
investiranje v Podravsko razvojno regijo. Sistem za priva-
bljanje investitorjev evidentira, ustvarja in promovira in-
vesticijske priložnosti v Podravju ob aktivnem spremljanju 
priložnosti za investitorje v občinah, industrijsko-poslov-
nih conah ter turističnih območjih, ob jasni viziji in ciljih 
regije. Občinske meje postanejo manj pomembne, kajti v 
ospredje stopi skupni cilj, ki je povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega in povečanje dohodkov zaposlenih, poveče-
vanje konkurenčnosti v primerjavi z drugim regijam v oko-
lici ter izboljšati konkurenčni položaj oz. Podravske regije 
na področju realizacije zasebnih investicijskih pobud. Za 
zagotavljanje dolgoročnega preživetja poslovnih con je smi-
selno upravljavske aktivnosti usmeriti v pametno upravlja-
nje, aktivno vzdrževanje in promocijo poslovnih con. Za 
uspešno upravljaje poslovne cone je potrebno vzposta-
viti sodelovanje na regionalni ravni med One Stop Shop 
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4.3.1 PRIROČNIK ZA USPEŠNO  
UPRAVLJANJE LOKACIJE

AREA M Styria GmbH je skupaj s projektnimi par-
tnerji in v sodelovanju s FH Joanneum Kapfenberg pripra-
vila priročnik za uspešno upravljanje lokacije. Ta priročnik 
je zasnovan kot praktično usmerjen vodnik in pomoč pri 

vzpostavitvi in vodenju profesionalnega upravljanja loka-
cij. Vsebuje teoretične osnove ter praktične metode in po-
stopke za razvoj lokacije, organizacijo lokacije in trženje lo-
kacije. "Inovativna lokacija" daje priročnik za upravljanje 
lokacije v nemškem in slovenskem jeziku na voljo vsem za-
interesiranim občinam in regijam za brezplačno uporabo.

Za mesta in regije je zaradi digitalizacije in svetovne 
konkurence še pomembneje, a tudi težje, da se predstavi-
jo kot najbolj privlačna lokacija za podjetja. Če regiji uspe 
ustvariti in ponuditi veliko število kakovostnih delovnih 
mest, to neposredno vpliva na finančno moč, blaginjo in 
na koncu na kakovost življenja: Ustrezna raven plač in dav-
čnih dajatev lahko poveča zagotavljanje občinskih storitev. 
Da bi se spopadli s tem izzivom, je potreben ciljno usmer-
jen in podjetniški pristop k upravljanju lokacij.

Priročnik za upravljanje lokacij je bil načrtovan in iz-
veden kot orodje, primerno za vsakdanjo uporabo, ki na 
preprost način predstavlja osnove in povezuje posamezna 
področja. Zato je bila ena od specifikacij prevajanje teo-
retičnega znanja na področju upravljanja lokacij v prak-
tičen in uporaben jezik. Za lažje razumevanje uporabljali 
grafike in se izogibali znanstvenemu slogu pisanja. Celoten 

4.3 AREA M STYRIA, AVSTRIJA

Area M Styria je pripravil dve študiji dobrih praks in 
sicer Priročnik za upravljanje lokacij in Projekt upravljanja 
zagona storitve Varno nastavi GO, ki ju povzemamo v na-
daljevanju te točke. 

T3.1.3 MODEL TOP LOCATION MARKETING
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Location
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V študiji so opredeljene edinstvene prodajne točke in po-
sebnosti posamezne regije, opredeljeni so trenutni trendi 
in ustrezna komunikacijska sredstva. Cilj je doseči čim več 
potencialnih vlagateljev/podjetij in zagonskih podjetij. Na 
koncu je treba odgovoriti na vprašanje, kako je treba or-
ganizirati upravljanje lokacij in kakšna sredstva so za to 
potrebna.

Upravljanje lokacij je lahko uspešno le, če ga obravna-
vamo kot celovit proces, v katerem so usklajena vsa področ-
ja. V tem smislu bi bilo priporočljivo, da bi različne občine 
oziroma kraji sodelovali nad-regionalno, da bi lahko skupaj 
razvili strategijo in na njej temelječ koncept. V nadaljeva-
nju priročnika in na podlagi njegove vsebine bi bilo mogo-
če nadaljevati idejo digitalizacije in razviti dinamično zbir-
ko orodij za analizo, instrumentov in strateških pristopov, 
ki jih je mogoče uporabiti pri lokacijskem agentu.

4.3.2 UPRAVLJANJE ZAGONA »GO! SICHER 
GRÜNDEN (»VAREN ZAČETEK GO«)

Model podpore za zagon podjetja "GO! sicher grün-
den" je bil razvit za podporo prebivalcem v regiji Zgornja 
Štajerska vzhod na poti do podjetniške neodvisnosti, usta-
novitve podjetja in gradnje rastočega podjetja. Osnovna 
ponudba je strokovno individualno svetovanje in podpo-
ra bodočim in že ustanovljenim ustanoviteljem. Razvita je 
bila regionalno umeščena in delujoča platforma s strokov-
nimi svetovalci in trenerji, ki povečajo možnosti za to, da 
novo podjetje lažje preživi na trgu. Dejavnosti so osredoto-
čene na mesti Kapfenberg in Leoben, stranke pa prihajajo 
iz celotne regije.

Celostna podoba projekta "GO! sicher gründen" opre-
deljuje storitve kot neodvisne, nevtralne, osebne, neposre-
dne in visoko usposobljene. Glede na ciljno skupino in po-
sredovano vsebino so bili razviti različni moduli in tako je 
bil sestavljen portfelj storitev, ki omogoča svetovanje raz-
ličnih stopenj intenzivnosti. Cilj je strankam ponuditi čim 
več brezplačnih storitev. Ena od preverjenih kakovostnih 
značilnosti GründungsOffensive je uporaba usposoblje-
nih trenerjev, predavateljev in mentorjev. Eno od osrednjih 
orodij je "Business Model Canvas".

Poudarek je na osnovnem svetovanju, 60-minutnem 
posvetovanju o konkretnih vprašanjih in strokovnih po-
vratnih informacijah o poslovni ideji in/ali poslovnem mo-
delu. S pomočjo doslednih povratnih informacij stranke 

priročnik je bil načrtovan in izdelan kot digitalni doku-
ment in je na voljo za brezplačno uporabo na internetu. 
Na spletnih straneh vseh projektnih partnerjev je celoten 
dokument na voljo za spletno uporabo ("Flipping Book") 
in prenos.

Tematski obseg s pod-področji razvoja lokacije, trženja 
lokacije in organizacije lokacije je bil razvit skupaj z vsemi 
regijami projekta "Innovative Location, preden je bila FH 
Joanneum Kapfenberg, študijski program Industrijski me-
nedžment, pooblaščena za besedilno in grafično pripravo 
vsebine. Temu je sledila obsežna raziskava literature z robu-
stno analizo, na podlagi katere sta bili opredeljeni struktura 
in postavitev. Na več delavnicah in v povratnih zankah med 
izvajalsko agencijo in projektno skupino so bile pripravlje-
ne vsebine in opredeljeni grafični standardi. 

Priročnik je bil zasnovan kot vodnik za vzpostavitev ali 
vodenje profesionalnega upravljanja lokacij. Kot osnovno 
branje je namenjena vsem, ki morajo sprejemati odločitve 
v smislu upravljanja lokacij, torej predvsem tistim, ki so od-
govorni v politiki in upravi. Vendar je priročnik tudi delov-
no orodje za dejansko delo na lokaciji s kontrolnimi sezna-
mi, navzkrižnimi sklici in referencami na literaturo. Prva 
ciljna skupina so občine v projektnih regijah, zlasti tiste, ki 
so odgovorne za razvoj in upravljanje lokacij. 

Osebje partnerjev projekta Innovative Location je bilo 
odgovorno za pripravo priročnika za upravljanje lokacije 
in njegove vsebine. Nato so podrobno oblikovanje prevze-
li študenti FH Joanneum Kapfenberg, študijski program 
"Industrijski menedžment". Na rednih delavnicah je bil 
projektni partner AREA M Styria seznanjen o napredku in 
vključen v nadaljnji razvoj.

Načrtovanje in priprava odločitev sta med bistvenimi 
nalogami upravljanja lokacij. Priročnik o upravljanju loka-
cije povezuje področja analize lokacije, razvoja lokacije, tr-
ženja lokacije in organizacije lokacije. Na začetku priročni-
ka in praktičnega dela je ozaveščanje o pomenu upravljanja 
lokacij. V drugem koraku se izvede analiza lokacije. Po-
membno je, da se postopek izvaja strukturirano, da bi lah-
ko analizirali posamezna področja in korake, kot so dejav-
niki lokacije. Ko so zbrani vsi ustrezni podatki, sledi razvoj 
lokacije: katere cilje in osrednje točke je treba zasledovati 
v okviru regionalnega razvoja lokacije in katera lokacijska 
vizija je za to potrebna. Pomembno je tudi razviti strategi-
je, da se lahko določijo ukrepi. Po uspešnem razvoju loka-
cije se lahko začne razmislek o konceptu trženja lokacije. 
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Pri razvoju začetne storitve in predvsem pri sprotnem 
delovanju je bil velik pomen pripisan čim večji gospodar-
nosti pri porabi finančnih sredstev. Poslovni center v Leob-
nu je bil vzpostavljen kot primarna lokacija, ki jo je lahko 
brezplačno uporabljal delničar Leoben Holding in ni imela 
le potrebne opreme, ampak tudi ustrezne prostore. Glav-
ni strošek so predstavljali stroški osebja, ki so bili v pilotni 
fazi financirani iz projekta Interreg Inovative Location. Pri 
ocenjenem najmanjšem povpraševanju po dveh do štirih 
konkretnih svetovalnih srečanjih na mesec je bila izračuna-
na urna poraba strokovnega osebja v višini približno 70 ur 
na mesec za svetovanje in organizacijo.

V regiji je tema upravljanja zagonskih podjetij včasih 
podcenjena in obstaja nevarnost, da si bodo posamezne 
pobude med seboj konkurenčne, namesto da bi se med-
sebojno dopolnjevale. Dejanske ponudbe storitev za usta-
novitelje so v občinah redke. Da bi jih dopolnili in prese-
gli po učinku, sta za uspeh potrebna medobčinski pregled 
in nepristranskost glede vprašanja lokacije. Izvajanje zače-
tne podpore je zato načrtovano v okviru celovite struktu-
re splošnega regionalnega upravljanja lokacije. Spodbu-
janje zagonskih podjetij na vzhodu Zgornje Štajerske ter 
nadaljnji razvoj regionalnih malih in srednjih podjetij ter 
trajnostni prispevek k ustvarjanju vrednosti v regiji zah-
tevajo stoodstotno zavezanost deležnikov. Pri tem je tre-
ba zagotoviti financiranje stroškov osebja in infrastruktu-
re v začetnem obdobju, zlasti če se želi bistveno povečati 

preverjajo svoje predpostavke o razvoju podjetja, izdelka ali 
poslovnega modela, dokler se ne vzpostavi trajnostni in do-
bičkonosni poslovni model. Na podlagi tega produkta so 
bile pripravljene dodatne storitve, ki segajo od dolgoročnih 
paketov svetovanja, za katere se zaračuna pristojbina, do te-
matskih delavnic, srečanj za mreženje in spletnega komu-
niciranja. Storitve so zasnovane tako, da je dostop do njih 
čim manj zahteven.

Pristop k razvoju trajnostne storitve za ustanavljanje 
podjetij v regiji Zgornja Štajerska vzhod je bil razvoj stan-
darda in USP za regijo na podlagi uveljavljenih in uspešnih 
primerov najboljše prakse iz drugih regij, ki bi v prihodno-
sti bistveno povečali intenzivnost ustanavljanja novih pod-
jetij v regiji. Z oblikovanjem nove blagovne znamke in ino-
vativno spletno prisotnostjo se ustvari zavest o gospodarsko 
privlačni regiji. Visokokakovostne storitve bodo na voljo 
mladim podjetjem v vseh gospodarskih sektorjih. V pove-
zavi s spodbujanjem uporabe razpoložljivih nepremičnin 
naj bi zlasti mala in srednje velika podjetja srednjeročno in 
dolgoročno okrepila regionalno ustvarjanje vrednosti.
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4.4 REGIONS ENTWICKLUNGS UND 
MANAGEMENT OSTSTEIERMARK, 
AVSTRIJA

Partner Regions Entwicklungs und Management 
Oststeiermark je pripravil dve dobri praksi in sicer Model 
marketing TOP lokacij in model plakatne kampanije, ki ju 
predstavljamo v nadaljevanju.

4.4.1 MODEL MARKETINGA TOP LOKACIJ

Cilj lokacijskega trženja je pritegniti vse vrste investi-
torjev na posamezno poslovno lokacijo. V ta namen iščejo, 
identificirajo in kontaktirajo morebitne investitorje, ugoto-
vijo njihove želje in potrebe, ter ustvarijo prepričljivo loka-
cijsko ponudbo. Gre za zahtevno nalogo, za katero je v pro-
gramski regiji Slovenija Avstrija relativno zelo malo znanja 
in izkušenj. Številne občine imajo bogate izkušnje s turi-
stičnim trženjem in te izkušnje in instrumente uporabljajo 
tudi za oglaševanje lokacije. To je zelo drago, vendar običaj-
no ni zelo učinkovito. Pri trženju turizma gre za doseganje 
čim večjega števila gostov z množičnim oglaševanjem. Pri 
lokacijskem trženju gre za nekaj vlagateljev, ki se jih išče s 
posebnimi raziskovalnimi tehnikami in katere se spremlja v 
daljšem časovnem obdobju, ki potem v idealnem primeru 
lahko ustvarijo na stotine ali tisoče delovnih mest. Rezultati 
implementiranih konceptov lokacijskega trženja so čezmej-
no ovrednoteni in dokumentirani.

Trajnostno nadaljevanje začetih aktivnosti lokacijske-
ga trženja bodo dolgoročno zagotavljale občine in regije. 
Številke o regiji kot celoti niso dovolj za smiselno statistič-
no analizo. Potrebna je poglobitev v podrobnosti. Vzho-
dna Štajerska ima veliko pod-regij. Obstajajo majhne re-
gije, vodilne regije, turistična združenja, regije podnebnih 
in energetskih modelov, zdravstvena in socialna okrožja in 

intenzivnost svetovanja in ponudbe storitev po pilotni fazi. 
Pri tem je treba posebno pozornost nameniti vidiku, da so 
storitve za stranke večinoma brezplačne. Koncept, ki je vse-
binsko prilagodljiv, se je izkazal v praktični vsakodnevni 
uporabi. Strokovna usposobljenost izvajalcev usposabljanja 
omogoča spontano odzivanje na potrebe strank, ki so ved-
no zadovoljne s storitvami in svetovalnimi vsebinami, ki 
jih prejmejo.

Koncept "GO! sicher gründen" se lahko prenese na re-
gije zunaj projektne regije s primerljivimi začetnimi pogo-
ji in cilji. Poizvedbe iz sosednjih regij so že pokazale zani-
manje za neposredno uporabo obstoječih virov na vzhodu 
Zgornje Štajerske, kar je verjetno primer zaradi geografske 
bližine. Z vključitvijo v obstoječo ali prihodnjo strukturo 
upravljanja lokacij in/ali poslovnih parkov (inovacijsko sre-
dišče) se lahko stroški svetovanja za zagon podjetja precej 
zmanjšajo glede na dejansko število primerov. 
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Betriebsarten 2010 

(alle Betriebe mit 1 Hektar land, 3 Hektar Wald, 10 Ar Spezialkultur, 3 Rinder oder 5 Schweine)

Alles waagrecht Ruprecht Symbole größer, Gra�k der Vorseite dazu, Legende wichtig, Schafziegensymbol auf eines ändern

8096

10

11

325
9

8

140

6

66

35

26

20

259

11487

76

29

91

84

70

40

18

103

20

10

4

2

305

315

17549

33

29

169

122

20

10

8

170
89

50

47

20

64

28

24

73

45
71

14

54

46

54

Rinderbetriebe

Schweinebetriebe

Schafe- und Ziegenbetriebe

Ge�ügelbetriebe

Ackerbaubetriebe

Obstbetriebe

Weinbetriebe

225

282

146

309

47

59

17

121

59

6

Anzahl der spezialisierten landw. Betriebe nach
Schwerpunkt – auf der Karte ersichtlich (2010)
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Die Oststeiermark – 
Land der Vielfalt
Keine andere Region in Österreich 
verfügt über eine vergleichbare 
Vielfalt an landwirtschaftlichen 
Produkten.

Im Norden die Rinder, in der Mitte Obst, 
Beeren und Geflügel und im Süden Wein, 
Ackerbau, Schweinezucht und Gemüse. 
Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten.

Betriebe mit mehr als 1 Hektar  
laut letzter verfügbarer 
Erhebung im Jahr 2010.
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Im Zeitraum zwischen 1999 und 2010 ist die 
Anzahl der landwirtschaftlichen Haupterwerbs-
betriebe in der Oststeiermark im Schnitt um 18% 
gesunken. Während der Rückgang im Süden 
besonders stark ist, haben sich die nördlichen 
bisher noch gut gehalten.

Kontinuierlicher Rückgang der Betriebe
Landwirtschaftlicher Haupterwerb

L A N D W I R T S C H A F T
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visoko stopnjo ozaveščenosti v regiji, da bi lastna podje-
tja, zaposleni, skupnosti in prebivalci najprej cenili lastne 
kvalitete gospodarske regije Vzhodne Štajerske in jih pos-
redovali na nacionalni in mednarodni ravni. Pomembno 
je, da regionalno prebivalstvo in podjetja aktivno sporočajo 
zunanjemu svetu gospodarski uspeh regije in visoko kako-
vost življenja. Hkrati je informativna kampanja spodbuda 
mladim, da ostanejo v regiji, in motivacijo za podjetja, da 
rastejo in vlagajo v regijo. Je tudi poziv odgovornim, naj 
zagotovijo ravnovesje med naravo, gospodarstvom in kako-
vostjo življenja.

Tradicionalna kmetijska regija vzhodne Štajerske je v 
nekaj desetletjih postala ena najbolj dinamičnih in zani-

mivih gospodarskih regij v Avstriji. Vzhodnoštajerska pod-
jetja zaposlujejo več raziskovalcev in akademikov kot ve-
čina drugih podeželskih regij v Avstriji. Hkrati ima dežela 
Vzhodna Štajerska eno najvišjih stopenj vajeništva v drža-
vi. Posebna ustvarjalnost in trajnostni uspeh Vzhodne Šta-
jerske temeljita na izjemni kombinaciji urbane kulture in 
podeželske tradicije, akademske teorije in obrti ter najso-
dobnejše tehnologije sredi tisočletja stare naravne in kul-
turne regije.

Da bi prebivalcem projektne regije jasno pokaza-
li prednosti projekta in dokazali učinkovitost novo razvi-
tih pristopov k upravljanju lokacije, je potrebno razviti in 
izvajati posamezne ukrepe kot modele. S tem se pokaže, 
da skupno naučeno in razvito znanje, vsebina priročnikov, 

številne druge oblike sodelovanja med skupnostmi. Vsaka 
razdelitev je drugačna. Razvita je bila privlačna infografska 
brošura TOP Marketing Oststeiermark, v kateri regionalna 
struktura temelji na petih gospodarskih regijah.

V brošuri je na zelo privlačen in pregleden način pred-
stavljeno veliko statističnih podatkov v primerjavi s sose-
dnjimi regijami, kot so Gradec, Dunaj, Gradiščanska in 
Spodnja Avstrija, vidne pa so tudi velike spremembe zad-
njih 50 letih. Vzhodna Štajerska še nikoli ni bila tako po-
drobno prikazana s pomočjo grafičnih prikazov na različ-
nih področjih, kot so tehnologija, kmetijska proizvodnja, 
otroško varstvo, rojstvo, število otrok, rast prebivalstva, mi-
gracijska bilanca, pridelava sadja, Wellness, turizem, zna-
menitosti, vodilna podjetja in še veliko več. Trende oziroma 
njihove spremembe je mogoče prepoznati iz zelo podrob-
nih prikazov, ki so lahko tudi v pomoč pri uspešnem traj-
nostnem upravljanju lokacije. Bistvo je, da je Vzhodna Šta-
jerska zaradi dveh velikih avstrijskih mest v zadnjih 16 letih 
izgubila okoli 6000 prebivalcev. Vedno več mladih se mora 
zaradi študija preseliti na Dunaj ali v Gradec. Mnogi se ni-
koli ne vrnejo. Vendar se že kažejo prvi znaki preobrata. 
Vse več je znakov, da bodo tudi druge vzhodnoštajerske 
regije v prihodnosti lahko pripeljale več ljudi iz mesta na 
podeželje.

Dejavnost je potekala v več fazah. Analiza podatkov v 
daljšem časovnem obdobju je bistveni element tega proce-
sa, saj so bili podatki zbrani, ovrednoteni in predstavljeni v 
tabelarni, opisni in grafični obliki. Podatki, zbrani v analizi, 
ne upoštevajo vpliva na gospodarstvo zaradi nove pandemi-
je Korona virusa (COVID-19). Namen poročila je ustvariti 

Die
Oststeiermark 
in Zahlen Wissenswertes

aus der Region.

Projekt 
Innovative Location
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Ertragsanteile Gemeinden

Wieveil erhalten die Gemeinden von den Bundessteuern

Das bekommen die Gemeinden tatsächlich pro Bürger im Jahr 2018

Metallverarbeitung

Elektrik, Elektronik und IKT

Holzverarbeitung
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33
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Wirtschaftliche und
technische Dienstleistungen

Lebensmittelproduktion
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58
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Anzahl der Erwerbstätigen, die
mehr als eine halbe Stunde zum
Arbeitsplatz pendeln (2017)

Anzahl der Erwerbstätigen, die
mehr als eine halbe Stunde zum
Arbeitsplatz pendeln (2017)

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

Um den Kulm

Safen- und
Lafnitztal Das Safen- und Lafnitztal besticht durch eine 

enorm hohes Facharbeiterpotential in der 
Metallverarbeitung.

Safen- und Lafnitztal
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Anzahl der Erwerbstätigen, die
mehr als eine halbe Stunde zum
Arbeitsplatz pendeln (2017)

Anzahl der Erwerbstätigen, die
mehr als eine halbe Stunde zum

Arbeitsplatz pendeln (2017)

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

Wechselland

Wirtschaftsregion
Hartberg

Die Wirtschaftsregion Hartberg hat selbst ein 
hohes Fachkräftepotential und kann aufgrund 
ihrer zentralen Lage auch auf viele Fachkräfte 
der umliegenden Regionen zugreifen.

Wirtschaftsregion Hartberg

A R B E I T

180
Sonstige Produktion

und Infrastruktur

376
Bau & Baunebengewerbe

713
Handel und Verkehr

1.498
Ö�entliche Dienstleistungen

248
Touristische und persönliche

Dienstleistungen

123
Sonstige Produktion

und Infrastruktur
319

Bau & Baunebengewerbe

468
Handel und Verkehr

1.089
Ö�entliche Dienstleistungen

211
Touristische und persönliche

Dienstleistungen

Ertragsanteile Gemeinden

Wieveil erhalten die Gemeinden von den Bundessteuern

Das bekommen die Gemeinden tatsächlich pro Bürger im Jahr 2018

Metallverarbeitung

Elektrik, Elektronik und IKT

Holzverarbeitung

240901

191

40
58

Wirtschaftliche und
technische Dienstleistungen

Lebensmittelproduktion
und Verarbeitung

Metallverarbeitung

Elektrik, Elektronik und IKT

Holzverarbeitung

343751

152

18
51

Wirtschaftliche und
technische Dienstleistungen

Lebensmittelproduktion
und Verarbeitung

Anzahl der Erwerbstätigen, die
mehr als eine halbe Stunde zum
Arbeitsplatz pendeln (2017)

Anzahl der Erwerbstätigen, die
mehr als eine halbe Stunde zum

Arbeitsplatz pendeln (2017)

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

Businessregion
Gleisdorf

Impulsregion
FürstenfeldFürstenfeld zeichnet sich neben dem 

Metallbereich auch durch ein hohes Potential 
an Elektronikfacharbeitern aus, die für neue 
Unternehmen bereitstehen.

Impulsregion Fürstenfeld



PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS UDELEŽENCEV

28 projekt "innovative location"

poslovne lokacije, ki združuje življenje, poslovni svet in 
uživanje.

S 40 plakatnimi mesti v Fürstenfeldu, Gleisdorfu, We-
izu in Hartbergu je vodilni partner za regionalni razvoj 
Oststeiermark (REO Weiz) ustvaril edinstveno prodaj-
no točko in močno javno pozicioniranje gospodarske re-
gije Vzhodne Štajerske. Sporočilo akcije te dinamične in 
uspešne gospodarske regije v okviru čezmejnega bilateral-
nega sodelovanja z občinami in regijami vzhodne Štajer-
ske, Podravja in Gorenjske je enotno močno pozicioniranje 
trajnostne in vsestranske poslovne lokacije, ki združuje živ-
ljenje, poslovni svet in uživanje.

Namen sporočila je ustvariti visoko stopnjo ozavešče-
nosti v regiji, da bi lastna podjetja, zaposleni, skupnosti in 
prebivalci najprej cenili lastne kvalitete gospodarske regije 
Vzhodne Štajerske in jih posredovali na nacionalni in med-
narodni ravni. Pomembno je, da regijsko prebivalstvo in 
podjetja zasidrajo gospodarsko uspešno regijo z zelo visoko 
kakovostjo življenja. Hkrati akcija služi kot spodbuda mla-
dim, da ostanejo v regiji, podjetjem, da ostanejo v regiji, da 
rastejo in vlagajo, ter kot spodbuda tistim, ki so odgovorni 
za ravnovesje med naravo, gospodarstvom in kakovost živ-
ljenja. Tradicionalna kmetijska regija Vzhodna Štajerska je 
v nekaj desetletjih postala ena najbolj dinamičnih in zani-
mivih gospodarskih regij v Avstriji.

Vzhodnoštajerska podjetja zaposlujejo več raziskoval-
cev in akademikov kot večina drugih podeželskih regij v 
Avstriji. Hkrati ima eno najvišjih stopnjo vajencev v drža-
vi. Vzhodnoštajerska podjetja so še posebej inovativna in so 

skupaj razviti dvostranski standardi kakovosti, skupaj raz-

viti instrumenti in opredeljene strategije na koncu vodijo k 

uspešnemu izvajanju.

4.4.2 MODEL PLAKATNE KAMPANJE

V čezmejnem bilateralnem projektu Inovativna lo-

kacija je cilj TOP lokacijskega trženjskega modela razviti 

nove koncepte lokacijskega trženja z občinami in regijami 

Vzhodne Štajerske, Podravja in Gorenjske, razviti osnove 

in jih implementirati v občinah in regijah regije vzhodne 

Štajerske, Podravja in Gorenjske. S plakatno kampanjo, ki 

je bila izvedena med junijem 2019 in oktobrom 2019, je 

bil postavljen cilj ozaveščanja javnosti o prednostih gospo-

darske regije Vzhodna Štajerska uspešno dosežen. Izbrana 

vodilna podjetja so pomagala širiti sporočilo na nacionalni 

in mednarodni ravni.

Ta akcija je prebivalstvo prepričala o gospodarski moči 

in potencialu vzhodne Štajerske. Hkrati so podjetnike in 

odločujoče spodbudili k vlaganju v to regijo in k nadalj-

njemu zanašanju na dejavnike mehke lokacije, kot so ne-

okrnjeno okolje, dobra usposobljenost in visoka kakovost 

življenja v prihodnosti. Uspeh gospodarske regije Vzhodna 

Štajerska je kombinacija gospodarskega uspeha in visoke 

kakovosti življenja na podeželju.

Sporočilo akcije te dinamične in uspešne gospodarske 

regije v okviru čezmejnega bilateralnega sodelovanja z obči-

nami in regijami vzhodne Štajerske, Podravja in Gorenjske 

je enotno močno pozicioniranje trajnostne in vsestranske 
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večkrat nagrajena na nacionalni in mednarodni ravni. Re-
zultati implementiranih konceptov lokacijskega trženja so 
bili tudi čezmejno ovrednoteni in dokumentirani. Nadalje-
vanje začetih čezmejnih bilateralnih lokacijskih aktivnosti 
bodo občine in regije zagotavljale tudi dolgoročno.

4.5 POVZETEK KLJUČNIH 
UGOTOVITEV

Ključne ugotovitve oziroma skupni imenovalec vseh 
sedmih predstavljenih najboljših praks je, da je potrebno 
izboljšati upravljanje inovativnih regij pri čemer gredo raz-
misleke v nekaj ključnih smeri. V tej točki tako zgolj pov-
zemamo nekatere zaznane skupne imenovalce posameznih 
projektnih partnerjev oziroma njihovih predstavljenih dob-
rih praks iz naslova upravljanja inovativnih con. V nasled-
njem poglavju podajamo nekoliko podrobnejšo analizo 
rezultatov vseh izbranih najboljših praks, ki jih lahko zdru-
žimo v naslednje skupine: (1) povezovanje deležnikov okoli 
posamezne poslovne cone, (2) skrb za kakovostno upravlja-
nje, (3) zagotavljanje infrastrukture poslovne cone, (4) pro-
mocija in (5) privabljanje investitorjev.



ANALIZA REZULTATOV 
DOSEDANJIH AKTIVNOSTI

Rezultati, ki jih lahko izpeljemo iz vseh sedmih pred-
stavljenih najboljših praks kažejo, da je potrebno izboljšati 
upravljanje inovativnih regij. V nadaljevanju predstavljamo 
te rezultate po posameznih področjih, pri čemer zasleduje-
mo načelo, da povzemamo tiste rezultate, ki jih iz predsta-
vljenih najboljših praks lahko povzamemo kot skupne za 
vse primere vključenih poslovnih con.

Prvič, več je potrebno delati na povezovanji širšega ob-
močja oziroma kar regije, saj se pogosto dogaja, da so aktiv-
nosti poslovne cone omejene na posamezno občino, kjer se 
cona nahaja. Na obeh straneh meje je pogosto zaznati za-
piranje v ozke okvire občinskih meja, zelo pogosto preple-
teno z interesi posameznikov oziroma lokalne politike brez 
sposobnosti dolgoročnega razmisleka in vizije. Učinkovi-
to upravljanje poslovnih con je zagotovo v veliki meri od-
visno od vizije razvoja posamezne skupnosti in regije, te-
meljito pripravljene trajnostne strategije in zagotovljenega 
trajnostnega financiranja, za katerega obstajajo jasni izraču-
ni multipliciranja finančnih vložkov v gospodarsko rast ce-
lotnega območja vključno z ustvarjanjem novih zaposlitev.

Drugič, zagotoviti je treba kakovostno upravljanje po-
slovnih con, kar pomeni vse od dolgoročnega prostorskega 
načrtovanja do strateških načrtov za regionalno področje, 
kjer se cona nahaja. Za kaj takega je potrebna dolgoročna 
vizija in sprejeti dolgoročni strateški dokumenti, ki morajo 

5 pomeniti družbeni konsenz posameznega področja in ne 
smejo biti odvisni zgolj od aktualnih političnih moči in do-
gajanja. Poslovne cone morajo biti umeščene v strateške ra-
zvojne dokumente občin in regij, ki so neposredni in posre-
dni deležniki posamezne poslovno cone.

Tretjič, za delovanje con od upravljanje infrastrukture 
do vsebinske ponudbe za podjetja, ki se nahajajo v conah je 
potrebno zagotoviti kakovostno in profesionalno raven, za 
kar je potrebno postaviti sisteme usposabljanja, ki vključu-
jejo tudi lokalne oziroma regionalne univerze in izmenjave 
dobrih prakse med posameznimi poslovnimi conami, regi-
jami in tudi z meddržavnim sodelovanjem. Vsebinsko po-
nudbo je potrebno organizirati v sodelovanju z deležniki, ki 
se na področju vpliva ukvarjajo z usposabljanjem podjetji, 
razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi, svetovanjem in dru-
gimi dejavnostmi, po katerih povprašujejo podjetja, ki so 
naseljena v poslovnih conah.

Četrtič, poslovna cona potrebuje organizirane promo-
cijske aktivnosti, ki vključujejo tako cono samo z name-
nom privabljanja novih podjetij in deležnike znotraj cone, 
torej posamezna podjetja, ki bi lahko izkoristila skupne 
promocijske akcijske oziroma nastope. Še več, nakazuje-
jo se tudi možnosti izgradnje skupnih blagovnih znamk in 
posledično priložnosti za skupno trženje. Znanje skupnega 
trženja določene lokacije, ki prihaja iz drugih panog, ko je 
na primer turizem, bi se lahko prilagodilo in uporabilo tudi 
v primerih skupnih poslovnih con.

Petič, poslovne cone bi lahko bile tudi mikavne sre-
diščne točke za privabljanje investitorjev, ne samo finanč-
nih, ampak tudi takih, ki bi se podali v greendfied oziroma 
brownfield investicije. Financiranje je večna tema gospo-
darskega razvoja in sploh v okoljih, kjer večji del gospodar-
skih aktivnosti izvajajo mala in srednja podjetja, je hitro 
vidna dobro znana vrzel v financiranju, ki nastane zara-
di pomanjkljivo delujočega trga finančnega posredništva. 
Dobro organizirana občina, regija ali več občin lahko z 
ustreznimi programi neposrednih ali posrednih finančnih 
spodbud za investitorje znatno prispevajo k privlačnosti 
določene poslovne cone za nova investicijska vlaganja.



PREDLOG  
DOLGOROČNE VZDRŽNOSTI 
PROJEKTA

Ključni namen tega poročila je pravzaprav predlog dolgoročne 

vzdržnosti projekta. V nadaljevanju tega poglavja tako predstavljamo 

nekatere možnosti, kot jih vidimo glede na dosedanje aktivnosti projekta 

preko poslovnih partnerjev in tudi preko drugih deležnikov, ki so preko 

projektnih partnerjev sodelovali v projektu. Ocenjujemo, da bomo moral 

projekt za dolgoročno vzdržnost zagotoviti tudi nekaj sredstev na trgu in 

tako dopniti sicer verjetno prevladujoč del proračunskega financiranja.
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6.1 FINANCIRANJE NADALJEVANJA 
PROJEKTA PREKO NOVI EU RAZPISOV

Dobro bi bilo, da bi obstoječi partnerski konzorcij oh-
ranil poslovne stike in jih celo nadgradil s podpisom neza-
vezujočega sporazumu o skupnem nastopanju na morebi-
tnih nadaljevalnih razpisih iz programa Interreg Slovenija 
Avstrija, predvsem ob morebitnem zagonu ukrepa City Co-
operation III oziroma iz podobnih drugih programov, kot 
je na primer International City Partnership, ki je bil najav-
ljen v novembru 2021.

Ob morebitni skupni prijavi na nov razpis, bi prišle 
do izraza timske kompetence, ki so si jih partnerji prido-
bili pri aktivnostih na sedanjem projektu. Pri programir-
nju oziroma načrtovanju nove prijave na razpis bi bilo vse-
binsko gledano nujno načrtovati ukrepe, ki bi prispevali 
k dogovornem financiranju in posledično trajnosti takih 
projektov. Po potrebi bi bilo dobro v partnerski konzor-
cij vključiti nove projektne partnerje, predvsem inštitucije 
znanja, ki so kot zunanji izvajalec b tem projektu že sodelo-
vale (na primer univerze). Programske usmeritve, ki bi pri-
peljale do novega projektnega financiranja iz katerega od 
programov EU bi tako lahko razširili s kompetencami no-
vih partnerjev.

6.2 FINANCIRANJE PROJEKTA 
PREKO NACIONALNIH RAZPISOV IZ 
KOHEZIJSKEGA SKLADA

Slovenija, žal pa ne tudi Avstrija je v aktualni finančni 
perspektivi upravičena do sredstev Kohezijskega sklada iz 
katerega lahko občine preko razpisov pristojnih ministrstev 
sofinancirajo vlaganja v infrastrukturne projekte, kamor ra-
zvoj inovativne poslovne cone nedvomno sodil. Ocenju-
jemo, da bi financiranje ukrepa lahko sodilo pod Člen 4, 
točka c (ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učin-
kovite uporabe virov), odstavek iv (sprejemanje ukrepov za 
izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in de-
kontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, 
na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti 
zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa)).

Ocenjujemo, da bi projektni partnerji lahko v tesnem 
sodelovanju z občinami, ki so deležniki pri posamezni ino-
vativni poslovni lokaciji, lahko odigrali vlogo spodbujevalca 

načrtovanja infrastrukturnih investicij v poslovnih conah 
z vizijo financiranja iz EU Kohezijskega sklada, hkrati pa 
bi lahko nudili tehnično pomoč v vseh fazah od progra-
miranja, prijav na razpise, pomoči pri zagotavljanju pre-
mostitvenih sredstev in uspešni izvedbi projektov vključno 
za administrativnim postopkom zaključevanja posamezne-
ga finančnega inštrumenta. Nekaj dobrih praks v Sloveniji 
s tega področja je že prepoznanih (financiranje odpadnih 
voda v poslovnih conah Ravne na Koroškem in Polzela).

6.3 FINANCIRANJE NADALJEVANJA 

PREKO OBČINSKIH PRORAČUNOV

Znaten del financiranja nadaljevanja dela na projektu 
bi lahko prispeval tudi občine, v katerih se nahajajo posa-
mezne poslovne cone, oziroma so občine v teh cona de-
ležniki, ker njihovo lokalno gospodarstvo in drugi subjek-
ti naravno gravitirajo proti posamezni poslovni lokaciji. V 
Sloveniji je že nekaj dobrih praks, v katerih več občin so-
financira delovanje ene inštitucije, kot je to primer BSC 
Kranj v svojstvu Razvojne agencije Gorenjske. To v praksi 
pomeni, da bi morala posamezna poslovna cona postati sa-
mostojni pravnic subjekt, lahko tudi v lasti ali zgolj s sofi-
nanciranjem delovanja s strani občin.

Kot morebitno pobudo pri nagovarjanju občin, za ka-
tere je predvidevati, da bodo težko našle dodatne vire finan-
cirana za sofinanciranje poslovnih con se lahko predlaga 
namensko financiranje posamezne poslovne cone iz naslo-
va komunalnih prispevkov in prispevkov za uporabo stavb-
nega zemljišča, ki sta davščini, ki sta v izključni pristojnosti 
občin in tudi njih primarni vir financiranja,

Zavedamo se, da bi bil za sklenitev takih dogovorov 
potreben znaten napor, vendar se po drugi strani tudi od-
pira priložnost za razvoj takega partnerstva kot novega (pi-
lotnega) projekta za prijavo na katerega od razpisov EU, 
v sklopu katerega bi bila ključna projektna aktivnost prav 
vključevanje občin v projekt skupnega upravljanja in finan-
ciranja poslovne cone. Nenazadnje so določene podobne 
dobre prakse na razpolago tudi na področju financiranja 
skupnega upravljanja turističnih destinacij.
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vlagateljem zagotoviti poročanje o projektih, ki so bili 

financirani z uporabo sredstev iz trajnostnih obveznic. Traj-

nostne obveznice so po splošnem mnenju zelo zanimiv in-

strument za privabljanje več naložb v trajnostne projekte, 

saj gre za enostaven instrument, ki je zlahka dostopen vsem 

odgovornim vlagateljem in se opira na naložbe obstoječih 

velikih izdajateljev. Tak finančni inštrument bi bilo možno 

razviti v sodelovanju s partnersko banko, ki ima svoj odde-

lek investicijskega bančništva. Za omenjene aktivnosti bi 

bilo mogoče pridobiti sofinanciranje iz drugih EU virov. V 

tem okviru bo bilo mogoče izvesti tudi poskus sofinancira-

nja po principu javno zasebnih partnerstev

6.5 POVZETEK AKTIVNOSTI

Ocenjujemo, da bo bodoče financiranje, ki bi omogo-

čalo trajnost delovanja projektov poslovni con kombinira-

no iz več različnih virov. Nekateri viri se zdijo bolj doseglji-

vi, zato bo jih v terminskem načrtu bilo smiselno opredeliti 

prej (na primer skupna prijava vseh partnerjev na nove raz-

pise). Za možnosti, pri katerih bi sodelovale občine, je pot-

rebno začeti graditi dolgoročno partnerstvo z njimi z name-

nom, da se v svojstvu skupnega projekta uredi dolgoročno 

financiranje.

Za opisane načine delno tržnega financiranja je pot-

rebno začeti vzpostavljati poslovne odnos z različnimi po-

nudniki storitev (izobraževanje, trženje, druge storitve) s 

potencialnimi poslovnimi partnerji, ki bodo razumeli pri-

ložnost sodelovanja s poslovnimi conami in možnosti iska-

nja sinergij s podjetji, ki so locirana v posamezni coni in s 

širšo skupnostjo, ki nastaja okoli poslovne cone.

Posebno pozornost bi namenili povezovanju s finanč-

nimi inštitucijami (verjetno so najprimernejše banke) prav 

zaradi strateškega namena organizacije financiranja preko 

trajnostnih obveznic, za katero bi verjetno potrebovali so-

delovanje z banko z zmožnostjo organizacije izdaje takega 

finančnega inštrumenta in ponudbe oziroma prodaje in-

štrumenta investitorjem. 

6.4 MOŽNOSTI (DELNO) TRŽNIH 

DEJAVNOSTI

Tržne dejavnosti vidimo predvsem kot različne stori-
tve, ki bi jih poslovna cona lahko ponudila bodisi interno 
(za podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost v sklopu poslov-
ne cone) ali eksterno, torej za zunanje zainteresirane po-
slovne partnerje. 

Ena od možnosti, ki je delno prikazana tudi v prikazu 
dobrih praks posameznih partnerjev, je v organizaciji uspo-
sabljanj in izobraževanj za sodelujoče podjetja in za druge 
deležnike v okviru poslovnih con. Tukaj ciljamo na sodelo-
vanje z univerzami, v okviru katerih izobraževalni progra-
mi za upravljavce poslovnih con, praktična usposabljanja za 
študente, študentske izmenjave. Za omenjene aktivnosti bi 
bilo mogoče pridobiti sofinanciranje iz drugih EU virov, na 
primer iz programov Erasmus.

Drugo možnost bolj strukturiranega delovanja z mo-
rebitnimi dodatnimi prihodki vidimo v morebitnem sode-
lovanju z marketinške agencije, ki bi jih zanimali poslovni 
modeli trženja poslovne lokacije. Predvsem vidimo prilož-
nosti v digitalnih poslovnih modelih oziroma trženju, na 
primer v skupnem spletnem kanalu za trženje oziroma pro-
dajo izdelkov vseh podjetij, ki so locirana v poslovni coni. 
Za omenjene aktivnosti bi bilo mogoče pridobiti sofinanci-
ranje iz drugih EU virov.

Tretjo možnost vidimo v sodelovanje z bankami in 
drugimi finančnimi inštitucijami v smislu vzpostavljanja 
manjših finančnih središč v okviru poslovnih con. Večje 
poslovne banke bi lahko v poslovnih conah odprle svoje 
poslovalnice, kjer bi sodelujočim podjetjem nudile osnov-
ne bančne storitve, finančno svetovanje, prodajo zavarovanj 
in pomoč pri stiku z investitorji. Za omenjene aktivnosti bi 
bilo mogoče pridobiti sofinanciranje iz drugih EU virov.

Eno od možnosti za prihodnje vidimo tudi v finanč-
nem inštrumentu trajnostne obveznice »sustainability bon-
ds«. Trajnostna obveznica je nadrejena nezavarovana ob-
veznica z enakimi finančnimi in pogodbenimi pogoji kot 
katera koli druga nadrejena nezavarovana obveznica. Pri iz-
daji trajnostne obveznice izdajatelj prevzame naslednje do-
datne obveznosti: prihodke od obveznic nameni zelenim 
in/ali socialnim projektom ali izdatkom, ki so opredeljeni v 
skladu z vnaprej določenimi merili upravičenosti,
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