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SEZNAM POGOSTO UPORABLJENIH KRATIC 
 
AJPES AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 
ARSO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 
BDP BRUTODOMAČI PROIZVOD 
CČN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA 
CIPS CENTER ZA INFORMATIVNO IN POKLICNO SVETOVANJE 
CLLD MEHANIZEM »LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST« 
CTN CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE 
ČN ČISTILNA NAPRAVA 
DRPi PROGRAM DRŽAVNIH RAZVOJNIH PRIORITET IN INVESTICIJ REPUBLIKE 

SLOVENIJE 2014–2017 
DPN DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT 
EGN EUROPEAN GEOPARK NETWORK 
EK EVROPSKA KOMISIJA 
EKSRP EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA 
ESRR EVROPSKI SKLAD RA REGIONALNI RAZVOJ 
ESPR EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO 
ESS EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
ETS EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE 
EU EVROPSKA UNIJA 
EZTS EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE 
EZTS GO EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE GORICA 
FZO FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU 
GD GOSPODARSKA DRUŽBA 
GGN GLOBAL NETWORK OF NATIONAL GEOPARKS 
GGO GOZDNO GOZDARSKO OBMOČJE 
HE HIDROELEKTRARNA 
HRP HITRO RASTOČE PODJETJE 
IC INDUSTRIJSKA CONA 
ISIO INFORMATIVNO SVETOVALNA DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
LAS LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
LTO LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 
MIC MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
MDDSZ MINISTRATSVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
MGRT MINISTRSTVO GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
MKO MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 
MONG MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
MOP MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
MRRA MREŽNA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 
MSP MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA 
MZ MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
MZIP MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
NIJZ NACIONALNI INŠTIUT ZA JAVNO ZDRAVJE 
NLZOH NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
NU NATURA NAČRT UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 
OPN  OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
NVO NEVLADNA ORGANIZACIJA 
OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION END DEVELOPMENT 
OP OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V 

OBDOBJU 2014–2020  
OP RČV OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007–2013 
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OPN  OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
OŠ OSNOVNA ŠOLA 
PC PROIZVODNA CONA 
POO POSEBNO OHRANITVENO OBMOČJO 
pPOO POTENCIALNO POSEBNO OHRANITVENO OBMOČJE 
POV POSEBNO OBMOČJE VARSTVA 
pPOV POTENCIALNO POSEBNO OBMOČJE VARSTVA 
PS PARTNERSKI SPORAZUM SLOVENIJE 
RDO REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA 
ROJZ REGIONALNI ODBOR ZA JAVNO ZDRAVJE 
RPN REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT 
RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 
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RRP REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE 
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TNP TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
UMAR URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE RAZISKAVE IN RAZVOJ 
UNESCO UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION 
UNG UNIVERZA V NOVI GORICI 
UŽU USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST 
VIRS VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE NOVA GORICA 
VDC VARSTVENO DELOVNI CENTER 
VŽU VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
ZGS ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
ZON ZAKON O OHRANJANJU NARAVE 
ZRSZ ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
ZSRR ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 
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1. POVZETEK PROGRAMA 

1.1. UVOD 

 

Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2014–
2020 (v nadaljevanju RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Na podlagi 
analize razvojnih potencialov opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene prioritete, 
ukrepe in aktivnosti ter finančno ovrednotene projekte. 
RRP 2014–2020 obsega geografsko območje Goriške kot razvojne regije na nivoju SKTE 3 
in vključuje 13 občin: Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina,  Občina Bovec, 
Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal, Občina Kobarid, Občina Miren–
Kostanjevica, Občina Renče–Vogrsko, Občina Šempeter–Vrtojba, Občina Tolmin in Občina 
Vipava. 
RRP je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo 
regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, 
razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije 
regije. Programski del vsebuje projekte za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in 
finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti 
izvajanja RRP. 
 
Z usklajevanjem regionalnih, državnih in evropskih prioritet bo zagotovljeno, da bo RRP 
eden od stebrov za doseganje skupnih ciljev. Poleg specifičnih ciljev, ki so določeni na 
državni ravni in h katerim bo morala prispevati tudi Goriška regija z izvajanjem RRP, pa smo 
opredelili tudi posebne cilje, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih potencialov in so predmet 
razvojne specializacije regije. 
 
Zakonska podlaga za pripravo RRP so Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2)1, ki v 13. členu določa namen in okvirno vsebino RRP, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR – 2A)2  ter Uredba 

o regionalnih razvojnih programih3, ki v 4. členu predpisuje vsebino RRP. 
 
Cilj izdelave RRP je, da se z vključevanjem strokovnih, razvojnih in upravnih institucij, 
predstavnikov gospodarstva, sindikatov in civilne družbe oblikujejo in uskladijo razvojni cilji 
na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, prostorskega, okoljskega, 
infrastrukturnega in kulturnega razvoja v regiji, določijo prioritete, ukrepi, aktivnosti in 
prioritetni projekti, finančni in kadrovski viri ter način organiziranosti za njihovo uresničevanje. 
 
Glede na cilj izdelave RRP je pri pripravi le-tega pomembno sodelovanje naslednjih organov: 

- Sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije (v nadaljevanju Svet), ki ga 
sestavlja 13 županov Goriške regije, 

- Razvojnega sveta regije (v nadaljevanju RSR): RSR šteje 33 članov, in sicer je 13 
funkcionarjev lokalne samouprave, 13 predstavnikov gospodarstva in 7 predstavnikov 
nevladnih organizacij.  

                                                           
1 Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011 
2 Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012 
3 Uradni list RS, št. 69/12 z dne 14. 9. 2012. 
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- Odborov RSR: v okviru RSR deluje 5 odborov, in sicer: za človeške vire, 
gospodarstvo, turizem, razvoj podeželja ter okolje, prostor in infrastrukturo. Odbori 
skupaj štejejo 165 članov, med katerimi so predstavniki občin, gospodarskih 
subjektov, Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice za Severno 
Primorsko, območnih obrtnih zbornic, Kmetijsko gozdarske zbornice, Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Nova Gorica, regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo, 
predstavnikov izobraževalnih, razvojnih, strokovnih in upravnih institucij ter 
upravljavcev zavarovanih območij narave, predstavniki izpostav ministrstev oziroma 
državnih institucij, ki delujejo na regionalni ravni ter predstavniki nevladnih 
organizacij. Odbori RRS so aktivno sodelovali pri pripravi RRP, predvsem pri 
programskem delu priprave RRP. Odbori RRS so postali tudi odbori Razvojnega 
sveta regije (po ustanovitvi RSR v juliju 2013). Načelo enakopravnosti spolov ter 
načelo nediskriminacije je upoštevano tudi v sestavi odborov RSR (77 moških in 95 
žensk, predstavniki NVO),  

- pri delu petih odborov RRS ter kasneje RSR, strokovnih in razvojnih institucij je 
aktivno sodelovalo okoli 170 ljudi, strokovnjakov, predstavnikov različnih javnih in 
zasebnih ustanov, gospodarstva, nevladnih organizacij in civilne družbe. 
 

Strokovno in administrativno pomoč za delo odborov opravljajo koordinatorji vsebinskih 
področij, ki so zaposleni v štirih razvojnih agencijah Severnoprimorske mrežne regionalne 
razvojne agencije (v nadaljevanju MRRA) in so koordinirali že vsebinska področja RRP v 
obdobju 2007–2013. Strokovno pripravo in odgovornost za izvedbo celotnega projekta nosita 
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, ki je v obdobju od 1. 7. 2012 do 31. 3. 2014 
opravljala naloge nosilne razvojne agencije v Severnoprimorski MRRA, in Posoški razvojni 
center, ki te naloge opravlja od 1. 4. 2014 dalje. 
Po zaključku javne obravnave, prejetih dopolnitvah in pridobitvi pozitivnega mnenja 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) po zaključku 
formalnega dela usklajevanja, se v začetku leta 2015 predvideva sprejem RRP za obdobje 
2014–2020 na RSR. 

 
Proces izdelave RRP je potekal od septembra 2012 do januarja 2015 po naslednjih ključnih 
fazah: 

- Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je na svoji 50. seji, dne 21. 9. 
2012, sprejel sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske 
(Goriške razvojne) regije za obdobje 2014–2020, potrdil koordinatorje RRP in 
Program priprave RRP za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo za obdobje 
2014–2020.  Program priprave RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za 
programsko obdobje 2014–2020 skladno s 7. členom Uredbe o regionalnih razvojnih 
programih vsebuje naslednje ključne elemente: 

 območje priprave RRP-ja, ki zajema 13 občin Severne Primorske, 

 namen priprave RRP-ja, 

 izhodišča s pravnimi in strokovnimi podlagami,  

 razvojna izhodišča regije s ključnimi statističnimi podatki in opisom 
ključnih značilnosti regije,  

 namen in cilje priprave,  

 metodologijo priprave, 
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 organizacijsko strukturo, ki opredeljuje navedbo vodje projekta priprave 
RRP in članov projektne skupine (poimensko navedeni v uvodnih 
straneh RRP), 

 naloge različnih organov v postopku priprave in sprejema RRP-ja ter 
časovni in finančni načrt priprave. 

Časovni načrt priprave je s takratnimi smernicami MGRT-ja zajemal 
obdobje od septembra 2012 do februarja 2013. Ker država ključnih 
razvojnih dokumentov (npr. Strategija razvoja Slovenije) sploh še ni 
izdelala in ker sta bila Partnerski sporazum Slovenije in Operativni program 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 s strani 
Evropske komisije (v nadaljevanju EK) potrjena šele konec leta 2014, se je 
priprava RRP zavlekla do januarja 2015. (http://www.prc.si/dodatno/ 
regionalni-razvojni-program-severne-primorske). 

- Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije pa se je na svoji 3. seji, 
dne 10. decembra 2013, seznanil s pripravo RRP Severne Primorske (Goriške 
razvojne) regije za programsko obdobje 2014–2020, potrdil sklep o pripravi RRP 
Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za programsko obdobje 2014–2020, 
koordinatorje razvojnih področij ter Program priprave RRP Severne Primorske 
(Goriške razvojne) regije za programsko obdobje 2014–2020. 

- Sklep o pripravi RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije in Program 
priprave sta bila objavljena na spletnih straneh RRA Severne Primorske d.o.o., dne 
24. 9. 2012 in na spletnih straneh ostalih treh razvojnih agencij (v nadaljevanju RA) v 
Severnoprimorski MRRA. 

- Člani odborov RRS in kasneje člani odborov RSR, so bili v sodelovanju z MRRA 
vključeni v pripravo RRP 2014–2020, 

- MRRA, ki jo sestavljajo štiri RA iz Goriške regije, je po pripravi analitičnega dela RRP 
v začetku leta 2013 objavila javni poziv za predložitev regijskih projektnih predlogov. 
Na podlagi prejetih projektnih predlogov so koordinatorji pripravili strokovno gradivo, 
ki je vsebovalo predlog analize regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ovir in 
prednosti regije, vizije, razvojnih ciljev, razvojnih prioritet, predlaganih ukrepov in 
investicijskih področij (aktivnosti). Organizirano je bilo plenarno delovno srečanje 
članov odborov RRS za človeške vire, gospodarstvo, turizem, razvoj podeželja ter 
okolje, prostor in infrastrukturo, na katerem so na podlagi gradiv podali pripombe in 
dopolnitve. Po dopolnitvi gradiva je bil delovni osnutek RRP konec marca 2014 
posredovan na MGRT. Delovni osnutek RRP je bil po prejemu dopolnitev s strani 
MGRT in resornih ministrstev dopolnjen, konkretizirane so bile prioritete, ukrepi in 
aktivnosti. Na podlagi tega je bila v začetku julija 2014 organizirana še druga 
delavnica odborov RRS, kjer so bili med drugim opredeljeni tudi ključni regijski 
projekti. Na tej podlagi je pripravljen RRP. 
 

1.2. POVZETEK 

 

Izhajajoč iz regijskih potencialov in na podlagi upoštevanja temeljnih državnih razvojnih 
dokumentov, ciljev in razvojnih prioritet regije ter na podlagi nabora projektov so v RRP za 
obdobje 2014–2020 oblikovane 3 prioritete, 11 ukrepov in 27 aktivnosti (investicijskih 
področij) za izvajanje regionalnega razvojnega programa. Znotraj vsake aktivnosti 
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(investicijskega področja) so bili opredeljeni regijski projektni predlogi, med drugim tudi 
prednostni. 
 
Razvojne prioritete (P) in ukrepi (U) regije za obdobje 2014–2020 so sledeči: 
 

Dvig konkurenčnosti, 
inovativnosti in 

zaposlitvenih možnosti v 
regiji 

Izboljšanje kakovosti 
življenja 

Trajnostni, okoljski, 
prostorski in infrastrukturni 

razvoj regije 

U1: Dvig konkurenčnosti in 
inovativnosti  

U1: Izboljšanje pogojev za 
življenje posameznih kategorij 
prebivalcev  

U1: Trajnostni prostorski razvoj 
regije, sodelovanje in 
povezovanje regije navzven 

U2: Izboljšanje kompetenc za 
povečanje zaposljivosti 

U2: Ohranjanje tradicije in 
kulturne dediščine  

U2: Krepitev dostopnosti in 
trajnostne mobilnosti v podporo 
konkurenčnosti regije  

U3: Razvoj regionalne 
turistične destinacije 
Smaragdna pot  

U3: Zagotavljanje ustreznih 
stanovanjskih pogojev  

U3: Ohranjanje in varstvo 
okolja in spodbujanje učinkovite 
rabe energije  

U4: Trajnostni razvoj 
podeželja  

U4: Ohranjanje narave in 
kulturne krajine 

 
Inovativnost in gospodarski razvoj je temelj za sodelovanje in ustvarjanje konkurenčnega 
potenciala za rast regionalnega gospodarstva. Z izvajanjem ukrepa, aktivnosti in projektov 
želimo usmerjati in spodbujati konkurenčnost in inovativnost med vsemi ciljnimi skupinami, ki 
bodo kot posamezniki ali pravni subjekti prispevali k trajnostni rasti in razvoju regije. 
V okviru ukrepa dvig konkurenčnosti in inovativnosti, smo predvideli štiri aktivnosti, katere 
bodo v nadaljevanju podrobneje obrazložene in sicer: 

- krepitev sodelovanja med podpornim inovativnim okoljem in gospodarstvom, 
- razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter pridobivanje svežega kapitala za 

izvajanje projektov v gospodarstvu in NVO-jih, 
- razvijanje novih poslovnih modelov in zasnova novih ter izboljšava obstoječih 

vrednostnih verig, 
- spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov, razvoja obrtništva, socialnega 

podjetništva ter kreativnih industrij.  
Z ukrepom želimo vzpostaviti sodelovanje med ključnimi deležniki v regiji, kateri bodo 
prevzeli aktivnejšo vlogo pri snovanju in integraciji. 
 
Ukrepi na področju turizma so usmerjeni v povečevanje konkurenčnosti turističnih produktov 
regionalne turistične destinacije Smaragdna pot, s poudarkom na promociji in inovativnem 
trženju turističnih produktov, celovitem upravljanju destinacije ter urejanju podporne turistične 
infrastrukture, ki bo zagotavljala trajnostni razvoj predvsem zelenega turizma in kulturnega 
turizma (UNESCO dediščina in Geopark; ang. United nations educational, scientific and 
cultural organisation, v nadaljevanju UNESCO).  
 
Pomembna gospodarska panoga ostaja tudi kmetijstvo, ki s svojo multi-funkcionalno vlogo 
poleg ohranjanja kulturne krajine in poseljenosti podeželja skrbi za proizvodnjo kakovostne 
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hrane in ustvarja nova delovna mesta. Ukrepi so usmerjeni v krepitev sposobnosti preživetja 
kmetij in v spodbujanje naravi prijaznih oblik kmetovanja. 
 
Z vidika zagotavljanja kakovosti življenja je pomembno izvajanje ukrepov za zmanjševanje 
neenakosti v zdravstvu in krepitev zdravja ter povečanje socialne vključenosti prebivalstva z 
večanjem dostopnosti in kvalitete storitev ter prehod iz institucionalnih storitev na skupnostne 
oblike storitev. Prav tako so projekti usmerjeni tudi v izboljšanje pogojev za življenje različnih 
kategorij prebivalstva regije in sicer tako najmlajših, vključenih v vrtce in osnovne šole, 
mladine, kot tudi ostarelega prebivalstva in ranljivih ciljnih skupin.   
V sklopu te prioritete se projekti nanašajo še na ohranitev, oživitev in primerno rabo snovne 
in nesnovne kulturne dediščine, kar zajema tako ohranjanje kot tudi revitalizacijo kulturne in 
tehnične dediščine ter mehke vsebine s tega področja.  
K uresničevanju ciljev prioritete izboljšanje kakovosti življenja pa bodo prispevali tudi projekti 
s področja stanovanjske politike, s katerimi želimo pridobiti ustrezna stanovanja v regiji. 
 
Na področju trajnostnega okoljskega, prostorskega in infrastrukturnega razvoja regije so 
ukrepi usmerjeni v podporo ohranjanju, varovanju in obnavljanju naravnih in krajinskih 
danosti, ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne gospodarske infrastrukture ter ob odgovorni 
in trajnostni rabi virov. Glede na pogoste in obsežne naravne nesreče v zadnjem času, kot so 
poplave, je potrebno zagotoviti učinkovito upravljanje voda, načrtovanje in izvajanje 
vzdrževalnih in investicijskih posegov ter urejanje ustrezne infrastrukture na poseljenih 
območjih. 
Ob izvajanju ukrepov in aktivnosti bomo zasledovali načelo enakosti moških in žensk ter 
načelo nediskriminacije in sicer tako, da bomo znotraj posameznih projektov izpostavili 
podporo ženskam (npr. na področju spodbujanja ženskega podjetništva), ranljivim skupinam 
(npr. na področju vseživljenjskega učenja skupinam, kot so v naši regiji npr. migrantke, 
starejše samske ženske, samohranilke), v Regijski štipendijski shemi (v nadaljevanju RŠS) 
spodbujali dijakinje/dijake oz. študentke/študente k šolanju za ne tradicionalne poklice ter 
spodbujali izvajanje programov za preprečevanje in odpravo nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini.  
 
Goriška regija bo uspešnost, prepoznavnost, razvojno in gospodarsko moč regije krepila v 
okvirih in pogojih, ki jih postavljajo država, direktive Evropske unije (v nadaljevanju EU) ter 
globalno soodvisen svet, vendar ob upoštevanju lokalnih in regionalnih značilnosti ter s 
ciljem zagotavljanja kakovosti življenja prebivalcev. Regija postaja eden ključnih vzvodov 
sodobnega razvoja, ki ustvarja ugodno okolje za povezovanje in celovit razvoj lokalnih 
skupnosti ter kakovostno življenje posameznikov. 
 
Za uspešno izvajanje RRP bo ključnega pomena krepitev razvojnega dialoga. Vključevanje 
vseh območij in partnersko sodelovanje lokalnih skupnosti, razvojnih, strokovnih in drugih 
institucij, gospodarstva in nevladnega sektorja pri pripravi in izvajanju prednostnih regijskih 
projektov bo za uspešno izvajanje RRP nujno, saj partnerstvo, enakopravnost in znanje 
krepijo soodgovornost za razvoj. V ta namen je bila vzpostavljena regijska razvojna mreža, ki 
bo v nadaljnjem procesu dograjena.  
 
Finančna vrednost izraženih razvojnih potreb regije (na ravni projektnih predlogov in 
projektnih idej) je približno 982.491.345 evrov, pri čemer niso upoštevane vrednosti državnih 
projektov. Viri financiranja pa so navedeni v 10. poglavju tega dokumenta. 
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Razvojne potrebe regije so bile prepoznane na podlagi posredovanih projektov, analiz stanja 
ter predvidenih zmožnosti ključnih deležnikov v regiji, ki kreirajo razvoj regije. Deležniki in 
člani RSR z odbori so aktivno sodelovali na vseh dosedanjih delovnih sestankih ter podajali 
pripombe in mnenja na pripravljene projektne predloge.  
 

1.3. USKLAJENOST RRP S KLJUČNIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI 

 

RRP je usklajen z vsemi strateškimi državnimi dokumenti, ki so navedeni v nadaljevanju. 
Nekateri od teh dokumentov so bili dejansko zaključeni, drugi pa ne. RRP je usklajen s 
sprejetimi dokumenti; usklajenosti z dokumenti, ki niso bili (še) dokončani, ne moremo 
ugotavljati, je pa RRP usklajen z zadnjo objavljeno različico teh dokumentov.  

V nadaljevanju je navedena skladnost tako s sprejetimi kot (še) ne sprejetimi / dokončanimi 
dokumenti. 

Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 (v nadaljevanju SRS) so 
bila pripravljena in poslana na Vlado RS v januarju 2013. Opredeljujejo razvojno izhodišče 
Slovenije, scenarij gospodarske rasti do leta 2020, osrednjo tezo strategije, potrebne 
predpogoje za uresničitev ciljev strategije, potenciale Slovenije in prioritete razvoja do leta 
2020. Pet razvojnih prioritet je podjetnost, znanje, zeleno, vključujoča družba ter učinkovit 
javni sektor in pravna država. Usmeritve znotraj prioritet so bile pripravljene na osnovi 
prispevkov delovnih skupin za razvojno načrtovanje. Dokument ni bil sprejet. 

Osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2017 (v nadaljevanju DRPi) je bil pripravljen v marcu 2013 in predstavlja  
izvedbeni načrt za izvajanje SRS 2014–2020. Struktura DRPi sledi identificiranim prioritetam  
in usmeritvam v osnutku izhodišč SRS 2014–2020. V izhodiščih SRS je identificiranih pet 
razvojnih prioritet, ki so v DRPi podprte s podrobno analizo stanja, SWOT analizo,  
specifičnimi cilji ter sklopi, v okviru katerih so opredeljena investicijska področja. DRPi je 
narejen na podlagi enotne metodologije za načrtovanje in služi kot podlaga za načrtovano 
strukturo javno finančnih izdatkov v posameznih letih ter temelji na  srednjeročnem fiskalnem 
scenariju. Tudi ta dokument ni bil sprejet. 
 
V juliju 2013 je bil pripravljen prvi neformalni osnutek Partnerskega sporazuma Slovenije 
(v nadaljevanju PS), redakcijsko popravljena različica je bila objavljena v novembru 2013, 
naslednji delovni verziji neformalnega osnutka pa 28. 2. 2014 in 2. 4. 2014.4 To je dokument, 
ki vsebuje jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v Sloveniji, ob upoštevanju 
spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki. Pripravljen bo na 
transparenten način, tako da so dane zaveze tako EK kot vključenim deležnikom. 
PS je bil poslan EK aprila 2014 in ta je podala pripombe nanj v začetku meseca junija 2014. 
Na tej osnovi je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v 
nadaljevanju SVRK) pripravila dopolnitve. Sveta Kohezijske regije Zahodne in Vzhodne 
Slovenije sta na tako dopolnjen dokument podala soglasje. Po potrditvi na Vladi Republike 
Slovenije konec julija 2014 je bil dokument posredovan EK. EK je Partnerski sporazum 
potrdila 30. 10. 2014. 

                                                           
4 http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Nacrtovanje/Partnerski_sporazum.pdf 
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Osnutek Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju OP) je bil pripravljen v januarju 2014, naslednja delovna različica 
pa 24. aprila 2014. OP predstavlja strategijo države za vlaganje evropskih sredstev 
kohezijske politike. Bistveni elementi OP so jasne zaveze glede ciljev, izvajanja in 
financiranja ter upoštevanje sektorskih izzivov in teritorialnih neravnovesij. 
Maja 2014 je bil OP poslan v pregled EK, odziv nanj je Republika Slovenija (v nadaljevanju 
RS) prejela v začetku avgusta.  
7. 11. 2014 sta Svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Svet kohezijske regije Zahodna 
Slovenija dala soglasje k OP. 13. 11. 2014 je Vlada RS sprejela Operativni program za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, SVRK pa ga je 14. 11. 2014 
posredoval v potrditev Evropski komisiji. 15. 12. 2014 je SVRK prejel sklep, s katerim 
Evropska komisija potrjujejo Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 – 2020. 

RRP je usklajen s Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v 
nadaljevanju PRP)5, ki je bil prvič posredovan na EK 16. 6. 2014. MKGP je 5. 12. 2014 

posredovalo drugi uradni predlog PRP v formalno potrditev na EK, tretji uradni predlog pa 21. 
1. 2015. V tem predlogu so upoštevane tehnične pripombe, ki jih je podala EK. 

PRP je operativni programski dokument, predstavlja osnovo za črpanje sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Izhajajoč iz Uredbe EU št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 PRP odraža slovenske 
nacionalne prednostne naloge in usmeritve. Vseh 13 ukrepov PRP-ja mora prispevati k 
uveljavljanju večnamenskega modela razvoja kmetijstva, ki mora istočasno zasledovati tako 
večjo ekonomsko kot tudi okoljsko učinkovitost (proizvesti več z manj viri in vplivi na okolje). 
Eden od pomembnih ciljev bodoče politike razvoja podeželja je celovitejši pristop k razvojnim 
izzivom podeželskih območij in v tem okviru še posebej ustvarjanje pogojev za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest. Za izvajanje PRP 2014–2020 je skupaj s sredstvi slovenskega 
proračuna na voljo 1,11 mrd evrov. 
Glede na to, da je v naši regiji deset ribogojnic, smo pri izdelavi RRP upoštevali tudi znane 
usmeritve Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–20206, ki je trenutno v pripravi. Operativni 

program predstavlja osnovo za črpanje sredstev ESPR. ESPR je eden izmed petih skladov 
skupnega strateškega okvirja ter je namenjen spodbujanju teh gospodarskih panog: 
morskega gospodarskega ribolova, vzreje vodnih organizmov (sladkovodna akvakultura in 
marikultura) ter predelave in trženja proizvodov iz ribolova in akvakulture. V OP ESPR 2014–
2020 so te gospodarske panoge skupno poimenovane ribiški sektor. RS bo kot članica 
Evropske unije s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje reformirane skupne 
ribiške politike, ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja staležev, hkrati pa 
podprla ribiški sektor v RS v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja. 
 
V letu 2012 je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja slovenskega turizma za obdobje 
2012–20167, v okviru katere se predvideva, da bo v letu 2016 turizem v Sloveniji temeljil na 

trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva 
ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. 

                                                           
5 http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/program-razvoja-podezelja-2014-2020 
6 http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/osnutki/op_espr_2014_2020.pdf 
7 Vlada RS: Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, junij 2012 
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Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma 2012–2016 temelji na izkušnjah zadnjih 
dvajsetih let in spoznanjih iz še vsaj stoletja pred tem, teoretičnem znanju in dognanjih iz 
petnajstih let delovanja Slovenske turistične organizacije, sodelovanju med Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovensko turistično organizacijo (SPIRIT – Javna agencija 
RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma) in deležniki iz 
zasebnega ter civilno-družbenega sektorja ter zlasti na zelo jasni sliki tega, kaj si Slovenija 
želi doseči v prihodnosti. 
 
Poudarja se trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh. V grobem gre za 
tri razvojna področja in doseganje sinergije med njimi, in sicer:  

- povečanje konkurenčnosti, 
- ugodno poslovno okolje, 
- učinkovito in inovativno trženje.  

 
Glavni vsebinski cilji so:  

- konkurenčnost (inovativnost, kakovost, uspešnost, znanje, varnost, dodana vrednost, 
promet, prilivi, zadovoljstvo turistov, destinacijski management, potrošnja na 
obiskovalca, desezonalizacija, itd.), 

- kakovost življenja in blaginja (blaginja lokalnega prebivalstva, uravnotežen regionalni 
razvoj, sodelovanje pri turističnem razvoju, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost življenja, 
itd.), 

- ugled in razvoj slovenskega turizma (dajanje prednosti turizmu, partnerstvo za razvoj, 
javno-zasebno partnerstvo, podoba turizma v očeh drugih dejavnosti, itd.), 

- prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu (prepoznavnost na tujih trgih, tržna znamka, 
podoba Slovenije, internacionalizacija, itd.).  
 

Vse zgoraj navedene cilje spremlja temeljna usmeritev v trajnostni razvoj, skrb za 
gospodarsko, družbeno kulturno in naravno okolje, management okoljskih vplivov in 
kakovosti okolja ter prehod v nizkoogljično družbo. Trajnostni razvoj je tisti strateški temelj, ki 
narekuje nadaljnje korake in projekte ter po katerem bo mednarodna in širša javnost 
prepoznala Slovenijo kot odlično, zeleno, aktivno in zdravo destinacijo, s katero je moč 
poslovati in jo obiskati. 

 
Strateški ukrepi za konkurenčni in trajnostni turizem na ravni Slovenije so: 

- spodbuditi povečanje konkurenčnosti, ki vključuje tudi spodbujanje nadaljnjega razvoja 
turističnih destinacij (regionalne turistične destinacije, lokalne turistične organizacije – 
v nadaljevanju LTO, turistična društva), 

- zagotovitev ugodnega poslovnega okolja, 
- učinkovito trženje in promocija Slovenije. 

 
V pripravi so še štirje operativni programi čezmejnega sodelovanja; za Goriško regijo sta 
zanimiva dva, in sicer Operativni program Slovenija-Italija in Operativni program 
Slovenija-Avstrija. Regija se je v vseh fazah oblikovanja navedenih državnih dokumentov 
aktivno vključevala v njihovo pripravo in sočasno vsebino RRP usklajevala z nastajajočimi 
dokumenti.  

http://www.prc.si/
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Strategijo prostorskega razvoja Slovenije8 (v nadaljevanju SPRS) je Državni zbor RS 

sprejel 18. 6. 2004 in predstavlja veljavni strateški prostorski akt in celovit prostorski 
dokument, ki udejanja koncept vzdržnega prostorskega razvoja.  
SPRS, upoštevajoč raznolikost in pestrost slovenskega prostora ter izhajajoč iz njegovih 
primerjalnih prednosti, postavlja pogoje za skladen gospodarski, socialni in kulturni razvoj, pri 
čemer zagotavlja tak razvoj, ki bo omogočil tudi ohranitev okolja, narave in dediščine ter 
kakovosti bivanja. Prostorski razvojni cilji in razvojne prostorske usmeritve, ki jih strategija 
določa so usmerjeni v vzdržen prostorski razvoj, prostorsko kohezijo države ter njeno 
vključenost v prostorski razvoj Evrope. 
Ministrstvo pristojno za prostorski razvoj je v letu 2014 z namenom prenove prostorske 
politike in priprave nove prostorsko razvojne strategije za obdobje do leta 2030 odprlo  široko 
strokovno razpravo. Predvidena je priprava dokumenta, ki bo začrtal dolgoročno razvojno 
prostorsko usmeritev Republike Slovenije s prioritetami, cilji in zasnovo prostorskega razvoja 
do leta 2030, ki bo vključevala izzive prihodnjega razvoja družbe,  ter  s srednjeročnim, 
akcijskim delom za obdobje 2014 - 2020, ki bo vključeval podrobnejše kvantificirane cilje v 
navezavi na izvajanje kohezijske politike v novem programskem obdobju. 

Osnutek Načrta upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2014–2020 (v 
nadaljevanju NU NATURA 2000): Obveznost varstva posebnih varstvenih območij – območij 
Natura 2000 – izhaja iz Direktive Sveta 92/43/EGS. Direktiva o habitatih nalaga državam 
članicam določitev potencialnih posebnih ohranitvenih območij (v nadaljevanju pPOO), 
Direktiva o pticah pa posebnih območij varstva (v nadaljevanju POV). Predloge držav članic 
(v nadaljevanju pPOO) EK potrdi, države članice pa so nato dolžne status teh območij 
spremeniti v  posebna ohranitvena območja (v nadaljevanju POO). Omrežje Natura 2000 
tvorijo POO in POV. Osnovni namen Programa upravljanja je opredeliti za obdobje 2014–
2020 izvajanje obveznosti varstva posebnih varstvenih območij - območij Natura 2000, ki jih 
nalagata Sloveniji Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. S tem bo Slovenija dosegala 
enega od ciljev EU, to je, zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih 
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Z izvajanjem tega programa bo Vlada RS 
prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.  
S programom upravljanja se podrobneje opredeljuje varstvene cilje in ukrepe na območjih 
Natura, kakor tudi pristojne sektorje in odgovorne nosilce za izvajanje varstvenih ukrepov. S 
tem se želi tudi omogočiti horizontalne povezave s strateškimi načrti in razvojnimi programi. 
 
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
Zdru-1 in 8/10 – ZSKZ-B (v nadaljevanju ZON) vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave, 
katerega namen je varstvo naravnih vrednot in ohranitev sestavin biotske raznovrstnosti. 
Opredeljuje predmete varstva, načine in ukrepe varstva, organiziranost na področju varstva 
narave, financiranje varstva narave, programiranje in načrtovanje varstva narave in druge 
vsebine, potrebne za učinkovito varstvo narave. 
 
Prvi osnutek Strategije pametne specializacije 2014–20209 (v nadaljevanju SPS) je bil 
pripravljen novembra 2013, naslednji osnutki pa v letu 2014. V času priprave RRP SPS še ni 
pripravljena, zato v RRP lahko upoštevamo le do sedaj objavljene osnutke tega dokumenta.  
SPS predstavlja strateški in izvedbeni načrt za razvojno prestrukturiranje slovenskega 
gospodarstva in družbe v obdobju 2014–2020. V SPS so navedene prioritete, v katere bo 

                                                           
8
 Uradni list Republike Slovenije, št. 76/ 2004. 

9 http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Nacrtovanje/Draft_SmartSpec_SI_22072013.pdf 
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Slovenija usmerjala sredstva od leta 2014 do 2020, s terminskim načrtom in načrtom 
izvedbe, pričakovanimi rezultati in metodologijo spremljanja doseganja rezultatov. 
 
Pri pripravi RRP smo upoštevali tudi usmeritve in izhodišča Strategije razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji, ki je do konca januarja 2015 v javni obravnavi. 
 
RRP je usklajen tudi s Strategijo EU 202010, ki jo je potrdil Evropski svet v letu 2010 in 
zasleduje cilje treh rasti, vključujočo, pametno in trajnostno rast. Ta usklajenost se odraža v 
opredelitvi treh prioritet RRP, ki so: dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih 
možnosti v regiji, izboljšanje kakovosti življenja ter trajnostni, okoljski, prostorski in do konca 
leta 2013 infrastrukturni razvoj regije. Nadalje se usklajenost odraža tudi v opredelitvi 
ukrepov in aktivnosti znotraj teh treh prioritet. 
 
RRP upošteva in nadgrajuje tudi Nizkoogljično strategijo, ki je bila pripravljena za severni 
del regije, glavnina izzivov in ukrepov pa je skladna na celotnem območju regije. 
 
 

                                                           
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
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2. OCENA IZVEDENOSTI CILJEV RRP 2007–2013 

2.1. STRATEŠKI CILJI REGIJE V OBDOBJU 2007–2013 

 

Strateški cilji regije v programskem obdobju 2007–2013 so bili naslednji: 
- dvig inovativnosti v gospodarstvu, 
- nadaljnji dvig znanj/širitev znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, predvsem 

zaposlenih, 
- dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in inovativnosti v gospodarstvu 

in življenju regije, 
- razvoj odličnosti in konkurenčnosti v turizmu, 
- ohranjanje poseljenosti podeželja, 
- optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj ter 
- izboljšanje infrastrukturne opremljenosti regije. 

 
Kvantificirani strateški cilji so bili: 

- dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva z najmanj visoko izobrazbo na približno 23 
do 25 % do leta 2013, 

- dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva s srednjo izobrazbo na 35 % do leta 2013, 
- dvig bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) regije na 5 % na letni ravni po 

letu 2010, 
- dvig stopnje zaposlenosti na 59,5 % do leta 2013, 
- dvig prihodka iz poslovanja gospodarskih družb v turizmu (dejavnost H) za 8 % na 

leto, 
- povečanje števila prebivalcev na podeželju za 2 % do leta 2013, 
- vzpostavljen regionalni nivo prostorskega načrtovanja, 
- povečanje investicij v infrastrukturno opremljenost regije za 10 %. 

 
Horizontalni cilji regionalnega razvoja so bili: 

- uveljavljanje principov trajnostnega razvoja, 
- spodbujanje čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, 
- razvoj regionalne podporne mreže Severne Primorske (Goriške statistične) regije. 

 
Dostopni podatki kažejo, da so v obdobju do leta 2013 zastavljeni cilji delno doseženi. Ob 
tem je treba upoštevati, da je v zadnjem obdobju prišlo do spremembe spremljanja 
statističnih podatkov: 

- glede izobrazbene strukture delavno aktivnega prebivalstva tako razpolagamo s 
podatki o deležu delovno aktivnega prebivalstva (glede na delavno mesto v regiji) z 
višješolsko in visokošolsko izobrazbo skupaj, ki se je leta 2013 povečal na 28,9 %, 
prav tako se je povečal tudi delež delavno aktivnega prebivalstva po statistični regiji 
prebivališča in sicer na 30 %, 

- delež delovno aktivnega prebivalstva (po delovnem mestu v regiji) s srednje izobrazbo 
je presegel načrtovane vrednosti (leta 2013 znaša dobrih 57,4 %), prav tako tudi isti 
delež delovno aktivnega prebivalstva po statistični regiji prebivališča, ki je leta 2013 
znašal 56,5 %, 

- dvig BDP je na letni ravni 3,71 % in ne dosega predvidene 5 %rasti na letni ravni, 

http://www.prc.si/
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- dviga stopnje št. zaposlenih je bil negativen in sicer za -2,74 % (25.089 zaposlenih na 
dan 31. 12. 2013 v GD in SP) na letni ravni v primerjavi s številom zaposlenih GD in 
SP konec leta 2006. Predvidena rast št. zaposlenih v GD in SP je bila predvidena 1,36 
% na letni ravni za celotno 7 letno programsko obdobje, 

- dvig prihodka iz poslovanja gospodarskih družb v turizmu v povprečju za 1,68 % letno,  
- povečanje števila prebivalcev na podeželju11 za manj kot 0,5 % v obdobju 2005–2013, 
- regionalni nivo strateškega prostorskega načrtovanja ni bil vzpostavljen, saj je 

sprememba področnega zakona ukinila regionalni nivo prostorskega načrtovanja – 
pripravo regionalnih prostorskih zasnov,  

- povečanje investicij v infrastrukturno opremljenost regije se je povečala predvsem na 
račun okoljske in prometne (cestne) infrastrukture. 
 

Razlogi, zakaj regionalni strateški cilji niso bili doseženi, so bili predvsem v dejstvu, da se 
strateški državni dokumenti niso pripravljali sočasno z regionalnimi razvojnimi programi. V 
strateških državnih dokumentih namreč ukrepi regionalnih razvojnih programov niso bili 
upoštevani v zadostni meri, državni javni razpisi pa niso sledili izvajanju ukrepov iz 
regionalnih razvojnih programov.   
 
V Prilogi 1 so prikazani statistični in drugi podatki, na podlagi katerih je v nadaljevanju 
podana ocena doseganja zastavljenih strateških ciljev po prioritetah in programih, in sicer 
na osnovi do sedaj znanih javno dostopnih statističnih podatkov (AJPES, SURS, podatkovni 
portal, http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp) in drugih). 
 

2.2. DOSEGANJE CILJEV PRIORITETE 1 – ZNANJE ZA 

PODJETNOST IN RAZVOJ 

2.2.1. Doseganje strateških ciljev prioritete 1 – Znanje za podjetnost in 

razvoj 

 

Strateška cilja 1. razvojne prioritete sta bila nadaljnji dvig znanj in izobrazbene ravni 
prebivalcev, predvsem zaposlenih, ter dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti 
in inovativnosti v gospodarstvu in življenju regije. Za spremljanje uresničevanja navedenih 
strateških ciljev so bili opredeljeni trije kazalniki: 

- delež delovno aktivnega prebivalstva z najmanj visoko izobrazbo, 
- delež delovno aktivnega prebivalstva s srednjo izobrazbo, 
- povprečno število let šolanja.  

 
Podatki kažejo (tabela št. 18.1.5. v Prilogi 1), da se je izobrazbena raven delovno aktivnega 
prebivalstva dvignila. Povečal se delež delovno aktivnega prebivalstva z najmanj visoko 
izobrazbo, tako lahko rečemo, da je v celotnem programskem obdobju presegel planirano 
vrednost. Bistveno bolj od načrtovanega se je povečal tudi delež delovno aktivnega 
prebivalstva s srednješolsko izobrazbo, ki je močno presegel planirano vrednost za leto 

                                                           
11

 Kot »podeželje« je bilo v RRP-ju 2007–2013 obravnavano celotno območje Goriške regije z izjemo središč upravnih enot. Iz 

statistične obravnave števila prebivalcev na podeželju so bila izločena štiri naselja, in sicer: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in 
Tolmin. 
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2013. Na osnovi teh podatkov je moč oceniti, da se povprečno število let šolanja povečuje 
(statistični podatki niso več na voljo). 
 

2.2.2. Doseganje ciljev na ravni programov prioritete 1 – Znanje za 

podjetnost in razvoj 

 

Program 1.1. Ustvarjanje pogojev za izvajanje sedanjih izobraževalnih programov v 
regiji in njihov nadaljnji razvoj: Cilji programa so bili ustvariti pogoje za izvajanje obstoječih 
izobraževalnih programov v regiji in razvijati nove izobraževalne programe, ki jih 
gospodarstvo regije potrebuje. Za spremljanje uresničevanja ciljev smo na podlagi 
predvidenih projektov opredelili naslednje kazalnike: 

- izobrazbena struktura prebivalcev (ob popisih), 

 brez izobrazbe in s končano osnovno šolo (v nadaljevanju OŠ), 

 nižja in srednja poklicna ter strokovna šola, 

 višja, dodiplomska in podiplomska, 
- število študentov vključenih v visokošolske izobraževalne programe v regiji, 
- število podeljenih štipendij znotraj štipendijske sheme po šolskih letih. 

 
Popis prebivalstva po letu 2002 ni bil več izveden, zato doseganja predvidenih vrednosti tega 
kazalnika ni možno oceniti. Razpoložljivi so podatki o izobrazbeni strukturi prebivalstva v 
starosti nad 15 let (tabela št. 18.1.13. v Prilogi 1), ki kažejo še vedno relativno velik delež 
prebivalstva brez izobrazbe in s končano osnovno šolo (leta 2013 – 30,4 %); delež 
prebivalstva brez izobrazbe in s končano osnovno šolo se je sicer znižal, vendar to znižanje 
ni doseglo predvidenih vrednosti. Posledično ostaja tudi delež prebivalstva s srednješolsko 
izobrazbo na ravni iz leta 2002, torej do leta 2013 ni dosegel načrtovanega povečanja. Delež 
prebivalstva z višješolsko in visokošolsko izobrazbo se je povečal ter do leta 2013 dosegel 
predvideno vrednost. 
 
Število študentov, vključenih v visokošolske izobraževalne programe v regiji v šolskem letu 
2012/2013 kaže, da predvidena vrednost za šolsko leto 2013/2014 ni dosežena (tabela št. 
18.1.14. v Prilogi 1). 
 
Spodbuden pa je pokazatelj o številu podeljenih kadrovskih štipendij v RŠS; število 
podeljenih štipendij se povečuje bistveno bolj, kot smo načrtovali (tabela št. 18.1.15. v 
Prilogi 1). Če pa k podeljenim štipendijam v RŠS prištejemo še štipendije, ki jih podeljujejo 
nekatera podjetja sama, je ta rezultat še boljši. 
 
Program 1.2. Razvoj vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju VŽU) v regiji: Cilj ukrepa je 
bil razviti in izvajati čim več programov VŽU v regiji, v katere se bo vključevalo čim več 
prebivalcev (različne ciljne skupine) regije; s tem se znanje prebivalcev širi, dviga in bogati 
ter na ta način pripomore k osebnemu razvoju ljudi in tako tudi k razvoju celotne regije. Za 
spremljanje uresničevanja ciljev smo na podlagi predvidenih projektov opredelili dva 
kazalnika: 

- letno število vključenih v svetovanje in informiranje v okviru Informiranja in svetovanja 
v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju ISIO) v regiji, 

http://www.prc.si/
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- letno število vključenih v Center za informiranje in poslovno svetovanje (v nadaljevanju 
CIPS) v regiji. 

 
Oba kazalnika kažeta porast nad načrtovanim. V obdobju 2007–2013 je bilo v ISIO 
vključenih 8274 ljudi ter izpeljanih 9956 obravnav oziroma svetovalnih dogovorov. 
 
Program 1.3. Izboljšanje kvalitete življenja v regiji: Cilj programa je bil razviti in izvajati 
čim več partnersko zastavljenih programov za različne ciljne skupine prebivalcev. Za 
spremljanje uresničevanja tega cilja so bili na podlagi predvidenih projektov opredeljeni 
naslednji kazalniki: 

- število novih stanovanj, zgrajenih po letih, 
- število težje zaposljivih prebivalcev vključenih v različna usposabljanja, 
- število oskrbovancev v domovih za upokojence. 

 

Kot izhaja iz statističnih podatkov (tabela št. 18.1.16. v Prilogi 1), je število novozgrajenih 
stanovanj na letni ravni raslo do leta 2010, nato pa je začelo upadati. Prvi kazalnik tako 
dosega zastavljene vrednosti (v povprečju 300–400 novozgrajenih stanovanj na leto) na 
spodnji ravni. 
Drugi kazalnik po podatkih izvajalskih organizacij (MIC Nova Gorica, Šolski center Nova 
Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina, Posoški razvojni center) 
močno presega zastavljene vrednosti (150 težje zaposljivih prebivalcev, vključenih v različna 
usposabljanja). 
Tretji kazalnik po dostopnih podatkih (tabela št. 18.1.17. v Prilogi 1) ni bil dosežen, saj je 
zaradi splošne gospodarske krize ekonomska moč prebivalstva padla, kar se kaže tudi v 
trendu zmanjševanja ostarelih, vključenih v domove za ostarele. 
 

2.3. DOSEGANJE CILJEV PRIORITETE 2 – INOVATIVNOST V 

GOSPODARSTVU 

2.3.1. Doseganje strateških ciljev prioritete 2 - Inovativnost v 

gospodarstvu 

 

Strateški cilj 2. razvojne prioritete je bil spodbujanje inovativnost in hitrejši tehnološki razvoj v 
gospodarstvu ter povečati globalno konkurenčnost regije. Glavni namen, ki smo ga želeli 
doseči v programskem obdobju 2007–2013, je postavitev temeljev konkurenčnega in 
inovativnega gospodarstva, ki bo dopolnilo privlačnost regije z novimi ustvarjalnimi delovnimi 
mesti. Za spremljanje uresničevanja navedenega strateškega cilja sta bila opredeljena 
sledeča kazalnika: 

- neto dodana vrednost na zaposlenega, 
- bruto družbeni proizvod regije. 

Neto dodana vrednost na zaposlenega narašča po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.2.1a v 
Prilogi 1 (37.421 EUR/zaposlenega, Ajpes 2013), vendar kljub temu vrednost 
kvantificiranega strateškega cilja (42.700 EUR) do sedaj še ni dosežena. Glede na to, da se 
je regijska gospodarska rast v zadnjih štirih letih upočasnila oz. je v letu 2013 stagnirala, 

http://www.prc.si/
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nismo dosegli načrtovane vrednosti na koncu programskega obdobja. Strateški cilj je bil 
realiziran 87,63 odstotno. 

BDP po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.2.1a v Prilogi 1 regije raste (15.751 
EUR/prebivalca, SURS 2012), vendar ne s predvideno rastjo iz leta 2006. Predpostavljamo, 
da glede na stanje v gospodarstvu, BDP v regiji ne bo dosegel načrtovane vrednosti (19.200 
EUR/prebivalca). Strateški cilj je bil realiziran 82,04 odstotno. 

 

2.3.2. Doseganje ciljev na ravni programov prioritete 2 – Inovativnost v 

gospodarstvu 

 

Program 2.1. Izgradnja razvojne infrastrukture: Cilja programa sta bila urejanje novih 
površin za podjetja, predvsem pa postopna in dolgoročna izgradnja podporne infrastrukture 
za izobraževalne, raziskovalne in razvojne institucije, da se zagotovijo pogoji za hitrejšo rast 
in konkurenčnejši razvoj lokalnega gospodarstva. Za spremljanje uresničevanja tega cilja so 
bili na podlagi predvidenih projektov opredeljeni naslednji kazalniki: 

- število komunalno opremljenih poslovnih, industrijskih in obrtnih con, 
- število novih zgradb za podporne institucije, 
- delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu (v celoti čisti prihodki od prodaje). 

Število komunalno opremljenih poslovnih, industrijskih in obrtnih con narašča (59 oz. 3 nove 
poslovne cone in sicer dve v občini Ajdovščina in ena v občini Vipava (P&OC, lastni viri 
2013), vendar kljub temu vrednost kvantificiranega programskega cilja (25 novih poslovnih in 
obrtnih con) do konca leta 2013 ni bila dosežena. V obstoječih conah je dovolj poslovnih 
prostorov, ki jih lahko uporabijo podjetja za razvoj dejavnost. Dosežen cilj ob koncu 
programskega obdobja je bil v primerjavi z zastavljenim ciljem dosežen 12 odstotno. 

Število novih zgradb za podporne institucije je zraslo, ker so bila pridobljena nepovratna 
sredstva za izgradnjo štirih novih objektov pod okriljem družbe Tehnološki park IN-PRIME 
d.o.o. Predvidena izgradnja petih stavb tako ni bila dosežena, kar pomeni, da je bil 
zastavljeni cilj 80 odstotno realiziran.  
 
Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu narašča po podatkih prikazanih v tabeli št. 
18.2.1b v Prilogi 1 (1.221.498.000 EUR, AJPES 2013), vendar kljub temu vrednost 
kvantificiranega programskega cilja (1.786.000.000 EUR) ob koncu programskega obdobja 
(leta 2013) ni bila dosežena 100 odstotno, temveč le 68,39  odstotno. 
 
Program 2.2. Ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest: Cilj je bil ustvarjanje novih 
delovnih mest s poudarkom na ustvarjanju prevladujočega deleža bolj zahtevnih ustvarjalnih 
delovnih mest s čim višjo dodano vrednostjo. Za spremljanje uresničevanja tega cilja so bili 
na podlagi predvidenih projektov opredeljeni naslednji kazalniki: 

- število hitro rastočih podjetij v regiji po zaposlenih in prihodkih ,  
- število registriranih raziskovalnih skupin, 
- število registriranih raziskovalnih raziskovalcev, 
- število zaposlenih v R&R oddelkih podjetij, 
- število inštitutov, 

http://www.prc.si/
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- število tehnoloških centrov, 
- število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, 
- število zaposlenih v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih. 

 
Število hitro rastočih podjetij (v nadaljevanju HRP) po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.2.1b 
v Prilogi 1 glede na zaposlene in rast prihodkov v regiji je na letni ravni leta 2012 znaša 16 
HRP glede na zaposlene in 41 HRP glede na rast prihodkov in je v upadu, vendar zaradi 
krize v letih 2009–2011 ni primerljivo z letom 2007 in 2008 (50 HRP po zaposlenih in 139 
HRP po prihodkih). Glede na trenda upadanja števila hitro rastočih podjetij v regiji ni bila 
dosežena načrtovana vrednost 250 HRP ob koncu programskega obdobja leta 2013. 
Dosežen cilj je bil ob koncu programskega obdobja je v primerjavi z zastavljenim dosežen le 
22,80 odstotno. 
Ob koncu programskega obdobja smo po razpoložljivih podatkih za leto 2012 in 2013 imeli v 
regiji 62 registriranih raziskovalnih skupin in organizacij po podatkih prikazanih v tabeli št. 
18.2.1b v Prilogi 1 (vir: ARRS, december 2013), v katerih je bilo zaposlenih 626 
raziskovalcev. Vseh zaposlenih v R&R dejavnosti je bilo po podatkih prikazanih v tabeli št. 
18.2.1c v Prilogi 1 skupaj 1059 (sem spadajo vodje RS, tehnično osebje in raziskovalci; vir: 
SURS, avgust 2014). Kljub temu, da v regiji število raziskovalcev narašča (100 skupin in 800 
zaposlenih raziskovalec), kvantificiran programski cilj ob koncu programskega obdobja leta 
2013 ni bil v celoti dosežen; na področju števila registriranih raziskovalnih skupin je bil 
dosežen 62 odstotno, na področju števila zaposlenih raziskovalcev pa dobrih 78 odstotno. 
Število inštitutov v regiji narašča (ARRS, december 2013), vendar kljub temu vrednost 
kvantificiranega programskega cilja do sedaj še ni dosežena; od planiranih dveh je bil 
ustanovljen le eden (50 odstotna realizacija).  
Po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.2.1c v Prilogi 1 število tehnoloških centrov in s tem 
povezanih vsebin (tehnološki centri, kompetenčni centri in centri odličnosti) v regiji narašča, 
vendar kljub temu vrednost kvantificiranega programskega cilja po številu zaposlenih v 
podjetjih z višjo dodano vrednostjo in novih zaposlitev v višini 1500 strokovnjakov ter 2000 
posrednih delovnih mest ni doseženo ob koncu programskega obdobja leta 2013.  
 
Število gospodarskih družb (v nadaljevanju GD) in samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju 
SP) po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.2.1c v Prilogi 1 v regiji narašča (leto 2007 je bilo 
registriranih 2.618 GD in 5.293 SP). V letu 2013 je bilo registriranih  3.251 GD in 5.068 SP, 
kar pomeni, da je bila načrtovana vrednost 3000 GD in 5000 SP presežena za 4 odstotke.  
 
Število zaposlenih v GD in pri SP je v regiji po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.2.1c v 
Prilogi 1 (24.089 zaposlenih na dan 31.12.2013) upadlo za 19,19 % (primerjava med leti 
2007 in 2013). Glede na trend upadanja zaposlenih v gospodarskih družb in pri samostojnih 
podjetnikov posameznikih v regiji je bila načrtovana vrednost (33.068) ob koncu 
programskega obdobja dosežena 72,85 odstotno. 
 
Program 2.3. Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013): 
Strateška cilja programa Soča 2013 v programskem obdobju 2007–2013 sta bila: 

- dvig konkurenčnosti v gospodarstvu, 
- izboljšanje kadrovskega potenciala Zgornjega Posočja in širše. 
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Za spremljanje uresničevanja tega cilja so bili na podlagi predvidenih projektov opredeljeni 
naslednji kazalniki: 

- neto dodana vrednost 
- delež delovno aktivnega prebivalstva z najmanj visokošolsko izobrazbo. 

 
Neto dodana vrednost GD v zadnjem obdobju v Posočju rahlo upada, zato vrednost 
kvantificiranega programskega cilja do sedaj še ni dosežena.  
Planirani delež delovno aktivnega prebivalstva z najmanj visokošolsko izobrazbo (25,05 %, 
SURS 2012) in sicer med 23–25 % je bila dosežena pred zaključkom programskega obdobja 
leta 2013 (tabela št. 18.1.5 v Prilogi 1). 
 

2.4. DOSEGANJE CILJEV PRIORITETE 3 – ODLIČNOST V TURIZMU 

2.4.1. Doseganje strateških ciljev prioritete 3 – Odličnost v turizmu 

 

Strateški cilj 3. razvojne prioritete je bil doseganje odličnosti v turizmu in krepitev 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva, kvantificirani strateški cilj pa dvig prihodka iz 
poslovanja GD v turizmu (dejavnost H) za 8 % na leto. Za spremljanje uresničevanja 
navedenega strateškega cilja sta bila opredeljena sledeča kazalnika: 

- prihodek iz poslovanja GD v gostinstvu in turizmu (dejavnost H), 
- povprečna bruto plača na zaposlenega v turizmu in gostinstvu. 

 
Prihodek iz poslovanja GD v gostinstvu in turizmu po podatkih prikazanih v tabeli št. 18.3.1 v 
Prilogi št. 1 sicer narašča, vendar kljub temu kvantificirani strateški cilj v letu 2013 ni bil 
dosežen, saj je naraščal v povprečju 2,9 % na letni ravni.   
 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v gostinstvu in turizmu (tabela št. 18.3.2. v 
Prilogi 1) narašča, in sicer v povprečju 2,3 % na letni ravni in je v letu 2013 dosegla 
načrtovano vrednost. 
 

2.4.2. Doseganje ciljev na ravni programov prioritete 3 – Odličnost v 

turizmu 

 

Program 3.1. Regionalna turistična destinacija Smaragdna pot: Cilj programa je bil 
oblikovati celovito in razpoznavno turistično destinacijo, ki bo zagotavljala konkurenčno 
turistično ponudbo. Za spremljanje uresničevanja ciljev sta bila na podlagi predvidenih 
projektov opredeljena naslednja kazalnika: 

- število obiskov in 
- število nočitev. 

 
Podatki, predstavljeni v tebeli št. 18.3.4. v Prilogi 1, o številu obiskov turistov kažejo, da se 
njihov obisk povečuje, kar pomeni, da je Goriška regija po tem kazalcu že v letu 2011 
presegla plan za leto 2013. Tudi število nočitev (tabela št. 18.3.3. v Prilogi 1) je že v letu 
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2011 preseglo plan za leto 2013, in sicer za 73,5 %. V letu 2013 je bilo število nočitev že 
518.834, torej je preseglo plan12 za leto 2013 za 56,6 %. 
 
Program 3.2. Usposabljanje in izobraževanje v turizmu: Cilj programa je bil dvigniti 
izobraženost in usposobljenost zaposlenih v turizmu in s tem zagotoviti kakovosten kader v 
vseh segmentih turistične dejavnosti, ter tako usposobiti turistično gospodarstvo v regiji za 
uspešno tekmo na trgu. Za spremljanje uresničevanja ciljev sta bila na podlagi predvidenih 
projektov opredeljena dva kazalnika: 

- izobrazbena struktura zaposlenih v turizmu, 
- novi matični visokošolski turistični programi in specializirane turistične visoke šole 

oziroma fakultete. 
 
Izobrazbena struktura zaposlenih v turizmu je relativno slaba, predvidevamo, da se v zadnjih 
letih ni bistveno izboljšala. Število matičnih visokošolskih turističnih programov in 
specializiranih turističnih visokih šol oziroma fakultet se ni povečalo, kar je razumljivo, saj so 
nekateri gostinski poklici deficitarni, potrebe po vpisu na tovrstne šole pa se zmanjšujejo. 
 
Program 3.3. Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti regije za turizem: Cilj 
programa je bil izboljšati transportne, predvsem cestne in železniške povezave in navezave 
na sosednje regije in države ter zagotavljati sredstva za obnovo in razvoj turistične 
infrastrukture. Za spremljanje uresničevanja tega cilja so bili na podlagi predvidenih projektov 
opredeljeni naslednji kazalniki: 

- število novih turističnih kapacitet, 
- število novih ležišč, 
- število kongresnih kapacitet (sedežev). 

Kazalnik število novih turističnih kapacitet (tabela št. 18.3.5. v Prilogi 1) v letu 2013 ni bil 
dosežen, vendar menimo, da je bil plan za leto 2013 nekoliko nerealno postavljen. Kazalnik 
število novih ležišč (tabela št. 18.3.5. v Prilogi 1) je bil v letu 2013 dosežen. Kazalnik število 
kongresnih kapacitet ni bil dosežen, saj le-ta ostaja na ravni iz leta 2005.  
 

2.5. DOSEGANJE CILJEV PRIORITETE 4 – CELOSTNI RAZVOJ 

PODEŽELJA 

 

Kot podeželje je bilo v RRP-ju 2007–2013 obravnavano celotno območje Goriške regije z 
izjemo središč upravnih enot. Iz statistične obravnave števila prebivalcev na podeželju so 
bila izločena štiri naselja, in sicer: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin. 
 

2.5.1. Doseganje strateških ciljev prioritete 4 – Celostni razvoj podeželja  

 

Opredeljen strateški cilj razvoja podeželja je bil Okrepiti ekonomsko moč in ohraniti 
poseljenost podeželja. Vrednost kazalnika 4. razvojne prioritete »število prebivalcev na 
podeželju« naj bi se ob koncu programskega obdobja dvignila za 2 %. 

                                                           
12

 RRP Severne Primorske (Goriške statistične) regije za obdobje 2007–2013 
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Statistični podatki kažejo, da se je število prebivalcev na območju celotne regije v letu 2013 v 
primerjavi z letom 2008 zmanjšalo. Za obravnavano območje »podeželja« v Goriški regiji 
podatki kažejo, da se je število prebivalcev (tabela št. 18.4.8. v Prilogi 1) med letoma 2005 in 
2013 povečevalo, kljub temu pa ključni kazalnik četrte razvojne prioritete ni bil dosežen 
(izhodiščno stanje v letu 2005 je bilo 89.032, planirano v letu 2013: 90.813, dejansko 
doseženo pa je bilo v letu 2013: 89.426 prebivalcev na podeželju). 
 

2.5.2. Doseganje ciljev na ravni programov prioritete 4 – Celostni razvoj 

podeželja 

 

V okviru 4. prioritete so bili izpostavljeni trije programi, vsak s svojimi ukrepi, ki so bili ciljno 
usmerjeni v povečevanje privlačnosti podeželskega prostora tako za prebivalce kot tudi za 
obiskovalce. 
 
Program 4.1. Podjetnost in zaposlitvene možnosti na podeželju: Cilji tega programa so 
bili aktiviranje podjetniških potencialov na podeželju, krepitev ekonomske moči prebivalstva 
ter oblikovanje tržno zanimivih proizvodov. Za spremljanje programa so bili opredeljeni 
naslednji štirje kazalniki:  

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
- število oblikovanih skupnih blagovnih znamk produktov podeželja (kmetijski, 

nekmetijski), 
- število kmetijskih gospodarstev, ki izvajajo kmetijsko okoljske ukrepe (vključenost v 

Slovenski kmetijski okoljski program, v nadaljevanju SKOP), 
- število zaščitenih kmetijskih in drugih produktov podeželja. 

 
Število registriranih dopolnilnih dejavnosti (tabela št. 18.4.9. v Prilogi 1) je od leta 2005 
znatno poskočilo, uresničevanje ciljev kazalnika je bilo preseženo že v letu 2011. Po ocenah 
sodelavcev štirih upravnih enot v Goriški regiji je bilo v letu 2013 priglašenih 269 dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah. Kazalnik je za razvoj podeželja izrednega pomena, saj kaže na 
povečanje podjetnosti na podeželju in s tem na dvig dohodkov na kmetijskih gospodarstvih, 
kar ugodno vpliva ne le na izboljšanje kvalitete bivanja temveč tudi na samo ohranjanje 
kmetijstva in s tem kulturne krajine. 
 
Med skupne oblikovane znamke v Goriški regiji prištevamo:  

- Grape – Dobro pridelano doma, ki označuje lokalne izdelke in pridelke z območja 
LAS za razvoj (sofinancirano s sredstvi LEADER preko LAS za razvoj), 

- Sončno-sočno, plodovi Vipavske doline (sofinancirano s sredstvi LEADER preko LAS 
Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa), 

- Idria LACE - avtorska Idrijska čipka, ki je zaščitena z geografskim poreklom. 
Kazalnik število oblikovanih skupnih blagovnih znamk produktov podeželja (kmetijski in  
nekmetijski produkti), katerega podatki so predstavljeni v tabeli št. 18.4.10. v Prilogi 1, ni bil 
dosežen. Ob izhodiščnem ničelnem stanju v letu 2005 je bilo ob koncu leta 2013 planirana 
številka 5 kolektivnih znamk. Kljub temu, da oblikovanje skupnih blagovnih oziroma tržnih 
znamk predstavlja razvojno priložnost in da je v to smer usmerjenih vedno več projektov v 
regiji, pa vsem tem projektom v izhodišču po večini manjka celostni marketinški koncept.  
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Med zgoraj omenjenimi tremi tako imenovanimi skupnimi znamkami se dejansko kot primera 
dobre prakse izvajat le Idria LACE. Grape - Dobro pridelano doma kljub strokovno dobro 
zastavljenemu konceptu identitete kolektivne tržne znamke in oblikovani celostni grafični 
podobi med ponudniki na območju LAS za razvoj ni zaživela. Sončno – sočno, plodovi 
Vipavske doline pa je ostala zgolj na pojavni obliki znamke, se pravi celostni grafični podobi 
in embalaži za sadje in ostale plodove Vipavske doline, vendar brez ustreznega širšega 
koncepta kolektivne znamke. Smiselna je prevetritev vseh obstoječih znamk in ustrezna 
nadgradnja tistih, ki temeljijo na marketinškem konceptu in so tudi pri ponudnikih, ki so 
vključeni v posamezno znamko, prepoznane kot razvojno pomembne. 
 
Planiran kazalnik število kmetijsko-okoljskih ukrepov (tabela št. 18.4.11. v Prilogi 1) v 
izvajanju ni dosežen. Razlog tiči tudi v dejstvu, da so se določeni okoljski ukrepi ukinili oz. 
spremenili in neposredna primerjava iz leta 2005 (ko jih je bilo 4.815) niti ni možna, po drugi 
strani pa ni moč prezreti dejstva, da vključevanje v te ukrepe do določene mere upada tudi 
zaradi zahtevnosti birokratskih postopkov. V letu 2011 je bilo v izvajanje kmetijsko-okoljskih 
ukrepov vključenih 1.626 kmetij, ki so skupno izvajale 3.646 ukrepov, slika se v letu 2013 ni 
drastično spremenila, saj je bilo v izvajanje vključenih 1.636 kmetij, ki so skupaj izvajale 
3.649 kmetijsko-okoljskih ukrepov. Spodbudno je, da se povečuje število ekoloških kmetij. 
 
Kazalnik število zaščitenih kmetijskih in drugih produktov podeželja ravno tako ni bil 
dosežen, kar je razvidno iz tabele št. 18.4.12. v Prilogi 1. Številčno se slika teh dejansko od 
leta 2005 ni spremenila. Planirano je bilo, da bo konec leta 2008 številka poskočila za tri 
zaščitene proizvode, kar pa se ni zgodilo. Med zaščitene produkte ob koncu leta 2013 še 
vedno sodijo: Nanoški sir, Tolminc in Bovški sir, Šebreljski želodec, Idrijski žlikrofi in Idrijska 
čipka. Izdelava naslednjih štirih produktov: Vipavski pršut, Vipavski zašinek, Vipavska 
panceta in Vipavska salama se je kljub zaščiti na nacionalnem nivoju z geografsko označbo 
končala z zaprtjem podjetja MIP d.d. Septembra 2013 je vipavsko mlekarno (obrat, ki je 
deloval v okviru podjetja Agroind Vipava 1894 Vipava d. d.) kupil znan italijanski proizvajalec 
mlečnih izdelkov, ki naj bi obdržal tudi proizvodnjo zaščitenega Nanoškega sira, ki so ga 
izdelovali izključno v Mlekarni Vipava. 
 
Program 4.2. Kakovost življenja na podeželju: Cilji programa so bili zagotoviti na vasi 
stimulativno klimo za bivanje in delo, zagotoviti investicije v gradnjo, obnovo in vzdrževanje 
infrastrukture ter spodbujati družabne in društvene aktivnosti na podeželju. Za spremljanje 
programa je bil opredeljen kazalnik: 

- število registriranih društev. 
 
Kot izhaja iz podatkov predstavljenih v tabeli št. 18.4.13. v Prilogi 1 je bil kazalnik presežen, 
kar kaže na to, da je društvena dejavnost v regiji zelo pomembna (izhodiščno stanje v letu 
2005 je bilo 1.263, planirano za dosego v letu 2013 1.326 društev, po podatkih Agencije RS 
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) pa je na dan 31. 3. 2014 v 
Goriški regiji registriranih 1.353 društev). 
 
Program 4.3. Trajnostna raba naravnih danosti in ohranjanje kulturne dediščine: Cilji 
programa so bili ohranitev in trajnostna raba naravne in kulturne dediščine, ohranitev okolja 
in optimizacija stroškov bivanja na podeželju. Za spremljanje sta bila opredeljena dva 
kazalnika:  

- število km gozdnih cest in  
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- število obdelanih kmetijskih površin (ha) glede na vse kmetijske površine. 
 
Noben od teh dveh kazalnikov ni dosežen. Po podatkih sodeč se število km gozdnih cest ne 
povečuje, temveč celo upada (tabela št. 18.4.4. v Prilogi 1). Konec leta 2013 je bilo v Goriški 
regiji 1.193 km gozdnih cest (izhodiščno stanje leta 2005 je bilo približno 1.200 km, planirano 
za dosego v letu 2013 pa 1.270 km). V gozdovih se ureja predvsem gozdne vlake in 
protipožarne preseke.  
 
Površina vseh kmetijskih zemljišč v uporabi se bistveno ne povečuje, kar je razvidno iz 
podatkov v tabeli št. 18.4.5. v Prilogi 1. V letu 2011 je bilo tovrstnih površin 29.414 ha, v letu 
2013 pa 30.195 ha,v RRP-ju 2007–2013 je bilo planirano 36.565 ha za dosego v letu 2013. 
Ti podatki Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) sicer ne vsebujejo skupnih 
travnikov in pašnikov. Teh je bilo v letu 2013 8.733 ha, v letu 2007 9.062 ha, v letu 2010 pa 
8.221 ha. 
 

2.6. DOSEGANJE CILJEV PRIORITETE 5 – TRAJNOSTNI OKOLJSKI 

IN PROSTORSKI RAZVOJ TER URAVNOTEŽENA IN 

KVALITETNA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST REGIJE 

2.6.1. Doseganje strateških ciljev prioritete 5 – Trajnostni okoljski in 

prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna 

opremljenost regije 

 

Strateški cilj regije na področju prostorskega razvoja, varstva okolja in infrastrukturne 
opremljenosti regije je bil optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj ter zagotovitev 
uravnotežene infrastrukturne opremljenosti regije ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, 
ki združujejo trajnostno ekonomsko rast, socialno kohezijo ter ohranjanje in povečanje 
okoljskega kapitala. Za spremljanje doseganja zastavljenega strateškega cilja je bil 
opredeljen kazalnik obseg oziroma povečanje okoljskih in infrastrukturnih investicij, ki še ni 
dosežen. 
 

2.6.2. Doseganje ciljev na ravni programov prioritete 5 – Trajnostni 

okoljski in prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna 

infrastrukturna opremljenost regije 

 

Program 5.1. Celovit prostorski razvoj regije: Cilj programa je bil zagotovitev in 
uresničevanje celovitega regionalnega prostorskega planiranja v povezavi s posameznimi 
sektorji z namenom celovitega prostorskega razvoja regije. Za spremljanje uresničevanja 
ciljev smo na podlagi predvidenih aktivnosti in projektov opredelili naslednje kazalnike: 

- število regionalnih strokovnjakov, vključenih v regijsko prostorsko planiranje (izraženo 
z vrednostjo), 

- delež vključevanja lokalnih skupnosti, 
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- število programov in planskih/načrtovalskih regionalnih projektov. 
 
Nobeden od treh kazalnikov do leta 2011 še ni bil v celoti dosežen. Načrtovanje prostora je v 
pristojnosti lokalnih skupnosti. S spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju je 
regionalno strateško prostorsko načrtovanje odsotno, čeprav ga zakon s področja 
regionalnega razvojnega načrtovanja še vedno upošteva. Vsekakor prostorsko načrtovanje 
na lokalni ravni usmerja država z obveznimi izhodišči in zakonodajo, ki predvideva tudi 
regionalno/medobčinsko raven planiranja in sicer pripravo regionalnih prostorskih načrtov, ki 
so za razliko od strateških regionalnih prostorskih zasnov, izvedbene narave. V Goriški regiji 
se je z namenom priprave strokovnih izhodišč za regionalno prostorsko planiranje ter z 
namenom povezovanja občin pri prostorskem načrtovanju v letu 2007 zaključil čezmejni 
projekt Regijsko prostorsko načrtovanje v čezmejnem prostoru Slo/Ita – Transland, ki je 
predlagal možne rešitve glede povezovanja občin in strokovne podlage. Predvidena je bila 
vzpostavitev regionalne pisarne za prostorsko načrtovanje, ki bi na eni strani zagotovila 
usklajeno in povezano prostorsko načrtovanje med občinami, na drugi strani pa bi omilila 
strokovni primanjkljaj predvsem manjših občin, ki v občinskih upravah ne zaposlujejo 
strokovnjakov s področja prostorskega načrtovanja. Organizacijsko bi bila regionalna pisarna 
umeščena v RRA ali kot medobčinska uprava. V regiji, od trinajstih občin ob zaključku 
programskega obdobja, devet občin nima (redno) zaposlenega strokovnjaka s področja 
prostorskega načrtovanja. V projekte in pobude vezane na določene teme s področja okolja 
in prostora so se občine aktivno vključevale, predvsem v najaktualnejši skupni medobčinski 
projekt Regijski center ravnanja z odpadki – RCERO Nova Gorica (v nadaljevanju RCERO 
Nova Gorica), ki je bil tik pred začetkom predvidene fizične izvedbe, zaradi nepravočasno 
pridobljenega gradbenega dovoljenja ustavljen. 
 
Regija oziroma občine so v programskem obdobju pripravile in izvedle predvsem 
investicijske projekte v urejanje mestnih in vaških središč.  
Za izvedbo Centralne čistilne naprave Nova Gorica je bil pripravljen prvi skupni RPN – 
regionalni prostorski načrt. 
 
Program 5.2. Optimalno varstvo okolja: Opredeljen je bil glavni cilj, optimalno varstvo 
okolja, sonaravno upravljanje vodnih virov, ohranjanje biotske raznovrstnosti in raznolikosti 
kulturne krajine ter izboljšanje stanja degradiranega okolja in kakovosti bivanja v sodelovanju 
z okolju prijaznim gospodarstvom. 
 
Za spremljanje uresničevanja ciljev smo na podlagi predvidenih projektov opredelili naslednje 
kazalnike: 

- višina sredstev za projekte/investicije v okoljsko infrastrukturo in projekte, 
- delež prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem, 
- delež prebivalcev, priključenih na čistilne naprave (v nadaljevanju ČN), 
- število okoljevarstvenih regionalnih projektov v izvajanju, 
- delež zavarovanih območij glede na celotno površino regije, 
- obseg oz. višina izdatkov za preventivne in sanacijske projekte potresov, plazov in 

erozij, 
- delež prebivalcev priključenih na javni vodovodni sistem, 
- delujoč regijski sistem ravnanja z odpadki. 
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Kazalniki v programskem obdobju niso bili v celoti doseženi. Zaznano je povečanje vlaganj v 
okoljske investicije, predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s tem se je 
tudi povečal delež prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem in delež prebivalcev, 
priključenih na ČN. V Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija/Italija so bili izvedeni 
okoljski projekti oziroma okoljevarstvene aktivnosti v okviru celostnih razvojnih projektov. 
Delež zavarovanih območjih glede na celotno površino regije se ni povečal (kazalnik ni 
vključeval posebnih varstvenih območij, kot je NATURA 2000). Na povečanje deleža 
prebivalcev, priključenih na javni vodovodni sistem, je predvsem prispevala izvedba 
investicije »Varovanje vodnega vira Mrzlek ter oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju 
Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline ter investicije v okviru programa 
Razvoj regij.  
Regija v programskem obdobju ni uspela vzpostaviti regijskega sistema ravnanja z odpadki. 
 
Program 5.3. Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska 
infrastruktura: Opredeljeni cilji programa so bili uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna 
opremljenost regije (gospodarska in informacijska infrastruktura) s poudarkom na izboljšanju 
prometnih povezav, predvsem cestnega omrežja, ter vpliva na načrtovanje in dinamiko 
gradnje državnega prometnega omrežja. Sočasno naj bi  regija skušala preiti z modalnega 
razreza prometa k okoljsko in energetsko varčnejšim oblikam prometa na lokalni in regionalni 
ravni. Za spremljanje uresničevanja ciljev smo na podlagi predvidenih projektov opredelili 
naslednje kazalnike: 

- dolžina obnovljenih lokalnih cest, 
- dolžina posodobljenega in novozgrajenega državnega cestnega omrežja, 
- dolžina urejenih daljinskih kolesarskih poti – vrednost v km, 
- število izdelanih strokovnih podlag in načrtovalskih dokumentov regionalnega 

pomena. 
 
Presežen je bil le kazalnik število izdelanih strokovnih podlag in načrtovalskih dokumentov 
regionalnega pomena, ostali trije kazalniki pa niso bili doseženi. 
 
Občine redno izvajajo obnovo lokalnega cestnega omrežja, vendar je obseg investicij glede 
na obseg cestnega omrežja ter glede na zahtevnost reliefa - predvsem severno-zahodnega 
dela regije ter geomorfološko sestavo - prenizek, da bi dosegli ustrezno stanje lokalnega 
cestnega omrežja. Obseg obnove lokalnih cest se je zmanjšal z izločitvijo upravičenosti  
lokalnih cest za sofinanciranje iz sredstev EU (program Razvoj regij). Za regijo je bila na 
področju izgradnje državnih cest predvsem pomembna izgradnja odseka hitre ceste med 
Razdrtim in Selom.  
Prometna dostopnost regije je v primerjavi z ostalimi deli Slovenije še vedno v povprečju 
sorazmerno nezadovoljiva. Železniška infrastruktura v regiji je zastarela in nerazvita. 
Neustrezne informacijske povezave zunaj regionalnega in občinskih središč še zmeraj ne 
zagotavljajo zadovoljivega prenosa podatkov in informacij. Možnosti, ki jih informacijsko-
komunikacijska tehnologija ponuja, so neizkoriščene (e-delo). Manjša je učinkovitost 
poslovnih in javnih subjektov. 
 
Program 5.4. Trajnostna energetika: Cilj programa je bil zagotavljanje večje energetske 
samostojnosti regije, povečanje deleža iz obnovljivih virov pridobljene energije, izboljšanje 
izkoristka in zmanjšanje izgub toplotne energije. Za spremljanje uresničevanja ciljev smo na 
podlagi predvidenih projektov opredelili naslednje kazalnike: 
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- število novih objektov za proizvodnjo obnovljivih virov energije – večje dimenzije, 
- delež obnovljivih virov energije. 

 
Kazalnika sta bila delno dosežena in sicer je bila leta 2009 dokončana prva črpalna 
hidroelektrarna (v nadaljevanju ČHE) v Sloveniji – ČHE Avče, moči 185 MW. Delež energije 
iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je v Sloveniji v letu 2011 znašal skoraj 19 
%. Za regijo podatek ni dostopen. 
 

2.7. DOSEGANJE HORIZONTALNIH CILJEV 

 

Horizontalni cilji regionalnega razvoja so bili: 
- uveljavljanje principov trajnostnega razvoja, 
- spodbujanje čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, 
- razvoj regionalne podporne mreže Severne Primorske (Goriške statistične) regije. 

 

2.7.1. Uveljavljanje principov trajnostnega razvoja 

 

Trajnostni razvoj združuje trajnostno ekonomsko rast, socialno kohezijo z dostopom vseh 
prebivalcev do zaposlitve in kakovosti življenja, zmanjševanje razvojnih razlik znotraj regije 
ter povečanje in ohranjanje okoljskega kapitala, ki je pogoj za življenje. Pomeni 
uravnoteženo izboljševanje ekonomske, socialne in okoljske razsežnosti blaginje ljudi. 
Vključuje prostorsko in regionalno skladen razvoj, kar pomeni stimuliranje ekonomskega 
razvoja, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjševanje socialne izključenosti ob večjem 
upoštevanju okoljskih vidikov in razvojnih razlik med območji. 
V Goriški regiji so bili sofinancirani številni projekti, ki podpirajo ukrepe, usmerjene v 
trajnostni razvoj, in sicer spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in surovin v podjetjih, 
uvajanje čistejših tehnologij v podjetjih, spodbujanje inovativnosti v storitvah in proizvodnji 
okoljsko sprejemljivejših izdelkov, diverzifikacija kmetijske proizvodnje ter uvajanje 
ekološkega kmetovanja, organizirana prodaja lokalnih, biološko pridelanih proizvodov, 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključevanje javnosti v postopke načrtovanja, priprave in 
izvajanja razvojnih ukrepov in posegov v prostor, spodbujanje uvajanja informacijsko-
komunikacijske tehnologije ter prostorsko načrtovanje, ki bo zmanjševalo negativne vplive na 
okolje. Vse občine v regiji imajo izdelane Lokalne energetske koncepte in v večini (11/13) 
izbranega energetskega menedžerja za izvajanje akcijskega načrta v okviru sprejetih lekov.  
 

2.7.2. Spodbujanje čezmejnega in mednarodnega sodelovanja 

2.7.2.1. Kohezijska politika 

 

Goriška regija se je v programskem obdobju 2007–2013 vključevala v izvajanje evropske 
kohezijske politike s sofinanciranjem projektov v okviru vseh treh operativnih programov v 
okviru Cilja 1: Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v 
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nadaljevanju OP RR), Operativnega programa razvoja človeških virov (v nadaljevanju OP 
RČV) in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (v nadaljevanju 
OP ROPI) za obdobje 2007–2013.   

Skupaj je bilo v okviru Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada Goriški regiji odobrenih 
164.388.937,0613 milijonov evrov sredstev, od katerih je bilo do avgusta 2014 izplačanih 
85.098.245,5314 milijonov evrov, torej 51,8 %. 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov: Do avgusta 2014 so bili 
v Goriški regiji v okviru OP RR, ki zajema naslednja področja: konkurenčnost podjetij in 
raziskovalna odličnost, gospodarsko razvojna infrastruktura, povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov in razvoj regij, odobreni projekti v skupni višini 76.225.479,5015 milijonov 
evrov sredstev. Od tega je bilo do avgusta 2014 dejanskih izplačil v višini 55.160.129,0816 
milijonov evrov, kar predstavlja 72,36 %. 

Operativni program razvoja človeških virov: V okviru OP RČV so bili iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada sofinanciranih projekti v skupni odobreni vrednosti 
5.681.766,3117 evrov. Sofinancirani projekti so v okviru področij spodbujanja podjetništva in 
prilagodljivosti, razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja ter institucionalne in 
administrativne usposobljenosti. Od tega je bilo do avgusta 2014 dejanskih izplačil v višini 
3.595.968,3618 milijonov evrov, kar predstavlja 63,29 %.  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture: V programskem 
obdobju 2007–2013 so bile v okviru OP ROPI doslej izdane odločbe za naslednje projekte: 

- Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na 
območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline,  

- Sanacija brežine "Pod Ključem", 
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – Izgradnja kanalizacije in 

centralne čistilne naprave v občini Idrija, 
- Kolesarska povezava Miren–Vrtojba–Nova Gorica–Kanal (odsek Solkan–Plave), 
- Rekonstrukcija glavne ceste Bača–Dolenja Trebuša, 
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1 (skupni stroški 

projekta: 6.382.986,00 EUR), 
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica), ki se je 

začel izvajati v letu 2014. 
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V okviru javnega razpisa trajnostne rabe energije je sredstva do sredine leta 2014 prejelo 12 
projektov, ki so skupaj prejeli dobrih 8,5 milijonov evrov, od tega 5,2 milijona evrov evropskih 
sredstev (Kohezijski sklad).   
 

2.7.2.2. Evropsko teritorialno sodelovanje 
 
Program med-regionalnega sodelovanja OP INTERREG IVC 2007–2013: V upravičeno 
območje Operativnega programa INTERREG IVC 2007–2013 spada tudi Goriška regija.  
 
Programi teritorialnega sodelovanja: Goriška regija je bila upravičena do sodelovanja v 
programih teritorialnega sodelovanja Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, 
Mediteran, ESPON in URBACT. 
 
V okviru programa Območje Alp so bili v programskem obdobju 2007–2013 objavljeni štirje 
javni razpisi, v okviru programa Srednja Evropa pa štirje javni razpisi in en strateški javni 
razpis. V okviru programa Jugovzhodna Evropa so bili objavljeni trije javni razpisi in en 
strateški javni razpis, v okviru programa Mediteran pa trije javni razpisi. V okviru programov 
ESPON in URBACT institucije Goriške regije niso bile uspešne. 
 
Partnerji iz Goriške regije so podpisali pogodbe o sofinanciranju v višini 3.585.566,80 evrov 
ESSR sredstev.  
 
Program čezmejnega sodelovanje OP Slovenija-Italija 2007–2013: V upravičeno območje 
Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 spada tudi 
Goriška regija. V čezmejnih projektih, odobrenih v okviru treh javnih razpisov, nastopajo 
številni projektni partnerji iz tega območja. 
 
Projektni partnerji iz Goriške regije so v okviru različnih odobrenih projektih 1. javnega 
razpisa za strateške projekte uspeli pridobiti 3.055.811,61 evrov sredstev ESRR ter 
422.684,78 evrov nacionalnih sredstev, skupaj torej 3.478.496,36 evrov. V okviru 2. javnega 
razpisa za standardne projekte so projektni partnerji iz Goriške regije pridobili 8.608.257,77 
evrov sredstev ESRR in 1.100.335,96 evrov nacionalnih sredstev, kar pomeni skupaj 
9.708.593,73 evrov. V okviru 3. javnega razpisa za standardne projekte so projektni partnerji 
iz Goriške regije pridobili 4.624.337,85 evrov sredstev ESRR in 721.869,24 evrov 
nacionalnih sredstev, kar pomeni skupaj 9.708.593,73 evrov. 
 
V programskem obdobju je Goriška regija pridobila 16.288.407,23 evrov sredstev ESRR in 
2.244.889,98 evrov nacionalnih sredstev oziroma skupaj 18.533.297,21 evrov. Zaradi zamud 
pri izvajanju programa so se najprej ustvarile zamude pri izvajanju projektov, kar je v letu 
2014 pripeljalo do »decomitment« na programu. 
 
Od strateških projektov gre izpostaviti dva projekta, katerih vodilni partner izhaja iz Goriške 
regije: 
ICON, vodilni partner je Razvojna agencija ROD: Znotraj projekta iCON je bilo – med drugimi 
aktivnostmi - vzpostavljenih 11 čezmejnih grozdov, v katere je vključenih 195 malih in 
srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) v sektorjih, kot so: zelena ekonomija, logistika, 
turizem in športni turizem, avdiovizualna industrija, navtika, kovinska industrija, inovativni 
materiali in tehnologije v stavbah, metalurgija, področje visokozmogljivega računalništva in 
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računalništva v oblaku. Na ta način so bili postavljeni temelji za čezmejno sodelovanje in tudi 
za oblikovanje novih projektov na področju krepitve inovacij ter konkurenčnosti MSP v 
čezmejnem in širšem prostoru. 
CITIUS, vodilni partner je Univerza v Novi Gorici: V projektu CITIUS je bil vzpostavljen nov 
medregionalni center odličnosti tako za bazične kot aplikativne raziskave na različnih 
področjih od fizike do kemije in od biologije do medicine. Center odličnosti ima svojo bazo v 
Laboratoriju za kvantno fiziko Univerze v Novi Gorici in nudi možnosti uporabe opreme 
gospodarstvu, raziskovalcem in istočasno predstavlja izziv novim projektom na področju 
krepitve raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter krepitve konkurenčnosti MSP v 
čezmejnem in širšem prostoru. 

 
Jadransko čezmejno sodelovanje IPA: V upravičeno območje programa Jadransko 
čezmejno sodelovanje IPA sodi tudi Goriška regija. V okviru programa so institucije Goriške 
regije podpisale pogodbe v višini 2.671.644,37 evrov evropskih sredstev in 448.761,10 evrov 
nacionalnih sredstev. 
 

2.7.2.3. Drugi viri: Donatorska sredstva Švicarske konfederacije 
 

Podpisane so bile pogodbe o sofinanciranju v višini 3.880.808,00 CHF za izvajanje štirih 
projektov v Goriški regiji. Med njimi je bila izgrajena sončna fotonapetostna elektrarna na 
protihrupnem zidu na odseku hitre ceste H4, prav tako pa so bile izvedene prenove kotlovnic 
(Občina Brda, Mestna občina Nova Gorica – v nadaljevanju MONG, Bovec, Cerkno, Tolmin) 
in energetska sanacija stavb (občine Šempeter–Vrtojba, Brda, MONG, Cerkno, Tolmin). 
 

2.7.3. Razvoj regionalne podporne mreže Severne Primorske (Goriške 
statistične) regije 

 

Cilj programa »Regionalna podporna mreža za razvoj« je bil  zagotoviti učinkovito 
organiziranost regije za podporo razvoju, uspešno izvajanje RRP in učinkovito koriščenje 
možnih sredstev kohezijske politike EU. Opredeljena sta bila dva kazalnika z vrednostmi, in 
sicer: 

- regija do leta 2013 izkoristi 90 % sredstev regionalnih spodbud 2007–2013, 
- regija pridobi 10 % vseh sredstev strukturnih skladov, kohezijskega sklada in sklada 

za razvoj podeželja, ki so na razpolago Sloveniji v obdobju 2007–2013. 
 

Goriška regija je imela v obdobju 2007–2013 iz naslova regionalnih spodbud na razpolago 
40.282.629,0019 evrov. V navedenem obdobju je bilo izvedenih 8. javnih pozivov/razpisov v 
okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« za upravičene (občine in s pooblastilom RSR javnih 
zavodov, javnih podjetij in RRA). Na sedmih javnih pozivih v okviru razvojne prioritete 
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»Razvoj regij«, je bilo podpisanih pogodb v višini 38.318.27120 evrov.  Prvi kazalnik je že 
presegel planirano vrednost, saj je bilo do avgusta 2014 v realizaciji sredstev po podpisanih 
pogodbah 95,12 % predvidenih regionalnih spodbud. Od zneska 38.318.271 evrov je bilo do 
avgusta 2014 že certificiranih zahtevkov v višini 94,9821 % pogodbenih sredstev. Dodatno pa 
je še iz rezultatov 8. Javnega poziva razvidno, da je bilo odobrenih še šest projektov v 
predvideni vrednosti sofinanciranja 6.177.597,71 evrov, kar kaže na to, da je regija v skupni 
vrednosti sredstev dobila več kot je bilo predvideno. 
Regija je ta sredstva koristila na podlagi pripravljenih izvedbenih načrtov. Tako je v letu 2007 
pripravila izvedbeni načrt za triletno obdobje 2007–2009, v letu 2008 dodatno delni izvedbeni 
načrt za obdobje 2008–2010, v letu 2009 je bil pripravljen izvedbeni načrt za obdobje 2010–
2012, v letu 2012 pa izvedbeni načrt potrjen za obdobje 2012–2014. Nosilna RA je v 
predvidenem roku do 15. 1. 2014 oddala na MGRT, potrjen s strani RSR še zadnji izvedbeni 
načrt in sicer za obdobje 2013–2015. V programskem obdobju je bilo potrjenih 5 izvedbenih 
načrtov RRP, s strani pristojnih regionalnih svetov. Izvedbeni dokumenti so vključevali 
prioritetne predloge projektov, s katerimi so upravičenci iz regiji kandidirale na javne razpise 
za pridobitev nepovratnih sredstev ESRR v okviru razvojne prioritete Razvoj regij, 
prednostne naloge Regionalni razvojni programi (v nadaljevanju sredstva OP-RR-RRP), ki je 
sestavni del dokumenta Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013. Organ upravljanja je bila sprva Služba vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR). Med leti 2008 in 2011 je bil organ upravljanja 
prenesen na MGRT in z zadnjo reorganizacijo vlade v letu 2013 je bil organ upravljanja 
prenesen na SVRK. Vsi skupaj so doslej razpisali štiri javne razpise in štiri javne pozive. 
Najvišji možni znesek sofinanciranja s strani ESRR je bil v višini 85 % upravičenih javnih 
izdatkov operacije/projekta. 
 
Drugi kazalnik še ni dosežen, ker so projekti še v izvajanju in bodo dokončni podatki znani 
šele v naslednjem letu. Ocenjujemo, da bo regija planirani kazalnik dosegla. 
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3. ANALIZA REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 

3.1. OCENA STANJA NA PODROČJU ČLOVEŠKIH VIROV V 

GORIŠKI REGIJI 

3.1.1. Demografski trendi 

 

Kazalniki demografskega razvoja regije so še vedno pod slovenskim povprečjem, 
vendar je njihovo slabšanje v določeni meri zaustavljeno: Ob pripravi RRP za 
programsko obdobje 2004–2006 je bilo ugotovljeno, da se demografska slika regije, gledano 
v celoti, že desetletja stalno slabša; najnovejši podatki kažejo, da so negativni trendi na ravni 
regije v nekaterih segmentih zaustavljeni. Tako je število prebivalcev (tabela št. 18.1.1. v 
Prilogi 1) v zadnjem sedemletnem obdobju rahlo upadlo (za 0,9 %), ob tem pa je treba 
opozoriti na opazne razlike znotraj regije in sicer v pozitivni smeri izstopa Zgornje Vipavsko 
območje, kjer je število prebivalcev naraslo (za 2,9 %), v ostalih subregijah pa število 
prebivalcev še vedno upada.  
 
Naravni prirast je na ravni regije pozitiven, k čemer prispeva le visok pozitiven naravni prirast 
na Zgornje Vipavskem območju (tabela št. 18.1.2. v Prilogi 1); na ostalih območjih je 
negativen. Indeks staranja prebivalstva je po zadnjih podatkih v letu 2014 (tabela št. 19.1.4. v 
Prilogi 1) še vedno visok glede na slovensko povprečje, vendar na območju regije v zadnjem 
sedemletnem obdobju (2007–2014) gledano v celoti stagnira, medtem ko se na državni ravni 
vidno povečuje. Znotraj regije se je indeks staranja izboljšal na Zgornje Vipavskem (iz 104,9 
na 104,1) in ožje Goriškem območju (iz 142,7 na 141), poslabšal pa se je na območju 
Zgornjega Posočja (iz 156,4 na 160,1), kjer je tudi najvišji v regiji, ter Idrijsko-Cerkljanskem 
območju (iz 121,2 na 126,7). 
 
Stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko izobraževanje je na ravni države 
(tabela št. 18.1.21. v Prilogi 1): Delež vključenosti odraslih v vseživljenjsko izobraževanje v 
starosti od 25 do 64 let se je v obdobju od leta 2008 do 2011 stalno povečeval in sicer tako 
na državni kot regijski ravni. Če smo v regiji leta 2008 še zaostajali za državnim povprečjem, 
pa smo ga v letu 2011 že presegli. K dvigu vrednosti kazalnika je gotovo v veliki meri 
pripomogla vrsta neformalnih programov izobraževanja (Računalniška pismenost za odrasle, 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost (v nadaljevanju UŽU) – Moje delovno mesto, UŽU – 
Most do izobrazbe, UŽU – Beremo in pišemo skupaj, UŽU – Izzivi podeželja, UŽU – Moj 
korak), ki so bili širom po državi izvedeni ob sofinanciranju Evropskega socialnega sklada (v 
nadaljevanju ESS). V letu 2012 pa je delež vključenosti upadel tako na državni kot regijski 
ravni in sicer na raven iz leta 2008. Glede na to, da so navedeni programi še potekali, 
ocenjujemo, da je na znižanje deleža vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje vplivali 
predvsem zmanjšanje vlaganje podjetij v tovrsten razvoj kadrov. 
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3.1.2. Stanje na trgu dela  

 

Število delovno aktivnega prebivalstva je pred gospodarsko krizo naraščalo, zadnja 
leta je opazen upad (tabela št. 18.1.6. v Prilogi 1): V obdobju zadnjih sedmih let (2007–
2014) se je število prebivalstva v celoti povečalo tako na ravni države kot na ravni regije, 
vendar pa število delovno aktivnega prebivalstva v letih splošne krize, ko se brezposelnost 
veča, pričakovano upada. Na ravni države je delež delavno aktivnega prebivalstva od leta 
2007 do leta 2010 upadel za 0,9 %, nato pa do leta 2014 še za 2,9 %. Na ravni regije pa 
najprej za 1,2 % od leta 2007 do leta 2010 in nato do leta 2014 še za 3,1 %. Znotraj regije je 
največji upad delovno aktivnega prebivalstva v sedemletnem obdobju (2007–2014) na ožje 
Goriškem območju (za 5,2 %) ter Zgornjem Posočju (za 4,3 %), na Zgornje Vipavskem 
območju beležimo 3,8 % upad delovno aktivnega prebivalstva, na Idrijsko Cerkljanskem pa 
gre za najmanjši upad (2,3 %). 
 
Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva s prebivališčem v regiji se je 
izboljšala: Podatki, prikazani v tabeli št. 18.1.5. v Prilogi 1, kažejo, da se je med leti 2007 in 
2013 izobrazbena raven delovno aktivnega prebivalstva s prebivališčem v regiji  izboljšala. 
Najbolj se je povečal delež delovno aktivnega prebivalstva regije z najmanj višješolsko 
izobrazbo, in sicer je leta 2007 znašal 21,9 % vsega delovno aktivnega prebivalstva, leta 
2013 pa 30 %. Delež delovno aktivnega prebivalstva s srednješolsko izobrazbo je v 
opazovanem obdobju porasel le za dobro odstotno točko in sicer s 55 na 56 %, na ravni 
Slovenije pa je bil v obeh letih enak, to je 57 %. V regiji je upadel delež delovno aktivnega 
prebivalstva z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo in sicer z 22 % leta 2007 na 13 % leta 2013. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji se je v zadnjih letih v regiji močno povečala 
(tabela št. 18.1.7. v Prilogi 1): Regija se je vsa leta osamosvojitve ponašala z eno najnižjih 
stopenj registrirane brezposelnosti v državi. Leta 2005 je bila stopnja brezposelnosti v regiji 
6,8 odstotna,  leta 2007 celo le 5,5 %, v Sloveniji pa leta 2005 10,2 %. Gospodarska kriza je 
močno poslabšala situacijo na področju zaposlenosti v regiji in sicer se je to začelo kazati že 
začetek leta 2010, ko se je stopnja registrirane brezposelnosti regije povzpela na 8 %, v letu 
2014 pa je bila že 12,4 %, medtem ko je bila v Sloveniji v enakem letu 14,2 %. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je tako sicer pod državno ravnjo, vendar je zaskrbljujoča hitra rast 
tega neugodnega kazalnika regije, ki je posledica propadanja gospodarskih družb in sicer 
predvsem na območju občin Ajdovščina, Vipava in Bovec. Naštete občine imajo (poleg 
občine Kanal ob Soči) namreč tudi najvišje stopnje registrirane brezposelnosti po podatkih iz 
leta 2014. 
 
Splošna finančna in gospodarska kriza sta pomembno vplivali na poslabšanje položaja 
mladih na trgu dela. Predvsem gre izpostaviti naslednje dejavnike (Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve – v nadaljevanju MDDSZ, Zavod RS za zaposlovanje – v 
nadaljevanju ZRSZ in Urad RS za makroekonomske raziskave in razvoj – v nadaljevanju 
UMAR, Ekonomski izzivi 2013): 

- veliko razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi  ter ne podaljševanje pogodb o 
zaposlitvi za določen čas z namenom zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih, 

- skromno povpraševanje po delu oziroma število prostih delovnih mest, kjer imajo 
mladi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše možnosti za zaposlitve, 

- obseg in sistem študentskega dela, 
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- neusklajeno strukturo diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih 
izobraževanja s potrebami trga dela in veliko povečanje števila diplomantov. 
 

V Goriški regiji je delež brezposelnih mladih v zadnjih letih nižji, kot to velja za Slovenijo po 
podatkih predstavljenih v tabeli št. 18.1.8. v Prilogi 1. Tako je delež mladih brezposelnih do 
25 let v letu 2010 v Goriški regiji znašal 9,3 %, v Sloveniji pa 12,2 %. Pod slovenskim 
povprečjem ostaja delež brezposelnih mladih do 25 let v regiji tudi v letu 2014, ta je namreč 
7,9 %, medtem ko je delež brezposelnih mladih do 25 let na državni ravni 9,8 %. Oba deleža 
upadata, kar nakazuje na pozitiven trend pri zaposlovanju mladih. Kljub temu, da so vsi 
navedeni pokazatelji brezposelnosti mladih v Goriški regiji pod slovenskim povprečjem, pa se 
regija zaveda aktualnosti problema, zato se bo aktivno vključevala v izvajanje izvedbenega 
načrta Jamstvo za mlade (2014–2015).  

 
Struktura brezposelnih oseb je v večini kategorij nekoliko boljša, kot je državno 
povprečje: S 1. januarjem 2012 Območna služba ZRSZ Nova Gorica pokriva celotno regijo, 
zato lahko sprotno spremljamo situacijo na trgu dela. Podatki za januar 2014, prikazani v 
tabeli št. 18.1.8. in tabeli št. 18.1.19. v Prilogi 1, tako kažejo, da ima regija v primerjavi s 
Slovenijo še vedno ugodnejše deleže žensk med brezposelnimi osebami, iskalcev prve 
zaposlitve, starih do 25 let, dolgotrajno brezposelnih (podatek iz leta 2013). Delež starih 50 
let in več med brezposelnimi je približno enak tako na regijski kot na državni ravni (okoli 30 
%) po podatkih iz leta 2014 (1.1.). Po izobrazbeni strukturi brezposelnih oseb (tabela št. 
18.1.20. v Prilogi 1) regija pomembneje odstopa od državnega povprečja v mesecu 
decembru 2013 le pri deležu brezposelnih z najmanj VII. ravnijo izobrazbe in sicer v 
negativnem smislu: v regiji je med brezposelnimi delež oseb s to ravnijo izobrazbe 11,4 %, v 
državi pa 10 %.  
 
Strukturno neskadje na trgu dela je še vedno prisotno in je posledica razhajanja med 
poklici, za katere se mladi šolajo, in potrebami gospodarstva regije oziroma delodajalcev. 
Posledica tega neskladja se kaže v odlivu šolanih ljudi iz regije, ki ostajajo v centrih, kjer so 
se šolali, pa tudi v večanju števila mladih brezposelnih izobražencev in večanju njihovega 
deleža v celotnem številu brezposelnih. Predvsem to velja za družboslovne poklice. 
 
V smeri postopnega odpravljanja neskladja na trgu dela deluje RŠS (do leta 2013 je delovala 
tudi posoška štipendijska shema v sklopu popotresnega razvojnega programa). S pomočjo 
tako podeljenih štipendij si mladi zagotavljajo zaposlitev po končanem izobraževanju, 
delodajalci pa ustrezne kadre za svoj nadaljnji razvoj. V obdobju od leta 2007 dalje je bilo 
samo v RŠS podeljenih 495 štipendij in to predvsem za deficitarne poklice (tabela št. 18.1.15. 
v Prilogi 1). Poleg tega pa določeni delodajalci sami podeljujejo kadrovske štipendije, torej se 
ne vključujejo v RŠS.  
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3.2. OCENA STANJA NA PODROČJU STORITEV SPLOŠNEGA 

DRUŽBENEGA POMENA V REGIJI 

3.2.1. Predšolska vzgoja, izobraževanje in usposabljanje 

 

Vse več otrok je vključenih v vrtce: Predšolska vzgoja se izvaja tako v javnih kot zasebnih 
vrtcih. Javni vrtci so razpršeni široko po celotni regiji. Zaradi povečanja natalitete in tudi 
zaradi ugodnosti pri plačilu storitev za drugega otroka v vrtcu (kar je veljalo v obdobju nekaj 
let) se je število otrok v regiji, vključenih v vrtce, v obdobju od 2007 do 2013 povečalo za 50 
%. Skladno s tem povečanjem se je tudi število vrtcev v regiji v opazovanem obdobju 
povečalo od 56 na 66. V istem obdobju je prav tako poraslo število otrok, vključenih v vrtce v 
celotni Sloveniji in sicer za 36,1 %. Število vrtcev se je povečalo od 811 na 960. Navedeni 
podatki so prikazani v tabeli št. 18.1.11. v Prilogi 1. 
 
Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju upada (tabela št. 18.1.11. v Prilogi 1): 
Programi devetletne osnovne šole se izvajajo v osnovnih šolah v vseh občinah v regiji. 
Občine se – kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in upadu števila rojstev – trudijo 
ohraniti tudi podružnične šole, ki so v veliki meri središče družbenega dogajanja v manjših 
krajih. Leta 2007 je bilo v regiji v osnovne šole vključenih 8.871 šoloobveznih otrok, leta 2013 
pa 9.062. Podoben porast beleži celotna država. 
 
Razvitost srednjega in višješolskega izobraževanja: V regiji delujeta dve srednji šoli s 
pestro ponudbo programov izobraževanja. Največja koncentracija in pestrost je v Novi Gorici, 
kjer po združevanju šol v letu 2012 delujeta le dve šoli in sicer Šolski center Nova Gorica in 
Gimnazija Nova Gorica. Prvemu, ki je že doslej ponujal pestro paleto izobraževalnih 
programov, se je pridružila še Srednja ekonomska in trgovska šola. Tako v sklopu Šolskega 
centra Nova Gorica deluje 5 srednjih šol, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni 
center (v nadaljevanju MIC). Za potrebe MIC-a in Šolskega centra je bil v letu 2014 zgrajen 
objekt, sofinanciran z EU sredstvi. 
 
V drugih predelih regije delujejo predvsem gimnazije, in sicer v Tolminu, Idriji, Ajdovščini in 
Vipavi. Programi za pridobitev srednješolske in poklicne izobrazbe (ob delu) potekajo tudi na 
obeh ljudskih univerzah v regiji, to je v Ajdovščini in Novi Gorici. 
 
Regija je bila še na začetku tega desetletja znana po skromni zastopanosti višješolskih 
programov. Danes je v regiji možen vpis na strokovne višješolske programe v sklopu 
Šolskega centra Nova Gorica ter na programe, ki jih v sodelovanju z izobraževalnimi 
institucijami po Sloveniji izvajajo: višješolski center Lampret consulting, Ljudska univerza 
Nova Gorica in Ljudska univerza Ajdovščina. 
 
Visokošolske institucije in programi v regiji: Sredi marca 2006 se je visokošolski zavod 
Politehnika Nova Gorica preoblikoval v (četrto slovensko) univerzo, Univerzo v Novi Gorici 
(v nadaljevanju UNG). Ta skozi vsa zadnja leta razvija nove programe, tako jih v šolskem letu 
2013/2014 ponuja celo vrsto (1. in ali 2. stopnje) na različnih fakultetah in visokih šolah in 
sicer na Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, Fakulteti za znanosti 
o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Visoki šoli za umetnost, Visoki šoli za vinogradništvo in 
vinarstvo ter številne programe 3. stopnje na Fakulteti za podiplomski študij. Poleg tega UNG 
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intenzivno razvija raziskovalne programe s področja znanosti o okolju, sodobnih,  
nanostrukturiranih materialov in biomedicine. Delež prihodkov od raziskav po njihovih 
podatkih že presega 50 %. UNG predstavlja največjega ponudnika delovnih mest za 
strokovnjake z doktoratom v regiji, saj (po njihovih podatkih) zaposluje preko 150 doktorjev 
znanosti.  
 
Različne programe vseživljenjskega izobraževanja ponujajo tako srednje šole kot ljudske 
univerze in razvojne agencije, v manjši meri pa tudi zasebni zavodi oziroma gospodarske 
družbe. Delež vključenosti odraslih v vseživljenjsko izobraževanje v starosti od 25 do 64 let 
se je v obdobju od leta 2008 do 2011 stalno povečeval in sicer tako na državni kot regijski 
ravni. Če smo v regiji leta 2008 še zaostajali za državnim povprečjem, pa smo ga v letu 2011 
že presegli. V letu 2012 pa je delež vključenosti upadel tako na državni kot regijski ravni in 
sicer na raven iz leta 2008. Ocenjujemo, da je na znižanje deleža vključenosti odraslih v 
vseživljenjsko učenje vplivali predvsem zmanjšanje vlaganje podjetij v tovrsten razvoj kadrov 
Tako večji porast pa pričakujemo po vzpostavitvi Nacionalne mreže izobraževanja odraslih, ki 
bo v ta namen zagotovila trajne vire financiranja in izobraževanje odraslih enakomerno 
približala vsem prebivalcem v regiji.  
 
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica (v nadaljevanju VIRS) so 
podjetja in lokalne skupnosti v regiji ustanovili z namenom koordiniranja pobud in priložnosti 
glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s potrebami regijskih podjetij 
in ustanov. Pod njegovim okriljem se izvajajo: Izredni visokošolski študij strojništva, programi 
Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, program Zdravstvena nega v Novi Gorici, programi 
Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in visokošolski strokovni program 
Multimedije v Novi Gorici. 
 
Ljudska univerza v Novi Gorici v šolskem letu 2013/2014 ponuja kot študij na daljavo 
visokošolski program socialna gerontologija in več višješolskih ter visokošolskih programov 
Doba fakultete. 
 
Psihiatrična bolnišnica Idrija je učni center za izobraževanje zdravstvenih delavcev. Je glavni 
nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na severnem in južnem 
Primorskem in Notranjskem. Ministrstvo za zdravje je bolnišnici leta 2011 ponovno podelilo 
naziv učna baza, kar pomeni, da bolnišnica izpolnjuje pogoje za priznanje statusa učnega 
zavoda za izvajanje praktičnega usposabljanja zdravnikov, medicinskih sester, psihologov, 
delovnih terapevtov in socialnih delavcev, ki se zaposlujejo v psihiatrični dejavnosti. 
 
Število študentov v zadnjih letih upada (tabela št. 18.1.12. v Prilogi 1): Število študentov v 
Sloveniji in v regiji je v začetku tega desetletja še vedno naraščalo, kar je kazalo na večanje 
deleža mladih, ki nadaljujejo šolanje po srednji šoli. Manjšanje števila in deleža mladega 
prebivalstva v zadnjih 30-ih letih pa se je postopno le odrazilo v zmanjšanju števila študentov. 
Tako je število študentov s prebivališčem v regiji od leta 2007, ko jih je bilo 7.108, upadlo v 
letu 2012 na 5.976. Skoraj 16 % odstotni upad, opazen v regiji, je podoben upadu na ravni 
cele države, kjer se je število študentov zmanjšalo za 15,3 %. 
  
Možnosti štipendiranja v regiji: Za regijo je značilen premajhen vpis mladih v poklice, ki jih 
godpodarstvo regije potrebuje za svoj nadaljnji razvoj. Kot korektor v tej smeri sta do leta 
2013 delovali dve štipendijski shemi v regiji, katerih namen je spodbujati mlade, da se v večji 
meri odločajo za šolanje za deficitarne poklice, saj jim to zagotavlja tako štipendije kot 
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zaposlitev po končanem izobraževanju, delodajalcem pa ustrezne kadre za svoj nadaljnji 
razvoj. Po letu 2013 v regiji deluje le RŠS. Kljub temu, da je bilo v obdobju od leta 2007 dalje 
samo v RŠS podeljenih 495 štipendij, je vsako leto ostalo v povprečju 20–40 % nepodeljenih 
štipendij predvsem zaradi nezanimanja mladih za nekatere poklice (poklicno izobraževanje 
…). Delodajalci, predvsem gospodarstvo, torej potrebujejo nove kadre in so jih pripravljeni 
štipendirati, predvsem tiste s področja elektrotehnike, strojništva in mehatronike, vendar se 
za tovrstne poklice ne odloča dovolj mladih. Poleg omenjenih štipendijskih shem štipendije 
podeljujejo tudi sami poslovni subjekti. 
 

3.2.2. Zdravstvo 

 

V Šempetru pri Gorici deluje Splošna bolnišnica Franca Derganca, ki pokriva vse predele 
regije, razen občin Idrija in Cerkno, ki gravitirata na ljubljansko območje. V okviru bolnišnice 
se v drugi polovici leta 2014 začenja izgradnja urgentnega centra. 
 
Osnovno zdravstveno varstvo je v regiji pokrito z delovanjem štirih zdravstvenih domov v 
Novi Gorici, Ajdovščini, Tolminu in Idriji, ki opravljajo preventivne in kurativne storitve na 
področju zdravstvenega varstva in delujejo v okviru javne zdravstvene mreže. Zdravstveni 
domovi svoje delovanje pokrivajo s splošnimi ambulantami po vsej regiji, medtem ko so 
specialistične ambulante organizirane pretežno v večjih centrih. 
 
V Novi Gorici zobozdravstvene storitve pokriva Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo, 
v drugih predelih regije pa je to varstvo organizirano v okviru zdravstvenih domov. 
 
V regiji delujejo tudi zasebne ambulante. K izboljšanju dostopnosti storitev je pomembno 
prispeval leta 2011 odprt Dializni center za ledvične bolnike iz Posočja v Kobaridu. 
 
Na podlagi novele Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2013 so se Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije in devet območnih zavodov za zdravstveno varstvo združili v 
dva nova zavoda: Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH). Zavoda sta pričela z 
delovanjem 1. januarja 2014. V okviru NIJZ se izvajajo dejavnosti javnega zdravja kot javne 
službe, v katero sodijo ključne javnozdravstvene funkcije, ki jih mora zagotavljati država, in 
so v javnem interesu. V okviru NLZOH pa se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem 
za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti predvsem MZ in 
MKO. 
 
Psihiatrična bonišnica Idrija je ustanova, ki pokriva Goriško in Obalno kraško regijo in 
zagotavlja vrhunske storitve svoje stroke. Bolnišnica izvaja svoje dejavnosti na območju s 
preko 308.000 prebivalci, ki obsega severno in južno Primorsko ter Notranjsko. Poleg 
sodobnih in uveljavljenih načinov zdravljenja na področju splošne psihiatrije, 
gerontopsihiatrije, zdravljenja odvisnosti od alkohola in drugih bolezni odvisnosti, 
psihoterapije in podaljšanega zdravljenja Psihiatrična bolnišnica Idrija svojim pacientom nudi 
celovito psihiatrično zdravstveno nego, socialno in psihološko pomoč ter delovno 
rehabilitacijo. V okviru dežurne službe zagotavljajo 24-urno neprekinjeno psihiatrično pomoč. 
Pacientom omogočajo tudi specialistično psihiatrično in psihološko obravnavo v lastnih 
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ambulantah v Idriji, Spodnji Idriji, Logatcu, Postojni, Izoli in Kopru. Psihiatrična bolnišnica 
Idrija je glavni nosilec strokovnega in organizacijskega razvoja psihiatrične stroke na področju 
severne in južne Primorske ter Notranjske. 
 
Po statističnih podatkih (tabela št. 18.1.22. v Prilogi 1) za leto 2012 je število zdravnikov na 
10.000 prebivalcev v regiji rahlo pod slovenskim povprečjem, število zobozdravnikov 
na 10.000 prebivalcev (tabela št. 18.1.23. v Prilogi 1) v regiji pa nad državnim povprečjem, 
podobno velja tudi za bolnišnične postelje (tabela št. 19.1.24. v Prilogi 1). Regija je leta 2012 
beležila ugodnejše kazalnike v primerjavi z državnim povprečjem tudi pri deležu bolniškega 
staleža za poln delovni čas in pri številu dni začasne odsotnosti na zaposlenega ter 
nezgodah pri delu na 1.000 zaposlenih. Neugoden pa je predvsem kazalnik števila primerov 
odsotnosti na 100 zaposlenih v primerjavi z državnim povprečjem. Omenjeni statistični 
podatki so navedeni v naslednjih tabelah št. 18.1.25, 18.1.26., 18.1.27 in 18.1.28. v Prilogi 1). 
 

3.2.3. Sociala 

 

Neposredne naloge po zakonu o socialnem varstvu izvajajo javni socialno varstveni 
zavodi, ki so večinoma zastopani tudi v Goriški regiji. V Ajdovščini, Idriji, Novi Gorici in 
Tolminu delujejo centri za socialno delo, v sklopu katerih je v vseh občinah regije 
organizirana tudi pomoč na domu. To pomoč nudita tudi dva zasebna ponudnika in sicer 
eden v Podnanosu in drugi v Renčah. Krizni center za mlade in otroke je organiziran v sklopu 
Centra za socialno delo Nova Gorica. 
 
Na območju celotne regije deluje sedem domov za upokojence in sicer: v Ajdovščini, v 
Gradišču nad Prvačino, v Novi Gorici (z enoto v Podsabotinu), v Podbrdu (z enotami v 
Tolminu in na Petrovem brdu) in v Renčah (zasebnik s koncesijo), v Idriji z enotama v Idriji in 
Marofu, ter zasebni dom v Črnem Vrhu nad Idrijo in zavod Pristan v Vipavi. 
 
Prav tako so v regiji trije varstveno delovni centri in sicer v Varstveno delavni center (v 
nadaljevanju VDC) Vrhnika – Idrija, VDC Nova Gorica in Tolmin. 
 
V javnem interesu na področju socialnega varstva delujejo tudi posamezna društva in 
humanitarne organizacije. V pogojih, ko se potrebe po raznovrstnih storitvah na področju 
socialnega varstva povečujejo tako v povezavi s staranjem populacije kot tudi s slabšanjem 
gospodarskega položaja regije in posledično socialnega položaja prebivalcev, se tudi vloga 
humanitarnih organizacij vse bolj krepi. 
 
Dostopni statistični podatki kažejo na večanje števila prejemnikov denarnih socialnih 
pomoči v regiji v zadnjih letih, vendar je po dostopnih podatkih iz leta 2011 (tabela št. 
18.1.18. v Prilogi 1) to število še vedno bistveno pod državnim povprečjem (Slovenija 41,9; 
Goriška regija 24,1 prejemnikov an 1.000 prebivalcev). Podatki pa ne zajemajo zadnjih let, ko 
je k slabšanju socioekonomskega položaja prebivalcev pomembno prispevala zaostrena 
gospodarska situacija po eni strani, po drugi strani pa je v veljavo stopila nova zakonodaja s 
področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. 
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3.2.4. Kultura  

 

Regija se ponaša z bogato kulturno tradicijo in dediščino. Razvita je mreža kulturnih 
ustanov s pestro ponudbo in vse večjim obiskom, npr. Slovensko narodno gledališče v Novi 
Gorici, muzeji v Novi Gorici, Idriji in Tolminu ter Kobaridu s številnimi muzejskimi zbirkami, 
številni ohranjeni objekti kulturne dediščine (npr. Bolnišnica Franja), knjižnice v vseh 
subregijah z enotami v občinskih središčih in potujočimi knjižnicami, galerije v številnih krajih, 
pokrajinski muzej in arhiv v Novi Gorici. Bolnišnica Franja in Javorca imata znak Evropske 
dediščine, objekti tehniške kulture v Idriji pa imajo znak svetovne dediščine UNESCO. 
Geopark Idrija, v okviru katerega se promovira naravno in kulturno dediščino na območju 
Občine Idrija, je vključen v European geopark network (v nadaljevanju EGN) in Global 
network of national geoparks (v nadaljevanju GGN) pod okriljem UNESCO svetovne 
dediščine.  Pomembno vlogo pri spodbujanju kreativnosti mladih igra tudi Visoka šola za 
umetnost UNG, ki izvaja študijski program Digitalne umetnosti in prakse. Za živo kulturno 
dediščino skrbi Čipkarska špola Idrija, cekljanska laufarija in Godbeno društvo rudarjev Idrija 
(vpisani v seznam nesnovne dediščine). 
 
Kar nekaj stalnih kulturnih prireditev odmeva zunaj regijskih meja: Kogojevi dnevi, Festival 
idrijske čipke, Praznik idrijskih žlikrofov, srečanja pesnikov v Medani, dnevi saksofonistov v 
Novi Gorici, mednarodni seminar godalcev v Trenti, Orkesterkamp v Bovcu, tradicionalni 
septembrski štiridnevni festival filma, plesa in glasbe »ŠTRUDLFEST« v Ajdovščini, serije 
kulturnih dogodkov v poletnih mesecih v Vipavi in okoliških vaseh s skupnim nazivom »Izvir 
voda in glas srca« v okviru nacionalnega projekta  Imago Sloveniae – Podoba Slovenije. 
 
Za ohranjanje kulturne dediščine kot strokovna institucija skrbi Zavod za kulturno dediščino v 
Novi Gorici, za obnovo, vzdrževanje in vključenost dediščine v turistično dejavnost pa tudi 
različne druge ustanove, kot so občine, muzeji, razvojne agencije in turistične organizacije. 
Razvojna prizadevanja gredo še vedno v smeri vključevanja vseh oblik kulturne dediščine in 
celotnega kulturnega bogastva regije v turistično ponudbo ter krepitev identitete in 
samozavesti regije. 
 
Ob tem velja izpostaviti, da je bilo mesto Idrija z dediščino rudnika živega srebra v letu 2012 
skupaj s španskim krajem Almaden vključeno v UNESCO seznam kulturne dediščine. 
 
V turistično ponudbo in nasploh v družabno življenje krajev se aktivno vključujejo številna 
društva širom po regiji. 
 
Dostopni statistični podatki se vežejo le na določene segmente bogatega dogajanja na 
področju kulture. Tako podateki o številu muzejev in razstavišč na 10.000 prebivalcev, 
prikazani v tabeli št. 18.1.19. v Prilogi 1, kažejo, da je število le-teh v regiji podobno tistemu 
na državni ravni (okoli 0,7). Po kazalniku mladih do 15 let iz leta 2012, ki so včlanjeni v 
splošne knjižnice (tabela št. 18.1.20. v Prilogi 1), regija zaostaja za državnim povprečjem, 
prav tako rahlo zaostajamo pri kazalniku povprečnega števila izposojenih enot knjižnega 
gradiva na člana splošne knjižnice. 
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3.2.5. Šport 

 

Športno infrastrukturo, ki je zgrajena predvsem v štirih večjih središčih, dopolnjujejo šolski 
objekti z igrišči, ki so v večji meri namenjeni tudi širši uporabi.  
 
V turistično ponudbo regije se vključujejo različne dejavnost v naravi, od raftinga na Soči do 
drugih adrenalinskih športov, adrenalinskih parkov in podobno. Prav tako pa sem sodijo tudi 
kolesarske poti, Bike park Javornik in športno rekreativne dejavnosti v Krajinskem parku 
zgornja Idrijca. Ponudbo dopolnjujeta smučišče Cerkno z bazenom in Tekaško smučarski 
center Vojsko, pa tudi številni športni objekti Zavoda za šport Ajdovščina in sicer notranji in 
zunanji bazen, savne, avtokamp in mladinski hotel, Zavoda za šport Nova Gorica, športne 
površine v okviru športnega parka Nova Gorica, ki pa je prostorsko omejen in bo v nadalje 
potrebno poiskati ustrezno območje za širitev oziroma vzpostavitev sodobne športne 
infrastrukture ozirom parka. V turistični ponudbi so še športno plezanje, jadralno padalstvo, 
panoramski poleti … Z vidika razvoja kajakaškega športnega turizma je pomemben Športni 
park Solkan s kajakaškim centrom, kjer je predvidena izgradnja kajak proge. 
 

3.2.6. Razlike v dostopnosti uslug in programov družbenih dejavnosti 

 

Razlika v kakovosti in dostopnost uslug in programov družbenih dejavnosti (varstvo otrok in 
ostarelih, sociala, zdravstvo, kultura, šport, tudi izobraževanje) je in tudi bo prisotna zaradi 
velikih razlik znotraj regije (redka poseljenost, oddaljenost hribovskih krajev, različna 
ekonomska razvitost posameznih območij). Pomembno je, da si občine ob podpori države 
prizadevajo obstoječe usluge in s tem povezane dejavnosti oziroma institucije – kljub 
zaostreni gospodarski situaciji – v čim večji meri ohraniti. 
 

3.3. OCENA STANJA NA PODROČJU GOSPODARSTVA 

 

Ocena stanja22 temelji na podlagi interpretacije podatkov, ki so jih zbrale citirane institucije, ki 
so odgovorne za pripravo metodologije. Pri pregledu podatkov smo ugotovili, da je bila v letu 
2007 standardna klasifikacija dejavnosti na nacionalnem nivoju usklajena z EU zakonodajo 
ter predpisi. Sprememba se nanaša na posamezne  področne dejavnosti, ki so bile z letom 
2008 spremenjene, zato prihaja do razhajanj pri primerjavi med letom 2007 in 2008. Zaradi 
teh sprememb se bo obdobje primerjave po dejavnostih v tej analizi izdelalo med leti 2008 in 
2013. Ostali podatki ter primerjava le-teh se nanaša na obdobje med leti 2007 in 2013. 
 
 
 

                                                           
22 Statistični urad RS, Podatkovne baze objavljene na spletni strani www.stat.si ter publikacije: Slovenske regije v številkah, 
2012; AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb ter zadrug v Goriški regiji v letih 2004-2013; AJPES, Informacija o 
poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Goriški regiji v letih 2004-2013; UMAR, Regionalni pogledi 2007-2009 in 
EUROSTAT, podatkovna baza. 
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3.3.1. Makroekonomski kazalniki Goriške regije 

 

Zmanjševanje deleža regijskega BDP v slovenskem BDP: Kljub ugodnim ekonomskim 
kazalnikom regije v minulih letih podatki poslovanja gospodarskih družb v letu 2013 kažejo, 
da je rast gospodarstva v Goriški regiji počasnejša od povprečja v Sloveniji in primerljivih 
pokrajin v Italiji. 
 
Na teritorialni ravni NUTS 3, kamor se uvršča Goriška regija, je bilo v letu 2011 ustvarjenega  
16.30023 evrov BDP/prebivalca v regiji, kar je 7,38 % pod slovenskim in 35,32 % pod 
evropskim (EU 27) povprečjem, ki znaša 27.200 evrov za leto 201124 (tabela št. 18.2.3 v 
Prilogi 1). Rast BDP/prebivalca med leti 2000 in 2011 je znašala 155,37 %. V zadnjih treh 
letih se je zaradi recesije upočasnila rast BDP/prebivalca. V obdobju med leti 2000 in 2011 je 
zaznati padec deleža regionalnega BDP v celotnem slovenskem BDP za 0,4 odstotne točke, 
ki je v letu 2011 znašal 5,48 % celotnega BDP, ustvarjenega v Sloveniji. Iz tabele št. 19.2.3 v 
Prilogi 1: Kazalniki za Goriško regijo v obdobju 2007–2013, je razvidno, da se je 
makroekonomsko stanje v regiji poslabšalo. 
 
Rast plač vseh zaposlenih in zaposlenih v GD je rasla na letni ravni za 1,9 %. Razlika je 
tudi med višinami plač med povprečno mesečno plačo med vsemi zaposlenimi ter 
zaposlenimi v GD. V povprečju dobijo zaposleni v GD 9,37 odstotka manj od povprečne 
bruto plače na zaposlenega Sloveniji v letu 2011 (tabela št. 18.2.1c v Prilogi 1. 
 
Zaradi velikosti območja in števila prebivalcev je zelo težko primerjati statistične podatke 
med Goriško regijo in Furlanijo-Julijsko krajino iz sosednje Italije. Za primerjavo smo izbrali 
primerljive pokrajine na ravni NUTS 3 iz Furlanije-Julijske krajine. Pri mednarodnih 
primerjavah je zanimiva ugotovitev, da sta sosednji Pokrajina Goriza, Pordanone, Videm in 
Trst iz Dežele Furlanija–Julijska krajina iz Italije v letu 2009 po višini BDP presegli evropsko 
povprečje (tabela št. 18.2.3 v Prilogi 1). 
 
Po prebivalcih je Goriška regija (119.100)25 na zadnjem oziroma petem mestu. Po številu 
prebivalcev je primerljiva pokrajina Goriza s 140.000 prebivalci. Ostale pokrajine imajo med 
234 in 535 tisoč prebivalci (tabela št. 18.2.4. v Prilogi 1). 
 
BDP v Goriški regiji v zadnjih treh letih upada in to tudi v primerjavi z ostalimi razvojnimi 
regijami v Sloveniji iz Zahodne kohezijske regije. V primerjavi s sosednjimi pokrajinami v 
Italiji pa je BDP na prebivalca neprimerljiv, saj najmanjša razlika med Goriško regijo in 
Videmsko pokrajino znaša 11.300 evrov. Najvišji BDP na prebivalca imajo v pokrajini Trst v 
višini 34.500 evrov na prebivalca26 (tabela 18.2.3 v Prilogi 1). 
 
Kot je razvidno iz tabele št. 18.2.5. v Prilogi 1 je število registriranih pravnih subjektov na 
prebivalca primerljivo. Trend registracij v Goriški regiji je višji od ostalih primerljivih pokrajinah 
v Italiji. Višje davčne stopnje za pravne subjekte v Italiji predstavljajo za priložnost Goriško 
regijo kot okolje, v katerega lahko privabimo tuj kapital.   

                                                           
23

 EUROSTAT, podatkovna baza iz leta 2014. 
24

 EUROSTAT, podatkovna baza iz leta 2014. 
25

 EUROSTAT, podatkovna baza iz leta 2014. 
26

 EUROSTAT, podatkovna baza iz leta 2014. 
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Prednost pred ostalimi razvojnimi regijami razberemo iz zgoraj navedenih podatkov; v 
podjetjih in raziskovalnih organizacijah vsako leto povečujejo vlaganja v razvoj in raziskave. 
Po podatkih SURS-a so v letu 2012 spravni subjekti namenili 63 milijonov evrov oziroma 3,3 
% regionalnega BDP sredstev za razvoj in raziskave27. Kot je razvidno iz tabele št. 19.2.6 v 
Prilogi 1 dosegamo v primerjavi s pokrajinami Goriško, Videmsko, Pordenone in Tržaško v 
deželi Furlaniji-Julijski krajini primerljivo število EPO patentov med leti 2007–201028  
 
Spremembe BDP na prebivalca glede na leto 2000 kažejo na zmanjševanje razkoraka 
Slovenije in Goriške regije do evropskega povprečja, ki pa se je v letu 2009 ustavilo. Goriška  
regija sodi med evropske regije z bolj dinamičnim razvojem, saj se nahaja v prvi tretjini 
evropskih regij po dinamičnem razvoju. Goriška regija je v obdobju od 2000–2009 zmanjšala 
zaostanek za evropskim povprečjem za vsaj 4 odstotne točke29. 
 

3.3.2. Predstavitev kazalnikov poslovanja gospodarskih družb z 

zadrugami v Goriški regiji med leti 2007 in 2013 

 

V mesecu septembru 2012 je bilo na območju Goriške regije registriranih 11.682 poslovnih 
subjektov. V nadaljevanju analize se bomo osredotočili na poslovne subjekte, ki spadajo po 
zakonodaji med gospodarske družbe z zadrugami ter samostojne podjetnike posameznike. 
 
Iz tabele št. 18.2.2. v Prilogi 1 je razvidno, da so beležile rast ustanavljanja predvsem 
gospodarske družbe in zadruge (med letom 2007 in 2013 se je povečalo število GD za 24,17 
odstotka). Na drugi strani pa se je v obdobju zmanjšalo število SP ter drugih fizičnih oseb, ki 
opravljajo registrirano dejavnost, in sicer med letom 2007 in 2013 za dobre 4 odstotke. 
 
V tabelah št. 18.2.7. in 18.2.8. v Prilogi 130 je predstavljeno število poslovnih subjektov, ki so 
registrirani in poslujejo v Goriški regiji po občinah in po skupinah pravnih subjektov na dan 
31. 12. 2012. Iz nje je razvidno, da je središče Goriške regije po številu registriranih 
poslovnih subjektov MONG, v kateri posluje 30,78 % vseh registriranih poslovnih subjektov v 
regiji. Sledijo ji Občina Ajdovščina z 14,52 % registriranih poslovnih subjektov, Občina Idrija z 
9,23 % ter Občina Tolmin z 10,31 % vseh registriranih poslovnih subjektov v regiji. Navedene 
tri občine predstavljajo središča na ožjih območjih Goriške regije. Izjema je tudi Občina 
Šempeter-Vrtojba, saj ima, zaradi bližine regijskega središča ter geografske lege s 
pripadajočo infrastrukturo, delež v višini 6,85 % vseh registriranih poslovnih subjektov v 
regiji. Ostalih sedem občin ima na svojem območju registriranih manj kot 28,21 % vseh 
poslovnih subjektov v regiji. Razlike nastajajo zaradi več dejavnikov, kot so razvitost 
infrastrukture in socialnega kapitala, geografska lega ter demografski trendi v posamezni 
občini. 
 
Družbe se razvrščajo po dejavnostih v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti31. Po standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008, je prišlo zaradi 

                                                           
27

 SURS, leto 2014 
28

 EUROSTAT, podatkovna baza. 
29

 Bruto domači proizvod – regionalni pregled, Delovni zvezek 5/2012, Janja Pečar, Urad za makroekonomske analize in razvoj, 
2012.   
30

 Poslovni subjekti v Goriški statistični regiji po občinah, po skupinah,  od leta 2008 do septembra 2012.  
31

 Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008. 
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zloma finančnega trga ter kasnejše recesije v realnem sektorju do velikega upada števila 
poslovnih subjektov v delovno intenzivnih dejavnostih, gradbeništvu ter nepremičninski 
dejavnosti. Prelomna leta so bila med obdobjem 2009 in 2012 (v letu 2010 so podjetja 
poslovala pozitivno). Med obdobjem 2009 in 2012 ni bilo rasti, ker večina podjetij, ki so bila 
izpostavljena nesorazmernemu deležu dolžniškega kapitala v razmerju z lastniškim 
kapitalom, niso bila zmožna za hitro prestrukturiranje. K temu je pripomogla tudi velika javna 
poraba, na katero nobena vlada ni imela odgovora, da bi jo omejila oziroma zmanjšala glede 
na upad prihodov v proračunu RS in s tem povezanih proračunih javnih porabnikov. Zaradi 
stanja v posameznih dejavnostih in s tem povezanimi poslovnimi sistemi se je v štiri letnem 
obdobju recesije prepočasi odvijal proces razdolževanja podjetij s sanacijo bančnega 
sistema ter na drugi strani konsolidacija večji poslovnih sistemom. Iz podatkov o poslovanju 
družb v letu 2013 je razvidno, da se je negativna krivulja obrnila v skromno pozitivno rast, ki 
pa zaradi počasnega procesa sanacije bančnega sistema in s tem povezanim 
prestrukturiranjem podjetij ne more biti višja od 0,8 odstotne rasti na letni ravni. Razlogi za 
nično oz. negativno gospodarsko rast na regionalni ravni je vpliv več dejavnikov in sicer: 

- struktura registriranih poslovnih subjektov v Goriški regiji,  
- premajhna izvozna naravnanost podjetij, ki imajo znanje za nastope na novih trgih ter 
- poslovni modeli, ki niso vključevali konkurenčne zmožnosti posameznih poslovnih 

subjektov ter samih zmožnosti, s katerimi bi identificirali morebitne tržne niše na 
globalnem trgu. 

 
V tabeli št. 18.2.8. v Prilogi 1 je predstavljeno število registriranih podjetij za GD z zadrugami 
ter samostojnimi podjetniki posamezniki v Goriški regiji na dan 30. 9. 2012. Po področjih 
dejavnosti imajo največje deleže naslednje dejavnosti: gostinstvo, gradbeništvo, 
predelovalne dejavnosti, promet in skladiščenje, strokovne, znanstvene in tehnološke 
dejavnosti ter trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil. 
 
V tabeli št. 18.2.9. v Prilogi 132 so prikazani poslovni subjekti v Goriški regiji po velikosti. Iz 
nje je razvidno, da je bil med leti 2008 in 2012 prirast večji kot izbrisi oz. stečaji poslovnih 
subjektov, saj je bilo več ustanovljenih podjetij, ki spadajo po navedenih kriterijih med mikro 
enote. Zaskrbljujoč je podatek, da je skoraj 15 % enot, za katere ni podatka o velikosti 
poslovnega subjekta. Specifika regije je tudi v tem, da je veliko število samostojnih 
podjetnikov posameznikov, ki imajo registrirano popoldansko dejavnost. S to specifiko je 
povezano tudi zaposlovanje pri SP-jih, ki je nižje od povprečja v drugih regijah v Sloveniji. 
 
Število registriranih poslovnih subjektov med leti 2008 in septembrom 2012 znaša 5,22 %. 
Rast je povezana z ustanavljanjem mikro enot oz. poslovnih subjektov. Na drugi strani pa je 
razvidno, da je bilo zelo malo prehodov med posameznimi kategorijami v zadnjih štirih letih 
oz. gledano na obdobje 20 let. 
 

                                                           
32

 Poslovni subjekti v Goriški statistični regiji po velikosti v skladu s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o 
opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20.5.2003, str. 36. V 2. členu so opredeljeni kriteriji, s katerimi 
določimo vrsto podjetja. Kriterija sta število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:  
1. Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki 
ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.  
2. V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.  
3. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov. 
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Zaskrbljujoči podatki poslovanja poslovnih subjektov v Goriški regiji (tabele od št. 
18.2.10. do št. 18.2.13. v Prilogi 1) med leti 2007–2013: Družbe regije so v letu 2013 
izboljšale rezultate poslovanja glede na predhodno leto, kakor tudi glede na zadnje šestletno 
obdobje, kar kaže na ponovni zagon gospodarske aktivnosti regije. Po pokritju vseh 
odhodkov in davka od dobička so družbe po dveh zaporednih poslovnih letih ugotovljenega 
negativnega poslovnega izida ponovno izkazale neto čisti dobiček. Pridelana izguba na ravni 
regije je bila za 42,0 % manjša od ugotovljenega čistega dobička in za 42,4 % manjša glede 
na predhodno leto, čisti dobiček pa za 29,6 % večji. 
 
Prihodki družb regije (tabela št. 18.2.11. v Prilogi 1) so v letu 2013 znašali 3.186.686 
milijonov evrov, vendar niso dosegli ravni iz leta 2012 (-1,4 %) ter bili za petino (-20,1 %) pod 
ravnjo leta 2008. Nominalno manjši obseg prihodkov (za 0,3 %) so družbe ugotovile s 
prodajo na domačem trgu in na trgih izven EU (za 2,6 %), medtem ko so izvozni prihodki na 
trgih EU dosegli 5,1 % rast. Tako so družbe v letu 2013 z izvoznimi prihodki skupaj realizirale 
slabih 38,3 % vseh prihodkov, od tega 28,0 % na trgih EU in dobro desetino (10,4 %) na trgih 
izven EU (leto prej 27,0 % na trgih EU in 10,8 % na trgih izven EU). Dosežena raven 
izvoznih prihodkov, 1.221.633 tisoč evrov, ostaja na ravni leta 2012 (-0,2 %) in za 1,5 % pod 
ravnjo leta 2008, kar kaže, da se obseg izvoza v zadnjem šestletnem obdobju kljub 
gospodarski krizi na ravni regije ni bistveno zmanjšal. Večji del (66,6 %) izvoznih prihodkov 
so izkazale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, družbe s področja dejavnosti 
trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (11,4 %) ter strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnosti (12,5 %). 
 
Skupaj obračunani odhodki družb regije (tabeli št. 18.2.17. in 18.2.18. v Prilogi 1) so bili v 
letu 2013 v primerjavi z izkazanimi prihodki relativno manjši za 2,4 %, kar pomeni relativno 
najmanjši obseg odhodkov v primerjavi z obračunanimi prihodki v zadnjem petletnem 
obdobju. 
 
Iz primerjave podatkov za zadnje sedemletno obdobje iz tabel od št. 18.2.11 do št. 18.2.13 v 
Prilogi 133 ugotavljamo, da je leto 2007 še zadnje, zaznamovano po dobrem poslovanju GD 
Goriške regije. Precej slabše, a še vedno pozitivno, so družbe zaključile leto 2008, konec leta 
2009 pa že izkazale neto čisto izgubo. V letu 2010 se je gospodarstvu regije, tudi s pomočjo 
ukrepov države za razbremenitev na eni in oživitev gospodarstva na drugi strani, uspelo izviti 
iz rdečih številk in ponovno ustvariti neto celotni in neto čisti dobiček, ki je sicer skromen 
glede na leto 2008. Leto 2011 in 2012 pa je za družbe Goriške regije najslabše v 
opazovanem obdobju. Poslovale so negativno in ugotovile največjo neto čisto izgubo v 
obdobju. Iz podatkov za leto 2013 je razvidno, da so podjetja poslovala pozitivno in se je 
predvidoma negativni trend končal.  
Med 12 statističnimi regijami so največ neto čisto izgube imele družbe z Obalno-kraške, 
Gorenjske in Podravske regije, največ neto čistega dobička pa družbe iz Osrednjeslovenske 
regije, Jugovzhodne Slovenije in Goriške regije. Od naštetih regij so le družbe Jugovzhodne 
Slovenije, Goriške in Obalno-kraške izboljšale rezultate poslovanja. 
Družbe na ravni RS so v letu 2013 poslabšale rezultate poslovanja, saj so skupaj izkazale za 
64,0 % manj neto čistega dobička kot v letu 2012. 
 

                                                           
33

 Pomembnejše postavke poslovnega izida gospodarskih družb v Sloveniji in po statističnih regijah v Republiki Sloveniji za 
obdobje od leta 2011.  
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Kazalnika gospodarnosti čista dobičkovnost skupnih prihodkov in čista dobičkovnost 
poslovnih prihodkov (tabela št. 18.2.10 v Prilogi 1), ki merita doseženi neto čisti izid in neto 
izid iz poslovanja v primerjavi s skupnimi prihodki oziroma prihodki iz poslovanja za razliko 
od leta 2013 kažeta prvič pozitivno rast v zadnjih petih letih poslovanja družb v regiji med leti 
2008 in 2013. V obravnavanem sedemletnem obdobju sta kazalnika dosegala najvišjo 
vrednost v letu 2007. Družbe so v letu 2013 na 100 evrov prihodkov ustvarile 2 EUR neto 
čistega dobička (v letu 2012 1,1 EUR neto čiste izgube) in na 100 evrov poslovnih prihodkov 
2 EUR dobička iz poslovanja (v letu 2012 1,1 evra neto izgube iz poslovanja). 
 
Kazalnik donosnosti sredstev (tabela št. 18.2.10. v Prilogi 1) kaže, da so družbe Goriške 
regije v letu 2013 spet boljše upravljale s sredstvi glede na predhodno leto. V letu 2013 so na 
100 EUR sredstev ustvarile 22,3 EUR neto dodane vrednosti, leto poprej pa 20,4 EUR neto 
dodane vrednosti. V letu 2013 je v primerjavi z letom 2008 bila donosnost sredstev višja za 
4,2 %.  
 
Kazalniki celotne gospodarnosti in gospodarnosti poslovanja (tabele št. 18.2.10., 
18.2.17. in 18.2.18. v Prilogi 1), izračunani iz razmerja med učinki poslovnega procesa in 
vloženim delom za njihovo doseganje, niti ne kažejo najslabšega poslovanja v regiji v 
opazovanem obdobju. Na take rezultate med drugim vplivajo tudi stečaji družb in z njimi 
povezano zmanjšanje števila zaposlenih (v primerjavi z letom 2013 za 2 %). V letu 2013 so 
družbe v regiji dosegle prihodke na zaposlenega in neto dodano vrednost na zaposlenega, 
primerljive z letom 2008 oziroma letom 2010.  
 
Povprečna mesečna plača na zaposlenega (tabela št. 18.2.10. v Prilogi 1) pada: 
Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah regije je v letu 2013 znašala 1.432 
evrov (leto prej 1.436 evrov). V primerjavi leta 2013 z letom 2008 je povprečna mesečna 
plača na zaposlenega višja za 9,23 %34.   
 
Povečanje števila GD (tabela št. 18.2.9. v Prilogi 1): Struktura družb, razvrščenih glede na 
velikost, se v primerjavi s predhodnim letom ni bistveno spremenila. Večina (93,8 %) družb 
regije je v letu 2013 sodila med mikro družbe. Imele so dobro četrtino (27,0 %) vseh 
zaposlenih v regiji in ustvarile dobro petino (22,3 %) čistih prihodkov od prodaje. Slabo 
polovico (46,9 %) vseh prihodkov od prodaje je doseglo 33 velikih družb s skupaj 42,1 % 
vseh zaposlencev v regiji. 
Velike družbe so tudi odločilno vplivale na izboljšanje rezultatov gospodarstva regije v letu 
2013, saj so ugotovile večji del (70,0 %) čistega dobička in ustvarile skoraj polovico (49,5 %) 
neto dodane vrednosti regije. Omenjene družbe izkazujejo tudi največjo neto dodano 
vrednost na zaposlenega (44.023 evrov), ki je za 18,0 % nad doseženo ravnjo regije (37.421 
evrov). Edino majhne družbe so v primerjavi s predhodnim letom poslabšale rezultat 
poslovanja, izkazale so neto čisto izgubo in jo v primerjavi s predhodnim letom povečale za 
53,0 % (od 10.537 tisoč evrov na 16.104 tisoč evrov). 
 
Neto čistega dobička/izgube (tabele št. 18.2.11., 18.2.12. in 18.2.13. v Prilogi 1) : 
Ugotovljeni čisti dobiček regije je znašal 149.041 tisoč evrov, pridelana čista izguba pa 42,0 
% manj, 86.286 tisoč evrov. Čisti dobiček se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 
dobro tretjino (za 34,5 %), čista izguba pa se je za približno enak odstotek (za 32,9 %) 
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 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Goriški regiji za leto 2013, AJPES, stran 4. 
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zmanjšala. Tako so družbe regije sklenile poslovanje z neto čistim dobičkom v znesku 
62.755 tisoč evrov, leto prej z neto čisto izgubo v znesku 17.770 tisoč evrov35. 
 
Na izboljšanje rezultatov poslovanja regije (tabele št. 18.2.11., 18.2.12. in 18.2.13. v Prilogi 
1) so najbolj vplivale družbe s področja občine Idrija, saj so ugotovile kar 79,5 % neto čistega 
dobička regije. Neto čisti dobiček na zaposlenega je znašal v občini Idrija 13.888 evrov, 
38,0 % več kakor v predhodnem letu in je bil kar za 384,0 % nad ravnjo regije (2.869 
evrov)36. 
 
Iz tabel št. 18.2.14., 18.2.15. in 18.2.16. v Prilogi 1 je razvidno, da je bilo najpomembnejše 
področje tako po številu zaposlenih, kot po skupnih prihodkih in po vrednosti aktive na dan 
31.12.2013, področje predelovalnih dejavnosti. V tej dejavnosti je 455 družb zaposlovalo 
skoraj polovico vseh zaposlenih regije ustvarilo 43,2 % vseh prihodkov, dve tretjini izvoznih 
prihodkov in izkazalo 37,6 % celotnega premoženja gospodarskih družb v regiji. Sledi 
področje dejavnosti trgovine, kjer je dobra četrtina (25,8 %) družb v regiji, z 11,5 % vseh 
zaposlenih izkazala dobro petino (20,8 %) vseh prihodkov ter dobro desetino (11,4 %) 
izvoznih prihodkov. Več kot desetino (12,5 %) izvoznih prihodkov gospodarstva regije so 
izkazale še družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, kjer je 521 
družb s tega področja z 5,9 % vseh zaposlenih sicer realiziralo 7,7 % vseh prihodkov regije. 
Konec leta 2013 so družbe v strukturi sredstev izkazale 60,0 % dolgoročnih sredstev, 39,3 % 
kratkoročnih sredstev in 0,7 % kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Delež dolgoročnih 
sredstev se je v primerjavi z letom poprej zmanjšal za 1,4 odstotne točke na račun povečanja 
kratkoročnih sredstev družb. Dolgoročna sredstva so znašala 2.192.583 tisoč evrov, 3,0 % 
manj kakor v letu 2012. V strukturi dolgoročnih sredstev so pomenila večji delež, 68,7 %, 
opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe 22,6 % in naložbene 
nepremičnine 4,8 %. Opredmetena osnovna sredstva so znašala 1.506.944 tisoč evrov, 
2,3 % manj kakor ob koncu leta 2012. Dolgoročne finančne naložbe, kot druga pomembna 
skupina dolgoročnih sredstev, so znašale 495.770 tisoč evrov, 6,7 % manj kakor pred letom 
dni. Njihov delež v strukturi sredstev se je zmanjšal od 14,4 % na 13,6 %. Med obveznosti 
do virov sredstev so družbe regije ob koncu leta 2013 imele 45,6 % kapitala, 17,1 % 
dolgoročnih obveznosti, 34,0 % kratkoročnih obveznosti in 3,3 % rezervacij in pasivnih 
časovnih razmejitev. Delež kapitala se je v primerjavi z letom poprej povečal za 1,7 odstotne 
točke na račun zmanjšanja dolgoročnih finančnih obveznosti37. 
 

3.4. OCENA STANJA NA PODROČJU TURIZMA 

 

Turizem predstavlja za Goriško regijo perspektivno gospodarsko dejavnost, ki posredno in 
neposredno vključuje številne druge dejavnosti in se z njimi povezuje. Igralništvo poleg 
doživljajskih športov še vedno predstavlja enega izmed bolj razvitih turističnih proizvodov 
regije. Kljub temu ima regija tudi druge, za razvoj turizma primerne potenciale, kot so 
naravno okolje, kulturna, tehniška, zgodovinska in naravna dediščina, vino, kulinarika in 
podeželski turizem ter poslovni turizem, ki pa so še vedno premalo izkoriščeni.  
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 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Goriški regiji za leto 2013, AJPES, stran 7. 
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 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Goriški regiji za leto 2013, AJPES, stran 23. 
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 Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Goriški regiji za leto 2013, Ajpes, stran 5 in 6. 
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Pri nadaljnjem razvoju turizma bo potrebno najti ravnovesje med rabo in varovanjem okolja 
ter med kulturnimi in socialnimi značilnostmi. Turistični razvoj mora spodbujati aktivnost 
lokalnega prebivalstva, in sicer v smislu povezovanja, kakovosti, promocije in trženja lokalnih 
proizvodov, hkrati pa podpreti tudi velike investicije v kongresni, športno-rekreativni (zimski in 
letni) turizem ter termalni turizem. V naslednjem obdobju je potrebno izkoristiti pomen 100. 
obletnice začetka in konca 1. svetovne vojne. 
 
V regiji se povečuje število turističnih nastanitvenih zmogljivosti (tabela št. 18.3.5. v 
Prilogi 1): Število ležišč v regiji se je v letu 2013 glede na leto 200838 povečalo za 40,98 % ali 
na letni ravni za 6,83 %. V primerjavi z letom 2010 pa se je število ležišč v letu 2013 
povečalo za 9,73 % ali na letni ravni 2,43 %.  
 
Območje ima zelo raznoliko strukturo namestitvenih kapacitet, in sicer so podatki za leto 
2008 sledeči (tabela št. 18.3.5. v Prilogi 1): 

- 28,7 % v kampih, 
- 32,7 % v hotelih, 
- 38,6 % v ostalih namestitvenih objektih. 

 
V letu 2013 je bila sledeča struktura namestitvenih kapacitet (tabela št. 18.3.5. v Prilogi 1): 

- 33,6 % v kampih, 
- 26,3 % v hotelih, 
- 40,1 % v ostalih namestitvenih objektih. 

Glede na leto 2008 se je struktura namestitvenih kapacitet spremenila, in sicer se je bistveno 
povečal delež namestitev v kampih in na ta račun zmanjšal delež namestitev v hotelih. 
Razlike po občinah so velike – v Novi Gorici, Šempetru, Ajdovščini in Cerknem prevladujejo 
namestitve v hotelih, v Bovcu in Kobaridu pa namestitve v kampih. 
 
Tudi struktura obiskovalcev je izjemno raznolika, tako glede nacionalnosti kot glede 
motivov prihoda. Po podatkih iz leta 2013, ki so predstavljeni v tabeli št. 18.3.6. v Prilogi 1, 
največ tujih obiskovalcev prihaja iz: 

- Italije (39,90 %), 
- Nemčije (14,02 %), 
- Avstrije (7,00 %), 
- Češke (5,78 %), 
- Nizozemske (3,53 %), 
- Hrvaške (3,19 %), 
- Madžarske (2,65 %), 
- Francije (2,81 %), 
- Združenega kraljestva – Velike Britanije (2,29 %). 

 
Najbolj narašča število nizozemskih, avstrijskih in nemških turistov, nekoliko pa se je 
zmanjšalo število italijanskih, hrvaških in madžarskih turistov. 
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 S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov 
NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna 
različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi 
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Podrobnejša raziskava motivov za obisk bi gotovo pokazala še večje razlike pri opredelitvi 
dejanskih ciljnih trgov: v Zgornjem Posočju bi bil poudarek na športnikih in raziskovalcih 
narave, na ožjem Goriškem na obiskovalcih igralnic, na Ajdovsko-vipavskem turistično-
gastronomski produkt vinske kulinarike, na Idrijsko-cerkljanskem pa na smučarskem turizmu 
in tehniški dediščini. 
 
Tuji turisti so v letu 2013 prenočili v Goriški regiji 458.094-krat, kar je 24,7 % več kot v letu 
2010 (367.440) ali na letni ravni 6,2 %. Le-ti so prihajali iz sledečih držav: 

- iz Italije (30,46 %), 
- iz Nemčije (19,51 %), 
- iz Češke (6,25 %), 
- iz Avstrije (6,12 %), 
- iz Nizozemske (5,64 %), 
- iz Francije (3,08 %), 
- iz Združenega kraljestva – Velike Britanije (3,08 %), 
- iz Hrvaške (3,05 %), 
- iz Madžarske (2,87 %). 

 
Povečalo se je število nočitev turistov predvsem iz Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske, 
Francije in Velike Britanije, zmanjšalo pa se je število nočitev turistov iz Italije, Madžarske in 
Hrvaške.  
 
Povečuje se število domačih in tujih turistov (tabela št. 18.3.4. v Prilogi 1): Število 
domačih in tujih turistov skupaj je na ravni regije v letu 2013 glede na leto 2007 naraslo za 
35,7 % ali za 5,4 % v povprečju na letni ravni. Število domačih in tujih turistov skupaj je na 
ravni regije v letu 2013 glede na leto 2010 naraslo za 15,2 % ali za 3,8 % v povprečju na letni 
ravni. Iz statističnih podatkov je razvidno, da število domačih in tujih turistov sicer še vedno 
narašča, vendar v zadnjih letih z nižjo stopnjo rasti. 
 
Število domačih turistov se je v letu 2013 glede na leto 2007 na ravni regije povečalo za 
31,4 % ali za 4,5 % v povprečju na letni ravni. Število domačih turistov se je v letu 2013 
glede na leto 2010 na ravni regije povečalo le za 2,6 % ali le za 0,7 % v povprečju na letni 
ravni.  V letu 2013 beleži Goriška regija 24,51 % domačih turistov. V zadnjih letih število in 
delež domačih turistov upada. 
 
Število tujih turistov se je na regijski ravni v letu 2013 glede na leto 2007 povečalo za 37,1 % 
ali za 5,3 % v povprečju na letni ravni. Število tujih turistov se je na regijski ravni v letu 2013 
glede na leto 2010 povečalo za 19,9 % ali za 5,0 % v povprečju na letni ravni. Največji delež 
tujih turistov izkazuje območje Nove Gorice, predvsem zaradi igralniškega turizma. V letu 
2013 beleži Goriška regija 75,49 % tujih turistov. V zadnjih letih število tujih turistov še vedno 
narašča. 
 
Število nočitev domačih in tujih turistov se povečuje (tabela št. 18.3.4. v Prilogi 1): Število 
nočitev domačih in tujih turistov skupaj je na ravni regije v letu 2013 glede na leto 2007 
naraslo za 36,5 % ali na letni ravni za 5,2 %, glede na leto 2010 pa za 17,4 % ali za 4,3 % na 
letni ravni. Število nočitev domačih turistov se je na ravni regije v letu 2013 glede na leto 
2007 povečalo za 15,7 % ali na letni ravni za 2,2 %, glede na leto 2010 pa je število nočitev 
padlo za 0,2 %. Število nočitev tujih turistov se je na ravni regije v letu 2013 glede na leto 
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2007 povečalo za 45,2 % ali za 6,5 % na letni ravni, glede na leto 2010 pa za 24,7 % ali za 
6,2 % na letni ravni. 
 
Dolžina bivanja turistov: Dolžina bivanja turistov v regiji je kratka, v povprečju nekaj več kot 
dva dni (2,35). Domači turisti v povprečju bivajo v Goriški regiji 2,38 dni, tuji turisti pa 2,34. 
Nekoliko daljša dolžina bivanja je na Idrijsko-Cerkljanskem, med tremi in štirimi dnevi. Od 
leta 2007 se dolžina bivanja obiskovalcev v regiji bistveno ne spreminja. Poudariti gre, da je 
na območju regije veliko dnevnih obiskovalcev in izletnikov tako iz drugih držav kot tudi iz 
Slovenije. 
 
Naravne in kulturno-zgodovinske danosti pogojujejo vrsto turizma: Raznoliko naravno 
okolje z rekami Sočo, Idrijco, Nadižo in Vipavo, številni sakralni objekti, gradovi, tehnični 
spomeniki, zgodovinski objekti in ostanki prve svetovne vojne ter rapalske meje so odlična 
podlaga za sistematičen razvoj posameznih turističnih dejavnosti. Z bogato kulturno in 
tehniško dediščino se ponaša Idrija, ki je z dediščino živega srebra vpisana na UNESCO 
seznam kulturne dediščine: Antonijev rov, Mestni muzej Idrija, Idrijska Kamšt, Klavže, 
Tehniški muzej v jašku Frančiške, grad Gewerkenegg. V regiji je potrebno izpostaviti še 
rimsko Castro, vodni stolp nad Vrtovinom, rimsko utrdbo Ad pirum na Hrušici, tehniško 
dediščino v porečju Hublja, muzej Ajdovščino z zbirko fosilov in zbirko Castra, Pilonovo 
galerijo v Ajdovščini, značilne strnjene vasi kot npr. znameniti srednjeveški Vipavski Križ, 
Dvorec Zemono, Lanthierijev dvorec, Grad Rihemberk, Grad Dobrovo, Coroninijev dvorec, 
Grad Ozeljan, Grad Vogrsko, Sveto Goro, Samostan Kostanjevico, Napoleonov most pri 
Kobaridu, Bolnico Franjo, ostaline prve svetovne vojne kot so Javorca kot najlepši spomenik 
I. svetovne vojne v Sloveniji, Sabotin ter številne muzeje na prostem. 
Regija je bogata z naravnimi znamenitostmi kot so Dolina Trente s Triglavskim narodnim 
parkom, Tolminska korita, Koseška korita, izviri rek Soče, Vipave in Hublja, izvir Zaganjalka 
pod Cerkljanskim vrhom, Slap Savinka, velika ledena jama v Paradani, Divje jezero, Otliško 
okno, Trnovski gozd s svojimi posebnostmi, zanimiv jamski svet in druge znamenitosti. 
 
V prihodnosti se zato pričakuje porast turističnih produktov, ki jih ponujajo kulinarično-
vinski, športno-rekreativni, verski, vitalni, igralniški turizem ter turizem, ki temelji na bogati 
kulturni, zgodovinski in tehniški dediščini ter kulinariki. V regiji so možnosti za razvoj 
zdraviliškega turizma (Cerkno, Tolmin, Brda) in klimatskih zdravilišč (Črni Vrh nad Idrijo, 
Šebrelje). Možnost razvoja geoturizma se nanaša na širok spekter aktivnosti v naravi v 
kombinaciji izkustvenega turizma in aktivnega preživljanja prostega časa. Izjemen primer je 
rudišče živega srebra z Antonijevim rovom, ki ni le primer izjemne kulturne dediščine, temveč 
tudi naravna dediščina svetovnega pomena, vključena v Geopark Idrija. Možna je razširitev 
geoparka na širši del regije, saj le-ta prav tako razpolaga z izjemnim bogastvom naravne, 
geološke ter kulturne dediščine. 
 
V letu 2013 je bila pripravljena Revizija regijske strategije Smaragdna pot. Revizija je 
posledica dolgoletnih prizadevanj za vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije, ki so 
se pričela v letu 2006 z odobreno prijavo projekta Turizem brez meja: Potovanje med 
barvami, glasbo in okusi v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo 
Interreg IIIA SLO ITA. Cilj čezmejnega projekta, katerega vodilni partner je bil RRA Severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica, je bil preveriti na območju projekta - notranjost Veneta, 
Furlanije ter Goriške regije - turistične pakete, ki se navezujejo na tematske poti in se 
povezujejo z lokalnimi dogodki in produkti. Rezultata projekta sta bila tudi Strategija razvoja 
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regionalne turistične destinacije Smaragdna pot (v nadaljevanju RDO Smaragdna pot) ter 
Strateški načini trženja Smaragdne poti. 
 
Revizija regijske strategije Smaragdna pot39 poleg analize stanja na področju turizma v regiji 
predstavlja tudi revizijo obstoječe trženjske strategije in analizo dosedanjih aktivnosti RDO 
Smaragdna pot. Predlaga tudi priporočila glede nadaljnje organiziranosti RDO Smaragdna 
pot, in sicer: 

- nedvomno podpira smiselnost regionalne organiziranosti na področju turizma, 
- v dosedanjem obdobju so bili doseženi konkretni rezultati dejavnosti: turizem je v 

Goriški regiji ena redkih dejavnosti, ki v zadnjih letih kljub krizi beleži izrazito rast 
prihodkov, in to v večji meri od državnega povprečja, 

- večja namenska sredstva: regionalna organiziranost je Goriški regiji in s tem 
posameznim subdestinacijam in lokalnim destinacijam ter ponudnikom zagotovila 
večjo kritično maso in boljše pogajalske pozicije ter aktivnosti, ki so predstavljale 
konkretno promocijsko podporo - brez regijske povezanosti teh sredstev ne bi bilo in 
jih ne bo niti v prihodnosti, 

- razvoj povezovanja in integralni turistični produkti: najpomembnejši rezultat 
poskusnega delovanja RDO od leta 2009 je dokaz, da je s programskim 
povezovanjem mogoče preseči občinske meje in posledično zagotoviti veliko bolj 
atraktivne in bolj konkurenčne turistične proizvode. 

 

Revizija regijske strategije Smaragdna pot predlaga tudi možne scenarije nadaljnje 
organiziranosti RDO Smaragdna pot, in sicer: 
 

1. SCENARIJ A: NADALJEVANJE RDO AKTIVNOSTI NA ENAK NAČIN KOT DO 
SEDAJ; 
Scenarij A predvideva minimalni redni program aktivnosti, ki ga omogočajo sedanja 
sredstva in obsegajo predvsem ključne sejemske nastope pod skupno znamko, 
osnovna promocijska gradiva, upravljanje turističnega regijskega portala, zastopanje 
regije navzven, koordinacija aktivnosti in identifikacija morebitnih finančnih virov za 
izvedbo dodatnih aktivnosti. Funkcija se najbolj osredotoča na upravljanje regije, 
promocijo in distribucijo, manj pa na operativno in razvojno funkcijo, ki omogočata 
razvoj turističnih produktov. Organizacijsko funkcijo RDO Smaragdna pot opravlja 
pooblaščeni nosilec, ki ni samostojna pravno-formalna organizacija. Financiranje je 
omejeno na cca. 50.000 evrov na letni ravni. 
 

2. SCENARIJ B: OKREPITEV RDO AKTIVNOSTI; 
Scenarij B predvideva okrepitev trženjskih aktivnosti in aktivno vzpostavitev vseh 
štirih ključnih funkcij RDO, in sicer promocijsko funkcijo – trženje in promocija: skupna 
destinacijska znamka, podpora pri razvoju lokalnih znamk, skupne trženjske 
aktivnosti, promocija integralnih turističnih proizvodov, odnosi z javnostmi, trženjske 
kampanje, skupno oglaševanje; distribucijsko funkcijo – e-poslovanje: skupni 
internetni portal, družbena omrežja, rezervacijski sistem in podpora manjšim 
ponudnikom za on-line trženje in prodajo; operativno funkcijo – razvoj turističnih 
produktov in programov ter razvojno funkcijo – upravljanje razvoja in trženje na ravni 
regije, predvsem usmeritev v strateške razvojno trženjske podlage, ki usmerjajo regijo 
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v smeri večje privlačnosti in konkurenčnosti, raziskave in razvoj, vodenje regionalnih 
turističnih projektov in programov, razvoj partnerske politike med vsemi deležniki, 
aktivno sodelovanje z državno ravnijo ter koordinacija turističnega razvoja. Skladno s 
predvidenimi aktivnostmi se pričakuje ustanovitev samostojne pravno formalne 
institucije, kar je povezano tudi z višjimi potrebnimi sredstvi, na letni ravni predvidoma 
cca. 200.000 evrov. 
 

3. SCENARIJ C: RDO AKTIVNOSTI SE PRENESEJO NA ENO OD RAZVOJNIH 
AGENCIJ; 
Scenarij C predvideva, da na ravni turistične regije ni sistematičnega dela, saj RDO 
Smaragdna pot ostaja tehnična pisarna v okviru ene od že obstoječih organizacij.  

 

3.5. OCENA STANJA NA PODROČJU PODEŽELJA  

 

Slika stanja na področju kmetijstva v regiji ni spodbudna, v Vipavski dolini se mnoge 
sadjarske, vinogradniške in mlekarske kmetije srečujejo s težavami, ki so tudi posledica krize 
in lastniških sprememb v nekoč vodilnih in močnih živilsko-predelovanih podjetjih, kot sta 
vipavski Agroind Vipava 1894 d.d. in ajdovski Fructal d.d. Podobno je stanje pri mlekarskih 
kmetijah na Idrijsko-Cerkljanskem. Obstaja nevarnost opuščanja kmetovanja, kar lahko 
posledično vodi do propada kulturne krajine in intenzivnega zaraščanja kmetijskih površin.  
 
Regija se, ravno tako kot pretežni del Slovenije, sooča s pojavom podnebnih sprememb, 
daljših sušnih obdobij in neenakomerno oskrbo z vodo, kar vpliva na kakovost pridelave in 
povzroča izpad dohodka v proizvodnji. V Vipavski dolini in Goriških Brdih gre za območje 
pridelave izrazito intenzivnih kmetijskih kultur (vrtnine, sadje, vinska trta, poljščine …). 
Submediteranska klima ima pozitiven vpliv na zgodnost pridelave in višjo kvaliteto pridelkov, 
ki pa jo ogrožajo suše. Po izvedbi melioracij v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila v 
Vipavski dolini predvidena izgradnja namakalnih sistemov. Od teh sistemov je bil izgrajen le 
zadrževalnik Vogršček in namakalni sistemi, ki so vezani nanj, vendar pa še ti ne v celoti. 
Problem suše bi bilo mogoče odpraviti z izvedbo dovolj obsežnih in kvalitetnih namakalnih 
sistemov, posebno pri pridelavi vrtnin, sadja in drugih intenzivnejših kultur. V Vipavski dolini 
se trenutno namaka le okrog 1.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 
 
Žled, ki je prizadel Slovenijo v začetku februarja 2014, je pustil posledice tudi na območju 
Goriške regije. Največja škoda zaradi žledoloma ja nastala predvsem na visokodebelnih 
travniških sadovnjakih. Prizadeta so bila območja občin Ajdovščina, Kanal, Tolmin, Kobarid, 
Cerkno in Idrija, največ škode (polomljene veje sadnih vrst, izruvana drevesa, razcepljena 
debla) je bilo na Tolminskem na nadmorski višini med 600 in 800 m. Po prvih ocenah je od 
okrog 850 ha travniških sadovnjakov poškodovanih približno 360 ha. Poškodovanost je po 
prvih ocenah in informacijah med 50 in tudi do 100 %.   
 
Na splošno so kmetije v regiji zaradi majhne in razpršene strukture manj konkurenčne. 
Ohranjanje poseljenosti hribovskih, obmejnih in odročnih podeželskih območij ostaja problem 
v regiji, čeravno obstajajo tudi izjeme, kot je vas Robidišče na skrajnem zahodnem robu 
Slovenije. 
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V regiji je prisoten tudi sektor sladkovodne akvakulture. Desetim obstoječim ribogojnicam 
možnosti razvoja odpirajo tudi finančna sredstva ESPR. Podjetje Faronika d.o.o., ki je v 100 
% lasti Ribiške družine Tolmin, ima v teku večjo investicijo v Ribogojnico in predelovalni 
obrat na Tolminki, poleg tega upravlja tudi z vališčem in manjšo ribogojnico za vzrejo 
plemenskih jat soške postrvi in lipana, ki sta v lasti Ribiške družine Tolmin.  
 
Širše gledano pa je podeželje v zadnjem programskem obdobju kljub slabši sliki v samem 
kmetijstvu precej napredovalo, posebej na področju infrastrukturne opremljenosti, ki je 
podlaga za nadaljnji razvoj. S pomočjo nepovratnih sredstev EKSRP se je precej povečalo 
število kmetij z dopolnilno dejavnostjo usmerjeno v turizem, občine so z nepovratnimi 
sredstvi 3. osi EKSRP urejale in revitalizirale skupne vaške objekte ter vaška jedra in 
vzpostavljale tematske poti.  
 
Ocenjujemo, da se je v iztekajočem se programskem obdobju v regiji izvedlo veliko projektov 
s pomočjo sredstev EKSRP. K ciljem izboljšanja kvalitete življenja na podeželju so izdatno 
pripomogle tudi izvedene operacije – investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, ki so 
bile sofinancirane preko Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 
prioritete razvoj regij, ukrepa regionalni razvojni programi in iz drugih virov. Pomemben vir 
financiranja razvojnih projektov na podeželju Goriške regije so predstavljali tudi programi 
Cilja 3. 
 
Posebej pomembno motivacijsko vlogo pri razvoju podeželja v regiji so prevzele tri, v letu 
2008 vzpostavljene lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja (v nadaljevanju LAS): 

- LAS za razvoj (vzpostavljena na območju občin: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Idrija, 
Cerkno in na območju Trnovsko-Banjške planote (višinski del MONG-a),  

- LAS JZ dela Severne Primorske (vzpostavljena na območju občin: Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Brda in na območju nižinskega dela 
MONG-a) in  

- LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa (vzpostavljena na območju 
občin: Ajdovščina, Vipava in Komen). 

 
Vse tri LAS so z izvajanjem pristopa LEADER vnesle v regijski prostor ne le nov prepotreben 
vir financiranja projektov, temveč pristop, ki v središče postavlja ljudi in njihove potrebe, 
vendar ne ljudi kot posameznike temveč povezane v skupnost, ki je sposobna delovati za 
skupno dobro. Delovanje LAS je sofinancirano z občinskimi sredstvi in s sredstvi 4. osi 
EKSRP (t.i. os LEADER). Vsaka LAS upravlja na transparenten način s točno določeno 
kvoto nepovratnih sredstev iz vira LEADER, ki je namenjena izvedbi posameznih projektov 
po principu »od spodaj navzgor«.  
Vse tri LAS so organizirane kot pogodbena partnerstva in ne kot samostojne pravne osebe. 
Za upravljanje so pooblastile lokalne RA, ki za LAS opravljajo vse strokovne, tehnično-
administrativne naloge ter naloge finančnega organa, nimajo pa pravice odločanja o izbiri 
projektov, ki bodo sofinancirani s sredstvi LEADER. 
V programskem obdobju 2007–2013 so imeli LAS-i naslednja razpoložljiva nepovratna 
»LEADER« sredstva: 

- LAS za razvoj: 1.954.825,00 evrov, 
- LAS JZ dela Severne Primorske: 724.836,80 evrov in 
- LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa: 774.288,00 evrov. 
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S pomočjo nepovratnih sredstev LEADER se bo v programskem obdobju 2007–2013 izvedlo 
preko LAS za razvoj 54 projektov v skupni vrednosti 2.431.110,00 evrov, preko LAS Zgornje 
Vipavske doline in Komenskega Krasa 28 projektov v skupni vrednosti 1.156.613,20 evrov in 
preko LAS JZ dela Severne Primorske 33 projektov v skupni vrednosti 974.812,73 evrov. Po 
večini gre za projekte nižjih vrednosti in t.i. mehke narave; npr. izvedba promocijsko-
prodajnih prireditev, izvedba etnoloških prireditev, oblikovanje turističnih spominkov, 
raznovrstne promocijske in ostale trženjske aktivnosti, urejanje tematskih poti, tisk brošur s 
področja etnologije, nabava opreme za namene promocije kmetijskih in ostalih produktov s 
podeželja in za namene pospeševanja prodaje, ureditev razstavnih prostorov, izdelava 
raznih popisov, študij in analiz ter izvedba izobraževanj in usposabljanj, oblikovanje skupnih 
blagovnih znamk in grafičnih podob, itn. 
 
V regiji sicer nismo uspeli oblikovati skupnega regijskega projekta, ki bi se izvajal na 
celotnem podeželskem območju, vendar pa so mnogi lokalni oz. subregionalni projekti 
pomembno vplivali na izboljšanje stanja in nadaljnji razvoj vsaj posameznih sub-območij.  
 
Na Kobariškem so uredili informacijski center Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju 
TNP) (Zelena hiša), ki predstavlja dober primer sinergičnih učinkov različnih vsebin 
(kmetijskih, okoljskih, turističnih in razvojnih), ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo in 
obenem dober primer partnerskega sodelovanja med različnimi subjekti, ki se ukvarjajo z 
razvojem na tem območju; poleg lokalnih skupnosti še LTO Sotočje, Posoški razvojni center 
in TNP. Med pomembne pridobitve sodijo Informacijski center Pot miru s trgovinico lokalnih 
in drugih spominkov in interaktivno razstavo o Poti miru, Muzej mlekarstva in sirarstva v 
Kobaridu, v Grgarskih Ravnah je zaživel Zeliščni center, v Idriji pokrita tržnica, na Vipavskem 
pa je tik pred dokončanjem investicija v ureditev Učnega centra za predelavo sadja Brje, ki 
ima vizijo postati kompetenčni center za pridelavo in predelavo sadja v Vipavski dolini in širši 
regiji. V Novi Gorici in Ajdovščini sta s pomočjo sredstev Čezmejnega programa Slo/Ita 
2007–2013 zaživeli Vinoteka SOLUM in Trgovina ter degustacijski prostor FALADUR, ki 
poleg vin ponujata tudi ostale tipične pridelke in izdelke s podeželja. 
 
Kaže se splošna ugotovitev, da bi bilo v prihodnje podeželske razvojne projekte smotrno 
razvijati v neposredni povezavi s trajnostnim eko turizmom. Območje Goriške regije je na 
začetku poti tudi na področju strateškega razvijanja lokalne samooskrbe z živili. Prav ti dve 
razvojni področji se skupaj s spodbujanjem in razvijanjem klasičnih in novih pristopov trženja 
kmetijskih produktov (kot je npr. partnersko kmetovanje) zdita ključni razvojni priložnosti 
podeželja Severno Primorske. 
 

3.5.1. Značilnosti podeželja Severne Primorske 

 

Po edini mednarodno priznani definiciji podeželskega območja, ki jo je pripravilo združenje 
OECD40 (The organisation for economic co-operation and development, v nadaljevanju 
OECD), sodi Goriška regija med »značilno podeželska območja« oziroma med »pretežno 
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ruralne regije«. Z 51,241 prebivalci/km² ima celo bistveno redkejšo poselitev, kot je zgornja 
meja kriterija gostote prebivalstva, ki mora biti po tej definiciji manj kot 150 prebivalcev/km². 
Podeželje pomembno določa razvojne potenciale in identiteto regije, zato sta ohranjanje 
poseljenosti podeželja in njegova infrastrukturna opremljenost pomembna razvojna cilja 
celotne regije. 
Regija obsega pokrajinsko neenotno območje, za katerega so značilna štiri fitogeografska 
območja: 

- alpsko območje zgornje Soške doline, 
- predalpsko območje v porečju Idrijce, 
- dinarsko območje Banjške, Črnovrške in Trnovske planote, Kolovrata ter nanoškega 

masiva, 
- submediteransko območje Srednjega Posočja, Vipavske doline in Brd. 

 
Posamezna območja so med seboj različna, kar pogojuje tako različne razmere za kmetijsko 
pridelavo kot za bivanje in delo prebivalcev. V primeru alpskega in predalpskega območja jih 
lahko označimo za neugodne in težke, v primeru dinarskega območja za manj neugodne in v 
primeru submediteranskega območja za ugodne. Celotno območje je za intenzivnejše 
kmetovanje manj primerno. Glavni naravni omejitveni dejavniki za intenzivnejše kmetovanje 
v večjem delu regije so plitka tla, mikrorelief, naravna površina, ki je posledica delovanja 
erozijskih sil, relief, razgibanost pokrajine, večji nakloni zemljišč, ekspozicija, nadmorska 
višina, neustrezna razporeditev in količina padavin in slab vodni režim tal. Izjema je le po 
površini manjše submediteransko območje, kjer ugodna lega in klimatske razmere 
omogočajo tudi intenzivno pridelavo predvsem poljščin, sadja, zelenjave in grozdja. 
 

3.5.2. Sestava površja po posameznih subregijah 

 

Površje Zgornjega Posočja in Idrijsko-Cerkljanskega je razmeroma mlado, kar dokazujejo 
globoke vrezane doline, ki so pogosto tektonsko zasnovane in zato marsikje premočrtne. 
Relief je razgiban, zgrajen pretežno iz apnenca. Prvotni relief je preoblikovala pleistocenska 
poledenitev. Za morenami so nastala jezera, ki so jih deloma povzročili tudi skalni podori. 
Pustila so sledove v terasah, še posebno pa v obkladninah v Soški dolini in stranskih 
dolinah. 
 
Vipavsko dolino in Brda pokriva fliš (sovdan), Planino in Vrhe tanka plast apnencev in breč, 
najnižji del dolinskega dna prekrivajo mlade naplavine. Fliš sega pri Razdrtem do 720 m, v 
Mačjem kotu pa do 600 m visoko. Pri trgu v Vipavi je meja med mladimi naplavinami, flišem 
in više ležečimi apnenci. Na obronkih kraških planot prevladujejo jurski in kredni apnenci, 
ponekod tudi dolomiti in laporni apnenci. 
 
Goriško ravnino v okolici Nove Gorice je nasula Soča s prodom in peskom, Vipava in njeni 
pritoki, zlasti Vrtojbica in Lijak, pa so odložili finejšo glino. Goriška Brda so zgrajena iz 
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peščenjaka in laporja. Lapor prevladuje tudi v Kambreškem pogorju, vendar se tu ponekod 
uveljavljata tudi laporni in kredni apnenec. 
 
Na Banjški planoti, Trnovski planoti in Goriškem krasu se najbolj uveljavljata čisti kredni in 
jurski apnenec. Tu se razprostira značilni kras z vrtačami, brezni ter redkimi in nestanovitnimi 
vodami. Domala brez vode je tudi Čepovanska dolina, ki deli Banjšice od Trnovske planote. 
 

3.5.3. Delitev regije glede na naravne pogoje za kmetovanje 

 

Med območja z najtežjimi razmerami za kmetovanje sodijo spodnji Kras, gorati predeli 
Nanosa in območja pod njim, območje Trnovskega gozda in Banjške planote, višji predeli 
Goriških Brd, celotno Zgornje Posočje in Idrijsko-Cerkljansko z izjemo rečnih dolin. Gre 
predvsem za marginalna kmetijska območja, redko poseljena in povečini demografsko 
ogrožena. Živinoreja je tu glavna kmetijska dejavnost. 
 
Med območja z relativno ugodnimi naravnimi razmerami spadata zgornji del Vipavske 
doline in dolina Soče. Gre za živinorejska območja, kjer pa se pojavljajo tudi donosnejše 
kmetijske dejavnosti, kot sta vinogradništvo in sadjarstvo. Opustitev živinoreje bi tu 
povzročila občutno degradacijo kulturne krajine. Pomemben omejitveni dejavnik v Vipavski 
dolini je burja, ki močno poslabša pogoje za kmetovanje. 
 
Območje z ugodnimi naravnimi razmerami za kmetovanje obsega najmanjši del regije, in 
sicer spodnji del Vipavske doline z okolico Nove Gorice ter del Goriških Brd. Živinoreja tu 
nima večjega gospodarskega pomena zaradi nekonkurenčnosti v odnosu do donosnejših 
kmetijskih panog. Vpliv opuščanja živinoreje na kulturno krajino je tu manj pomemben. 
 

3.5.4. Pokrovnost in raba tal 

 

Večinski del regije je podeželski. Za območje je značilna velika gozdnatost, gozdovi pa 
pokrivajo kar 67,4 % površine regije42. Ti sicer ne onemogočajo kmetijske pridelave, kažejo 
pa na to, da je velik del ozemlja manj primeren za kmetijsko pridelavo – le 28 % površin je 
kmetijskih. Od vseh razpoložljivih kmetijskih površin je v regiji 83 % travnikov. Kmetijskih 
zemljišč v uporabi je 29.414 ha kar predstavlja 12,65 % površine43. Velik delež travnatega 
sveta omogoča živinoreji, da je glavna kmetijska dejavnost na večjem delu regije, obenem pa 
prav visok delež travnatega sveta kaže na delovanje naravnih dejavnikov,  
ki onemogočajo intenzivnejšo rabo tal. Izjema so Vipavska dolina, območje Nove Gorice  
in Goriška Brda. 
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Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin 2011 - 2020:  
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3.5.4.1. Kmetijske površine v regiji 

 

Od vseh kmetijskih površin predstavljajo njive in vrtovi 11 %, sadovnjaki 3 % in vinogradi 3 
%. Ocena intenzivnosti rabe kmetijskih površin kaže, da je 79 % kmetijskih površin v uporabi, 
20 % zaraščenih, 1 % pa je drugih neobdelanih kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča v 
uporabi glede na Slovenijo predstavljajo 6,2 % vseh v Sloveniji. Njive predstavljajo 1,6 % 
vseh njiv, trajni nasadi predstavljajo 19,7 % vseh nasadov in travniki predstavljajo 7,7 % vseh 
travnikov in pašnikov v Sloveniji44. V hribovskem delu regije (visokogorski pašniki, 
obdelovalno zahtevnejša območja) je še vedno opazno zaraščanje kmetijskih površin. Trend 
zaraščanja se je upočasnil po zaslugi ukrepov kmetijske politike (manjši kmetje npr. 
preprečujejo zaraščanje s košnjo okoli grmov). Sicer pa je zaraščanje posledica opuščanja 
živinoreje in pomanjkljive zakonodaje s področja gospodarjenja s kmetijskimi površinami in 
varovanja naravne dediščine. Posledično se povečuje tudi pritisk divjadi in zveri, ki negativno 
vplivajo na pašo domačih živali in kmetovanje na obstoječih kmetijskih površinah. Z 
zaraščanjem se zmanjšuje vrednost kulturne krajine in s tem pomemben resurs za razvoj 
drugih panog, npr. turizma. Istočasno se zmanjšuje kakovost bivalnega okolja in splošna 
kakovost življenja – tudi za tiste prebivalce na podeželju, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom. 
Procesu zaraščanja so izpostavljeni celotno Zgornje Posočje, Kolovrat na meji z Italijo, 
Trnovska, Banjška in Črnovrška planota ter Kras. Upoštevajoč demografsko stanje, je za vsa 
ta območja (še posebej za vsa zavarovana območja), možna rešitev preusmerjanje na okolju 
prijazne načine kmetovanja (območje TNP, Trnovska in Banjška planota, območja ob 
zavarovanem delu Soče). 
 

3.5.4.2. Gozd 

 

Gozdarstvo ter s tem varstvo in urejanje gozdov so glede na gozdnatost regije zelo 
pomembni. Na območju prevladujejo bukova rastišča. Podatki Zavoda za gozdove Slovenije 
(v nadaljevanju ZGS), OE Tolmin, ki pokriva območje Goriške regije, kažejo, da je bilo 
območje v preteklosti pretežno agrarno z gozdnatostjo do 30 %. Rastišča, kjer je bil gozd 
pod pritiski, so danes poraščena s trdimi listavci – predvsem tam, kjer je prevladoval 
panjevski način gospodarjenja. Pionirski gozdovi z mehkimi in plemenitimi listavci pa so 
nastali tam, kjer so se v zadnjih sto letih zarasle nekdanje nekmetijske površine. Sorazmerno 
ohranjeni mešani gozdovi prevladujejo v Zgornjem Posočju, na Trnovski in Banjški planoti, 
nanoškem masivu in na Črnovrški planoti. V regiji je še veliko neizkoriščenih potencialov v 
smislu gospodarjenja z gozdom. Prisotnost gozda se kaže tudi v strukturi gospodarskih 
dejavnosti. Na vsakem območju je več srednjih in malih podjetij oziroma samostojnih 
podjetnikov, ki se ukvarjajo z lesno dejavnostjo. 
 
Odprtost gozdov je v državnih gozdovih večinoma dobra, zelo slaba pa je v zasebnih 
gozdovih. Gospodarjenje z gozdovi in vlaganje v gozdne prometnice omejuje razdrobljenost 
gozdne posesti. 
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 Delež kmetijskih površin v regiji - SURS 2010: http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2012.pdf 
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Iz tabele št. 19.4.3. v Prilogi 1 izhaja, da je 66,24 % gozdov na območju regije v zasebni 
lasti, 22,47 % je državnih in 11,29 % občinskih. Po podatkih ZGS, OE Tolmin je povprečna 
velikost zasebne posesti 3,01 ha.45 
 
Odprtost gozdov v regiji ni zadovoljiva. Po podatkih Gozdnogospodarskega načrta za 
gozdno gospodarsko območje (v nadaljevanju GGO) Tolmin za obdobje 2011–2020 je v 
večnamenskih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom okoli 48,5 % gozdov odprtih z 
vlakami in 18 % z žičnico. 13 % gozdov je zaprtih oziroma je v njih v večji meri možno le 
ročno spravilo, 24,4 % pa je slabo odprtih gozdov in je pri spravilu potrebna kombinacija 
žičnega oz. traktorskega spravila z ročnim46.  
 
Med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 je Slovenijo prizadel žled. Žled je v kombinaciji s 
snegom in predhodnimi obilnimi padavinami, ki so dobro namočila in razmehčala tla, 
povzročil obsežne in raznolike poškodbe na pretežnem delu slovenskih gozdov. 
 
Med največ poškodovane lesne mase, predvidene za posek, spada tudi GGO Tolmin (1,8 
mio m3). Poškodovanih je 240.742 (bruto m3) iglavcev, 1.537 193 (bruto m3) listavcev, kar 
predstavlja skupaj 1.777.935 (bruto m3) oz. 19 % vseh poškodovanih dreves za posek.47 
Načrt sanacije opredeljuje količino poškodovane lesne mase, ki jo je treba posekati. To so 
izruvana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena drevesa in drevesa z močno 
poškodovanimi krošnjami (iglavci: več kot 1/3 polomljene krošnje; listavci: več kot 60 %, v 
najbolj poškodovanih sestojih pa več kot 80 % poškodovane krošnje). Drevesa, ki so utrpela 
manjše poškodbe od opisanih, bodo praviloma ostala v gozdnih sestojih in se regenerirala. 
 
Cilji sanacije gozdov so: zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu, zagotavljanje prevoznosti 
gozdnih prometnic in nujno potrebno odpiranje gozdov z novimi gozdnimi prometnicami, 
preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in 
morebitnih drugih škodljivih organizmov, ohranitev kakovosti oziroma vrednosti 
poškodovanih vrednejših dreves, ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na 
poškodovanih območjih ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov. 
 
Vlada RS je na račun odpravljanja posledic žledu sprejela interventni Zakon o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur.l. RS 17/2014). MKO 
je v predlog PRP 2014–2020, ki je bil junija 2014 poslan na EK vključilo tudi ukrep 
»Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov, naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov« za dodelitev nepovratne pomoči za obnovo v naravni nesreči 
poškodovanega gozda. Upravičenci do sredstev po tem ukrepu bodo tako zasebni kot javni 
lastniki gozdov. Za ta pod-ukrep je skupaj predvidenih 20,4 mio evrov.  
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 Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin 2011 - 2020:  
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/GGO/Tolmin/01_TOLMIN_2011-2020.pdf 
46

 Odprtost gozdov - Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin 2011 – 2020: 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/GGO/Tolmin/01_TOLMIN_2011-2020.pdf 
47

 Zavod za gozdove Slovenije: Izvleček načrta sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 

2014: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/Izvlecek_nacrt_sanacije_zled2014.pdf 
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3.5.5. Osnovne značilnosti kmetijskih gospodarstev na Severnem 

Primorskem 

 

Na nekaterih območjih, predvsem gorsko-višinskih in kraških, se nadaljuje trend 
depopulacije. Slabša se starostna struktura prebivalstva na podeželju. Za kmetije to pomeni, 
da opuščajo obdelovanje kmetijskih površin, saj je delovne sile vse manj. Na kmetijah so 
večinoma aktivni starejši ljudje, ki v pretežni meri nimajo izobrazbe. Mladi po končanem 
šolanju praviloma iščejo zaposlitvene možnosti v dolini in zaposlitvenih centrih.  
 
Brez sistemske podpore razvoju delovnih mest na podeželju bo te trende zelo težko obrniti v 
smer krepitve zaposlitvenih možnosti v teh predelih. Spodbudna je slika, da so tudi kmetije v 
Goriški regiji zaznale razvojno priložnost v nepovratnih sredstvih ukrepov PRP RS 2007–
2013 »Zgodnje upokojevanje kmetov« in »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«. 
 
Velikost kmetij (tabela št. 18.4.5. v Prilogi 1): V regiji prevladujejo majhne kmetije. 
Povprečna velikost kmetij je 5,1 ha in se lahko primerja s slovenskim povprečjem, ki znaša 
6,4 ha48. Povprečna velikost kmetij v EU pa je 15 ha49. V EU gre trend v smeri povečevanja 
tistih kmetij, ki imajo velikost nad 50 ha, medtem ko se najbolj zmanjšujejo tiste, ki so v 
razponu 10–20 ha. 
 
Velikostna, posestna in zemljiška struktura kmetijskih gospodarstev je predstavljena v 
tabeli št. 18.4.5. v Prilogi 1 iz katere izhaja, da je le-ta v regiji je neugodna. Leta 201050 je bilo 
v regiji 5.790 kmetijskih gospodarstev, vseh kmetijskih zemljišč v uporabi pa je bilo 29.414 
ha. Kar 28,22 % vseh kmetijskih površin v uporabi predstavljajo zemljišča, ki so v obdelavi 
kmetij velikosti od 1 do 5 ha. Takšnih kmetij je 69,15 %.18,31 % kmetij ima v lasti od 5 do 10 
ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 24,62 % vseh kmetijskih površin v uporabi. Delež 
kmetij, ki so velike nad 10 ha, znaša samo 12,22 % kar je 47,14 % kmetijskih površin v 
regiji.51 
 
Dodatno neugodno strukturno značilnost predstavlja velika posestna razdrobljenost, ki se 
odraža v velikem številu parcel oziroma obdelovalnih kosov, ki jih obdelujejo posamezna 
kmetijska gospodarstva. Kmetijska gospodarstva so premajhna, da bi lahko zagotavljala 
zadosten dohodek zgolj iz kmetijstva, zato v regiji prevladujejo mešane kmetije. 
 
Posledice neugodne velikostne strukture kmetij se kažejo tudi v socialni, ekonomski in 
proizvodni strukturi. Produktivnost kmetijstva je tudi iz teh razlogov nižja kot bi lahko bila v 
primeru koncentracije posestnih in zemljiških struktur. 
 
Po podatkih iz leta 2010 predstavljenih v tabeli št. 18.4.6. v Prilogi št. 1 se je izobrazbena 
struktura kmetov v primerjavi z letom 2000 izboljšala. Spodbudno je, da je najmanjši delež 
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 Povprečna površina kmetijskih zemljišč SURS: http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2012.pdf 
49

Skupna kmetijska politika (SKP) in kmetijstvo v Evropi – pogosta vprašanja: junij 2013 http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-13-631_sl.htm 
50

 Podatki SURS 2010: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/ 
15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2 
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 Kmetijska gospodarstva SURS 2010: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/07_1560
0_kmet_gosp_regije.asp 

http://www.prc.si/
http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2012.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_sl.htm
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/07_15600_kmet_gosp_regije.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/07_15600_kmet_gosp_regije.asp


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

70 
 

kmetov, ki so brez izobrazbe oz. imajo nepopolno osnovnošolsko izobrazbo (6,08 %). Največ 
jih ima nižjo poklicno in srednjo poklicno izobrazbo (35,67 %), delež tistih z višješolsko oz. 
visokošolsko izobrazbo pa znaša 7,25 %. Menimo, da gre za izboljšano sliko tudi zaradi 
opuščanja kmetovanja ponekod, po drugi strani pa tudi zaradi prenosa lastništva kmetij na 
mlajše. 
 

3.5.6. Varovana in zavarovana območja  

 

Pokrajinsko raznolika regija se razteza od visokogorja Julijskih Alp na severu, preko 
sredogorskega Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, visokih dinarskih kraških planot Banjšic in 
Trnovskega gozda do Vipavske doline na jugu. Intenzivni in raznoliki naravni procesi so 
ustvarili številne naravne pojave, ki izstopajo po posebnih vrednostnih lastnostih. Izjemne 
naravne lastnosti celotnega območja pogojujejo tudi izjemno biotsko raznolikost. Vse 
raznolike pokrajine, od zgornjega dela, ki zajema povirna območja rek in potokov, preko 
srednjega dela med izlivom Idrijce in vstopom v Goriško ravan, do spodnjega dela porečja, 
povezuje Soča s pritoki. Z namenom ohranjanja raznolikosti žive in nežive narave ter s tem 
povezane kvalitete življenja in prepoznavnosti regije so vzpostavljena številna varovana 
območja narave. Poleg reke Soče s pritoki, ki po veljavnih merilih vrednotenja sodi v sam vrh 
naravnih vrednot državnega pomena, so v Posočju še številna druga varovana območja 
narave.  
 
Zavarovana območja (TNP, krajinski parki in naravni spomeniki) in druga varovana območja 
(naravne vrednote, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000) prebivalci vse 
bolj razumejo kot razvojno priložnost, ne zgolj kot omejitev razvoju. Za zavarovanje je kot 
regijski park že več let predlagano tudi območje Trnovskega gozda in Nanosa. Skupna 
površina zavarovanih območij bo v tem primeru znašala kar 37 % celotnega ozemlja regije. 
 
Kar 47,1 % površine regije sodi med območja Nature 2000. Območja Nature 2000 ali 
posebna varstvena območja so ekološko pomembna območja, ki so na ozemlju EU 
pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst, njihovih 
habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu Evropske Skupnosti. Nature 
2000 ne gre razumeti kot sistema strogih naravnih rezervatov, ki bi omejevali vse človekove 
dejavnosti na teh območjih, ampak pomeni varovana območja, na katerih naj se odvijajo 
takšne aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in upoštevajo načela 
direktiv EU. 
 
V smislu koriščenja razvojnih potencialov regije je treba poiskati povezavo med kmetijstvom, 
eko turizmom in visokim deležem ohranjene narave. V tem pogledu je Natura 2000 dodatna 
spodbuda, saj opozarja na območja, kjer je še mogoče uživati v neokrnjeni naravi in daje 
večje zagotovilo, da so pridelki in izdelki s tega območja pridelani in izdelani na naravi 
prijazen način. Pomembno je ohranjanje kvalitete okolja. Možnosti razvoja so v različnih 
sektorjih, vključno s turizmom. Ohranjena narava in njeni posebej vredni deli (varovana in 
zavarovana območja) so izjemen vir razvojnih priložnosti. Na področju kmetijstva so na teh 
območjih še posebne razvojne priložnosti v spodbujanju ekološkega in bio-dinamičnega 
kmetovanja ter različnih oblik ekoturizma.  
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Na območju občine Idrija je vzpostavljen in ustanovljen Geopark Idrija, ki je sicer namenjen 
ohranjanju in varovanju narave na neformalni ravni, trajnostnemu razvoju podeželja v okviru 
povezovanja partnerjev in razvijanju različnih produktov na podeželju ter razvoju geoturizma 
in izobraževanju. Geopark Idrija je bil leta 2013 včlanjen v EGN in GGN pod okriljem 
UNESCO in predstavlja razvojno priložnost celotne Goriške regije. Smiselno bi bilo preveriti 
pogoje ter zainteresiranost za širitev Geoparka Idrija po regiji.  
 

3.5.7. Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah 

 

Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah predstavljajo element gospodarske rasti. V 
zadnjih sedmih letih je prišlo do razmaha dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V obdobju od 
leta 2005 do leta 2013 se je število priglašenih dejavnosti na upravnih enotah Goriške regije 
skoraj podvojilo. Razloga sta tako zavedanje kmetov, da bo potrebno razviti tržno zanimivo 
dodatno ponudbo na kmetijah, kot tudi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev EKSRP.  
Predelava mleka, mesa, sadja, volne, izdelava čipk, vinarstvo, osmičarstvo ter gospodarjenje 
z gozdom imajo dolgoletno tradicijo. Med najpogostejše dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
sodijo turizem na kmetiji, izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, izdelava 
spominkov in storitvene dejavnosti (strojne in delovne usluge). 
Turizem na kmetijah, predelava osnovnih kmetijskih pridelkov na domu in njihovo 
neposredno trženje predstavljajo veliko priložnost za razvoj in obstanek mnogih, predvsem 
manjših kmetij. 
 

3.5.8. Razvoj lokalno tipičnih kmetijskih izdelkov 

 

Raznolikost regije je omogočila obstoj lokalno tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov. Med 
vidnejše sodijo: idrijski žlikrofi, sir Tolminc, Bovški sir, Nanoški sir, Lokovški sir, Šebreljski 
želodec, vina vipavskega in briškega vinorodnega okoliša, sadje Vipavske doline in Brd, 
kostanj maron (Vitovlje, Pedrovo, Lig, Brda), šparglji iz Orehovelj, briška pituralka, goriška 
sivka, briško oljčno olje, goriški radič. Ti predstavljajo pomembno tržno nišo na področju 
kmetijskih pridelkov in izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Problem predstavlja pomanjkanje 
zadostnih količin, saj je povpraševanje po teh izdelkih večje od ponudbe. Eno od potencialnih 
rešitev predstavlja sodelovanje in mreženje ponudnikov, kmetovalcev, proizvajalcev ter 
njihov skupni nastop na trgu. 
 
Med zaščitene slovenske kmetijske pridelke sodijo iz Goriške regije naslednji izdelki: 

- z označbo geografskega porekla: Nanoški sir, sir Tolminc, Bovški sir, 
- z geografsko označbo: Šebreljski želodec, 
- kot zajamčena tradicionalna posebnost/ugled: Idrijski žlikrofi. 

 
Izdelava naslednjih štirih produktov: Vipavski pršut, Vipavski zašinek, Vipavska panceta  
in Vipavska salama se je kljub zaščiti na nacionalnem nivoju z geografsko označbo končala  
s stečajem podjetja MIP d.d. 
Vipavski pršut (ZGO) trenutno pridelujejo le na Turistični kmetiji Arkade v Črničah. 
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Septembra 2013 je vipavsko mlekarno (obrat, ki je deloval v okviru podjetja Agroind Vipava 
1894 Vipava d. d.) kupil znan italijanski proizvajalec mlečnih izdelkov, ki naj bi obdržal tudi 
proizvodnjo zaščitenega Nanoškega sira, ki so ga izdelovali izključno v Mlekarni Vipava. 
 

3.5.9. Infrastruktura in oskrbne funkcije na podeželju 

 

Za razvoj podeželja je nujna vsaj osnovna infrastruktura, kot so cestne povezave, vodna 
oskrba in telefonija in širokopasovno omrežje. Komunalna infrastruktura na podeželju regije 
je kljub nujnosti po njeni ureditvi in zahtevam evropskih predpisov zaradi previsokih stroškov 
izvedbe investicij urejena v manjšem deležu. Telekomunikacijska infrastruktura vse bolj 
pridobiva na pomenu, saj omogoča nemoteno poslovanje od doma v svet. Ta je v nekaterih 
predelih regije še vedno izredno slabo razvita. Občine Goriške regije so se z namenom, da 
svojim občanom povečajo dostop do digitalnih vsebin in storitev, povezale pri kandidaturi na 
javnem razpisu za sredstva za izgradnjo širokopasovnih omrežij, žal do sedaj neuspešno. 
 
V povezavi s kakovostjo bivanja na podeželju so pomembne tudi oskrbne funkcije na 
podeželju, med katere sodijo šole, trgovine in vaški domovi. Delujoče vaške trgovine po 
vaseh regije so danes redkost, kjer so, so po večini odprte do 2 uri na dan, v večjih krajih dalj 
časa. Predvsem za starejše prebivalstvo so se kot dobra rešitev izkazale potujoče trgovine.  
 
Zmanjševanje števila otrok je v nekaterih naseljih terjalo tudi ukinitev podružničnih šol (npr. 
Brje na Vipavskem). 
 

3.5.10. Društva kot razvojni potencial 

 

Obnovljeni vaški domovi so v vseh krajih prostor srečevanja, druženja in izvajanja različnih 
društvenih dejavnosti. Društvena ljubiteljska dejavnost je v regiji izredno dobro razvita,  
še posebej na posameznih podeželskih območjih. Najbolj aktivna so gasilska, lovska, 
planinska, kulturna, športna, turistična in razvojna društva. Skrbijo za razvoj in usposabljanje 
svojih članov na različnih področjih ter za ohranjanje dediščine in posebnih značilnosti 
lokalnih okolij. Na podeželju prav društva predstavljajo pomemben motor združevanja ljudi, 
idej in aktivnosti v podporo celovitemu razvoju podeželja. Od leta 2005 do marca 2014 se je 
število društev povečalo za 90. 
 

3.5.11. Kulturna dediščina 

 

Kulturna dediščina so materialni in nematerialni viri in dokazi človeške zgodovine in kulture. 
Z ohranjanjem dediščine na podeželju se krepi lokalna identiteta in povečuje njegova 
privlačnost. Pomembno vlogo pri ohranjanju dediščine imajo društva, kar pa ne zadošča za 
ekonomsko ovrednotenje in primerno rabo potencialov kulturne dediščine ter njeno 
vključevanje v turistično ponudbo in drugo regije. Z nepovratnimi sredstvi LEADER je bilo 
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preko treh lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja v regiji izvedenih veliko projektov s 
ciljem ohranjanja dediščine, tako materialne zlasti pa nematerialne. 
 
Za živo kulturno dediščino skrbijo Čipkarska šola Idrija, Društvo laufarija Cerkno, Drežniška 
fantovščina in Godbeno društvo rudarjev Idrija. 
 
Revitalizacija objektov stavbne dediščine s statusom kulturne dediščine predstavlja visoke 
finančne obremenitve, zato je veliko objektov prepuščenih zobu časa. V nekaterih naseljih 
predstavlja tem objektom dodaten problem nerazrešeno lastništvo. 
Kot dober primer je obnova Lanthierijevega dvorca v Vipavi, kjer pri programu revitalizacije 
zahtevnega objekta sodelujeta Občina Vipava in Univerza v Novi Gorici. Slednja po obnovi 
prvega dela objekta že izvaja študijski program Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. 
Občina Vipava je v letu 2010 za obnovo uspešno kandidirala na javnem razpisu za 
sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih 
spomenikov v lasti občin iz EKSRP, v okviru OP RR 2007–2013 razvojne prioritete 3 
»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje 
kulturnih potencialov« in pridobila 3 mio. € nepovratnih sredstev. Občini Vipava je v letu 2013 
uspelo na javnem razpisu pridobiti iz istega vira dodatna 2,85 mio nepovratnih sredstev za 
obnovo nekdanjega gospodarskega dela graščine, ki je bil v izredno slabem stanju. Obnova 
se bo končala v letu 2015. 
 
Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju ima pomembno vlogo pri ohranjanju in predstavitvi 
dediščine Soške fronte, ki je ostala v naravi, obenem pa zaposluje mlade in visoko 
izobražene ljudi iz Zgornjega Posočja. S svojimi dejavnostmi vpliva na regionalni in čezmejni 
razvoj zgodovinskega turizma. 
 

3.6. OCENA STANJA NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA 

OKOLJSKEGA IN PROSTORSKEGA RAZVOJA TER 

INFRASTRUKTURNE OPREMLJENOSTI REGIJE 

3.6.1. Predstavitev stanja z vidika prostorskega razvoja regije v smislu 

členitve na funkcijsko zaokrožena in problemska območja z 

navedbo ključnih ekonomskih značilnosti 

 

Goriško regijo sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: Goriško (Spodnja Vipavska 
dolina) s središčem v Novi Gorici, Tolminsko s središčem v Tolminu in Idrijsko s središčem v 
Idriji. Na Goriškem (spodnja Vipavska dolina) je Nova Gorica vsestransko razvitejša, ostale 
občine sodijo v skupino povprečno razvitih. Zanjo je značilna intenzivnejša urbanizacija in 
koncentracija prebivalstva tudi v širšem zaledju, povezana z nadpovprečnim priseljevanjem 
prebivalstva. Kanal in Ajdovščina imata obsežna podeželska in depopulacijska območja. 
Delovna mesta so le v Novi Gorici izrazito usmerjena v služnostne dejavnosti, drugod 
prevladuje usmeritev v sekundarne dejavnosti. Tolminsko z Zgornjo Soško dolino sodi med 
podpovprečno razvita območja Slovenije, saj je le Tolminska občina po uporabljenih kazalcih 
povprečno razvita. Najbolj pereče so razmere v skupini naselbinske strukture in 
infrastrukturne opremljenosti. Za celotno območje so značilna obsežna depopulacijska 
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območja. Idrijsko ima dve zaposlitveni središči, Idrijo in Cerkno ter povprečno raven razvitosti 
regionalnega razvoja. Sicer pa na obsežnih območjih prevladujejo depopulacijska območja.  
 
Regija ima številne mikroregije in posamezne enklave problemskih območij zaradi slabih 
pogojev kmetijstva (hribovit, slabo rodoviten svet, gozdnatost), prometne izoliranosti, šibkosti 
lokalnih urbanih središč, pomanjkanja neagrarnih zaposlitev, obstoječe nezaposlenosti, 
izseljevanja itd. Te so zlasti Zgornje Posočje, Kambreško-Kolovrat, Baška grapa, Trnovsko-
Banjška planota, Cerkljansko. Celotno to območje oziroma občine, ki pokrivajo ta območja, 
so po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju uvrščena v obmejna problemska območja. 
Zakon opredeljuje pripravo posebnih ukrepov in shem državnih pomoči na področjih priprave 
projektov in krepitve razvojnega menedžmenta in ustvarjanja novih delovnih mest s 
spodbujanjem investicij podjetij. 
Skupno v regiji v sklop obmejnega problemskega območja spada od leta 2014 dalje (ko se 
ne izvaja več Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju) 8 občin in sicer: 
Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Tolmin. Predlog nove 
uredbe (januar 2015) na podlagi upoštevanja najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednosti 
meril iz leta 2013 oziroma 2014 (število prebivalcev, površina, število delovno aktivnega 
prebivalstva po kraju dela in kraju bivanja, delež površine občine v območju Natura 2000, 
dostopnost do avtoceste oziroma hitre ceste v minutah) za našo regijo ne prinaša nobenih 
sprememb.  
 
Zaradi odsotnosti strateškega regionalnega prostorskega načrtovanja je nepovezano 
načrtovanje občin predvsem skupnih (regionalnih) vsebin ter povezanega sektorskega 
načrtovanja (gospodarske cone, krepitev konkurenčnosti mest, načrtovanje stanovanjske 
gradnje, notranja povezanost regije – kolesarske povezave …). Občine so za umestitev 
objektov CČN Nova Gorica v prostor pripravile regionalni prostorski načrt (v nadaljevanju 
RPN), ki je pozitivna izkušnja in dobra praksa za nadaljnje umeščanje skupne infrastrukture v 
prostor (kolesarskih poti …). 
 
V oceni stanja je v nadaljevanju predstavljena razvitost prometne, informacijske, komunalne 
in energetske infrastrukture v regiji, analizirana je okoljska problematika s poudarkom na 
onesnaževanju voda, zraka, tal in ravnanja s trdimi odpadki, identificirane so možnosti za 
koriščenje okolju prijaznih obnovljivih virov energije in prikazana je problematika urejanja 
prostora na regionalni ravni in na ravni občin. 
 

3.6.2. Prometna in informacijska infrastruktura 

 

Transportna vloga regije: Območje Goriške regije je imelo v zgodovini pomembno 
prometno vlogo, saj povezuje zahodni in vzhodni del osrednjega evropskega prostora. S 
prestavitvijo evropsko pomembnega prometnega koridorja (železnica, cesta) jo je deloma 
izgubilo. Ključna transportna povezava je hitra cesta Vrtojba–Razdrto, ki je bila dokončana 
leta 2009. Na zgrajenem delu avtoceste med Ajdovščino in Razdrtim pogosto prihaja do 
zapore zaradi močne burje, ki preprečuje tovorni promet in povzroča gospodarsko škodo. 
 
Prometna dostopnost, prehodnost in pokritost posameznih subregij s prometnicami 
so zelo različne, v severnem delu pa nezadostne. Na zahodu, kjer regija meji na Italijo, je 
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prometna povezanost s sosednjo Benečijo in Goriško pokrajino slaba in nezadostna. V 
posodabljanje železniških povezav v regije se ne vlaga. Železniška proga je enotirna 
(Sežana–Jesenice, Nova Gorica–Ajdovščina) in tehnično zastarela, prav tako ni v celoti 
elektrificirana. Želežniški koridor Nova Gorica–Jesenice postaja predvsem prepoznaven, kot 
zgodovinska-turistična povezava, atraktivna za obiskovalce. Kljub večkratni izpostavljeni 
neekonomičnosti je ohranjena povezava avtovlaka med Severno Primorsko (Goriško regijo) 
in Gorenjsko. Povezava Most na Soči oziroma Podbrdo in Bohinjska Bistrica. 
 
V letu 2011 je imela regija 733,3 km državnih cest, kar je skoraj 11 % celotnega državnega 
cestnega omrežja (Slovenija – 6.728,3 km). Vzrok povečanje obsega državnega omrežja (v 
letu 2007: 715,5 km) je v prekategorizacijah in v izgradnji hitre ceste Vrtojba–Razdrto.  
 
Glavna prometna os je hitra cesta v gradnji (Razdrto–Vrtojba), ki bo v največji meri 
služila tranzitnemu prometu iz Italije na vzhod. Gradnja hitre ceste se je zaključila leta 2009 z 
dokončanjem odseka Vipava–Rebrnice v dolžini 10,8 km. Tako ima regija skupno 44 km hitre 
ceste.  
 
Izrednega pomena za policentrični razvoj in razvoj gospodarstva je predlog državne cestne 
povezave, tako imenovane Četrta razvojna os Škofja Loka – Cerkno - Želin, ter 
modernizacija enako pomembnega kraka Logatec – Idrija – Želin, proti Tolminu –
Peršetu do Robiča, z dvema za zagotavljanje ustreznih prometnih povezav 
pomembnima navezavama na 4. Razvojno os in sicer odsek Kobarid – Bovec in odsek 
od Peršeta do Nove Gorice - povezava sever–jug, ki sta izjemno pomembni z vidika 
zagotavljanja varne prometne povezanosti Posočja z osrednjo Slovenijo ter regijskim 
središčem (Novo Gorico). Regija omenjene cestne prometne povezave vidi kot logično 
povezano celoto zagotavljanja osnovnih razvojnih infrastrukturnih pogojev za zagotavljanje 
vitalnosti severo-zahodnega višinskega dela regije (zahodne Slovenije). Obstojče prometne 
povezave imajo nizko prometno propustnost in nezadostno varnost (majhne vozne hitrosti, 
črne točke, nezavarovani odseki), predvsem na delu med Spodnjo Idrijo in Trebušo. Na 
odseku Godovič–Idrija je bilo izvedena obsežna modernizacija povezave, prav tako na več 
točkah med Spodnjo Idrijo in Stopnikom.  
 
Šibka prometna povezanost in nedostopnost Zgornjega Posočja in Idrijsko-Cerkljanskega 
območja je vse večja razvojna vrzel regije, zato je za regijo ključen državni projekt 4. 
Razvojna os, katerega cilj je povezava obeh regij in možnost hitrejšega in varnejšega 
prometa ter izboljšanje odprtosti in dostopnosti severno-zahodnega dela regije. Območje 
Zgornjega Posočja kljub izboljšavam na državni cestni povezavi v dolini reke Idrijce ostaja 
problemsko, saj ima v Zahodni kohezijski regiji najslabšo dostopnost do avtocestnega 
omrežja in do večjih urbanih središč. Za dnevne delovne migracije sta pomembna predvsem 
odseka Bovško–Nova Gorica in Robič–Škofja Loka–Ljubljana ter drugi krak proti Logatcu. 4. 
Razvojna os je investicijski projekt z neposrednim pozitivnim učinkom na gospodarstvo in 
okolje (zagotavljanje pogojev za delovanje obstoječih uspešnih in novih podjetij ter razvoj 
turizma). Za razvoj gospodarstva in zagotavljanja poseljenosti območja je temeljni pogoj 
dostopnost do vseh območjih v regiji, tudi na podeželju. 
Glede na dejstvo, da v severo-zahodnem delu regije ni predvidenih hitrih cestnih povezav in 
avtoceste, je izjemnega pomena za razvoj načrtovana povezava v okviru 4. Razvojne osi in 
sicer med Cerknim in Hotavljami (predor). Kljub dejstu, da trasa med Gorenjo vasjo in 
Cerknim še ni določena, saj je v obravnavi več variant, ki jih je potrebo optimatizirati, se je 
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regija v okviru obstoječih struktur (Svet regije, Odbor Sveta regije 4. ROS) opredelila za 
nadaljevanje variante, ki vključuje predor pod Kladjami. 
 
Velik obseg lokalnih cestnih povezav v regiji zahteva velika investicijska vlaganja, saj je teren 
geološko zahteven in geografsko razgiban. Na območju regije je 2.460,5 km občinskih cest, 
ki zaradi zahtevnosti in sestave terena zahtevajo obsežna sredstva za redno investicijsko 
vzdrževanje.  
 
Dostopnost oziroma povezave navzven so slabše na severozahodnem delu regije. 
Potovalne hitrosti, ki jih omogoča stanje državnega cestnega omrežja, so močno pod 
povprečjem (Logatec–Idrija–Želin–Tolmin–Bovec, Želin–Kladje–Sovodenj). Slabe so tudi 
prečne povezave regije (Godovič–Ajdovščina–povezava preko Krasa do italijanske obale, 
tako imenovana Alpika). Skozi posamezna naselja potekajo neustrezno urejene regionalne 
ceste (predvsem soška cesta) in ogrožajo varnost prebivalcev. Izrednega pomena so tudi 
lokalne ceste, ki omogočajo dostopnost do podeželja, ki je temeljni pogoj za razvoj 
gospodarstva in poseljenosti. 
 
Letališka infrastruktura: Na območju regije sta aktivni športni letališči v Ajdovščini (omejitve 
zaradi burje) in Bovcu. V Bovcu je bilo urejeno letališče.  
 
Informacijska infrastruktura: Goriška regija je relativno dobro pokrita s fiksno 
telekomunikacijsko infrastrukturo. 95 % gospodinjstev razpolaga s fiksnimi telefonskimi 
priključki, z osebnimi računalniki čez 60 % gospodinjstev. Dostop do interneta na državni 
ravni ima 72 % gospodinjstev. Ocenjujemo, da je na ravni regije dostop do interneta, 
predvsem zaradi severno-zahodnega dela nekoliko nižji. S postavljanjem brezžičnih povezav 
se stanje izboljšuje. Pokritost z mobilno telefonijo ostaja problem le v določenih ožjih 
območjih. 
 
Slika 1: Pokritost Goriške regije z dostopom do interneta v obdobju 2000–2011  
 

 
Vir: http://www.ris.org/ 
 

Državno in lokalno kolesarsko omrežje: Razen Nove Gorice in njene okolice regija ne 
razpolaga z državnimi kolesarskimi povezavami. Na območju regije je v letu 2013 urejenih 6 
km javnih poti za kolesarjenje. V obdobju 2010–2012 se je ob izgradnji vodovoda Mrzlek 
delno uredilo traso ob reki Soči. V teku je dokončanje investicije s sofinanciranje EU sredstev 
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v višini cca 5 mio evrov, kar bo omogočilo ureditev dodatnih 10,9 km javnih poti za 
kolesarjenje. 
 
Občine pristopajo k pripravi projektne dokumentacije za kolesarske povezave. Projektna 
dokumentacija za kolesarsko povezavo med Idrijo in Spodnjo Idrijo, na odsekih na območju 
občin Tolmin in Kobarid je v pridobivanju, in sicer v okviru različnih čezmejnih projektov. V 
izvajanju je regijski projekt za pripravo zasnove regijskega kolesarskega omrežja, ki bo v 
partnerskem sodelovanju z državo opredelil regionalne oziroma daljinske kolesarske 
povezave. V regiji se povečuje število urejenih tematskih/lokalnih kolesarskih poti (Bovško, 
Idrijsko-Cerkljansko, Brda, Vipavska dolina ...). 
 

3.6.3. Gospodarske in proizvodne con po naseljih v regiji 

 
Gospodarstvo v Goriški regije se je več let srečevalo s težavami, kje in kako pridobiti 
primerne poslovne in industrijske prostore za uspešno rast in poslovanje podjetij. Občine v 
regiji so temu posvečale večjo oziroma manjšo pozornost – odvisno od aktualne politične 
volje in zmožnosti občinskih proračunov. Trend na trgu nepremičnin se je v zadnjih dveh letih 
znatno spremenil, saj se je zaradi krize ponudba glede na povpraševanje povečala kot 
posledica znižanja prodajnih cen zemljišč in izgrajenih poslovnih objektov. Konec leta 2013 
je bila na podlagi sprejetih občinskih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPN) za vseh 13 
občin v Goriški regiji izvedena analiza stanja pozidanosti gospodarskih in proizvodnih con (v 
nadaljevanju PC) po naseljih. Iz analize je razvidno, da imamo veliko število območij 
namenjenih za poslovno in industrijsko dejavnost po celotni regiji (90). Pozidanih PC in 
industrijskih con (v nadaljevanju IC) je 64 % od 742,7 ha, ki so na razpolago v celotni regiji. 
Podrobni podatki so prikazani v tabeli št. 19.2.42. v prilogi št. 3 k RRP 2014–2020. Razen 
posameznih con v regijskem in treh subregijskih centrih je večina con manjših in za vse velja, 
da niso v celoti pozidane. Večje poslovne cone se nahajajo na območjih naselij v Novi Gorici, 
Ajdovščini, Tolminu in Idriji. Stanje poslovnih con je precej slabše kot v drugih razvitejših 
regijah po Sloveniji (npr. PC BTC). Zaradi razdrobljenosti in nedelovanja trga nepremičnin na 
državnem nivoju prihaja do: 

- nerealnih cen ponudnikov (banke, DUBT, stečajni upravitelji, ipd.) v primerjavi s 
primerljivimi cenami v sosednji Italiji in Avstriji (cene zemljišča so med 8 in 15 EUR na 
m² in še dodatne ugodnosti za investitorje, ki prinašajo z investicijami nova delovna 
mesta), 

- zakonodajne omejitve, ki občinam ne omogoča zniževanja cen v primerjavi s stroški 
za vzpostavitev javne komunalne infrastrukture na območju PC in IC; le s tem bi cene 
v naših občinah postale primerljive s ponudbo v Italiji in Avstriji, 

- dolgotrajni postopki vnašanja prostorskih sprememb v prostorske načrte na državni in 
lokalni ravni, 

- postopki v procesu insolventnosti in stečaja niso vodeni z logiko revitalizacije 
degradiranega območja, ampak zgolj donosa kapitala, prenesenega na DUBT in 
banke, ki imajo še vedno v bančni vsoti slabe dolžniške naložbe v prezadolženih 
podjetjih, 

- odsotnost zmožnosti sodelovanja in povezovanja lastnikov zemljišč in poslovnih 
subjektov z občinskimi upravami pri zagonu novih projektov v PC in IC.  
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Glede na navedeno ugotavljamo, da problematika, potrebna za revitalizacijo degradiranih 
območij v PC in IC po celotni regiji, presega domet RRP-ja. Zato smo le določene aktivnosti, 
tiste, ki so v domeni RRP-ja, vezali na aktivnosti in te so opredeljene v poglavju 6. 
OPREDELITEV IN UTEMELJITEV RAZVOJNIH SPECIALIZACIJ REGIJE ter v navezavi na 
poglavje 9.3.1. Ukrep 1: Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in povezovanje 
regije. 
 

3.6.4. Naravne značilnosti in stanje okolja  

 

Pokrajinsko raznolika regija se razteza od visokogorja Julijskih Alp na severu, preko 
sredogorskega Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, visokih dinarskih kraških planot Banjšic in 
Trnovskega gozda do Vipavske doline na jugu. Intenzivni in raznoliki naravni procesi so 
ustvarili številne naravne pojave, ki izstopajo po posebnih vrednostnih lastnostih. Izjemne 
naravne lastnosti celotnega območja pogojujejo tudi izjemno biotsko raznolikost. Vse 
raznolike pokrajine, od zgornjega dela, ki zajema povirna območja rek in potokov, preko 
srednjega dela med izlivom Idrijce in vstopom v Goriško ravan, do spodnjega dela porečja, 
povezuje Soča s pritoki.  
 
Varovana in zavarovana območja v regiji: Območje se odlikuje po dobro ohranjeni naravi. 
Z namenom ohranjanja raznolikosti žive in nežive narave ter s tem povezane kvalitete 
življenja in prepoznavnosti regije so bila vzpostavljena številna varovana območja narave. 
Najpomembneješi deli narave so zavarovani. Izstopa »smaragdna lepotica« Soča s pritoki, ki 
po veljavnih merilih vrednotenja  sodi v sam vrh naravnih vrednot državnega pomena in je v 
večjem delu zavarovana kot naravni spomenik.  
V regiji je 59.799 ha zavaraovanih območij in sicer je na območju regije 48.608 ha 
narodnega parka (skupaj obsega 83.807 ha) in 11.191 ha krajinskih parkov. Na območju 
regije ja 115.745 ha površin območja Natura 2000, kar je 49,78 % celotne površine regije. 
 
Izjemna dediščina živega srebra v Idriji je botrovala k temu, da je bila na zasedanju 
UNESCO Odbora za svetovno dediščino v letu 2012 sprejeta odločitev, da se predlagana 
dediščina vpiše na Seznam svetovne dediščine. Ocenjeno je bilo, da nominirano območje 
izpolnjuje pogoj izjemne univerzalne vrednosti oziroma celovitosti in avtentičnosti.  
 
Biotska in krajinska raznovrstnost regije: Območje se ponaša z visoko stopnjo biotske 
raznovrstnosti in je krajinsko pestro. Človek je s svojo prisotnostjo in dejavnostmi bolj ali 
manj vplival na naravo. Kot se od povirja Soče in pritokov navzdol hitro spreminja pokrajina, 
se spreminjajo tudi ljudje in njihov odnos oz. vpliv na pokrajino. Vsekakor pa se krepi 
prepričanje, da je treba v razvojnih ukrepih zagotoviti ohranjanje naravnih danosti in biotske 
raznovrstnosti ob hkratnem ustreznem gospodarjenju, še zlasti na občutljivih območjih 
(varovanih in zavarovanih). 
 
Neustrezni intenzivni posegi v prostor so v preteklosti negativno vplivali na stanje 
okolja (na biotsko pestrost …): Pred desetletjem so bili na precejšnjem delu kmetijskih 
zemljišč v regiji izvedeni posegi osuševanja in urejanja zemljišč v kmetijske namene, zlasti v 
Vipavski dolini. Grožnjo nekdanji pestrosti predstavlja intenzivnejša uporaba insekticidov in 
pesticidov (kmetijska področja Brd, novogoriškega območja in Vipavske doline) ter vse bolj 
prisotna in nenadzorovana raba hibridnih vrst v kmetijstvu. Pretirana je uporaba vseh drugih 
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škodljivih snovi kot posledica potrošniške in neosveščene družbe. V hribovskem in 
demografsko ogroženem območju se intenzivno zaraščajo kmetijske površine, kar hitro in 
nepovratno močno zmanjšuje in uničuje pestrost in kakovost kulturne krajine. Na južnih in 
ravninskih, razvojno napredujočih delih regije sta nekdanje pretežno sonaravne dejavnosti 
zamenjala intenzivno gospodarstvo in marsikje pretirana urbanizacija. Kljub temu je stanje 
biotske raznovrstnosti relativno  dobro, z izjemo zgoraj omenjenih urbaniziranih območij in 
območij z intenzivnim kmetijstvom. 
Ravnovesje med ljudmi in prostoživečimi živalmi se vse pogosteje ruši zaradi naravnih 
procesov kot tudi zaradi vplivov človekovih dejavnosti: Pojavljajo se problemi škod po 
divjadi in velikih zvereh na podeželju, ki jih je z ustreznimi ukrepi mogoče  bistveno omiliti. 
 

3.6.5. Vode in vodotoki 

 

V povprečju se Goriška regija uvršča med najbolj vodnate regije v Sloveniji: Povprečna 
letna količina padavin je med 1.500 mm (Vipavska dolina) in 3.000 mm (okljuk Soče pri 
Žagi). Izstopa Zgornje Posočje, kjer je najvišja povprečna letna količina padavin med 2.500 
mm (Tolmin) in 3.000 mm (Žaga). Ta del sodi med najbolj namočena območja v Evropi, saj 
je padavin kar trikrat več kot v najbolj suhih predelih Slovenije (Pomurje 800–900 mm). 
Obilica padavin, geološka zgradba, oblika površja (relief) ter delovanje notranjih sil (potresi) 
so vzrok številnim kamnitim podorom in plazovom, plazovom peska in grušča ter plazovom 
ali usadom površinske prepereline. 
 
Goriška regija je z vodnimi viri med najbogatejšimi območji v Sloveniji, kar velja tako za 
izvire kot za tekoče vode in podtalnico. 
 
Pomen površinskih tekočih voda v Goriški regiji je za gospodarski razvoj velik: Reka 
Soča je izrednega gospodarskega pomena (štiri hidroelektrarne (v nadaljevanju HE), 
izkoriščanje soškega proda, pomemben turistični objekt). Tekoča in padajoča voda je izjemen 
sonaravni energetski vir. V letu 2011 je bila dokončana izgradnje prve črpalne velike HE v 
Sloveniji, ČHE Avče. Posamezni vodotoki, predvsem v Vipavski dolini, so velikega pomena za 
namakanje kmetijskih zemljišč. Vodotoki so pomembni tudi za ribolov, predvsem na Soči in 
pritokih. Posebej privabljata vzreja ter lov soške postrvi in lipanov. Vedno bolj je z vodo 
povezan turizem, še posebej športni turizem na Soči. Podjetja iz rek črpajo 90 % potreb po 
tehnološki vodi. Talna voda iz podtalnice Soče se črpa tudi za oskrbo s pitno vodo. Poleg 
naravnih vodnih površin je v regiji zajetje Vogršček, ki pa zaradi izvedbenih težav ni v svoji 
funkciji in je bilo v letu 2013 popolnoma presušeno. 
 
V zadnjem desetletju se v Sloveniji soočamo z vedno bolj pogostimi in uničujočimi 
naravnimi nesrečami, med katere sodijo tudi poplave. V Goriški regiji živi po podatkih 
Inštituta RS za vode na območjih poplavljanja 7,3 % prebivalcev regije. Poleg ogrožanja ljudi 
je problem tudi v poplavljanju predvsem kmetijskih površin ter v posledicah, kot so plazovi in 
erozije. Najobsežnejše poplavno območje je ob reki Vipavi, predvsem v spodnjem delu toka. 
Zmanjševanje ogroženosti zaradi poplav obsega ukrepe za omejitev nastanka poplav ter 
zmanjšanje posledic. Za organizirano in učinkovito ukrepanje je treba pripraviti ustrezne 
načrte na lokalni in državni ravni. Z načrti se urejajo ukrepi in dejavnosti za zaščito, 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

80 
 

reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih, ki 
so v državni pristojnosti. 
 
Obilo kakovostnih vodnih virov je v hribovitem območju: Za vznožja hribovitega dela 
regije je značilna obilica kakovostnih vodnih virov. Kraški izviri, ki so večinoma zajeti za 
vodooskrbo, so praviloma mikrobiološko oporečni, kemično pa še dokaj čisti. Površinski 
vodotoki Zgornjega Posočja so zaradi ustrezne kakovosti vedno bolj vključeni v rekreativno 
in turistično rabo. Trnovska in Banjška planota sta znani po skromnih vodnih virih (kraški 
relief). V južnem, ravninskem delu regije, vodnih virov primanjkuje oziroma so omejeni na 
podtalnico. Pomembnejši podtalnici za rabo sta bovška in vrtojbensko-mirenska, ki pa je 
ogrožena z vdori onesnažene podtalne vode iz sosednje Furlanije-Julijske krajine. 
 
Kakovost površinskih voda v regiji je zelo različna, vendar boljša od slovenskega 
povprečja: Celotno območje sodi v porečje reke Soče, kakovost voda v regiji pa je zelo 
različna. V zgornjem delu porečij sta Soča in Vipava v 1. do 2. kakovostnem razredu (po 
kategorizaciji vodotokov – MKO), v spodnjem pa v 2. in 2. do 3. razredu. 
 
V primerjavi z ostalo Slovenijo je kakovost vodotokov v regiji višja, saj je v Sloveniji 29% 
površinskih voda v 3. in 4. kakovostnem razredu, pri čemer se onesnaženje širi v povirja rek. 
Stanje površinsko tekočih rek in potokov se v Goriški regiji postopno izboljšuje, stanje 
podtalnice pa slabša. Z vidika gospodarske usmerjenosti regije v turistično dejavnost je nujno 
ohraniti in v posameznih točkovnih virih onesnaženja izboljšati kakovost površinskih voda. 
 
Kategorizacija vodotokov v Sloveniji kaže na sorazmerno zadovoljivo čistost voda v regiji, 
nikakor pa ne na želeno stanje. Kot drugje po Sloveniji se tudi v Goriški regiji slabša 
kakovost podtalnice. 
 
Problem zdravstvene ustreznosti in varnosti oskrbe z vodo zaradi prisotnosti 
patogenih klic se rešuje prepočasi: V regiji je še vedno prisotna občasna neprimerna 
voda. Občine se na težave odzivajo z ureditvijo upravljanja, predvsem manjših vodnih virov. 
Drugi problem sta zaščita in sanacija stanja na vodozbirnih območjih, kjer kljub redki poselitvi 
in nerazviti proizvodni dejavnosti zaenkrat prihaja le do mikrobiološkega onesnaževanja virov 
pitne vode. Potrebna je ureditev odvoza odpadkov in gnojničnih jam ter čiščenje ali odvoz 
komunalnih voda naselij. 
 

3.6.6. Komunalna infrastruktura 

 

Stopnja priključenosti na organizirano oskrbo s pitno vodo (ali na javni vodooskrbni sistem) in 
dnevna poraba vode na prebivalca je enaka deležu v slovenskem merilu: V letu 2012 je bil 
delež prebivalstva regije, priključenega na zagotovljeno organizirano javno oskrbo s pitno 
vodo 93 %. Dolžina javnega vodovodnega omrežja v regiji je v letu 2012 v obsegu 1.540 km. 
Stopnja priključenosti se je v obdobju 2007–2011 povečala za 3 %. Občine imajo relativno 
visoko stopnjo vodooskrbe, organizirane v sklopu javnih komunalnih podjetij. V nekaterih 
občinah je vodna oskrba že precej centralizirana. 
 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

81 
 

V letu 2013 se je število vodovodnih sistemov, primerjalno z letom 2008 v Goriški zdravstveni 
regiji zmanjšalo (2008 je bilo 68 vodovodnih sistemov od skupno 116-ih brez priprave vode, 
vendar je delež prebivalcev, ki jih oskrbujejo, majhen (7,7 %)52.  
Komunalni odpadki in stanje na področju zbiranja in ravnanja: Nekatera subregionalna 
odlagališča so neustrezno urejena. Njihove kapacitete so omejene. Še vedno so v regiji črna 
odlagališča, ki so deloma vizualno sanirana. Evidence nad dejanskimi razmerami ni, kar 
predstavlja dolgoročno okoljsko grožnjo. Mnoga odlagališča na vodozbirnih območjih so bila 
v zadnjem desetletju sanirana in na večini teh območij je organiziran odvoz odpadkov. 
Problem so manjša lokalna odlagališča in večja uradna, a nelegitimna občinska odlagališča. 
Regija oziroma vseh trinajst občin so v letu 2002 opredelile namero o skupnem pristopku k 
ravnanju z odpadki. V letu 2013 je nosilna občina projekta uspešno pridobila odločbo o 
sofinanciranju kohezijskega projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter 
izvajala aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje zaradi 
vključevanja stranskih udeležencev v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja ni bilo 
pridobljeno do roka, ki bi zagotavljal izvedbo kohezijskega projekta v rokih za uspešno 
koriščenje sredstev EU. Občine podpirajo predlog, da se nadaljuje s postopki za izvedbo 
investicije ter se, glede na dejstvo, da celotna zahodna Slovenija nima rešenega področja 
ravnanja z odpadki, vodijo nadaljna usklajevanja z resornim ministrstvom glede možnosti 
izvedbe ustrezno prilagojene investicije v finančni perspektivi 2014–2020. V letu 2014 nima 
nobeno od štirih nekdanjih odlagališč dovoljenja za odlaganje, tako se odpadki odvažajo na 
druga odlagališča v Sloveniji. Večina občin načrtuje izvajanje ukrepov za zmanjševanje 
količin komunalnih odpadkov (sortiranje) ter racionalizacijo zbiranja in odvoz. Posamezne 
občine in komunalna podjetja vidijo priložnost v povezovanju z nameno racionalizacije ter v 
zagotavljanju recikliranja, predelave ter percepcije odpadkov kot surovine.  
 
Glede na sprejeto uredbo v letu 2011, ki določa ločeno zbiranje, se povečuje delež ločeno 
zbranih odpadkov. Vse občine so že uredile zbirne centre na svojih območjih.  
Občine Goriške regije so v letu 2007 po podatkih SURS zbrale 499 kg odpadkov/prebivalca, 
oziroma skupaj 59.876 ton odpadkov. V letu 2012 pa 378 kg/odpadkov na prebivalca. Od 
tega je bilo 244 kg/prebivalca odloženih. Ločeno zbranih odpadkov je bilo v regiji v letu 2012 
30,7% od celotne količine zbranih odpadkov. 
 
Industrija odlaga svoje odpadke skupaj s komunalnimi, razen ko ima svoje odlagališče za 
določene odpadke. Salonit Anhovo po predhodnem dovoljenju Ministrstva za okolje in 
prostor (v nadaljevanju MOP) in po uskladitvi z lokalno skupnostjo sežiga nekatere 
sekundarne energente v sklopu postopka proizvodnje cementa. 
Regija poleg odsotnosti cregijskega centra za ravnane z odpadki nima regijskega 
odlagališča oziroma deponije gradbenega materiala. 
 
Posebno breme za okolje so črna odlagališča odpadkov: V letu 2011 naj bi se po ocenah 
lokalnih skupnosti število črnih odlagališč v večini zmanjšalo. V regiji se v velikem obsegu 
izvaja akcijo Očistimo Slovenijo. 

 
Odvajanje in čiščenje komunalnih voda: Delež priključenosti na kanalizacijski sistem je 
visok v večjih mestih in naseljih nekaterih občin, vendar večina vasi v regiji nima urejenih 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V letu 2014 se je pričela izveba kohezijskega projekta  
CČN Nova Gorica, ki bo zagotovila odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju 

                                                           
52 Zdravstveni letopis 2008. 
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urbanega območja Nove Gorice, Šempetra in Mirna. Leta 2002 je bil delež prebivalcev, 
priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, 47,7 % (v Sloveniji 49,9 %). V letu 2008 je delež 
na državni ravni 60 %, prav tako se je povišal delež na regionalni ravni. Z izgradno CČN 
Nova Gorica s kapaciteto 50.000 PE in izgradno več manjših ČN v okviru čezmejnih 
projektov ISO in operacij v okviru programa Razvoj regij se bo delež priključenosti povečal 
na cca 75 %. V letih 2010–2014 se zagotavlja zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih 
voda s sofinanciranjem z EU sredstvi predvsem na poseljenih območjih srednje velikosti. 
Nerešeno ostaja čiščenje odpadnih voda na redkeje poseljenih območjih z razpršeno 
poselitvijo (pod 2.000 PE). 
 

3.6.7. Vodni viri in energetika 

 

Pomen površinskih voda v Goriški regiji je za gospodarski razvoj velik: Že reka Soča 
ima izreden gospodarski pomen štirih HE, ki predstavlja pomemben turističen atribut, tekoča 
ali padajoča voda pa je izjemen sonaravni energetski vir. Na območju regije je v lasti Soških 
elektrarn 25 HE. Posamezni vodotoki, predvsem v Vipavski dolini, so zelo pomembni za 
namakanje kmetijskih zemljišč. Obenem so pomembni tudi v ribištvu, še posebej zaradi 
soške postrvi. Vedno bolj je z vodo povezan turizem, še posebej športni na Soči. Industrijska 
podjetja iz rek črpajo 90 % potrebne tehnološke vode. Odvzem gramoza je stalen tako na 
Soči kot na Idrijci. Talna voda reke Soče se črpa tudi za oskrbo Brd s pitno vodo. Soške 
elektrarne so v svoje razvojne načrte umestili izgradno določenih malih HE (reka Idrijca …). 
 
Predvideni trendi in primerjava s stanjem v ostali Sloveniji: Količine vodnih virov so nad 
slovenskim povprečjem, zaustaviti pa je treba naraščajoče trende onesnaževanja 
vodozbirnih območij. Regija je med slovenskimi ena izmed najbolj prizadetih zaradi naravnih 
nesreč, potresov in plazov. 
 
Energetska infrastruktura in energetika v povezavi z okoljem: Energetska oskrba regije 
temelji na električni energiji in tekočih gorivih, katerih poraba se zaradi večanja prometa 
povečuje. V novogoriškem delu regije se v zadnjih letih gradi daljinsko plinifikacijsko omrežje 
za oskrbo z zemeljskim plinom. V hribovskih območjih za ogrevanje večinoma uporabljajo 
trda in tekoča goriva. Na območju regije delujeta dve gospodarski javni službi za 
zagotavljanje oskrbe z električno energijo: Elektro Primorska in Ljubljansko elektro podjetje. 
 
V začetku devetdesetih let je bilo predvsem na območju hribovskega dela regije zgrajenih 
več malih HE v zasebni lasti in v lasti družbe Soške elektrarne, ki upravlja tudi z velikimi HE 
na območju regije. Obstoječi in načrtovani hidroenergetski objekti so pomembni za 
zagotavljanje lastnih kapacitet pri oskrbi z električno energijo (lokalna/regionalna oskrba) in 
za oddajo v omrežje. Država in prebivalci vse odločneje zahtevajo, da gradnja HE upošteva 
principe trajnostnega razvoja oziroma naravovarstvene pogoje in mnenje domačinov. 
 
Največje investicije v energetskem sektorju v regiji: V letu 2011 je bila zaključena 
izgradnja prečrpovalne HE Avče. Soške elektrarne načrtujejo izgradnjo novih malih HE, kar 
je z vidika povečevanja energetske samooskrbe regije pozitivno. Po posameznih, predvsem 
severozahodnih območjih regije so izdelani idejni projekti za energetsko oskrbo z izrabo 
biomase v sistemih daljinskega ogrevanja ter uporabo geotermalne energije za ogrevanje 
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strnjenih naselij ali posameznih stavb (Cerkno, študije za Žabče in Tolmin, Brda). Za 
območje Zgornje Vipavske doline, predvsem Nanosa, so izdelane idejne študije (iz 
devetdesetih let) za izrabo vetrne energije. Gotovo se bo moral krepiti poudarek na 
zagotavljanju takih pogojev zanesljive oskrbe uporabnikov z energetskimi storitvami, ki bodo 
upoštevali načela trajnostnega razvoja, učinkovite rabe energije, gospodarske izrabe 
obnovljivih virov in varovanja okolja. Vetrne elektrarne so po mnenju Zavoda RS za 
varovanje narave nesprejemljive za območje Trnovskega gozda in Nanosa zaradi ohranjanja 
narave.  
 
Programi za spodbujanje učinkovite rabe energije in večje izrabe obnovljivih virov 
energije: Lokalna energetska agencija GOLEA uspešno izvaja svoje poslanstvo v regiji, in 
sicer predvsem na področju uvajanja ciljnega spremljanja energetske porabe, energetskega 
menedžerja lokalnih skupnosti, načrtovanja energetsko učinkovite prenove javni stavb in 
učinkovite rabe energije. Vse občine v regiji imajo sprejete Lokalne energetske koncepte in 
večina (12/13) določenega energetskega menedžerja za izvajaje akcijskih načrtov 
energetskih konceptov. V naslednjem programskem obdobju lahko lokalne skupnosti 
pomembno prispevajo k zmanjšanju porabe energije za ogrevanje in hlajenje s celovito 
energetsko sanacijo javnih stavb ter s pilotnimi aktivnostmi na spodbujanju energetske 
prenove stanovanjskega fonda starejših stanovanjskih sosesk oziroma več stanovanjskih 
objektov ter na področju priprave in izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti. 
 
Občine spreminjajo koncept razvojnega pristopa na področju učinkovite rabe virov in sicer v 
smeri koncepta pametnih skupnosti, ki omogočajo povezave projektov na horizontalni ravni 
(lokalne skupnosti, inštituti, univerze, podjetja). Z večjo vključenostjo prebivalcev posameznih 
skupnosti in ostalih subjektov, ki se preko projektov v okviru »pametnih skupnosti« 
vključujejo v posamezne projekte je potrebno spodbujati trajnostni razvoj predvsem na 
področjih kot so: varčevanja z energijo, kakovost zraka, zmanjševanje CO2, vpliv na 
podnebne spremembe, upravljanje z vodami, ravnanje z odpadki in proizvodnja lokalnih 
produktov. S pravilno zastavljenimi smernicami, pravimi informacijami, strateškim javno 
zasebnim povezovanjem in vključenostjo vseh prebivalcev v razvoj pametne skupnosti bojo 
lokalne skupnosti začrtale poti za uresničevanje strategije, ki bo vodila k boljši kvaliteti 
bivanja za njene prebivalce in privlačnosti okolja za pritok novih znanj  in uspešen 
gospodarski razvoj. 
 

3.6.8. Kakovost zraka 

 

Kakovost zraka se ne poslabšuje: Onesnaženost zraka v regiji, predvsem onesnaženost z 
SO2, ni problematična. V Novi Gorici kot regijskem središču in največjem urbanem območju 
regije je bila v zadnjih letih onesnaženost zraka s prašnimi delci večinoma pod mejnimi 
vrednostmi, zato je smiselno nadalje izvajati ukrepe na področju trajnostne mobilnosti. 
Koncentracija SO2 se poveča v zimskem času v zaprtih območjih večjih krajev. Sorazmerno 
s povečanjem prometa se povečuje onesnaženost z dušikovimi oksidi. Zmanjšuje se 
uporaba javnih in povečuje uporaba osebnih prevoznih sredstev. Zato se v toplejših in 
sončnih mesecih poveča fotokemični smog in njegova pomembna sestavina, ozon. V letu 
2001 je bila v Novi Gorici postavljena sodobna merilna postaja za kontinuirano vzorčenje in 
meritev večjega števila onesnaževalcev zraka. Meritve prvega leta kažejo, da je 
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koncentracija ozona v prizemni plasti v poletnih mesecih nad dovoljenimi mejnimi 
vrednostmi. 
 
V večjih naseljih so največje emisije plinov iz kurišč pozimi. Razlog je prepočasen in 
nestimulativen prehod na ekološko sprejemljive obnovljive vire. V zadnjih letih se povečuje 
oskrba in pridobivanje električne energije iz sončnih elektrarn ter oskrba s toplotno energijo iz 
biomase.  
 
Upoštevati je treba tudi opuščanje obdelovalnih površin v hribovskem in gorskem delu 
celotne regije in temu primerno povečanje rastlinske mase, kar po drugi strani povečuje 
prisotnost kisika v ozračju. Sem sodi tudi poraščanje visokogorja, kjer se zaradi milejših zim 
dviga meja poraščenosti. 
Regija nima sistematičnega spremljanja kakovosti vseh sestavin okolja, ni meritvenih 
točk in ni meritev posameznih polutantov: Na tem področju, glede na status MONG, le-ta 
najobsežneje spremlja stanje kakovosti posameznih sestavin okolja. Registrirani pa so 
opazni vplivi onesnaženosti zraka iz gospodarsko razvitejše Furlanije-Julijske krajine. 
 
Onesnaženost zraka industrijskih emisij: Salonit Anhovo je v zadnjem desetletju zmanjšal 
emisije v zrak pod MDK vrednosti – maksimalno dovoljena koncentracija. Za Slovenijo in 
enako za regijo je zaskrbljujoče povečanje emisij v zrak iz manjših proizvodnih obratov. 
Zaradi občasnih ali pogostih kratkotrajnih izpustov je te emisije težko in drago odkriti, zato je 
oteženo tudi njihovo preganjanje in zahteva po sanaciji. 
 
Povečuje se onesnaženost zraka z izpušnimi plini, predvsem v mestih in ob 
obremenjenih prometnicah: Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 1.063.795 registriranih 
osebnih avtomobilov (brez specialnih osebnih avtomobilov), to je 0,25 % manj kot konec leta 
2011. Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji namreč 1.066.500. To pomeni, da se je prirastek v 
zadnjih dveh letih padel za 2.705 avtomobilov, kar je prvič v desetletnem obdobju. Upad 
osebnih avtomobilov je tudi v Goriški regiji in sicer je bilo v letu 2011 registriranih 69.207 
osebnih avtomobilov, v letu 2013 je število padlo za 874 in sicer na 68.333 registriranih 
avtomobilov konec leta 2013. V Sloveniji ima vsako gospodinjstvo v povprečju 1,3 
avtomobila; na 1000 prebivalcev je v Sloveniji 518 avtomobilov, torej ima avto vsak drugi 
prebivalec Slovenije. Goriška regija je v vrhu po številu avtomobilov na 1000 prebivalcev. 
 
Povezanost zraka in gospodarskega razvoja: Uspešno gospodarstvo, intenziven promet - 
posebej transportne poti - in povečanje števila stanovanjskih enot vplivajo na obremenitve 
zraka tako v regiji kot v Sloveniji. 
 
Kmetijsko intenzivna območja Zgornje Vipavske doline in Goriških Brd vplivajo na 
onesnaženost zraka: Predvsem je problematična bližina intenzivnih nasadov urbanim 
naseljem in kemizacija v intenzivnem kmetijstvu. Identifikacija je glede na točkovnost in 
občasnost onesnaževanja zahtevna. Rešljiva je z natančno predpisanim načinom opravljanja 
te dejavnosti, z izobraževanjem upravljalcev in kvalitetno strokovno politiko. 
 
Predvideni trendi in primerjava s stanjem v ostali Sloveniji: Glede na gospodarski razvoj 
in povečanje prometa ter stanovanjskih enot se povečuje obremenjenost zraka, ki pa je za 
razliko od industrijsko intenzivnejših, predvsem geografsko zaprtih in klimatsko manj ugodnih 
območij, na zadovoljivi ravni. Vsa večja urbana območja – Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, 
Ajdovščina, Vipava, Tolmin, Bovec in Idrija – sodijo med območja, kjer obremenjevanje 
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okolja ne presega njegove samočistilne sposobnosti. S povečano uporabo osebnih 
prevoznih sredstev se povečuje problem prometnih emisij oziroma prometne 
preobremenjenosti predvsem Nove Gorice. 
 

3.6.9. Okoljska tveganja 

 

Okoljska tveganja izhajajo iz naravnih ali ustvarjenih danosti. So lažje ali težko predvidljiva. 
Med največjimi so nedvomno potresi in posledice neurij. Med najbolj nepredvidljiva tveganja 
na Severnem Primorskem sodi potres. Severni del regije (Zgornje Posočje, Idrijsko-
Cerkljansko) je potresno močno ogrožen, saj leži območje ob idrijski tektonski prelomnici, ki 
ločuje alpski in dinarski svet. V zadnjih letih se povečuje ogroženost s poplavami, predvsem 
ob reki Vipavi ter ob vodotokih s hudourniškimi pritoki. Ocenjena škoda poplav v porečju 
Soče v obdobju 2007–2013 znaša več kot 50 milijonov evrov. Regija načrtuje pripravo in 
izvedbo ukrepov poplavne varnosti. Na območjih pomembnejšega vpliva poplav bo 
omogočila doseganje naslednjih neposrednih ciljev:  

-  zagotovitev poplavne varnosti območij pomembnejšega vpliva poplav v porečju reke 
Soče, 

-  zagotovitev celovitega koncepta urejanja voda v porečju Soče z izbiro optimalnih 
projektnih rešitev izvedbe ukrepov poplavne varnosti, ki bodo omogočale 
večnamensko rabo in povezovanje finančnih virov različnih sektorjev in posledično 
najustreznejše rešitve s tehničnega, okoljskega in stroškovnega vidika.  

 
Na posameznih območjih je tudi nevarnost erozij in plazenja tal (Lokavec na Ajdovskem, 
Bovško, Cerkljansko, Tolminsko, Vipavska in Braniška dolina, pobočja novogoriškega 
območja ...), še posebej po večjih deževjih. Z manjšimi posegi v naravno ravnovesje bi delno 
omilili vse pogostejše poplave in plazove, ki so tudi zaradi globalnih klimatskih sprememb 
regiji vse pogostejši in vedno bolj rušilni. V zadnjih letih so predvsem velike posledice poplav, 
posebej na območju reke Vipave. 
 
Okoljska podjetja in raziskovalne institucije s področja okolja: NLZOH izvaja kontrolo 
kakovosti voda celotne regije. Nadzira kvaliteto pitne vode, surove vode, kopalne vode, 
odpadnih voda ter kvaliteto rek in potokov. Zavod se sooča s finančnimi težavami oddelka za 
epidemiologijo in higieno, ker je dejavnost vezana na trg in nima sistemskega pokrivanja 
stroškov delovanja. Ob podpori regije bi NLZOH lahko vzpostavil ustrezen okoljski 
monitoring. Center za raziskave atmosfere UNG upravlja z observatorijem na Otlici nad 
Ajdovščino, kjer deluje LIDAR, s katerim spremljajo onesnaženost ozračja na velike razdalje 
(pokriva celotni južni in jugozahodni del regije). Observatorij je povezan v mrežo evropskih 
LIDAR sistemov in sodeluje z Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO). 
S sistematično regijsko podporo bi lahko zagotovili neprestano spremljanje razmer v ozračju.  
 
Varstvo narave in varstvo kulturne dediščine se zagotavlja sistemsko na ravni države, in 
sicer v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave. Vsebina 
dela zavodov je vezana predvsem na izdajanje mnenj o posegih v prostor.  
 
Okoljsko izobraževanje, raziskovanje in usposabljanje: UNG že kot 20 let izvaja izvaja 
študijski program 3. stopnje Znanosti o okolju, na 1. in 2. stopnji pa Fakulteta za znanosti o 
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okolju (v nadaljevanju FZO) izvaja študijska programa Okolje že deseto leto. Diplomanti so 
vrhunski strokovnjaki s področja okolja. Žal predvsem v gospodarstvu potreba po kadrih, ki 
uspešno zaključijo okoljske programe, ni ustrezno prepoznana. Za oblikovanje odnosa do 
varstva okolja in urejanja prostora je izobraževanje različnih ciljnih skupin (prebivalstva, 
učiteljev, učencev, politikov, gospodarstvenikov) izredno pomembno. 
 

3.6.10. Urejanje prostora 

 

Občine so v letih 2006–2008 naredile prve korake v smeri skupnega strateškega načrtovanja 
prosotrskega razvoja v okviru čezmejnega projekta Transland z ambicijo vzpostavitve 
regionalne pisarne za prosotrsko načrtovanje. Zaradi spremembe zakonodaje, ki ni več 
predvidevala regionalnih prostorskih zasnov, v nadaljnih letih občine za tovrstna načrtovanja 
niso bile več zainteresirane. Zakon o prostorskem načrtovanu predvideva možnost  
interesnega povezovanja lokalnih skupnosti (prostorske ureditve skupnega/regijskega 
pomena). V regiji devet od trinajstih občin nima redno zaposlenih strovnjakov s področja 
prosotrksega načrtovanja. V zadnjih letih je bil pripravljen regijski prostorski načrt za 
umestitev projekta CČN Nova Gorica v prostor. 
MONG zaradi razvojnih potenialov, ki jih kot regionalno središče z vse močnejšo čezmejno 
povezavo ima in na drugi strani zaradi okoljskih in prostorskih izzivov zadnjih let, pristopa k 
pripravi trajnostne urbane strategije, z navezavo na sosednjo občino Šemepeter-Vrtojba ter 
občino Gorica v Italiji (somestje). 
 
Z vidika rabe prostora sodi regija med večje slovenske statistične regije, saj obsega 11,5 % 
slovenskega ozemlja. Začetek leta 2014 je imelo na tem območju stalno prebivališče 
118.374 ljudi. Po podatkih MKGP-ja 51.507 ha kmetijskih zemljišč, ki prevladujejo v Vipavski 
dolini in v ravninskih delih doline reke Soče. 
 
Pozidanih je 8.731 ha zemljišč oziroma slabe 4 %. Dobrih 5 % je odprtih zemljišč brez 
oziroma z nepomembnim površinskim pokrovom, slabih 25 % je suhih odprtih zemljišč s 
posebnim površinskim pokrovom, ostalih rab je manj kot 2 %. 
 
Leta 2014 je v regiji 3.682 ha nepozidanih stavbnih zemljišč. 
 
Tabela 1: Namenska raba zemljišč (v km2) 

Regija 
Stavbna 
zemljišča 

Kmetijska 
zemljišča 

Gozdna 
zemljišča 

Vodna 
zemljišča 

Druga 
zemljišča 

Goriška 82,47  563,84 1546,74 13,18 118,60 
 
Površine osnovnih namenskih rab v km2 (Vir: SURS) 

 
Za regijo je značilna razpršena poselitev, z izjemo regijskega in občinskih središč. 
Povprečna gostota poselitve je pod slovenskim povprečjem, in sicer 51,3 prebivalcev/km².  
Izrazito redko poseljene so občine Bovec (9), Kobarid (22), Tolmin (30) in Cerkno (36 
prebivalcev/km²). V Goriški regiji je po številu prebivalcev največje naselje Nova Gorica. Je 
edino naselje z več kot 10.000 prebivalci v regiji. V Novi Gorici živi 10,9 % prebivalcev regije. 
Kot središče nacionalnega pomena Nova Gorica deluje v povezavi z naselji Solkan, 
Kromberk, Rožna dolina, Ajševica in Šempeter pri Gorici. Skupaj v teh naseljih živi 23.520 
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prebivalcev oziroma 19,7 % vseh prebivalcev regije. V Novi Gorici je v zadnjih petih letih (od 
leta 2008) zaznati rahel upad števila prebivalcev (- 2,2 %), enako velja za celo somestje 

središča nacionalnega pomena (‐ 2 %). Med naselji v somestju je edino v Kromberku zaznati 

rast prebivalstva (1,8 %), v vseh ostalih naseljih število prebivalcev pada. 
 
Omrežje naselji in hierarhija centralnih krajev (gravitacije, opremljenost naselij z javno 
družbeno infrastrukturo, stanovanja, gospodarske cone,oblikovanje naselij): Pri določanju 
stopnje urbanizacije Severno Primorske regije je bistveno izhodišče geografska 
izoblikovanost prostora in njegova dostopnost. Osnovna groba delitev na ravninska območja 
v dolinah, ki so dobro dostopna in hribovite dele regije (planote visokega krasa), ki zajemajo 
njen večinski del, izkazuje dovolj zgovorno sliko o stopnji urbanizacije v regiji. Ravninski deli 
Vipavske doline, Posočja in deloma Idrijce s svojimi naselji, kjer je koncentracija prebivalstva 
in delovnih mest največja, je hkrati tudi stopnja urbanizacije največja. Kljub temu pa 
nastopajo razlike med ozkimi gorskimi dolinami Posočja in nižinskim svetom Vipavske doline 
v obsegu urbanizacije. V preostalem hribovitem delu regije je praznjenje prebivalstva 
zaskrbljujoče, razlike v zmanjšani stopnji urbanizacije nasproti nižinskim delom regije pa se 
bistveno povečujejo. 
 
Tla in gozd imata v Goriški regiji glede na uporabo velik gospodarski pomen 
Večinski del regije je podeželski s kmetijstvom kot gospodarsko dejavnostjo. Ta je predvsem 
intenzivna na submediteranskegem območju Zgornje Vipavske doline, Briške doline in Brd. 
Drugačen, bolj socialno-kulturni pomen ima v višinskih območjih. Predvsem v Zgornjem 
Posočju in na Idrijsko-Cerkljanskem postaja kmetijstvo način življenja in dejavnik ohranjanja 
kulturne krajine. 
 
Drugačen pomen tal v gospodarstvu se kaže z izkoriščanjem naravnih virov, in sicer 
gramoza in surovin za posamezne predelovalne obrate: Apnenica Solkan, Salonit Anhovo, 
Goriške opekarne … V regiji je več odvzemnih mest s koncesijo (glinščica, surovine Salonita 
Anhovo, Apnenica Solkan, peskokopi …). 
 
Zaradi spremembe zakonodaje je odsotno regionalno strateško prostorsko načrtovanje. 
Kadrovska zasedenost službe za urejanje prostora v občinah se izboljšuje. 
 
Stanje na področju priprave prostorskih načrtov: pomembnejši državi prostorski načrti v 
pripravi v zadnjih letih za investicije/posege na območju Goriške regije: 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce – Godovič, 
- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina  - Šempeter pri Gorici, 
- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina - Lucija 
- Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno - Hotavlje (IV. razvojna os) 
- Državni prostorski načrt za plinovod M3/1 na odseku Kalce - Ajdovščina 
- Državni prostorski načrt za plinovod M3/1 na odseku Ajdovščina - Šempeter pri Novi 

Gorici 
- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo ceste Bača - Dolenja Trebuša 
- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, 

R31A, R32, R34 
- Državni prostorski načrt za glavno cesto G2-102 na odsekih Hotedršica, Godovič in 

Spodnja Idrija 
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- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Goriča-Divača 
(odsek Renče)53  

 
Med pomembne sprejete državne prostorske načrte, ki so osnova za možnost izvedbenega 
načrtovanja so: 

- Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin. 
 
Stanje na področju občinskih prostorskih načrtov: Z vidika upravne delitve Goriško regijo 
sestavlja 13 občin in sicer občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, 
Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Tolmin, Vipava in Šempeter-Vrtojba. 
Nove občinske prostorske načrte so v zadnjih dveh letih sprejele vse občine.  
 

3.6.11. Usmeritve skladnega prostorskega razvoja Slovenije za razvoj 

Goriške regije 

 

Izboljšana prometna povezava na osi Nova Gorica–Postojna predstavlja težišče urbanizacije 
Goriške regije, zato se tu načrtujejo nove gospodarske cone in širijo obstoječe, tudi na 
degradiranih območjih: zaledje Nove Gorice, Šempeter–Vrtojba, Ajdovščina, Vipava.  
Kmetijstvo, zlasti v Vipavski dolini, brez novih namakalnih sistemov (zadrževalnikov) nima 
velikih razvojnih možnosti. 
Območje Brd se razvija v smeri butičnega turizma in kulinarike na podlagi ohranjene 
naselbinske dediščine. Razvoj turistične dejavnosti v Posočju, na Idrijskem in Cerkljanskem 
je zaradi varstvenih režimov in slabše prometne dostopnosti omejen. Stanje glede prometne 
dostopnosti se s posodabljanjem cestne povezave Kalce–Robič, predvsem v dolini reke 
Idrijce, izboljšuje. 
 

3.6.11.1. Policentrični sistem mest in drugih naselij  

 

Kot območja poselitvenega razvoja so opredeljena: Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Bovec, 
Cerkno in Idrija, zato se kot središče nacionalnega pomena prioritetno razvija mesto Nova 
Gorica. Nova Gorica se zaradi izpostavljene lege na zahodni meji Slovenije razvija kot 
močno gospodarsko in kulturno središče ob komplementarnem sodelovanju z Gorico, pa tudi 
s krepitvijo funkcij, da bo sposobno enakovredno sodelovati s čezmejnimi območji v Italiji in 
kot pomembno regionalno prometno vozlišče. Urbano območje Nove Gorice naj postane bolj 
učinkovito s povezavo v mrežo sosednjih naselij kot so Šempeter, Vrtojba, Volčja Draga, 
Miren, Renče, Šempas. Kot središče regionalnega pomena se prednostno razvijajo mesta 
Ajdovščina, Idrija in Tolmin. Kot medobčinska središča se predvsem razvijata mesti Bovec in 
Cerkno, ostala pa so zlasti lokalna središča (Kobarid, Kanal, Vipava ...). 
 
Na poselitvenih območjih, predvsem pa na širših mestnih območjih, je treba usklajeno 
načrtovati dejavnosti, zlasti javna stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva, 
gospodarske cone in centralne dejavnosti, ter obenem večati in razvijati dostopnost do teh 
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dejavnosti z javnim potniškim prometom. Z namenom krepitve regionalnega središča je 
smiseln načrten, sistematični pristop k načrtovanju urbanega razvoja širšega območja 
somestja Nova Gorica, Šempeter in Gorica 
 
Stanovanja: na ravni regije je treba upoštevajoč potrebe določiti stanovanjska območja, 
zlasti območja javne stanovanjske gradnje za ranljivejše skupine prebivalstva. Določiti je 
treba območja funkcionalne prenove stanovanj (zlasti zmanjševanje emisij CO2 iz stanovanj, 
prenova dotrajanih stanovanj, prenova nekvalitetnih stanovanjskih sosesk z zagotovitvijo 
zadostnih javnih, predvsem zelenih površin, ipd.).  

 
Gospodarske cone: na območju posamezne regije se morajo občine povezati in dogovoriti 
glede skupnega vzpostavljanja večjih gospodarskih con in tako preprečiti drobljenje 
regijskega potenciala, tako s stroškovnega kot tudi z mednarodno konkurenčnega vidika. V 
okviru razvojne regije naj se razvija vsaj eno gospodarsko cono za zagotovitev dolgoročnih 
potreb regionalnega gospodarstva, v središčih nacionalnega pomena vsaj eno večjo 
mednarodno konkurenčno industrijsko cono zaradi zagotovitve gospodarske konkurenčnosti 
in vsaj eno podjetniško cono malega gospodarstva za spodbujanje razvoja delovnih mest. V 
lokalnih središčih se razvija gospodarske cone le v primeru, da ustrezajo predpisanim 
prostorskim kriterijem. Pri razvoju obstoječih in umeščanju novih gospodarskih con je 
potrebno upoštevati naslednje prostorske kriterije: velikost naselij, njihovo vlogo v urbanem 
sistemu in dostopnost do predvidenih lokacij gospodarskih con, pri izbiri lokacije je potrebno 
preveriti bližino in velikost že obstoječih gospodarskih con ter prometnih terminalov, 
optimalno povezavo s prometnim in energetskim omrežjem in drugo infrastrukturo). Regija 
naj zagotovi takšne gospodarske cone, ki lahko pritegnejo domače in tuje podjetnike in ki so 
sposobne konkurirati lokacijam v sosednji državi. To zlasti velja za industrijsko-tehnološki in 
podjetniški park v Novi Gorici. Gospodarske cone naj bodo še v Tolminu, Anhovem, 
Ajdovščini, Godoviču, podjetniške cone v Vipavi, Kobaridu, Kanalu, Mostu na Soči, Bukovici. 
Vse gospodarske cone naj zlasti koristijo dobro prometno dostopnost (avtocesto, železnico). 
 
Centralne dejavnosti: območja centralnih dejavnosti (oskrbnih, storitvenih, poslovnih, 
servisnih in drugih centralnih dejavnosti) se v naseljih razvija le skladno s funkcijo izbranega 
naselja v policentričnem urbanem sistemu. Prebivalcem drugih naselij pa je treba zagotoviti 
dobro dostopnost z javnim potniškim prometom do centralnih dejavnosti. Nova Gorica, ki je v 
skladu s SPRS opredeljena kot središče nacionalnega pomena, ima v Goriški regiji daleč 
največ razpoložljivih stavbnih zemljišč namenjenih razvoju centralnih dejavnosti (22,2 ha). 
Kot središče nacionalnega pomena deluje v povezavi s Šempetrom pri Novi Gorici, 
Solkanom, Kromberkom, Rožno dolino in Ajševico. Med temi naselji imata največ 
razpoložljivih stavbnih zemljišč za razvoj centralnih dejavnosti Ajševica (15,6 ha) in Šempeter 
pri Gorici (12 ha). Ti dve naselji sta on Novi Gorici tudi edini naselji v regiji z več kot 10 ha 
razpoložljivih stavbnih zemljišč za razvoj centralnih dejavnosti v regiji. V somestju središča 
nacionalnega pomena je skupno na razpolago 59,6 ha zemljišč za razvoj centralnih 
dejavnosti. Ob razpoložljivih zemljiščih v Novi Gorici, Ajševici in Šempetru pri Gorici k temu 
prispevajo še Kromberk (5,9 ha), Rožna dolina (2,6 ha) in Solkan (2 ha). Razlike med 
količino razpoložljivih stavbnih zemljišč za razvoj centralnih dejavnosti v regionalnih  
središčih so zelo velike. Ajdovščina jih ima daleč največ (6,3 ha), najmanj jih je v Tolminu 
(1,2 ha), Idrija jih ima sicer nekoliko več kot Tolmin, vendar še vedno precej manj od 
Ajdovščine (2 ha). Ajdovščina je po količini razpoložljivih stavbnih zemljišč v merilu regije 
takoj za Novo Gorico, Ajševico, Šempetrom in Mirnom. Miren je sicer opredeljen kot lokalno 
središče. Kot medobčinski središči sta s SPRS opredeljeni naselji Cerkno in Bovec, v skladu 
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z OPN pa le Cerkno, Bovec je opredeljen kot občinsko središče. Bovec (5,6 ha) v 
regionalnem merilu sodi med naselja z večjo količino razpoložljivih zemljišč za razvoj 
centralnih dejavnosti (na sedmo mesto), Cerkno jih ima nekoliko manj (3,8 ha). 

 
Javni potniški promet - skladno z razvojem poselitve se regionalna središča razvija v 
prometna vozlišča, v katera so vključeni potniški terminali in postajališča različnih prevoznih 
sistemov javnega potniškega prometa. Izboljšati je potrebno dostopnost z javnimi prometnimi 
sredstvi do središč regionalnega pomena oz. do prometnih vozlišč. Predvidena razvojna in 
urbana območja morajo biti učinkovito povezana v sistem javnega potniškega prometa.  

 
Večja privlačnost mest in urbanih ter podeželskih naselij: 

- za spodbujanje nadaljnjega razvoja v predvidenih razvojnih območjih je potrebno 
prioritetno vlagati v komunalno opremljanje zemljišč, 

- prednost pred poseganjem na nove površine se daje urbani prenovi oz. prednostni 
uporabi degradiranih urbanih območij. Degradirana območja predstavljajo razvojni 
potencial, ker so v skladu s principom »notranjega razvoja poselitvenih območij« in ker 
so že komunalno opremljena54. 

 

3.6.11.2. Oskrba regij z energijo (»regionalni energetski koncepti«)  

 

Lokalni energetski koncepti naj se uskladijo in racionalizirajo na ravni regije oz. za širše 
zaključeno območje, v njih pa naj bodo poudarjeni predvsem raba obnovljivih virov in 
samooskrba z energijo, možnosti varčevanja z energijo in načini pospeševanja učinkovite 
rabe energije.  
V čim večji meri naj se izkoriščajo obnovljivi viri energije, pri čemer je potrebno upoštevati 
omejitve v prostoru. 
 

3.6.11.3. Prepoznavnost Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena 

krajine  

 

Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni, so 
območje Idrije, Kras, Trenta, območje vasi pod Čavnom, Vipavska Brda in spodnji del 
Goriških Brd. Navedena krajinska območja predstavljajo potencial za turistične ali 
prostočasne dejavnosti, kjer je mogoče oblikovati kakovostne in raznolike in regionalno 
prepoznavne turistične produkte. Zato je treba na regionalni ravni preveriti potencial območij 
z regionalnimi posebnostmi in upoštevajoč optimalno koriščenje turistične infrastrukture ter v 
smeri okoljske, programske in storitvene kakovosti opredeliti izboljšave (npr. prenova, večja 
dostopnost, internet, razvoj produktov …). 
 
V Julijskih Alpah, predvsem v dolini Soče, se turistične in prostočasne dejavnosti kvalitativno 
programsko prestrukturira in prostorsko uravnoteži. Na drugih jedrnih območjih, na Krasu s 
Podgrajskim podoljem, Novogoriškem in Cerkljanskem se medsebojno povezuje posamične 
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obstoječe ali nove programe in se izogiba pretiranim koncentracijam programov in 
infrastrukture v prostoru. 
 
Reka Soča ima zaradi naravne lepote, ohranjenosti in zgodovinskih okoliščin poseben 
pomen in vrednost. Zaradi primernega vodnega potenciala je na Soči zgrajenih 7 večjih HE 
ter več malih elektrarn na njenih pritokih, torej ima tudi velik gospodarskih pomen.  
Dolina Soče ima tudi posebno zgodovinsko dediščino, saj je bila prizorišče krvavih bitk v prvi 
svetovni vojni. Dediščina Soške fronte bo predvsem v naslednjih letih omogočala in vplivala 
na še večjo prepoznavnost in priložnosti za razvoj regije. 
 
S preprečevanjem pretiranih zgostitev turističnih programov in turistične infrastrukture v 
prostoru je potrebno zmanjšati pritisk na obremenjenih območjih, kot sta obrobje Julijskih Alp 
in v dolini reke Soče. 
 

3.6.11.4. Ogrožena in vododeficitarna območja 

 

V območjih s pojavom suše se kmetijsko dejavnost tehnološko prilagodi, z možnostjo 
zamenjave kmetijskih kultur ter na osnovi celovite obravnave voda na določenem območju 
zagotovi ustrezne dolgoročne prostorske ukrepe za zmanjševanje možnosti škodljivih 
posledic. 
 
V Vipavski dolini, na Krasu in v Goriških Brdih je bilo že v preteklosti pomembno zbiranje in 
uporaba deževnice v obliki vodnjakov, lokev in kalov. Zbiranje deževnice bi bilo smiselno 
obuditi kot zagotavljanje vode za namakanje v času sušnih obdobij. 
V območjih velike požarne ogroženosti gozdov se praviloma ne načrtuje dejavnosti oziroma 
prostorskih ureditev, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter materialne dobrine 
in naravo. Gozdne sestoje se postopno vrstno preoblikuje, da bodo bolj odporni in hitreje 
obnovljivi. 
 

3.7. OCENA STANJA NEVLADNEGA SEKTORJA V GORIŠKI REGIJI 

 

Slovenija je v programskem obdobju 2007–2013 s ciljem krepitvi administrativne in 
institucionalne usposobljenosti nevladnih organizacij v OP RČV 2007–2013 opredelila 
posebna prioriteta 5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 
dialoga s sredstvi v okvirni višini 15,8 milijonov evrov EU sredstev.  
Prednostno je država usmerila sredstva v zagotavljanje podpornega okolja za nevladne 
organizacije, da bodo te lažje in učinkoviteje izpolnjevale svoje poslanstvo in prispevale k 
oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik.  
V tem okviru so bila regionalna NVO stičišča opredeljena kot povezovalne točke nevladnih 
organizacij na ravni regije. Krepila so mreženje in povezovanje nevladnih organizacij in s tem 
povečanje vpliva nevladnih organizacij na javne politike na različnih ravneh tj. lokalni in 
regionalni. Prav tako so regionalna NVO stičišča za nevladne organizacije zagotavljala in 
izvajala številne storitve, npr. informiranje, svetovanje in usposabljanje nevladnih organizacij 
in z različnimi akcijami zagotavljala večjo vidnost nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) 
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pri medijih, gospodarstvu in v splošni javnosti in s tem pomagale predvsem manjšim 
nevladnim organizacijam, da se te lažje posvetijo svojemu poslanstvu, viziji ipd. 
Skladno  s takimi usmeritvami države je bila v letu 2012 v regiji pripravljena Strategija razvoja 
nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013–201955. Analiza stanja NVO na 

območju Goriške regije je bila prvič opravljena jeseni 2008. Naslednja analiza je bila 
izvedena junija 2014, ki jo povzemamo v nadaljevanju56. 
V Goriški regiji je bilo leta 2012 registriranih 1.411 NVO, ki so na AJPES oddale letno 
poročilo, vendar je imelo 1338 NVO manj kot enega zaposlenega.  
V anketi, izvedeni znotraj analize v letu 2014 je odgovore na spletno anketo posredovalo 53 
NVO iz občin Goriške regije. Večina anketiranih organizacij deluje na področju socialnih 
storitev in pomoči ljudem (24,5 %), sledijo šport in rekreacija (22,6 %) ter turizem (11,3 %). 
7,6 % anketiranih deluje na področju zaščite in reševanja in okolja, nekaj manj tj. 5,7 % pa 
na področju kulture in umetnosti.   
 
Anketirane nevladne organizacije večinoma delujejo na lokalni (45,3 %) in regionalni ravni 
(43,4 %). Na nacionalni ravni deluje 9,4 % anketiranih organizacij, medtem ko na 
mednarodni ravni deluje 1 anketirana organizacija oziroma 1,9 % vseh anketiranih NVO.  
 
Značilnosti anketirancev: 

- Vseh 53 anketirancev je v letu 2011 skupaj zaposlovalo 85,72 oseb, 86,79 oseb v letu 
2012 ter 92,12 oseb v letu 2013. Trend zaposlovanja je v naraščanju. 

- Izmed 53 anketiranih organizacij je bilo leta 2011 NVO brez zaposlenih 22 NVO, leta 
2012 je bilo organizacij, ki niso zaposlovale 18, leta 2013 pa 21.  

- Nobena izmed anketiranih organizacij ni zaposlovala več kot 10 oseb.  
- Kar 79,3 % anketiranih organizacij je članskih organizacij, od tega pri 83,3 % 

organizacij članstvo predstavljajo posamezniki, pri 16,7 % pa nevladne organizacije. 
Primerjava števila članov med letoma 2011 in 2013 pokaže, da število članov nekoliko 
upada.  

- Pri delu 94,3 % anketirancev sodelujejo prostovoljci. Število prostovoljcev pri 
anketiranih nevladnih organizacijah narašča.  

- Vseh 53 anketirancev je v letu 2011 skupaj ustvarilo 5.467.560 evrov prihodkov, v letu 
2012 so ustvarili za 7.360.265 evrov prihodkov v letu 2013 pa 5.386.224 evrov 
prihodkov. 

- Subvencije države/občin tvorijo najpomembnejši vir prihodkov za večino anketiranih 
organizacij, sledijo jim prihodki od opravljanja lastne dejavnosti in članarine ter 
prispevki članov. Smiselno je izpostaviti še, da zasebne donacije pri anketiranih NVO 
naraščajo v strukturi dohodkov.   
 

Največ prijav v letih 2012 in 2013 so anketirane organizacije oddale na razpise občin in za 
sredstva, ki so jih razpisovala ministrstva. Najmanj anketiranih organizacij se je prijavljalo na 
razpise študentskih organizacij ali EU razpise. 
Anketiranci so bili najbolj uspešni na razpisih občin, kar sovpada tudi z ugotovitvijo, da 
večina anketiranih NVO deluje na lokalni ravni/regionalni ravni. Pri tem je bilo kar 14 
anketirancev uspešnih na 4 in več razpisih na občinski ravni.  
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 Strategija razvoja nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013-2019, Regionalno stičišče NVO, Ustanova 
Fundacija BiT Planota, oktober 2012. 
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 Vrednotenje uspešnosti izvajanja instrumentov 5.3 prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, 

civilnega in socialnega dialoga – krepitev kapacitet regionalnih nevladnih organizacij, Goriška statistična regija, Pitija, Ljubljana, 
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Glavne težave, s katerimi se srečujejo anketirane NVO v Goriški regiji, so: 

- pomanjkanje finančnih sredstev (kot posledica pomanjkanja znanja o pridobivanju 
sredstev, pomanjkanja informacij o virih financiranja, pomanjkanja znanja s področja 
pisanja projektnih vlog, težav pri financiranju projektov), 

- neustrezna in nedorečena zakonodaja ter administrativne ovire (omilitev zakonodaje 
za NVO in večjo povezanost različnih dejavnikov na nacionalnem nivoju) - 
najustreznejšo rešitev vidijo anketiranci v zvezi/mreži NVO, ki bi zastopala njihove 
interese, nekateri pa bi si želeli pridobiti znanja in veščine, da bi znali sami uveljaviti 
svoje interese,  

- pomanjkanje informacij za učinkovitejše delovanje (na primer možni viri financiranja, 
javni razpisi, spremembe zakonodaje, itd.), 

- premajhna povezanost NVO za reševanje skupnih izzivov, izvedbo skupnih projektov 
in akcij. Rešitev vidijo v koordinatorju NVO, ki povezuje različne NVO, pripravlja 
skupne akcije, išče partnerje in organizira srečanja, 

- pomanjkanje ustrezne infrastrukture za delovanje (prostor, informacijsko-
komunikacijska tehnologija).  

 
Kar 86,8 % anketiranih organizacij je izpostavilo, da pozna nevladno organizacijo, ki 
povezuje nevladne organizacije in jim nudi podporo na ravni regije. Vse organizacije, ki so 
odgovorile, da poznajo takšno nevladno organizacijo, so navedle regionalno NVO stičišče. 
Ena organizacija je navedla še Zvezo tolminskih mladinskih društev. 52,2 % teh, ki pozna 
regionalno NVO stičišče, je tudi sodelovalo pri aktivnostih stičišča in sicer pri srečanjih in 
dogodkih (62,5 %) ter usposabljanjih/svetovanjih (58,3 %). 
 

3.7.1. Delovanje regionalnega stičišča NVO Planota v obdobju 2008 – 

2014 

 

Evalvacija delovanja Regionalnega stičišča NVO Planota je bila narejena na osnovi: 
- analize o delovanju Regionalnega stičišča NVO Planota, ki jo je v juniju 2014 izvedlo 

podjetje Pitija d.o.o. iz Ljubljane in je bila izvedena na območju celotne Slovenije - v 
evalvacijo so vključili le rezultate analize za Severno Primorsko,   

- evalvacije delovanja mreže NVO v Severni Primorski regiji, ki smo jo izdelali v juniju 
201457. 
 

Za izvajanje dejavnosti regionalnega NVO stičišča se je Fundacija BIT Planota odločila na 
podlagi izkušenj in poznavanja lokalnega okolja. Izvajanje projekta Regionalno stičišče NVO  
Planota  je pomenilo nadgradnjo in širitev dejavnosti fundacije na celotno Severno Primorsko 
regijo in omogočilo sistematično delo na celotnem področju razvoja nevladnih organizacij.  
Pri opredelitvi dejavnosti stičišča je fundacija sledila javnemu razpisu, vendar je dejavnosti 
prilagajala tudi potrebam regionalnih NVO. Tako so posebno pozornost med drugim posvetili 
tudi sistemskemu urejanju vprašanj financiranja NVO in podali predloge za:  

- vključevanje nevladnih organizacij kot izvajalce projektov v okviru LAS (manjši projekti, 
bolj prilagojeni NVO),  

                                                           
57
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- vzpostavitvi sheme za zagotavljanje premostitvenega financiranja za nevladne 
organizacije, 

- vzpostavitvi sheme za globalnih nepovratna sredstev za NVO, ki bo financirana tudi iz 
EU sredstev.  
 

Fundacija BiT Planota je v omenjenem obdobju spodbujala mreženje in povezovanje 
nevladnih organizacij. Še več pozornosti bi morali posvetiti povezovanju z gospodarstvom, 
kjer so bili sicer navezani stiki, ni pa mogoče govoriti o večjem napredku na tem področju.  
Na področju civilnega dialoga so bili sklenjeni sporazum NVO s tremi občinami. Glede na 
pridobljene izkušnje ocenjujejo, da je krepitev sodelovanja z lokalnimi oblastmi lažje dosegati 
preko vzpostavljanja lokalnih partnerstev. V regiji je Ustanova Fundacija BiT Planota postala 
vse bolj prepoznana kot stična točka za nevladne organizacije. Na fundacijo se vse bolj 
obračajo občine kot tudi razvojne agencije, ko gre za načrtovanje regionalnega razvoja. 
Vloga Fundacije BiT Planota, kot regionalnega stičišča NVO, je bila prepoznana tudi v 
procesu priprave regionalnih izvedbenih načrtov za socialno varstvo.  
Lastne kapacitete so zaposleni v projektu stičišče krepili na več področij, še posebej na 
področjih komunikacije (spletna in komuniciranje z različnimi javnostmi) ter na področju 
standarda kakovosti. Na podlagi dodatnih usposabljanj so v celoti prevzeli svetovanja in 
usposabljanja NVO na področju računovodstva, vzpostavitve in urejanja spletnih strani, 
oblikovanja promocijskih materialov  ter na področju priprave in vodenja projektov. Usposobili 
so se tudi za nudenje osnovnih svetovanj na pravnem področju in področju zagovorništva. 
Dejavnosti stičišča so širili na različna območja Goriške statistične regije. Podpornike so 
uspeli pridobiti v vseh občinah v regiji. Formalna Mreža NVO Goriške statistične regije je bila 
vzpostavljena leta 2013 in se srečuje po potrebi, najmanj enkrat letno. Vsebinsko mrežo 
NVO usmerja Svet NVO regije. Pri oblikovanju Sveta NVO so sledili upravno-teritorialni 
delitvi Goriške regije na štiri upravne enote. Mreža NVO nastopa tudi v odnosu do lokalnih 
oblasti in omogoča reprezentativno zastopanje nevladnih organizacij. 
 
Delovanje mreže NVO v Goriški regiji  
Za potrebe nadaljnjega razvoja mreže so v stičišču v mesecu juniju 2014 naredili evalvacijo 
razvoja mreže, iz katere povzemamo sledeče rezultate.  
Konec junija 2014 je bilo v mreži NVO Severne Primorske 80 različnih NVO. Člani mreže so 
iz skoraj celotnega območja regije, izjema je le občina Brda. Če razdelimo NVO po občinah, 
jih je 16 NVO iz občine Ajdovščina, 2 NVO iz občine Bovec, 0 NVO iz občine Brda, 1 NVO iz 
občine Cerkno, 5 NVO iz občine Idrija, 3 NVO iz občine Kanal ob Soči, 4 NVO iz občine 
Kobarid, 2 NVO iz občine Miren-Kostanjevica, 24 NVO iz občine Nova Gorica, 1 NVO iz 
občine Renče-Vogrsko, 8 NVO iz občine Šempeter-Vrtojba, 12 NVO iz občine Tolmin, 2 NVO 
iz občine Vipava. 
Na podlagi odgovorov iz terenskih intervjujev z NVO so ugotovili, da se NVO med seboj še 
vedno premalo povezujejo.  
Največ vzrokov za slabo povezovanje vidijo NVO v nezaupanju v vodilne člane NVO, zaradi 
prostovoljnega delovanja v prostem času in pomanjkanja primernega kadra, v preslabem 
znanju vodilnih o vodenju NVO in razumevanju prednosti povezovanja, prav tako pa zaradi 
razpršenosti regije. 
Izjema so NVO na področju socialnega varstva, kjer je večina NVO v zadnjem času začela 
razumeti pomen skupnega sodelovanja (priprava skupnih predlogov za RIN, uvrščanje 
projektov v pripravo RRP), in NVO na področju turizma (npr. skupni projekt v RRP, skupna 
promocija v občini Miren-Kostanjevica…). Pri tem je pomembno vlogo odigralo Regionalno 
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stičišče NVO Planota, ki je ves čas priprav koordiniralo, informiralo in nudilo vso tehnično 
podporo vsem NVO v regiji. 
NVO, ki se pri svojem delovanju povezujejo z drugimi NVO, vidijo prednosti povezovanja v 
skupni organizaciji raznih tekmovanj in lokalnih prireditev, skupnih projektov, sodelovanju pri 
reševanju določene problematike (kot npr. čistilne akcije, dobrodelni tek, dobrodelni koncert 
… za zbiranje sredstev posameznika, akcije v zameno za brezplačne delavnice …) ali v 
medgeneracijskem sodelovanju.  
NVO so v intervjujih (rezultati ankete BiT Planota, rezultati Pitije …) med drugim tudi 
izpostavljale, da potrebujejo nekoga, ki bo pospeševal povezovanje NVO in delovanje mreže. 
NVO namreč primanjkuje znanj (kadrov) in časa za medsebojno povezovanje, zato 
potrebujejo koordinatorja, ki bo to počel v njihovem imenu. Kot organizacijo, ki bi to lahko 
uspešno opravljala, so prepoznali Regionalno stičišče NVO Planota.  
 
Na podlagi rezultatov evalvacije lahko zaključimo, da je nadaljnji razvoj mreže smiselno 
graditi na: 

- povezovanju NVO, ki delujejo na širšem območju (ne le v njihovem kraju), 
- povezovanju NVO glede na področje njihovega delovanja. 

 

Izhodišča oz. načini za povezovanje NVO v mrežo:  
- identifikacija skupnih problemov: v primerih, ko so uspeli identificirati skupen problem 

na določenem območju oz. področju, so NVO hitreje uvidele pomen sodelovanja, 
- identifikacija skupnih interesov: npr. sodelovanje pri organizaciji prireditve, skupen 

projekt, skupna promocija, usposabljanja, prostovoljske akcije, srečanja in 
spoznavanje novih NVO … 

 
Pomembni dosežki delovanja regijskega NVO stičišča Goriške razvojne regije 
Med pomembnejšimi dosežki svojega delovanja izpostavljajo: 

- delovanje stičišča na področju LAS – z različnimi pobudami so dosegli lažje izvajanje 
projektov NVO v okviru LAS (manjši projekti in do NVO bolj prijazen način 
sofinanciranja), 

- priprava predloga sheme za premostitveno financiranje za NVO na lokalni ravni - na 
podlagi tega je bil pripravljen in v osnutek RRP vključen tudi predlog regijske sheme 
za zagotovitev premostitvenega financiranja za NVO (krediti za NVO),   

- predlog projekta »Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov z namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v NVO« - 
sredstva iz tega projekta bodo na razpolago za zaposlovanje ranljivih skupin v NVO v 
celotni regiji,  

- vzpostavitev Sveta NVO Severne Primorske (Goriške statistične regije), ki je 
sestavljen iz voljenih predstavnikov NVO iz vseh 4 upravnih regije in je tako 
reprezentativno telo za povezovanje med NVO v regiji,  

- zagotavljanje spletnih strani za NVO na domeni regionalnega NVO stičišča - s tem se 
poveča vidnost predvsem manjših NVO, stičišče pa zagotavlja tudi pomoč pri 
nadgradnjah in osveževanju spletnih strani 

- vzpostavitev centra finančnega vodenja, kjer je NVO-jem dana možnost vodenja 
računovodstva preko interneta, 

- priprava in izvedba usposabljanja za vodje projektov in vodje NVO - usposabljanje je 
bilo zelo dobro sprejeto v regiji, 
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- skupni festival NVO v regiji: Festival nevladnih organizacij Goriške statistične regije se 
izvaja od leta 2010 - prvi je bil v Ajdovščini, od takrat je vsako leto v drugem kraju v 
regiji. Na njem se NVO predstavljajo na sejmu, vzporedno poteka okrogla miza na 
aktualno tematiko, podelimo pa tudi priznanja in nagrade NAJ NVO tekočega leta, 

- izbor za NAJ NVO v regiji: V sklopu projekta od leta 2008 izvajamo Glasovanje za 
"NAJ NVO", ki vsako leto nagradi najuspešnejšo oz. najbolj priljubljeno nevladno 

organizacijo v vsaki izmed štirih upravnih enot Goriške statistične regije.  
 

Vloga regionalnega stičišča NVO Planota je razdelana v projektih, ki so umeščeni v Prioriteto 
1: Dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji, Ukrep 1: Razvoj 
podjetnosti in inovativnosti, Aktivnost 2: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter 
pridobivanje svežega kapitala za izvajanje projektov v novo nastalih in obstoječih podjetjih in 
NVO-jih.
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4. OPREDELITEV KLJUČNIH RAZVOJNIH OVIR IN PREDNOSTI 

REGIJE, VKLJUČNO S POLOŽAJEM REGIJE V 

MEDNARODNEM PROSTORU 

4.1. SWOT ANALIZA ZA PODROČJE RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 

IN SOCIALNEGA OKOLJA 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 

 regija beleži pozitiven naravni prirast; 

 v zadnjih letih se je rahlo izboljšal indeks 
staranja prebivalstva; 

 izobrazbena struktura prebivalstva regije se 
izboljšuje; 

 regija ima vrsto programov vseživljenjskega 
izobraževanja; 

 povečuje se stopnja vključenosti prebivalstva 
v vseživljenjsko izobraževanje; 

 regija ima pestro ponudbo srednješolskih 
izobraževalnih programov;  

 v regiji deluje štipendijska shema; 

 pripravljena regijska Strategija za 
zmanjševanje neenakosti v zdravju s 
krepitvijo zdravja;  

 ustanovljen medsektorski Regijski odbor za 
javno zdravje (v nadaljevanju ROJZ); 

 izvaja se vrsta programov za promocijo 
zdravja po občinah; 

 za regijo je značilna pestra ponudba kulturnih 
programov; 

 v regiji deluje dinamična mednarodna, 
raziskovalna  Univerza v Novi Gorici, ki izvaja 
sodobne interdisciplinarne študijske programe 
na vseh treh univerzitentnih stopnjah. 
 

 

 kljub zaustavitvi staranja je regijsko 
prebivalstvo med najstarejšimi v državi; 

 izobrazbena struktura prebivalstva in 
zaposlenih je še vedno pod republiškim 
povprečjem; 

 stopnja brezposelnosti se zadnja leta vse 
hitreje povečuje; 

 še vedno smo priča begu možganov; 

 še vedno je za regijo zančilen premajhen 
interes mladih za vpis v tehnične poklicne in 
srednje šole;  

 med mladimi je opazen porast negativnih 
pojavov; 

 naraščajo dejavniki nezdravega življenjskega 
sloga med prebivalstvom; 

 naraščanje rakavih obolenj in z njimi 
povezanih prezgodnjih smrti; 

 neenakosti v zdravju med občinami in regijami 

 zaradi slabšanja socio-ekonomskega položaja 
prebivalstva  se večajo potrebe po različnih 
oblikah socialne pomoči; 

 ukinjanje mreže javnih služb v regiji. 
 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 

 

 ustvarjanje primernega okolja za mlade (iz 
regije in od drugod) v regiji (možnosti za 
bivanje, delo in družabno življenje); 

 prepoznavanje potreb trga dela, razvoj in 
prilagajanje izobraževalnih programov ter 
programov vseživljenjskega izobraževanja 
potrebam gospodarstva in prebivalstvu regije 
kot celote; 

 vzpostavitev nacionalne mreže 

 

 nezadosti privlačno okolje za mlade 
(pomanjkanje stanovanj, zahtevnih delovnih 
mest in delovnih mest nasploh, možnosti 
kulturnih in športnih aktivnosti …); 

 premajhno zanimanje za tehniške in 
nekatere druge (gostinstvo, turizem) poklice, 
ki jih potrebuje gospodarstvo za svoj razvoj; 

 prepočasno prilagajanje izobraževalnih 
programov in programov usposabljanja 

http://www.prc.si/
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izobraževanja odraslih; 

 razvoj alternativnih oblik zaposlovanja s 
poudarkom na vključevanju mladih na trg 
dela; 

 vključevanje mladih v izvajanje aktivnosti 
Jamstva za mlade; 

 krepitev čezmejnega sodelovanja s ciljem 
povezovanja in ustvarjanja novih delovnih 
mest; 

 razvoj programov socialne vključenosti za 
različne ciljne skupine prebivalstva s 
poudarkom na medgeneracijskim 
sodelovanju; 

 vzpostavitev družinskih centrov 

 razvoj novih programov za starejše 
prebivalstvo; 

 izvajanje in spremljanje ukrepov za krepitev 
zdravja in reševanje obstoječih problemov na 
področju vedenj, povezanih z zdravjem: 
zakonodajnih ukrepov, ukrepov v šolskem 
in  zdravstvenem sistemu, v družini, na 
področju industrije in medijev ter ukrepov, 
specifičnih za spol in skupine povečanim 
tveganjem;  

 razvoj programov osveščanja med mladimi o 
možnosti študija na Univerzi v Novi Gorici.  
 

spremenjenim potrebam gospodarstva; 

 premajhno znanje in osveščenost ter 
preozko gledanje na zdravje, varovanje 
zdravja ter urejanje problemov zdravja; 

 premajhna ponudba zdravju prijaznih storitev 
na področju prehrane, rekreacije in športa, 
opuščanja kajenja in uživanja alkohola ter 
krepitve duševnega zdravja v lokalnih 
skupnostih; 

 centralizacija javnega zdravja; 

 krčenje sredstev za javne storitve; 

 infrastruktura Univerze v Novi Gorici je 
razdrobljena in se nahaja v Vipavi, Novi 
Gorici, Gorici in Benetkah, kar predstavlja 
vrsto logističnih težav, ki ovirajo hitrejši 
razvoj raziskovalne in pedagoške dejavnosti. 
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4.2. SWOT ANALIZA ZA PODROČJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 

 znanje zaposlenih v podjetjih, raziskovalnih 
organizacijah ter inštitucijah podpornega 
okolja; 

 ugodna zemljepisna in transportna lega – 
obmejni prostor in hkrati bližina velikih tržišč; 

 preverjena tradicija v vrsti industrijskih 
panog; 

 rast novih konkurenčnih podjetij in med njimi 
tudi novih tehnoloških podjetij; 

 vzpostavljeno podporno in raziskovalno 
okolje, kot so: UNG, kompetenčni center 
TIGER, Center odličnosti COBIK, Primorski 
tehnološki park, Tehnološki park IN-PRIME; 

 večji obseg sredstev namenjenih za 
raziskovalno in razvojno dejavnost v podjetjih 
in raziskovalno-izobraževalnih institucijah; 

 število novih prostorov in zemljišč v obrtnih in 
poslovnih conah se povečuje; 

 povečano število raziskovalcev zaposlenih v 
podjetjih; 

 tradicija sodelovanja z italijanskimi 
institucijami in podjetji; 

 dobro poznavanje italijanske kulture, jezika 
in vrednot;  

 poznavanje trgov na zahodnem Balkanu; 

 razvita posredniška oz. trgovinska dejavnost; 

 rast in prilagodljivost mikro in malih podjetij; 

 število poslovnih subjektov v regiji raste; 

 14 let delovanja Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške in obstoj lokalne 
hranilnice Vipava; 

 identificiranje skupnih projektov ter 
združevanje resursov za izvedbo le-teh; 

 raziskovalni programi Univerze v Novi Gorici 
pokrivajo vrsto tehnološko  izjemno 
pomembnih področij. 
 

 

 slabi gospodarski rezultati pravnih subjektov 
Goriške regije v primerjavi z ostalimi razvitimi 
regijami 15 članic EU; 

 pomanjkanje motiviranih in kreativnih mladih 
kadrov; 

 pomanjkanje specifičnih strokovnih in 
managerskih znanj v gospodarstvu; 

 slabši rezultati pri poslovanju gospodarskih 
subjektov v regiji v primerjavi s povprečjem EU 
27 oziroma EU 28; 

 strukturna neskladja na trgu delovne sile; 

 beg možganov v večje urbane centre (doma in 
v tujini); 

 realizacija zastavljenih ciljev v strateških 
dokumentih (npr. RRP 2007-2013); 

 premajhno angažiranje za ustanavljanje oz. 
privabljanje obstoječih skladov semenskega in 
tveganega kapitala; 

 odsotnost ˝shem˝ pospeševanja tehnološko 
zahtevnih inovativnih proizvodenj in storitev; 

 različni pogoji poslovanja podjetnikov po 
območjih; 

 premajhno število razvojno vlečnih podjetij; 

 majhno število inovacij in prijav patentov; 

 malo število inovativnih MSP; 

 pomanjkanje poslovne etike med podjetniki; 

 prevelik poudarek na dejavnosti igralništva; 

 malo skupnih projektov med podjetji in 
raziskovalnimi organizacijami; 

 nepovezanost med podpornim okoljem in 
podjetniki; 

 visoke nakupne cene zemljišč (v primerjavi s 
sosednjimi regijami v Sloveniji, Italiji, Avstriji in 
Hrvaškem); 

 počasno urejanje poslovnih in obrtnih con;  

 neugodne prometne povezave, predvsem v 
zgornjem Posočju in na idrijsko-cerkljanskem 
območju ovirajo gospodarski razvoj Posočja. 
 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 

 strateško in poslovno povezovanje podjetij 
na globalnem trgu; 

 spodbujanje in stimuliranje VŽU zaposlenih 
in managementa; 

 razvoj izobraževalnih institucij za vse 

 politična kriza na državni ravni; 

 prepočasno reševanje gospodarskih sporov 
na slovenskih sodiščih; 

 nezmožnost prepoznavanja tržnih niš na 
globalnem trgu; 
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strukture prebivalstva; 

 razvoj gospodarstva in podpornega okolja na 
podlagi smernic sprejetih v Strategiji 
razvojnega inovacijskega sistema (RIS3); 

 nadaljnja krepitev obstoječih in razvijanje 
novih strateških partnerstev v čezmejnem in 
širšem evropskem prostoru; 

 nadaljnja krepitev izvozne usmerjenosti 
regije; 

 razvijanje in uvajanje novih poslovnih 
modelov (tehnološke in netehnološke 
inovacije); 

 povezovanje podpornega okolja in 
raziskovalno-izobraževalnih instituciji z 
nosilci dejavnosti za povečanje dodane 
vrednosti v gospodarstvu; 

 razvoj novih tehnologij in dejavnosti za  
ustvarjanje novih delovnih mest v obstoječih 
in novih tovarnah; 

 pridobivanje novih in nadgradnja obstoječih 
vsebin, projektov in shem za spodbujanje RR 
dejavnosti in internacionalizacije, ki bi se 
izvajale v novih ali obstoječih poslovnih 
prostorih npr. kot inovacijska vozlišča; 

 izgradnja ekosistema za spodbujanje 
nastanka, razvoja, rasti in globalizacije start-
up podjetništva v regiji; 

 krepitev vloge terciarnega in kvartarnega 
sektorja ter prestrukturiranje sekundarnega 
sektorja; 

 delo na daljavo oz. nekonvencionalne oblike 
dela; 

 enotni EU trg in skupno nastopanje na trgih 
zunaj EU; 

 izobraževanje strokovnjakov in managerjev v 
tujini;  

 krepitev lokalnega oz. regionalnega 
finančnega sektorja kot alternativa 
obstoječim zadolženemu bančnemu sektorju;  

 skupno sodelovanje nosilcev razvoja pri 
pripravi projektov; 

 raziskovani programi UNG predstavljajo 
priložnost za sodelovanje z gospodarstvom. 
 

 visoki prispevki in dajatve za visoko 
kvalificirane kadre; 

 relativno šibak pretok znanja iz akademske 
sfere v podjetja; 

 nestimulativno okolje za poslovanje 
gospodarskih subjektov;  

 pomanjkanje ustreznih finančnih shem za 
financiranje zdravega dela gospodarstva in 
drugih prednostnih področij; 

 racionalna poraba namenskih EU in  državnih 
sredstev  pri vzpostavljanju konkurenčnejšega 
gospodarstva in podpornega okolja; 

 premajhna podpora in stimuliranje upravljanja 
z inovacijami v GD; 

 nepoznavanje vloge start-up podjetij in 
svetovnih usmeritev v družbi, ki vodi v neciljno 
ukvarjanje s start-up podjetji ter zapostavljanje 
te niše, ki je ključna za dolgoročen 
gospodarski razvoj regije; 

 nekoordinirano in nepovezano izvajanje 
podjetniških programov (pomanjkanje 
načrtovanja in medsebojno izključevanje 
deležnikov); 

 zelo podcenjen je izziv izgradnje podjetja v 
primerjavi s hitro registracijo podjetja; 

 sprememba zakonodaje v Italiji in Sloveniji 
lahko pripelje do zloma igralniške dejavnosti 
na območju Goriške regije; 

 pomanjkanje mehanizmov v finančnih 
inštitucijah pri ponujanju novih storitev za hitro 
rastoča podjetja; 

 razdrobljena infrastruktura raziskovalnih 
laboratorijev UNG predstavlja oviro za 
izgradnjo centralizirane raziskovalne enote 
(inovacijska vozlišča), ki bila bolj  učinkovita 
pri podpori  gospodarstvo. 
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4.3. SWOT ANALIZA ZA PODROČJE RAZVOJA TURIZMA 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 ugodna geostrateška, geo-transportna in 
obmejna lega: ob bogatem tržnem območju 
Furlanije-Julijske krajine, Veneta in 
Koroške;atraktivnost regije kot celote: 
kakovostni in prepoznavni turistični 
proizvodi; 

 razvijajoča se turistična destinacija s hitro 
se razvijajočimi turističnimi območji v okviru 
destinacije; 

 ugodne naravne danosti ter raznolika in 
neokrnjena narava; 

 bogati in raznoliki dediščini kulture in 
zgodovine, etnološka in duhovna dediščina: 
svetovno zaščitena dediščina UNESCO; 

 Geopark Idrija in TNP z vidika povezovanja 
kulturne in naravne dediščine; 

 raznolika kulinarična in gastronomska 
ponudba; 

 dobro razvit in priznan proizvod igre in 
zabave; 

 dobro razvit športni turizem. 
 

 

 slaba vključenost RDO-jev v nacionalno 
turistično politiko 

 velike razlike v razvitosti znotraj regije; 

 še vedno premajhna prepoznavnost regije; 

 prepočasno odzivanje regije na procese 
povezovanja in globalizacije; 

 nepovezano turistično gospodarstvo kot 
celota; 

 neizkoriščene možnosti v razvoju turizma, 
predvsem slabo izkoriščanje tržnih niš (zeleni 
turizem, socialni turizem,…) 

 velika razdrobljenost turistične ponudbe; 

 slabša usposobljenost lokalnih ponudnikov za 
tekmovanje na odprtem trgu; 

 problemi in neurejenost na trgu poslovne 
infrastrukture; 

 nepreglednost nad razpoložljivo in načrtovano 
infrastrukturo; 

 pomanjkanje možnosti za izobraževanje 
turističnega in gostinskega kadra v skladu s 
trendi in potrebami sodobnega potrošnika; 

 nezadovoljiva znanja v trženju; 

 nepravilni pristopi pri razvoju dediščinskega 
turizma.  
 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 
 

 skupna in celovita promocija regije kot 
celote; 

 razvoj termalnega turizma in naravnih 
zdravilišč; 

 nadaljnji razvoj turistične ponudbe in 
značilnih/prepoznavnih proizvodov v 
turizmu (narava, zdravje, šport in rekreacija; 
dediščina kulture, zgodovine in tehniška 
dediščina; vino, kulinarika in podeželski 
turizem; igralništvo in zabava); 

 povezovanje kulture in turizma; športa in 
turizma; kmetijstva, storitvenih dejavnosti in 
turizma; 

 usmerjanje in spodbujanje specifičnih oblik 
turizma v tesni povezavi z naravnimi 
danostmi in kulturnim okoljem; 

 razširitev ureditve Geoparka Idrija na širše 
območje Goriške regije. 

 

 počasno odzivanje regije na procese 
povezovanja in globalizacije; 

 neuravnotežena rast posameznih segmentov 
turistične ponudbe; 

 prevelik vpliv lokalne politike na oblikovanje 
turistične ponudbe v regiji; 

 zakonodaja ni naklonjena malemu 
gospodarstvu, tudi turističnemu ne; 

 še vedno velika birokratizacija upravno-
administrativnih postopkov. 
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 povezava tematskih poti v integralni 
turistični proizvod (razvoj kolesarjenja: 
regionalno kolesarsko omrežje, bike park na 
smučišču Cerkno, pohodniške poti, verske 
poti); 

 poglobljeno čezmejno sodelovanje; 

 dodatna vlaganja v turistično infrastrukturo; 

 prisotnost nacionalnih in EU sredstev za 
področje razvoja turizma za nadaljnji razvoj 
turistične destinacije; 

 obletnica 1. svetovne vojne. 
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4.4. SWOT ANALIZA ZA PODROČJE RAZVOJA PODEŽELJA 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 

 ugodne naravne danosti − neokrnjena in 
čista narava, raznolikost pokrajine;  

 bogata naravna, kulturna in tehnična 
dediščina; 

 raznovrstna kmetijska pridelava;  

 velika količina znanja v kmetijstvu; 

 ekstenzivno kmetijstvo v hribovskih območjih 
in razvite oblike okolju prijaznega 
kmetovanja; 

 prisotna tradicija kmetovanja kot način 
življenja na podeželju; 

 vzpostavljena osnovna in dodatna turistična 
infrastruktura na podeželju; prenočišča, 
turistične kmetije, kampi, pohodniške in 
kolesarske trase, tematske poti; 

 dobra prehodnost planinskih poti; 

 obstoj širše prepoznanih tako imenovanih 
lokalno tipičnih  kmetijskih pridelkov in 
izdelkov (kmetijskih in ostalih); 

 ohranjene avtohtone rastlinske in živalske 
vrste; 

 obsežna gozdna bogastva;  

 velika količina še ne izkoriščene biomase in 
obnovljivih virov energije (les, voda …); 

 razvito društveno dogajanje. 

 

 nezadovoljivo urejena osnovna infrastruktura 
(ceste – dostopnost, kanalizacijska omrežja 
po vaseh, oskrba s pitno vodo, 
širokopasovna omrežja); 

 neugodni demografski kazalniki;  

 opuščanje manjših kmetij pri prehodu 
generacij; 

 neugodna proizvodna in posestna struktura 
kmetij za dvig konkurenčnih sposobnosti v 
pogojih trga EU; 

 šibka povezanost kmetovalcev za skupni 
nastop na trgu; 

 nizka stopnja usposobljenosti in 
informiranosti prebivalstva na podeželju o 
možnostih razvoja; 

 šibka povezanost med strokovno-razvojnimi 
institucijami in kmetovalci 

 nizka samoiniciativnost kmetov in ostalega 
prebivalstva na podeželju za aktivno razvojno 
delovanje;  

 pomanjkanje podjetnosti in tržne 
naravnanosti kmetovalcev; 

 ni nadzora nad gibanjem obiskovalcev 
gozdov – ekološke težave; 

 ni virov za obnovo območij in objektov 
kulturne dediščine. 
 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 

 

 izkoriščanje obnovljivih naravnih virov; 

 povezovanje razvoja podeželja z razvojem 
eko turizma; 

 povečano povpraševanje po kakovostnih 
domačih proizvodih in povečano zanimanje 
za zdravo hrano; 

 oblikovanje skupnih tržnih znamk 
podeželskih produktov in tržnih znamk 
(sub)destinacij; 

 konzorciji kmetov/ponudnikov za skupne 
nastope na trgu; 

 varovana in zavarovana območja kot 
priložnost za razvoj;  

 privlačnost podeželja za bivanje v smislu 
varnosti, povezanosti z naravo in bolj 
zdravim načinom življenja; 

 

 propad manjših kmetov brez vizije 
nadaljnjega razvoja svoje dejavnosti; 

 upad zaposlenih v kmetijstvu in delovnih 
mest na podeželju; 

 depopulacija podeželja in opuščanje 
kmetovanja pri prehodu generacij; 

 omejene možnosti širitve naselij; 

 težavno pozicioniranje blagovnih znamk 
kmetijskih proizvodov na trgih EU; 

 onesnaževanje okolja; 

 visoki kriteriji in zapleteni postopki za 
pridobitev finančnih spodbud, posledično: 
nesposobnost koriščenja evropskih in 
državnih sredstev; 

 prepočasen odziv države na prilagajanje 
zakonodaje (zemljišča, podjetništvo, 
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 povečano zanimanje za tradicijo in lokalne 
posebnosti; 

 razvoj lokalne oskrbe (živila, druge dobrine; 
npr. drva za kurjavo); 

 partnersko kmetovanje; 

 izvajanje mehanizma »CLLD« (»lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost«); 

 finančne spodbude za razvoj podjetniških 
dejavnosti na podeželju (dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, mikro in mala 
podjetja na podeželju, vzpostavitev lesno-
predelovalnih verig); 

 medgeneracijsko sodelovanje – prenos znanj 
in tradicij; 

 fleksibilne oblike zaposlovanja na kmetijah 
(npr. sezonsko zaposlovanje; »viničarstvo«); 

 socialno podjetništvo na podeželju; 

 razvoj socialnih storitev na podeželju; 

 razvoj delovanja NVO-jev na podeželju; 

 razvoj aplikativne etnologije na podeželju za 
namen pravilnega ohranjanja dediščine in 
novih podjetniških priložnosti. 
 

dopolnilne dejavnosti); 

 neustrezna davčna politika; 

 slabšanje videza kulturne krajine zaradi 
opuščanja kmetijske pridelave; 

 varovana območja brez sistemske podpore 
za optimalni razvoj;  

 nezadostna poklicna in managerska 
usposobljenost na ravni kmetij; 

 nerazumevanje nujnosti trajnostnega razvoja; 

 propadanje objektov z neurejenim 
lastništvom; 

 nepredvidljive naravne katastrofe. 
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4.5. SWOT ANALIZA ZA PODROČJE RAZVOJA OKOLJA, 

PROSTORA IN INFRASTRUKTURE  

 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 strateška lega regije v prostoru (Slovenija, 
Evropa); 

 izredna biotska in krajinska raznolikost 
delov regije, izjemne krajine kot krajinska 
območja; 

 visoko vrednotenje kakovosti naravne in 
kulturne krajine (ohranjena narava in 
bogastvo s kulturno dediščino); 

 območja pomembnejših naravnih virov 
(izreden vodni potencial ...); 

 obstoj aktivnih subregionalnih središč; 

 povezovanje občin in komunalnih podjetij 
na področju zbiranja in ravnanja z odpadki; 

 izvedeni pomembni projekti s področja 
vodooskrbe in komunalne infrastrukture v 
regiji; 

 velik potencial za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije;  

 povezovanje in delovanje lokalne 
energetske agencije GOLEA; 

 povezovanje Nove Gorice in Gorice; 

 zaščitena območja: Triglavski narodni 
park, naravni rezervati in krajinski parki; 

 vzpostavljen Geopark Idrija pod okriljem 
UNESCO; 

 z izgradnjo hitre ceste postaja Zgornja 
Vipavska dolina privlačno področje za 
poselitev in podjetništvo; 

 relativno razvejano cestno omrežje v regiji; 

 tranzitna vloga Zgornje Vipavske doline, 
tranzitni promet vzhod−zahod; 

 bližina petega vseevropskega prometnega 
koridorja; 

 izvajanje izobraževanja in raziskav s 
področja varstva okolja v okviru Fakultete 
za znanosti o okolju in Laboratorija za 
raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici 
in Zavoda za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica. 

 

 

 nepovezano delovanje občin na področju 
varstva okolja/odsotnost regionalnega nivoja 
in institucionalne povezanosti; 

 odsotnost regionalnega informacijskega 
sistema in podatkovne baze – nepovezanost 
različnih podatkovnih baz in odsotnost 
analitike; 

 več kot 80 % regije je demografsko 
ogroženega območja, obstoj območij z 
razvojnimi problemi; 

 neustrezno razvita prometna in 
komunikacijska infrastruktura delov regije: 
predvsem zaprt severni del regije, slaba 
kvaliteta razvejanega cestnega omrežja; 

 neustrezne medregijske cestne povezave (z 
Gorenjsko, Osrednjo Slovenijo, Obalno-
kraško regijo, Notranjsko); 

 Idrijsko-Cerkljansko izstopa s svojo 
dislociranostjo od potencialnega 
regionalnega središča v Novi Gorici (do 
Ljubljane je oddaljenost manjša, kvaliteta 
cestne povezave pa boljša); 

 cestna infrastruktura v severnem in 
vzhodnem delu regije ne zagotavlja 
optimalne dostopnosti do regionalnega 
središča; 

 neizrazito regijsko središče/nedefinirana 
vloga; 

 razlike med regijskim centrom in periferijo; 

 razvojni potenciali naselij (Tolmin, Idrija) 
izven somestij Nove Gorice so sorazmerno 
slabi; 

 zastarelo in nerazvejano železniško omrežje 

 neustrezen odnos do javnega potniškega 
prometa; 

 neustrezno ravnanje z odpadki in odsotnost 
regijskega centra za zbiranje odpadkov; 

 nedograjena komunalna infrastruktura; 

 neprimerni posegi in raba v obvodnem in 
vodnem prostoru; 

 občutljiva vodozbirna območja, ki niso 
zaščitena ali ni rešen sistem upravljanja; 

 nezadostno čezmejno sodelovanjev 
prostorskih in okoljskih projektih; 

 ni upravljalskih načrtov zaščitenih območij 
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(parki, območja Nature 2000); 

 zaradi neosveščenosti pri urejanju prostora 
in neupoštevanja tipologije naselij izginja 
tipična arhitektura; 

 šibka kultura odzivanja in nerazvita tradicija 
vključevanja javnosti v procese odločanja; 

 odsotnost politik pri revitalizaciji in obnovi 
veških središč. 
 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 
 

 podpora EU za izrabo obnovljivih virov 
energije; 

 policentrična zasnova regije; 

 novo pozicioniranje soškega železniškega 
koridorja; 

 izraba geotermalnih virov; 

 obnovljivi viri energije; 

 izboljšanje okoljske 
infrastrukture/monitoring 

 krepitve zavesti o nujnosti spoštovanja 
principov trajnostnega razvoja pri 
načrtovanju sektorskih politik; 

 razvoj raziskovalne dejavnosti s področja 
vplivov živega srebra v evropskem merilu v 
procesu sanacije zapiranja rudnika v Idriji; 

 čezmejno sodelovanje in razvoj čezmejne 
regije; 

 območja Nature 2000; 

 razširitev ureditve Geoparka Idrija na širše 
območje Goriške regije; 

 vključitev Laboratorija za Raziskave v 
okolju, Univerze v Novi Gorici v izdelavo 
presoj vplivov investicij na okolje. 

 

 

 nesodelovanje lokalnih politikov in skupnosti 
v regijskih projektih in nesoglasja pri 
določanju regijskih prioritet; 

 strokovno in institucionalno močnejše 
čezmejno območje (Italija); 

 pritiski gospodarstva na okolje; 

 nezavarovanje vodnih virov zaradi različnih 
interesov; 

 povečanje obremenitev okolja s prometom; 

 vplivi na okolje iz Furlanije - Julijske krajine 
(zrak, podtalnica); 

 naravne katastrofe in pojavi v okolju; 

 enostranski razvoj izključno cestne 
infrastrukture; 

 odnos države do zemljiške politike; 

  odsotnost uveljavljanja upravljavskih načrtov 
s strani države ter državnih in regijskih 
strategij in ukrepov na področju ohranjanja 
kulturne krajine; 

 centraliziranje funkcij s strani države. 
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4.6. SWOT ANALIZA ZA PODROČJE NEVLADNEGA SEKTORJA58 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 
 

 veliko število aktivnih članov po NVO in 
povečanje števila članov NVO v zadnjih 
dveh letih; 

 aktivno pridobivanje novih članov; 

 spodbujanje prostovoljskega dela; 

 dobro sodelovanje med NVO in 
prebivalstvom (največ sodelovanja pri 
organizaciji dogodkov za potrebe lokalne 
skupnosti); 

 NVO so dobri izvajalci aktivnosti, ki 
predstavljajo njihovo poslanstvo; 

 vzpostavitev sveta NVO v Goriški regiji; 

 skupno glasilo NV sektorja v regiji 
(Informator NVO); 

 veliko število raznih sekundarnih 
dejavnosti v NVO. 

 

 

 

 razdrobljenost delovanja  NVO na lokalni in 
regionalni ravni; 

 redko sodelovanje med NVO ki delujejo na 
različnih področjih (sodelovanje med NVO 
samo na področju ki je skladno z njihovim 
področjem delovanja); 

 premalo povezovanja med NVO za skupni 
nastop pred lokalnimi skupnostmi; 

 premalo ustrezno usposobljenih članov za 
izvajanje internih izobraževanj; 

 premajhna udeležba članov NVO na 
usposabljanjih; 

 malo sredstev iz različnih virov za izvajanje 
projektov;  

 malo zaposlenih v NVO, še posebej v 
majhnih NVO (le 3.4 % od vseh društev v 
regiji ima zaposlene); 

 premalo sredstev za zaposlovanje v NVO; 

 pomanjkanje skupnih prostorov za NVO (ki 
bi rešili prostorske težave NVO in istočasno 
spodbujali povezovanje NV sektorja).   
 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 
 

 pridobivanje dodatnih virov financiranja,  
(EU in državni razpisi …); 

 ponudba novih storitev za sponzorje 
(gospodarstvo in druge organizacije); 

 razvoj socialnega podjetništva kot orodja 
za reševanje problema brezposelnosti; 

 večje povezovanje med NVO in drugimi 
sektorji z namenom reševanja lokalnih 
problemov;  

 skupna projekta pisarna za pomoč NVO pri 
prijavi na razpise. 
 

 

 slabo gospodarsko stanje vpliva tudi na 
delovanje NVO (večje težave pri pridobivanju 
finančnih sredstev); 

 pomanjkanje ustreznih finančnih storitev za 
pomoč pri financiranju izvajanja projektov, ki 
jih  NVO dobijo pri razpisih; 

 preveč birokracije in predolge procedure za 
prijave na razpise (izjema so občinski 
razpisi).  
 

 

                                                           
58

 Povzeto iz Strategije razvoja NVO 2013–2019 
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4.7. SWOT ANALIZA GORIŠKE REGIJE 

 

KLJUČNE PREDNOSTI KLJUČNE SLABOSTI 

 

 strateška lega regije in vpetost v evropske 
prometne tokove (5. Evropski koridor); 

 vzpostavljeno EZTS GO (razvoj 
čezmejnega urbanega somestja/prostora); 

 uravnotežena policentrična poselitev 
(vitalna subregionalna središča); 

 ohranjene naravne in kulturne kakovosti 
(biotska in krajinska raznolikost, ohranjena 
narava, zavarovana in varovana območja)  
kot temeljni element gospodarskega 
razvoja in kvalitetnega bivanjskega 
prostora; 

 bogata in prepoznavna kulturno-
zgodovinska  dediščina v navezavi na 
izjemnosti naravne dediščine – TNP, 
Franja in Javorca z znakom Evropske 
dediščine, Poti miru, vzpostavljen Geopark 
Idrija pod okriljem svetovne zaščite 
UNESCO dediščine; 

 bogastvo naravnih virov (les, vodni viri, 
sonce); 

 razvitost vseh ravni izobraževanja v regiji 
(vključno z univerzitetno) in obstoj številnih 
programov VŽU; 

 izobrazbena struktura prebivalstva se 
izboljšuje, vendar je še pod slovenskim 
povprečjem; 

 delovanje RŠS v podporo zaposlovanju 
mladih in zagotavljanju ustreznega kadra 
gospodarstvu; 

 vzpostavljeno regionalno stičišče NVO, ki 
povezuje številna društva in druge 
nevladne organizacije v regiji; 

 ekstenzivno kmetijstvo v hribovskih 
območjih in razvite oblike okolju prijaznega 
kmetovanja; 

 ohranjene avtohtone rastlinske in živalske 
vrste; 

 obstoj širše prepoznanih tako imenovanih 
lokalno tipičnih  kmetijskih pridelkov in 
izdelkov (kmetijskih in ostalih); 

 rast novih podjetij in med njimi tudi novih 
tehnoloških podjetij; 

 vzpostavljeno podporno in raziskovalno 
okolje, kot SO: UNG, kompetenčni center 
TIGER, Center odličnosti COBIK, 

 

 velike razlike v razvitosti znotraj regije: več 
kot 80 % regije je demografsko ogroženega 
območja - obstoj območij z razvojnimi 
problemi, ki so slabše prometno povezana s 
centri; 

 odsotnost regionalnega prostorskega 
načrtovanja - šibko regionalno središče 

 odsotnost upravljanja zavarovanih in 
varovanih območij (vodozbirna, naravna …) 

 odsotnost povezanega pristopa k razvoju 
trajnostne mobilnosti regije; 

 neustrezna povezanost med podpornim 
okoljem in izobraževalno-raziskovalnimi 
institucijami na eni ter nosilci dejavnosti na 
drugi strani; 

 strukturno neskladje na trgu dela, ki prispeva 
k begu možganov; 

 pomanjkanje specifičnih strokovnih in 
managerskih znanj v gospodarstvu; 

 stopnja brezposlenosti se povečuje, narašča 
tudi brezposelnost med mladimi; 

 naraščanje dejavnikov nezdravega 
življenjskega sloga; 

 večanje potreb po različnih oblikah socialne 
pomoči; 

 odsotnost sistemskih virov, ki bi omogočili 
izvajanje programov nevladnih organizacij; 

 neugodna proizvodna in posestna struktura 
kmetij za dvig konkurenčnih sposobnosti v 
pogojih trga EU; 

 šibka povezanost med strokovno-razvojnimi 
institucijami in deležniki: podjetji različnih 
panog, kmetijami; 

 šibka povezanost kmetovalcev za skupni 
nastop na trgu; 

 slabši rezultati pri poslovanju gospodarskih 
subjektov v regiji v primerjavi s povprečjem 
EU 15 oziroma EU 28; 

 odsotnost trženja turističnih proizvodov na 
regionalni ravni zaradi velike razdrobljenosti 
turistične ponudbe;  

 slabo izkoriščanje tržnih niš (zeleni turizem, 
socialni turizem, trajnostni turizem …); 

 neustrezno razvita prometna infrastruktura 
predvsem SZ dela regije  

 neustrezna pokritost regije s širokopasovnimi 
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Primorski tehnološki park, Tehnološki park 
IN-PRIME; 

 večji obseg sredstev namenjenih za 
raziskovalno in razvojno dejavnost v 
podjetjih in raziskovalno-izobraževalnih 
institucijah; 

 razvijajoča se regionalna turistična 
destinacija z opredeljenimi turističnimi 
proizvodi: »Tematske poti: kolesarske 
navezave, pohodništvo, druge tematske 
poti«, »Termalni turizem in naravno 
zdravilišče«, »Vino, kulinarika in 
podeželski turizem«, »Zabaviščni 
turizem«, »Kulturna, tehniška in 
zgodovinska dediščina«, »Sonaravni 
turizem«;  

 vzpostavljena osnovna in dodatna 
turistična infrastruktura na podeželju; 
prenočišča, turistične kmetije, kampi, 
pohodniške in kolesarske trase, tematske 
poti; 

 relativno razvejano cestno omrežje v regiji. 
  

komunikacijskimi povezavami;   

 nepovezan in parcialen pristop k ravnanju z 
odpadki   

 nedograjena komunalna infrastruktura 
predvsem na območjih z razpršeno 
poselitvijo; 

 neprimerni posegi in raba v obvodnem in 
vodnem prostoru – odsotnost povezanega in 
celovitega upravljanja; 

 nizek delež energetsko ustreznega 
stavbnega fonda. 

PRILOŽNOSTI OVIRE/NEVARNOSTI 

 

 policentrični prostorski razvoj regije; 

 razvoj in kapitalizacija zavarovanih in 
varovanih območij ter območij s posebnim 
razvojnim potencialom; 

 udejanjenje principov trajnostnega razvoja 
pri načrtovanju sektorskih politik; 

 učinkovitejša raba obnovljivih virov 
energije, geotermalnih virov ter naravnih 
bogastev; 

 povezovanje izobraževalnih programov in 
programov usposabljanja z gospodarstvom 
s ciljem dviga kompetenc za večjo 
zaposljivost; 

 izvajanje programov promocije zdravja   
delovnem in lokalnem okolju s ciljem 
spodbujanja zdravega življenjenjskega 
sloga; 

 razvoj programov socialne vključenosti in 
medgeneracijsko sodelovanje s 
poudarkom na deinstitucionalizaciji; 

 razvoj novih dejavnosti in storitev 
nevladnih organizacij; 

 oblikovanje skupnih tržnih znamk 
podeželskih produktov in tržnih znamk 
(sub)destinacij; 

 razvoj lokalne oskrbe (živila, druge 

 

 centraliziranje funkcij s strani države; 

 nepovezan in necelovit pristop k razvojnemu 
načrtovanju na državni ravni; 

 neučinkovito izvajanje zakonodaje; 

 neobvladana okoljska tveganja in odsotnost 
sistemskih rešitev; 

 odsotnost sistemske podpore in pristopov k 
varovanju in razvoju zavarovanih območij;  

 odsotnost uveljavljanja upravljavskih načrtov 
s strani države ter državnih in regijskih 
strategij in ukrepov na področju ohranjanja 
kulturne krajine; 

 prepočasno prilagajanje izobraževalnih 
programov in programov usposabljanja 
spremenjenim potrebam gospodarstva,;  

 nezadostna povezanost, premajhna 
osveščenost in krčenje sredstev na področju 
krepitve zdravja in socialne vključenosti; 

 prezahtevni postopki za pridobivanje 
finančnih virov za izvajanje dejavnosti 
nevladnih organizacij; 

 depopulacija podeželja in opuščanje 
kmetovanja pri prehodu generacij; 

 pomanjkanje podjetniškega pristopa k 
razvoju podeželja 

 nestimulativno okolje za poslovanje 
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dobrine; npr. drva za kurjavo); 

 izvajanje mehanizma »CLLD« (»lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost«); 

 nadaljnja krepitev obstoječih in razvijanje 
novih strateških partnerstev v čezmejnem 
in širšem evropskem prostoru s 
poudarkom na krepitvi izvozne 
usmerjenosti gospodarstva; 

 velik potencial povezovanje podpornega 
okolja in raziskovalno-izobraževalnih 
instituciji z nosilci dejavnosti pri razvijanju 
in uvajanju novih poslovnih modelov; 

 razvoj novih tehnologij in storitev za  
ustvarjanje novih delovnih mest v 
obstoječih in novih tovarnah; 

 pridobivanje novih in nadgradnja 
obstoječih vsebin, projektov in shem za 
spodbujanje RR dejavnosti in 
internacionalizacije, ki bi se izvajale v 
novih ali obstoječih poslovnih prostorih 
npr. kot inovacijska vozlišča;; 

 razvoj in trženje regionalnih turističnih 
prodkutov in blagovnih znamk; 

 redefinicija in ovrednotenje soške proge. 
 

gospodarskih subjektov;  

 pomanjkanje ustreznih finančnih shem za 
financiranje zdravega dela gospodarstva in 
drugih prednostnih področij; 

 nevključenost 4. Razvojne osi v ključnih 
dokumentih države. 
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4.8. POLOŽAJ REGIJE V MEDNARODNEM PROSTORU 

 

Regija ima v mednarodnem prostoru ugoden geo-strateški položaj, zato je še posebej 
potrebno krepiti položaj širšega somestja Nove Gorice (vključno z Ajdovščino), z navezavo 
na sosednjo italijansko Gorico. 
Nova Gorica je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) opredeljena kot središče 
nacionalnega pomena. Glede na dejstvo, da zadnja leta stagnira ter na drugi strani glede na 
že vzpostavljeno formalno povezavo v okviru EZTS med Mestno občino Nova Gorica, 
Občino Šempeter-Vrtojba in italijansko Občino Gorica v okviru subjekta javnega prava EZTS 
GO Nova Gorica prevzema vlogo (četrtega) središča mednarodnega pomena. 
 
Že v obdobju 2007–2013 je Goriška regija sodelovala v več mednarodnih programih v okviru 
Cilja 3 – ETS, in sicer: 

- v čezmejnem programu: 

 čezmejno sodelovanje med Italijo in Slovenijo, 
- v programih transnacionalnega sodelovanja: 

 Območje Alp, 

 Srednja Evropa, 

 Jugovzhodna Evropa, 

 Mediteran, 
- v programih med-regionalnega sodelovanja: 

 Interreg IVC, 

 INTERACT II, 

 ESPON, 

 URBACT. 
 
Z izvajanjem projektov so prijavitelji in partnerji spodbujali skupen pristop evropskih regij za 
zmanjševanje regionalnih, gospodarskih in socialnih razlik s pomočjo izkoriščanja skupnih 
razvojnih priložnosti in reševanja skupnih problemov.  
 
V obdobju 2014–2020 je eden od ciljev kohezijske politike tudi evropsko teritorialno 
sodelovanje, ki je za Goriško regijo velikega pomena predvsem zaradi sledečih razlogov: 

- ker je mogoče čezmejne probleme najučinkoviteje reševati s sodelovanjem vseh 
zadevnih obmejnih regij, da se preprečijo nesorazmerni stroški za nekatere regije in 
neupravičeno okoriščanje drugih regij, 

- ker je mednarodno sodelovanje lahko učinkovit mehanizem za izmenjavo dobrih praks 
ter priložnost za učenje, kako izmenjati znanje in izkušnje, 

- ker lahko mednarodno sodelovanje poveča učinkovitost reševanja posameznega 
problema zaradi ekonomije obsega in doseganja kritične mase, 

- ker je mogoče upravljanje izboljšati z usklajevanjem sektorskih politik, ukrepov in 
naložb na čezmejni in mednarodni ravni. 
 

Cilj teritorialnega sodelovanja je odstraniti fizične, upravne in zakonodajne ovire med območji 
in regijami ter zmanjšati učinek meja, da bi se regijam omogočilo skupno odzivanje na 
skupne izzive, ki so lahko teritorialni (storitve, infrastruktura, prostorsko načrtovanje in 
urejanje), globalni (globalizacija, podnebne spremembe), ekonomski ali socialni. V njem se 
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skriva konkurenčnost, ki ni še dovolj izkoriščena, ter sodelovanje pri vse tesnejši povezanosti 
med vključenimi regijami oziroma državami. 
Rezultati javnih posvetovanj59 o koheziji kažejo široko soglasje o veliki dodani vrednosti 
evropskega teritorialnega sodelovanja. Iz njih so razvidni pozivi k večji standardizaciji pravil 
in postopkov po državah članicah. Pokazala se je tudi potreba po posebni uredbi ali 
posebnem pravnem okviru za programe sodelovanja, da bi se bolje upoštevale 
večnacionalne okoliščine. Za novo programsko obdobje se priporoča bolj celosten pristop, 
predvsem z vidika nenehnega medsebojnega povezovanja s konvergenčnimi programi, 
programi za konkurenčnost ter drugimi programi teritorialnega sodelovanja. Izkazuje se tudi 
potreba po boljšem usklajevanju in strateški usmerjenosti tako na ravni splošnih politik kot 
tudi na ravni posameznih programov. Potrebno bo boljše vključevanje evropskega 
teritorialnega sodelovanja na vseh ravneh strateškega načrtovanja, boljše uskladitve 
programiranja med programi sodelovanja in regionalnimi programi ter poenostavitev 
izvajanja programov in projektov. 
Za Goriško regijo gre izpostaviti predvsem čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, 
novo priložnost pa predstavlja tudi čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo, saj bo v 
novem programskem obdobju med upravičeno območje tega programa sodila tudi Goriška 
regija. Prednost čezmejnega sodelovanja je v skupnem razvoju čezmejnega prostora, tako s 
prostorskega, trajnostnega in okoljskega vidika vključujoč razvoj gospodarstva, turizma, 
človeških virov in podeželja. 
 
Štirje tematski cilji, to so: 

- TC 1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
- TC 3: Povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja 

ribištva in akvakulture (za ESPR), 
- TC 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe energije, 
- TC 11: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti pravosodja, organov državne uprave in 

zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkovitem javnem sektorju, 
 
so v čezmejnem programu Slovenija – Avstrija že usklajeni med državama. Znotraj njih regija 
glede na obstoječe potenciale (naravne, kadrovske, obstoječa (razvojna) infrastruktura in 
oprema, že vzpostavljene povezave itd.) prepoznava možne projekte predvsem znotraj 
naslednjih prednostnih naložb: 
 

TC 1:  
- Prednostna naložba:  

 spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave z vzpostavljanjem povezav in 
sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim 
izobraževanjem, 

 

TC 3:   
- Prednostna naložba:  

 razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti za internacionalizacijo, 
 
 
 

                                                           
59

 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, COM (2011) 611 final/2; 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

113 
 

TC 6:  
- Prednostna naložba:  

 varstvo in razvoj kulturne in naravne dediščine (TNP), 
 
TC 11:  

- Prednostna naložba:  

 naložbe v institucionalne zmogljivosti ter v učinkovitost javne uprave in javnih 
storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše 
zakonodaje in dobrega upravljanja. 

  
V čezmejnem programu Slovenija–Italija tematski cilji med državama še niso dogovorjeni. 
Regija predlaga naslednje: 

- TC 1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
- TC 3: Povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja 

ribištva in akvakulture (za ESPR), 
- TC 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe energije,  
- TC 7: Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 

infrastrukturah 
- TC 11: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti pravosodja, organov državne uprave in 

zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkovitem javnem sektorju in znotraj njih – 
upoštevaje potenciale /kot so: obstoječa (razvojna in raziskovalna ter izobraževalna) 
infrastruktura in oprema, kadri, institucije z izkušnjami pri uspešnem izvajanju 
projektov, rezultate le-teh, vzpostavljene povezave itd./ naslednje prednostne naložbe: 

 
TC 1: 

- Prednostne naložbe:  

 izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj 
odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, 

 spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter z vzpostavljanjem povezav 
in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim 
izobraževanjem,  

 
TC 3: 

- Prednostne naložbe: 

 spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih 
idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi 
inkubatorji, 

 razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti za internacionalizacijo, 
 
TC 6: 

- Prednostne naložbe: 

 vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije ter za 
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 
zahteve;  

 vlaganje v sektor odpadkov za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije ter za 
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te 
zahteve;  
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 varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih 
storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami; 

 varstvo, promocija in razvoj kulturne in naravne dediščine 
 
TC 7: 

- Prednostne naložbe: 

 Razvoj in obnova celostnega, visokokakovostnega in interoperabilnega 
železniškega sistema ter spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa; 

 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih 
prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč;  

 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z 
vlaganjem v vseevropsko prometno omrežje (TEN-T);  

 
TC 11: 

- Prednostna naložba: 

 naložbe v institucionalne zmogljivosti ter v učinkovitost javne uprave in javnih 
storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše 
zakonodaje in dobrega upravljanja. 

 
V sklopu tega TC vidimo možnosti realizacije manjših povezovalnih projektov tudi skozi 
institut sklada malih projektov. 
Projekti znotraj posameznih prednostnih naložb bodo zastavljeni tako, da se bodo povezovali 
in dopolnjevali z vsebinami, ki bodo sofinancirane iz operativnega programa Cilja 1. Prav 
tako se bodo nekateri od njih vključevali tudi v transnacionalne programe. 
V nadaljevanju je shematski prikaz možnega vključevanja projektov v čezmejne in 
transnacionalne povezave. 
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PREGLEDNICA MOŽNE VPETOSTI REGIJSKIH PROJEKTOV V ŠIRŠI PROSTOR 
     

PRIORITETA 
1 

UKREP AKTIVNOST PROJEKT 

UMESTITEV REGIJSKIH PROJEKTOV 

Medregijsko 
povezovanje 

Čezmejno 
povezovanje 

Programi 
ETS 

Centralizirani 
programi EU 
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U1 
Dvig 
konkurenč-
nosti in 
inovativnosti 

A1: Krepitev sodelovanja med podpornim inovativnim okoljem in 
gospodarstvom 

A1P1: Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno Primorske regije (HUB Goriške) x x  x 

A2: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter 
pridobivanje svežega kapitala za izvajanje projektov v 
gospodarstvu in NVO-jih 

A2P1: Regijski razvojni sklad in sheme
60

   x x x x 

A3: Razvijanje novih poslovnih modelov in zasnova novih ter 
izboljšava obstoječih vrednostnih verig 

A3P1: Vzpostavitev gozdno–lesne predelovalne verige ter večja izraba lesa v 
industriji in energetiki 

x    

A3P2: Vzpostavitev gozdno–lesne predelovalne verige x    

A4: Spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov, razvoja 
obrtništva, socialnega podjetništva ter kreativnih industrij 

A4P1: Podjetno v svet podjetništva
61

 x   x 

A4P2: Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti  x x x 

A4P3: iCON2  x   

U2  
Izboljšanje 
kompetenc 
za 
povečanje 
zaposljivosti 

A1: Spodbujanje izobraževanja za deficitarne in perspektivne 
poklice 

A1P1: Enotne Regijske štipendijske sheme
62

     

A1P2: Karierni center
63

     

A2: Podpora in izvajanje programov vseživljenjskega učenja za 
povečanje zaposljivosti in kvalitete življenja 

A2P1: Regijski center vseživljenjske učenja in medgeneracijskega povezovanja
64

     

A2P2: Most med izobraževanjem in gospodarstvom - MIC     

A2P3: Center medgeneracijskega učenja - CMU x    

A2P4: Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM     

A2P5: Center medgeneracijskega učenja Samarijan     

U3 
Razvoj 
regionalne 
turistične 
destinacije 
Smaragdna 
pot 

A1: Upravljanje in trženje turistične destinacije Smaragdna pot in 
njenih pod-destinacij s ciljem povečanja zaposljivosti 

A1P1: Razvoj RDO, razvoj in povezovanje poddestinacij in sodelovanje na 
slovenski ravni

65
  

x x   

A2: Razvoj destinacijskih turističnih produktov  A2P1: Razvoj prednostnih turističnih produktov Goriške regije x x  x 

A3: Urejanje turistične infrastrukture 

A3P1: Celovito urejanje zelene javne turistične infrastrukture v podporo razvoju 
trajnostnega turizma 

x x   

A3P2: Investicije v podporo zimskemu turizmu s ciljem podaljšanja sezone  x  x 

A3P3: Investicije v mladinski turizem  x x  

A3P4: Investicije v nastanitvene kapacitete x x   

U4 
Trajnostni 
razvoj 
podeželja 

A1: Razvoj lokalne oskrbe in dvig konkurenčnosti lokalnih 
proizvodov in storitev na globalnem trgu 

A1P1: Lokalna oskrba s hrano na območju Goriške regije x x   

A1P2: Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških Brdih  x   

A2: Spodbujanje razvoja trajnostnega sladkovodnega ribogojstva in 
ribištva 

A2P1: Razširitev ribogojnice na Tolminki  x x  

A2P2: Dvig dodane vrednosti proizvodom iz akvakulture     

                                                           
60 Projekt nacionalnega pomena, dogovorjen med vsemi RRA-ji 
61 Projekt nacionalnega pomena, dogovorjen med vsemi RRA-ji 
62 Projekt nacionalnega pomena, dogovorjen med vsemi RRA-ji 
63 Projekt nacionalnega pomena, dogovorjen med vsemi RRA-ji 
64 Projekt nacionalnega pomena, dogovorjen med vsemi RRA-ji 
65 Projekt nacionalnega pomena, dogovorjen med vsemi RRA-ji 
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PRIORITETA 
2 

UKREP AKTIVNOST PROJEKT 

UMESTITEV REGIJSKIH PROJEKTOV 

Medregijsko 
povezovanje 

Čezmejno 
povezovanje 

Programi 
ETS 

Centralizirani 
programi EU 
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U1 
Izboljšanje 
pogojev za 
življenje 
posameznih 
kategorij 
prebivalcev 

A1:Izvajanje ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju s 
krepitvijo zdravja prebivalstva 

A1P1: Več zdravja v regiji  x   

A1P2: Oskrba v skupnosti x    

A2: Povečanje socialne vključenosti prebivalstva z večanjem 
dostopnosti in kvalitete storitev 

A2P1: Družinski center     

A2P2: Socialno vključevanje oseb z okvaro vida v okolje na Severnem 
Primorskem 

    

A2P3: Možnost izbire     

A2P4: Družinski center Noetova barka     

A2P5: Mostovi     

A2P6: (Medgeneracijska )stanovanjska zadruga (kooperativa)     

A2P7: Informativna pisarna – usmerjanje – vključevanje v socialne 
programe 

    

A2P8: Svetovanje, informiranje in motivacija za zmanjševanje tveganja 
škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi (terapevtsko-
motivacijski program) 

    

A2P9: Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov z namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v 

NVO - socialno podjetništvo / družbeno gospodarstvo 

    

A2P10: Mladi Severne Primorske     

A3: Izboljšanje pogojev na področju družbenih 
dejavnosti/investicije 

A3P1: Investicije na področju družbenih dejavnosti     

A3P2: Prostor brez ovir     

U2 
Ohranjanje in 
razvoj 
snovne in 
nesnovne 
dediščine 

A1: Ohranjanje, revitalizacija in kapitalizacija območij in objektov 
kulturne dediščine  

A1P1: Obnova in oživitev vaških jeder in območij kulturne dediščine v 
Goriški regiji 

 x   

A2: Spodbujanje ohranjanja dediščinskih znanj in produktov in 
njihovo umeščanje v nadaljnji razvoj 

A2P1: Tradicije Goriške  x x  

U3 
Zagotavljanje 
ustreznih 
stanovanjskih 
pogojev 

A1: Gradnja in obnova stanovanj za določene ciljne skupine 
A3P1: Gradnja in obnova stanovanj (funkcionalna prenova) predvsem za 
socialno šibke skupine in mlade 
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PRIORITETA 
3 

UKREP AKTIVNOST PROJEKT 

UMESTITEV REGIJSKIH PROJEKTOV 

Medregijsko 
povezovanje 

Čezmejno 
povezovanje

66
 

Programi 
ETS

67
 

Centralizirani 
programi 

EU
68
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U1 Trajnostni 
prostorski 
razvoj regije, 
sodelovanje in 
povezovanje 
regije navzven 

A1: Celovit prostorski razvoj regije 
A1P1: Trajnosti razvoj urbanih območij (regionalnega in subregionalnih 
središč) in sanacija degradiranih območij 

 x   

A2: Razvoj in krepitev ogroženih območij 

A2P1: Proti poplavna varnost območja ob reki Vipavi  (celovita obravnava 
gradbeni in drugi ukrepi) 

 x x  

A2P2 : Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih skupnosti na 
nesreče in okoljska tveganja v Severno primorske regiji 

    

A3: Evropsko teritorialno združenje A3P1: Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO  x   

U2 Krepitev 
dostopnosti in 
trajnostne 
mobilnosti v 
podporo 
konkurenčnosti 
regije 

A1: Razvoj prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti 

A1P1: 4. Razvojna os in krepitev cestnih povezav z regijskim središčem x    

A1P2: Razvoj regionalnega kolesarskega omrežja x x x  

A1P3: Projekti krepitve trajnostne mobilnosti (Načrt trajnostne mobilnosti 
in prometne strategije, urejanje mirujočega prometa, peš con,…) 

x x x x 

A1P4: Intermodalni logistični center Vrtojba     

A1P5: Regijski poligon varne vožnje  x x  

A2: Razvoj kakovostne informacijsko-komunikacijske tehnologije 
A2P1: Gradnja, vzdrževanje in upravljanje odprtega širokopasovnega 
omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij v občinah Severne Primorske 
(Goriške razvojne) regije 

    

U3 Ohranjanje 
in varstvo 
okolja in 
spodbujanje 
učinkovite rabe 
energije 

A1: Celovito upravljanje porečja reke Soče 
A1P1: Vzpostavitev celovitega in povezanega upravljanja porečja reke 
Soče 

 x   

A2: Razvoj okoljske infrastrukture in optimalno delovanje JGS 
A2P1: Zagotavljanje kvalitetne okoljske infrastrukture in učinkovito 
upravljanje 

 x x x 

A3: Učinkovita in trajnostna raba energije 

A3P1: Energetska samooskrba regije preko projektov izvedenih po 
principu energetskega pogodbeništva 

 x   

A3P2: Izkoriščanje vodnega potenciala v energetske namene 
    

    

U4 Ohranjanje 
narave in 
kulturne 
krajine 

A1: Varstvo narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti 
koriščenje potencialov varovanih območij narave, naravnih 
vrednot in območij s posebnim razvojnim potencialom 

A1P1: Razvojni projekt širšega območja Trnovskega gozda in Nanosa  x x x 

A1P2: Razvojni projekt območja ob reki Vipavi  x x x 

A1P3: Geopark Idrija – geopark regijskega pomena  x x  

A2: Upravljanje zavarovanih območij narave in izkoriščanje 
potencialov teh območij v razvojne namene 

A2P1: Triglavski narodni park x x x  
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 Program Slovenija-Italija, Program Slovenija-Avstrija 
67

 Program Območje Alp, Program Mediteran, Jadransko-jonski program, Program Podonavje, Program Srednja Evropa, Program INTERREG EUROPE 
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Transnacionalno sodelovanje bo namenjeno spodbujanju sodelovanja med sosednjimi 
regijami, ki pripadajo istemu geografskem območju, pri strateških prednostnih nalogah EU, 
kot so raziskave in razvoj, informacijska družba, okolje, visokošolsko izobraževanje, 
mobilnost in trajnostni urbani razvoj ter upravljanje naravnih nesreč. 

Med-regionalno sodelovanje bo obsegalo sodelovanje med vsemi regijami 27 držav članic, 
ne glede na njihov geografski položaj in bo namenjeno izmenjavi informacij, izkušenj ter 
dobrih praks. 

Goriška regija bo vključena v naslednje programe ETS in makroekonomskih strategij: 
- v načrtovanje in izvajanje Podonavske strategije69, 
- v načrtovanje in izvajanje Jadransko – Jonske strategije70, 
- v načrtovanje in izvajanje Alpske strategije71.  

Cilj programov in strategij je spodbuditi sinergije v širšem evropskem prostoru ter prispevati 
lastne zmogljivosti Goriške regije k razvoju teritorialnih partnerstev, s katerimi imamo skupne 
značilnosti in izzive na področju razvoja prometa, pretoka delovne sile, prilagajanja 
podnebnim spremembam, varstva okolja, upravljanja voda, naravnih in drugih nesreč ter 
varstva pred njimi, turizma ter sodelovanja na področju raziskav in razvoja, učinkovitega 
upravljanja z viri, nizkoogljične družbe in krepitve institucionalnih zmogljivosti. 

Goriška regija bo v obdobju 2014–2020 sodelovala v naslednjih evropskih programih 
teritorialnega sodelovanja: 

- čezmejni program sodelovanja med Slovenijo in Italijo ter med Slovenijo in Avstrijo, 
- v transnacionalnih programih Območje Alp, Srednja Evropa, Jadransko – Jonski 

program, Mediteran in Podonavje, 
- v medregionalnih programih INTERREG EUROPE, INTERACT III, ESPON 2020 in 

URBACT III. 
 

Goriška regija se s pripravo različnih projektov intenzivno vključuje tudi v centralizirane 
programe EU v obdobju 2014–2020, in sicer predvsem v programe: 

- Obzorje 2020 (Horizont 2020), 
- COSME, 
- Ustvarjalna Evropa, 
- Erasmus+. 

Evropska politika za novo programsko obdobju spodbuja tudi uvajanje EZTS. V Goriški regiji 
je že oblikovano EZTS-GO, ki pokriva območje občin Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in 
Gorizia (Italija). EZTS predstavlja edinstven instrument teritorialnega upravljanja, saj 
omogoča izvajanje programov in projektov sodelovanja.  

                                                           
69 

EU Strategy for the Danube Region – EUSDR; 
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EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – EUSAIR; 
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EU Strategy for the Alpine Region – EUSAR. 
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5. OPREDELITEV VIZIJE 
 

Vizija Goriške regije je: 
 
Severno primorska regija bo ena od najuspešnejših srednjeevropskih regij. Z 
inovativnostjo in povezovanjem bo dosegala trajno in dolgoročno gospodarsko rast, 
ob tem pa ohranjala naravna in kulturna bogastva za kvaliteto življenja sedanjih in 
prihodnjih rodov.  

 
Podlaga za doseganje dolgoročne vizije bo: 

- uspešno in razvojno usmerjeno gospodarstvo, ki temelji na ekonomiji znanja, to je in 
obvladovanju tehnologije, trga in kapitala. Regija mora slediti usmeritvam EU, ki želi v 
okviru svoje gospodarske strategije (Horizont 2020 in Strategija pametna 
specializacija) pospešiti transformacijo svojih članic v družbo znanja. Ekonomijo 
znanja, ki jo zaznamujejo drugačni pristopi k strateškemu planiranju, novi poslovni 
modeli in bistveno večja tveganja pri doseganju želenih ciljev, 

- šolstvo in izobraževanje, ki bo podpiralo usmeritve gospodarstva, inovativnost in 
podjetnost, 

- turizem, temelječ na naravnih danostih in privlačni turistični ponudbi (z ohranjanjem in 
povezovanjem naravne in kulturne dediščine, specifične gastronomije, ponudbe na 
podeželju, športnih aktivnosti, igralništva, prireditev …), 

- spodbujanje razvoja podeželja in naravi prijaznih oblik kmetovanja, 
- učinkovito zdravstveno varstvo in socialna vključenost ranljivih skupin, 
- usklajen policentrični prostorski razvoj regije, krepitev urbanih središč, povezan razvoj 

mest in podeželja, povezovanje in sodelovanje v čezmejnem in širšem evropskem 
prostoru, kjer Goriška regija zavzema ključno vlogo kot prostor integracije med 
vzhodom in zahodom Evrope. 
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6. OPREDELITEV IN UTEMELJITEV RAZVOJNIH 

SPECIALIZACIJ REGIJE 
 

V Goriški regiji smo se v skladu s 3. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2) opredelili do razvojne specializacije, kjer smo primerjali 
primerjalne razvojne prednosti, prostorske potenciale in globalne priložnosti naše razvojne 
regije s sosednjimi razvojnimi regijami (Gorenjska, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska) v 
Sloveniji ter z Videmsko, Goriško, Pordenonsko  in Tržaško pokrajino iz sosednje Italije 
(NUTS 3). Na podlagi kazalnikov (število prebivalcev, BDP, številu pravnih subjektov, 
sredstva namenjena za razvoj in raziskave (GERD)), pridobljenih na Evropskem statističnem 
uradu, SURS-u in na podlagi podatkov, pridobljenih iz lastnih virov, smo ugotovili naslednji 
razvojni potencial Goriške regije v primerjavi z razvojni regijami v Zahodni Kohezijski regiji 
RS: 
 
Konkurenčno izvozno naravnano regionalno gospodarstvo in učinkovita lokalna javna uprava 
s podpornimi inštitucijami sta ključna elementa, ki bosta na dolgi rok pripomogla k trajnostni 
gospodarski rasti na območju Goriške regije. Naša prednost v zadnjih štirih letih so izvozno 
naravnana podjetja, ki so kljub zmanjševanju regionalnega BDP imela konstantne  deleže iz 
prodaje na tujih trgih v zadnjih štirih letih . Na drugi strani imamo regionalni potencial v 
razvijajočem se podpornem inovativnem okolju z lokalnimi in regionalnimi finančnimi 
shemami za podporo gospodarstvu.  
 
V Zahodni kohezijski regiji je v kategoriji gospodarska moč Goriška regija v letih 2010 in 
2012 dosegala po kazalnikih naslednje rezultate: 

- BDP na prebivalca podatek razviden iz tabele št. 18.2.28 v Prilogi 1 (16.154 evrov): 
tretje mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno obdobje 17.391 
evrov,  

- dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega podatek razviden iz tabele št. 
18.2.29 v Prilogi 1 (35.057 evrov): tretje mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki 
znaša za navedeno obdobje 37.187 evrov,  

- regionalna bruto dodana vrednost v industriji in rudarstvu (B-E): v osnovnih cenah na 
zaposlenega podatek razviden iz tabele št. 18.2.30 v Prilogi 1 (33.136 evrov) četrto 
mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno obdobje 35.104 evrov, 

- regionalna bruto dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih (C): v osnovnih cenah 
na zaposlenega podatek razviden iz tabele št. 18.2.31 v Prilogi 1 (30.479 evrov) četrto 
mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno obdobje 32.148 EUR, 

- regionalna bruto dodana vrednost v storitvenih dejavnostih (G-U): v osnovnih cenah 
na zaposlenega podatek razviden iz tabele št. 18.2.32 v Prilogi 1 (36.734 evrov) četrto 
mesto in je nad slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno obdobje 36.102 evrov, 

- regionalna bruto dodana vrednost na zaposlenega podatek razviden iz tabele št. 
18.2.33 v Prilogi 1 (31.920 evrov): četrto mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki 
znaša za navedeno obdobje 32.729 evrov, 

- bruto investicije v nova osnovna sredstva na prebivalca podatek razviden iz tabele št. 
18.2.34 v Prilogi 1 (2.018 evrov): drugo mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki 
znaša za navedeno obdobje 2.347 evrov, 
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- delež bruto investicij v nova osnovna sredstva v BDP, % podatek razviden iz tabele št. 
18.2.35 v Prilogi 1 (12,8): tretje mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za 
navedeno obdobje 13,772.  

 
V Zahodni kohezijski regiji je v kategoriji demografija podjetij Goriška regija v letih 2008 in 
2010 dosegala po kazalnikih naslednje rezultate: 

- za stopnjo rasti populacije aktivnih podjetij podatek razviden iz tabele št. 18.2.36 v 
Prilogi 1 (4,3): četrto mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno 
obdobje 5,8, 

- za število novonastalih podjetij na 10.000 prebivalcev podatek razviden iz tabele št. 
18.2.37 v Prilogi 1 (4,4): četrto mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za 
navedeno obdobje 77,7, 

- za stopnjo preživetja 4 leta podatek razviden iz tabele št. 18.2.38 v Prilogi 1 (65,8): 
tretje mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno obdobje 66,8. 

 
V Zahodni kohezijski regiji je v kategoriji potencial razvoja in raziskav Goriške regije v letih 
2010 in 2012 dosegala po kazalnikih naslednje rezultate: 

- bruto domači izdatki v 1000 evrov za RRD podatek razviden iz tabele št. 18.2.39 v 
Prilogi 1 (52.486.000 EUR): tretje mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za 
navedeno obdobje 71.346 EUR73 

- bruto domači izdatki za RRD na preb. v EUR podatek razviden iz tabele št. 18.2.40 v 
Prilogi 1 (244): tretje mesto in je pod slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno 
obdobje 289 EUR74 

- delež bruto domačih izdatkov za RRD v BDP, % podatek razviden iz tabele št. 18.2.41 
v Prilogi 1 (2,7): drugo mesto in je nad slovenskim povprečjem, ki znaša za navedeno 
obdobje 2,4. 

 
V primerjavi z vsemi štirimi razvojnimi regijami v Zahodni Sloveniji smo po številu prebivalcev 
predzadnji . 
 
Primerjava kazalnikov s sosednji pokrajinami iz Italije: 
Za primerjavo smo izbrali primerljive pokrajine: Videmsko, Goriško, Pordenonsko in Tržaško  
(NUTS 3) iz Furlanije-Julijske krajine (Ita). Po prebivalcih je Goriška regija (podatek razviden 
iz tabele št. 18.2.4 v Prilogi 1) (119.100)75 na zadnjem oziroma petem mestu. Po številu 
prebivalcev je primerljiva pokrajina Gorica s 140.000 prebivalci. Ostale pokrajine imajo med 
234 in 535 tisoč prebivalci.  
 
Po BDP-ju (podatek razviden iz tabele št. 18.2.3 v Prilogi 1) so pokrajine v Italiji med seboj 
primerljive in znatno nad BDP-jem Goriške regije. Najmanjša razlika je med Goriško regijo in 
Videmsko pokrajino in znaša 11.300 evrov. Najvišji BDP na prebivalca imajo v pokrajini Trst 
in sicer v višini 34.500 evrov na prebivalca76. 
 
Število registriranih pravnih subjektov (tabela št. 18.2.5 v Prilogi 1) na prebivalca je 
primerljivo; trend registracij v Goriški regiji višji od primerljivih pokrajin v Italiji. Višja davčna 
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AJPES in SURS, leto 2014 
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 AJPES in SURS, leto 2009-2011. 
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 AJPES in SURS, leto 20010-2012. 
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 EUROSTAT, podatkovna baza iz leta 2014. 
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 EUROSTAT, podatkovna baza iz leta 2014. 
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stopnja za pravne subjekte v Italiji predstavlja priložnost za Goriško regijo, ki tako predstavlja 
okolje, v katerega lahko privabimo podjetnike in kapital iz sosednjih pokrajin.   
 
Prednost pred ostalimi razvojnimi regijami razberemo iz zgoraj navedenih podatkov in sicer 
se kaže v tem, da v podjetjih in raziskovalnih organizacijah vsako leto povečujejo vlaganja v 
razvoj in raziskave. Po podatkih SURS-a so v letu 2012 (tabela št. 18.2.41 v Prilogi 1) pravni 
subjekti namenili 63 milijonov evrov oziroma 3,3 % regionalnega BDP sredstev za razvoj in 
raziskave77. V primerjavi s pokrajinami Goriško, Videmsko, Pordenonsko in Tržaško v deželi 
Furlanijo-Julijsko krajino dosegamo po prebivalcu primerljive podatke po vlaganju v prijave 
EPO patentov podatek razviden iz tabele št. 19.2.6 v Prilogi 378. Največja nevarnost, ki jo 
vidimo, je nepovezanost med raziskavami, ter manjši procent aplikativnih raziskav v deležu 
49,7 %79 od vseh izvedenih raziskav v Goriški regiji. Optimizacija sredstev, namenjenih za 
razvoj in raziskave, bi morala biti prednostna naloga Vlade RS in raziskovalnih organizacij.  
 
Glede na podatke iz analize stanja gospodarstva bi lahko zaključili, da ima regija možnosti 
specializacije regije na razvoju novih izdelkov (novi materiali, IKT, genetika, biomedicina, 
itd.), ki bi bile vključene v področje predelovalnih dejavnosti, ki prinaša najvišjo neto 
dodano vrednost. Storitvene dejavnosti, vezane na lokalne produkte, in povezava s 
trajnostnim turizmom predstavljajo priložnost Goriške regije. Iz analize izhaja (tabela št. 
18.2.14 v Prilogi 1), da so v letu 2013 največ neto dodane vrednosti ustvarile družbe s 
področja predelovalnih dejavnosti (47,9 %), sledijo družbe s področja trgovine, vzdrževanja 
in popravila motornih vozil ter družbe s področja gostinstva, kulturnih, razvedrilnih in 
rekreacijskih dejavnosti. Če bi upoštevali še prispele projektne predloge, bi med 
specializacijo regije lahko umestili tudi lesno–predelovalno industrijo (celotno verigo, 
vključno z energetsko izrabo lesa). 
 
V osnutkih Strategije pametne specializacije se je upoštevalo, da ima Goriška regija 
kompetenčni center COBIK, projekt FAIR, Univerzo v Novi Gorici in druge raziskovalno 
razvojne organizacije, ki v sodelovanju z gospodarskimi akterji in občinami aktivno razvijajo 
dve področji, in sicer industrijo biotehnologije (Razvojno biotehnološko središče) ter industrijo 
naprednih materialov (Laboratorij za sisteme z naprednimi materiali). Obe predstavljata dve 
izmed najbolj rastočih industrij v evropskem in svetovnem merilu in izkazujeta izredno visoko 
dodano vrednost proizvodov. Javno dostopna oprema je dostopna vsem zainteresiranim 
pravnim subjektom, ki raziskujejo in razvijajo nove proizvode in tehnologije. Podatki o 
storitvah in javno razpoložljivi R&R opremi so dostopni na spletnih povezavah raziskovalnih 
organizacij, kot so na primer www.ung.si, www.cobik.si in www.sieva.si.     
 
Podrobneje opredeljene razvojne potenciali regije so združili v skupni projekt , ki smo ga 
poimenovali »Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno primorske regije (HUB Goriške)« na 
področju sodobnih materialov, medicine, obnovljivih virov energije ter interneta predmetov 
Goriške regije. Identificirali smo štiri podprojekte (Slovensko umetno drevo, Mehanizem 
umeščanja nano delcev v različne materiale, Internet predmetov in Tehnologije razvoja cepiv 
in bioloških zdravil) po vertikali, ki združujejo razvojne potenciale in so skladni s smernicami 
in izhodišči Strategije pametna specializacijo Republike Slovenije. Projekt bo izveden na 
naslednjih štirih področjih: 

                                                           
77

 SURS, leto 2014. 
78

 EUROSTAT, podatkovna baza. 
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 Slovenske regije v številkah za leto 2012, stran 34, SURS, 2014. 
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- novi materiali, 
- biotehnologija,  
- okolje, 
- IKT. 

 
Prostorski potencial v regiji nam daje možnosti za razvoj infrastrukture na 5. in 10. razvojnem 
koridorju ter v umestitvi 4. razvojne osi v prostor, ki je za severni del razvojne regije 
ključnega pomena. Prednost imamo tudi v dobri telekomunikacijski infrastrukturi, katero pa 
moramo v bližnji prihodnosti nadgraditi: delno postavljeno komercialno optično omrežje z 
odprtim optičnim omrežjem, s katerim bomo neposredno povečali regionalni in nacionalni 
BDP. S širokopasovnimi povezavami je potrebno pokriti tudi bele lise oziroma območja, kjer 
ni komercialnega interesa po vzpostavitvi širokopasovnih optičnih povezav. Vlaganje v 
razvojno in raziskovalno infrastrukturo se je v zadnjih letih povečalo, vendar bo potrebno 
vlaganja še povečati, da bomo okrepili razvojni potencial večjih gospodarskih subjektov v 
regiji. Poslovne in industrijske cone so že umeščene v prostor, vendar bi jih z novimi 
investicijami morali revitalizirati in omogočiti postavitev novih poslovnih objektov na 
omenjenih conah. S privabljanjem kapitala in razreševanjem prezadolženih podjetij tik pred 
insolventnostjo in spremembo stečajne zakonodaje se lahko v zelo kratkem času prične z 
obnovo in oživljanjem degradiranih območij v poslovnih, obrtniških in industrijskih conah.  
 
Nenazadnje je potrebno ponovno pozicioniranje  oziroma ovrednotenje Nove Gorice kot 
četrtega središča mednarodnega pomena. Nova Gorica je s svojo lego svojstven primer 
čezmejnega in mednarodnega povezovanja. Prostorska lega, ki je na eni strani odmaknjena 
od nacionalnega središča, na drugi strani pa tesno vpeta v osrednji evropski prostor, je z 
vidika ekonomije, kulturnega dogajanja in socialnega vidika izjemno zanimiva tako z 
nacionalnega kot širšega, evropskega pogleda. Urbana območja somestja Nova Gorica, 
Šempetra-Vrtojbe in Gorice v Italiji krepijo sodelovanje v okviru pravno-formalnega 
sodelovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki želi v 
programskem obdobju nadgraditi projektno čezmejno sodelovanje s programskim načrtnim 
sodelovanjem treh uprav. 
 
Poslovne in industrijske cone so že umeščene v prostor, skladno s potrjenimi občinskimi 
prostorskimi načrti, vendar bi jih z novimi investicijami morali revitalizirati in omogočiti 
postavitev novih poslovnih objektov v poslovnih in industrijskih conah. S privabljanjem 
kapitala in razreševanjem prezadolženih podjetij, tik pred insolventnostjo in spremembo 
stečajne zakonodaje, se lahko v zelo kratkem času prične z obnovo in oživljanjem obstoječih 
objektov v degradiranih območjih poslovnih, obrtniških in industrijskih con. Glede na sedanjo 
prakso na tem mestu predlagamo, da se obstoječe objekte z uporabnimi dovoljenji na 
degradiranih območjih v lasti državnih bank, ponudi na javnih razpisih v brezplačni najem za 
določene ciljne skupine pravnih subjektov, ki potrebujejo poslovne prostore za rast 
dejavnosti. 
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7. OPREDELITEV IN OPIS STRATEŠKIH RAZVOJNIH CILJEV 

REGIJE 
 

Razvojni cilji regije so:  
 

1. dvigniti konkurenčnost, inovativnost v regiji in na ta način prispevati k večanju 
zaposlenosti v Goriški regiji predvsem s/z: 

- spodbujanjem konkurenčnosti in inovativnosti v gospodarstvu, 
- izboljšanjem kompetenc za povečanje zaposljivosti, 
- povečanjem konkurenčnosti regionalne turistične destinacije Smaragdna 

pot in 
- spodbujanjem podjetniških pristopov k razvoju podeželja; 
 

2. izboljšati pogoje za kakovostnejše življenje prebivalcev regije predvsem z: 
- izvajanjem ukrepov za zmanjšanje neenakosti in večanje socialne 

vključenosti prebivalstva, 
- ohranjanjem in razvojem snovne in nesnovne dediščine ter 
- zagotavljanjem ustreznih stanovanjskih pogojev; 
 

3. zagotoviti trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije 
predvsem s/z:  

- spodbujanjem trajnostnega prostorskega razvoja regije, notranjim 
sodelovanjem in povezovanjem navzven, 

- krepitvijo dostopnosti in trajnostne mobilnosti v podporo konkurenčnosti 
regije, 

- ohranjanjem in varstvom okolja ter spodbujanjem učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije ter 

- ohranjanjem naravne in kulturne krajine. 
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8. OPREDELITEV IN OPIS RAZVOJNIH PRIORITET REGIJE S 

KVANTIFICIRANIMI KAZALNIKI IN NAVEDBO VIROV 

PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALNIKOV 
 

Shematski prikaz razvojnih prioritet z ukrepi in aktivnostmi je podan v spodnji tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritete Ukrepi Aktivnosti s ključnimi projekti 

 

 

 

1/U1: Dvig 

konkurenčnosti in 

inovativnosti 

 

1/U2: Izboljšanje 

kompetenc za povečanje 

zaposljivosti 

 

1/U3: Razvoj regionalne 

turistične destinacije 

Smaragdna pot 

 

1/U4: Trajnostni razvoj 

podeželja 

 

 

 

 

 

1 

 Dvig 

konkurenčnosti, 

inovativnosti in 

zaposlitvenih 

možnosti v regiji 

A1: Krepitev sodelovanja med podpornim inovativnim okoljem in gospodarstvom  

A1P1: Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno Primorske regije (HUB Goriške) 
 

A2: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter pridobivanje svežega kapitala za izvajanje  

       projektov v novo nastalih in obstoječih podjetjih in NVO-jih 

A2P1: Regijski razvojni sklad in sheme 
 

A3: Razvijanje novih poslovnih modelov in zasnova novih ter izboljšava obstoječih vrednostnih verig  

A3P1: Vzpostavitev gozdno – lesne predelovalne verige ter večja izraba lesa v industriji in energetiki 

A3P2: Vzpostavitev gozdno-lesne predelovalne verige 
 

A4: Spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov, razvoja obrtništva, socialnega podjetništva ter  

       kreativnih industrij  

A4P1: Podjetno v svet podjetništva 

A4P2: Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti 

A4P3: iCON2 

A1: Spodbujanje izobraževanja za deficitarne in perspektivne poklice  

A1P1: Enotne regijske štipendijske sheme 

A1P2: Karierni center  
 

A2: Podpora in izvajanje programov vseživljenjskega učenja za povečanje zaposljivosti in kvalitete  

       življenj  

A2P1: Regijski center vseživljenjske učenja in medgeneracijskega povezovanja 

A2P2: Most med izobraževanjem in gospodarstvom - MIC 

A2P3: Center medgeneracijskega učenja – CMU 

A2P4: Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM 

A2P5: Center medgeneracijskega učenja Samarijan 

 

 

 

 

 

A1: Upravljanje in trženje turistične destinacije Smaragdna pot in njenih pod-destinacij s ciljem  
        povečanja zaposljivosti  

A1P1: Razvoj RDO, razvoj in povezovanje poddestinacij in sodelovanje na slovenski ravni 
 

A2: Razvoj destinacijskih turističnih produktov (Narava; Zdravje, šport in rekreacija; Dediščina kulture 
        in zgodovine ter tehniška dediščina; Vino in kulinarika; Igralništvo in zabava)  

A2P1: Razvoj prednostnih turističnih produktov Goriške regije 
 

A3: Urejanje turistične infrastrukture  
A3P1: Celovito urejanje zelene javne turistične infrastrukture v podporo razvoju trajnostnega turizma  
A3P2: Investicije v podporo zimskemu turizmu s ciljem podaljšanja sezone 
A3P3: Investicije v mladinski turizem 
A3P4: Investicije v nastanitvene kapacitete 

A1: Razvoj lokalne oskrbe in dvig konkurenčnosti lokalnih proizvodov in storitev na globalnem trgu 
A1P1: Lokalna oskrba s hrano na območju Goriške regije 
A1P2: Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških Brdih 

 

A2: Spodbujanje razvoja trajnostnega sladkovodnega ribogojstva in ribištva 
A2P1: Razširitev ribogojnice na Tolminki 
A2P2: Dvig dodane vrednosti proizvodom iz akvakulture 
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2/U1: Izboljšanje pogojev 

za življenje posameznih 

kategorij prebivalcev 

2/U2: Ohranjanje in 

razvoj snovne in 

nesnovne dediščine 

2/U3: Zagotavljanje 

ustreznih stanovanjskih 

pogojev 

 

 

 

2 

Izboljšanje 

kakovosti 

življenja 

A1: Izvajanje ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja prebivalstva 
A1P1: Več zdravja v regiji 
A1P2: Oskrba v skupnosti 

A2: Povečanje socialne vključenosti prebivalstva z večanjem dostopnosti in kvalitete storitev  
A2P1: Družinski center 
A2P2: Socialno vključevanje oseb z okvaro vida v okolje na Severnem Primorskem 
A2P3: Možnost izbire 
A2P4: Družinski center Noetova barka 
A2P5: Mostovi 
A2P6: (Medgeneracijska ) stanovanjska zadruga (kooperativa) 
A2P7: Informativna pisarna – usmerjanje – vključevanje v socialne programe 
A2P8: Svetovanje, informiranje in motivacija za zmanjševanje tveganja škodljive rabe alkohola in drugih 
…………psihoaktivnih snovi (terapevtsko-motivacijski program) 
A2P9: Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov z namenom   
             zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v NVO - socialno podjetništvo / družbeno gospodarstvo 
A2P10: Mladi Severne Primorske 
 

A3: Izboljšanje pogojev na področju družbenih dejavnosti/investicije  
A3P1: Investicije na področju družbenih dejavnosti 
A3P2: Prostor brez ovir 

A1: Ohranjanje, revitalizacija in kapitalizacija območij in objektov kulturne dediščine  
A1P1: Obnova in oživitev vaških jeder in območij kulturne dediščine v Goriški regiji 

 

A2: Spodbujanje ohranjanja dediščinskih znanj in produktov in njihovo umeščanje v nadaljnji razvoj  
A2P1: Tradicije Goriške 

A1: Gradnja in obnova stanovanj za določene ciljne skupine 
A1P1: Gradnja in obnova stanovanj (funkcionalna prenova) predvsem za socialno šibke skupine in 
mlade 
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3 

Trajnostni, 

okoljski, 

prostorski in 

infrastrukturni 

razvoj regije 

 

3/U1: Trajnostni 

prostorski razvoj regije, 

sodelovanje in 

povezovanje regije 

navzven 

A1: Celovit prostorski razvoj regije  
A1P1: Trajnosti razvoj urbanih območij (regionalnega in subregionalnih središč) in sanacija  
           degradiranih območij 
 

A2: Razvoj in krepitev ogroženih območij  
A2P1: Proti poplavna varnost območja ob reki Vipavi  (celovita obravnava gradbeni in drugi ukrepi)  
A2P2: Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče in okoljska tveganja  
            v Severno primorski regiji 

A3: Evropsko teritorialno združenje 
A3P1: Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO 

 
 

 

 

 

 

 

 

3/U2: Krepitev 

dostopnosti in trajnostne 

mobilnosti v podporo 

konkurenčnosti regiji 

A1: Razvoj prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti  
A1P1: 4. Razvojna os in krepitev cestnih povezav z regijskim središčem 
A1P2: Razvoj regionalnega kolesarskega omrežja 
A1P3: Projekti krepitve trajnostne mobilnosti (načrt trajnostne mobilnosti in prometne strategije,  
           urejanje mirujočega prometa, peš con …) 
A1P4: Intermodalni logistični center Vrtojba 
A2P5: Regijski poligon varne vožnje 
 

A2: Razvoj kakovostne informacijsko-komunikacijske tehnologije 
A2P1: Gradnja, vzdrževanje in upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) elektronskih  
             komunikacij v občinah Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 

 

 

 

 

 

 

 

3/U3: Ohranjanje in 

varstvo okolja in 

spodbujanje učinkovite 

rabe energije 

 

A1: Celovito upravljanje porečja reke Soče  
A1P1: Vzpostavitev celovitega in povezanega upravljanja porečja reke Soče 
 

A2: Razvoj okoljske infrastrukture in optimalno delovanje JGS  
A2P1: Zagotavljanje kvalitetne okoljske infrastrukture in učinkovito upravljanje 
 

A3: Učinkovita in trajnostna raba energije  
A3P1: Energetska samooskrba regije preko projektov izvedenih po principu energetskega  
            pogodbeništva 
A3P2: Izkoriščanje vodnega potenciala v energetske namene 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/U4: Ohranjanje narave 

in kulturne krajine 

A1: Varstvo narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti, koriščenje potencialov varovanih območij 
narave, naravnih vrednot in območij s posebnim razvojnim potencialom 

A1P1: Razvojni projekt širšega območja Trnovskega gozda in Nanosa 
A1P2: Razvojni projekt območja ob reki Vipavi 
A1P3: Geopark Idrija – geopark regijskega pomena 
 

 

A2: Upravljanje zavarovanih območij narave in izkoriščanje potencialov teh območij v razvojne  
        namene  
 A2P1: Triglavski narodni park 
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8.1. DVIG KONKURENČNOSTI, INOVATIVNOSTI IN ZAPOSLITVENIH 

MOŽNOSTI V REGIJI 

 

Cilj prioritete je z izvajanjem različnih ukrepov prispevati h gospodarski rasti in posledično 
povečati zaposlitvene možnosti in prihodke v Goriški regiji.  
 
Kazalniki in viri spremljanja: 

- prihodki gospodarskih družbe in samostojnih podjetnikov v Goriški regiji bodo porasli 
za 2,3 % na letni ravni (3.470.353.000 evrov leta 2013), vir: Informacija o letnem 
poslovanju družb (GD, zadruge in SP), AJPES, 

- število delovno aktivnega prebivalstva regije bo poraslo za 1,5 % (44.521 januarja 
2014), vir: SURS, 

- stopnja registrirane brezposelnosti bo upadla z 12,4 % januarja 2014 na 9,5 % leta 
2020 (12,4 % januarja 2014), vir: SURS, 

- število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah bo poraslo za 10 % do leta 2020 (stanje v 
2013: 269 kmetij), vir: register Ministrstva za kmetijstvo in upravne enote v regiji.  

 
Kratek opis:  
Ukrepi znotraj prioritete so ciljno usmerjeni k izboljšanju blagostanja prebivalcev regije. 
Ključen pogoj za to je nadaljnja gospodarska rast ob krepitvi razvojne in raziskovalne 
dejavnosti ter inovativnosti, prav tako pa tudi  povezovanja obstoječih struktur (gospodarstva, 
izobraževalnih ustanov in podpornih inštitucij) s ciljem prenosa znanja v proizvode in storitve. 
S spodbujanjem sodelovanja med deležniki želimo ustvariti pogoje za realizacijo podjetniških 
projektov, s katerimi bomo dosegli višjo dodano vrednost na zaposlenega in regionalni BDP.  
Z ukrepi spodbujamo vse gospodarske subjekte, da se povezujejo in razvijajo poslovne 
modele, ki omogočajo večjo konkurenčnost in sodelovanje regionalnega gospodarstva na 
globalnem trgu. Z razvojno in pametno specializacijo želimo spodbudi vodilne deležnike v 
naši razvojni regiji, da prevzamejo pobudo za povečanje obsega vlaganj v inovacije in razvoj, 
ki bo povečal izvozno naravnanost celotne razvojne regije. 
 
Pri tem so ključnega pomena znanje, veščine in kompetence. Zato so aktivnosti usmerjene 
tudi v spodbujanje izobraževanja za poklice, ki jih gospodarstvo potrebuje za nadaljnji razvoj, 
ter v dvig poklicnih in strokovnih kompetenc prebivalstva in zaposlenih za znižanje 
brezposelnosti in povečanje zaposljivosti prebivalstva, predvsem pa mladih. V ta namen je 
tudi na regionalni ravni potrebno sistem izobraževanja povezati s trgom dela oziroma 
delodajalci v regiji. 
 
V sklopu te prioritete so aktivnosti usmerjene tudi v krepitev področja turizma. Prepoznavnost 
RDO Smaragdna pot narašča, kar kažejo ugodni trendi v številu obiskov in nočitev turistov v 
Goriški regiji v zadnjih sedmih letih. Ukrepi so usmerjeni v izvajanje aktivnosti celovitega 
upravljanja regionalne turistične destinacije, v povečevanje konkurenčnosti njenih turističnih 
produktov s poudarkom na promociji in inovativnem trženju, v razvoj in trženje poddestinacij 
ter urejanju podporne turistične infrastrukture, ki bo zagotavljala trajnostni razvoj predvsem 
zelenega turizma. 
 
V okvir te prioritete sodi tudi področje trajnostnega razvoja podeželja s pomembno 
gospodarsko panogo kot je kmetijstvo, ki preko svoje multifunkcionalne vloge, poleg 
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ohranjanja kulturne krajine, poseljenosti podeželja, proizvodnje kakovostne hrane, tudi 
ohranja in ustvarja nova delovna mesta. Ukrep je predvsem usmerjen v spodbujanje naravi 
prijaznih oblik kmetovanja in v krepitev sposobnosti preživetja kmetij tudi preko razvoja 
dopolnilnih dejavnosti. Potenciale za ustvarjanje delovnih mest in virov dohodkov ponujata 
tudi področji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in trajnostnega sladkovodnega 
ribogojstva. 
 

8.2. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

 

Cilj prioritete je izboljšati pogoje za kakovostnejše življenje prebivalcev regije. 
 
Kazalnika in viri spremljanja: 

- število programov, ki bodo povezovali storitve na socialnem in zdravstvenem področju: 
izhodiščno stanje 2014: 0, vir: izvajalci projektov, 

- število izvedenih investicij v podporo izboljšanju bivalnih pogojev prebivalstva regije: 
izhodiščno stanje 2014: 0, vir: občine v regiji. 

 
Kratek opis: 
Ukrepi in aktivnosti znotraj te prioritete so usmerjeni v izboljšanje pogojev za življenje 
različnih kategorij prebivalstva regije in sicer tako najmlajših, vključenih v vrtce in osnovne 
šole, mladine, kot tudi ostarelega prebivalstva in drugih ranljivih ciljnih skupin. Prav tako so 
aktivnosti usmerjene v zmanjševanje neenakosti v zdravju in krepitev zdravja, povečevanje 
socialne vključenosti prebivalstva z večanjem dostopnosti in kvalitete storitev. Prioriteta 
zajema tudi področje ohranjanja in revitalizacije dediščine  ter aktivnosti v podporo 
zagotavljanju ustreznejših stanovanjskih pogojev prebivalstva regije.  
 

8.3. TRAJNOSTNI OKOLJSKI, PROSTORSKI IN INFRASTRUKTURNI 

RAZVOJ REGIJE 

 

Cilj prioritete je zagotoviti optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj regije ter 
zagotavljati uravnoteženo infrastrukturno opremljenost regije. 
 
Regionalna razvojna strategija  podpira trajnostni prostorski razvoj in sicer z namenom: 

- racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja (izkoristek notranjega potenciala 
naselij, degradiranih  urbanih območij, prilagoditev okoljskim in omejitvam, preudarno 
ravnanje z naravnimi viri), 

- razvoja policentričnega omrežja mest in drugih naselij (krepitev vloge središč v 
policentričnem omrežju ter s tem krepitev konkurenčnosti predvsem Nove Gorice v 
evropskem prostoru), 

- povezanega in usklajenega razvoja prometnega in poselitvenega omrežja ter 
izgradnja gospodarske javne infrastrukture, 

- skladnega regionalnega razvoja z namenom dopolnjevanja funkcij urbanih in 
podeželskih območij, 
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- izkoristka kulturne raznovrstnosti  (dediščine), biotske raznovrstnosti in varovanih 
območij kot razvojnega potenciala. 

 
Kazalnik in viri spremljanja: 

- obseg oziroma povečanje okoljskih in infrastrukturnih investicij glede na izhodiščno 
stanje, izraženo z indeksom (izhodiščno stanje 2013: 100, ciljno stanje 2020 - 110), 
viri: lokalne skupnosti in ministrstva – MKO, MZIP. 

 
Kratek opis:  
Primerjalne prednosti regije se kažejo na področju okolja, in sicer v krajinski raznolikosti in 
bogati biotski raznovrstnosti. Ukrepi so v podporo ohranjanju, varovanju in obnavljanju 
naravnih in krajinskih danosti na eni strani ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne 
gospodarske infrastrukture ter ob odgovorni in trajnostni rabi virov.  
 
Regija se srečuje z vedno pogostejšimi in obsežnejšimi naravnimi nesrečami, predvsem s 
poplavami, zato je potrebno učinkovito upravljanje voda ter načrtovanje in izvajaje 
vzdrževalnih in investicijskih posegov ter urejanje ustrezne infrastrukture na poseljenih 
območjih (odvodniki, zadrževalniki). 
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9. OPREDELITEV IN PODROBEN OPIS UKREPOV IN 

AKTIVNOSTI V OKVIRU POSAMEZNE PRIORITETE Z 

NAVEDBO PROJEKTOV 
 

Znotraj vsake od treh prioritet so opredeljeni ukrepi s cilji in kazalniki, v nadaljevanju pa 
aktivnosti s tabelaričnim prikazom projektov. Opis projektov je v Poglavju 17. 

 

9.1. UKREPI IN AKTIVNOSTI V OKVIRU PRIORITETE DVIG 

KONKURENČNOSTI, INOVATIVNOSTI IN ZAPOSLITVENIH 

MOŽNOSTI V REGIJI 

9.1.1. Ukrep 1: Dvig konkurenčnosti in inovativnosti 

 

Cilj ukrepa je dvig konkurenčnosti in inovativnosti z izvajanjem ključnih razvojnih projektov in 
povezovanje deležnikov pri snovanju novih poslovnih modelov med organizacijami 
podpornega inovativnega okolja, univerzo in gospodarstvom ter s tem zagotoviti trajnostni 
razvoj regije. Za dosego cilja bomo aktivirali vse razpoložljive vire in le te spodbujali k 
sodelovanju in tekmovalnosti s konkurenco na globalnem trgu. Z izvajanjem ukrepa bomo 
dosegli na regionalni ravni višje dobičke gospodarskih subjektov, višjo dodano vrednost in 
rast regionalnega BDP. 
 
Kazalnika in viri spremljanja: 

- rast dodane vrednosti na zaposlenega za vsaj 1,5 % na leto (stanje 31. 12. 2013: SLO 
38.093,00 EUR in regija 37.421 EUR), vir: SURS in UMAR, 

- rast regionalnega BDP za vsaj 1,0 % na leto (stanje 31. 12. 2011:SLO 36.172 mio 
EUR in regija 1.974 mio EUR), vir: SURS in UMAR. 

 
Kratek opis: 
Gospodarsko najrazvitejše države so v zadnjih dveh desetletjih načrtno preoblikovale svoje 
gospodarstvo in družbene podsisteme v ekonomijo znanja in inovativnosti. Prejšnji 
gospodarski model, ki je temeljil predvsem na infrastrukturi, mobilnosti kapitala in delovni 
intenzivnosti, se je izčrpal in v pogojih vedno večje globalizacije ne zmore več zagotavljati 
ustrezne družbene blaginje državljanom. V ekonomiji znanja so ključni faktorji tehnologija, trg 
in kapital, ki prevzema bistveno večja poslovna tveganja. Tudi EU želi v okviru svoje 
gospodarske strategije (Horizont 2020 in SPS) pospešiti transformacijo svojih članic v družbo 
znanja. Ekonomijo znanja zaznamujejo drugačni pristopi k strateškemu planiranju, novi 
poslovni modeli in bistveno večja tveganja pri doseganju želenih ciljev. Ta transformacija bo 
imela oz. že ima velik vpliv tudi na regionalne razvojne politike. Z izvajanjem ukrepa, 
aktivnosti in projektov želimo usmerjati in spodbujati konkurenčnosti in inovativnosti med 
vsemi ciljnimi skupinami, ki bodo kot posamezniki ali pravni subjekti prispevali k trajnostni 
rasti in razvoju regije. 
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V okviru ukrepa smo predvideli štiri aktivnost, ki bodo v nadaljevanju podrobneje obrazložene 
in sicer: 

- krepitev sodelovanja med podpornim inovativnim okoljem in gospodarstvom, 
- razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter pridobivanje svežega kapitala za 

izvajanje projektov v gospodarstvu in NVO-jih, 
- razvijanje novih poslovnih modelov in zasnova novih ter izboljšava obstoječih 

vrednostnih verig, 
- spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov, razvoja obrtništva, socialnega 

podjetništva ter kreativnih industrij.  
 
Z ukrepom želimo vzpostaviti sodelovanje med ključnimi deležniki v regiji, ki bodo prevzeti 
aktivnejšo vlogo pri snovanju in integraciji: 

- razvojnih potencialov in prioritet regije, 
- razvoja in izvedbe skupnih projektov v skladu s prepoznanim  razvojnim potencialom 

regije, 
- regionalnih finančnih institucij, 
- novih in nadgradnji obstoječih finančnih shem državnih pomoči na področju 

podjetništva in RR dejavnosti, 
- prijaznega okolja za razvoj podjetništva, internacionalizacije podjetij ter krepitve 

podpornega inovativnega okolja, 
- privabljanju investitorjev za izvedbo projektov (investicij) v regiji in 
- podajanju pobud za spremembo in nadgradnjo obstoječe zakonodaje RS, 

 
Z uvajanjem novih poslovnih modelov moramo omogočiti »zdravemu« gospodarstvu rast v 
regiji ter spodbujati »talente«, da se po izvedem šolanju ali usposabljanju v tujini zaposlijo v 
domačem okolju. Z izvajanjem ukrepa se bodo mladi (npr. projekta, kot sta: Podjetno v svet 
podjetništva, Start-up Slovenije) in druge ranljive skupine (npr. z razvojem socialnega 
podjetništva) v skladu s pravicami, ki jim zakonsko pripadajo, aktivneje vključevali na trg dela 
ter sodelovali pri kreiranju politik zaposlovanja ter se istočasno vključevali v družbeno in 
socialne programe. Na drugi strani želimo podkrepiti potencial, ki ga imamo v raziskovalnih 
organizacijah in gospodarstvu. S krepitvijo zdravih razvojnih jeder ter na podlagi razvojnih 
zmožnosti v podjetjih in raziskovalnih organizacijah bo povečano število izvedenih projektov, 
s katerimi bomo dosegli kritično maso podjetij in tehnologij s ciljem snovanja multiplikativnih 
ekonomskih učinkov na posameznih tehnoloških področjih. S spodbujanjem kreativnosti in 
inovativnosti bodo deležniki morali v vseh fazah poslovanja vlagati v trajnejše elemente 
doseganje vrednosti (neopredmetena sredstva: pravice intelektualne lastnine, procesne in 
organizacijske inovacije, novi poslovni modeli ...), vključno s spodbujanjem uporabe 
industrijskega oblikovanja v gospodarstvu ter razvojem proizvodov in storitev z izoblikovanimi 
lastnimi blagovnimi znamkami za nastop na končnih trgih. 
Z doseženim dogovorom med deležniki o zmožnostih zahodne kohezijske razvojne regije se 
opredeljujemo do razvojne specializacije regije, ter skladno s opredeljenimi področji v 
Strategiji pametne specializacije in priporočili ES, ki bodo osnova za združevanja potencialov 
posameznih poslovnih in raziskovalnih subjektov, ki tvorili jedro razvoja v Goriški razvojni 
regiji.  
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9.1.1.1. Aktivnost 1: Krepitev sodelovanja med podpornim inovativnim okoljem 

in gospodarstvom 

 

Na podlagi slabosti, kot izhajajo iz SWOT analize, smo se v aktivnosti 1: Krepitev 
sodelovanja med podpornim inovativnim okoljem in gospodarstvom uskladili z vsemi 
deležniki in se skupaj odločili za povezovanje in sodelovanje pri snovanju razvojnih prioritet 
in zasnovi skupnega projekta. Iz analiz v programskem obdobju 2007–2013 se je izkazalo, 
da je potrebno obstoječi sistem podpornega inovativnega okolja nadgraditi oziroma 
preoblikovati do te mere, da bodo namenjena sredstva v raziskave in razvoj učinkoviteje 
porabljena. Predvsem je potrebno vzpostaviti večje sodelovanju pri prenosu kompetenc 
(povezava z ukrepom 2: Izboljšanje kompetenc za povečanje zaposljivosti) in snovanju 
poslovnih modelov pri novih projektih, kar bo skrajšalo čas od aplikativnih in industrijskih 
raziskav do implementacije v industrijskih proizvodnjah in storitvenih dejavnostih. S 
sodelovanjem in povezovanjem smo vključili ključne deležnike v regiji. Namen aktivnosti je 
krepitev sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalnimi organizacijami, katere ustvarjajo 
nove izdelke/storitve/procese in obstoječe izboljšujejo na podlagi potreb gospodarstva in trga 
(inovacijska vozlišča). Kot ciljne skupine so prepoznane naslednje skupine: podjetja in 
raziskovalne organizacije, tehnološki park in inkubatorji, razvojne organizacije, finačne 
institucije in razvojne agencije. 
Investirati v ustanavljanje novih inovativnih podjetij ter spodbujati hitro rastoča podjetja je 
ključno, saj je to pomembno pri ustvarjanju novih delovnih mest, hkrati pa prispeva h 
gospodarskemu preobratu. Spodbujati je potrebno podjetja na področju uvajanja eko-
inovacij, energetske učinkovitosti, pridobivanja certifikatov za ravnanje z okoljem, prav tako 
tudi projekte z namenom zapiranja snovnih poti (industrijska simbioza, koncept od zibke do 
zibke) ter projekte in programe spodbujanja trajnostne potrošnje (solastništvo in souporaba, 
novi poslovni modeli, družbene inovacije in inovacije življenjskega sloga, ponovna uporaba 
izdelkov, itd.). Poudarek je treba dati slovenskemu oblikovanju in povezovanju oblikovalskih 
podjetij za skupni nastop na tujih trgih. 
 
Pri spodbujanju gospodarstva je pomembno, da se: 

- vlaga v podjetja, ki že dosegajo visoko dodano vrednost in so mednarodno 
konkurenčna, 

- krepi razvojne oddelke v podjetjih in raziskovalnih organizacijah in 
- izboljša dostop na domače in tuje trge. 

 
Na razvojnem področju Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost je zaznanih 5 ključnih 
vertikal gospodarskega razvoja, kjer ima Goriška že prepoznavne razvojne prednosti in je 
smiselno gospodarski razvoj okrepiti in sicer na projektu: 

- Slovensko umetno drevo, 
- Mehanizem umeščanja nano delcev v različne materiale,  
- Internet predmetov, 
- Les,  
- Tehnologije razvoja cepiv in bioloških zdravil. 

 
V skupni projekt so vključena štiri področja, ki so in bodo zasnovana kot raziskovalni centri 
oz. inovacijska vozlišča (Les-projekt je zajet v aktivnosti 3 kot ponovni zagon snovna veriga 
na področju lesno predelovalne industrije). Navedene 4 navpične vertikale razvoja, ki hkrati 
pomenijo 4 razvojne centre oz. podprojekte, se horizontalno dopolnjujejo s 3 horizontalnimi 
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podprojekti Start-up Slovenija, Popri, Mednarodnim inovacijskim vozliščem. Skupaj kreirajo 
en razvojni projekt za celotno regijo. Na podlagi tega koncepta, smo združili vseh 7 
podprojektov v 1 regijski projekt, ki bo ob svoji realizaciji v letih 2014–2020 v regijo prinesel 
ustrezno podporno okolje za razvoj novih podjetij in takojšnja delovna mesta. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno primorske regije 
(HUB Goriške) 

Univerza v Novi Gorici 115.000.000 

 

9.1.1.2. Aktivnost 2: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter 

pridobivanje svežega kapitala za izvajanje projektov v gospodarstvu in 

NVO-jih 

 

Od pojava krize v sredini leta 2008 do sredine leta 2013 je BDP upadel za več kot 10 %. 
Najbolj, za polovico, so se zmanjšale investicije zaradi visoke zadolženosti nekaterih 
sektorjev in omejenega financiranja. Zmanjšalo se je tudi trošenje gospodinjstev ob 
poslabšanih razmerah na trgu dela in ob izvajanju ukrepov fiskalne konsolidacije. Ker v dani 
situaciji ni možno računati na večje bančne sisteme, moramo spodbujati deležnike v regiji k 
povezovanju lokalnih in regionalnih finančnih subjektov, ki trenutno ponujajo razne oblike  
dolžniškega in lastniškega kapitala. Spodbuditi želimo razvoj novih oblik finančnih shem, s 
katerim bomo privabili dodatni kapital v obstoječa in novo nastala podjetja iz naše regije. V 
naši regiji in v sodelovanju z drugimi regijami v Z zahodni kohezijski regiji želimo vzpostaviti 
regionalne sheme za financiranje projektov v gospodarstvu in nevladnih organizacijah. 
Kombinacije povratnih in nepovratnih sredstev se nam na podlagi izkušnje iz razvitih 
ekonomij zdi najbolj primerna oblika financiranja projektov v gospodarstvu in NVO-jih. Na 
podlagi praks v preteklosti želimo v regiji spremeniti metodologijo spremljanja priprave in 
izvedbe projektov v gospodarstvu in NVO-jih. Predvsem želimo s finančnimi mehanizmi 
zagotoviti hitrejše in učinkovitejše izvajanje projektov v primerjavi s projekt, ki se izvajajo v 
primerljivih razvitih ekonomijah.  
 
V okviru Aktivnost 2: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter pridobivanje 
svežega kapitala za izvajanje projektov v gospodarstvu in NVO-jih je bilo prepoznanih 6  
ključnih projektov, kjer ima Goriška regija potencial po razvoju lastniške in dolžniške oblike 
kapitala in smo jih smiselno povezali v en skupni projekt. Posamezni projekti so naslednji: 

- Razvojni sklad, 
- Finančni mehanizem in podpora razvoju shem za krepitev inovacij, in kreativnosti v 

gospodarstvu, 
- Regijska finančna premostitvena shema za NVOje, 
- Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov z 

namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v NVO - socialno podjetništvo / 
družbeno gospodarstvo 

- COINVEST, 
- Etična banka. 
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Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Regijski razvojni sklad in sheme 
RRA Severne 
Primorske d.o.o. Nova 
Gorica 

132.500.000 

 

9.1.1.3. Aktivnost 3: Razvijanje novih poslovnih modelov in zasnova novih ter 

izboljšava obstoječih vrednostnih verig  

 

Ekonomijo znanja zaznamujejo drugačni pristopi k strateškemu planiranju, in razvoju novih 
poslovnih modelov in s tem tudi bistveno večja tveganja pri doseganju želenih ciljev. Na drugi 
strani moramo v poslovnem delu zadovoljiti osnovi cilj v vrednostnih verigah in sicer: Osnovni 
cilj oblikovanja predlogov je doseči optimalno dodano vrednost v vsakem členu verige. Ta 
transformacija bo imela oz. že ima velik vpliv tudi na regionalne razvojne politike. Regionalne 
podporne inštitucije bodo v tem procesu imele vlogo povezovanja in vodenje procesov, ki 
vključujejo interese gospodarstva, regionalnih centrov znanja (Univerze, Centrov odličnosti, 
Kompetenčnih centrov, tehnološki parki, ipd.) ter potreb prebivalcev in gostov regije. 
Potrebna bo tudi jasna regionalna strategija in vizija gospodarskega in družbenega razvoja 
regije, ki bo usklajena s ključnimi deležniki v regiji in državi. Zaradi omejenih kadrovskih in 
finančnih virov v gospodarstvu, odprtosti v evropski gospodarski prostor in pospešene 
globalizacije, postaja sodelovanje v vrednostni verigi vedno večja potreba in nujen predpogoj 
za uspešen razvoj regije. Sinergijski učinki sodelovanja in hkratno spodbujanje konkurence 
(ang. coompetition&cooperation) imajo v ekonomiji znanja pomemben vpliv na 
konkurenčnost regije, družbeno blaginjo in nova delovna mesta. 
Strateška in inovacijska vizija regije v ekonomiji znanja ne more biti uspešna, če se delegira 
od zgoraj, niti če je skupek parcialnih interesov gospodarskih subjektov in centrov znanja. 
Potrebna sta oba pristopa, ki pa morata biti uokvirjena s skupnimi strateškimi cilji in vizijo 
razvoja regije, ki se realizirajo v uspešno zastavljenih in realiziranih poslovnih modelih. 
 
Na podlagi razgovora z deležniki v regiji smo zasnovali dva projekta s področja snovnih 
verig. 
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Vzpostavitev gozdno – lesne predelovalne verige ter večja 
izraba lesa v industriji in energetiki 

Goriška lokalna 
energetska agencija 
GOLEA 

15.750.000 

Vzpostavitev gozdno – lesne predelovalne verige 
Kmetijsko gozdarska 
zadruga Holzer 

1.500.000 

 

9.1.1.4. Aktivnost 4: Spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov,  

razvoja obrtništva, socialnega podjetništva ter kreativnih industrij 

 

Povezovanje podjetji in drugih pravnih subjektov, iz katerih se generirajo sodelovanja ter 
izhodišča za razno razne oblike sodelovanja v organizacijskih oblikah kot so: grozdi, mrežah, 
zadruge, interesna združenja, itd. Podjetniško povezovanje – mreženje, generira povezave in 
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interakcije med podjetji kot vir novih idej, s čimer se posredno spodbujajo inovativnost in 
hkrati nastanek novih podjetij. Dolgoročne povezave med fizičnimi in/ali pravnimi osebami, 
se sklepajo z namenom ohranitve in pridobitve konkurenčne prednosti, racionalizirati svoje 
poslovanje in pridobiti druge prednosti; gre za medsebojno odvisnost in povezanost med 
vključenimi stranmi, njihovimi aktivnostmi in njihovimi viri. Za podjetja v mreži je značilno, da 
med njimi obstajajo številne povezave, izmenjave znanja in tehnologij ter pozitivne 
eksternalije, ki prinašajo nova delovna mesta ter druge ekonomske in družbene koristi. 

 
V okviru povezovanja subjektov se bo razvijala kakovostna podpora za socialna podjetja. V 
skladu z ekonomijo obsega se bo spodbujajo razvoj  socialne ekonomije v Goriški regiji in s 
tem zagotovilo sinergijo do sedaj razpršenih virov, s čimer lahko dosežemo večje učinke. S 
tem povezujemo in omogočamo sodelovanje kreativnih ustvarjalcev, s poudarkom na 
kreiranju novih delovnih mest v delavskih, mladinskih, stanovanjskih, energetskih, 
medgeneracijskih, prehransko samooskrbnih, potrošniških in turističnih zadrugah ter drugih 
oblikah socialnih podjetij. Spodbujajo se bo ustvarjanje   zelenih delovnih mest na področjih: 
ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja, socialnih storitev za otroke, mladino in starejše, 
samooskrbe s hrano, zagotavljanja socialne vključenosti ranljivih skupin, socialnega turizma, 
itd. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in RRA-ji bodo v mrežah zagotovljeni celoviti 
programi podpornih storitev in produktov, ki bodo usmerjeni k vzpostavitvi in razvoju 
socialnih podjetij, s ciljem ustvarjati nova - dostojna delovna mesta ter nove družbeno 
koristne storitve in produkte, ki bodo odgovarjali na potrebe ljudi in razvojne izzive v lokalnem 
okolju. Za kakovostno izvajanje aktivnosti se bo zagotovila tudi ustrezna prostorska in 
tehnična infrastruktura. 
 
Znotraj aktivnosti Spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov, razvoja obrtništva, 
socialnega podjetništva ter kreativnih industrij je bilo identificiranih  7 projektov. Podjetno v 
svet podjetništva in projekt iCON 2 sta projekta, ki spodbujata podjetništvo med mladimi in 
povezovanje podjetij (MSP) v mreže, ki s sodelovanjem dosegajo boljše poslovne rezultate 
na domačem, predvsem pa tujem trgu. Na področju socialnega podjetništva smo prejeli 5 
projektov, ki smo jih združili pod skupni projekt Spodbujanje socialnega podjetništva, 
zaposlovanja in kreativnosti. V nadaljevanju navajamo vseh pet projektov in sicer:  

- Čisto (nosilec: Fundacija MOST in VDC) 
- Fran (nosilec: Fundacija MOST in VDC) 
- Domačija na Trnovem (nosilec: Fundacija MOST in VDC), 
- Socialni turizem (nosilec: POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec ali 

drugi izbran izvajalec), 
- Socialni podjetniški inkubator. 

  

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Podjetno v svet podjetništva 

RRA SEVERNE 
PRIMORSKE d.o.o. 
Nova Gorica po 
dogovoru na sestanku 
direktorjev  MRRA 

5.016.000 

Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in 
kreativnosti 

Ljudska univerza 
Ajdovščina in fundacija 
MOST ustanova 

22.842.386 

iCON 2 RA ROD 4.000.000 
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9.1.1.5. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa je skupno opredeljenih 7 projektov, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 296.608.386 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

7 296.608.386 € 2015–2020 

ESRR in nacionalna sredstva: 
ESS in nacionalna sredstva:  

Sredstva prijaviteljev in 
partnerjev:  

Javno zasebno partnerstvo: 

133.037.172,64 € 
17.807.736,16 € 
 
31.069.477,20 € 
114.694.000,00 € 

 

9.1.2. Ukrep 2: Izboljšanje kompetenc za povečanje zaposljivosti 

 

Cilja ukrepa sta izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih v regiji in povečati delež 
vključene populacije v VŽU za povečanje zaposljivosti prebivalstva, zlasti mladih. 
 
Kazalnika in viri spremljanja: 

- vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z najmanj višješolsko izobrazbo (stanje 1. 1. 
2014: SLO 34,4 %, regija: 35,5 %), vir: SURS, 

- delež prebivalstva v starosti od 25 do 64 let, vključen v VŽU leta 2020, bo 18 % (2012: 
SLO: 13,8 %, regija: 13,8 %), vir: SURS. 

 
Kratek opis: 
Za doseganje višje zaposljivosti in posledično tudi zaposlenosti prebivalstva regije je 
potrebno doseči višjo izobrazbeno stopnjo prebivalstva, povečan delež mladih, ki se bodo 
izobraževali za deficitarne poklice, in tudi povečan delež različnih ciljnih skupin, predvsem 
brezposelnih in aktivnega prebivalstva, ki bo vključen v VŽU.  
 

9.1.2.1. Aktivnost 1: Spodbujanje izobraževanja za deficitarne in perspektivne 

poklice 

 

Kratek opis:  
Aktivnost vključuje izvajanje različnih aktivnosti, ki bodo mlade spodbujale, da se bodo 
odločali za tiste poklice, ki jih regijsko gospodarstvo potrebuje za svoj celovit razvoj. 
Izobraževanje za deficitarne in perspektivne poklice zagotavlja mladim večjo zaposljivost, 
povečuje verjetnost vračanja mladih po končanem šolanju nazaj v regijo, ter zagotavlja 
podjetjem ustrezen kader. Izboljšati je potrebno usklajenost med ponudbo in 
povpraševanjem po znanjih in kompetencah na trgu dela ter odpraviti ovire za vstop in 
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napredovanje na trgu dela, s posebnim poudarkom na mladih, ki si bodo izboljšali svoje 
zaposlitvene možnosti. V tem smislu je potrebno nadgraditi že v dosedanjem obdobju 
izvajane aktivnosti (npr. Regijska štipendijska shema) in s tem v še večji meri izboljšati 
usklajenost med ponudbo in povpraševanjem po znanjih in kompetencah na trgu dela ter 
odpraviti ovire za vstop in napredovanje na trgu dela, s posebnim poudarkom na mladih, ki si 
bodo izboljšali svoje zaposlitvene možnosti. 
 

Projekti Nosilci 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Enotne regijske štipendijske sheme 
Posoški razvojni 
center 

5.500.000 

Karierni center Sklad dela Posočje 1.500.000 

 

9.1.2.2. Aktivnost 2: Podpora in izvajanje programov vseživljenjskega učenja 

za povečanje zaposljivosti in kvalitete življenja 

 

Kratek opis:  
Aktivnosti so usmerjene v izvajanje programov VŽU (tako formalnih kot neformalnih) v regiji, 
v katere se bo vključevalo čim več prebivalcev. Gre za programe, ki so se izvajali že v 
prejšnjem programskem obdobju, ter za nadgradnjo in nove programe vseživljenjskega in 
medgeneracijskega povezovanja. Programi bodo prvenstveno namenjeni višanju znanj, 
veščin in kompetenc, ki jih gospodarstvo regije potrebuje za svoj nadaljnji razvoj. Torej bodo 
programi prispevali k višji zaposljivosti in osebnemu razvoju ljudi in tako tudi k razvoju 
celotne regije. 
 

Projekti Nosilci 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega 
povezovanja 

Ljudska univerza 
Nova Gorica  

1.350.000 

Most med izobraževanjem in gospodarstvom - MIC 
MIC Nova Gorica, 
Šolski center Nova 
Gorica 

1.800.000  

Center medgeneracijskega učenja –CMU 
Ljudska univerza 
Ajdovščina 

600.000 

Projektno učenje za mlajše odrasle PUM 
Posoški razvojni 
center, Ljudska 
univerza Ajdovščina 

1.200.000 

Center medgeneracijskega učenja Samarijan 
Zavod Karitas 
Samarijan 

985.000 

 

 

 

 

 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

139 
 

9.1.2.3. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa je skupno opredeljenih 7 projektov, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 12.935.000 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

7 12.935.000  € 2015–2020 
ESS in nacionalna sredstva:  

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
Podjetja: 

9.511.500 € 
298.500 € 
3.125.000 € 

 

9.1.3. Ukrep 3: Razvoj regionalne turistične destinacije Smaragdna pot  

 

Cilj ukrepa je povečati konkurenčnost turistične destinacije Smaragdna pot. 
 
Kazalniki in viri spremljanja: 

- prihodi turistov: letna stopnja rasti 4,5 % (258.960 v letu 2013), vir: SURS, 
- število nočitev: letna stopnja rasti 4,0 % (609.209 v letu 2013), vir: SURS, 
- prihodki iz poslovanja GD-jev in SP-jev iz dejavnosti gostinstva in turizma (I–

Gostinstvo, R–Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti): letna stopnja rasti 2,5 
% (31.447.000 €), vir: AJPES. 

 

Kratek opis: 
Nadaljnji razvoj turistične destinacije Smaragdna pot bo usmerjen trajnostno, in sicer v okolju 
prijazen turizem, ki bo razvijal turistične produkte s ciljem ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine, športnih aktivnosti, zdravega načina življenja ter kulinaričnih posebnosti regije. S 
celovitim upravljanjem turistične destinacije kot celote, razvojem njenih poddestinacij in 
urejanjem podporne turistične infrastrukture bomo povečali prepoznavnost regije in njenih 
subregij, obisk turistov in posledično prihodke v turistični dejavnosti.  
 

9.1.3.1. Aktivnost 1: Upravljanje in trženje turistične destinacije Smaragdna pot 

in njenih pod-destinacij s ciljem povečanja zaposljivosti  

 

V novem programskem obdobju se bo regionalna turistična destinacija Smaragdna pot bolj 
usmerila v povezovanje z ostalimi turističnimi destinacijami iz Slovenije. Poleg tega bo več 
aktivnosti usmerila v razvojno funkcijo, predvsem z vidika izvajanja marketinške strategije 
regije in usmerjenosti na ciljne trge, poleg izvajanja ostalih funkcij, to je promocijske, 
distribucijske in operativne. Spodbujalo se bo tudi povezovanje in razvoj turističnih območij 
na ravni poddestinacij, ki zaokrožene predstavljajo (geografsko) funkcionalno zaključena 
regijska subobmočja. Gre za nadgradnjo aktivnosti upravljanja in trženja turistične destinacije 
in njenih pod-destinacij, ki so se izvajale že v programskem obdobju 2007-2013. 
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Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Razvoj RDO, razvoj in povezovanje poddestinacij in 
sodelovanje na slovenski ravni 

RDO Smaragdna pot 1.384.615 

 

9.1.3.2. Aktivnost 2: Razvoj destinacijskih turističnih produktov (Narava; 

Zdravje, šport in rekreacija; Dediščina kulture in zgodovine ter tehniška 

dediščina; Vino in kulinarika; Igralništvo in zabava) 

 

Na ravni turistične destinacije se razvija šest ključnih turističnih produktov in sicer Narava; 
Zdravje, šport in rekreacija; Dediščina kulture in zgodovine ter tehniška dediščina; Vino in 
kulinarika; Igralništvo in zabava; Prireditve. Gre za razširitev partnerstev in povezovanje 
turističnih produktov, ki so bili zasnovani v preteklih letih. Največja pomanjkljivost je slabša 
promocija produktov, zato bo potrebno več energije vložiti v nove prodajne kanale in nove 
marketinške prijeme. V fazi priprave so regijski turistični paketi posameznih turističnih 
produktov, ki jih bo potrebno ustrezno tržiti. 
 

Projekt (podprojekti) Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Razvoj prednostnih turističnih produktov Goriške regije (več 
podprojektov) 

 Skupaj: 12.318.000 

- Kulturna, tehnična in zgodovinska dediščina RDO Smaragdna pot 6.650.000 

- Zdravje, športni turizem in rekreacija 
RDO Smaragdna pot v 
sodelovanju s 
podpornim okoljem 

2.258.000 

- Vino, kulinarika in podeželski turizem RDO Smaragdna pot 970.000 

- Zabaviščni turizem in prireditve 
HIT d.d., organizatorji 
prireditev 

720.000 

- Odkrivanje narave 
Center za idrijsko 
dediščino, Zavod RS za 
varstvo narave 

860.000 

- Poslovni turizem RDO Smaragdna pot 860.000 

 

9.1.3.3. Aktivnost 3: Urejanje turistične infrastrukture  

 

V regiji je potrebno dopolnjevati turistično infrastrukturo, ki bo omogočala razvoj novih 
turističnih produktov in turističnih paketov. Gre za razvoj gorskih centrov, turistično 
promocijskih centrov, športne infrastrukture, investicij v podporo zimskemu turizmu, investicij 
v termalni turizem, v mladinski turizem ter v nastanitvene kapacitete, predvsem z vidika 
razvoja zelenega turizma.  
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Projekti (podprojekti) Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Celovito urejanje zelene javne turistične infrastrukture v 
podporo razvoju trajnostnega turizma 

 Skupaj: 26.530.000 

Razvoj gorskih centrov 
Občine – investitorji 
(skladno z dogovorom) 

2.400.000 

Razvoj turistično promocijskih centrov 
Občine – investitorji 
(skladno z dogovorom) 

3.650.000 

Investicije v športno infrastrukturo 
Občine – investitorji 
(skladno z dogovorom) 

20.480.000 

Investicije v podporo zimskemu turizmu s ciljem podaljšanja 
sezone 

 Skupaj: 81.624.500 

Trajnostni razvoj Kaninskega pogorja 
Občina Bovec, 
investitor 

70.624.500 

Terme Cerkno in podporna turistična infrastruktura 
Hotel Cerkno d.o.o., 
investitor 

11.000.000 

Investicije v mladinski turizem 
Mestna občina Nova 
Gorica 

3.100.000 

Investicije v nastanitvene kapacitete 
Ena od partnerskih 
občin 

7.980.000 
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Slika 1: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Regionalna 
turistična destinacija 

 

Prikaz treh investicij po aktivnostih odraža seštevek vseh predvidenih projektov v posamezni aktivnosti. Investicija, vezana na 1. aktivnost , se 
nanaša na celoten teritorij regije. Od projektov, vezanih na 2. in 3. aktivnost,  so prikazani le posamezni prostorski cilji projektov, saj se aktivnosti 
nanašajo na širok spekter turističnih aktivnosti,  katerih ni mogoče vseh prostorsko prikazati ali se prostorsko prekrivajo.
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9.1.3.4. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 
Na ravni ukrepa je skupno opredeljenih 6 projektov, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 132.937.115 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

6 132.937.115 € 2015–2020 
ESRR in nacionalna sredstva:  

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
112.996.548 € 
19.940.567 € 

 

9.1.4. Ukrep 4: Trajnostni razvoj podeželja 

 

Cilji ukrepa so spodbujati kmetovanje (zlasti na okolju prijazen način) in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter razvoj sladkovodnega 
ribogojstva. 
 
Kazalnika in viri spremljanja: 

- dvig števila kmetijskih zemljišč v uporabi za 1 % do leta 2020 (stanje v 2013: 30.195 
ha), vir: SURS, 

- število kmetijsko – okoljskih ukrepov na področju ekološkega kmetovanja bo do leta 
2020 poraslo za 20 % (stanje v 2013: 300), vir: Kmetijsko gozdarska zbornica Nova 
Gorica. 

 
Kratek opis ukrepa: 
Ukrep je naravnan na dejavnosti, ki so vezane na razvoj trajnostnih kmetijskih, gozdarskih in 
ribogojskih praks. Trajnostni razvoj narekuje potrebo po ohranjanju okolja. Izboljšanje 
naravnih virov: tal, vode in zraka je mogoče le z omejeno uporabo kemičnih sredstev in z 
uvajanjem naravi prijaznih oblik kmetovanja. S spodbujanjem kmetovanja, zlasti na okolju 
prijazen način, in s proizvodnjo kmetijskih proizvodov višje kakovosti ter z razvojem 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah se bodo aktivirali podjetniški potenciali, kar bo okrepilo 
konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev. Spodbujanje obdelave neobdelanih 
kmetijskih zemljišč je smotrno tudi z vidika zagotavljanja zadostnih količin kmetijskih 
proizvodov na trgu. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi danes predstavlja nujo, saj se na ta 
način ohranja in varuje zdravje, vitalnost in biotska pestrost gozdnih ekosistemov ter obenem 
vzdržuje in primerno krepi varovalne in proizvodne funkcije gozdov. V okviru ukrepa se bo s 
spodbujanjem okolju prijaznih metod vzreje in proizvodnje sladkovodnih rib zagotavljalo 
vzdržnost sladkovodnega ribogojstva v regiji. 
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9.1.4.1. Aktivnost 1: Razvoj lokalne oskrbe in dvig konkurenčnosti lokalnih 

proizvodov in storitev na globalnem trgu  

 

Opis aktivnosti: 
Aktivnost zajema podporo široki paleti dejavnosti, ki vplivajo na povečanje lokalne oskrbe z 
živili in drugimi proizvodi ter storitvami v regiji in zunaj njenih meja. 
Lokalna oskrba s hrano igra vse večjo in pomembnejšo vlogo tako pri ohranjanju lokalnega 
kmetijstva kot tudi pri izboljšanju zdravja potrošnikov, saj je ta zaradi kratkih verig bolj 
kakovostna. V sklopu obravnavanja tematike oskrbe s hrano ne gre prezreti potrebe po 
spodbujanju kmetovanja, zlasti na okolju prijazen način. V tej luči je potrebno spodbujati 
obdelavo neobdelanih in zaraščenih kmetijskih površin oz. prodajo ali oddajanja le-teh v 
najem s ciljem zagotoviti njihovo obdelanost in s tem povečati količine kmetijskih pridelkov in 
izdelkov na lokalnem in širšem trgu. V ta okvir sodi tudi spodbujanje urejanja površin za 
vrtove v mestih in izvajanja ostalih trajnostnih kmetijskih praks (npr. pridelava v rastlinjakih), 
ki pripomorejo k povečanju količin kvalitetnih kmetijskih pridelkov. Neobdelana zemljišča 
predstavljajo tudi potencial za testne nasade novih kmetijskih kultur. 
Spodbujati je potrebno ohranjanje avtohtonih, domačih semen in njihovo izmenjavo med 
kmetovalci ter obujati tradicionalno kmetijsko proizvodnjo. 
V Goriški regiji h konceptu dviga lokalne oskrbe ni moč pristopiti brez razvoja sistema 
namakanja, zato se bo spodbujalo projekte, ki bodo težili k tehnološki posodobitvi obstoječih 
sistemov in k vzpostavitvi novih racionalnih ekonomsko vzdržnih in okoljsko sprejemljivih 
sistemov namakanja in ostalih potrebnih sistemov za izboljšanje stanja v kmetijski panogi. 
Pred investiranjem sredstev v pripravo dokumentacije za izgradnjo novih vodnih 
zadrževalnikov in namakalnih sistemov je smotrno preveriti funkcionalnost in optimalno 
izkoriščenost obstoječe namakalne infrastrukture (npr. vodni zadrževalnik Vogršček  
v Vipavski dolini). 
Pri trajnostnemu razvoju kmetijstva ne gre prezreti pomena spodbujanja razvoja čebelarske 
dejavnosti, posebno še ekološkega čebelarjenja, pa tudi medičarstva. 
V sklopu aktivnosti se bo podpiralo vse dejavnosti, ki bodo pripomogle k razvoju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in inovativnih pristopov promoviranja kmetijskih dejavnosti, kot so npr. 
učne in mojstrske kmetije. Spodbujalo se bo sodelovanje, povezovanje in združevanje 
kmetovalcev za skupne nastope na tržišču (vzpostavljanje mrež, konzorcijev, kolektivnih 
tržnih znamk, združevanje v kooperative oz. zadruge ...) saj bo to pripomoglo k izboljšanju 
kvalitete produktov in k dvigu konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Smotrna  
je nadgradnja do sedaj izvedenih aktivnosti na področju skupnih tržnih znamk produktov 
podeželja, kot sta npr. Grape in So(n)čno. Združeni kmetovalci bodo tudi lažje vstopali  
v sisteme oskrbe (javna naročila) s kakovostno domačo pridelano hrano v javnih zavodih  
v regiji. 
Za zagotavljanje delovanja sistema lokalne oskrbe s hrano se bo podpiralo investicije v 
manjše skupne predelovalnice, skladiščne (npr. skladišča, hladilnice) in distribucijske 
prostore. Spodbujalo se bo razvoj učnih centov za posamezne kmetijske prakse, za namene 
izboljšanja trženja pa razvoj kmečkih tržnic, ureditve razstavno-promocijskih prostorov, 
prostorov za degustacije in trženje produktov, inovativne oblike sodelovanja s potrošniki, kot 
je npr. partnersko kmetijstvo in podobno. 
Podpirati je smotrno trženjske aktivnosti, ki bodo vplivale na dvig dodane vrednosti 
kvalitetnim lokalnim produktom in storitvam; tudi promocijske dogodke kot so prireditve  
in festivali in ostale aktivnosti povezane s podeželskim turizmom. 
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V sklopu te aktivnosti se bo spodbujalo tudi gozdarsko dejavnost, in sicer v luči trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi. Podpirati je smotrno promoviranje in spodbujanje lastnikov gozdov 
za vključitev v regijsko certifikacijo gozdov PEFC. Za trajnostno gospodarjenje z gozdovi je 
potrebno tudi načrtovanje in urejanje gozdnih cest, vlak in protipožarnih gozdnih prometnic. 
 
Potencialni viri sofinanciranja projektov: ukrep PRP-ja 2014–2020 LEADER v okviru 
izvajanja pristopa CLLD in ostali ukrepi PRP 2014–2020, Programi ETS 2014–2020 
(Čezmejni program Slo-Ita), občinski, nacionalni viri in zasebni viri. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Lokalna oskrba s hrano na območju Goriške regije 
Razvojna agencija 
ROD Ajdovščina 

4.800.000 

Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških Brdih Konzorcij partnerjev 19.473.000 

 

9.1.4.2. Aktivnost 2: Spodbujanje razvoja trajnostnega sladkovodnega 

ribogojstva in ribištva 

 

Opis aktivnosti 
Vode rek, potokov in jezer so strateška dobrina regije. Aktivnost je namenjena tako 
ohranjanju avtohtonih vrst rib z njihovo vzrejo, trajnostnemu gospodarjenju z vodotoki in 
bogastvom vodnega življenja kot tudi razvoju sladkovodne akvakulture. 
V sklopu te aktivnosti se bo spodbujalo predvsem investicije v novogradnjo, obnovo in 
razširitev ribogojnic v regiji. V okvir aktivnosti sodi tudi spodbujanje inovativnih projektov s 
področja sladkovodnega ribogojstva, npr. vzpostavitev učnih ribogojnic z vodenimi ogledi, in 
urejanje ribiških domov. 
Dejavnosti informiranja, raziskovalne in trženjske dejavnosti so velikega pomena za razvoj in 
dvig konkurenčnosti ribogojskega sektorja zato se bo spodbujalo tudi tovrstne projekte.  
V okviru te aktivnosti se bo spodbujalo tudi razvoj produktov za trajnostni ribiški turizem s 
strani ribiških družin in ostalih partnerjev v regiji. 
 
Potencialni viri sofinanciranja projektov: ukrep PRP-ja 2014–2020 LEADER v okviru 
izvajanja pristopa CLLD, sredstva za spodbujanje sladkovodne akvakulture v okviru izvajanja 
pristopa CLLD, Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Programi evropskega teritorialnega sodelovanja 

2014–2020 (Čezmejni program Slo-Ita), viri ribiških družin in zasebni viri. 
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Razširitev ribogojnice na Tolminki Faronika d.o.o. Tolmin 500.000 

Dvig dodane vrednosti proizvodom iz akvakulture 
LAS za območje občin 
Kanal, Tolmin, Bovec, 
Kobarid 

1.000.000 
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9.1.4.3. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa so skupno opredeljeni 4 projekti, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 25.773.000 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

4 25.773.000 € 2015–2020 

EKSRP (CLLD): 
ESRR (CLLD): 
ESPR (CLLD): 

EKSRP: 
ESRR: 
ESPR: 

Sredstva prijaviteljev in partnerjev: 
Zasebna sredstva:  

600.000 € 
600.000 € 
500.000 € 
250.000 € 
960.000 € 
19.459.350 € 
1.213.650 € 
2.190.000 € 

 

9.2. UKREPI IN AKTIVNOSTI V OKVIRU PRIORITETE IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

9.2.1. Ukrep 1: Izboljšanje pogojev za življenje posameznih kategorij 

prebivalcev 

 

Cilj ukrepa z izvajanjem programov, povečanjem njihove dostopnosti ter z naložbami 
(novogradnje in energetske sanacije) ustvariti boljše pogoje za življenje posameznih kategorij 
prebivalstva. 
 
Kazalniki in viri spremljanja: 

- število novih izobraževalnih programov s področja zdravja (2013: 3 programi, 2020: 13 
programov), vir: izvajalci programov, 

- zadovoljstvo pacientov, vključenih v psihiatrično zdravljenje in oskrbo v skupnosti 
(2013: ocena 3, 2020: ocena 4,5), vir: izvajalci programov, 

- število družinskih centrov v regiji (2013: 0, 2020: 14), vir: občine, 
- število investicij lokalnih skupnosti in drugih nosilcev, izvedenih za izboljšanje pogojev 

različnih ciljnih skupin (2014: 0), vir: občine v regiji. 

 

Kratek opis: 
Z izvajanjem programov za ranljive ciljne skupine s ciljem povečanja njihove socialne 
vključenosti ter z izvajanjem ukrepov za krepitev zdravja bomo izboljšali pogoje za življenje 
prebivalstva regije. Prav tako bodo k temu pripomogle tudi lokalne skupnosti in drugi nosilci z 
investicijami na različnih področjih družbenega življenja. 
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9.2.1.1. Aktivnost 1: Izvajanje ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravstvu 

s krepitvijo zdravja prebivalstva 

 

Kratek opis:  
Aktivnost je usmerjena v nadaljnjo krepitev zdravja in aktivnega življenja prebivalstva, za kar 
so si ustrezne institucije v regiji prizadevale že v preteklih letih, s poudarkom na ranljivih 
ciljnih skupinah še posebej pa ranljivih skupin, ter izboljšanju življenjskega sloga prebivalcev 
v regiji, ki preprečuje ali upočasnjuje pojav dejavnikov tveganja za zdravje. Novi programi 
bodo pripomogli k prehodu iz institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Več zdravja v regiji  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje Območne 
enote Nova Gorica 

350.000 

Oskrba v skupnosti 
Psihiatrična bolnišnica 
Idrija 

2.100.000 

 

9.2.1.2. Aktivnost 2: Povečanje socialne vključenosti prebivalstva z večanjem 

dostopnosti in kvalitete storitev 

 

Kratek opis:  
Z izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov ter povečanjem socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih 
skupin prebivalstva se zmanjšuje tveganje revščine 
Aktivnost je usmerjena v spodbujanje socialne vključenosti z dostopom do družbenih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev, ter k prehodu iz institucionalnih storitev na skupnostne 
oblike storitev. Med drugim bodo programi odgovarjali tudi na raznolike potrebe, povezane s 
sodobnim starševstvom in družinskim življenjem, z namenom dnevnega srečevanja tako 
otrok kot staršev na način formalnega in neformalnega druženja. V tem delu je RRP 
smiselno usklajen z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014–
2016 za Goriško regijo, ki je bil pripravljen julija 2014 v okviru regijske koordinacijske skupine 
(dostopen na Centru za socialno delo Nova Gorica).  
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Družinski center 
Medobčinsko društvo 
prijateljev mladine za 
Goriško 

367.200 

Socialno vključevanje oseb z okvaro vida v okolje na 
Severnem Primorskem 

Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih 
Nova Gorica 

660.000 

Možnost izbire Ozara Slovenija 310.000 

Družinski center Noetova barka Škofijska Karitas Koper 947.000 

Mostovi 
Fundacija Most 
ustanova 

5.568.000 

(Medgeneracijska) stanovanjska zadruga (kooperativa) 
POTENCIAL, Inštitut za 
revitalizacijo podeželja, 
Lokovec  

45.000.000  
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Informativna pisarna – usmerjanje – vključevanje v socialne 
programe 

Medobčinsko društvo 
invalidov Goriške 

784.844 

Svetovanje, informiranje in motivacija za zmanjševanje 
tveganja škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi 
(terapevtsko – motivacijski program) 

Zveza klubov 
zdravljenih alkoholikov 
Slovenija 

376.000 

Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov z namenom zaposlovanja ranljivih 
ciljnih skupin v NVO - socialno podjetništvo / družbeno 
gospodarstvo 

Predlagatelj: Ustanova 
fundacija BIT Planota in 
Svet NVO Severne 
Primorske 

215.000 

Mladi Severne Primorske 
Inštitut za mladinsko 
politiko, Ajdovščina 

991.300 

 

9.2.1.3. Aktivnost 3: Izboljšanje pogojev na področju družbenih 

dejavnosti/investicije 

 

Kratek opis:  
Aktivnost bo še nadalje prispevala k izboljšanju pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok, 
ustvarjanju pogojev za študente, za izvajanje programov za mladino ter izboljšanju pogojev 
za kulturne, športne, rekreativne in družabne dejavnosti. Aktivnost je usmerjena tudi k 
zagotavljanju prostorskih pogojev za povečanje mobilnosti in izboljšanje bivanjskih razmer za 
ranljive skupine.  
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Investicije na področju družbenih dejavnosti Občine v regiji, zavodi 47.900.000 

Prostor brez ovir 
RRA Severne 
Primorske d.o.o. Nova 
Gorica 

357.000 

 

9.2.1.4. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa je skupno opredeljenih 13 projektov, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 104.935.044 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

14 1.096.235.044 € 2015–2020 

ESS in nacionalna sredstva:  
ESRR in nacionalna sredstva 

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
Podjetja: 

15.884.385 € 
23.840.000 € 
52.701.959 € 
13.500.000 € 
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9.2.2. Ukrep 2: Ohranjanje in razvoj snovne in nesnovne dediščine 

 

Cilj ukrepa je ohranitev, oživitev in primerna raba snovne in nesnovne kulturne dediščine. 
 
Kazalnika in viri spremljanja: 

- število novo obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine bo do leta 2020 
poraslo na 15 (stanje 2014: 0), vir: MRRA. 

 
Kratek opis ukrepa: 
Ohranjanje spominov preteklih časov in življenja prednikov je težnja vsake civilizacije. 
Kulturna dediščina je pomemben oblikovalec imidža določenega območja, zato je ohranjanje 
in obnavljanje tako materialne kot tudi nesnovne dediščine nuja. Bogata in raznolika 
dediščina sodi med pomembne endogene potenciale regije za vključitev v razvoj turistične 
ponudbe in oblikovanje turističnih produktov. Ukrep vključuje tako investicijske kot tudi tako 
imenovane mehke aktivnosti. Investiranje v obnovo objektov kulturne dediščine je smotrno 
ob sočasni pripravi ustreznih programov revitalizacije teh objektov z ustreznimi upravljalskimi 
načrti in vsebinami, ki bodo lahko dolgoročno zagotavljale samostojno vzdrževanje objektov. 
 

9.2.2.1. Aktivnost 1: Ohranjanje, revitalizacija in kapitalizacija območij in 

objektov kulturne dediščine 

 

Opis aktivnosti 
Aktivnost zajema predvsem investicijski del področja ohranjanja in revitalizacije kulturne in 
tehnične dediščine. Spodbujalo se bo urejanje območij, ki so spomeniško zaščitena in/ali 
predstavljajo tradicionalni prostor srečevanja, z namenom izboljšanja njihovega izgleda, 
dviga privlačnosti in ustvarjanja pogojev za prostore druženja. Ta območja zahtevajo 
celostne pristope k obnovi in revitalizaciji, saj je potrebno upoštevati njihovo identiteto.  
Obnavljanje objektov in spomenikov kulturne in tehnične dediščine bo smotrno le, v kolikor 
bodo predlogi projektov podkrepljeni z ustreznimi programi revitalizacije, ki bodo vključevali 
kasnejšo vsebino v obnovljenih objektih oz. upravljanje spomenikov. 
V ta sklop sodi tudi vzpostavljanje muzejev, muzejev na prostem, malih muzejev, muzejskih 
zbirk, galerij, razstavnih prostorov in ostalih kulturnih ustanov tako v mestnih središčih kot na 
podeželju, ki bodo z vzpostavitvijo in s svojim delovanjem pripomogla k ohranjanju dediščine 
v regiji. 
 
Potencialni viri sofinanciranja projektov: ukrep PRP-ja 2014–2020 LEADER v okviru 
izvajanja pristopa CLLD, OP 2014–2020, Programi ETS 2014–2020 (Čezmejni program Slo-
Ita), občinski, nacionalni viri (MK) in zasebni viri. 
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Obnova in oživitev vaških jeder in območij kulturne dediščine 
v Goriški regiji 

MRRA 4.500.000 
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9.2.2.2. Aktivnost 2: Spodbujanje ohranjanja dediščinskih znanj in produktov in 

njihovo umeščanje v nadaljnji razvoj 

 

Opis aktivnosti 
Aktivnost zajema predvsem tako imenovane mehke vsebine področja ohranjanja dediščine. 
Ohranjanje tradicionalnih znanj, veščin, šeg in navad je ključnega pomena za ohranitev 
identitete določenega območja. Nesnovna kulturna dediščina vsebuje široko paleto 
nesnovnih dobrin, kot so ljudsko pripovedništvo, uprizoritvene umetnosti, kulinarika, šege in 
navade, rituali in praznovanja, tradicionalna kmetijska in rokodelska znanja, zdravilstvo in 
zeliščarstvo, hišna in ledinska imena, ki se prenašajo iz roda v rod. Ta dediščina se zaradi 
svoje nesnovnosti rada izgublja tekom prenosa generacij, čeprav je ključna za ohranitev 
identitete pokrajine in ljudi, poleg tega pa predstavlja potencial za bogatitev turistične 
ponudbe in obenem razvoj podjetniških idej. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
obravnavi žive kulturne dediščine, ki jo prepoznava stroka in je utemeljena kot pomembna 
sestavina kulture, saj močno priča o načinu življenja v preteklosti in kulturni raznolikosti ter 
predstavlja vez med preteklostjo in sodobnostjo. 
V ta sklop sodi tudi podpora razvojnim projektom vzpostavljanja centrov za proučevanje  in 
ohranjanje dediščine. Spodbujati je potrebno oblikovanje in izvajanje programov usposabljanj 
za pridobivanje teoretičnih, predvsem pa praktičnih dediščinskih znanj in veščin z različnih 
področij, npr. rokodelstvo, gradbeništvo v preteklosti, oglarjenje, sodarstvo, klekljanje, 
pletarstvo, svečarstvo in ostalo. Izrednega pomena bo skrb za prenos tovrstnih znanj in 
veščin na mlajše generacije. 
V okviru te aktivnosti se bo spodbujalo tudi etnološke prireditve, saj tovrstni dogodki 
predstavljajo nepogrešljiv prostor neposrednega seznanjanja tako domačinov kot 
obiskovalcev z običaji in navadami določenega območja in na ta način predstavljajo 
pomemben člen v ohranjanju nesnovne dediščine. 
 
Potencialni viri sofinanciranja projektov: ukrep PRP-ja 2014–2020 LEADER v okviru 
izvajanja pristopa CLLD, razpisi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Programi ETS 
2014–2020 (Čezmejni program Slo-Ita), občinski in zasebni viri. 
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Tradicije Goriške MRRA 500.000 

 

9.2.2.3. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa sta skupno opredeljena 2 projekta, ki odražata razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njuna ocenjena vrednost 
znaša 5.000.000 EUR.  
 

 

 

 

 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

151 
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

2 5.000.000 € 2015–2020 
EKSRP (CLLD):  

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
Podjetja: 

2.550.000 € 
2.350.000 €. 
100.000 € 

 

9.2.3. Ukrep 3:  Zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev 

 

Cilj ukrepa je izboljšati bivalne pogoje za prebivalstvo regije: 

- uravnotežena ponudba primernih stanovanj, 
- lažja dostopnost do stanovanj, 
- kakovostna in funkcionalna stanovanja, 
- večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. 

 
Kazalniki in viri spremljanja: 

- število dokončanih stanovanj, pridobljenih z novogradnjo, povečavo in spremembo 
namembnosti po letih (izhodiščno stanje 2012: 291, izhodiščno stanje 2012 Slovenija: 
4.307), vir kazalnika: SURS, 

- število dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb (število stavb in število stanovanj v 
njih, površina stanovanj) po letih (izhodiščno stanje 2012: število stavb: 217, število 
stanovanj v stavbah: 192; izhodiščno stanje 2012 Slovenija: število stavb: 3.205, 
število stanovanj v stavbah: 3.095), vir kazalnika: SURS, 

- stanovanjske površine namenjene socialno šibkejšim ciljnim skupinam glede na 
izhodiščno stanje izraženo z indeksom (izhodiščno stanje v letu 2013: 100, ciljno 
stanje 110), viri: občine in stanovanjski skladi. 

 
Kratek opis: 
Z ukrepom želimo v regiji pridobiti ustrezna neprofitna stanovanja (posebni poudarek na 
ciljnih skupinah socialno šibkejših in mladih) in bivalne enote ter razvijati modele različnih 
oblik gradnje oz. obnove stanovanj (npr. stanovanjske kooperative, odplačni najemi …). Cilj 
ukrepa je tudi obnova starejših objektov na podeželju in njihova adaptacija za namene 
urejanja neprofitnih stanovanj. Potencialni vir sredstev za izvedbo tega ukrepa predstavljata 
Program razvoja podeželja 2014-2020 in Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
 

9.2.3.1. Aktivnost 1: Zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev za 

določene ciljne skupine 

 

Opis aktivnosti 
Aktivnost je usmerjena v zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev za določene ciljne 
skupine, predvsem za socialno šibkejše in mlade. 
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Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Gradnja in obnova stanovanj (funkcionalna prenova) 
predvsem za socialno šibke skupine in mlade 

Lokalne skupnosti v 
Goriški razvojni regiji 

20.000.000 

 

9.2.3.2. Okvirno finančno ovrednotenjein predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa je skupno opredeljen 1 projekt, ki odraža razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njegova ocenjena vrednost 
znaša 20.000.000 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

1 20.000.000 € 2015–2020 Javno-zasebno partnerstvo:  20.000.000 € 

 

9.3. UKREPI IN AKTIVNOSTI  V OKVIRU PRIORITETE TRAJNOSTNI 

OKOLJSKI, PROSTORSKI IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ 

REGIJE 

9.3.1. Ukrep 1: Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in 

povezovanje regije navzven 

 

Cilji ukrepa je razviti prepoznavna, s podeželjem povezana središča, in trajnostni razvoj 
regionalnega središča s čezmejno navezavo ter revitalizacija in razvoj prepoznanih 
problemskih območij.  
 
Kazalniki in viri spremljanja: 

- število državnih prostorskih načrtov (izhodiščno stanje 2013: 10, ciljno stanje 15), vir: 
ministrstva – MZIP, 

- število razvojnih projektov na urbanih, ogroženih in degradiranih območjih (izhodiščno 
stanje 2013: 0, ciljno stanje: 10), viri: občine, EZTS GO v Goriški regiji, 

- obseg  oziroma višina investicij v obnovo/prenovo  ter v ukrepe za preprečevanje 
posledic naravnih nesreč glede na izhodiščno stanje, izraženo z indeksom (izhodiščno 
stanje 2013: 100, ciljno stanje 107), viri: občine, ministrstva - MKO. 
 

Kratek opis: 
Namen ukrepa je povezati potencial mest (regijska in subregijska središča) s potencialom 
podeželja ter zagotoviti ukrepe k zmanjševanju vplivov naravnih nesreč, sanaciji degradiranih 
območij ter prilagajanje na podnebne spremembe  Zato so potrebna vlaganja v učinkovit in 
celovit prostorski razvoj, ki bo podpiral kakovost bivanja in grajenega okolja, povečal 
intenzivnost prenove in gradnje v urbanih (mestnih in vaških okoljskih) okoljih. V ta namen je 
potrebno upoštevati načela skupnega in participativnega prostorskega načrtovanja, 
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zagotoviti infrastrukturo in mobilnost prebivalcev in obiskovalcev in zagotoviti vlaganja v 
ukrepe za preprečevanje posledic naravnih nesreč in vremenskih vplivov. 
 

9.3.1.1. Aktivnost 1: Celovit prostorski razvoj regije 

 

Zaradi ohranjanja in krepitve policentričnega razvoja bo poseben poudarek na podpori 
urbanemu razvoju regionalnega in subregionalnih urbanih središč. Integralni projekti na 
področju urbanega razvoja so predvsem celovite urbane prenove oz. celoviti posegi na 
območju mest, ki bodo reševali razvojne cilje – trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost, 
podpora podjetništvu … V okviru pripravljalnih aktivnosti – priprave strategij trajnostnega 
urbanega razvoja bodo posebej preverjene degradirane površine urbanih mestnih območij in 
sicer opuščene oziroma neurejene poslovne cone in industrijske cone, poplavljene površine  
(odsotnost odvodnje zalednih in meteornih vod), socialno degradirana območja …  
Aktivnosti bodo usmerjene v nadaljevanje prizadevanj ohranjanja policentričnega razvoja 
regije in krepitvi omrežja naselij. 
Glede na zadnje razvojne pobude v okviru postopka sanacije zadrževalnika Vogršček, 
občine na območju katerih leži zadrževalnik in posredno zainteresirane občine (namakalno 
omrežje) razmišljajo o možnosti priprave skupnega regionalnega prostorskega načrta z 
namenom uskladitev razvojnih pobud z omejitvami in danostmi. 
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Trajnostni razvoj urbanih območij (regionalnega in 
subregionalnih središč) in sanacija degradiranih območij 

MONG in 
subregionalna središča 

25.000.000 

 

9.3.1.2. Aktivnost 2: Razvoj in krepitev ogroženih območij  

 

V zadnjih letih se povečuje ogroženost s poplavami, predvsem ob reki Vipavi ter ob 
vodotokih s hudourniškimi pritoki. Sistematični in povezan medsektorski pristop naj bi 
zmanjšal protipoplavno varnost. Ustrezni infrastrukturni posegi v regiji bodo zmanjšali 
okoljska tveganja (poplave, plazenja …) 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Protipoplavna varnost območja ob reki Vipavi (celovita 
obravnava gradbeni in drugi ukrepi) 

Občine v regiji 15.000.000 

Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih 
skupnosti na nesreče in okoljska tveganja v Severno 
primorski regiji 

RRA Severno 
Primorske d.o.o. Nove 
Gorica 

2.000.000 

 

 

 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

154 
 

9.3.1.3. Aktivnost 3: Evropsko teritorialno združenje 

 

Občina Gorica, MONG in Občina Šempeter-Vrtojba so z ustanovitvijo EZTS GO hotele 
združiti tri mesta v skupno vizijo načrtovanja, zato da bi svoje mrežne storitve razširile na 
širšo skupnost, ki obsega skoraj 80.000 prebivalcev na celotnem čezmejnem območju. V 
prograsmkem obdobju bo EZTS GO krepil institucionalizacijo in razvoj strateških vprašanj 
(skupna bolnišnica, mednarodna uiverza ...) ter izvajal aktivnosti v podporo izboljšanju 
kvalitete življenja v somestju. Pretekle aktivnosti bodo smiselno operacionalizirane – 
pripravljeni konkretni izvedbeni projekti na izbranih prioritetnih vsebinah: Soča (trajnostni 
turistični razvoj) in zdravstvo ter sociala (povezava bolnišnic in drugih zdravstvenih in 
socialnih programov) z namenom okrepitve povezane infrastrukture in programov. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO 
EZTS GO in partnerske 
občine 

6.000.000 
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Slika 2: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Karta omrežja 
naselij in prikaz pozicioniranja Nove Gorice kot središča mednarodnega pomena 

 

Na karti je prikazano doseganje stopnje načrtovanega ranga naselja, kot ga predvidevajo občinski OPN. Čeprav naselji Cerkno in Bovec ne 
dosegata nivoja medobčinskega središča, je njuna razvrstitev smiselna. Potrebno je krepiti funkcije teh dveh naselij, da dosežeta načrtovani nivo. 
Določena naselja presegajo nivo lokalnega središča, med njimi bi bilo najmanj Miren smiselno načrtovati kot pomembnejše lokalno središče. 
Naselja, ki nimajo nobene funkcije, pa so načrtovana kot pomembnejša lokalna središča, bi bilo smiselno načrtovati kot lokalna središča.  
Somestje Nove Gorice, Šempetra in drugih naselij v njunem urbanem območju je razvrščeno v rang nacionalnega središča. Zaradi izpostavljene 
lege in tvorjenja enotnega urbanega prostora z italijansko Gorico predlagam načrtovanje somestja kot središče mednarodnega pomena. Pri 
prikazu funkcij naselij so bili uporabljeni podatki, zbrani v projektu Attract-see (Testni primer za vzpostavitev sistema kazalnikov spremljanja stanja 
v prostoru na lokalni ravni, LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., junij 2013). Od centralnih funkcij naselij so upoštevane družbene 
dejavnosti v obsegu, navedenem v legendi in v viru podatka. 
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Slika 3: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Ogrožena območja 
in prikaz predlaganih projektov 

 

Na karti sta prikazani ključni investiciji – Protipoplavna varnost ob reki Vipavi in Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih skupnosti na 

nesreče in okoljska tveganja. Drugi prikazani podatki so povzeti iz Atlasa okolja in prikazujejo območja morebitnih omejitev, izhajajočih iz poplav, 

vodovarstvenih območij, stabilnosti tal in potresne ogroženosti, kjer so okoljska tveganja največja in so tako potencialna območja investicij.  
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9.3.1.4. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa so skupno opredeljeni 4 projekti, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 48.000.000 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

4 48.000.000 € 2015–2020 
ESRR in nacionalna sredstva 

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
Zasebna sredstva: 

40.800.000 € 
6.450.000 € 
750.000 € 

 

9.3.2. Ukrep 2: Krepitev dostopnosti in trajnostne mobilnosti v podporo 

konkurenčnosti regije  

 

Cilj ukrepa je povezana in usklajena infrastrukturna opremljenost regije ter razvoj trajnostne 
mobilnosti. 
 
Kazalniki in viri spremljanja:  

- obseg oziroma višina investicij v državno prometno infrastrukturo glede na izhodiščno 
stanje, izraženo z indeksom (izhodiščno stanje leto 2013: 100, ciljno stanje 105), vir: 
MZIP, 

- obseg oziroma višina investicij v lokalno prometno infrastrukturo, vključno z 
infrastrukturo za mirujoč promet glede na izhodiščno stanje, izraženo z indeksom  
(izhodiščno stanje leto 2013: 100, ciljno stanje 107), vir: občine, 

- število izvedenih projektov in ukrepov trajnostne mobilnosti glede na izhodiščno 
stanje, izraženo z indeksom (izhodiščno stanje leto 2013: 100, ciljno stanje: 110), vir: 
občine, 

- pokritost regije z dostopom do širokopasovnega omrežja (izhodiščno stanje 65 %, 
ciljno stanje 95 %), vir: agencija. 
 

Kratek opis: 
Poleg zagotavljanja ustrezne prometne infrastrukture je potrebno zagotoviti ustrezno 
prometno povezanost regije v smislu zagotavljanja trajne mobilnosti. Poseben poudarek bo 
dan na izboljšanje dostopnosti in razvoj celostne trajnostne in dostopne mobilnosti v mestih 
ter izboljšanje izvajanja javnega potniškega prometa. 
 
Zaradi odsotnosti kvalitetnih širokopasovnih povezav , ki so pogoj tako za kvalitetno bivanje, 
kot v podporo gospodarskemu razvoju, bo izveden ukrep za zagotovitev pokritosti regije s 
širokopasovnimi povezavami. Potencialni vir sredstev za izvedbo tega ukrepa predstavljata 
Program razvoja podeželja 2014-2020 in Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
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9.3.2.1. Aktivnost 1: Razvoj prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti 

 

Vodilo regije v okviru aktivnosti trajnostne mobilnosti in razvoja prometne infrastrukture je 
zadovoljiti potrebe vseh delov regije po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter zagotoviti 
ustrezno prometno povezanost za krepitev konkurenčnosti vseh delov regije in varno 
prometno infrastrukturo. Z ukrepi prometne politike in investicijskimi posegi želimo  
zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in 
manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Investicije na 4. razvojni osi 
(manj na odsekih, ki se nanjo navezujeta: Kobarid – Bovec, Peršet-Nova Gorica) že potekajo 
(rekonstrukcije in modernizacije odsekov «Keltike«, kar bo pomembno pripomoglo k 
izboljšanju povezanosti predvsem Zgornjega Posočja z osrednjo Slovenijo. 4. razvojno os 
pristojni resor, kot predvideno pripravo in izvedbo posegov/investicij v izgradnjo novih 
povezav (npr. trasa Cerkno-Hotavlje) ni vključil v Operativni program izvajanja evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Regija pričakuje, da bo z razvojnega vidika 
prednostni sektorski investicijski projekt ustrezno umeščen v Strategijo prometne 
infrastrukture, ki jo pripravlja država. Izgradnja te osi odpira dostopnost iz Goriške regije proti 
10. evropskemu koridorju. 
Aktivnosti preteklih let na področju zagotavljanja varnih notranjih prometnih povezav, 
izboljšanja prometne dostopnosti regije in povezanosti bodo nadgrajene s prizadevanji na 
področju krepitve trajnostne mobilnosti in skupnega načrtovanja prometa na območju celotne 
oziroma zaključenih območij regije. V okviru priprave celostnih prometnih strategij bo 
preverjen in ovrednoten pomen železniške povezave med Severno Primorsko in Gorenjsko. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

4. razvojna os in krepitev cestnih povezav z regijskim 
središčem 

Republika Slovenija, 
MZIP 

20.000.000
80

 

Razvoj regionalnega kolesarskega omrežja
81

 MZIP/lokalne skupnosti 12.000.000 

Projekti krepitve trajnostne mobilnosti ICRA d.o.o. Idrija 9.750.000 

Intermodalni logistični center Vrtojba 
Občina Šempeter-
Vrtojba 

25.766.000 

Regijski poligon varne vožnje GAS Vrtojba 2.500.000 

 

9.3.2.2. Aktivnost 2: Razvoj kakovostne informacijsko-komunikacijske 

infrastrukture 

 

Kvalitetne informacijske povezave so v današnjem času osnovna infrastruktura ne le urbanih  
ampak tudi podeželskih območij. Pomembno vplivajo na možnost razvoja poslovnih 
dejavnosti, zato je zagotovitev le-teh in pokritje večinskega dela regije pomembna aktivnost 
programskega obdobja. Regija bo s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo RS  v letu 2010 zavrnjenega projekta GOŠO projekt novelirala ter kandidirala za 

                                                           
80

 Ocena vrednosti izhaja iz dosedanjih investicij; za točnejšo oceno bo potrebno poznati prometno strategijo in izdelati ustrezno 

dokumentacijo (ki pa je v pristojnosti države). 
81

 Podrobneje razdelano v prilogi v projektu Razvoj regionalnega kolesarskega omrežja; posamezni podprojekti bodo v 

nadaljevanju konkretizirani, dodani bodo po potrebi tudi novi 
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pridobitev  sofinanciranja s sredstvi EU za izgradnjo ustrezno zmogljivega širokopasovnega 
omrežja na območju belih lis.  
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Gradnja, vzdrževanje in upravljanje odprtega 
širokopasovnega omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij v 
občinah Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 

Občine 36.120.500,00 
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Slika 4: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Trajnostna 
mobilnost s prikazom predlaganih investicij 

 

Na karti trajnostne mobilnosti je v povezavi s prometno infrastrukturo prikazanih  vseh pet načrtovanih investicij ter nekatere prostorske  vsebine, 
ki se nanje navezujejo. Kolesarsko omrežje je prikazano z glavnimi smermi povezovanja regije navzven in glavnimi notranjimi povezavami 
regijskega pomena, kapilarne povezave niso prikazane. Nadalje so prikazane ceste, po katerih poteka javni potniški promet in ga je potrebno 
ohranjati in nadgrajevati. Prikazana so naselja, kjer je potrebno urediti oziroma nadgraditi sistem mirujočega prometa. Nenazadnje je prikazano 
tudi obstoječe železniško omrežje s postajališči, katerega vlogo je potrebno ponovno ovrednotiti.  
Iz vidika jačanja prometnih povezav regije navzven in regije z regijskih središčem so izpostavljene četrta razvojna os in druge glavne prometne 
povezave vseh koncev regije z Novo Gorico. 
Na karti je aktivnost Razvoj kakovostne informacijsko komunikacijske tehnologije prikazana le kot investicija. Karta ne prikazuje opremljenosti 
območij s širokopasovnim omrežjem. Podatka o hitrosti prenosa podatkov, ki je bistven kazalnik opremljenosti, za teritorij Goriške regije namreč 
nismo uspeli pridobiti.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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9.3.2.3. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa je skupno opredeljenih 6 projektov, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 106.136.500 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

6 106.136.500 € 2015–2020 
ESRR in nacionalna sredstva 

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
Zasebna sredstva: 

97.625.000 € 
4.246.500 € 
4.265.000 € 

 

9.3.3. Ukrep 3: Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite 

rabe energije 

 

Cilj ukrepa je zagotoviti celovito in povezano upravljanje porečja Soče, varovanje  in 
izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje optimalne opremljenosti regije z okoljsko 
infrastrukturo, zagotavljati večjo energetsko samostojnost regije, povečati pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov, izboljšati učinkovitost rabe energije in izvesti ukrepe ter tako 
prispevati k ciljem nizkoogljične družbe in sicer v smeri vzpostavitve in krepitve modela 
pametne skupnosti. 
 
Kazalniki in viri spremljanja: 

- število investicij v energetsko sanacijo javnih stavb glede na izhodiščno stanje, 
izraženo z indeksom  (izhodiščno stanje v letu 2013: 100, ciljno stanje 110), vir: 
občine, 

- delež prečiščene odpadne vode izpuščene iz javne kanalizacije (stanje 2012: 54,3, 
ciljno stanje: 90 %), vir: SURS, 

-  delež gospodinjstev z zagotovljeno kvalitetno javno oskrbo z vodo glede na 
izhodiščno stanje, izraženo z indeksom (stanje 2013: 100, ciljno stanje 105), vir: 
občine, 

- delež ločeno zbranih odpadkov glede na celotno količino zbranih odpadkov (stanje 
2012: 53,47 %, ciljno stanje: 75 %), vir: SURS. 
 

Kratek opis:  

Za doseganje pomembnega dela ciljev varstva okolja je potrebno urediti celovit sistem 
ravnanja z odpadki, vključno z izvajanjem ukrepov za preprečevaje nastajanja odpadkov ter 
zagotoviti priključitev gospodinjstev na ČN oziroma zagotovitev ustreznega individualnega 
čiščenja odpadnih vod gospodinjstev. Drugi pomemben vidik, ki lahko pripomore k 
izboljšanju stanja v okolju, je izboljšanje učinkovitosti poslovanja gospodarskih javnih služb. 
Načelo trajnostnega razvoja je vodilo regije, zato so okoljevarstvene vsebine upoštevane v 
možni meri v vseh gospodarskih dejavnostih. 
Pri učinkoviti rabi energije gre predvsem na eni strani za ozaveščanje prebivalcev in 
lastnikov ter upravljavcev objektov glede možnosti izvajanja ukrepov za učinkovito rabo 
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energije: energetska obnova in trajnostna gradnja, na drugi strani pa za izvajanje konkretnih 
ukrepov energetskih sanacij ter vlaganj v energetsko učinkovite ogrevalne sisteme. 
Glede na značilnosti regije (vodnatost in visok delež gozdnega območja) bodo prizadevanja 
usmerjena v pripravo investicij za pridobivanje električne in toplotne energije, usklajena z 
drugimi dejavnostmi. 
 

9.3.3.1. Aktivnost 1: Celovito upravljanje porečja reke Soče  

 

Celovito upravljanje porečja reke Soče (skupaj z vsemi njenimi pritoki) je v prvi vrsti 
namenjeno usklajevanju interesov na, ob in izven vodnega prostora, saj gre pri upravljanju 
tako za vodarsko kot prostorsko vprašanje. Regija bo s predlaganim projektom nadgradila 
projektne aktivnosti določenih čezmejnih (CAMIS …) in transnacionalnih projektov (SEE 
RIVER,…) ter odgovorila na pogosto izpostavljeno nepovezanost sektorjev in deležnikov v 
prostoru. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Vzpostavitev celovitega in povezanega upravljanja porečja 
Soče 

Fundacija za Sočo, 
Posoški razvojni center 

3.675.000 

 

9.3.3.2. Aktivnost 2: Razvoj okoljske infrastrukture in optimalno delovanje JGS  

 

Kljub neuspeli izvedbo RCERO Nova Gorica želijo občine vzpostaviti sodelovanje pri 
prizadevanjih za zmanjševanje odpadkov in racionalizacijo služb za zbiranje in obdelavo 
komunalnih odpadkov. Načrtuje se zagotovitev zakonskih pogojev v povezavi s priključitvijo 
gospodinjstev na ČN oziroma zagotovitev ustreznega individualnega čiščenja odpadnih vod 
gospodinjstev. Regija (občine) bodo skladno z operativnimi programi odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda nadaljevala s postopno izgradnjo okoljske infrastrukture ter preverila ustrezne 
možnosti zagotavljanja opremljenosti z okoljsko infrastrukturo na območjih z razpršeno 
gradnjo. Glede na pripravljen, vendar neizveden projekt R CERO Nova Gorica bodo skladno 
z interesi in možnostmi preverjene možnosti vzpostavitve skupnega centra za zbiranje in 
obdelavo oziroma predelavo odpadkov.  
 

Projekt Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Zagotavljanje kvalitetne okoljske infrastrukture in učinkovito 
upravljanje  

Lokalne skupnosti  85.000.000 

 

9.3.3.3. Aktivnost 3: Učinkovita in trajnostna raba energije  

 

Predlogi v sklopu tega področja vlaganj je povezan z doseganjem cilja na področju 
podnebnih sprememb in učinkovite rabe energije ter pripravi podlag za sistemski pristop k 
spremljanju porabe virov in pripravi ukrepov za zmanjševanje porabe in izgub. Gre se za 
realizacijo ukrepov opredeljenih v lokalnih energetskih konceptih občin. Projekti izkoriščenja 
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vodnega potenciala so z vidika posegov v vodotoke občutljivi, tako, da bodo idejni projekti 
pred konkretnim načrtovanjem skrbno preverjeni skozi študije upravičenosti. 
 

Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Energetska samooskrba regije preko projektov izvedenih po 
principu energetskega pogodbeništva 

GOLEA 52.300.000,00 

Izkoriščanje vodnega potenciala v energetske namene 
SENG, drugi zasebni 
investitorji 

46.000.000,00 
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Slika 5: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Ohranjanje in 
varstvo okolja 

 

Na karti sta prikazani  ključni okoljski investiciji. Za aktivnost Celovito upravljanje reke Soče so za boljše razumevanje prikazani vsi vodotoki 
porečja Soče znotraj regije, sicer pa se ukrep nanaša na celotno ozemlje regije. Pri aktivnosti Razvoj okoljske infrastrukture in optimalno delovanje 
JGS so prikazana naselja, kjer je skladno z Operativnim programom odvajanja in češčenja komunalnih odpadnih vod potrebno zgraditi 
kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. Kot neopremljena so prikaza le tista naselja, ki sploh nimajo kanalizacijskega omrežja. Pri naseljih, ki so 
prikazana kot opremljena, ni upoštevano, ali so ta zaključena z delujočo čistilno napravo in ravno tako ni upoštevano, če je obstoječe omrežje 
zadovoljivo, saj do zanesljivih podatkov v predvidenem času ni bilo mogoče priti – podrobnejši prikaz bo pripravljen v okviru priprave projekta. 
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Slika 6: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Načrtovana raba 
obnovljivih virov energije in učinkovita raba energije ter prikaz obstoječih energetskih 
objektov 

 

Na karti sta prikazani dve načrtovani investiciji ter potencialni in obstoječi trajnostni energetski viri, ki lahko prispevajo k sposobnosti energetske 

samooskrbe regije. 
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9.3.3.4. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa so skupno opredeljeni 4 projekti, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 182.268.000 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

4 186.975.000 € 2015–2020 
ESRR in nacionalna sredstva 

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
Zasebna sredstva: 

125.355.000 € 
13.448.000 € 
43.465.000 € 

 

9.3.4. Ukrep 4: Ohranjanje narave in kulturne krajine 

 

Cilj ukrepa je varovati naravne vrednote in kulturno krajino. 
 
Kazalnik in viri spremljanja: 

- število razvojnih in upravljavskih načrtov ter projektov na zavarovanih območij narave 
posebnih območjih (NATURA 2000) v regiji (izhodiščno stanje 2013: 0, ciljno stanje: 
15), vir: MRRA 
 

Kratek opis:  
Regija je posebej prepoznavna po izjemni krajinski raznolikosti in bogati biotski 
raznovrstnosti. Ukrepi so v podporo ohranjanju, varovanju in obnavljanju naravnih in 
krajinskih danosti.  
 

9.3.4.1. Aktivnost 1: Varstvo narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

koriščenje  potencialov varovanih območij narave, naravnih vrednot in 

območij s posebnim razvojnim potencialom  

 

Biotska raznovrstnost je primerjalna prednost Goriške regije. S celovitimi projekti (ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in razvoj ustreznih dejavnosti) želimo zagotoviti usklajen in trajnostno 
naravnan razvoj območij z ohranjeno biotsko raznovrstnostjo. Območja v področju Nature 
2000 oziroma varovana območja narave kot področja ohranjanja naravne dediščine 
zahtevajo posebno obravnavo, tako z vidika trajnostnega turizma, kot z vidika vzpostavitve 
naravovarstvenih režimov in ohranjanja biotske raznovrstnosti tega območja. To je mogoče 
doseči tudi z ustrezno oblikovanimi režimi za zmanjšanje tveganja poplav in zagotovitvijo 
ustreznih preventivnih sistemov za zagotavljanje poplavne varnosti, ki so pomembni tudi za 
porečja rek. Naravne danosti regije zahtevajo tudi oblikovanje ciljno usmerjenega pristopa k 
aktivnostim za samooskrbno regijo. Izjemnost biotske raznovrstnosti ter varovanih območij 
narave in naravnih vrednost je smiselno predstaviti v regijskem centru za promocijo in 
interpretacijo s smiselno navezavo na kulturno dediščino oziroma revitalizacijo objekta 
kulturnega spomenika (npr. grad Rihenbberk). 
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Projekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Razvojni projekt širšega območja Trnovskega gozda in 
Nanosa 

Zavod RS za varstvo 
narave ali Zavod za 
gozdove Slovenije 

1.800.000 

Razvojni projekt območja ob reki Vipavi 
Zavod RS za varstvo 
narave 

3.000.000 

Geopark Idrija – geopark regijskega pomena 
Center za idrijsko 
dediščino – Geopark 
Idrija 

2.200.000 

 

9.3.4.2. Aktivnost 2: Upravljanje zavarovanih območij narave in izkoriščanje 

potencialov teh območij v razvojne namene 

 

Razvoj zavarovanih območij narave je odvisen od aktivnega in kvalitetnega upravljanja, zato 
so v okviru aktivnosti predlagani konkretni ukrepi za celostni razvoj nacionalnega TNP-ja. 
Dejansko bi bilo smiselno pretekla razvojna prizadevanja zajeti v okviru celostne teritorialne 
naložbe na področju turizma. 
 

Projekt/podprojekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Triglavski narodni park  Skupaj: 35.200.000 

TNP Čisto povirje slovenskih voda 
TNP v sodelovanju z 
izbrano nosilno občino 

9.000.000 

Trajnostna mobilnost v TNP 
TNP v sodelovanju z 
izbrano nosilno občino 

3.300.00 

Ohranjena narava Pokljuke za vse 
TNP v sodelovanju z 
izbrano nosilno občino 

Se ne izvaja na 
območju TNP v 
Goriški razvojni regiji 

Znak kakovosti TNP: pot k višji dodani vrednosti in 
konkurenčnosti ponudbe v parku 

TNP 700.000 

TNP: Alternativni modeli oskrbe 
Posoški razvojni center, 
RRA Gorenjska BSC 

3.400.000 

Zaklad biotske raznovrstnosti pod Triglavom – 
poznavanje, ohranjanje in razvoj območja 

TNP 12.500.000 

Življenje na planinah TNP 1.600.000 

Zmerno je pravo za zdravo naravo TNP 1.000.000 

NE invazivnim vrstam v Triglavskem narodnem 
parku 

TNP  2.700.000 

Razvoj trajnostnega turizma, mreže informacijskih 
mest in parkovne infrastrukture 

TNP v sodelovanju s  
partnerji 

1.000.000 
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Slika 7: Grafični prikaz ukrepa/aktivnosti s pojasnilom posamezne karte: Ohranjanje in 
varstvo okolja 

 

Na karti so prikazane načrtovane investicije iz prve aktivnosti ter v eno investicijo združeni projekti iz druge aktivnosti, ki se nanaša na TNP. Ker 

se investicije nanašajo na območja Nature 2000 in njenih širitev, ekološko pomembna območja ter območja, ki so zaradi svoje vrednosti 

vzpostavljena kot krajinski parki, so le ta prikazana  kot podlaga investicijam.   
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9.3.4.3. Okvirno finančno ovrednotenje in predvideni viri financiranja na ravni 

ukrepa 

 

Na ravni ukrepa so skupno opredeljeni 4 projekti, ki odražajo razvojne potrebe regije. Viri 
financiranja so ovrednoteni na podlagi opredelitev v teh projektih. Njihova ocenjena vrednost 
znaša 42.200.000 EUR.  
 

Število 
projektov 

Skupna 
ocenjena 
vrednost 

Obdobje 
izvajanja 

Predvideni viri financiranja  

4 42.200.000 € 2015–2020 
ESRR in nacionalna sredstva: 

Sredstva prijaviteljev in partnerjev:  
40.079.500 € 
2.102.500 € 
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10. OKVIRNA FINANČNA OCENA VREDNOSTI RRP 
 

Grobo oceno finančne vrednosti izraženih razvojnih potreb Goriške regije smo ocenili na 
ravni prejetih projektnih predlogov in projektnih idej in le ta znaša 982.491.345 evrov. V 
navedeno vrednost niso zajete vrednosti državnih projektov, sektorskih projektov, regijskih 
projektov nacionalnega pomena ter vrednosti čezmejnih projektov.  
 
Vire financiranja, poleg tistih iz OP-ja predstavljajo še:  

- sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020 (iz programa skupaj na voljo 1,11 
mrd EUR) in s sredstvi Operativnega programa za razvoj slovenskega ribiškega in 
ribogojskega sektorja 2014–2020 (iz programa na voljo 24,8 mio EUR sredstev ESPR) 
se bodo v večinskem deležu sofinancirali projekti zasebne narave, ki bodo pripevali 
tudi k izboljšanju gospodarskega stanja v regiji (npr.: projekti kmetijskih gospodarstev, 
živilsko - predelovalnih podjetij, zasebnih ribogojnic). V okviru Programa razvoja 
podeželja velja izpostaviti ukrep LEADER, čigar sredstva se bodo delila preko pravil 
mehanizma CLLD tako za projekte nosilcev iz javnega sektorja, kot tudi zasebnega 
sektorja. Iz Programa razvoja podeželja je za izvajanje ukrepa LEADER namenjenih 
52 mio EUR., 

- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-
2020 (v nadaljevanju ESPR) (za projekte ribogojnic), 

- čezmejna programa evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljevanju ETS) 
(Slovenija–Italija in Slovenija–Avstrija), 

- programi ETS (Program Območje Alp, Program Mediteran, Jadransko-jonski program, 
Program Podonavje, Program Srednja Evropa, Program INTERREG EUROPE), 

- pa tudi: Obzorje 2020, EIB, Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL), 
Consumer Programme, COSME, Creative Europe (Culture, MEDIA and MEDIA + 
MSP), Erasmus+, Europe for Citizens, Health for Growth Programme, JASMINE, 
JEREMIE, JESSICA, JASPERS, LIFE, Environment and Climate Action, Rights and 
Citizenship, ipd. 
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11. OPREDELITEV SISTEMA SPREMLJANJA, VREDNOTENJA IN 

ORGANIZIRANOSTI IZVAJANJA RRP  
 

RRP se uresničuje z Dogovorom o razvoju regije, ki bo pripravljen za štiriletno obdobje. 
Dogovor o razvoju regije bo vseboval82: 

- povzetek RRP s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev 
regije ter prioritet in ukrepov, 

- seznam projektov, razvrščenih po prioritetah s podatki o nosilcih, imenih projektov ter 
finančno oceno posameznih projektov in zbirnika po virih sredstev, 

- seznam rezervnih projektov, razvrščenih po prioritetah s podatki o nosilcih, imenih 
projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnika po virih sredstev, 

- opis meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov, 
- razvrstitev sektorskih projektov po prioritetah z utemeljitvijo, 
- podrobno predstavitev posameznih projektov. 

 
Načrt priprave dogovora bo pripravila Severnoprimorska MRRA.  
 
Za spremljanje izvajanja RRP je odgovoren RSR, ki bo sprejemal letna in končno poročilo o 
izvajanju RRP. Poročila bo pripravila Severnoprimorska MRRA. Letno poročilo bo 
Severnoprimorska MRRA predložila MGRT-ju v treh mesecih po koncu koledarskega leta, 
končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku programskega obdobja. 
 
Letna in končno poročilo o izvajanju RRP bodo vključevala: 

- kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP ter njihov vpliv na 
doseganje ciljev RRP, 

- napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov, 
- dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov, 
- povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejete ukrepe za njihovo odpravo. 

 
Vrednotenje RRP bo izvajala Severnoprimorska MRRA na način, da se za posamezne 
vsebine ali celoten program zagotovijo neodvisni izvajalci vrednotenja. 

                                                           
82

 12. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih. 
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12. OPREDELITEV SISTEMA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA 

JAVNOSTI O NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU RRP 
 

Načeli obveščanja javnosti in ohranjanja partnerstva sta pomembni za uspešno pripravo in 
izvajanje vsakega razvojnega programa, še posebej pa za večletni strateški regionalni 
dokument, ki mora povezati številne razvojne partnerje na raznolikem in slabo povezanem 
območju. Vključevanje in sodelovanje javnosti zahteva tudi Uredba Komisije Evropske 
Skupnosti (št. 1159/2000) o ukrepih za informiranje in obveščanje javnosti, ko gre za 
finančno pomoč državam članicam iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada. 
 
Sodelovanje javnosti v pripravi RRP krepi usposobljenost in pripravljenost sodelujočih za 
soustvarjanje skupnih razvojnih ciljev in ukrepov, s tem pa tudi povečuje soodgovornost za 
njihovo izvajanje. Sodelovanje predstavnikov različnih področij, zanimanj in območij prispeva 
k uravnoteženim razvojnim usmeritvam, saj omogoča zadovoljitev interesov večjega števila 
ljudi, upoštevanje več pogledov, mnenj, izkušenj in znanj.  
 
Pomen sodelovanja javnosti je tudi v tem, da omogoči predstavitev tistih interesov in idej 
civilne družbe, ki imajo v postopku strokovne priprave in političnega usklajevanja manj 
možnosti sodelovanja, njihovo neupoštevanje pa bi lahko ogrozilo uresničljivost razvojnega 
programa ali njegovega posameznega ukrepa. 
 
Cilj informiranja in sodelovanja javnosti pri pripravi RRP je: 

- povečati seznanjenost javnosti s postopki in cilji priprave RRP ter njegovo vsebino,  
- spodbuditi različne segmente javnosti za sodelovanje pri pripravi, v postopku priprave 

pridobiti pripombe in predloge o gradivu, zagotoviti udeležbo javnosti na javnih 
predstavitvah in obravnavah ter ji tako omogočiti soustvarjanje razvojnih usmeritev, 

- krepiti pripadnost razvojnemu dokumentu ter tako zagotoviti podporo in vključevanje 
javnosti v pripravo in izvajanje ključnih regijskih projektov, 

- spodbujati različne partnerje k medsebojnemu sodelovanju ter oblikovanju skupnih 
aktivnosti in projektov, 

- vzpostaviti koordinirano in transparentno zbiranje projektnih idej in pripravo 
prednostnih regijskih projektov za izvajanje RRP v programskem obdobju 2014-2020. 

 
V fazo priprave osnutka RRP smo vključevali predvsem ključni organi za pripravo RRP, to 
sta organa RRS in po njegovi ustanovitvi RSR, v okviru katerega deluje pet strokovnih 
odborov. Člani odborov so predstavniki strokovne javnosti, lokalnih skupnosti, regijskih 
institucij, razvojnih agencij, izobraževalnih institucij, gospodarstva in nevladnih organizacij.  
 
Pri informiranju najširše javnosti smo se posluževali medijev, ki pokrivajo regijo, in spletnih 
strani Severnoprimorske MRRA in vseh štirih razvojnih agencij v regiji. 
 
Za zagotavljanje partnerskega sodelovanja smo pri pripravi in bomo tudi pri izvajanju RRP 
obveščali in v regionalne aktivnosti ter dogodke vključevali: 

- regionalne, območne in lokalne upravne organe in institucije, 
- strokovne, razvojne, izobraževalne in raziskovalne institucije, 
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- gospodarstvo in finančne institucije, 
- predstavnike civilne družbe in nevladnih organizacij, 
- institucije resornih ministrstev in Vlade Republike Slovenije. 

 
10. julija 2013 je bil ustanovljen RSR, pred tem pa je njegovo nalogo izvajal RRS. V januarju  
2013 je bil objavljen javni poziv širši javnosti za sodelovanje v delu petih odborov RSR. Javni 
poziv je bil objavljen na spletnih straneh RA-jev, ki so vključene v Severnoprimorsko MRRA. 
Poziv so RA-ji in koordinatorji poslali po elektronski pošti na več kot 200 naslovov: lokalnim 
skupnostim, strokovnim in stanovskim organizacijam, izobraževalnim institucijam, TNP-ju, 
študentskim klubom, nekaterim nevladnim organizacijam in zainteresiranim posameznikom. 
Sodelovanje v odborih je potrdilo 165 ljudi. 
 
Vsak odbor se je v fazi priprave RRP sestal trikrat. V oktobru 2012 in v maju 2013 smo 
organizirali delovno srečanje s predstavniki MGRT, na katerem so bili predstavljeni državni 
strateški dokumenti in usmeritve ter RRP. V februarju 2013 je bila v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico za severno Primorsko organizirana 
razvojna konferenca, na kateri smo predstavili izhodišča priprave RRP. V septembru 2013 
smo organizirali še srečanje članov RSR in gospodarstvenikom s ciljem izmenjave mnenj 
glede državnega dokumenta SPS, ki se tesno navezuje na pripravo RRP. V sredini aprila 
2014 je bila v sklopu priprave SPS v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije - 
Območno zbornico za severno Primorsko organizirana delavnica o razvojnih potencialih in 
smernicah regionalnega gospodarstva. 
 
Severnoprimorska MRRA je imela veliko neposrednih stikov s pripravljavci projektnih idej v 
regiji. Ključno je bilo sodelovanje med koordinatorji odborov, posameznimi člani odborov, 
drugimi zainteresiranimi posamezniki, predstavniki občin in strokovnih institucij. Z vsemi smo 
usklajevali pripombe in dopolnitve gradiv.  
 
S posameznimi nosilci projektnih predlogov smo organizirali delovne sestanke ter usklajevali 
pobude in projektne predloge. Preko članov odborov in občin je potekalo tudi informiranje 
širše javnosti na lokalnih ravneh in v različnih strukturah. 
 
V februarju 2013 so Severnoprimorska MRRA in vse štiri RA v regiji objavili javni poziv za 
predložitev regijskih projektnih predlogov in idej. Poziv smo po elektronski pošti poslali vsem 
članom RRS, RSR, članom odborov, občinam ter strokovnim, razvojnim in nevladnim 
organizacijam. Na nabor se je odzvalo veliko število zainteresiranih, prispelo je veliko 
projektnih idej, ki smo jih v zaključni fazi priprave osnutka smiselno povezovali in 
konkretizirali. 
 
Z gradivi, ki so nastajala v postopku priprave RRP, je Severnoprimorska MRRA sproti 
obveščala zainteresirano javnost in tako pripravila osnutek RRP. 
 
Aktivnosti vključevanja javnosti pri izvajanju RRP 
Partnerski in javen način dela, ki se je vzpostavil pri pripravi RRP, se bo ohranil in nadgradil 
v postopkih izvajanja RRP. 
 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

174 
 

Komunikacijska sredstva ter način spoštovanja načel partnerstva in enakopravnosti bodo 
izbrana glede na vsebino, namen in ciljno skupino, ki ji bosta informacija ali povabilo 
namenjena. 
 
Ključna komunikacijska sredstva so: 

- spletne strani Severnoprimorske MRRA in štirih RA, kjer bodo objavljene tekoče 
informacije o poteku izvajanja RRP, relevantnih dogodkih ter vsi pomembni dokumenti 
in podatki o stikih, 

- publikacija s kratko verzijo RRP-ja 2014-2020 v slovenskem jeziku, 
- članki in prispevki v različnih medijih (časopisi, radijske in TV postaje ...), 
- pisne informacije o ključnih dogodkih, posredovane v okviru elektronske pošte članom 

odborov, lokalnim skupnostim, javnim institucijam, gospodarstvu in nevladnim 
organizacijam, 

- tiskovne konference: na njih se bo predstavilo rezultate izvajanja RRP ter delovanje 
RSR in Severnoprimorske MRRA 

- razvojne konference, na katerih bomo predstavili rezultate izvajanja RRP in skušali 
uskladiti regionalne naloge za naprej, predvidoma enkrat letno. 

 
Enakopravnost, partnersko sodelovanje in zastopanost javnosti, lokalnih skupnosti in 
raznolikih območij znotraj regije pa se bo še naprej zagotavljalo predvsem: 

- z rednimi sejami RSR in delavnicami odborov v njegovem okviru, 
- s sodelovanjem razvojnih agencij v organih regije, tako na sejah Sveta regije kot tudi 

na sejah RSR, 
- z ohranjanjem principa mrežnosti, ki pomeni, da vsaka razvojna agencija v regiji 

opravlja strokovno in administrativno koordinacijo vsaj enega od odborov RSR in 
sodeluje pri delu vseh odborov RSR. 

 
Načrt komuniciranja z javnostjo je pripravila Severnoprimorska MRRA. V njem je 
opredeljena strategija informiranja in obveščanja javnosti v času izvajanja RRP, sistem za 
stike z javnostjo in celostna podobe RRP, RSR in Severnoprimorske MRRA, ki naj bi se 
uporabljale pri komunikacij z mediji. Severnoprimorska MRRA bo vzdrževala spletno stran in 
na različne načine sodelovala z mediji. 
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13. PREDSTAVITEV MEHANIZMOV IN PRISTOPOV ZA 

IZVAJANJE TERITORIALNE RAZVOJNE POLITIKE IN 

REGIJSKIH PROJEKTOV 
 
EU v obdobju 2014–2020 spodbuja celostne pristope k teritorialnemu razvoju, na nivoju 
projektov to pomeni možnost financiranja celovitih projektov iz več evropskih skladov, na 
nivoju mehanizmov pa gre predvsem za dva mehanizma (CTN in CLLD). V nadaljevanju 
pojasnjujemo načrtovano izvajanje mehanizmov v regiji ter pristop za izvajanje razvojnih 
ukrepov s sredstvi EU na čezmejnem prostoru (EZTS). 
 

13.1. IZVAJANJE MEHANIZMA CTN (CELOSTNE TERITORIALNE 

NALOŽBE) V REGIJI 

 

V obdobju 2007–2013 so upravičenci pristopali k izvajanju lokalne razvojne politike, 
sofinancirane z evropskimi sredstvi za regionalni razvoj, večinoma preko manjših ločenih  
investicij v infrastrukturo na področju okolja, cestne prometne infrastrukture, javne turistične 
infrastrukture, sociale in gospodarstva. Zaradi ugotovitve, da bi s povezovanjem vsebin / 
področij dosegli večje rezultate, se je Slovenija odločila, da bo v obdobju 2014 – 2020 razvoj 
določenih urbanih območij (mestih občin) in predvidoma razvoj edinega nacionalnega parka 
– TNP izvajala s pomočjo mehanizma celostne teritorialne naložbe (v nadaljevanju CTN), kar 
omogoča celostno izvajanje teritorialnih strategij. 
 

13.1.1. CTN urbanega območja MONG 

 

V Goriški regiji se bo lokalni razvoj z mehanizmom CTN izvajal v Mestni občini Nova Gorica 
in sicer na podlagi trajnostne urbane strategije mestnega območja te občine s ključnim 
namenom trajnostnega urbanega razvoja in celovite urbane prenove. Oboje bo pripomoglo k 
ustvarjanja novih delovnih mest v gospodarstvu in izboljšanjem bivalnega okolja.  
Ključni elementi CTN, ki se bo izvajala na podlagi trajnostne urbane strategije Mestne občine 
Nova Gorica, so: 

- območje je opredeljeno v okviru območja mestnih naselij MONG, 
- določeni medsebojno povezani ukrepi in 
- vzpostavljeno ozirom urejeno upravljanje CTN s strani Mestne občine Nova Gorica. 

 
Izvajanje aktivnosti v okviru CTN bo prispevalo k prostorskem in urbanističnem urejanju, 
načrtovanju razvoja mesta Nova Gorica z upoštevanjem somestja Nova Gorica–Šempeter-
Vrtojba, Gorica (IT) in njegovemu izvajanju ter zadovoljevanje komunalnih potreb. 
Z izvedbo CTN za trajnostni urbani razvoj MONG se pričakuje: večjo konkurenčnost Nove 
Gorice,  učinkovitejšo rabo virov v mestih (zrak, prostor …), večjo privlačnost in 
konkurenčnost. 
Celoviti projekti v okviru mehanizma CTN bodo predvidoma kombinirali  ukrepe iz vsaj dveh, 
lahko pa tudi več prednostnih naložb, ki se nanašajo predvsem na prenovo degradiranih 
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urbanih območij, energetsko učinkovitost in trajnostno mobilnost. Če bo relevantno, bodo 
projekti, podprti v okviru mehanizma CTN, lahko zasledovali tudi doseganje ciljev, ki so 
opredeljeni v okviru prednostnih osi, kjer bodo spodbude namenjene raziskavam in razvoju, 
podjetništvu in spodbujanju razvoja kreativnih industrij, zaposlovanju in socialnemu 
vključevanju, vseživljenjskemu učenju, ohranjanju kulturne dediščine in prilagajanju na 
podnebne spremembe. Ker izvajanje ukrepov na teh prednostnih oseh ni eksplicitno 
omejeno na urbana območja, bodo projekti, ki se bodo izvajali preko mehanizma CTN in 
bodo vključevali tudi takšne ukrepe, obravnavani z višjo prednostno stopnjo. 
 

13.1.2. Integriran pristop k izvajanju celovitega projekta na območju 

Triglavskega narodnega parka (TNP) 

 

Projekti, definirani na območju TNP, bodo v določeni meri izvedeni kot t.i. celovit projekt, 
financiran iz različnih prednostnih naložb, kot to opredeljuje OP. Tak način izvajanja 
projektov omogoča celovit pristop k reševanju določenega teritorialnega območja, kot je 
območje TNP, kjer gre za  vključevanje  potencialov ohranjene narave in kulturne dediščine 
območja Triglavskega narodnega parka v uravnotežen razvoj turizma in celotnega območja 
Julijskih Alp.  
Predvidoma bodo na ta način izvedeni vsaj trije projekti (Trajnostna mobilnost v TNP, Znak 
kakovosti TNP: pot k višji dodani vrednosti in konkurenčnosti ponudbe v parku, Razvoj 
trajnostnega turizma, mreže informacijskih mest in parkovne 
infrastrukture). Vire za izvedbo ostalih projektov pa se bo iskalo na različnih drugih 
nacionalnih ali čezmejnih oz. mednarodnih razpisih. 
Predviden nosilec izvajanja celovitega projekta je Javni zavod Triglavski narodni park. 
 
Območje slovenskih Julijskih predstavlja ohranjen naravni in kulturni prostor, ki s svojo 
raznolikostjo obiskovalcem nudi številne možnosti za oddih in rekreacijo, domačinom pa 
predstavlja osnovo za zelena delovna mesta v turizmu, obrti, kmetijstvu, gozdarstvu in 
naravovarstvu. Gre za območje, ki zajema edini narodni park v Sloveniji, prav tako pa leži 
tudi znotraj območja Natura 2000. 
Trajnostni turizem predstavlja pomembno razvojno in zaposlitveno priložnost, velik pomen 
predstavlja ohranjanje kulturne krajine predvsem v drugem in tretjem varstvenem območju 
narodnega parka ter seveda v celotnem Biosfernem območju Julijske Alpe (UNESCO - 
MAB). 
 
Ključni razvojni problemi turizma in prostočasnih dejavnosti v narodnem parku se 
odražajo v neugodni demografski strukturi in pomanjkanju ustreznih človeških virov v turizmu 
ter pomanjkanju investicijskega kapitala. Značilna je izrazita sezonskost turizma in obiska, 
marsikje pa je tudi neustrezna infrastruktura, ki se odraža v pomanjkanju kakovostne, varne 
in celoletne cestne povezave. Premalo je urejenih kolesarskih poti, vsa naselja niso 
opremljena s širokopasovnim dostopom do svetovnega spleta, na območjih poselitve je 
pomanjkljiva tudi urejenost z okoljsko infrastrukturo (oskrba s pitno vodo in ravnanje z 
odpadnimi vodami). Osnovna preskrba je skromna ali motena, promet je neurejen, javni 
prevoz pa ni dovolj razvit. Ponudniki in obiskovalci so premalo ozaveščeni o pomenu 
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, pomanjkljiva pa je tudi primerna 
interpretacije naravne in kulturne dediščine. 
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Z integriranim pristopom k izvajanju celovitega projekta se bo spodbujal načrtovani 
razvoj turizma ob upoštevanju naslednjih izhodišč: 

- koncept trajnostnega razvoja in posebej koncept trajnostnega razvoja turizma je 
upoštevan v vseh razvojnih dokumentih parkovnih občin in se večinoma odraža tudi 
na ravni načrtovanih projektov in načrtovanja kvantitativne rasti turizma,  

- spodbujala se bo kakovostna rast turizma, ki sloni na trajnostni rabi naravnih danosti; 
- projekti varstva okolja in umeščanje kulturne, zgodovinske in etnološke dediščine 

narodnega parka v turistično ponudbo, 
- spodbuja se razvoj zelenih turističnih produktov, 
- potenciali narodnega parka bodo vključeni v oblikovanje turističnih produktov, ki 

promovirajo spoznavanje, doživljanje in razumevanje narodnega parka, 
- spodbuja se partnerstvo, to je sodelovanje občin, lokalnih turističnih organizacij, 

Skupnosti Julijske Alpe in drugih deležnikov v turizmu pri razvoju informacijske 
mreže, promocije in trženja turističnih produktov na območju parka in parkovnih 
občin. 

 
Specifični cilj celovitega projekta je vzpostaviti Triglavski narodni park kot prepoznavno 
turistično destinacijo s poudarkom na ohranjanju narave in varstvu kulturne dediščine. 
Širše območje narodnega parka oziroma območje Julijskih Alp bo postalo zaželen prostor za 
življenje in delo domačinov ter prepoznavna turistična destinacija s sonaravnim razvojem. V 
njem bosta človek in narava sobivala v sožitju. Prebivalci bodo prepoznali primerjalne 
prednosti narodnega parka in trajnostno uporabljali naravne vire, kar jim bo omogočalo 
zaposlitev in dohodek. Gorskim razmeram prilagojene javne storitve in urejena javna 
infrastruktura bodo pomemben dejavnik trajnostnega razvoja turizma. Javne storitve in javna 
infrastruktura bodo dostopne vsem generacijam lokalnega prebivalstva in bodo omogočale 
ohranjanje poseljenosti vsaj v današnjem obsegu. Razvojni model narodnega parka bo 
postal koncept za trajnostni razvoj drugih primerljivih območij. 
 
Rezultat: Povezani naravni, prostorski, gospodarski in človeški potenciali območja 
Triglavskega narodnega parka, zagotovljena trajna raba naravnih in kulturnih virov ter 
ohranjena in ustvarjena nova delovna mesta. 
Predlog ukrepov: 

- podpora podjetniškim projektom, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in k višji 
dodani vrednosti izdelkov in storitev, posebna pozornost se namenja projektom 
trajnostne rabe naravnih virov, 

- uvajanje trajnostnega turizma in kakovostne nadgradnje treh nosilnih turističnih 
produktov narodnega parka: zeleni - sonaravni turistični produkti, produkti kulturne 
dediščine, produkti sprostitve in rekreacije v naravi, 

- razvoj in uveljavitev znaka kakovosti narodnega parka, 
- urejanje komunalne in telekomunikacijske infrastrukture kot podporne infrastrukture 

za razvoj turizma,  
- urejanje prometne infrastrukture in investicije v trajnostno mobilnost,  
- urejanje kakovostnejše dostopnosti javnih služb, 
- urejanje enotnega sistema tematskih poti, ki niso del parkovne infrastrukture ali del 

planinskih poti  v narodnem parku, 
- mreža informacijskih mest, informiranje in obveščanje javnosti ter organizirano 

vodenje obiskovalcev, 
- urejanje parkovne infrastrukture, 
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- vzpostavitev in izvajanje monitoringa spremljanja obiskovanja parka in analiza 
vplivov, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju narodnega parka, 

- okrepitev odgovornega razvojnega in prostorskega načrtovanja v narodnem parku, ki 
upošteva naravne in ustvarjene značilnosti in posebnosti ter prispeva k ohranjanju 
identitete in prepoznavnosti alpskega prostora. 

 
Projekti, izvedeni v okviru celovitega projekta, bodo lahko prispevali tudi k ciljem na področju 
javnih storitev, podjetništva, zaposlovanja, trajnostne mobilnosti in socialnega vključevanja. 
 

13.2. IZVAJANJE MEHANIZMA »LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI 

SKUPNOST« (CLLD) 

 

Evropski parlament in Svet EU v Uredbi št. 1303/2013 z dne 17. 12. 2013 vpeljujeta nov 
pristop; t.i. mehanizem »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (angleško: Community Led 
Local Development - CLLD) in dajeta državam članicam možnost, da same zgradijo finančni 
in vsebinski okvir izvajanja CLLD, se pravi, da same določijo strukturne sklade, iz katerih 
bodo določen delež sredstev namenile izvajanju pristopa CLLD preko vzpostavljenih lokalnih 
akcijskih skupin (LAS). V pristopu CLLD gre za pripravo in izvajanje strategij lokalnega 
razvoja (v nadaljevanju SLR) po pristopu »od spodaj navzgor«. CLLD dejansko predstavlja 
nadgradnjo izvajanja pristopa LEADER, ki se je v obdobju 2007–2013 izvajal ne celotnem 
območju Goriške razvojne regije preko treh vzpostavljenih LAS.  
 
Odgovornost odločanja o izbranih izvedbenih projektih za sofinanciranje preko skladov, ki so 
vključeni v CLLD, je prenešena iz državne na lokalno raven, na raven območja določene 
lokalne akcijske skupine.  
 
Način izvajanja CLLD v Sloveniji še ni v celoti znan. Partnerski sporazum (potrjen na EK 30. 
10. 2014) opredeljuje uporabo CLLD-ja v okviru treh strukturnih skladov; in sicer EKSRP, 
ESPR in ESRR. Načine izvajanja CLLD-ja podrobneje opredeljujejo posamezni operativni 
programi; Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike (potrjen 15. 12. 
2014), Program razvoja podeželja RS z obdobje 2014–2020 (predlog z dne 21. 1. 2015) in 
Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (predlog z dne 
24. 7. 2014). 
 
Za izvajanje CLLD se na nacionalni ravni pripravlja skupna »Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost«, ki jo pripravlja koordinacijski odbor za CLLD sestavljen iz 
predstavnikov organov upravljanja posameznih skladov vključenih v CLLD (MKGP in SVRK) 
ter MKGP.  
Koordinacijski odbor za CLLD bo zagotavljal tudi izmenjavo informacij, vsebinsko 
usklajevanje, doseganje sinergij med skladi in bo usmerjal LAS-e pri pripravi in izvajanju 
SLR.  
 
Vzpostavljen LAS in ustrezno izdelana SLR za območje posameznega LAS sta ključna 
pogoja za izvajanje pristopa CLLD na obravnavanem območju.  
 
Pristop CLLD se bo izvajal v okviru enotnega tematskega cilja za vse tri vključene evropske 
strukturne sklade, t.j. spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli 
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diskriminaciji, prispeval pa bo tudi k uresničevanju zlasti naslednjih vsebin tematskih ciljev: 
povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja ter sektorja ribištva in akvakulture, 
podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih, ohranjanje in 
varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in 
kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile. 
 
Iz vira EKSRP (ukrep LEADER) se bo prednostno zasledovalo eno izmed strateških 
usmeritev Programa razvoja podeželja 2014–2020, to je »zelena delovna mesta in sladen in 
vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«. K 
pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij s pomočjo virov EKSRP bo LAS lahko 
pristopil preko štirih tematskih področij ukrepanja: 

- ustanavljanje novih delovnih mest, 
- osnovne storitve na podeželju, 
- varstvo okolja in ohranjanja narave in 
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju. 

 
Posamezni LAS bo izhajajoč iz lokalnih potreb in analize območja v svoji SLR določil 
prioritetna tematska področja in opredelil sklade, s pomočjo katerih bo uresničeval cilje SLR.  
 
Operacije, ki jih bodo v okviru posameznega tematskega področja izvajali LAS-i, morajo 
izhajati iz lokalnih potreb in možnosti. V okviru prvega tematskega področja ukrepanja bodo 
operacije osredotočene v razvoj podjetništva na podeželju in ustanavljanje novih delovnih 
mest. V okviru drugega tematskega področja bodo operacije usmerjene v razvoj lokalne 
infrastrukture vključno z lokalnimi storitvami za prosti čas in kulturnimi storitvami, s t.i. obnovo 
vasi in dejavnostmi, katerih glavni cilj je izboljšanje in ohranjanje kulturne dediščine na 
podeželju. V okviru tretjega tematskega področja morajo operacije prispevati k varstvu okolja 
in ohranjanju narave. Operacije, ki bodo podprte v okviru četrtega tematskega področja 
ukrepanja, pa bodo namenjene ranljivim ciljnim skupinam, zagotavljati morajo večjo 
vključenost vsaj ene od ranljivih ciljnih skupin.  
 
V okviru SLR morajo LAS-i tematska področja bolj natančno razdelati, iz akcijskega načrta 
mora biti razvidno, izvajanje katerih aktivnosti bo uresničevalo cilje SLR. Pričakuje se, da 
bodo v vsaki SLR opredeljeni tudi okoljsko naravnani projekti.  
 
Sredstva iz vira CLLD bodo namenjena izvajanju tako mehkih vsebin kot tudi manjših 
investicijskih projektov, ki bodo zasledovali cilje SLR in bodo vsebinsko usklajeni z 
nacionalnimi in regionalnimi zahtevami ter usmeritvami.  
 
Sredstva ESPR na območju LAS, ki bo izpolnjeval pogoje za vključevanje območij v 
sladkovodno akvakulturo, bodo pripomogla k povečanju dodane vrednosti proizvodom iz 
akvakulture, povezavi sektorja z drugimi panogami (turizem, kultura, gostinstvo), možnost 
skupnega nastopa na trgu ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks. 
 
S sredstvi ESRR se bo posebej zasledovalo cilje boljše gospodarske in socialne vključenosti 
skupnosti na območjih LAS. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganji v človeške 
potenciale ter manjšimi investicijskimi vlaganji bo na območjih LAS mogoče vzpostaviti 
pogoje za njihovo razvojno prestrukturiranje. Rezultati projektov, ki bodo sofinancirani s 
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sredstvi ESRR naj bi bili usmerjeni v ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta; povečanje 
socialne vključenosti in v varovanje okolja. 

V regiji pričakujemo, da bodo sredstva v okviru CLLD lahko namenjena tudi manjšim 
infrastrukturnim projektom, tako v mestih kot tudi na podeželju (npr. izgradnji malih čistilnih 
naprav, rastlinskih čistilnih naprav, urejanju tematskih in kolesarskih poti, urejanju kalov, 
obnovi objektov kulturne dediščine, oživitvi mestnih in vaških središč, revitalizaciji 
degradiranih območij v mestih, urejanju tržnic in drugih skupnih prostorov za trženje lokalnih 
produktov …), ki bodo v kombinaciji z mehkimi vsebinami prispevali k doseganju ciljev 
posameznih tematskih področij ukrepanja.  
 
Goriška regija je bila v obdobju 2007–2013 v celoti pokrita z LAS. Na območju so bili v letu 
2008 vzpostavljeni trije LAS; LAS za razvoj, LAS JZ dela Severne Primorske in LAS Zgornje 
Vipavske doline in Komenskega Krasa. Vsi trije so bili vzpostavljeni kot pogodbena 
partnerstva različnih deležnikov, njihovi upravljavci pa so lokalne razvojne agencije (Posoški 
razvojni center, RRA SP d.o.o. in Razvojna agencija ROD Ajdovščina), ki za partnerstva LAS 
opravljajo vse strokovno-administrativne naloge in naloge finančnega organa ter 
predstavljajo za LAS pooblaščenca v pravnem prometu. Ti trije LAS bodo skladno z 
zahtevami MKGP zagotavljali delovanje do konca programskega obdobja, t.j. do 31. 12. 
2015. Vsi LAS imajo natančno opredeljene načine dela, strukturo, organe odločanja, 
upravljanja in nadzora, poleg tega transparentne načine potrjevanja in izvajanja projektov in 
nenazadnje potreben »know-how« s področja projektnega menedžmenta in izvajanja 
pristopa »od spodaj navzgor«.  
 
V pretekli finančni perspektivi EU 2007–2013 so vsi trije LAS v Goriški razvojni regiji preko 
izvajanja pristopa LEADER odigrali izredno pomembno vlogo pri razvoju posameznih 
podeželskih območij, ki jih pokrivajo, saj se je preko njih izvedlo veliko projektov s 
trajnostnimi učinki, čemur je botrovalo dejstvo, da so bili osnovani in izvedeni po principu »od 
spodaj navzgor«.  
 
Na območju Goriške razvojne regije se bodo trenutni trije LAS-i preoblikovali. Po dosedanjih 
informacijah naj bi bili v novi finančni perspektivi na območju štirje LAS, in sicer 1. LAS 
»Dolina Soče« za območje občin: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, 2. LAS »V 
objemu sonca« za območje občin: Brda, Mestna občina Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, 
Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, 3. LAS »Vipavska dolina« za območje občin: 
Ajdovščina in Vipava in 4. LAS za območje občin Idrija, Logatec in Cerkno. Trenutno se 
relevantnimi deležniki na posameznih območjih pripravljajo na izdelavo strategij lokalnega 
razvoja. 
 
LAS-i Goriške razvojne regije bodo SLR pripravljali in izvajali na način, da bodo izvedbeni 
projekti izhajali iz potreb in potencialov lokalnega okolja ter vplivali na doseganje 
opredeljenih tematskih ciljev in prednostnih nalog EU. SLR za območje posameznega LAS 
bodo tako usklajene tako z nacionalnimi usmeritvami CLLD kot tudi s prioritetami RRP, pa so 
se vsi trije obstoječi LAS in vse štiri lokalne razvojne agencije, ki delujejo v regiji, aktivno 
vključevale v izdelavo RRP 2014–2020. 
 
Zbrani finančni potencial iz različnih skladov EU bo omogočil LAS-om, da dejansko 
postanejo ključni tvorci lokalnega razvoja. Lokalne skupnosti in drugi predstavniki javnega 
sektorja, zainteresirani predstavniki ekonomskega sektorja in sektorja civilne družbe bodo 
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skupno sprejemali odgovornosti za razvoj svojega območja, kar je pomembno za učinkovito 
črpanje sredstev, predvsem pa za zagotavljanje trajnosti rezultatov projektov.  
 
Po trenutno znanih informacijah se bodo na območju vseh štirih LAS lahko v okviru 
mehanizma CLLD koristila sredstva EKSRP in ESRR. Pričakuje pa se, da bo LAS »Dolina 
Soče« upravičen tudi do sredstev ESPR. 
 
V Goriški regiji obstoječ »know-how« in organizacijska struktura LAS omogočata 
transparentno izvajanje projektov in porabo javnih sredstev v kombinaciji z zasebnimi 
sredstvi nosilcev projektov. Izvajanje mehanizma CLLD za LAS-e Goriške regije ne bo 
težavno, saj pomeni le nadgradnjo obstoječega učinkovitega sistema delovanja.  
 

13.3. EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE  

(EZTS) 

 

EZTS je ena od oblik čezmejnega sodelovanja občin in regij. EU je z EZTS želela odpraviti 
ovire, ki otežujejo teritorialno sodelovanje, ter zasnovati instrument sodelovanja na ravni EU 
(za ustanovitev združenj za sodelovanje na ozemlju EU, ki bi bile pravne osebe). Ena od 
njihovih najpogostejših nalog je namreč izvajanje programov, ki jih sofinancira EU ali kateri 
od evropskih projektov čezmejnega sodelovanja. 
 
Pravno podlago za ustanavljanje evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS) je 
dala Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006, ki 
določa pogoje in načine ustanovitve EZTS na ozemlju Skupnosti. 
 

13.3.1. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO 

 
Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba so z ustanovitvijo 
EZTS GO hotele združiti tri mesta v skupno vizijo načrtovanja, zato da bi svoje mrežne 
storitve razširile na širšo skupnost, ki obsega skoraj 80.000 prebivalcev na celotnem 
čezmejnem območju. 
 
Glavne naloge EZTS GO so: 

- načrtovanje in izvajanje strateškega sodelovanja, 
- upravljanje sredstev strukturnih skladov EU in 
- izvajanje projektov sodelovanja 

 
Po padcu meje, ki je do nedavnega krojila gospodarstvo in prostorski razvoj, so tri mesta 
namreč primorana iskati inovativne ukrepe za strateški razvoj. Rezi, ki so jih javne uprave 
treh mest morale sprejeti na področju storitev, so predstavnike treh skupnosti prisilili, da so 
začeli bolj intenzivno razmišljati o novih priložnostih, ki jih za celotno prebivalstvo ponuja 
združevanje trenutno podvajajočih se storitev. 
 
Strateške usmeritve EZTS GO 2014–2020 
Prednostne usmeritve EZTS GO so skladne s prioritetnimi tematskimi ciljem EU in te so: 
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- vlaganje v rast in nova delovna mesta, 
- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (konkurenčnost, zaposlovanje in 

usposabljanje), 
- podpora prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih (ukrepi za 

doseganje boljšega stanja okolja, trajnostno rabo energije in trajnostno mobilnost ter 
učinkovito upravljanje z viri), 

- spodbujanje socialnega vključevanja. 
 
Strateški cilj EZTS GO je celostni in povezan razvoj območja na gospodarskem, kulturnem,  
infrastrukturnem ter področju socialnih storitev. 
EZTS GO zastavlja razvoj po načelu celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, kar na 
nivoju projektov pomeni možnost financiranja celovitih projektov iz več evropskih skladov 
preko mehanizma Celostne teritorialne naložbe - CTN.  
 
EZTS GO je v zadnjem obdobju s pristopom od spodaj navzgor, preko Odborov pripravil 
vsebinska izhodišča ter predloge ukrepov za programsko obdobje 2014-2020, ki izhajajo  iz 
potreb in posebnosti čezmejnega območja EZTS GO. Odbori so pri obravnavi projektnih 
predlogov upoštevali programske okvire in v središče postavili cilje Strategije 2020, da bi 
začrtali strateško pot, ki bi bila skladna s prioritetami Evropske unije. 
 
Prednostna področja EZTS GO: 

 Prednostno področje 1: TRAJNOSTNA RAST IN NOVA DELOVNA MESTA 
- Ukrep 1: Razvoj čezmejnega podjetništva, s poudarkom na razvoju malih in 

srednjih podjetjih in spodbujanju zaposlovanja  
- Ukrep 2: Razvoj čezmejne turistične destinacije Isonzo/Soča 
- Ukrep 3: Promocija čezmejne kulturne dediščine 

 

 Prednostno področje 2: TRAJNOSTNA MOBILNOST IN ENERGETIKA 
- Ukrep 1: Pospeševanje trajnostnih prevoznih sistemov in podpora intermodalnim 

železniškim objektom 
- Ukrep 2: Spodbujanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov 

energije 
- Ukrep 3: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij v čezmejnem območju 

 

 Prednostno področje 3: IZOBRAŽEVANJE, RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 

 Prednostno področje 4: KREPITEV DRUŽBENE IN SOCIALNE POVEZANOSTI IN 
VKLJUČEVANJA 
- Ukrep 1: Razvoj mreže čezmejnih zdravstvenih storitev 

 
V programskem obdobju sta prepoznani prioritetni vsebini, skladni s predlogom programa 
čezmejnega sodelovanja Slo- Italija 2014–2020 projekt Trajnostni razvoj turizma – Soča in 
Skupno čezmejno zdravstvo in sociala.   
 
Navedena vsebina je prikazana na spodnji karti. 
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Slika 8:Grafični prikaz mehanizmov s pojasnilom posamezne karte: Mehanizmi za izvajanje 
teritorialne politike CTN in CLLD 
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14. DRŽAVNI PROJEKTI 
 

Za izvedbo državnih investicijskih projektov na območju Severne primorske (Goriške 
razvojne) regije so v pripravi oziroma so sprejeti državni prostorski načrti in lokacijski načrti: 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce – Godovič, 
- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina  - Šempeter pri Gorici, 
- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina – Lucija, 
- Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno - Hotavlje (IV. razvojna os) 
- Državni prostorski načrt za plinovod M3/1 na odseku Kalce – Ajdovščina, 
- Državni prostorski načrt za plinovod M3/1 na odseku Ajdovščina - Šempeter pri Novi 

Gorici, 
- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo ceste Bača - Dolenja Trebuša, 
- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, 

R31A, R32, R34, 
- Državni prostorski načrt za glavno cesto G2-102 na odsekih Hotedršica, Godovič in 

Spodnja Idrija, 
- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Goriča-Divača 

(odsek Renče), 
- Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin. 

 
Poleg navedenih projektov, za katere se pripravljajo prostorski akti, resorno ministrstvo 
oziroma Direkcija RS za ceste pripravlja oziroma ima za izvedbo pripravljene investicijske 
projekte, ki se izvajajo na podlagi 18. Člena  Zakona o cestah (rekonstrukcije obstoječih 
cest). 
 
Država v Goriški regiji načrtuje predvsem investicije v energetske povezave (plinovode in 
električne daljnovode) ter v rekonstrukcije in novogradnje državnih cest. 
 
Zaradi zahtevnega terena in nestabilne geološke sestave terena je predvidena izvedba 
ukrepa v sanacije plazišč oziroma izvedbo ukrepov za preprečitev plazenja.  
 
Sprejeti so državni lokacijski načrti: 

- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica, 
- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Slano Blato v občini Ajdovščina, 
- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter – Vrtojba, 
- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid, 
- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini 

Nova Gorica. 
-  

Glede na vplive podnebnih sprememb so občine na državo posredovale zahteve za 
načrtovane protipoplavnih ukrepov in ukrepov za preprečevanje suše. 
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15. MEDREGIJSKI PROJEKTI 
 
Kot medregijski projekti so opredeljeni projekti na območju TNP-ja, ki sega na območje dveh 
razvojnih regij, Gorenjske in Severne Primorske. Gre za naslednje projekte: 
 

Projekt/podprojekti Nosilec 
Okvirna finančna 
ocena (EUR) 

Triglavski narodni park  Skupaj: 37.685.025 

TNP Čisto povirje slovenskih voda 
TNP v sodelovanju z 
izbrano nosilno občino 

8.967.275,00 

Trajnostna mobilnost v TNP 
TNP v sodelovanju z 
izbrano nosilno občino 

3.317.750,00 

Ohranjena narava Pokljuke za vse TNP, občina 2.500.000,00 

Znak kakovosti TNP: pot k višji dodani vrednosti in 
konkurenčnosti ponudbe v parku 

TNP 700.000,00 

TNP: Alternativni modeli oskrbe 
Posoški razvojni center, 
RRA Gorenjska 

3.400.000,00 

Zaklad biotske raznovrstnosti pod Triglavom – 
poznavanje, ohranjanje in razvoj območja 

TNP 12.500.000,00 

Življenje na planinah TNP 1.600.000,00 

Zmerno je pravo za zdravo naravo TNP 1.000.000,00 

NE invazivnim vrstam v Triglavskem narodnem 
parku 

TNP  2.700.000,00 

Razvoj trajnostnega turizma, mreže informacijskih 
mest in parkovne infrastrukture 

TNP v sodelovanju s  
partnerji 

1.000.000,00 

 
Od teh se bodo predvidoma vsaj trije projekti (Trajnostna mobilnost v TNP, Znak kakovosti 
TNP: pot k višji dodani vrednosti in konkurenčnosti ponudbe v parku, Razvoj trajnostnega 
turizma, mreže informacijskih mest in parkovne 
infrastrukture) izvajali kot t.im. celovit projekt, financiran iz različnih prednostnih naložb, kot to 
opredeljuje OP. Tak način izvajanja projektov omogoča celovit pristop k reševanju 
določenega teritorialnega območja, kot je območje TNP. 
Vire za izvedbo ostalih projektov pa se bo iskalo na različnih drugih nacionalnih ali čezmejnih 
oz. mednarodnih razpisih. 
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16. PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH REGIJSKIH 

PROJEKTOV 

16.1. PRIORITETA 1: Dvig konkurenčnosti, inovativnosti in 

zaposlitvenih možnosti v regiji 

16.1.1. UKREP 1: Dvig konkurenčnosti in inovativnosti 

16.1.1.1. Aktivnost 1: Krepitev sodelovanja med podpornim inovativnim 

okoljem in gospodarstvom 

 

Projekt 
Mednarodno inovacijsko vozlišče Severno primorske regije (HUB 
Goriške) 

Opis  Izhodišča:  

Strateški dokumenti EU in Slovenije navajajo, da se nahajamo v obdobju nove gospodarske 
revolucije, ki nas vodi iz postindustrijske družbe v družbo znanja. Značilnosti te družbe so 
intenzivno snovanje, ki temelji na znanju, inovacijah in globalni konkurenčnosti, pri čemer so 
dosežki gospodarskega uspeha v družbi znanja odvisni predvsem od sposobnosti uporabe 
znanja.  
V preteklosti je inovacijska politika poudarjala naložbe v raziskave in razvoj, zdaj pa je nujno 
upoštevanje celotnega invencijsko-inovacijskega procesa

83
. V svetu v zadnjih letih beležimo 

nastajanje in rast t.i. inovacijskih vozlišč (angl. innovative hub). Pri tem gre za mesta, regije ali 
države, odvisno od velikosti območja, za katere je značilna geografska koncentracija 
raziskovalno-razvojnih institucij, institucij znanja, ponudnikov podpornih storitev ter 
gospodarskih družb, ki med seboj sodelujejo in se povezujejo. Namen tovrstnega sodelovanja 
je pretok znanja, rast inovacijskega potenciala in tehnološki razvoj, možnost komercializacije 
znanja in idej, spodbujanje nastajanja novih start-up in spin-off podjetij ter ustvarjanje novih 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. 
V goriški statistični regiji je med letoma 2008 in 2012 prešlo v stečaj več kot 180 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, kar je privedlo do več kot 12% stopnje 
brezposelnosti v l. 2014. Posledično prihaja do pomembnih demografskih sprememb, ki jih 
povzroča izseljevanje najproduktivnejšega dela prebivalstva iz regije. Ker se izseljujejo zlasti 
mladi, je zagonov novih gospodarskih družb razmeroma malo, problematična je tudi 
izobrazbena struktura, ki ne omogoča postavljanja gospodarskih družb, ki bi se ukvarjale z 
izdelki in storitvami z visoko stopnjo vloženega znanja, ki praviloma privedejo do visoke 
dodane vrednosti.  
 
Namen projekta: 

Namen projekta HUB Goriške je vzpostaviti Mednarodno prepoznavno inovacijsko vozlišče 
Goriške regije s katerim želimo spodbuditi razvoj novih znanj in tehnologij, prenos 
raziskovalno-razvojnih dosežkov v gospodarstvo, razvoj obstoječih in nastajanje novih 
inovativnih podjetij ter novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, kar vodi v družbo 
znanja in gospodarski razcvet regije.  
Projekt bo osredotočen v tri ožja področja specializacije, kjer ima regija znanje, zmogljivosti in 
kompetence za raziskave, razvoj in inovacije: novi materiali, biotehnologija in okolje. 
S projektom bomo: 

1) povezali obstoječe prednosti in potenciale regije,  
2) omogočili izgradnjo trdnega partnerstva med ključnimi deležniki kot so univerza, RR 

inštitucije, inovativna podjetja, tehnološki park z inkubatorjem, oblasti in ostali 
ponudniki storitev podjetniške podpore, 

                                                           
83 http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6186 
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3) zagotovili koncentracijo znanja na področjih, kjer ima regija potencial, konkurenčne 
in primerjalne prednosti ter 

4) potenciale prostorsko koncentrirali. 
Zaradi zgoščevanja znanja, ustvarjalnosti, inovativnosti in človeškega potenciala (študenti, 
raziskovalci, visoko kvalificirani strokovnjaki) je projekt nujno umestiti na geografsko 
koncentrirano lokacijo z največ posamezniki z inovativnim in kreativnim potencialom. 
Teoretično je namreč dokazano, da lokacije (prostorska dimenzija) z večjim obsegom znanja 
postanejo zanimive tudi za podjetnike in podjetja iz drugih okolij, s čimer se vzpostavi trajen 
mehanizem rasti na takem območju. Prav zato projekt vključuje vzpostavitev infrastrukture za 
delovanje Univerze v Novi Gorici, Primorskega tehnološkega parka in ostalih deležnikov na 
enem mestu, kar bo omogočalo hitrejši pretok znanja v gospodarstvo, generiranje novih start-
up in spin-off podjetij ter na splošno dvig inovacijskega potenciala regije.  
 
Znanje, zmogljivosti in kompetence za izvedbo projekta: 

1) Univerza v Novi Gorici 
Glede na obstoječe stanje imamo največji potencial za izgradnjo HUB-a Goriške v okviru 
Univerze v Novi Gorici, ki je v 18 letih postala regionalni center znanja ter hkrati predstavlja 
najhitreje rastočo institucijo v Slovenskem raziskovalnem prostoru. Univerza je mednarodno 
uveljavljena raziskovalna institucija, ki združuje in generira znanje s področja materialov, 
zlasti njihove karakterizacije, modeliranja in uvajanja aplikacij na področju okolju prijaznih 
produktov, energetske učinkovitosti in biomedicine. Že več kot desetletje sistematično gradi 
infrastrukturno bazo, razpolaga s sodobno raziskovalno opremo in vrhunskimi raziskovalci. 
Med najpomembnejše raziskovalne enote univerze sodijo  Laboratorij za raziskave 
materialov, Laboratorij za raziskave v okolju, Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij 
za kvantno optiko, Center za biomedicinske znanosti in inženiring. V okviru študijskih 
programov na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija zaokrožuje celovita znanja s 
področja naravoslovja, biotehnike, tehničnih znanosti, humanistike, družboslovja, umetnosti in 
organizacijskih ved. Znotraj Univerze deluje tudi pisarna za prenos tehnologij, ki predstavlja 
neposredno povezavo raziskovalne dejavnosti Univerze z gospodarskim okoljem ter 
pospešuje pretok znanja in tehnologij v gospodarstvo. Univerza pri aplikaciji novega znanja, 
tehnologij in razvoju novih izdelkov, storitev in procesov že sodeluje s številnimi 
gospodarskimi subjekti v regionalnem okolju, pa tudi v nacionalnem in mednarodnem 
prostoru.  

2) Primorski tehnološki park 
Primorski tehnološki park ponuja infrastrukturo (co-working, pisarne, delavnice, skladišča in 
skupne prostore) ter izvaja programe za celovito podporo posameznikom, skupinam in start-
up podjetjem v zgodnjih fazah rasti (izobraževanje, mentorstvo, mreženje, dostop do virov 
financiranja in trgov itd.). V okviru tehnološkega parka deluje inkubator, ki pokriva območje 
celotne Goriške regije in zagotavlja celovito podporo pri podjetniškem angažiranju od razvoja 
ideje do globalne rasti podjetja. Tehnološki park je v zadnjem desetletju postal vodilni akter 
na področju izgradnje start-up skupnosti v regiji.  

3) Inovativni in razvojno usmerjeni gospodarski subjekti v regiji 
SiEVA d.o.o. izvaja razvojno-raziskovalne storitve na strateških področjih elektrifikacije in 

varnosti vozil. Zaposluje vrhunske razvojne kadre s kompetencami na področju elektrifikacije 
vozil, motorjev z notranjim izgorevanjem, zagotavljanjem udobja in varnosti ter razvoja 
procesov, tehnologij in proizvodne odličnosti. Ključni razvojni projekti družbe so predvsem iz 
področja energija in okolja (npr. motor z notranjim izgorevanjem in elektrifikacija vozil) ter iz 
področja varnosti, udobja, orodij in tehnologij. Družbeniki podjetja SiEVA so najvidnejši 
gospodarski subjekti v državi, med njimi iz Goriške regije Letrika d.d., Hidria AEG d.o.o., 
Hidria Rotomatika d.o.o. ter Kolektor Group d.o.o. 
Skupina Letrika d.d. je usmerjena v proizvodnjo, razvoj in prodajo zaganjalnikov, 

alternatorjev, električnih pogonskih in mehatronskih sistemov, vse bolj pa se usmerja tudi 
k  zelenim tehnologijam in ponuja tudi izdelke s področja izrabe obnovljivih virov energije in 
zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje. Družba je ambasador trajnostnega razvoja in 
naprednih tehnologij, njena vizija pa je postati strateški partner, ki sooblikuje razvojne trende 
električnih sistemov na področju zelenih tehnologij. 
Koncern Kolektor deluje v visoko specializirani industrijski proizvodnji, znotraj katere vodi tri 

razvojne programe: 1) komponente in sistemi, 2) stavbna tehnika ter 3) energetika in 
industrijska tehnika. Koncern se ponaša s priznanimi razvojnimi kompetencami in inovativnimi 
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rešitvami, ki so plod lastnega znanja. Kot visokotehnološko podjetje konstantno vlagajo v 
razvoj visoke tehnologije in inovativnih tehnoloških rešitev.  
Hidria se uvršča med vodilne evropske in svetovne korporacije na področju sistemov za 

klimatizacijo in avtomobilskih tehnologij. Družba razvija, proizvaja in trži sisteme za 
klimatizacijo stavb ter avtomobilske tehnologije. Zavezani so k razvoju inovacij, s katerimi 
prispevajo k višji kakovosti življenja na področju ugodja bivanja v prostoru ter zelene 
mobilnosti. 
Bia separations d.o.o.: Podjetje je razvilo lastno tehnologijo in orodje za kromatografsko 

ločevanje različnih (bio) molekul, predvsem v procesih proizvodnje, čiščenja in diagnostike. 
Ukvarjajo se s proizvodnjo, marketingom in razvojem CIM (Convective Interaction Media) 
monolitnih kolon za uporabo v farmacevtski in kemijski industriji. 
Smarteh d.o.o.: Podjetje razvija in proizvaja elektronske krmilne in regulacijske sisteme za 

potrebe klimatizacije, avtomatizacije zgradb in industrijskih procesov. Podjetje je poznano po 
inovativnih in kupcu prilagojenih rešitvah. Poslanstvo podjetja je v iskanju inovativnih rešitev, 
ki so odraz lastnih idej in novih tehnologij. Podjetje obvladuje vsa področja od raziskav, 
razvoja in proizvodnje ter trženja lastne opreme za krmiljenje in regulacijo.  
Instrumentation technologies d.d.: Visokotehnološko podjetje Instrumentation 

Technologies iz Solkana je vodilni svetovni ponudnik instrumentacije za pospeševalnike 
osnovnih delcev. Izdelke pod blagovno znamko Libera uporabljajo strokovnjaki in 
znanstveniki s celega sveta, ki zahtevajo tehnološko dovršenost in cenijo pristne medsebojne 
odnose in sodelovanje.  
Intra lighting d.o.o. je vodilni slovenski proizvajalec svetil. Osredotoča se na zagotavljanje 

pravih rešitev na področju osvetljevanja poslovnih in javnih interierjev. Prepoznavno je po 
tehnološki dovršenosti in zavestni uporabi dizajna.  Ponudbo kakovostnih izdelkov nadgrajuje 
s snovanjem inovativnih in kreativnih svetlobnih rešitev s pomočjo najsodobnejših tehnologij.  
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) je 

zasebni raziskovalni zavod, ki zaposluje raziskovalce in razvojnike iz naslednjih področij: 
biokemija, biologija, mikrobiologija, bioinstrumentacija, optika, elektroinženirstvo, fizika, 
procesi čiščenja v biokemiji in farmacija. V COBIK-u deluje 5 dislociranih, a vsebinsko 
prepletenih laboratorijev - v Ajdovščini (Laboratorij za sisteme z naprednimi materiali in 
Center za biotehnologijo), Solkanu (Laboratorij za napredno instrumentacijo) in v Ljubljani. 
Več kot 100 inovativnih in razvojno usmerjenih podjetij v start-up skupnosti 
Primorskega tehnološkega parka (C-Astral d.o.o., OR-EL d.o.o., Metaloplast d.o.o., Corus 

inženirji d.o.o., Enertus d.o.o., Datapan d.o.o., Konstelacija H2 d.o.o., Goap d.o.o., Etris 
d.o.o., 4ocean produkt d.o.o., Business solutions d.o.o., Editor d.o.o., Neptun digital d.o.o., 
Palsit d.o.o., Led luks d.o.o., S3mea d.o.o. itd.) 

4) Občine v Goriški regiji 
Občine v projektu predstavljajo enega pomembnih deležnikov zaradi načrtovanja in 
vzpostavljanja gospodarskih con/območij in infrastrukturnih pogojev za koncentracijo 
raziskovalnih, razvojnih in drugih gospodarskih potencialov regije ter tudi zaradi posrednih in 
neposrednih spodbud, ki jih namenjajo za gospodarski razvoj. 

5) Ostale institucije podjetniškega podpornega okolja  
Ostale institucije podjetniškega podpornega okolja kot so razvojne agencije, gospodarska in 
obrtna zbornica ter druge institucije predvsem zaradi obstoječih komplementarih programov 
in vsebin v razvoju ter dostopa do ciljnih skupin.  
 
Opis projekta 

Vodilo projekta HUB Goriške je povezati ključne znanstvene, raziskovalne, izobraževane, 
inovacijske in gospodarske potenciale regije na ožjih prednostnih področjih specializacije 
tako, da bodo vlaganja v raziskave in razvoj čim bolj izkoriščena v komercialne namene. V 
okviru projekta bomo ukrepe in aktivnosti invencijsko-inovativnega procesa povezali tako, da 
bomo zajeli vse ključne faze v procesu od ideje do ekonomske koristi. Gre za faze 
spreminjanja invencije v inovacijo, ki zajema generiranje idej, raziskovanje in razvoj, zagon 
novih in razvoj obstoječih gospodarskih družb, ustvarjanje novih izdelkov, storitev in procesov 
ter vstop na globalno tržišče.  
Projekt je sestavljen iz petih sklopov: štirje so vsebinski in odgovarjajo razvojni specializaciji, 
ki je bila oblikovana na podlagi identifikacije in analize obstoječih potencialov na področju 
znanja in gospodarsva ter analize možnosti, ki jih ta področja predstavljajo za inovacijski 
preboj in povečanje konkurenčnosti na globalnem trgu. Vsa štiri navedena področja so v 
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okviru Strategije pametne specializacije Slovenije pripoznana kot tista področja, na katerih 
Slovenija ima potenciale in možnosti za inovacijski ter konkurenčni preboj.   
- Novi materiali 
- Biotehnologija  
- Okolje 
- Internet stvari (predmetov) 

Dva sklopa projekta pa predstavljata horizontalni temi, ki sta namenjeni krepitvi in 
povezovanju razvojnih kapacitet ter razvoja kadrov:  
- Podporno okolje 
- Vseživljenjsko učenje 

V okviru treh vsebinskih sklopov projekta so vključeni razvojni projekti, predlagani iz strani 
različnih deležnikov v regiji (UNG, PTP, COBIK, ...) 
 

1. Novi materiali 
 

Podprojekt Regionalni center na področju raziskav in razvoja materialov 

Podprojekt obsega aktivnosti povezane z organizacijo, nadgradnjo in obratovanjem 
regionalnega raziskovalno-razvojnega centra za materiale (vljučuje vzpostavitev 
infrastrukture, raziskovano opremo, raziskovalne projekte in diseminacijo ter podporo za 
oprativno izvajanje dela Centra do leta 2020).  Center bo namenjem razvoju novih 
tehnoloških materialov in tehnologij, ki jih bo mogoče učinkovito prenesti v proizvodnjo in bo 
deloval v najtesnejšem sodelovanju z gospodarstvom v regiji. To bo osrednji regijski center za 
podporo industrijskemu okolju pri razvoju novih inovativnih proizvodov z visoko dodano 
vrednostjo, ki bodo razviti na podalgi identificiranih potreb gospodarstva v regiji. Center bo 
omogočal in podpiral sodelovanje regijskih industrijskih partnerjev v R&R projektih 
financiranih s strani nacionalnih in mednarodnih skladov. Center bo podpirl regionalno 
industrijsko okolje tudi preko mreženja z drugimi centri znanja s poudarkom na mednarodni 
izmenjavi znanj.  
Na področju goriške regije se po propadu nekaterih industrijskih velikanov pojavlja 
visokotehnološka industrija kot eden od najbolj vitalnih in profitabilnih segmentov industrije. 
Za ohranitev in nadaljen razvoj tega segmenta industrije v regiji je nujno potrebno vlaganje v 
razvoj novih izdelkov in tehnologij, ki jih bo mogoče v prihodnje prodajati z visoko dodano 
vrednostjo. Glavno breme razvoja nosiijo podjetja sama vendar pa je za optimizacijo teh 
aktivnosti nujna postavitev centra, ki jim bo na regionalni ravni sposoben nuditi tehnološko in 
znanstveno podporo na širokem področju razvoja in karakterizacije materialov.  Ravno 
problematika povezana z materiali je splošno prisotna pri visokotehnoloških podjetjih in 
velikokrat je uspešnost R&R projekta odvisna od ustreznih rešitev s področja novih materialov 
in povezanih tehnologij. 
Center za R&R materialov bo omogočal, da se znanje, investicije in aktivnosti, povezane z 
raziskovalno in razvojno problematiko sodobnih materialiv in povezanih tehnologij, 
optimizirajo, dosežejo sinergije ter se s tem Goriški regiji omogoči učinkovitejši in cenejši 
razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo. 

 
Podprojekt Slovensko umetno drevo izdelano s pomočjo nanotehnoloških rešitev 

Inovativna ideja Slovenskega umetnega drevesa izdelanega s pomočjo nanotehnoloških 
rešitev ima za cilj izdelavo prototipa umetnega drevesa, kjer bi združili potrebna znanja in 
sposobnosti centrov odličnosti, kompetenčnih centrov in razvojnih centrov za  omogočanje 
posameznim stanovanjskim enotam in naseljem  samostojno oskrbo z energijo na osnovi 
obnovljivih virov energije iz sonca,vetra, dežja in drugih naravnih virov. V povezavi z umetno 
fotosintezo pa je umetna drevesa možno uporabiti za shranjevanje energije in vračanja CO2 
nazaj na zemljo. 
Za razvoj takšnega prototipa bi bilo potrebno razviti vsaj tri (in še celo vrsto pod tehnologij in 
izdelkov) za Slovenijo prebojne tehnologije, ki delujejo kot gonilne sile rasti v številnih 
panogah in sicer: NCC ali nanokristalinsko celulozo za izdelavo umetnih listov, 3-D tiskanje 
nanolistov, vključno z nanovezjem in ostalo celično infrastrukturo za pretvarjanje alternativnih 
virov v energijo, nano elektroniko v listih s pomočjo električno prevodnih nanocevk iz lesne 
osnove. 
Vse te tehnologije bi imele  močan vpliv na razvoj našega lesnega bogastva,saj bi bila 
osnovna surovina, poleg ogromno znanja, les za izdelavo nanolistov, umetnih vejic, vej, 
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drevesnega debla do organskih nanocevk iz lesa. Z uspešnim razvojem umetne fotosinteze, 
kot najbolj zahtevne tehnologije,pa bi bilo mogoče s takšnimi drevesi ozeleneti marsikatera 
področja,kjer bodisi ni porabnikov CO2 kot so puščave ali pa kjer se tega preveč spušča v 
ozračje kot so denimo avtoceste s čimer bi znatno prispevali k nizko ogljični družbi. Tržni 
potencial ob uspešnem razvoju in potrditvi prototipa je lahko velik od nekaj milijonov do 
preskoka v milijardo, saj gre za uporabo širokih možnosti. 

 
Podprojekt Mehanizem za umeščanje nanodelcev v materiale 

Novi napredni materiali (advanced materials ali smart materials) čeprav še v začetni fazi 
revolucije novih umetnih materialov že kažejo prve pomembne rezultate v številnih 
industrijskih panogah. Tako ponujajo možnosti shranjevanja energije, ustvarjanja energije, 
izdelave veliko lažjih in trdnejših materialov od jekla. Tako so na primer nanocevke 100 
močnejše od jekla.. Prevajajo elektriko podobno kot baker in razpršijo toploto kot medenina 
ali bron. Ogljikove nanocevke kot vmesni material lahko naredijo povsem nove materiale, ki 
so lažji, zelo močni in celo ustvarjajo sončno energijo. Takšni materiali  imajo številne 
uporabnosti praktično v vsem industrijskem spektru od tekstila do medicine. Prav izkušnje z 
umeščanjem nanodelcev v tri  različne materiale (plastika, jeklo in aluminij), ki jih imajo v 
COBIK-u so privedle do inovativne ideje »Mehanizma za umeščanje nanodelcev v različne 
materiale« Na ta način bi pridobili tehnologije in zmožnosti izdelave novih naprednih 
materialov »po izbiri« (a la carte) glede na uporabnost in lastnosti. Tak mehanizem 
sestavljata tako oprema (hardware) kakor programska podpora (software) ki skupaj tvorita 
celoto, ki omogoča izdelavo materiala po izbiri. 
 

2. Biotehnologija 

 
Podprojekt Mednarodni center za raziskave staranja (ICAR) 

Ustanovitev Mednarodnega Centra za raziskave staranja predstavlja naslednji korak na poti 
do uresničitve dolgoročnega načrta Univerze v Novi Gorici, da postane eden glavnih 
mednarodnih centrov na področju biomedicine. Center bo združeval raziskovalne prostore, 
prostore za povezavo z industrijo, prostore za izvajanje mednarodnih srečanj in delavnic, 
prostore za bivanje študentov in raziskovalcev iz tujine, kot tudi prostore za izvajanje novih 
mednarodnih podiplomskih programov na področju biomedicine, regenerativne medicine in 
tkivnega inženiringa. Podprojekt vljučuje vzpostavitev, nadgradno infrastrukture, raziskovano 
opremo, raziskovalne projekte in diseminacijo ter podporo za oprativno izvajanje dela Centra 
za naslednjih 7 let. Za uspešen zagon in izvajanje dela ICAR predvidevamo zaposlitev novih 
raziskovalcev, doktorskih in podoktorskih študentov, ter tehničnega in podpornega osebja. 
Projekt mora doseči kritično maso raziskovalnega osebja in tehničnih zmogljivosti, da bo 
lahko uspesno konkuriral na evropskem raziskovalnem prizorišču. Za nadaljevanje dela na 
biomediciskem podrocju v Sloveniji je potrebno izobraziti kadre, ki bodo lahko dolgoročno 
prispevali k razvoju biomedicne in inženiringa – trenutno v Sloveniji takih podiplomskih 
izobrazevalnih programov ni. 
Področje biomedicine je eno od raziskovalnih področij, kjer je že sedaj prisotna velika stopnja 
sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalnimi institucijami. Tak pristop se bo v 
nadaljevanju z zvpostavitvijo Centra še okrepil in bo posebej usmerjen v sodelovanje z 
regionalnim gospodarstvom (na eni strani z obstoječimi in uspešnimi podjetji iz regije kot je 
BIA d.o.o. in na drugi strani z sodelovanjem pri vzpostavljanju novih inovativnih podjetij iz 
področja biotehnologije) 

 
Podprojekt Center za proizvodne tehnologije cepiv in bioloških zdravil 

Center za proizvodne tehnologije cepiv in bioloških zdravil bo združil vrhunske raziskovalce in 
razvojnike s področij kemije in materialov, farmacije, elektrotehnike, strojništva, biotehnologije 
in drugih ved o življenju z namenom razvoja inovativnih tehnologij za proizvodnjo cepiv in 
bioloških zdravil. Center bo v povezavi z Avstrijskim centrom za industrijsko tehnologijo postal 
vodilno evropsko središče za raziskave in razvoj proizvodnih tehnologij cepiv in bioloških 
zdravil. Center bo povezoval bazične in aplikativne raziskave z razvojem novih tehnologij in 
produktov ter bo prostor za povezovanje raziskovalnih inštitucij s podjetji. Ta povezava bo 
zagotovila tudi dolgoročno delovanja in omogočila razvoj Centra tudi po prenehanju 
financiranja s strani EU. Uporaba in proizvodnja cepiv in bioloških zdravil na svetovni ravni 
sta v porastu. Letna rast trga cepiv je 10-15% in po napovedih bo trg leta 2025 presegal 100 
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milijard USD. V Sloveniji imamo vrhunske kompetence na področju raziskav, razvoja, 
industrializacije, proizvodnje, trženja, prodaje in storitev za celovit odgovor na potrebe hitro 
rastočega trga in novo nastajajočih sosednjih trgov. 
 

3. Okolje 

 
Podprojekt Raziskovalni, izobraževalni in tehnološki center za  zagotavljanje 
trajnostnega razvoja goriške regije 

Tretji vsebinski sklop projekta obsega aktivnosti povezane s postavitvijo raziskovalnega, 
izobraževalnega in tehnološkega centra za  zagotavljanje trajnostnega razvoja goriške regije 
in širšega območja na obeh straneh meje. Možnosti za tak razvoj so dane z uvajanjem 
koncepta trajnostnega razvoja na različnih področjih gospodarstva vključno s turizmom, 
kmetijstvom in visoko tehnološkimi podjetji ter na področju izobraževanja. Center se bo torej 
ukvarjal z osnovnimi in uporabnimi (ciljno usmerjenimi in v sodelovanju z regijskim 
gospodarsvom) raziskavami za potrebe dejavnosti, ki temeljijo na izkoriščanju naravnih 
danosti in njihovem istočasnem ohranjanju, kar daje celotnemu razvoju regije potrebno 
vzdržnost in trajnost. Zato bomo v centru za trajnostni razvoj vključevali najsodobnejše 
postopke preverjanja in ugotavljanja možnih škodljivih vplivov za okolje, kot tudi mehanizme 
upravljanja okolja ter uvajanja najsodobnejših okolju prijaznih tehnologij vključno z 
izkoriščanjem obnovljivih virov energije, tehnologij za predelavo odpadkov in čiščenje 
odpadnih vod ter metodologij varstva narave. Prav to področje predstavlja največji potencial 
za sodelovanje s podjetji v regiji, ki delujejo na področju trajnostnega upravljanja z okol jem. 
Center bo preko spin-of podjetij in v sodelovanju z regijskim gospodarstvom skrbel za prenos 
znanja in implementacijo najnovejših dosežkov v praksi. To bo zagotovilo nova delovna 
mesta in omogočilo stabilnejši razvoj, saj le-ta ne bo temeljil le na eni sami gospodarski 
dejavnosti, temveč bo omogočal razvoj regije na različnih področjih vključno s turizmom, 
kmetijstvom, visokotehnološkimi podjetji in izobraževanjem. 
Posočje ima s svojo pretežno neokrnjeno naravo idealne pogoje za razvoj ekološkega 
turizma, ki v svetu privlači vse več gostov. Temu je nujno podrediti sam razvoj turizma v regiji, 
kar zahteva temeljite analize nosilnosti in ranljivosti okolja kot tudi naravnih danosti (stanje 
vodnih virov, biotske pestrosti, naravnih znamenitisti ipd...) in ugotoviti obseg turistične 
dejavnosti, ki ga posočje še lahko prenese. V tem smislu je potrebno tudi omejiti škodljive 
vplive turizma na okolje predvsem kar zadeva obremenjevanje s komunalnimi odpadki in 
odpadnimi vodami ter zmanjšati onesnaževanje ozračja. V ta namen je potrebno uvajati 
najsodobnejše tehnologije (npr. uvajanje fotovoltaike, izkoriščanja biomase) za zadoščanje 
potrebam po enegiji. Navedeno področje predstavlja eno od najpomebnejših tržnih niš za 
mala inovativna podjetja v regiji, ki delujejo na področju trajnostnega upravljanja z okoljem.  
 
 

4. Internet stvari  
 

Podprojekt Industrijski tehnološki podporni center za Internet Predmetov – (ITPC–IoT ) 

Definicija IoT: »Globalno omrežje in podporna infrastruktura spreminjajoče gostote in 
povezljivosti s samo-konfigurajočimi zmožnostmi, ki sloni na standardnih ter izmenljivih 
protokolih in formatih, sestavljena iz heterogenih predmetov, ki imajo identiteto, fizikalne in 
virtualne lastnosti in so neopazno in varno integrirani v Internet.« Že iz same definicije se vidi, 
da je IoT koncept, ki vključuje celo vrsto tehnologij in omogoča celo vrsto aplikacij. Ključna 
dodana vrednost IoT je hitrejša, ekonomičnejša, bolj učinkovita mobilnost ljudi, blaga in 
energije. Po svetu je IoT zelo »vroča« tema, ker ima ogromen tržni potencial. Ne nazadnje 
govorimo o povezljivosti milijard različnih objektov. Zelo realne ocene vodilnih svetovnih 
svetovalnih in analitičnih firm so, da bo po vrednosti IoT daleč presegel klasični internet. 
Tudi nekatera podjetja v goriški regiji še delujejo na področju IoT, vendar daleč od tega, da bi 
njihove rešitve predstavljale kakšne prebojne inovacije. Ker je področje IoT tako široko, ga ne 
morejo samostojno pokrivati niti največje svetovne tehnološke firme. Potrebno je sodelovanje 
in fokusiranje na področja, kjer lahko ponudnik doseže mednarodno konkurenčnost. 
Skratka ni vprašanje, ali bo gospodarstvo poslovno aktivno na področju IoT, ampak je ključno 
vprašanje ali se lahko z nekaterimi skupnimi podpornimi aktivnostmi gospodarstvu pomaga, 
da bodo njihovi IoT izdelki in aplikacije hitreje in bolje razvite, brez nepotrebnega podvajanja 
R&R stroškov. 
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IoT je tipičen primer nelineranih (skalabilnih) poslovnih procesov. Samo manjši del rešitev bo 
komercialno uspešen na trgu. Posledično bodo podjetja ugašala in novonastala podjetja bodo 
zapolnjevala ta poslovni prostor. Veliko znanj in izkušenj bo zaradi tega trajno izgubljenih. 
Vloga ITCP – IoT je v tem, da bi se ključna znanja in izkušnje, ki so skupna vsem IoT 
proizvodom in aplikacijam, ohranjala in plemenitila na enem mestu in nudila aktivno podporo 
podjetjem, ki bodo delovala na IoT. 
Analiza strukture stroškov IoT proizvodov in aplikacij kaže, da so materialni stroški skoraj 
zanemarljivi. Prodaja se predvsem znanje. Prodaja znanja bi morala biti ena ključni usmeritev 
goriške regije, ker kakšne pomembnejše surovinske baze regija nima. 
ITCP – IoT je projekt, ki je prvenstveno povezan z dolgoročno vizijo gospodarskega in 
družbenega razvoja regije in je namenjen vsem  ključnim deležnikom, ki sodelujejo v tem 
procesu. 
Sinergijski učinki takšnega tehnološkega centra bodo regijo postavili na svetovni zemljevid 
enega od globalnih centrov IoT. 
 
V okviru podpornih tem oziroma izgradnje kapcitet pa so vklučeni sledeči podprojekti:  
 

1. Podporno okolje: 
  

Podprojekt POPRI – POdjetje za PRIhodnost 

Namen projekta POPRI je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, uporabe znanosti, 
sodobnega znanja in tehnologij ter razvoja podjetnosti med mladimi. Ciljne skupine so 
osnovnošolci, dijaki, študenti, ostali mladi (zaposleni in brezposelni) na območju Goriške 
regije. Projekt je zasnovan kot tekmovanje za izbor najboljše podjetniške ideje, ki temelji na 
razvoju ideje do izdelka oziroma storitve ter izdelavi in predstavitvi poslovnega modela. 
Projekt zajema tudi aktivnosti za širjenje znanja o sodobnih pristopih razvoja podjetniške ideje 
v uspešen poslovni model, preverjanja ideje na trgu, izdelave prototipov oz. MVP (minimalno 
sprejemljivih produktov). Cilj projekta je vzgoja nove generacije ambicioznih podjetnikov z 
razvitimi podjetnimi lastnostmi in znanjem o sodobnih pristopih izgradnje podjetja, ki bodo 
sposobni ustanavljati in razvijati podjetja s potencialom hitre globalne rasti in zaposlovati 
veliko število ljudi. Nosilec projekta je Primorski tehnološki park. 
 
Podprojekt Start-up Slovenija 

Namen projekta je spodbujanje (1) nastajanja novih srednje tehnoloških in inovativnih 
storitvenih start-up podjetij ter (2) nastajanje novih inovativnih produktov z globalnim 
potencialom. Ciljne skupine projekta so potencialni podjetniki in kreativci ter zagonska in 
obstoječa mala in srednje velika podjetja z inovativnim potencialom za prodor na globalni trg. 
Cilj projekta je spodbuditi ustanavljanje novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest ter 
razvoj novih inovativnih izdelkov in storitev. Ključni delovni sklopi projekta bodo zajemali 
pomoč pri nastajanju start-up podjetij, vzpostavitev co-working prostora, vzpostavitev 
podjetniškega pospeševalnika z mentorstvom, podjetniški vavčer za start-up podjetja, pomoč 
pri razvoju in trženju inovativnih produktov ter razvoj novih storitev v podporo razvoju start-up 
podjetništva v regiji. Nosilec projekta je Primorski tehnološki park. 
 

2. Vseživljenjsko e-učenje za zahtevnejše uporabnike 

Projekt obsega aktivnosti, s katerimi bo Univerza v Novi Gorici, skupaj z ostalimi deležniki, 
vzpostavila sodoben, učinkovit in z razvojnimi potrebami regije usklajen sistem 
vseživljenjskega izobraževanja. Projekt vzpostavitve vseživljenjskega učenja v okviru 
Mednarodnega inovacijskega vozlišča Severne Primorske se razlikuje od “klasičnih” oblik 
vseživljenjskega učenja predvsem v sledečih vidikih:  
Ciljna skupina predlaganih programov bodo predvsem visoko usposobljeni strokovnjaki iz 
različnih področij, ki želijo svoje znanje posodabljati, širiti in nadgrajevati pod vodstvom 
vrhunskih strokovnjakov iz UNG in partnerskih univerz ter drugih institucij tako iz Slovenije kot 
iz tujine. Velik poudarek bo na reševanju konkretnih problemov iz delovnih okolij 
udeležencev, v določenih primerih bo vključeno tudi delo na najsodobnejši raziskovalni in 
laboratorijski opremi.  
V predlaganem modelu VŽU bo v največji možni meri poskrblejno za povezovanje formalnega 
in neformalnega izobraževanja. Za vse udeležence bo zagotovljeno svetovanje, ki jim bo na 
podlagi že pridobljenega znanja in izkušenj ter sodelovanja v VŽU omogočilo postopno 
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vključitev v programe za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe. Izbrani programi VŽU 
bodo na podlagi akreditacij omogočali tudi pridobitev kreditnih točk, ki jih bo mogoče 
uveljavljati v ta namen.  
Uporaba najnaprednejših tehnoloških in pedagoških možnosti, ki jih ponujajo elementi e-
učenja za izboljšanje kakovosti pouka, predstavlja tretji inovativen vidik VŽU, ki ga razlikuje 
od “klasičnih” oblik. Gre za uporabo odprtih izobraževalnih materialov, kombiniranega učenja 
– “blended” learning, obrnjenega učenja “flipped class-room”, snemanja in arhivirana 
predavanj, njihovim podnaslavljanjem in predvajanjem. Izvajanje programov z e-učenjem bo 
bistveno povečalo krog uporabnikov.     
Z vključitvijo VŽU v dejavnosti Mednarodnega inovacjskega vozlišča se bo le-to uveljavilo kot 
široko prepoznaven ponudnik fleksibilnega, odprtega, visoko kakovostnega in razvojno 
naravnanega izobraževanja, ki poteka v tesnem sodelovanju z gospodarstvom in odgovarja 
na njegove potrebe. Programi bodo vsebinsko osredotočeni predvsem na prioritetna 
področja, kot so okolje, materiali, biomedicina in informacijske tehnologije. Poudarek bo na 
visokotehnoloških znanjih in njihovem prenosu v prakso, s čimer bo preko skrbno vodenega 
sodelovanja z gospodarstvom dosežen dodaten prispevek k večanju razvojnega potenciala 
regije in k njegovi produktivni realizaciji. Programi bodo zasnovani tako, da bodo prispevali k 
čimvišji zaposljivosti udeležencev izobraževanj ter k njihovim povečanim možnostim za 
aktivno vključenost skozi čimdaljše obdobje njihovega življenja. Zajeti bodo tudi programi za 
višanje tehnične, naravoslovne in splošne kulture ter programi s področij humanistike in 
umetnosti. Univerza in ostali deležniki se bodo tako z naborom vsebin kot z načinom 
poučevanja vključili v svetovne tokove in izvedli vse potrebno, da vzpostavijo center 
sodobnega vseživljenjskega izobraževanja.  
Kazalniki, s katerimi se bo merilo učinkovitost navedene aktivnosti bodo sledeči: število 
udeležencev, število sodelujočih podjetij oziroma institucij, število ur izvedenega programa ter 
količina in kakovost posnetega in driugače pripravljenjega materiala.  

Ciljna skupina Ciljne skupine projekta so vsi deležniki v okviru aktivnosti za razvoj podjetnosti in inovativnosti 
v regiji ter deležniki v okviru aktivnosti za dvig znanj za povečanje zaposljivosti:  

1. Prebivalstvo regije: z izvedbo predlaganega projekta se bo izboljšala kakovost 
življenja prebivalstva saj bo omogočeno povezovanje in izkoriščanje razvojnih, 
inovacijskih, podjetniških in znanstvenih potencialov regije. Inovacijsko vozlišče bo 
omogočilo prenose, sinergije in uporabo nakopičenega znanja na različnih področjih 
v prakso in v družbeno okolje, kjer bodo imeli pozitivne učinke na splošno izboljšanje 
kakovosti življenja prebivalcev regije. Prišlo bo tudi do dviga zaposlitvenega 
potenciala podjetij ter posledično do povečanja zaposlitvenih možnosti za 
prebivalce. 

1. Gospodarstvo v regiji: z izvedbo predlaganega projekta bo omogočeno povezovanje 
med znanjem v regiji in podjetji, ki bo imelo za posledico razvoj novih inovatvinih 
gospodarskih subjektov ter novih produktov in storitev z visoko dodano vrednsotjo. 
Vzpostavljeni bodo pogoji za inovacijski preboj regije ter razvoj novih konkurenčnih 
produktov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Vzpostavljeno bo podporno okolje, ki 
bo omogočilo ustanavljanje ter delovanje novih inovativnih podjetij s potencialom 
hitre globalne rasti (start-up in spin-off podjetja).  

2. Znanstvena sfera: predlagan projekt bo vzpostavil pogoje za privabljanje vrhunskih 
domačih in tujih znanstvenikov, katerih prisotnost bo pozitivno vplivala na razvoj 
regije ter povečanje inovacijskega potenciala gospodarstva.  

3. Študenti: predlagan projekt bo vzpostavil pogoje za izvajanje obstoječih ter 
vzpostavitev novih, modernih, študijskih programov, ki bodo privabljali domače in 
tuje študente, ki bodo imeli med študijem in po končanem študiju možnost 
povezovanja z gospodarstvom in sodelovanja pri skupnih projektih ter možnost 
zaposlitve v podjetjih s potencialom hitre globalne rasti (visokokakovostna delovna 
mesta). 

Cilji Glavni cilj projekta Mednarodno inovacijsko vozlišče Severne Primorske je povečati 
zaposlitvene možnosti v regiji. Cilj bo dosežen z implementacijo naslednjih ukrepov:  

- spodbujanje podjetnosti in inovaciji z vsemi razpoložljivimi viri, s katerimi bomo 
dosegli višjo dodano vrednost in gospodarsko rast regije 

- izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva regije in povečanje deleža vključene 
populacije v vseživljenjsko učenje (VŽU) s ciljem večje zaposljivosti prebivalstva 
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Inovativnost in gospodarski razvoj so temelj za sodelovanje in ustvarjanje konkurenčnega 
potenciala za rast regionalnega gospodarstva. S povezovanjem in spodbujanjem aktivnosti in 
projektov želimo spodbuditi socialni kapital v regiji in na širšem območju, da bo imela naša 
razvojna regija potencial trajnostne rasti. 
Povezovanje in nadgradnja obstoječih struktur predstavlja krepitev sodelovanja med tremi 
deležniki  v naši regiji (terciarnim izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, podpornimi 
inštitucijami), katere bodo s skupnimi projekti med seboj aktivno prenašala pridobljena znanja 
v proizvode in storitve. S spodbujanjem sodelovanja med deležniki bomo ustvarili pogoje za 
realizacijo podjetniških projektov, s katerimi bomo dosegli višjo dodano vrednost na 
zaposlenega in regionalni bruto domači proizvod. Znanja, ki nam manjkajo za zagotavljanje 
konkurenčnosti regionalnega gospodarstva, bomo pridobili v sodelovanju z drugimi nosilci v 
Sloveniji, v državah EU in v razvitih državah. V okviru projekta bo omogočeno vsem 
gospodarskim subjektom, da se povezujejo in razvijajo poslovne modele, ki bodo omogočili 
večjo konkurenčnost in sodelovanje regionalnega gospodarstva na globalnem trgu. Z 
razvojno in pametno specializacijo bomo omogočili izkoriščanje in nadgradnjo obstoječih 
potencialov v regiji in spodbudili vodilne deležnike, da prevzamejo pobudo, za povečanje 
obsega vlaganj v inovacije in razvoj, ki bo povečal izvozno naravnanost regije. 
 
Operativni cilji projekta Mednarodno inovacijsko vozlišče Severne Primorske so sledeči: 

1. zagotovitev infrastrukturnih in vsebinskih pogojev za pritegnitev domačih in tujih 
študentov, raziskovalcev, strokovnjakov z znanjem z visoko dodano vrednostjo in 
podjetnikov z visokim vplivom v regijo, 

2. konkretna povezava raziskovalne sfere in gospodarstva,  
3. razvoj inovativnega podjetništva v okviru obstoječih in novih start-up in spin-off 

podjetij ter  
4. ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.  

Kazalniki Projekt bo pozitivno vplival na doseganje kazalnikov opredeljenih v okviru RRP Severne 
Primorske, prioriteta Povečanje zaposlitvenih možnosti v regiji, ukrepa Dvig znanj za 
povečanje zaposljivosti in Razvoj podjetnosti in inovativnosti.  

Specifični kazalniki, oblikovani za spremljanje uspešnosti projekta pa so sledeči:  
- Število različnih transferjev znanja na leto (pogodbe o sodelovanju med 

gospodarstvom, licenčni sporazumi …) 
- Število novih podjetij na leto 
- Število novih storitev oziroma produktov, nastalih na podlagi sodelovanja med 

znanjem in gospodarstvom 
- Število novih visokošolskih in drugih študijskih programov nastalih na podlagi 

sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2014) 

- Število različnih transferjev znanja na leto (pogodbe o sodelovanju med 
gospodarstvom, licenčni sporazumi, …): 2 / leto 

- Število novih podjetij na leto: 3 / leto 
- Število novih storitev oziroma produktov, nastalih na podlagi sodelovanja med 

znanjem in gospodarstvom: 3 / leto 
- Število novih visokošolskih in drugih študijskih programov nastalih na podlagi 

sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja: 0 
Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število različnih transferjev znanja na leto (pogodbe o sodelovanju med 
gospodarstvom, licenčni sporazumi …): 8/leto do (doseženo do leta 2020) 

- Število novih podjetij na leto: 7 / leto do (doseženo do leta 2020) 

- Število novih storitev oziroma produktov, nastalih na podlagi sodelovanja med 
znanjem in gospodarstvom in mednarodnih patentov: 8 / leto do (doseženo do leta 
2020) 

- Število novih visokošolskih in drugih študijskih programov nastalih na podlagi 
sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja: 5 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Statistični urad Republike Slovenije, Evropski statistični urad, lastni viri  

Nosilec Univerza v Novi Gorici 

Partnerstvo Univerza v Novi Gorici, Primorski tehnološki park, Občine Severno primorske regije, COBIK, 
TPI Ajdovščina, RRA-ji, GZS, razvojno naravnana podjetja 
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Trajanje 2014–2020 

Financiranje Mednarodno inovacijsko središče Severne Primorske predstavlja 
strateški projekt regije, ki bo v obdobju 2014-2020 za vzpostavitev 
in delovanje potreboval okrog  115 mio EUR.  
Predvideno financiranje projekta je razdeljeno na sledeče 
vire:  

EU sredstva – ESRR (85 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (5 %): 

 
Skupaj predvideno financiranje za obdobje 2014–2020: 

 
 
 
 
 

97.750.000 € 
11.500.000 € 
5.750.000 € 
 
115.000.000 € 

 

16.1.1.2. Aktivnost 2: Razvoj finančnih regionalnih instrumentov (shem) ter 

pridobivanje svežega kapitala za izvajanje projektov v 

gospodarstvu in NVO-jih 

 

Projekt Regijski razvojni sklad in sheme 
Opis  Zagotavljanje ustreznih finančnih virov torej predstavlja eno izmed ključnih ovir za boljši in 

hitrejši razvoj segmenta malih in srednjih podjetij, nevladnih organizacij in podpornega okolja. 
Trenutna sanaciji bank z razdolževanjem prezadolženega segmenta gospodarstva, v naši 
regiji so predvsem prezadolžena srednje velika podjetja praviloma v trenutni situaciji težje 
dostopajo do dolžniškega kapitala. Med komercialnimi oblikami financiranja, ki so na voljo 
MSP v Sloveniji, še vedno prevladujejo klasični dolžniški instrumenti financiranja, pomen in 
obseg tveganega kapitala pa ostaja razmeroma skromen tako v absolutnem kot v relativnem 
merilu. Če za ilustracijo pogledamo podatke so razmerju med obsegom naložb iz naslova 
tveganega kapitala in BDP, vidimo, da je Slovenija v evropskem kot tudi srednjeevropskem 
merilu na dnu lestvice. 
V okviru projekta Regijski razvojni sklad in sheme smo zasnovali na naslednji projektih, ki 
sestavljajo celotno mrežo dolžniškega in lastniškega kapitala v Goriški razvojni regiji: 

- Razvojni sklad, 
- Finančni mehanizem in podpora razvoju shem za krepitev inovacij, in kreativnosti v 

gospodarstvu, 

- Regijska finančna premostitvena shema za NVOje, 
- Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov z 

namenom zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin v NVO - socialno podjetništvo / 
družbeno gospodarstvo 

- COINVEST, 
- Etična banka. 

 
V nadaljevanju sledi kratek opis vseh navedenih podprojektov, ki sestavljajo celotni mozaik 
finančnih mehanizmov na regionalni ravni.  
 
Razvojni sklad: V prvi fazi projekta bi se pripravilo družitev subregijskih dolžniških oblik 

financiranja in shem dotacij in subvencij, ki se že izvajajo in so namenjene za sofinanciranje 
projektov  malih in srednje velikih podjetij na eni strani ter sheme za projekte, ki jih izvajajo 
NVOji in drugi subjekti podpornega okolja. Povezovanje in združevanje shem dolžniškega 
kapitala bi nam omogočila, da bi postale navedene oblike regionalne sheme, skozi katere bi 
na podlagi kriterijev izbirali in realizirali projekte, ki prinašajo sami regiji in deležnikom 
največje ekonomske, finančne in družbene učinke. 
V drugi fazi se bo v okviru razvojnega sklada vzpostavilo inovacijski sklad, ki pa je 
neposredno vezan na uspešno izvajanje prve faze vzpostavitve regionalnih shem dolžniških, 
dotacijskih in subvencijskih sredstev za MSP,  NVO in subjekte podpornega okolja. 
 
Finančni mehanizem in podpora razvoju shem za krepitev inovacij in kreativnosti v 
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gospodarstvu: V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti, kot so: 

- nadgradnja obstoječega sodelovanja med finančnimi deležniki v regiji, 

- oblikovanje skupnih finančnih odborov za dodeljevanje kreditov in garancij, 
- oblikovanje strokovnih skupin za pomoč podjetnikom pri pripravi projektov, 
- oblikovanje novih finančnih shem za podjetnike (npr. pogodbeno sofinanciranje 

projektov za obnovo in sanacijo javnih stavb), 

- oblikovanje nove finančne premostivene sheme za ugodne kredite NVO, ki so 
pridobili projekte na razpisih in potrebujejo sredstva za izvajanje le – teh,    

- izvajanje regionalne garancijske sheme, 

- izvajanje finančnih shem, 
- sledenje in strokovna podpora pri izvajanju projektov odobrenih s krediti in 

garancijami. 
Potrebna sredstva za sklad se delijo na: 

- sredstva za dodelovanje dolžniškega kapitala, 
- sredstva za dodelovanje garancij, 
- sredstva za pripravljalna dela, 

- sredstva za delovanje in financiranje finančnih shem.  
 
Regijska finančna premostitvena shema za NVO pri izvajanju svojih programskih nalog 

vse pogosteje NVOji pripravljajo projekte, s katerimi kandidirajo za nepovratna sredstva na 
raznih javnih razpisih: občinskih, državnih in evropskih                                                                                                                                              
Njihova značilnost je, da v večini primerov določajo izplačilo sredstev šele, ko so aktivnosti 
projekta izvedene in stroški plačani. Namen projekta je vzpostavitev regijske finančne 
premostitvene sheme za dodeljevanje ugodnih kreditov NVO-jem, ki so pridobili sredstva 

na raznih razpisih in potrebujejo finančna sredstva za izvajanje le-teh. 
 
COINVEST: aktivnosti so usmerjene k razvoju ekosistema za pomoč perspektivnim 

preverjenim regionalnim projektom (S, SE Europe) pri pridobivanju kapitala in upravljalnih 
sposobnosti ter dostopu do trga. V ta namen COINVEST organizira podjetniška 
izobraževanja, ki pomagajo projektom najti ključne kadre, razviti inovativni poslovni model, 
izvršiti njihovo vizijo ter jo  prenesti do potencialnih strank, mentorjev in investitorjem. Izbrani 
projekti z visoko inovativno tehnologijo se vsako leto predstavijo na letni COINVEST 
investicijski konferenci, ki je orodje povezovanja regionalnih startupov in mednarodnih 
investitorjev. 
 
Etična banka: Projekt želi vzpostaviti in realizirati novo pravno osebo na področju družbeno 

odgovornega (alternativnega, trajnostnega) bančništva. Etične/pravične banke uspešno 
delujejo v lokalnem okolju in jim je pomembno sobivanje s skupnostjo. 
Bistvo etičnih bank je v nedobičkarskem upravljanju in bančništvo te vrste v zadnjih letih 
doživlja razcvet po vsem svetu. Etične banke v Evropi so članice Evropske zveze etičnih in 
alternativnih bank (FEBEA).  
Etične banke se od klasičnih bank razlikujejo po načinu upravljanja (upravljanje po sistemu 
»en član – en glas« ne glede na višino kapitala, ki ga je član prinesel), za te banke ni 
najpomembnejši dobiček, ampak učinek naložbe za lokalno skupnost, kreditirajo skupine, 
katerim je otežen dostop do financiranja – organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, 
družinska kmetijska gospodarstva, male podjetnike, mlade podjetnike začetnike ...  
 
Pravni vidiki 

Regijski razvojni sklad naj bi bil ustanovljen kot zasebni sklad zaradi možnosti vlaganj iz 
širšega spektra vlagateljev, ne samo iz državnih in občinskih virov. Ta možnost je nastopila, 
ko je bil sprejet zakon o družbah tveganega kapitala, kateri  omogoča podjetjem in javnim 
skladom davčne olajšave za vlaganja na tak način. 
 
Ob upoštevanju analogije s temeljno ureditvijo javnih skladov ter ustanov bi imel sklad 
naslednje organizacijske poteze:  

- bil bi pravna oseba zasebnega prava.  
- ustanovitelj bi bila lahko vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba,   

- prijava in vpis v sodni register sta potrebna,  
- zasebni sklad ima lahko poljuben namen. V konkretnem primeru tega projekta bi ta 
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namen bil »spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških podjetij z zagotavljanjem 
sredstev semenskega kapitala na območju Goriške razvojne regije, 

- namen bi zasebni sklad dosegal z dodeljevanjem nepovratnih sredstev ter drugih 
oblik spodbud,  

- ustanovitelji bi sprejeli ustanovitveni akt, v katerem bi se dogovorili o zagotavljanju 
sredstev za delovanje zasebnega sklada, zagotavljanju sredstev za doseganje 
namenov sklada, principih delovanja, organizaciji sklada, organih, itd, 

- sredstva za delo sklada in namensko premoženje je smiselno zagotoviti pred 
ustanovitvijo sklada, 

- ustanovitelji bi sprejeli tudi splošne pogoje delovanja, s katerimi bi vnaprej določili 
pogoje in načine dodeljevanja namenskih sredstev sklada. 
 

1.1. Operativni vidiki 
Operativno in administrativno upravljanje regionalnega sklada bodo prevzele: lokalna 
finančna institucija, RRA severne Primorske in zasebni vlagatelji. 
Predlagana oblika nudi prednosti na naslednjih področjih: 

- zmanjšanje administrativnih in operativnih stroškov, 
- boljša kvaliteta upravljanja s skladom in shemami, 

- boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja, 
- usklajeno nastopanje na področju regije, 
- večja možnost pridobitve državnih sredstev zaradi večje kredibilnosti in 

prepoznavnosti. 
Za določanje porabe sredstev sklada in shem bi se ustanovilo komisijo, v kateri bi bili 
predstavniki vseh vlagateljev.   

1.2. Finančni vidiki in viri sredstev 
Potrebna sredstva za sklad se delijo na: 

- sredstva za pripravljalna dela, 
- sredstva za ustanovitev Regijskega razvojnega sklada, 

- sredstva za delovanje Regijskega razvojnega sklada, 
- sredstva za sofinanciranje ustanavljanja podjetij – semenski kapital. 
- Sredstva za ugodne kredite NVO. 

Ciljna skupina - Podjetja s pravimi poslovnimi idejami, ki bodo s projekti povečala konkurenčnost  in 
inovativnost posameznih tehnoloških rešitev na trgu ter so skladna z razvojnimi 
potenciali GRR in skladni s prioritetnimi razvojnimi področji v RIS3. 

- Regionalna startup podjetja z visokim potencialom za rast, posamezniki z 
inovativnimi idejami, prototipi in produkti, inovacije znotraj podjetij, investitorji, 
investicijski skladi, poslovni angeli, mentorji. 

- Nevladne organizacije, ki imajo odobrene projekte in potrebujejo dolžniški kapital za 
izvedbo projekta. 

Cilji - Identificirati regionalnih startup podjetij, ki targetirajo privlačne trge in so zanimivi za 
investitorje; letno organizirati podjetniško izobraževanje za startup projektov; letno 
organizirati COINVEST investicijsko konferenco s prisotnimi mednarodnimi 
investitorji; letno povezati podjetij z inovativnim okoljem, podjetij z investitorji, vse 
projekte uvrstiti na spletno stran coinvest.si. 

- Povečati število podeljenih kreditov in garancij. 
- Desiminacija raziskovalnih projektov in pridobitev investitorjev za start-up podjetja.  

- Večja dostopnost do ugodnih kreditov za nevladni sektor za izvajanje projektov.  
Kazalniki - Število identificiranih projektov  start-up podjetij  

- Število podeljenih kreditov in garancij gospodarskim družbam in NVO 
- Število in višina pridobljenih investitorjev z investicijami v start-up podjetja 
- Bančna vsota oziroma obseg kreditov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Letno identificirati 20+ regionalnih startup podjetij, ki targetirajo privlačne trge in so 
zanimivi za investitorje 

- Letno organizirati podjetniško izobraževanje za 30+ startup projektov  
- Letno organizirati COINVEST investicijsko konferenco s prisotnimi 15+ 

mednarodnimi investitorj; 
- Letno povezati 10+ podjetij z inovativnim okoljem, 5 podjetij z investitorji, vse 

projekte uvrstiti na spletno stran coinvest.si 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

198 
 

- Število podeljenih kreditov 2500 in 2000 garancij na leto 
- Bančna vsota podeljenih kreditov znaša 39 mio EUR 

- Ugodni premostitveni finančni krediti za NVO: 0 (nič) 
Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Letno identificirati 100+ regionalnih startup podjetij, ki targetirajo privlačne trge in so 
zanimivi za investitorje 

- Letno organizirati podjetniško izobraževanje za 50+ startup projektov 
- Letno organizirati COINVEST investicijsko konferenco s prisotnimi 25+ 

mednarodnimi investitorji 

- Letno povezati 10+ podjetij z inovativnim okoljem, 5 podjetij z investitorji, vse 
projekte uvrstiti na spletno stran coinvest.si 

- Število podeljenih kreditov 2500 in 2000 garancij na leto 
- Bančna vsota podeljenih kreditov znaša 200 mio EUR 

- Zagotoviti sredstva za izvedbo malih projektov v okviru globalne nepovratnih 
sredstev za NVOje. 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Banka Slovenije, lastni (za spremljanje odgovoren nadzorni organ Regijskega razvojnega 
sklada). 

Nosilec RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica 

Partnerstvo Ostale tri razvojne agencije v regiji, JSMGG, Vipavska hranilnica, občine GRR, zasebni 
vlagatelji, COBIK in Primorski tehnološki park. 

Trajanje 2015–2035 

Financiranje Vlaganja v projekt Regijski razvojni sklad so predvidena za daljše 
obdobje kot je programsko obdobje 2014-2020. 

 

 ESRR (8 %): 
Nacionalna (2 %): 

Lastna JSMMG (15 %): 
Lastna sredstva (zasebna in javna – EIB in EIF) (75 %)

84
: 

SKUPAJ: 

10.000.000 € 
3.000.000 € 
19.800.000 € 
99.700.000 € 
132.500.000 € 

 

16.1.1.3. Aktivnost 3: Razvijanje novih poslovnih modelov in zasnova novih 

ter izboljšava. obstoječih vrednostnih verig 

 

Projekt 
Vzpostavitev gozdno – lesne predelovalne verige ter večja izraba 
lesa v industriji in energetiki 

Opis  Lokalne skupnosti Severne Primorske (Goriške statistične regije) so že 10. julija 2013 v okviru 
projekta Proforbiomed programa MED – Mediteran ustanovile prvi Biomasni konzorcij v 
Sloveniji.  
Konzorcij je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve skupnih okvirjev sodelovanja in 
uresničevanja zastavljenih prioritet na področju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi ter 
pridobivanja, predelave in rabe lesa za industrijske in energetske namene z naslednjimi cilji: 

a) izkoristiti lesni potencial gozdov za razvoj predelave lesa in proizvodnjo energije; 
b)  zagotavljati trajno dobavo lesa na takšen način, da ni ogrožena trajnost gozdov; 
c) vzpostaviti nasade hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst na degradiranih  območjih 

z namenom revitalizacije le teh in sočasne proizvodnje lesa uporabnega predvsem v 
energetske namene; 

d) omogočiti vzpostavitev lesno predelovalnih obratov, ki bodo temeljili na lokalnih virih 
lesa; 

e) v čim večji meri izkoristiti lesno biomaso za ogrevanje javnih objektov, kjer je to 
mogoče in ekonomsko upravičeno; 

f) omogočiti vzpostavitev lokalnih biomasnih logističnih centrov za proizvodnjo in 
skladiščenje različnih lesnih goriv zajamčene kakovosti; 

g) zagotoviti visoko stopnjo energetske samooskrbe na lokalnem nivoju; 
h) omogočiti nova delovna mesta na lokalnem nivoju; 

                                                           
84

 Javno zasebno partnerstvo 
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i) vzpodbuditi razvoj raziskovalnih dejavnosti na področju pridobivanja, predelave in 
rabe lesa; 

j) doseči nacionalne in evropske cilje na področju podnebnih sprememb, energetske 
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije po zahtevah Direktive 28/2009/CE. 
 

V ta namen se bodo člani konzorcija prizadevali za: 
- podporo povezovanju lastnikov gozdov, gozdarskih podjetij ter ostalih členov verige 

od gozda do končnega uporabnika z namenom vzpostavitve trajnostne in lokalne 
proizvodnje lesen biomase in lesnih goriv; 

- podporo ustanovavljanju centrov za proizvodnjo sekancev in peletov in lesno 
predelovalnih obratov na območju občin članic  konzorcija; 

- prehod na ogrevanje z lesno biomaso v javnih objektih, kjer je to možno in 
ekonomsko upravičeno; 

- podporo izgradnji sistemom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso; 
- vzpodbujanje in podporo javno zasebnim partnerstvom pri izgradnji daljinskih 

sistemov ogrevanja na lesno biomaso in soproizvodnji toplotne, električne in tudi 
hladilne energije iz lesne biomase; 

- sodelovanje pri promocijskih in izobraževalnih dejavnostih za rabo lesa za 
proizvodnjo toplotne, električne in hladilne energije, za ogrevanje javnih objektov in 
gospodinjstev; 

- podporo raziskovalnim dejavnostim pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi,  
- podporo vzpostavitvi nasadov hitro rastočih drevesnih in grmovnih vrst na 

degradiranih  območjih.  
 

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi je način ravnanja z gozdnimi ekosistemi, ki temelji na negi 
gozda in zagotavlja njihovo ohranitev, povečevanje pestrosti avtohtonih rastlinskih in živalskih 
vrst ter vzpostavljanje biotskega ravnovesja. 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi pomeni zagotavljanje dobrin in storitev iz gozdov na 
takšen način, da niso ogrožene potrebe po teh dobrinah in storitvah prihodnjih generacij. 
Lesna biomasa je les, uporabljen v predelovalne in energetske namene. 
Lesni sekanci so nasekana lesna biomasa v obliki koščkov z določeno velikostjo delcev, ki se 
izdelujejo z mehansko obdelavo z ostrim orodjem, kot so noži. Lesni sekanci so nepravilne 
pravokotne oblike in značilne dolžine od 5 do 50 mm ter z majhno debelino v primerjavi z 
drugimi dimenzijami. 
Lesni peleti so standardizirana oblika biomase, ki jih proizvedene s komprimiranjem suhe 
žagovine v valjčke premera 6 do 8 mm in dolžine 10 do 30 mm. 
Lokalna energetska veriga je zaokrožena organizirana dejavnost na določenem območju, ki 
zajema sonaravno gospodarjenje z gozdovi, pridelavo lesne biomase, proizvodnjo lesnih goriv 
in njeno izkoriščanje v proizvodne in energetske namene. 
Biomasni logistični center  je prostor, kjer se trži lesna goriva po zajamčeni kakovosti.  
Konzorcij je zveza dveh ali več oseb, gospodarskih družb, organizacij ali vlad (ali katerakoli 
kombinacija) z namero sodelovanja v skupnih aktivnostih ali pa z izkoriščanjem skupnih virov 
za dosego skupnega cilja. 
Energetski management občine je izvajanje in koordiniranje aktivnosti iz Lokalnega 
energetskega koncepta. Praviloma ga izvaja lokalna energetska agencija pristojna za to 
občino. 
 
S projektom želimo nadaljevati že začete aktivnosti v smislu sonaravnega gospodarjenja z 
gozdovi v regiji in s tem ponovni oživitvi lesno-predelovalne industrije v regiji ter večji 
energetski samooskrbi regije z energetsko izrabo ostankov iz industrije in iz gozda.  
 

http://www.prc.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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Cilj projekta je vzpostaviti pilotno gozdno lesno verigo na območju Goriške razvojne regije, ki 
ima velik lesni potencial v več kot 60% gozdovih na območju regije. Lesno predelovalna 
industrija ima že dolgo tradicijo v regiji in je v zadnjih dvajsetih letih utrpela kar velik upad v 
poslovanju. Na območju obstajajo že dolgoletne izkušnje v predelavi in trženju lesa ter majhni 
in prilagodljivi obrati, ki kljub krizi v tej panogi na enem delu območja (idrijskem, posoškem in 
trnovskem) še vedno delujejo. Gozdnati predel Severno Primorske je oddaljen od glavnih cest, 
lastniki gozdov niso združeni, pogost je izvoz lesa. S projektom želimo obstoječe akterje 
pilotno povezati v gozdno – lesno verigo, ki bo omogočila ohranitev obstoječih in razvoj novih 
delovnih mest v panogi na območju. 
 
Cilj projekta je tudi izvedba regijskega biomasnega logističnega centra kateri bi vključeval 
razrez lesa in izdelavo lesnih polizdelkov, vključeval sušenje lesa, kjer bi se potrebna toplota 
proizvajala iz lesnih ostankov ter iz manj kvalitetnega lesa, ki ni primeren za industrijsko 
izrabo.  
 
Poleg proizvodnje toplote se predvideva tudi proizvodnja električne energije in proizvodnja 
lesnih peletov, kjer se tudi rabi odpadna toplota iz soproizvodnje.  
Lokacijo regijskega biomasnega logističnega centra se predlaga od večjih porabnikih toplote, 
saj se načrtuje 100% izrabo odpadne toplote pri proizvodnji električne energije ter v bližino 
avtocestnih povezav za potrebe trženja proizvodov (polizdelki in izdelki iz lesa, lesni peleti,..).   
 
Pri načrtovanju in dimenzioniranju biomasnega centra se upošteva potencial na območju 
regije:   

http://www.prc.si/
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V sklopu projekta se bodo izvajale promocijske aktivnosti za izgradnjo mreže partnerstev za 
izvedbo projektov. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter umestitev biomasnega 
logističnega centra v prostor (predlaga se izraba opuščenih obratov in tovarn lesne industrije) 
ter razširitev še delujočih obratov.  
Nadalje se bo v sklopu projekta iskalo potrebna finančna sredstva za realizacijo ter izvedbo 
potrebnih postopkov javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projektov.  
S pomočjo projekta se bo vzpostavila mreža akterjev oziroma deležnikov na gozdno - lesno 
predelovalni verigi ter izrabi lesa v industrijske in energetske namene.  
Za potrebe obvladovanja celotnega sistema bo vpeljana organizacijska funkcija pametnih 
omrežij, s čemer je zagotovljena vključitev vseh pripadajočih deležnikov.  
 

 
Ciljna skupina Lastniki gozdov, gozdarji, lesarji, lokalne skupnosti, podjetja za izvajanje energetskih storitev,.. 

Cilji - Postaviti strategije za učinkovito, sonaravno in trajnostno rabo lesne biomase v regiji 
- Podpreti iniciative gozdno lesnih verig ali spodbuditi njihov nastanek 

- Pomagati določevalcem pri odločanju o rabi lesne biomase kot lokalnega energenta  
- Uporabiti lokalno surovino (les) ter mu dodati vrednost.   
- Povezati lastnike gozdov. 
- Močnejši nastop na trgu. 

- Sinergija med dobavitelji lesa in predelovalci lesa. 
- Zasnovati regijski biomasni logistični center. 
- Ohraniti obstoječa delovna mesta v lesno – predelovalni verigi in vzpostaviti nova . 

- Vzpostaviti pilotno  gozdno – lesno predelovalno verigo. 

http://www.prc.si/
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- Vzpostavitev pilotnih biomasnih logističnih centrov. 
- Vzpostavitev organizacijske funkcije pametnih omrežij.  

- Promocija lesne biomase kot lokalnega energenta, ki predstavlja razvojne možnost 
za ruralna območja.  

- Prepoznati in predstaviti primere dobre prakse. 
Kazalniki - Vzpostavljena gozdno lesna predelovalna veriga  

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Vzpostavljena gozdno lesna predelovalna veriga: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- Vzpostavljena gozdno lesna predelovalna veriga: 1 

Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Ajpes 

Nosilec Goriška lokalna energetska agencija GOLEA 

Partnerstvo SGG d.d. Tolmin in drugi deležniki v gozdno – lesni verigi, Zavod za gozdove, Gozdarski 
inštitut, Lokalne skupnosti na območju regije, Regionalne razvojne agencije, podjetja za 
energetske storitve,…  

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU, partnerji v projektu  

http://www.prc.si/
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 Skupaj 

1. Pripravljalna faza:  
- Izdelava strategije za sonaravno gospodarjenje z 

gozdovi 
85% projekt, 15% partnerji) 
 

- Promocija in vzpostavitev mreže partnerstev na 
gozdno-lesni verigi 
(85% projekt, 15% partnerji) 
 

- Priprava in izvedba postopkov javno-zasebnega 
partnerstva za izvedbo projektov  
(85% projekt, 15% partnerji) 
 

2. Faza izdelave potrebne dokumentacije:  
- Projektna dokumentacija 
- Investicijska dokumentacija 
- Iskanje finančnih virov  

(85% projekt, 15% partnerji) 
 

3. Izvedbena faza:  
Preko oblik javno-zasebnega partnerstva 

           (sredstva EIB – program ELENA   
            ipd., ugodni kredit Eko sklada 
            oziroma drugi ugodni finančni viri) 
 

4. Spremljanje in vodenje projekta ter analiza 
rezultatov:  
preko funkcije pametnih omrežij 
(85% projekt, 15% občine) 

 
SKUPAJ:  

ESRR za pripravo projektov (4 %):     
Lastna sredstva za pripravo projektov (0,8 %):        

Lastna in javna sredstva za investicije (javno-zasebno 
partnerstvo, ugodni krediti in nepovratna sredstva raznih 
programov npr. Eko sklad, EIB, MzIP - KS,..) (95,2 %)

85
:  

Skupaj (100 %) 
 

15.750.000,00 € 

 
20.000 € 
 
 
 
50.000 € 
 
 
 
30.000 € 
 
 
 
 
500.000 € 
 
 
 
 
 
15.000.000 € 
 
 
 
 
 
 
150.000 € 
 
 
15.750.000 € 

637.500 € 
112.500 € 
 
 
15.000.000 € 
15.750.000 € 

 

 

Projekt Vzpostavitev gozdno – lesne predelovalne verige 

Opis  S projektom želimo vzpostaviti pilotno gozdno lesno verigo na območju občine Idrija. Na 
območju obstajajo že dolgoletne izkušnje v predelavi in trženju lesa ter majhni in prilagodljivi 
obrati, ki kljub krizi v tej panogi na idrijskem še vedno delujejo. V občini Idrija je registriranih 
51 gospodarskih subjektov s področja gozdarstva in lesarstva. Ker želimo povečati število 
delovnih mest v regiji, lokalnemu lesu pa dodati vrednost, se je na pobudo Občine Idrija in 
razvojne agencije ICRA d.o.o. Idrija že začela sestajati skupina zainteresiranih podjetij, ki so 
se dogovorili, da se bodo preko Kmetijsko gozdarske zadruge Holzer povezale v interesu 
vzpostavitve skupne gozdno – lesne verige. V verigi bo najprej zajeto pilotno območje občine 
Idrija (in MONG preko Smart d.o.o.), pozneje pa veriga lahko razširi glede na različne 
poslovne možnosti in interese tudi širše v regiji. Pripravljena je bila SWOT analiza: 
   

PREDNOSTI 

 Dolgoletne izkušnje v predelavi 
lesa. 

SLABOSTI 

 Oddaljenost od glavnih cest in 
pomanjkljiva infrastruktura. 

                                                           
85

 Javno zasebno partnerstvo 

http://www.prc.si/
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 Izkušnje v trženju. 

 Majhni in prilagodljivi obrati (tržne 
niše). 

 Dobra opremljenost obstoječih 
obratov. 

 Bližina tujih trgov. 

 Višji fiksni stroški. 

 Pomanjkanje primerne delovne 
sile , nekaj je sezonskega dela. 

 Lastniki gozdov niso združeni. 

 Veliki davki. 

 Majhni lastniki gozdov. 

 Kvalitetnejši les na državnih 
parcelah. 

PRILOŽNOSTI 

 Organizacija društva lastnikov 
gozdov. 

 Drugi pohištveni obrati se zapirajo 
(več naročil). 

 Priložnost v biomasi, sekancih, 
elektriki, toploti. 

 Manjši kupci. 

 Povezovanje manjših 
proizvajalcev. 

 Povezovanje delovne sile zaradi 
sezonskega dela in vremenskih 
razmer. 

 Biomasni centri po večjih krajih v 
občini (prodaja biomase in 
toplote). 

 Zakon, ki daje prednost pri 
koncesijah za izkoriščanje 
državnih gozdov kmetom. 

NEVARNOSTI 

 Slabšanje kakovosti surovine. 

 Pomanjkanje surovine zaradi 
izvoza v tujino. 

 Država ne bi pravilno usmerila 
svojih podpor. 

 Nelojalna konkurenca. 

 Zakonodaja. 

 Slaba plačilna disciplina. 

 
Na podlagi SWOT analize se je zastavil projekt, ki obsega več faz: 

1. Faza (2014 - 2015) 

 Podpis pisma o nameri (podjetja, Občina Idrija) 

 Vzpostavitev pogojev za delovanje skupine oz konzorcija v okviru pravne 
oblike KGZ Holzer (priprava pravil, vključitev na skupščino, vzpostavitev 
posebnega stroškovnega mesta) 

2. Faza (2014 - 2015) 

 Združevanje lastnikov gozdov – vzpostavitev društva lastnikov gozdov. 

 Preverjanje in vzpostavljanje možnosti za prevzem koncesije v letu 2016 za 
upravljanje državnih gozdov s strani nekaterih lokalnih kmetov  
( Zakon o gozdovih  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270  , 47. člen 7.8.in 
9. odstavek dajejo prednost pri upravljanju državnih gozdov do 200 ha 
kmetom) 

3. Faza (2015) 

 Vsebinska zasnova gozdno - lesne verige, upravljalski in poslovni načrt (v 

katerem se preveri tudi različne izvedbe ideje in dejavnosti, lokacije ter 

tehnologije). 

 Raziskava tržišča. 

 Razvoj novih produktov.  

 Priprava dokumentacije za izvedbo potrebnih investicij. 

4. Faza (2015 – 2020) 

 Izvedba investicij v sklopu delovanja celotne verige. 

 Vzpostavitve skupne zadruge ali podjetja, namenjenega izključno delovanju 
gozdno –lesne verige (v kolikor se bo pokazal interes za to) 

 Vzpostavitev trženja in promocija produktov. 
Ciljna skupina Lastniki gozdov, gozdarji, lesarji 

http://www.prc.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270
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Cilji - Uporabiti lokalno surovino (les) ter mu dodati vrednost.   
- Povezati lastnike gozdov. 

- Močnejši nastop na trgu. 
- Sinergija med dobavitelji lesa in predelovalci lesa. 
- Zasnovati center predelave lesa. 

- Ohraniti obstoječa delovna mesta v lesno – predelovalni verigi in vzpostaviti nova . 

- Vzpostaviti pilotno  gozdno – lesno predelovalno verig 
Kazalniki Vzpostavljena gozdno lesna predelovalna veriga  

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

1 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Ajpes 

Nosilec Kmetijsko gozdarska zadruga Holzer 

Partnerstvo Mirko Kavčič, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Golcar d.o.o., Smart industries lesna industrija 
d.o.o., Žaga Rupnik d.o.o., Gozdarstvo Jurij Rupnik s.p., drugi akterji v gozdno – lesni verigi, 
Občina Idrija, Zavod za gozdove, razvojna agencija ICRA 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU, partnerji v projektu  

 ESRR (75 %): 
Nacionalna (10 %): 

Lastna (15 %): 
Skupaj (100 %): 

1.125.000 € 
150.000 € 
225.000 € 
1.500.000 € 

 

16.1.1.4. Aktivnost 4: Spodbujanje zaposlovanja, povezovanja subjektov, 

razvoja obrtništva, socialnega podjetništva ter kreativnih industrij 

 

Projekt Podjetno v svet podjetništva 

Opis  Projekt PVSP 2014 je nadaljevanje in delna modifikacija operacije PVSP 2013, ki se je 
izvajala po vseh regijah v okviru regionalnih razvojnih agencij, nosilni partner pa je bil 
Regionalni center za razvoj. Ta operacija je glede na dosedanje pridobljene izkušnje nekoliko 
spremenjena in prav tako razširjena na vse slovenske regije, koordiniral oz. vodil pa jo bo 
RCR. V okviru operacije bo iz vsake od dvanajstih regij vključenih 60 udeležencev na letni 
ravni, v goriški regiji torej 60 letno (6 skupin za štiri mesece po 10 udeležencev, torej hkrati 
vključeni dve skupini po 10 udeležencev). Udeleženci bodo v operacijo izbrani na podlagi 
kriterijev javnega poziva. Udeleženci bodo v posamezni RRA sklenili delovno razmerje za 
dobo štirih mesecev, prav tako jim bo na razpolago vsa podjetniška infrastruktura, 
mentoriranje, pridobivali bodo dodatna podjetniška znanja skozi organizirana usposabljanja s 
strani zunanjih izvajalcev s strokovnim znanjem in izkušnjami na posameznem področju. 
Skupini bosta vodeni in mentorirani v večjem delu ločeno, skupinska usposabljanja pa bodo 
zaradi racionalizacije stroškov skupna. Cilj operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki 
usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v 
podjetništvu ter zaposlovanje mladih. Kazalniki operacije so število zaposlenih, vključenih v 
vseživljenjsko učenje ter število zaposlitev v obdobju 12 mesecev po zaključku usposabljanja. 
Operacija se bo začela  izvajati konec leta 2013, prve vključitve bodo v januarju 2014. Stroški 
operacije znašajo na letni ravni za posamezno regijo 740.812 EUR, operacija pa bo 
sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve ter enake možnosti. 
Brezposelnost v Sloveniji je hudo pereč problem. Brezposelni ne glede na starost in 
izobrazbo, predvsem pa mladi izobraženi ljudje brez delovnih izkušenj, v današnjem času 
težko pridobijo zaposlitev, mnogo jih razmišlja o samostojni podjetniški poti, vendar 

http://www.prc.si/
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potrebujejo dodatna znanja, informacije, izkušnje s strani drugih, motivacijo, … Velik problem 
predstavlja tudi beg možganov prav te ciljne skupine iz regije v večja središča. 
Namen projekta je, da z mentoriranjem, motiviranjem in dodatnim usposabljanjem ter 
prenosom izkušenj pripeljemo izbrane udeležence do formiranja lastnega podjetja in 
samozaposlitve, s tem, da že v času vključenosti v operacijo lahko brezposelni proučijo trg, 
konkurenco, pridobijo izkušnje in dodatna znanja, s katerimi se lahko v nadalje izognejo 
marsikateri začetniški napaki. 
Aktivnosti: management projekta in usposabljanje udeležencev: vključevanje udeležencev, 
zaposlitev ter usposabljanje udeležencev, mentorstvo udeležencem, usposabljanje (večinoma 
skupinska usposabljanja, deloma individualna) s strani zunanjih izvajalcev, kot npr. uspešni 
podjetniki, podjetniki, ki so se srečali s težavami v poslovanju, managerji, ter drugi 
posamezniki, inštitucije (npr. različne zbornice, ljudske univerze ipd.) in podjetja (gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki ipd.), ki imajo izkušnje in znanje na posameznih področjih oz. v 
okviru posameznih vsebin, ki naj bi jih bodoči podjetniki na splošno spoznali ali pa njihove 
podjetniške ideje pokažejo, da potrebujejo dodatno znanje iz določenih vsebin, predstavitve in 
ogledi dobrih praks, druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja.  
Št. zaposlenih, vključenih v vseživljenjsko učenje: v letu 2014 720 udeležencev 
Št. zaposlitev v roku 12 mesecev po zaključku usposabljanja: 252 (35 % vključenih) 

Ciljna 
skupina 

Brezposelni ljudje z najmanj IV. stopnjo izobrazbe in starostjo do vključno 45 let, s stalnim 
bivališčem v eni od občin, ki jih pokriva posamezna RRA, prioriteta VI. ali višja stopnja 
izobrazbe, starost do 35 let. 

Cilji Splošni cilji projekta so torej zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, predvsem 
mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter 
zaposlovanje brezposelnih, predvsem mladih. 

Kazalniki - Število vključenih v program usposabljanj,  

- Število zaposlitev po 12 mesecih zaključka usposabljanja 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število vključenih v program usposabljanj: 720  
- Število zaposlitev po 12 mesecih zaključka usposabljanja: 260 

Ciljna 
vrednost 
kazalnika 

- Število vključenih v program usposabljanj: 5040 

- Število zaposlitev po 12 mesecih zaključka usposabljanja: 2200 

Viri podatkov 
za 
spremljanje 
kazalnikov 

Ajpes, ZRSZ 

Nosilec RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 

Partnerstvo V operaciji PVSP 2014 bodo sodelovale kot partnerji vse regionalne razvojne agencije, torej 
12 agencij. V Goriški regiji je predviden nosilec projekta RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. 
Nova Gorica. 

Trajanje 2013–2020 

Financiranje EU sredstva - ESS (85 %): 
Nacionalna sredstva (15 %): 

4.263.600 € 
752.400 € 

 Skupaj (100 %): 5.016.000 € 

 

Projekt 
Spodbujanje socialnega podjetništva, zaposlovanja in 
kreativnosti  

Opis  Na območju Goriške regije se je v zadnjih treh letih na področju socialnega podjetništva 
izvajalo veliko projektov, ki so pripomogli k snovanju osnovnega skeleta socialnega 
podjetništva. Ustanovljeni so bili zavodi, ki delajo s specifičnimi ciljnimi skupinami. Izvajajo se 
čezmejni projekti, ki povezujejo deležnike z območja čezmejnega programa  Slovenija-Italija 
tudi na področju socialnega podjetništva. V okviru sprejete zakonodaje in podzakonskih aktov 
se snujejo vse Slovenske iniciative za pridobitev večje podpore uvajanja socialnega 
podjetništva v praksi.  
Na podlagi prejetih projektov in snovanju skupnega projekta, smo zasnovali naslednjih 5 
podprojektov: 

http://www.prc.si/
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- Čisto, 
- Domačija na Trnovem, 

- Fran, 
- Regija dobrega počutja – ZELENO, AKTIVNO, ZDRAVO, 
- Socialno podjetniški inkubator. 

 
Čisto 

Fundacija Most z  Varstveno delovnim centrom Nova Gorica prijavlja projekt ustanovitve 
socialnega podjetja, s katerim  želimo izboljšati kvaliteto življenja za osebe z zmanjšanimi 
intelektualnimi in fizičnimi sposobnostmi na Planoti. Omogočiti želimo razvoj novih oblik in 
načinov skrbi za uporabnike storitev, zlasti tiste,  ki jih ne nudijo drugi izvajalci. Namen bo 
uresničen tudi preko projekta, ki bo zaposlil ranljive skupine prebivalcev na Trnovsko Banjški 
planoti, hkrati pa odprl možnosti razvoja dejavnosti, potrebne širšemu krogu prebivalstva ter 
tudi potrebne za delovanje javnih zavodov in organizacij. Tako bodo storitve javnega zavoda 
VDC Nova Gorica približane starajočim in drugim prebivalcem na Planoti, ki bodo potrebovali 
zdravstveno nego in rehabilitacijo ter jim v čim širšem smislu omogočil oskrbo na domu. S 
projektom bo v najširšem smislu starajočemu prebivalstvu omogočeno ostati čim dlje v 
domačem okolju, zaposliti težje zaposljive in ranljive ciljne skupine, medgeneracijsko povezati 
prebivalstvo na Planoti in organizirati dejavnost, ki bo po končanem projektu prerasla v redno 
servisno dejavnost s samostojnim financiranjem. 
 
Domačija na Trnovem 

Varstveno delovni center Nova Gorica skupaj s Fundacijo MOST pripravlja investicijski 
projekt, ki prispeva k razvoju podeželja in socialnega podjetništva. Fundacija MOST je bila 
ustanovljena z namenom zbiranja sredstev za gradnjo Rehabilitacijskega centra Trnovo. S 
projektom želimo osebam z zmanjšanimi intelektualnimi in fizičnimi sposobnostmi na Planoti 
zagotoviti rehabilitacijo in dostopnost do storitev, ki jo potrebujejo. Omogočiti želimo razvoj 
novih oblik in načinov skrbi za uporabnike storitev. Stavba, ki jo bo VDC Nova Gorica kupil in 
adaptiral, je večnamenska in bo zadovoljila več potreb hkrati: 

- institucionalno varstvo v Bivalni enoti s kapaciteto 14 do 16 odraslih oseb po 
možganskih in drugih poškodbah, 

- dnevni center za rehabilitacijo oseb po možganskih in drugih telesnih poškodbah v 
dnevni obliki varstva, 

- informativno turistično pisarno s ponudbo izdelkov turističnih kmetij, 

- kmetijska dejavnost,  
- večnamenski prostor za delavnice, medgeneracijska srečanja in razstave, 
- izdelava lesene biomase za potrebe ogrevanja Centra in za zunanje. 

 
Fran 

Varstveno delovni center Nova Gorica skupaj s Fundacijo Most prijavlja projekt,  ki prispeva k 
razvoju socialnega podjetništva in podeželja. Prijavitelj in partnerji želijo izboljšati kvaliteto 
življenja za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in gibalno oviranostjo na Planoti, jim 
zagotoviti rehabilitacijo in dostopnost do storitev, ki jih potrebujejo. V okviru projekta bomo 
zaposlil ranljive skupine prebivalcev na Trnovsko Banjški planoti, hkrati pa odprl možnosti 
razvoja dejavnosti, potrebne širšemu krogu prebivalstva ter tudi potrebne za delovanje javnih 
zavodov in organizacij. Tako bodo storitve javnega zavoda VDC Nova Gorica približane 
starajočim in drugim prebivalcem na Planoti, ki bodo potrebovali oskrbo na domu v obliki 
socialnega servisa in trgovine na terenu. S projektom bo v najširšem smislu starajočemu 
prebivalstvu omogočeno ostati čim dlje v domačem okolju, zaposliti težje zaposljive in ranljive 
ciljne skupine, medgeneracijsko povezati prebivalstvo na Planoti in organizirati dejavnost, ki 
bo po končanem projektu prerasla v redno servisno dejavnost s samostojnim financiranjem.   
V okviru Enote Trnovo bo VDC Nova Gorica prideloval  vrtnine in ostale proizvode, ki jih bo 
potujoča trgovina dostavljala tistim, ki sami ne zmorejo obiska trgovine. Hkrati bo v okviru 
socialnega servisa poskrbljeno za prevoze oviranih prebivalcev in pomoč, ki jo potrebujejo na 
domu.   
 
Regija dobrega počutja – ZELENO, AKTIVNO, ZDRAVO 

Projekt želi vzpostaviti in realizirati obliko sodelovanja v obliki poslovnega modela ali modela 
javno-zasebnega partnerstva, ki poveže naravne danosti in priložnosti okolja za zagotovitev 

http://www.prc.si/
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posebne ponudbe za izbrane ciljne osebe, ki potrebujejo drugačne, inovativne storitve za 
svoje zdravstvene in/ali starostne težave. 
Način življenja, ki ga živimo, povzroča številne bolezni. Javnih sredstev za konvencionalno 
(znanstveno) zdravljenje je vedno manj. Prebivalstvo se stara. Za boljše počutje bo moral 
vedno bolj vsak poskrbeti sam. Priložnost predlaganega projekta sta torej, naj se bere še tako 
nehumano -  »bolezen in starost«. 
Projektni predlog želi spodbuditi pripravo/izdelavo vsebin oz. produktov za tiste odjemalce oz. 
trge, ki »si nas lahko privoščijo«. Regija ima številne potenciale, da postane elitna turistična 
destinacija. Preobrazba je možna, če obstoječim ponudnikom turističnih storitev pomagamo 
pri prenovi in nadgradnji obstoječih kapacitet in produktov, nove pa usmerjamo k 
oblikovanju/izdelavi produktov, za katere so v regiji naravne danosti. Možni novi produkti so: 
prilagoditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe, ponudba lokalne hrane za osebe s 
specifičnimi zdravstvenimi težavami (npr. v povezavi z dializnim centrom v Kobaridu, 
celiakija), zdravilstvo (v povezavi z Zeliščnim centrom v Grgarskih Ravnah, domačini z 
znanjem, izkušnjami in referencami), turistične poti prilagojene osebam z okvaro vida (primer 
sodelovanja MDSS Severne Primorske in Zavoda Gost na Planoti – festival zelišč kot del 
projekta podpora prireditvam na območju las - podpri.  ), druge že izvedene in še načrtovane 
aktivnosti povezane s potrebami. 
 
Projekt in načrtovani rezultati so usmerjeni k:  

- osveščanju in ozaveščanju odločevalcev in prebivalcev o pravici do aktivnega in 
kakovostnega življenja bolnih in ostarelih, kar je priložnost v predlagani projektni 
ideji, 

- aktivnemu iskanju rešitev za oživitev turizma v regiji s posebno ponudbo kot je: 
rehabilitacija bolnih, storitve za invalide in druge osebe s posebnimi potrebami, 
storitve za ranljive skupine, investicije na področju zdravstvenega/socialnega 
turizma, 

- osveščanju in ozaveščanju odločevalcev in prebivalstva o novih turističnih 
možnostih, povezanih z drugačnim, boljšim življenjskim slogom tako za ponudnike 
kot odjemalce, 

- skrbi za zdravo socialno okolje – z izboljšanjem strukture turistične ponudbe, 
vzpostavitvijo ustrezne mreže akterjev in pritegnitvijo gostov, »ki si nas lahko 
privoščijo«, imamo neposredne in posredne koristi vsi,  

- zagotavljanju okoliščin in možnosti za nova drugačna /zelena/ delovna mesta in 
nove zaposlitve, 

- pridobivanju funkcionalnega okolja za gibalno ovirane in druge osebe s posebnimi 
potrebami,  

- aktivnemu preživljanju prostega časa. 
 
SKLADNOST Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:  
»Razvijali bomo tako zeleni turizem, kot tudi vse kmetijske in prehrambno predelovalne 
procese s poudarkom na samooskrbi.« 
»S ciljem poskrbeti za ranljive ciljne skupine bomo razvijali programe socialnega podjetništva. 
Iz povprečja izstopajoča Goriška razvojna regija lahko postane prepoznavna po skrbi za 
kvalitetno življenje vseh ciljnih skupin v okviru vrhunske zdravstvene nege, oskrbe in kvalitete 
bivanja v celoti.« 
Projekt »REGIJA DOBREGA POČUTJA« vnaša novo pravo priložnost, s katero bo izpolnjena 
ambicija poskrbeti za kakovostno življenje vseh. 
 
Socialno podjetniški inkubator 

Projekt bo namenjen podpori, svetovanju, izobraževanju, usposabljanju za podjetniška znanja 
za vse ciljne skupine. Inkubator bo: 

- nudil strokovno izpopolnjevanje in podjetniško svetovanje ter mentorstvo ciljnim 
skupinam s področij upravljanja, financiranja, marketinga, trženja in vodenja 
socialnih podjetij ter uporabe novih tehnologij, 

- ponujal administrativno pomoč, 
- omogočal podjetniška izobraževanja s teh področij, 
- nudil svetovanje pri sestavi finančne sheme podjetja in pridobivanju finančnih virov, 

- zagotavljal delovne (poslovne) prostore, kjer se bodo uporabniki lahko srečevali, 

http://www.prc.si/
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izmenjevali izkušnje in ideje – coworking in opremo za potrebe ustanavljanja in 
delovanja novih socialnih podjetij, 

- informiral o možnostih sodelovanja z evropskimi in svetovnimi fundacijami, ki 
finančno spodbujajo socialne podjetnike, 

- ponujal individualna in kolektivna usposabljanja za podjetništvo (oblikovanje 
poslovne ideje in poslovnega načrta, ocenjevanje možnosti realizacije podjetniške 
ideje, pravni vidiki poslovanja, tehnični postopki realizacije poslovne ideje, ipd.), 

- nudil podporo za inovativno start up podjetništvo. 
Polega tega bo inkubator spodbujal združevanje novonastalih socialnih podjetij v zadruge in 
jim tudi po izstopu iz inkubatorja omogočal nižje stroške storitev ter naročanja materialnih 
sredstev. 

Ciljna skupina Mladi (brezposelni in ostali), starejši (brezposelni in ostali), ranljive skupine na trgu dela, 
občine, socialna podjetja, finančne institucije, Zavod RS za zaposlovanje, podjetja (ki 
zagotavljajo kapital) 
Neposredni koristniki: posamezniki, ki želijo v medsebojnem delovanju snovati in realizirati 
ideje, nevladne organizacije, socialna podjetja, podjetniki – zaradi potencialov, ki jih 
predstavljajo za vzpostavljanje novih delovnih mest, mladi  in starejši - ker so ranljiva skupina 
na trgu dela. 
Posredni deležniki: lokalne samouprave v regijah, ker lahko finančno podprejo delovanje 
kreativnih laboratorijev in sodelujejo pri pripravi in izvajanju skupnih (medsektorskih) 
projektov, visokošolske inštitucije – ker so bazen znanja (sodelovanje pri snovanju idej in 
njihovi realizaciji), gospodarske družbe, finančne inštitucije – ker lahko podprejo delovanje 
kreativnega laboratorija, prenos znanj in izkušenj, vključevanje v pripravo skupnih 
(medsektorskih) projektov. 

Cilji Splošni cilj: zaposlovati ranljive ciljne skupine na trgu dela, še posebej mlade, starejše in 
druge ljudi z manj priložnostmi. 
Specifični cilji: vzpostaviti nova socialna podjetja v regijah, ustvariti nova delovna mesta in 
povečati število zaposlenih v socialnih podjetjih in zadrugah, razviti inovativne storitve in 
produkte (socialne inovacije), ki odgovarjajo potrebam urbanih in podeželskih lokalnih okolij, 
zagotoviti prostorske pogoje za razvoj socialne ekonomije, povečati prepoznavnost in 
razumevanje vrednosti socialne ekonomije za družbeni in gospodarski razvoj regije, 
spodbuditi ciljne javnosti in deležnike k sodelovanju, ozavestiti splošno javnost o pomenu 
medsektorskega sodelovanja. 

Kazalniki - Število izvedenih aktivnosti za bodoče podjetnike (predstavitve, natečaji, delavnice, 
treningi, ekskurzije, svetovanje) 

- Število oseb, ki se bodo v aktivnosti vključili 

- Število oseb, ki bodo ustanovile podjetje 
- Število novih zaposlitev 
- Število oseb, ki bodo poleg ustanovitve podjetja ustvarile tudi dodatna delovna 

mesta 

- Število novih podjetij, ki bodo v Aktu o ustanovitvi zapisala, da dobiček vračajo v svoj 
razvoj 

- Število oseb, vključenih v zadružništvo 

- Število objav za javnost (članki, prispevki, konference, nastopi) 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

Ni podatka. 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

Projekt je v idejni pripravi. 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Statistični urad RS, lastne evidence in Zavod za zaposlovanje RS. 85 % 

Nosilca Ljudska univerza Ajdovščina in fundacija MOST ustanova   
Partnerstvo Mladinski svet Ajdovščina, Inštitut za mladinsko politiko, Območna obrtna zbornica 

Ajdovščina, Mladinski center Ajdovščina, Zavod RS za zaposlovanje OE Nova Gorica, 
severno primorske občine, Razvojna agencija ROD, Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija, 
Posoški razvojni center, Regijska razvojna agencija severne Primorske, Obrtna zbornica 
Nova Gorica, ŠENT, Potencial, inštitut za revitalizacijo podeželja, lokovec in udeleženci 

 

http://www.prc.si/
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učnega socialnega podjetja »HRIBCI« in VDC Nova Gorica, lokalne skupnosti, KGZS – 
Zavod GO. 

Trajanje 2014–2020  
Financiranje EU sredstva - ESS (56 %): 

EU sredstva - ESRR (24 %):  
Lastna sredstva lokalne skupnosti (10 %): 

Lastna sredstva (10 %):  

12.791.736,16 € 
5.482.172,64 € 
2.284.238,60 € 
2.284.238,60 € 

Skupaj (100 %): 22.842.386,00 € 

 

Projekt iCon_II.  

Opis  Projekt iCon II, katerega nosilec je Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine je vsebinsko 
nadaljevanje projekta iCon, ki se je na Programu Slovenija – Italija  izvajal med leti 2010 in 
2014. 
 
Partnerstvo projekta bo sestavljeno iz vseh ključnih podjetniških podpornih institucij ter 
raziskovalnih in izobraževalnih ustanov na območju, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na 
tem območju in zagotavljajo odlično poznavanje razmer. 
 
V času trajanja projekta iCon je bilo vzpostavljenih 11 čezmejnih mrež, v katere je bilo 
vključenih več kot 200 MSP iz Slovenije in Italije. Vzpostavitev mrež temelji na dejstvu, da 
ustanovni člani mreže zaznajo velik interes za povezovanje, vendar nimajo potrebnih 
izkušenj, znanj in razpoložljivih instrumentov na področju mreženja in razvoja grozdov v 
praksi. Skozi projekt iCon II bi želeli doseči cilj, da se člani mrež naučijo kako delati skupaj, 
da pridobiti izkušnje na tem področju in  se med njimi vzpostavi najvišja stopnja zaupanja. 
Pomemben cilj mrež je tudi izbor pilotnih projektov, ki jim prinaša koristi. Z vidika podjetij, 
čezmejno in mednarodno sodelovanje predstavlja različne prednosti.Za uspeh podjetij in 
mrež pa je izredno pomembno, da poišče tudi nove geografske trge.  
Povezovanje ustanov za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v vseh sektorjih 
je osnova za dolgoročno in trajno sodelovanje ter osnova za vzpostavitev enotnih podpornih 
instrumentov za rast na čezmejnem in mednarodnem območju. 
 
Aktivnosti projekta iCon II bodo namenjene sodelovanju med institucijami za podporo 
podjetništvu na obeh straneh meje s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter 
sodelovanje med njimi. Nadgradilo se bo razvite skupne storitve za internacionalizacijo 
podjetij, s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in 
KMS (Knowledge Management Systems), nov sistem IHS Goldfire po zgledu sodobnih 
pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira Evropska komisija. Vključene bodo depriviligirane 
skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju 
(mladi), za katere je predviden sistem delovnih praks. 
 
V projektu iCON II bodo lahko sodelovala podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in 
srednje velikimi podjetji v drugih (čezmejnem, mednarodnem itd.) območjih. Podjetja, ki bodo 
vključena v izbrane čezmejne mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo 
naslednje koristi: 

- Podporo s strani vseh partnerjev v projektu, posredovanje informacij itd. 
- Udeležbo na najboljših mednarodnih sejmih iz posameznega področja 
- Pomoč strokovnjakov pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih izbranih 

sektorjih v korist vseh članov mreže 
- tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business 

Ecosystem«) in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta iCon in se bodo 
nadgrajevale ter dopolnjevale 

- izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem 
prostoru ter izobraževanja na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z 
aktivnostmi podjetij  

- Predvideva se delovno izpopolnjevanje kadrov v MSP, podjetnikov in potencialnih 
podjetnikov z uporabo novih tehnologij učenja na razdaljo »e-learning«, ki bo 
dostopna vsakomur in kjerkoli je na razpolago računalnik s povezavo na internetno 

http://www.prc.si/
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mrežo. To bo pripomoglo, da se bo večje število oseb izpopolnjevalo na raznih 
področjih, ki so v korist in v interesu podjetij, saj se s takim načinom izobraževanja 
odpravi problem časa, ki ga slušatelji porabijo za prevoz do inštitucij, ki nudijo 
izobraževanje, in s tem povezanih stroškov, kar je v veliko korist MSP-jev. 

- Nadgradil se bo nadvse uspešen sistem organizacija delovnih praks in podpora pri 
vključevanju mladih v delovno okolje. 

Ciljne skupine - Mala in srednja podjetja 
- Potencialni podjetniki 
- Mladi 

na območju Goriške statistične regije z možnostjo širitve na nacionalno, čezmejno in 
mednarodno raven. 

Cilji Povečevanje konkurenčnosti MSP celotnega območja s pomočjo mreženja in trajnega 
povezovanja med podjetji, centri znanja in organizacijami podpornega okolja 

Kazalniki - Mreže  
- Pilotni projekti 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Mreže  11 
- Pilotni projekti 20 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

- Mreže  20 
- Pilotni projekti 30 

Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Razvojna agencija ROD, nosilec projekta 

Nosilec Razvojna agencija ROD, 

Partnerstvo Območne obrtne zbornice, Gospodarska zbornica, Razvojne agencije, Druge podporne 
inštitucije za MSP-je, Izobraževalne ustanove  (Fakulteta za management, Šolski center Nova 
Gorica, Šolski center Postojna itd.), Raziskovalne ustanove (Inštitut za raziskovanje in 
svetovanje v managementu – IRIS, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management) , 
Centri znanja 

Trajanje 2014-2020 

Financiranje Predvidena sredstva: 
EU sredstva, nacionalna sredstva, lastna sredstva 

 

 EU sredstva – ESRR (85 %): 
Lastna sredstva (15 %): 

Skupaj (100 %): 

3.400.000 € 
600.000 € 

4.00.00 € 

 

16.1.2. UKREP 2: Izboljšanje kompetenc za povečanje zaposljivosti 

16.1.2.1. Aktivnost 1: Spodbujanje izobraževanja za deficitarne in 

perspektivne poklice 

 

Projekt Enotne regijske štipendijske sheme 

Opis  Sistem štipendijskih shem temelji na pogodbeni vezanosti štipendista na regionalno okolje oz. 
gospodarsko družbo. Realizacija načela predhodne vezave vsebuje tudi načelo individualne 
odgovornosti štipendistov in njihovih skrbnikov, ki vsebuje elemente vračila 
subvencioniranega dela štipendije v kolikor ne pride do realizacije osnovnega namena RŠS 
Goriške regije. 
Skladno z novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se uporablja od 1. 1. 2014, se 
spreminja sistem kadrovskega štipendiranja in s tem tudi časovnica izvajanja ERŠS. 
Izvajanje štipendiranja poteka oz. bo potekalo v dveh nivojih, podobno kot v prejšnji finančni 
perspektivi 2007–2013: 

- Do konca novembra tekočega šolskega/študijskega leta Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendije (javni sklad) objavi javni poziv delodajalcev za oddajo potreb po 
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kadrovskih štipendistih v prihodnjem šolskem/študijskem letu. Prijave delodajalcev 
na nivoju regij zbiramo RRA-ji  (nosilci regijske sheme kadrovskih štipendij; 
nosilci/izvajalci RŠS) z odprtim rokom prijave z namenom, da se zberejo potrebe 
delodajalcev pred informativnimi dnevi za dijake in študente oziroma pred njihovim 
odločanjem o izbiri smeri ali vrste študija/šolanja). 
Z javnim pozivom pridemo do natančnih podatkov o študijskih smereh in šolskih 
programih, za katere se razpišejo štipendije. 

- Do konca februarja tekočega leta sklad oziroma RRA-ji (nosilci/ izvajalci RŠS) 
objavijo javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem za naslednje šolsko ali študijsko leto. 

 
Sredstva za izvajanje oziroma za štipendiranje dijakov in študentov v okviru štipendijske 
sheme zagotavljajo delodajalci vključeni v štipendijsko shemo, Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendiranje oziroma MDDSZEM – sredstva ESS, ter po nekaterih regijah lokalne 
skupnosti.  

Ciljna skupina - Štipendisti 
- Delodajalci 

Cilji - Uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji 
- Dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji 
- Vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti  

- Vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo 
- Spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov  
- Približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile 

- Zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na  zmanjševanje razvojnih 
razlik posameznih regij v Sloveniji  

- Spodbujanje vpisa na tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogoča večjo 
zaposljivost glede na potrebe gospodarstva 

Kazalniki - Število vključenih delodajalcev 
- Število podeljenih štipendij 
- Število zaposlitev pri delodajalcih 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število vključenih delodajalcev (leto 2013: 35) 
- Število podeljenih štipendij (leto 2013: 86) 
- Število zaposlitev pri delodajalcih (leto 2013: 70 - upoštevano za obdobje oz. 

projekte od 2008 do 2013) 
Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število vključenih delodajalcev (leto 2020: 60) 
- Število podeljenih štipendij (leto 2020: 400) 

- Število zaposlitev pri delodajalcih (leto 2020: 70) 
Viri podatkov 
za spremljanje 
kazalnikov 

Štipendisti, delodajalci, lastni podatki Posoškega razvojnega centra 

Nosilec Posoški razvojni center 

Partnerstvo RA v regiji, delodajalci, lokalne skupnosti 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje Podjetja (50 %): 
EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (50 %): 

2.750.000.00 €  
2.750.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 5.500.000,00 € 

Projekt Karierni center 

Opis  Brezposelnost se povečuje tudi v Goriški regiji, prav tako je opaziti strukturno neskladje na 
trgu dela, zato je nujno hitro prilagajanje spremembam. 
V prvi fazi projekta bomo izvedli analizo trga dela v regiji, pregled nad ponudbo izobraževanja 
in usposabljanja in analizirali, kaj od tega podjetja v regiji potrebujejo. 
Karierni model bo usmerjen v povezovanje ponudbe na trgu dela s potrebami po delu. 
Predvsem bo poudarek na možnosti povezovanja mladih s podjetji v regiji in predstavitvi 
njihovih poslovnih idej.  Hkrati pa bo model odpiral nove možnosti pri usposabljanju 
brezposelnih ter potencialno brezposelnih.  
Identificirani deficitarni poklici, štipendijske sheme in kompetenčni centri so že dobre prakse 
tudi v Sloveniji, ki pa jih je potrebno nadgraditi v ustrezen sinergijski model. Podjetja bodo 
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lahko le na podlagi izdelanih kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta ter 
posledično, ugotovljenih primanjkljajih kompetenc, izvajala usposabljanja zaposlenih na 
delovnih mestih. 
V okviru  Karierno razvojnega modela bomo pripravili module, ki bodo:  

- posredovali znanja, spretnosti in veščine oz. kompetence, potrebne za aktivno 
iskanje zaposlitve,  

- omogočali pravo poklicno usmeritev,  
- omogočali vseživljenjsko učenje brezposelnih in zaposlenih, še posebej tistih, ki so v 

postopku izgubljanja zaposlitve. 
Jedro modela bodo sestavljali naslednji moduli:  

- psihosocialni in motivacijski modul,  
- karierno razvojni modul,  
- usposabljanja in delavnice, 

- iskanje najboljše poslovne ideje (mladi). 

Ciljna skupina Projekt je namenjen podpori skupinam brezposelnih oseb pri povečevanju njihove 
zaposljivosti ter aktivnem iskanju zaposlitve in ohranitvi zaposlitve oz. samozaposlitve, kakor 
tudi delavcem, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve. V model bodo tako vključene 
naslednje ciljne skupine:  

- skupina brezposelnih, s posebnim poudarkom na mladih do 35 let,  
- presežni delavci,  

- potencialno presežni delavci.  

Cilji Osnovni cilj projektnega predloga je izboljšati usklajenost med ponudbo in povpraševanjem 
po znanjih in kompetencah na trgu dela ter odprava ovir za vstop in napredovanje na trgu 
dela, s posebnim poudarkom na mladih, ki si bodo izboljšali svoje zaposlitvene možnosti.  
Povezati mlade v regiji na način, da mladi predstavijo najboljšo podjetniško idejo/inovativno 
rešitev ipd. z možnostjo implementacije v proizvodni proces, s čimer se ustvarja tudi 
potencialna možnost za zaposlitev. 

Kazalniki - Izdelana analiza trga dela 
- Število udeležencev vključenih v delavnice 
- Število izvedenih delavnic v okviru posameznega modula 

- Število vključenih v iskanje najboljše poslovne ideje 
- Število implementiranih poslovnih idej 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Izdelana analiza trga dela: 0 

- Število udeležencev  vključenih v delavnice: 0 
- Število izvedenih delavnic v okviru posameznega modula: 0 
- Število vključenih v iskanje najboljše poslovne ideje: 0 

- Število implementiranih poslovnih idej : 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

- Izdelana analiza trga dela: 1 
- Število udeležencev  vključenih v delavnice:  120–150 letno 

- Število izvedenih delavnic v okviru posameznega modula: 4 delavnice za vsak 
modul (3) letno 

- Število vključenih v iskanje najboljše poslovne ideje: 5 mladih letno: skupaj 25 

- Število implementiranih poslovnih idej :  2 letno: skupaj 10 
Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Poročila Sklada dela 

Nosilec Sklad dela Posočje  

Partnerstvo ZRSZ, OS Nova Gorica, podjetja v regiji,  MIC Nova Gorica, točke VEM, kadrovske agencije 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (75 %): 
                                                         Podjetja (25 %): 

1.125.000,00 € 
375.000,00 € 

 Skupaj 1.500.000,00 € 
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16.1.2.2. Aktivnost 2: Podpora in izvajanje programov vseživljenjskega 

učenja za povečanje zaposljivosti in kvalitete življenja 

 

Projekt 
Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega 
povezovanja Severne Primorske 

Opis  Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja Severne 
Primorske na novo vzpostavlja partnersko povezovanje že delujočih Centrov 

vseživljenjskega učenja, njihovo geografsko širitev in vsebinsko nadgradnjo ter predstavlja 
model dolgoročnega povezovanja ključnih nosilcev informiranja, svetovanja ter različnih oblik 
vseživljenjskega učenja, organiziranega samostojnega učenja ter medgeneracijskega 
povezovanja v celotni regiji. Mreža partnerjev (Ljudska univerza Nova Gorica, Posoški 
razvojni center, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija) in drugi sodelujoči (Območna enota 
Zavoda RS za zaposlovanje, Center za socialno delo, občine, zavodi, društva, šole …) 
zagotavljajo pokritost cele regije, saj se vse dejavnosti z njihovo pomočjo izvajajo povsod 

po regiji. Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja Severne 
Primorske bo namenjen vsem prebivalcem regije s poudarkom na zagotavljanju enakosti 
spolov in preprečevanju diskriminacije glede na raso, vero, invalidnost, starost. Center bo 
tako vsem zgoraj omenjenim brezplačno nudil naslednje dejavnosti:  

- Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO) predstavlja osrednjo 

aktivnost projekta, ki jo v okviru regijskega svetovalnega središča že vrsto let 
uspešno ponujamo vsem odraslim, ki razmišljajo o različnih možnostih za 
izobraževanje in učenje oziroma se pri tem srečujejo z različnimi težavami. V novem 
obdobju dejavnost ISIO s pomočjo partnerskih organizacij krepimo in širimo na še 
večje geografsko območje. 

- Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) na več različnih lokacijah v regiji v okviru, 

katere vsem prebivalcem regije ponujajo možnost samostojnega učenja, uporabe 
IKT podpore, učnih gradiv, e-gradiv in pomoči usposobljenega mentorja za pomoč in 
podporo pri samostojnem učenju. Delovanje teh točk želimo v prihodnjem obdobju 

vsebinsko okrepiti in nadgraditi ter geografsko razširiti in tako narediti dostopnejše 
za vse prebivalce regije.  

- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) se osredotoča na poklicno 

svetovanje in usmerjanje ter vseživljenjsko karierno orientacijo. Pod okriljem projekta 
bomo storitve v regiji ponujali tako brezposelnim osebam kot tudi učencem in 
dijakom zaključnih razredov oziroma letnikov. Poleg osnovne dejavnosti poklicnega 
informiranja in svetovanja bomo izvajali tudi predstavitve deficitarnih poklicev, 
motivacijske delavnice za zaposlene na »ogroženih« delovnih mestih, ponujali 
pomoč in podporo osnovnim šolam in staršem pri poklicnem usmerjanju učencev 
višjih razredov osnovnih šol. Nadgradnjo temeljne dejavnosti CIPS-a predstavljajo 
tudi kariernice, ki so namenjene zlasti dijakom srednjih šol in iskalcem prve 
zaposlitve pri prehodu na trg dela bodisi doma ali v tujini.  

- Borza znanja je informacijsko središče, kjer občani dobijo brezplačne in 

najaktualnejše informacije o ponudbi in povpraševanju po najrazličnejših znanjih, 
hkrati pa imajo možnost, da ta znanja medsebojno izmenjajo. Borza znanja občasno 
izvaja tudi organizirane brezplačne izobraževalne delavnice. To dejavnost bomo v 
novi perspektivi geografsko razširili. 

- Programi 45+ so namenjeni  medgeneracijskemu povezovanju na eni strani ter 

svetovanju in izobraževanju starejših bodisi za potrebe povečanja fleksibilnosti na 
trgu dela, ohranjanja delovne kondicije in delovnih mest bodisi za aktivno in 
kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja na drugi strani. 

- Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, ki so namenjeni 

dvigu splošne izobrazbene ravni prebivalstva in razvoju ključnih kompetenc pri 
odraslih za dejavno vključevanje v življenje in  delo: splošne jezikovne in 
računalniške spretnosti in kompetence, usposabljanja in podjetniške delavnice, 
delavnice za aktivno državljanstvo, izobraževanje za zdravje in osebnostno rast, 
znanja za razvoj podeželja in turizma, izobraževanja in usposabljanja z namenom 
ohranjanja tradicionalnih in specifičnih znanj in veščin, izobraževanja za trajnostni 
razvoj, programi medgeneracijskega učenja in povezovanja, druge lokalno 
prepoznane potrebe. 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

215 
 

- Most med temo in svetlobo - Osebe s posebnimi potrebami bodo v okviru projekta 

pridobivale splošne in specifične kompetence, ki jim bodo omogočale bolj 
samostojno funkcioniranje in neodvisno življenje ter boljši nastop na trgu dela.  

 
Cilj projektnih aktivnosti je tudi spreminjanje vzorcev razmišljanja in razbijanje stereotipov do 
oseb s posebnimi potrebami. 
Dejavnosti projekta bodo tesno prepletene tudi z razvojem in nadgradnjo projekta 
Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki ga v regijah v obdobju 

2012–2014 pilotno izvajajo prav ljudske univerze (in en šolski center). Namen projekta je, da 
vsem odraslim brezplačno pomagamo pri ugotavljanju in vrednotenju predhodno (neformalno) 
pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, kar bi odraslim  pomagalo pri pridobitvi 
zaposlitve, vstopu v nadaljnje formalne oblike izobraževanja, fleksibilnosti na trgu dela, 
pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije ipd. 
Kot novost v projektu želimo vzpostaviti informacijsko točko s portalom o možnostih 
brezplačnih storitev v regiji, ki bo predstavljala organizacije in njihove storitve, ki 

prebivalcem ob različnih situacijah in težavah predstavljajo nujno potrebno pomoč in oporo 
(npr. Rdeči križ Slovenije, Slovensko društvo Hospic, dobrodelne organizacije in društva, 
varne in materinske hiše, SOS telefoni ipd.).  

Ciljna skupina V projektu bomo različne dejavnosti namenjali zadovoljevanju potreb različnih ciljnih skupin, 
ki jih partnerji prepoznavamo in identificiramo pri vsakdanjem delu z odraslimi ter na osnovi 
izvedenih analiz in evalvacij, potreb gospodarstva in razvojnih usmeritev regije. Tako so 
dejavnosti projekta namenjene: 

- odraslim in tudi mladini, 
- zaposlenim in brezposelnim, še zlasti iskalcem prve zaposlitve, 
- osnovnošolcem in srednješolcem ter njihovim šolam in staršem,  

- starejšim odraslim, 
- podeželskemu prebivalstvu,  
- obstoječim in potencialnim podjetnikom (predvsem mikro, mala in srednja podjetja), 
- ženskam, 

- še zlasti pa ranljivim ciljnim skupinam: osebe z nedokončanim šolanjem, osebe s 
posebnimi potrebami, starejši od 45 let, migranti, tujci ali državljani EU ter zaporniki.   

Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja Severne 
Primorske bo namenjen vsem prebivalcem regije s poudarkom na zagotavljanju enakosti 
spolov in preprečevanju diskriminacije glede na raso, vero, invalidnost, starost … 

Cilji - Celovito in kakovostno brezplačno informiranje in svetovanje v izobraževanju 
odraslih 

- Dostopnost do celovitega in kakovostnega brezplačnega informiranja in svetovanja v 
izobraževanju odraslih v celotni regiji 

- Dvig izobrazbene ravni prebivalstva regije, višja stopnja vključenosti prebivalstva v 
vseživljenjsko učenje, osebni razvoj posameznika in celotne skupnosti ter višja 
kakovost življenja v regiji 

- Krepitev povezanosti gospodarstva in izobraževanja oziroma njuno partnersko 
sodelovanje ter s tem - poleg usmerjanja v ustrezne poklice - odprava strukturnega 
neskladja na trgu dela (kvalifikacijska struktura in potrebe po delovni sili) 

- Izboljšanje zaposlitvenih možnosti in fleksibilnosti ter mobilnosti vključenih na trgu 
dela in brezposelnih oseb 

- Lokalno približanje možnosti neformalnega izobraževanja in učenja in tako naredili 
dostopnejše večjemu številu občanov regije 

- Krepitev motivacije odraslih za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje (formalno in 
neformalno), za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in učenje ter 
posledično večjo vključenost v vseživljenjsko učenje 

- Posebna pozornost ranljivim ciljnim skupinam (brezposelni, osipniki, osebe s 
posebnimi potrebami, starejši, migranti, ipd.) 

- Evalvacija dejavnosti in projektne aktivnosti ter njihova prilagoditev glede na 
izkazane potrebe 

- Usmerjanje v ustrezne študijske programe in poklice, ki so usklajeni s 
posameznikovimi interesi in interesi okolja 

- Krepitev partnerskega povezovanja v lokalnem okolju, zaradi česar bo občanom na 
voljo več možnosti za svetovanje in izobraževanje ter druge podporne dejavnosti. 

http://www.prc.si/
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Kazalniki - ISIO: sedež na LUNG-u + število dislokacij; število udeležencev 
- CIPS. regijski + število informativnih kotičkov; število udeležencev 

- BORZA: število udeležencev 
- TVŽU: število TVŽU; število udeležencev 
- MOST MED TEMO IN SVETLOBO: število udeležencev 

- NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE: število udeležencev 
- PROGRAMI 45+: število udeležencev 
- UVNPZ: število udeležencev 
- INFORMACIJSKA TOČKA S PORTALOM:  

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- ISIO: sedež LUNG: 1 + število dislokacij: 3; število udeležencev: 1200 
- CIPS: regijski: 1 + število informativnih kotičkov: 2; število udeležencev: 600 

- BORZA: število udeležencev: 70 
- TVŽU:  število TVŽU:  7; število udeležencev: 650 
- MOST MED TEMO IN SVETLOBO: število udeležencev: 512 
- NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE: število udeležencev:182 

- PROGRAMI 45+: število udeležencev: / 
- UVNPZ: število udeležencev: 69 
- INFORMACIJSKA TOČKA S PORTALOM: / 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

Vse dejavnosti projekta bodo spoštovale načelo enakih možnosti, kar bomo dokazovali s 
kazalniki. Navedene kazalnike bomo spremljali glede na spol.  

- ISIO: sedež na LUNG-u: 1 + število dislokacij: 3; število udeležencev: 8400 

- CIPS: regijski: 1 + število informativnih kotičkov: 2; število udeležencev: 5250 
- BORZA: število udeležencev: 490 
- TVŽU: število TVŽU: 10; število udeležencev: 3500 

- MOST MED TEMO IN SVETLOBO: število udeležencev: 175 
- NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE: število udeležencev: 1050 
- PROGRAMI 45+: število udeležencev: 1050 
- UVNPZ: število udeležencev : 245 

- INFORMACIJSKA TOČKA S PORTALOM: 1 
Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Računalniški programi in aplikacije, vodene evidence prisotnosti pri nosilcu in partnerjih. 

Nosilec Ljudska univerza Nova Gorica - LUNG 

Partnerstvo Posoški razvojni center – PRC, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija – ICRA 
Sodelovali bomo z različnimi strokovnimi partnerji iz celotne regije: različni strokovni partnerji: 
društva, Območna enota Zavoda RS za zaposlovanje, Center za socialno delo, osnovne in 
srednje šole, Univerza za 3. življenjsko obdobje. 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (85 %): 
sredstva lokalne skupnosti in lastna sredstva (15 %): 

1.147.500,00 € 
202.500,00 € 

 Skupaj (100 %): 1.350.000,00 € 

 

Projekt MIC - Most med izobraževanjem in gospodarstvom 
Opis  Goriška regija, še pred petimi leti ena izmed gospodarsko najrazvitejših slovenskih regij z 

najnižjo stopnjo brezposelnosti, sodi danes, tako kot večina slovenskih regij, med tiste, kjer 
sta gospodarstvo in obrt doživela pravi krizni preobrat, z zmanjšanjem obsega svojih 
dejavnosti in posledično, množičnim odpuščanjem delovne sile. Taka situacija nas je prisilila, 
da najintenzivneje razmišljamo kako naprej.  
Enega izmed najpomembnejših akterjev na poti iz krize in ponovnemu dvigu gospodarstva in 
s tem odpiranja novih delovnih mest, predstavlja Medpodjetniški izobraževalni center/MIC, kot 
most med izobraževanjem in gospodarstvom, ki skupaj nudita podporno okolje za razvoj 
konkurenčnosti na trgu dela. MIC je sodobni izobraževalni center z različnimi izobraževalnimi 
dejavnostmi, namenjen različnim ciljnim skupinam in naravnan na udejanjanje 
vseživljenjskega učenja v praksi. Njegov ključni produkt so "kakovostni kadri" za konkretna 
delovna mesta. 

http://www.prc.si/
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Ciljna skupina - Dijaki, učenci in študenti, 
- zaposleni in brezposelni, 

- podjetja in obrtniki, 
- učitelji in 
- ostala zainteresirana javnost. 

Cilji - Povezovanje izobraževalne sfere z gospodarstvom in obrtjo z namenom skupnega 
ustvarjanja kvalitetnih kadrov na mednarodno primerljivi ravni, preprečevanja 
brezposelnosti in ohranjanja ter pridobivanja novih delovnih mest 

- Izvajanje usposabljanja in izobraževanja ter vseživljenjskega učenja s poudarkom na 
pridobivanju praktičnih znanj glede na potrebe trga dela (pridobivanje aktualnih 
strokovnih znanj, vezanih na sodobne tehnologije v podjetjih in spremembe 
procesov, spremljanje razvoja tehnologije in izvajanje strokovnih usposabljanj, 
prekvalifikacij v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij) 

- Nudenje optimalnih pogojev za usposabljanje strokovne delovne sile na podlagi 
mase znanja, strokovnih kompetenc in tehnološke opremljenosti 

- Promocija poklicev skupaj z gospodarstvom in obrtniki 
- Dodatno usposabljanje tutorjev 

- Vzpodbujanje mladih h kreativnemu razmišljanju o svoji poklicni karieri (s pomočjo 
posebnih programov za razvoj podjetnih idej med mladimi) 

- Posodabljanje tehnološke opreme na področju avtoserviserstva, lesarstva, 
elektrotehnike, hišnih inštalacij ter obnovljivih virov energij 

Kazalniki - Število novo razvitih programov usposabljanj glede na potrebe trga dela 
- Število uspešno pridobljenih potrdil za novo pridobljena znanja 
- Število posodobljenih strokovnih področij z novo tehnološko opremo 

- Število posredno pridobljenih novih zaposlitev 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število novo razvitih programov usposabljanj glede na potrebe trga dela: 0 

- Število uspešno pridobljenih potrdil za novo pridobljena znanja: 0 
- Število posodobljenih strokovnih področij z novo tehnološko opremo: 0 
- Število posredno pridobljenih novih zaposlitev: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število novo razvitih programov usposabljanj glede na potrebe trga dela: 20 
- Število uspešno pridobljenih potrdil za novo pridobljena znanja: od 1200 do 2400 
- Število posodobljenih strokovnih področij z novo tehnološko opremo: 5 

- Število posredno pridobljenih novih zaposlitev: od 20 do 50 
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Vodenje evidenc o posameznih usposabljanjih, podatkovne baze in opremljeni prostori. 

Nosilec MIC Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica 

Partnerstvo Srednje poklicne in strokovne šole v Goriški regiji, podjetja in obrtniki, zavod za zaposlovanje, 
OZS in GZS Goriške regije, ostale podporne regijske inštitucije 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (98%): 
lastna sredstva (2 %): 

1.764.000,00 € 
36.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 1.800.000,00 € 

 

Projekt Center medgeneracijskega učenja - CMU 
Opis  Vsi pomembni evropski, nacionalni in lokalni strateški dokumenti (Evropa 2020, Strategija 

razvoja Slovenije 2014–2020, ReNPIO 2012-2020,) navajajo pomen medgeneracijskega 
učenja in povezovanja med generacijami. Dejavnost centrov medgeneracijskega učenja se je 
začela s Tednom medgeneracijskega učenja v organizaciji Zveze ljudskih univerz Slovenije. 
Od novembra 2013 deluje na Ljudski univerzi Ajdovščina Center medgeneracijskega  učenja 
Ajdovščina in vključuje vladne in nevladne organizacije na območju, ki sodelujejo pri 
delovanju centra in zagotavljanju mentorjev prostovoljcev. Medgenearcijsko učenje namreč 
povezujemo z učenjem v skupnosti, katerega značilnost je prostovoljna udeležba in delitev 
vlog učenja oz. poučevanja med člani in spreminjanja posameznika ter skupnosti,  zato je 
Center medgeneracijskega učenja zasnovan na partnerskem sodelovanju. V okviru centra že 
potekajo določeni medgeneracijski dogodki in aktivnosti. Izvajali bomo skrbno načrtovane in 
vsebinsko pestre programe medgeneracijskega učenja, ki bodo namerno povezovali 

http://www.prc.si/
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generacije pri izmenjavi znanj in izkušenj v obojestransko korist. Gre torej za načrtovane in 
organizirane dejavnosti, ki spodbujajo stike, izmenjavo virov in sodelovanje med 
generacijami. Prenos in izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami želimo razširiti  na 
celotno regijo, razviti model medgeneracijskega učenja v različnih okoljih, vzpostaviti 
informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja in tudi razširiti dejavnosti ter zagotoviti 
vzajemno pomoč med generacijami. V okviru Center medgeneracijskega učenja bomo: 

- izvajali  programe medgeneracijskega povezovanja in učenja v regiji na različnih 
lokacijah (tudi v manjših krajih in vaseh), 

- organizirali medgeneracijske tabore kot nadgradnjo medgeneracijskega sodelovanja 
in povezovanja, 

- spodbujali vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij, 
- vzpostavili skupine ljudi za samopomoč na različnih lokacijah oz. krajih, kjer se bodo 

pod strokovnim mentorstvom zbirali udeleženci in se pogovarjali o tematiki, ki jih 
povezuje, 

- vzpostavili bomo spletni portal Centra z namenom obveščanja udeležencev o vseh 
aktualnih aktivnostih Centra ter izvedli predstavitve javnosti, 

- z izmenjavo znanj in spretnosti s starejše generacije na mlade ohranjali kulturno 
dediščino lokalnega okolja. Poleg ohranjanja dediščine je cilj tudi razvoj novih oblik 
podjetništva, ki temelji na ohranjanju starih obrti in običajev in s tem tudi 
trajnostnega razvoja, 

- s povezovanjem generacij ustvarjali spodbudno okoje za ohranjanje tradicionalnih in 
specifičnih ekoloških, zelenih znanj in veščin;, 

- izobraževali s področja varstva naravnih vrednot in kulturne krajine ter ohranjanja 
biotske raznovrstnosti, 

- medegenearcijsko učenje povezali z medkulturnim učenjem.  
Pomen medkulturnosti je izpostavljen v vseh pomembnih evropskih, nacionalnih in lokalnih 
strateških dokumentih (Evropa 2020, Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, ReNPIO 2012–
2020, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019). Med nami 
živijo pripadniki številnih kultur, ki si so manj vključeni, pogosto tudi izključeni. Tako bo znotraj 
centra deloval tudi Interkulturni center, ki bo predstavljal stičišče različnih etničnih skupin in 

večinskega prebivalstva regije. Deloval bo na treh nivojih: svetovanje, izobraževanje, kultura. 
V okviru posameznega nivoja se bodo odvijale različne aktivnosti, namenjene vsem 
generacijam in vsem prebivalcem. Interkulturni center bo: 

- promoviral pomen socialne in kulturne vključenosti migrantov in večinskega 
prebivalstva v družbo, 

- lajšal probleme sobivanja med skupinami različnih kultur, 
- informiral širšo javnost o pomenu večkulturnosti in vzajemne pomoči, 

- upošteval vidik enakosti spolov in izvajal ukrepe za preprečevanje diskriminacije na 
podlagi spola, rase, narodnosti, vere, invalidnosti, starosti, 

- nudil pomoč institucijam za delo z migranti (medkulturni mediatorji). 
Znotraj dejavnosti interkulturnega centra bo: 

- vzpostavljena mreža medkulturnih mediatorjev, 
- izdelan in izveden program  za aktivno participacijo migrantov v aktivnosti 

partnerskih organizacij,  

- izdelan program obšolskih dejavnosti za otroke in mladostnike od 6 do 18 let (učna 
pomoč, dogodki za socializacijo, srečanja ...),  

- vzpostavljena svetovalnica in spletna stran, 

- izdelan in izveden program Vseživljenjske karierne orientacije za migrante - 
Učinkovit nastop na trgu dela. 

Ciljna skupina Pripadniki vseh generacij (veterani, otroci blaginje, generacije X, Y in Z), migranti, 
prostovoljci, brezposelni, udeleženci s posebnimi potrebami. 

Cilji - Prenos tipičnih znanj in spretnosti med različnimi generacijami v okviru 
medgeneracijskih dogodkov 

- Ohranjanje kulturne dediščine okolja, ohranjanje starih obrti in običajev 

- Vzpostavitev informacijske točke medgeneracijskega učenja in spodbujanje 
sodelovanja med generacijami ter medkulturnega dialoga 

- Krepitev medgeneracijske pomoči (vzpostavitev skupine ljudi za samopomoč, 
organizacija medgeneracijskih in medkulturnih taborov) 

- Spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijske solidarnosti 

http://www.prc.si/
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- Vzpostavitev spletnega portala Centra, 
- Ozaveščanje javnosti o pomembnosti medgeneracijskega učenja, solidarnosti  in 

sodelovanja 
- Ohranjanje tradicionalnih in specifičnih ekoloških, zelenih znanj in veščin 
- Varstvo naravnih vrednot in kulturne krajine ter ohranjanje biotske raznovrstnosti 
- Povečanje dostopnosti do izobraževanja 

- Izboljšanje kakovosti skupnostnega življenja 
Namen Interkulturnega centra je uspešna integracija migrantov v okolje preko svetovalnih, 
izobraževalnih in kulturnih aktivnosti, da ne bi prišlo do socialne in kulturne izolacije določenih 
skupin.  Cilji so:  

- vzpostavitev mreže institucij in medkulturnih mediatorjev za lažjo socialno in kulturno 
integracijo migrantov in osveščanje vseh prebivalcev o pomenu vzajemne pomoči pri 
tem, 

- vzpostavitev spletne strani in svetovalnice za migrante in druge, 
- opolnomočiti prebivalstvo z medkulturnimi kompetencami, 
- dejavnosti in aktivnosti centra usmeriti k zagotavljanju enakih možnosti in 

preprečevanju diskriminacije na podlagi spola, rase, narodnosti, vere, invalidnosti, 
starosti, 

- omogočiti prenos znanja, navad med različnimi kulturami, 
- vključiti migrante na trg dela in v podjetništvo (zametek socialnega podjetništva). 

Kazalniki - Število vključenih udeležencev na medgeneracijskih dogodkih, v skupinah ljudi za 
samopomoč in medgeneracijskih taborih 

- Število vključenih prostovoljcev na medgeneracijskih dogodkih, v skupinah ljudi za 
samopomoč in medgeneracijskih taborih 

- Število uporabnikov storitev medkulturnih mediatorjev 
- Število vključenih udeležencev v dejavnosti interkulturnega centra (migranti, 

večinsko prebivalstvo) 

- Število sodelujočih medkulturnih mediatorjev in prostovoljcev 
- Število predstavitev aktivnosti in rezultatov zainteresirani javnosti 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število vključenih udeležencev na medgeneracijskih dogodkih, v skupinah ljudi za 
samopomoč in medgeneracijskih taborih: 0 

- Število vključenih prostovoljcev na medgeneracijskih dogodkih, v skupinah ljudi za 
samopomoč in medgeneracijskih taborih: 0 

- Število uporabnikov storitev medkulturnih mediatorjev: 0 
- Število vključenih udeležencev v dejavnosti interkulturnega centra (migranti, 

večinsko prebivalstvo): 0 
- Število sodelujočih medkulturnih mediatorjev in prostovoljcev: 0 

- Število predstavitev aktivnosti in rezultatov zainteresirani javnosti: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

- Število vključenih udeležencev na medgeneracijskih dogodkih, v skupinah ljudi za 
samopomoč in medgeneracijskih taborih: 1800 

- Število vključenih prostovoljcev na medgeneracijskih dogodkih, v skupinah ljudi za 
samopomoč in medgeneracijskih taborih: 60 

- Število uporabnikov storitev medkulturnih mediatorjev: 300 

- Število vključenih udeležencev v dejavnosti interkulturnega centra (migranti, 
večinsko prebivalstvo): 300 

- Število sodelujočih medkulturnih mediatorjev in prostovoljcev: 60 
- Število predstavitev aktivnosti in rezultatov zainteresirani javnosti: 42 

Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Sprotno spremljanje udeležencev aktivnosti Centra (lastne evidence), spletni portali (število 
uporabnikov, obiskov), mediji (objave). 

Nosilec Ljudska univerza Ajdovščina 

Partnerstvo Posoški razvojni center, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija ICRA, Mladinski svet 
Ajdovščina, Inštitut za mladinsko politiko, Mladinski center in hotel Ajdovščina, Društvo Most 
– univerza za tretje življenjsko obdobje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, 
Društvo za duševno zdravje ŠENT Ajdovščina, Dom starejših občanov Ajdovščina, Zavod RS 
za zaposlovanje OE Nova Gorica, Društvo za učenje sonaravnega bivanja, druge nevladne 
organizacije (društva, zavodi…), lokalne skupnosti. 

Trajanje 2015–2020 

http://www.prc.si/
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Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (90 %): 
Lastna sredstva partnerjev (10 %): 

540.000,00 € 
60.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 600.000,00 € 

 

Projekt Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) 
Opis  Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je javno veljaven izobraževalni program. V 

programu potekajo aktivnosti po načelu projektnega dela. Razdeljene so na štiri področja: 

- individualni učni projekti (večinoma gre za učenje in priprave na izpite ter iskanje 
zaposlitve), 

- izbirno projektno delo (odvisno je od interesa celotne skupine - npr. snemanje filma, 
fotografski tečaj in organiziranje fotografske razstave …), 

- produkcijsko projektno delo (mladi se naučijo izdelovati različne izdelke, poleg tega 
pa se seznanijo tudi s fazami produkcijskega dela - npr. domača obrt, rokodelske 
dejavnosti, storitve: izdelava lesnih izdelkov (ptičje hišice, igrače), glinenih izdelkov 
(prašički za srečo), izdelkov iz voska), 

- interesne dejavnosti (gre za kratke eno- do tri-dnevne delavnice, organizirane z 
namenom spodbujanja, širjenja in zadovoljevanja različnih interesov - npr. kulturne 
prireditve, športne aktivnosti, sodelovanje z okoljem, izleti …). 

Ciljna skupina Mladi v starosti od 15 do 25 let, ki nimajo dokončane poklicne izobrazbe (IV. stopnja) ter niso 
zaposleni. 

Cilji - Pridobivanje funkcionalnega znanja (razvijanje splošne izobraženosti, razgledanosti, 
prožnosti mišljenja) 

- Pridobivanje funkcionalnih spretnosti (povečevanje zaposlitvene fleksibilnosti in 
samostojnosti) 

- Pridobivanje pozitivnih izkušenj učenja 

- Priprava za nadaljevanje prekinjenega šolanja (pomoč pri učenju, opravljanju 
popravnih izpitov, vpisnih postopkov)  

- Izdelava poklicne ali zaposlitvene strategije 

- Razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega  
Kazalniki - Število udeležencev vključenih v program 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število udeležencev vključenih v program: 36 udeležencev 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- Število udeležencev vključenih v program: 180 udeležencev (leto 2020) 

Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Mesečna poročila  

Nosilec Posoški razvojni center, Ljudska univerza Ajdovščina 

Partnerstvo ZRSZ, CSD, srednje šole v regiji 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (100 %):                                  1.200.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 1.200.000,00 € 

 

Projekt Center medgeneracijskega učenja Samarijan 

Opis  Projekt je zastavljen celovito in zagotavlja možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa 
starejših, zajema regijsko pokritost z vzpostavljanjem socialne mreže starih ljudi v bivalnem okolju, 
razvija medgeneracijsko prostovoljstvo in tako poleg starejših vključuje tudi mlado in srednjo 
generacijo. Pomembno vlogo pa ima zlasti kot preventiva na področju dela s starimi. 
S pričujočim projektom bomo obravnavali probleme socialne izključenosti starejših, umika iz 
družbe, osamljenosti, ne sprejemanja starosti in razkola med generacijami. S projektom želimo 
nadgraditi že obstoječe dejavnosti, sledimo potrebam današnje družbe od osnovne celice - družine, v 
vseh njenih obdobjih, do lokalne in širše skupnosti. Dejstvo je, da potrebe po medgeneracijskih 
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vsebinah zelo hitro naraščajo, tako kot št. tretje generacije. 
Z izvajanjem projekta bomo razbijali stereotipe in vzorce staranja, ozaveščali celotno 
skupnost o osamljenosti, odtujenosti ter poskušali približati in povezati vse tri generacije v 
lokalnih skupnostih. Celovit projekt dejavnosti temelji na medgeneracijski izmenjavi izkušenj 
in vseživljenjskemu učenju. Uporabnike programov in izvajalce bomo usposabljali za ustrezno 
komuniciranje, jim nudili strokovne in človeške vsebine in informacije, ki so potrebne za 
oblikovanje medgeneracijskega sožitja.  
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Regijskega izvedbenega načrta-RIN, ker ustvarja 
pogoje za kvalitetno življenje starejših in skrbi za ranljive ciljne skupine. Menimo, da je treba 
starejšim ponuditi več kot jim različne organizacije ponujamo sedaj. Pa ne le starejšim, 
ampak tudi predstavnikom drugih generacij, ki na podlagi medgeneracijskega prostovoljstva 
razvijajo svoje osebnosti in socialno rastejo. Medgeneracijsko prostovoljstvo namreč 
predstavlja nenadomestljivo sredstvo za sodobno krepitev medgeneracijske povezanosti in 
solidarnosti.  

Ciljna skupina Projekt Center medgeneracijskega učenja je namenjen vsem trem generacijam:  
- starejšim od 65 let in starejšim, ki potrebujejo psihosocialno pomoč in oskrbo. 

Starejši, upokojenci in manj mobilne osebe prihajajo iz  več upravnih enot primorske 
regije,  

- srednji generaciji, »sendvič »generaciji, zaposlenim, 
- mladim; otrokom, osnovnošolcem, dijakom, študentom, 
- prostovoljcem, ki jih vključimo v projekt in so predstavniki mlajših generacij. Ti imajo 

prav tako veliko od svojega dela s starejšimi, saj na ta način krepijo svojo osebnost 
in solidarnost. 

Iz potreb na našem področju ugotavljamo, da je za uravnotežen socialni razvoj potrebno 
vsem trem generacijam pomagati pri vzpostavljanju kakovostne medsebojne komunikacije, ki 
vodi k boljši medgeneracijski solidarnosti.  

Cilji Strategija  EU 2020 za pametno, trajno in vključujočo rast je določila 11 tematskih ciljev, med 
katerimi se osredotočamo na sledeče prioritetne: 

- vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje in 

- spodbujanje socialnega vključevanja ranljivih skupin in boja proti revščini.  
 

Vsebinski cilji projekta: 

- Nadgraditi projekt in razviti socialni program, namenjen medgeneracijskemu 
sodelovanju za dvig kvalitete staranja in medgeneracijskega sožitja 

- Zagotoviti starejšim enakomeren dostop do medgeneracijskih programov v lokalnih 
skupnostih Goriške regije in s tem možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa, 
zapolnjevanje vrzeli v socialnem, emocionalnem in kognitivnem razvoju 

- Usposobiti prostovoljce za kakovostno izvajanje projekta in jim omogočiti osebno 
rast in razvoj skozi medgeneracijsko prostovoljstvo 

- Povezati vse tri generacije in ustvariti nove možnosti za prepoznavanje bogastva 
tretje generacije, učenje dobre komunikacije in veščin 

- Ohraniti duševno zdravje starejših in jih zaščititi pred nasiljem in zlorabami, tudi 
nasiljem nad ženskami v starosti 

- Zmanjševati revščino in socialno izključenost starejših z mreženjem Centrov za 
medgeneracijsko učenje v občinah Goriške regije 

- Promocija in razvoj medgeneracijskega prostovoljstva za razvijanje 
medgeneracijskega sožitja 

Kazalniki - Število centrov za medgeneracijsko učenje po občinah Goriške regije 
- Število uporabnikov v medgeneracijskih samopomočnih skupinah 
- Število uporabnikov v medgeneracijskih taborih 

- Število uporabnikov v ustvarjalnih medgeneracijskih delavnicah 
- Število uporabnikov strokovnih predavanj z medgeneracijskimi temami 
- Število uporabnikov v obliki družabništva s starejšim, medsosedska pomoč 

- Število uporabnikov v tečajih za kakovostno starost 
- Število uporabnikov v svetovalnici o socialni oskrbi 
- Število uporabnikov Samarijanovega telefona za starejše 
- Število uporabnikov izobraževanj in usposabljanj za delo s starejšimi 

- Število člankov v medijih in tisk promocijskega materiala za osveščanje 
- Število delovnih mest zaposlenih na projektu 
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Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število centrov za medgeneracijsko učenje po občinah Goriške regije: 0 
- število uporabnikov v medgeneracijskih samopomočnih skupinah: 0 

- Število uporabnikov v medgeneracijskih taborih: 0 
- Število uporabnikov v ustvarjalnih medgeneracijskih delavnicah: 0 
- Število uporabnikov strokovnih predavanj z medgeneracijskimi temami: 0 

- Število uporabnikov v obliki družabništva s starejšimi, medsosedska pomoč: 0 
- Število uporabnikov v tečajih za kakovostno starost: 0 
- Število uporabnikov v svetovalnici o socialni oskrbi: 0 
- Število uporabnikov Samarijanovega telefona za starejše: 0 

- Število uporabnikov izobraževanj in usposabljanj za delo s starejšimi: 0 
- Število člankov v medijih in tisk promocijskega materiala za osveščanje: 0 
- Število delovnih mest zaposlenih na projektu: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- Število centrov za medgeneracijsko učenje  po občinah Goriške regije: 14 
- Število uporabnikov v medgeneracijskih samopomočnih skupinah: 3000 
- Število uporabnikov v medgeneracijskih taborih: 1740 

- Število uporabnikov v ustvarjalnih medgeneracijskih delavnicah: 4020 
- Število uporabnikov strokovnih predavanj z medgeneracijskimi temami: 2400 
- Število uporabnikov v obliki družabništva s starejšimi, medsosedska pomoč: 3160 

- Število uporabnikov v tečajih za kakovostno starost: 1680 
- Število uporabnikov v svetovalnici o socialni oskrbi: 7200 
- Število uporabnikov Samarijanovega telefona za starejše: 4980 

- Število uporabnikov izobraževanj in usposabljanj za delo s starejšimi: 1800 
- Število člankov v medijih in tisk promocijskega materiala za osveščanje: 740 
- Število delovnih mest zaposlenih na projektu: 4 

Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Letna in polletna poročila občinam, sofinancerjem,, Lista prisotnosti uporabnikov določenih 
aktivnosti po lokacijah, Anketni vprašalniki ob zaključku tečajev, seminarjev, Evalvacija 
projekta ob zaključku leta, Individualni svetovalni razgovori z uporabniki in prostovoljci, 
Intervizija skupin, Supervizija strokovnega kadra zaposlenih, Število objav v medijih. 

Nosilec Zavod Karitas Samarijan, Skalniška 1, 5250 Solkan 

Partnerstvo Inštitut Antona Trstenjaka, Ljubljana, Slovenska filantropija, Ljubljana, Fundacija Bit planota, 
Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Nova Gorica, Društvo Most, Dom 
upokojencev Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Vipava, Miren-
Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Brda, Tolmin, Bovec, Ilirska Bistrica, 
Renče-Vogrsko, Kobarid, Idrija, Cerkno, Dnevni center Šempeter – Vrtojba, Fakulteta za 

socialno delo, Filozofska fakulteta, Center za socialno delo Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, 
osnovne šole, srednje šole Goriške regije, krajevne skupnosti Goriške regije, Škofijska 

Karitas Koper, Slovenska Karitas, Ljubljana  
Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (100 %): 985.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 985.000,00 € 

 

16.1.3. UKREP 3: Razvoj regionalne turistične destinacije Smaragdna 

pot 

16.1.3.1. Aktivnost 1: Upravljanje in trženje turistične destinacije Smaragdna 

pot in njenih pod-destinacij s ciljem povečanja zaposljivosti 

 

Projekt 
Razvoj RDO, razvoj in povezovanje poddestinacij in sodelovanje 
na slovenski ravni 

Opis  

Projekt je nadaljevanje in delna modifikacija operacije Regionalne destinacijske organizacije, 
ki se je izvajalo v trinajstih razvojnih regijah po vsej Sloveniji. Operacija je glede na 
pridobljene izkušnje nekoliko spremenjena, vendar tako kot do sedaj razširjena na vse 
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slovenske regije. Koordinator RDO-jev naj bi bila samostojna nacionalna turistična 
organizacija SPIRIT. Do sedaj so posamezni RDO-ji igrali aktivno vlogo povezovalca in 
promotorja turistične ponudbe v regiji in tako omogočali oblikovanje integralnega  turističnega 
produkta Slovenje, ki v promocijskih aktivnostih SPIRIT-a ni zajeto. Na podlagi tega 
smatramo, da moramo vsi RDO-ji strmeti k čim večji povezanosti v trženjskih aktivnostih na 
tujih trgih, samostojno ali v sklopu projektov nacionalne turistične organizacije.  

Cilj operacije je povezovanje sedanjih RDO-jev v konzorcij, kjer bi bil omogočen hiter pretok 
informacij, oblikovanje trdne partnerske mreže, lažje kandidiranje za evropska sredstva, 
priprava skupnih projektov. Vzpostavili bi model povezovanja RDO-jev, ki bi vseboval 
izmenjavanje vodenja, prav tako bi morali RDO-ji in SPIRIT Slovenja na večjih dogodkih, 
sejmih nastopati skupaj in usklajeno pod blagovno znamko Slovenije. Vsaka regija bi 
izpostavila svojo tematiko oziroma panogo v turizmu, za katero je specializirana, s čimer bi se 
ponudba regij dopolnjevala.  
Razvojne prioritete projekta so povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne 
usmeritve ter dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Glavni cilji operacije RDO je 
promoviranje posamezne turistične regije pod skupno blagovno znamko Slovenije ter 
nadaljevanje in krepitev funkcij RDO Smaragdna pot. RDO Smaragdna pot bo izvajala 
sledeče funkcije: 

- promocijsko funkcijo: promocija in nastopanje na tujih in domačem trgu z uporabo 
sodobnih tržnih pristopov, 

- distribucijsko funkcijo: vključitev v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti 
informacijske tehnologije, 

- razvojno funkcijo: nadgradnja marketinške strategije regionalne turistične 
destinacije, krepitev tržne znamke regije, razvoj turističnih subobmočij v okviru regije 
ter oblikovanje trženjskih znamk poddestinacij, kot so npr. Vipavska dolina, Idrijsko-
Cerkljansko, Posočje, Kras, Brda in Novogoriška poddestinacija, 

- operativno funkcijo: oblikovanje integralnih in tematskih turističnih proizvodov ter 
regijskih turističnih paketov. 

 

Pripraviti je potrebno nadgradnjo marketinške strategije in se še posebej  osredotočiti na 
učinkovito trženje destinacije z uporabo novih prodajnih kanalov. Destinacijo je potrebno bolj 
natančno geografsko pozicionirati in na shematskem interaktivnem zemljevidu predstaviti 6 
poddestinacij, z izpostavitvijo ključnih značilnosti in produktov posameznih poddestinacij ter 
le-te med seboj povezovati na ravni regijskih turističnih produktov. Posamezne poddestinacije 
želijo razviti lastne tržne znamke svojih območij in s tem krepiti njihovo prepoznavnost. 
Najprej je potrebno razviti integralne turistične produkte na ravni poddestinacij in jih nato 
smiselno povezovati na ravni destinacije.  Ideje za nekajdnevne izlete/programe/odkrivanja 
bo potrebno nadgraditi po ključnih turističnih produktih na regionalni ravni ali širše s ciljem 
odpravljanja trenutne razdrobljenosti. Turistična ponudba bo tako povezana v smiselna 
doživetja po temah in ciljnih skupinah. 

Ciljna skupina TIC-i, LTO-ji in ostali zavodi s področja razvoja turizma, turistična društva, turistične zveze, 
turistični ponudniki, razvojne agencije, RDO-ji v Sloveniji 

Cilji - Okrepiti promocijo obstoječe turistične ponudbe 
- Vzpostaviti trdno partnersko mrežo na slovenski ravni in se skupno predstavljati na 

sejmih in drugih večjih dogodkih s ciljem boljše prepoznavnosti tako slovenskega 
turizma, kakor tudi turizma destinacije 

- Krepiti in uveljavljati regijsko blagovno znamko ter blagovne znamke posameznih 
poddestinacij  

- Uveljavljati in večati prepoznavnost turističnih produktov  

- Usmeriti se v trajnostni razvoj turizma  
- Povezovati turistične ponudnike v integralne turistične produkte 
- Vzpostaviti povezano turistično infrastrukturo 

Kazalniki - Število izpeljanih skupnih razvojnih projektov (z drugimi destinacijami) 
- Rast prihodkov v turizmu 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število izpeljanih skupnih razvojnih projektov: 0 
- Prihodki v turizmu: 31.447.000 € 

Ciljna vrednost - Število izpeljanih skupnih razvojnih projektov v 2020: 10 
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kazalnika - Prihodki v turizmu v letu 2020: 36.950.225 € 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni podatki RDO-jev 

Nosilec RDO Smaragdna pot 

Partnerstvo Občine, LTO-ji in ostali zavodi ter društva in njihova združenja s področja razvoja turizma, 
TIC-i, razvojne agencije, turistični ponudniki (javno-zasebno partnerstvo) 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (občinska) (15 %): 

1.038.461 € 
138.462 € 
207.692 € 

 Skupaj (100 %): 1.384.615  € 

 

16.1.3.2. Aktivnost 2: Razvoj destinacijskih turističnih produktov (Narava; 

Zdravje; Šport in rekreacija; Dediščina kulture in zgodovine ter 

tehniška dediščina; Vino in kulinarika; Igralništvo in zabava) 

 

Projekt Razvoj prednostnih turističnih produktov Goriške regije 

Podprojekt Kulturna, tehniška in zgodovinska dediščina 
Opis  Goriška regija se ponaša z bogato kulturno, tehniško in zgodovinsko dediščino. Odkrivanje 

kulturne, zgodovinske in tehniške dediščine sovpada s tematskim turizmom z organizacijo 
tematskih tur in vlaganj v izobraževalni turizem ter izletništvom. To je močen produkt, ki pa se 
ga ne izkorišča v polni meri, temveč parcialno. Za območje Vipavske doline in ožje Goriške je 
bil v okviru projekta SUSTCULT pripravljen načrt upravljanja kulturne dediščine za obdobje 
2014–2020, ki predstavlja dobro osnovo za povezovanje na področju kulturne destinacije na 
ravni celotne regije. V Novi Gorici, Tolminu in Šempetru pri Gorici je bilo obnovljeno mestno 
središče, v Ajdovščini pa poleg mestnega središča tudi rimsko obzidje Castra v Ajdovščini. 
Na območju regije so številne ohranjene cerkve in gradovi, regija se lahko pohvali tudi z 
bogato nesnovno kulturno dediščino. V regiji je tudi precej ohranjene naravne in kulturne 
dediščine, za katero v veliki meri skrbijo društva in druge nevladne organizacije (NVO). To 
dediščino bo potrebno bolj povezati in v večji meri izkoristili za razvoj turizma – Poti po 
historični Goriški, pri čemer bodo poleg NVO pri razvoju iniciative sodelovali tudi turistični 
ponudniki, občine in drugi deležniki.  
Izpostaviti je potrebno tudi razvoj kreativnih industrij v turizmu in kreativnih taborov ter 
delavnic, s čimer se bodo predvsem pri mladih ohranjala stara znanja in kulturna dediščina, 
iskali izzivi pri uporabi naravnih materialov v nove namene, izmenjale ideje med kreativnimi 
podjetji in ustvarjalci ter v sodelovanju z malimi in srednjimi podjetji iskali konkretne rešitve. 
Prednost kreativnih taborov in delavnic je povezovanje različnih znanj, saj združujejo znanja 
javnih in zasebnih organizacij, kreativne industrije, »start up«-ov, javnih in zasebnih 
raziskovalcev. 
Bogata zgodovinska dediščina I. svetovne vojne na območju nekdanje Soške fronte in njeno 
obeležje 100-letnice je povod za nadaljevanje projekta Poti miru od Alp do Jadrana. Projekt 
povezuje najpomembnejšo dediščino Soške fronte z drugo kulturno, naravno in etnološko 
dediščino območja in ustvarja celovit zgodovinsko turistični produkt regije. Izvedene bodo 
aktivnosti ohranjanja in vzdrževanja zgodovinske dediščine, oblikovanja integralnega 
turističnega produkta, izvajanja študijsko-raziskovalne dejavnosti, izvajanja turistično-
izobraževalne dejavnosti z delovanjem informacijskega centra Pot miru ter izvajanja 
promocijskih in izobraževalnih dejavnosti. Idrijsko-Cerkljansko območje, Gora in Vipavska 
dolina so predstavljali zaledje soške fronte, vendar so tudi na tem območju ostaline tega 
obdobja, zato bi jih bilo potrebno obnoviti in povezati s tematskimi potmi. KS Solkan bo 
uredila muzej Soške fronte Solkan in stalno razstavo o prvi svetovni vojni v Solkanu. V regiji 
obstaja tudi veliko zasebnih zbirk na temo I. svetovne vojne, ki jih bo potrebno povezati. 
Regija se ponaša tudi z bogato tehniško dediščino. Idrija je kljub zaprtju rudnika živega 
srebra, ki je drugi največji na svetu, ostala naravoslovno in muzejsko središče. Znala je 
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skrbno konzervirati velik del svojih rudarskih tehničnih naprav, zraven pa je za turistično rabo 
in v svoje vsakdanje življenje vtkala še izredne zaklade narave v okolici, geološke, vodne in 
botanične. Pridobila je tudi Rudnik živega srebra še živi v svojem najstarejšem Antonijevem 
rovu, starem več kot 500 let, kot ena najstarejših ohranjenih rudniških naprav v Evropi. 
Dediščina živega srebra Idrija in Almaden je vpisana v UNESCO seznam svetovne dediščine. 
Na seznam vpisana dediščina v Idriji zajema dediščino rudnika in rudarjenja v najširšem 
pomenu besede, med katero je potrebno izpostaviti Antonijev rov, grad Gewerkenegg, jašek 
Frančiške, idrijsko kamšt, topilnico, klavže, rudniško žitno skladišče in rudniško gledališče ter 
idrijsko rudarsko hišo.  
S tehnično dediščino je bogato tudi porečje reke Hubelj v Ajdovščini, v vasi Lokavec pri 
Ajdovščini pa je na ogled kovaški muzej in etnološka zbirka Batičeva hiša. Dediščino bo 
potrebno smiselno povezati v integralen turistični produkt. 
Izziv predstavlja revitalizacija rudniškega povezovalnega predora Štoln za potrebe 
turističnega vodenja v povezavi z italijanskim rudnikom Rabelj. Vzporedno bo potekala 
vzpostavitev muzejskih zbirk ter zaokrožene medregijske ponudbe v povezavi z rudarstvom, 
kulinariko in dolgoletno tradicijo povezanih krajev. 
Svojevrsten tehnični spomenik regije je tudi bohinjska železnica, ki si skozi Baško grapo in ob 
Soči utira pot proti Gorici in naprej skozi Spodnjo Vipavsko dolino na Kras. Potnik lahko z 
vlaka občuduje drzne in domiselne mostove, viadukte in predore. Pelje se tudi čez Solkanski 
most, ki se je v času svoje gradnje na začetku 20. stoletja ponašal z največjim železniškim 
lokom v Evropi. 
Feldban – idrijska poljska železnica je bila za vojaške potrebe zgrajena v I. svetovni vojni, 
danes pa je njena trasa zanimiva za pohodnike. Idrijska poljska železnica še ni uradno 
zaščitena kot kulturni spomenik. Trasa nekdanje železnice po planinski kategorizaciji sodi 
med zahtevne, nevzdrževane in neoznačene poti. S primerno minimalno ureditvijo za potrebe 
pešpoti in označbami bi jo bilo možno vključiti v turistično ponudbo, ki bi bila zanimiva za 
individualne obiskovalce, še posebej za navdušence nad tehnično dediščino.     
Aktivnosti bodo usmerjene v pripravo turističnih paketov turističnega produkta kulturne, 
tehniške in zgodovinske dediščine v kombinaciji z drugimi turističnimi produkti.  

Ciljna skupina Obiskovalci, turisti, prebivalci, šolske skupine, pohodniki, kolesarji, veterani, sorodniki 
veteranov, zgodovinarji, turistični ponudniki, turistična društva, kulturna društva 

Cilji - Pripraviti integralne turistične produkte. 

Kazalniki - Število integralnih turističnih produktov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število integralnih turističnih produktov: 1 

Ciljna vrednost 
kazalnika 
(2020) 

- Število integralnih turističnih produktov: 5 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Letna poročila Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju, interni viri RDO Smaragdna pot 

Nosilec RDO Smaragdna pot 

Partnerstvo Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju; Ustanova fundacija BiT Planota; Center za idrijsko 
dediščino; Občina Idrija; Mestna občina Nova Gorica; LTO Bovec; Turistična zveza Gornjega 
Posočja; RDO Smaragdna pot; občine; TIC-i; LTO-ji; KS Solkan; Občina Ajdovščina. 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 4.987.500 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 665.000 € 

 Lastna sredstva (15 %): 997.500 € 

 Skupaj (100 %): 6.650.000 € 

Podprojekt Zdravje, športni turizem in rekreacija 
Opis  Produkt športnega turizma in rekreacije je dobro razvit in zajema športne aktivnosti in 

rekreacijo v naravi, aktivno preživljanje prostega časa in odkrivanje narave. V regiji je dobro 
razvita ponudba športov v naravi, saj velja turistična destinacija za tržnega voditelja na 
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področju vodnih športov v Sloveniji. Aktivni oddih in športne izzive je potrebno povezati in 
tržiti tudi navzkrižno z drugimi turističnimi produkti (narava, kulinarika, kulturna dediščina). 
Priložnost za regijo predstavlja razvoj »gozdnega selfnessa«, ki temelji na izkoriščanju 
elementov obstoječe »selfness« ponudbe na trgu v naravno okolje, z naravnimi materiali in 
regionalnimi / lokalnimi produkti. Zagotavlja holistični pristop do obravnave zdravja kot 
ravnovesja med telesom, umom in duševnostjo in se odvija v objemu narave, na zdravem 
gozdnem zraku, z naravnimi materiali in subregionalnimi produkti. Gre za organiziran pohod 
skozi gozd po nezahtevni pohodniški poti, kjer skupina največ sedem udeležencev s pomočjo 
strokovnjakov razvija pristen odnos z naravo ter na posameznih krajših postojankah doživlja 
pravo zdravilno terapijo. Produkt se je začel razvijati na Cerkljanskem, in sicer so ga razvili 
strokovnjaki z LTO Laufar Cerkno v sodelovanju z razvojno agencijo ICRA d.o.o. 
Glede na vodnatost regije imajo vodni športi, predvsem kajakaštvo, posebno mesto v 
športnem turizmu. Tako je ena od pomembnih predvidenih investicij, tako za profesionalni 
namen, kot športni turizem, izgradnja kajak proge na Soči. Objekt sodi med ključno 
infrastrukturo solkanskega športnega parka, ki temelji na dejavnostih, skladnih s principi 
zelenega turizma. 
Park Cerje bo postal eno od rekreacijskih območij s poudarkom na ohranjanju kulturne 
dediščine, zdravem načinu življenja in gibanju. Obnovljena in ohranjena bo dediščina I. 
svetovne vojne (strelski jarki, vojaški objekti) in urejeni hoteli na prostem. Z namestitvijo 
zunanjega fitnesa in igral v okolje bo promoviran zdrav način življenja ter spodbude k fizični 
aktivnosti, s čimer se zmanjšuje število bolezni in prekomerno prehranjevanje. Hkrati 
spodbujamo druženje in dobro psihofizično stanje obiskovalcev. Z vzpostavitvijo teh struktur 
se ponuja možnost razvoja dodatnih programov s področja zgodovine, kulinarike, narave in 
drugih športnih aktivnosti. 
Razvijajoč integralni turistični produkt predstavlja omrežje kolesarskih navezav, s čimer je 
potrebno zagotoviti nadaljnji razvoj kolesarskega turizma, ki ima na območju regije velik 
razvojni potencial. Trenutno je območje regije primerno predvsem za razvoj gorskega 
kolesarjenja, saj še vedno ne obstaja dolinska kolesarska pot, ki je osnova za resnejši razvoj 
kolesarjenja. Poleg infrastrukture v kolesarsko omrežje je potrebno ustanoviti socialno 
podjetje za vzdrževanje kolesarske infrastrukture ter nadaljevati z grozdenjem turističnih 
ponudnikov ob kolesarskih trasah, v končni fazi oblikovati združenje Bike Alpe Adria. Namen 
združenja bo skupno trženje in dogovarjanje o skupnih infrastrukturnih projektih med 
občinami (PRC). 
Pohodniške poti je tudi potrebno povezati na ravni regije. Mednarodna pohodniška pot Alpe 
Adria Trail, ki vodi do Goriških Brd, je eden prvih primerov povezovanja izven občinskih meja.  
Predvideva se razvoj turističnega produkta Adrenalinska Vipavska dolina. V regiji se 
intenzivno razvija jadralno padalstvo in zmajarstvo. 
Verski turizem tudi pridobiva na pomenu. Regija ima veliko sakralnih objektov, ki bi jih bilo 
smiselno povezati v skupno tematsko pot, jih primerno označiti in jih skupno tržiti.  
 
Ureditev in povezovanje tematskih poti in turističnih produktov: 

- ureditev Parka Cerje (Občina Miren-Kostanjevica), 
- ureditev zgodovinske poti Rimska pot Čedad-Kobarid-Bovec-Kluže-Bovška vrata-

Predel-Beljak (LTO Bovec) kot ključna zgodovinska povezava, antična prometnica in 
trgovska pot, 

- ureditev pešpoti Hubelj od izvira do izliva (Občina Ajdovščina); 
- ureditev makadamskih poti, ki povezujejo Zgornjo in Spodnjo Vipavsko dolino 

(Razvojna agencija ROD Ajdovščina), 
- ureditev sistema tematskih poti: RAKE (Občina Idrija), 
- ureditev tematskih poti v Občini Cerkno (Hotel Cerkno, Občina Cerkno), 

- ureditev gozdne učne poti Cerkno (Smučarski center Cerkno), 
- ureditev tematske poti Po Bevkovi poti (Hotel Cerkno), 
- ureditev pešpoti ob reki Soči (Občina Kobarid) in območja v okviru Solkanskega 

športnega parka s čezmejnimi navezavami (Mestna občina Nova Gorica), 

- ureditev tematske poti ob Beli (Občina Vipava), 
- ureditev soteske Doblarce (Občina Kanal) kot naravne vrednote državnega pomena, 
- ureditev Spominske poti Valentina Staniča (Občina Kanal), 

- ureditev sistema rekreacijskih in turističnih poti na območju Trnovske in Banjške 
planote z ureditvijo lokacij za prosti čas in rekreacijo (Mestna občina Nova Gorica), 
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- ureditev krožne gozdne učne poti na relaciji Kanal-Kanalski vrh-Bodrež-Kanal 
(Občina Kanal), 

- ureditev verske poti Od cerkvice do cerkvice (Občina Kanal), 
- ureditev rekreacijskih poti v okviru turistične poddestinacije Vipavska dolina (Občina 

Ajdovščina, Občina Vipava), 
- ureditev plezališča ob Hublju (Občina Ajdovščina), 

- ureditev tematske pohodne poti na Križno Goro (Občina Ajdovščina), 
- ureditev tematske poti Po sledeh 1. svetovne vojne na Gori (Občina Ajdovščina), 
- ureditev poti ob arheološkem parku Ad Pirum na Hrušici (Občina Ajdovščina), 

- ureditev odskočišča padalcev nad Lijakom – parkirišče, odskočna rampa (Mestna 
občina Nova Gorica), 

- ureditev rekreacijskega centra Lokve (Mestna občina Nova Gorica). 
Ciljna skupina Turisti, domačini, ponudniki turističnih storitev, šolske skupine, turističnih strokovni delavci, 

podporno okolje v turizmu, športniki, družine 
Cilji - Zagotoviti trajnostno mobilnost z razvojem integralnega produkta kolesarjenja 

- Povečati zaposlenost trajno brezposelnih 
- Razviti integralne turistične produkte 

Kazalniki - Nova delovna mesta 

- Število integralnih turističnih produktov 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Nova delovna mesta: 0 
- Število integralnih turističnih produktov: 1 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Nova delovna mesta: 10 
- Število integralnih turističnih produktov: 4 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

SURS, interni podatki RDO, TIC-ev, občin, LTO-jev 

Nosilec RDO Smaragdna pot v sodelovanju s podpornim okoljem 

Partnerstvo Občine, Ustanova Fundacija poti miru, razvojne agencije, Muzej Kobarid, Narodni muzej, 
LTO-ji, turistična društva, Zavod RS za varstvo naravne dediščine, Planinsko društvo 
Valentin Stanič 

Trajanje 2015–2020  

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 1.693.500 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 225.800 € 

 Lastna sredstva (15 %): 338.700 € 

 Skupaj (100 %): 2.258.000 € 

Podprojekt Vino, kulinarika in podeželski turizem 
Opis  V Goriški regiji je doma dobro vino, avtohtone sorte, ki se odlično prilegajo k okusnim jedem. 

V regiji so številne kleti, osmice, turistične kmetije, številne pokušnje pa lahko doživite na 
etnološko obarvanih prireditvah. Lokalne specialitete so sir Tolminc, Kobariški štruklji, Idrijski 
žlikrofi, Nanoški sir, Šebreljski želodec. Kobariški gastronomski krog je povezal pet 
restavracij, ki na Kobariškem ponujajo vrhunsko gastronomijo, ni pa celovite povezanosti na 
ravni regije. Ne smemo pozabiti tudi na posebnosti Briške, Vipavske in Kraške kuhinje. 
V začetni fazi je razvoj integralnega produkta vinski turizem, ki povezuje Vipavsko dolino, 
Kras in Brda–Vitica Goriška kot stičišče treh vinorodnih okolišev, znanih daleč po svetu po 
svojih značilnostih in posebnostih.  
Potrebno je pristopiti k oblikovanju integralnega turističnega produkta gastronomije, kot 
dopolnilnega drugim turističnim produktom. 

Ciljna skupina Turisti, obiskovalci 

Cilji Povezati kulinarično ponudbo na ravni regije. 

Kazalniki - Število razvitih integralnih turističnih produktov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

- Število razvitih integralnih turističnih produktov: 1 
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(2013) 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število razvitih integralnih turističnih produktov: 2 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni podatki turističnih ponudnikov 

Nosilec RDO Smaragdna pot 

Partnerstvo Turistični ponudniki, TIC-i, LTO-ji, razvojne agencije 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 727.500 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 97.000 € 

 Lastna sredstva (15 %): 145.500 € 

 Skupaj (100 %): 970.000 € 

Podprojekt Zabaviščni turizem in prireditve 
Opis  Na področju zabaviščnega turizma je vodilno podjetje v regiji HIT d.d., ki z igralništvom v 

navezavi na druge turistične produkte dopolnjuje bogato ponudbo. Igra, spektakli, koncerti, 
vrhunska kulinarična ponudba in odlična zabava privabljajo v Novo Gorico, eno največjih 
središč igralništva v Evropi, vsakodnevno tisoče obiskovalcev. Najprivlačnejša je gotovo 
Perla, ki s svojo izredno bogato ponudbo, ki vključuje igralnico, hotel, diskoteko, prireditveni 

prostor, konferenčni center, restavracije, kavarno in center dobrega počutja, velja za največji 
center igre in zabave na starem kontinentu. Poleg igralnice v hotelu Perla najdemo v Novi 
Gorici, Brdih, Vipavski dolini in Kobaridu še vrsto igralnih salonov, ki ponujajo malo manj 
bogat, zato pa svojim gostom bolj prilagojen program.  
Za regijo je značilno tudi bogato festivalsko dogajanje, ki privablja vse več turistov. Znani 
festivali so Festival pohodništva, Festival vin, Festival idrijske čipke, Soča Outdoor festival, 
Štrudlfest, Festival češenj v Lokavcu, Teden mode v Ajdovščini in drugi. Nekateri prazniki 
postajajo že medregijski ali mednarodni kot so to Praznik češenj, Praznik idrijskih žlikrofov, 
Praznik breskev, Praznik špargljev, Praznik marelic, Martinovanje na Brjah, Okusi Vipavske  
in drugi. 
Vsako leto se odvija več kvalitetnih prireditev, pri katerih (poleg drugih) ravno tako v veliki 
meri sodelujejo NVO. Problem je v nepovezanosti le-teh, zaradi česar imajo prireditve v 
glavnem lokalni značaj, saj se jih udeležujejo predvsem obiskovalci iz bližnje okolice. Glede 
na relativno dobro ohranjeno kulturno in naravno dediščino je smiselno pripraviti skupen/ne 
produkt/e, ki bi povezoval/i turistično ponudbo v celotni regiji.  

Ciljna skupina Turisti, gostje, obiskovalci 

Cilji - Promovirati ključne mednarodne dogodke na regionalni ravni 

Kazalniki - Število mednarodnih prireditev, dogodkov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število mednarodnih prireditev, dogodkov: 4 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število mednarodnih prireditev, dogodkov: 6 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni podatki organizatorjev 

Nosilec HIT d.d., organizatorji prireditev 

Partnerstvo Organizatorji prireditev 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 540.000 € 

 Nacionalna sredstva (10 %):   72.000 € 

 Lastna sredstva (15 %): 108.000 € 
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 Skupaj (100 %): 720.000 € 

Podprojekt Odkrivanje narave 
Opis  Regija se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi, ki omogočajo valorizacijo naravnih 

lepot, krožna potovanja in izletništvo, v povezavi s kulturno dediščino. V regiji obstaja 
Geopark Idrija,  katerega območje je morfološko izredno pestro. Upravljavec Geoparka Idrija 
je Center za idrijsko dediščino. Geopark Idrija sledi osnovni ideji geoparkov, to je združevati 
varstvo, promocijo in trženje geološke dediščine, ki je prav tu enkratna v svetovnem merilu. 
Združuje bogastvo geološke in druge naravne ter kulturne dediščine z gostinsko ponudbo, 
domačo obrtjo, storitvenimi in turističnimi zanimivostmi, ki jih območje lahko ponudi 
obiskovalcu.  
Trnovski gozd je zaradi bližine urbanih središč najbolj obiskan gozdni kompleks na 
Primorskem, kar pa ima lahko tudi negativne posledice. Trnovski gozd tvori skupaj z 
Nanosom in Hrušico obsežno gozdno območje na severozahodnem delu visokih dinarskih 
planot. Leži v občinah Nova Gorica, Ajdovščina in Idrija. Gozdni kompleks je že od nekdaj v 
državni lasti, zaradi česar se gospodarjenje na tem območju načrtuje že zelo dolgo. Prvi  
podrobnejši gozdnogospodarski načrt tega območja je bil izdelan že leta 1771 in je med 
najstarejšimi v Evropi in temelji na osnovah trajnostnega gospodarjenja.  
Naravne danosti pogojujejo veliko pestrost rastlinskega in živalskega sveta s številnimi 
ogroženimi vrstami. Celotno območje je varovano  kot  območje Natura 2000 zaradi nekaterih 
evropsko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst kot tudi habitatnih tipov. Med številnimi 
naravnimi znamenitostmi na tem območju so najbolj poznane Velika ledena jama v Paradani, 
Otliško okno, Smrekova draga, Golaki in Smrečje, ki so tudi zavarovane  kot naravni 
spomeniki.  
Aktivnosti: 

- analiza in kronološki prikaz dosedanjega gospodarjenja z gozdovi kot primer 
trajnostnega razvoja območja, 

- analiza vpliva dejavnosti v prostoru na gozdne habitatne tipe in kvalifikacijske vrste 
Natura 2000, 

- prikaz soodvisnosti gospodarjenja z gozdom in varovanja narave; 
ozaveščanje  o pomenu  ohranjene narave  za kvaliteto  človekovega življenja, 

- turistično rekreacijski potencial gozda in ohranjanje ugodnega stanja varovanega 
območja, 

- z naravnimi danostmi usklajen nadaljnji razvoj - ohranjena narava kot priložnost za 
spodbujanje vzdržnega razvoja v vseh občinah na območju (s poudarkom na 
turizmu in rekreaciji), prikazan v razvojnem načrtu območja, 

- celostna predstavitev naravnih znamenitosti in biotske raznovrstnosti gozda za 
potrebe obiskovalcev (turistično rekreativni in učno vzgojni namen). 

Tretji predlog je Oživljanje Alpskih dolin – dolin navdiha in pripravi integralnega turističnega 
produkta.  
Za regijo je doživljanje narave ciljni produkt, ki ni izkoriščen v zadostni meri, predvsem z 
vidika sprostitve v naravnem okolju. 

Ciljna skupina Občine, lokalno prebivalstvo, turisti, obiskovalci, strokovna in obča javnost 

Cilji Spodbujati trajnostni turizem 

Kazalniki - Število integralnih turističnih produktov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število integralnih turističnih produktov: 1 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število integralnih turističnih produktov: 3 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni podatki Centra za idrijsko dediščino, Zavoda RS za varstvo narave, LTO Bovec 

Nosilec Center za idrijsko dediščino, Zavod RS za varstvo narave 

Partnerstvo Zavod za gozdove, občine, Center za idrijsko dediščino, TICi, LTOji, Zavod RS za varstvo 
narave, LTO Bovec, razvojne agencije 

Trajanje 2015–2020 
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Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 645.000 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 86.000 € 

 Lastna sredstva (15 %): 129.000 € 

 Skupaj (100 %):  860.000 € 

Podprojekt Poslovni turizem 

Opis  Poslovni turizem v destinaciji, razen v večjih centrih in pri nekaterih ponudnikih višjega 
razreda še ni v zadostni meri razvit, destinacija ni prepoznavna po tem produktu. Predstavlja 
pot do novih poslovnih izzivov. Postane lahko konkurenčen proizvod, ki temelji na razvoju 
visoko kakovostnega poslovnega turizma – manjše skupine, iskanje točk diferenciacije. 
Razviti je potrebno dodano vrednost za doseganje razlikovanja in večje konkurenčnosti; 
Smiseln je razvoj produkta team-buildingov in incentive. 

Ciljna skupina Poslovneži, podjetniške skupine 

Cilji Razviti poslovni turizem 

Kazalniki - Število integralnih turističnih produktov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število integralnih turističnih produktov: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število integralnih turističnih produktov: 1 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni podatki ponudnikov poslovnega turizma 

Nosilec RDO Smaragdna pot 

Partnerstvo HIT d.d., TICi, LTOji, razvojne agencije 

Trajanje 2016–2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 645.000 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 86.000 €  

 Lastna sredstva (15 %): 129.000 € 

 Skupaj (100 %): 860.000 € 

 

16.1.3.3. Aktivnost 3: Urejanje turistične infrastrukture 

 

Projekt 
Celovito urejanje zelene javne turistične infrastrukture v podporo 
razvoju trajnostnega turizma 

Podprojekt Razvoj gorskih centrov 
Opis  Smučišča, hribe in gore v poletnem času zavzamejo pohodniki in kolesarji. Že nekaj let velja, 

da je približno 30 % obiskovalcev, ki se poleti z žičnico podajo v hribe kolesarjev, preostalih 
70 % poletnih uporabnikov žičnic pa je pohodnikov. V regiji se razvijajo športne aktivnosti, 
med njimi gre izpostaviti tudi smučarske tekaške proge, ki bi jih bilo smiselno povezati v smeri 
Vojsko–Trnovsko Banjška planota. Nujno je pristopiti k razvoju/izgradnji gorskih centrov, ki 
bodo omogočali izposojo in servis smuči v zimskem času, izposojo in servis koles v letnem 
času, omogočali prenočišča in dopolnilno ponudbo planincem ter usmerjali turiste glede 
obstoječe turistične ponudbe (tematske poti, aktivnosti planinskih društev, usposabljanja za 
planince, obstoj drugih lokalnih in regionalnih tematskih produktov). Investicije: 

- Gorski center za turizem in rekreacijo (Občina Idrija, TSK Idrija, ICRA d.o.o. Idrija), 
- Razvoj gorskega centra na Matajurju (Občina Kobarid), 
- Razvoj gorskega centra Smučarski center Cerkno (Hotel Cerkno), 

- Ureditev parkirišča na planini Kuhinja (Občina Kobarid), 
- Planinski dom pod Ježo (Občina Kanal ob Soči, Planinsko društvo Valentin Stanič 
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Kanal), 
- Nadaljnji razvoj Arheološkega parka Divje babe. 

Ciljna skupina Turisti, gostje: pohodniki, kolesarji, gostinska podjetja, turistična društva, planinska društva 

Cilji - S povečanjem kapacitet povečati obisk gostov in turistov v gorah ter posledično 
prihodke v turizmu 

- Podaljšati poletno sezono 
- Razviti dodatne storitve (izposojanje koles, izposoja in servis smuči …) 

Kazalniki - Število investicij v gorske centre 
- Rast števila turistov v gorskih območjih 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število investicij v gorske centre: 0 
- Število turističnih nočitev v gorskih območjih – izhodiščno stanje: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število investicij v gorske centre: 5 

- Rast števila turističnih nočitev v gorskih območjih: 3,0 % v letu 2020 
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

- Interni viri Gorskega centra za turizem in rekreacijo, Gorskega centra na Matajurju, 
hotela Cerkno in Planinskega društva Valentin Stanič Kanal 

Nosilec Občine – investitorji (skladno z dogovorom) 

Partnerstvo Planinska društva, razvojne agencije, gospodarstvo, hotel Cerkno 

Trajanje 2015–2020 (5 let) 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (15 %): 

1.800.000 € 
240.000 € 
360.000 €   

 Skupaj (100 %): 2.400.000 € 

Podprojekt Razvoj turistično promocijskih centrov 
Opis  Turistično promocijski centri so središča, ki omogočajo dodatno turistično ponudbo in s tem 

rast tako domačih kot tudi tujih turistov. Dolgoročno omogočajo nova delovna mesta. Poleg 
izgradnje ali dozidave centrov gre za ureditev manjših kampov, parkirnih prostorov za 
avtodome, prostorov za piknike s spremljajočimi objekti in prostorov za družabne prireditve. K 
temu je potrebno dodati še spremljajočo tradicionalno kulinarično ponudbo, razvoj tematskih 
poti in drugih etnoloških in kulturno-zgodovinskih motivov v okolici. Investicije: 

- rekreacijsko turistični center Plave (Občina Kanal ob Soči, Občina Brda, SENG, VIK 
Nova Gorica, CZ Kanal ob Soči, Ribiška družina Kanal ob Soči), 

- urejanje okolice akumulacijskega jezera na Kanalskem Vrhu in Doma krajanov 
(Občina Kanal); 

- ureditev informacijskega središča za UNECSO v Idriji (Občina Idrija), 
- ureditev sprejemnega centra Bolnice Franja (Občina Cerkno), 
- ureditev arheološkega najdbišča Divje babe (Občina Cerkno), 
- ureditev Ravenske jame (Hotel Cerkno), 

- urejanje druge javne turistične infrastrukture: Krekovše, Šturmajce, Hiša 
naravoslovja (občine), 

- revitalizacija objektov za razvoj trajnostnega turizma na podeželju (ICRA d.o.o. 
Idrija, občine), 

- ureditev informacijskega središča za Trnovski gozd na Gori, 
- vzpostavitev info točke v  Vipavskem Križu. 

Ciljna skupina Turisti, gostje, TIC-i, LTO-ji, gostinska podjetja, turistična društva 

Cilji Povečati obisk gostov in turistov ter posledično prihodke v turizmu; 
Ustvariti zelena delovna mesta; 
Razviti dodatno turistično ponudbo. 

Kazalniki - Število investicij v turistično-promocijske centre 
- Rast števila turistov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število investicij v turistično-promocijske centre: 0 
- Število obiskov v turistično-promocijskih centrih – izhodiščno stanje: 0 
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Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število investicij v turistično-promocijske centre: 8 
- Število obiskov v novih  turistično-promocijskih centrih: 200.000 obiskovalcev do leta 

2020 
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

- Interni viri turistično-promocijskih centrov 

Nosilec Občine – investitorji (skladno z dogovorom) 

Partnerstvo TIC-i, LTO-ji, RDO, razvojne agencije, turistični ponudniki 

Trajanje 2015–2020 (5 let) 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (15 %): 

2.737.500 € 
365.000 € 
547.500 € 

 Skupaj (100 %): 3.650.000 € 

Podprojekt Investicije v športno infrastrukturo 
Opis  Goriška regija ima velik potencial za nadaljnji razvoj športnega turizma. Gre za kompleksno 

ponudbo, tudi z vidika izkoriščanja prednosti reke Soče, saj omogoča priložnost za razvoj 
obvodnih, vodnih in povodnih športov ter drugih spremljajočih športnih in gospodarskih 
dejavnosti. Investicije: 

- solkanski športni park (MONG), 
- ureditev kajak proge (MONG), 

- izgradnja stadiona na letališču Bovec (Občina Bovec), 
- izgradnja balinarske dvorane (Občina Brda, Balinarski klub Brda), 
- toplice Ročinj (Občina Kanal ob Soči), 
- izgradnja bazena in wellnesa (Občina Kobarid), 

- izgradnja bazenskega kompleksa (MONG), 
- zasnova športnega kompleksa in pokritega bazena v »mestnem« športnem parku 

(MONG), 

- izvedba termalne vrtine (Občina Brda, Občina Bovec), 
- izgradnja pokritega plavalnega bazena (Občina Tolmin), 
- ureditev plezališča ob Hublju  (Občina Ajdovščina), 
- ureditev ribolovne cone v Krnici pri Dobravljah (Občina Ajdovščina), 

- ureditev poletnega Nordijskega (skakalnega) centra v PALAH, Ajdovščina, 
- ureditev Športne dvorane Cerkno (Hotel Cerkno), 
- ureditev drsališča Cerkno (Hotel Cerkno), 

- ureditev poligona za športne priprave (Hotel Cerkno), 
- ureditev nočne smuke v Smučarskem centru Cerkno (Hotel Cerkno), 
- ureditev infrastrukture za izvajanje dejavnosti športnega padalstva (vzletišče in 

pristajališče) (MONG). 
Ciljna skupina Športniki, turisti, gostje 

Cilji - Povečati št. športnih priprav in drugih športnih dogodkov v regiji 

Kazalniki - Število investicij v športno infrastrukturo 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število investicij v športno infrastrukturo: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

Število investicij v športno infrastrukturo: 18 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni viri MONG, Občine Bovec, Občine Brda, Občine Ajdovščina, Hotela Cerkno 

Nosilec Občine – investitorji (skladno z dogovorom) 

Partnerstvo Javno - zasebno partnerstvo, občine, Hotel Cerkno, Balinarski klub Brda 

Trajanje 2015–2020 (5 let) 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

15.360.000 € 
2.048.000 € 
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Lastna sredstva (15 %): 3.072.000 € 

 Skupaj (100 %): 20.480.000 € 

 

Projekt 
Investicije v podporo zimskemu turizmu s ciljem podaljšanja 
sezone 

Podprojekt Trajnostni razvoj Kaninskega pogorja 
Opis  Kaninsko pogorje je geološki, zgodovinski in etnološki biser Goriške regije, saj je z 

najglobljimi jamami v svetovnem merilu, izjemnimi kraškimi podi, ostalinami prve svetovne 
vojne, visokogorsko pašo drobnice ter dediščino sirarstva, pohodništvom, smučanjem, 
plezanjem, gorskim kolesarjenjem po mulatjerah, zip-linom, jadralnim padalstvom vir 
navdihov, kako povezati ponudbo narave, kulture in športa na zaključenem območju, pri 
čemer je za razvoj celovitega produkta vitalnega pomena izgradnja nove dostavne 
žičnice, s čimer bodo podani pogoji za množenje iz njega izhajajočih produktov, ki bodo 

spodbujali poznavanje kulture, zgodovine in narave ter razvoj športno-rekreativne ponudbe. Z 
inovativnim pristopom pestrih kombinacij športa z naravno in kulturno dediščino bodo 
turistični ponudniki lahko izkoristili možnost za izdelavo novih turističnih produktov z visoko 
dodano vrednostjo, s tem množili zaposlitvene možnosti prebivalcev, kar bo bistveno vplivalo 
na ohranjanje poseljenosti podeželja alpskih dolin, konkurenčno prednost zaradi izjemnosti in 
enkratnosti ponudbe turistične destinacije, ustvarjanje višje dodane vrednosti turistične 
panoge ter trajnostni gospodarski razvoj Goriške regije. 
Znotraj izgradnje nove dostavne kaninske žičnice javnega vlagatelja se izgradi infrastruktura 
za prenovljeno edino slovensko visokogorsko smučišče Kanin, ki odpravlja vrzel v zimski 
ponudbi ter premošča in ponovno povezuje produkt kaninskega pogorja v celovit celoleten 
turistični produkt v širšem partnerstvu (javno-zasebnem partnerstvu), ki bo omogočal 
finančno zdržnost in trajnostno razvojno naravnanost v smislu krepitve in prepletenosti zgoraj 
predstavljenih potencialov. Ob projektu dostavne žičnice bo potekal odvisen projekt javno-
zasebnega partnerstva z naložbami v smučišče s sedežnicami, restavracijo in otroškim 
smučarskim poligonom. Neodvisno pa bodo potekali projekti javnega in javno-zasebnega 
partnerstva za spremljajočo ponudbo športnih aktivnosti, raziskovalne dejavnosti krasoslovja 
in zgodovine ter programski projekti trženja vseh produktov kaninskega pogorja (izgradnja 
športne dvorane in športnega parka v Bovcu, razvoj igrišča za golf, oživitev trdnjave Kluže, 
razvoj ponudbe letališča Bovec, tematske pohodniške in kolesarske poti, razvoj turistične 
ponudbe etnološke dediščine z muzeji, prikazom mlečnih planin, visokogorske proste paše 
drobnice ter vzorčnih dolinskih kmetij območja, ponudba športnih agencij na pogorju, 
spodbujanje višanja kakovosti nočitvenih in gostinskih kapacitet območja; ob vsem tem 
vzpostaviti oz. poskrbeti za programski, vitalni del kompetenčnega centra za turizem v 
Stergulčevi hiši z inovativnimi izobraževalnimi pristopi za ustvarjanje novih turističnih 
produktov in paketov). 

Ciljna skupina Prebivalci, turistični ponudniki, turisti, raziskovalci, športniki 

Cilji - Spodbujati investicije, ki bodo omogočile hitrejši razvoj turizma, desezonizacijo, 
zagotavljanje konkurenčnosti, inovativnost v turizmu, povečanje kakovosti storitev, 
ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest v turistični panogi 

- Zviševanje dodane vrednosti povezanih turističnih produktov Kaninskega pogorja 
Kazalniki - Število novozgrajenih dostavnih žičnic in spremljajoče infrastrukture 

- Število integriranih turističnih produktov 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število novozgrajenih dostavnih žičnic in spremljajoče infrastrukture: 0 
- Število integriranih turističnih produktov: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število novozgrajenih dostavnih žičnic in spremljajoče infrastrukture v letu 2020: 1 
- Število integriranih turističnih produktov v letu 2020: 3 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

- Interni viri Občine Bovec in upravljavca 

Nosilec Občina Bovec, investitor 

Partnerstvo LTO Bovec, javno-zasebno partnerstvo 
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Trajanje 5 let 

Financiranje EU sredstva – ESRR / tuji investitor (75 %): 52.968.375 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 7.062.450 € 

 Lastna sredstva (15 %): 10.593.675 € 

 Skupaj (100 %): 70.624.500 € 

Podprojekt Terme Cerkno in podporna turistična infrastruktura 
Opis  Zaradi visokih temperatur v zadnjih letih je Smučišče Cerkno, ki je trenutno tehnično najbolj 

opremljeno smučišče v regiji, imelo krajšo sezono. Hotel Cerkno ima sicer dobro razvito 
zimsko ponudbo, ki je prepoznavna tudi izven Slovenije. Izven zimske sezone pa turistična 
ponudba ni dovolj razvita, zato je tudi povpraševanje temu primerno šibko. Strateški cilj je 
razviti turistično ponudbo čez celo leto, kar je povezano z dodatno turistično infrastrukturo v 
terme v Cerknem. Termalna vrtina s toplo vodo je že izvedena, zato ima območje idealno 
priložnost za izgradnjo in razvoj term, ki bodo pomembno dopolnjevale turistično ponudbo 
območja. Investicija: 

- Terme Cerkno: obnova in rekonstrukcija obstoječega notranjega bazena in njegova 
razširitev s sodobnim termalnim kompleksom, ki bo obsegal tudi zunanji bazen in 
rekreativne površine. 

Ciljna skupina Turisti, obiskovalci, smučarji, otroci, upokojenci, družine 

Cilji - Povečati obisk smučišča tudi izven zimske sezone 
- Ustvariti nova delovna mesta 

- Razviti dodatno turistično ponudbo 
Kazalniki - Število novih delovnih mest 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število novih delovnih mest v novi dejavnosti: 0 
 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število novih delovnih mest v novi dejavnosti do 2020: 15 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

- Interni viri Hotela Cerkno d.o.o. 

Nosilec Hotel Cerkno d.o.o., investitor 

Partnerstvo Občina Cerkno, LTO Laufar Cerkno 

Trajanje 6 let 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 8.250.000 € 

 Nacionalna sredstva (10 %): 1.100.000 € 

 Lastna sredstva (15 %): 1.650.000 € 

 Skupaj (100 %): 11.000.000 € 

 

Projekt Investicije v mladinski turizem 
Opis  Goriška regija ima potencial za nadaljnji razvoj mladinskega turizma, ožja Goriška pa ne 

razpolaga z zadostnimi nočitvenimi kapacitetami. Mladinski center ob Soči, neposredno ob 
kajakaškem centru v Solkanu, bi dopolnjeval njegovo ponudbo. V širši okolici je na Krasu 
najbližji mladinski hotel Pliskovaica, v Vipavski dolini je hostel – mladinski hostel Hiša mladih 
v Ajdovščini, v Posočju pa Hostel Paradiso v Tolminu, X Point v Kobaridu ter Positive Sport v 
Kobaridu. Investicije: 

- izgradnja mladinskega hotela (MONG), 
- ureditev mladinskega hotela v Temnici (Občina Miren-Kostanjevica), 

- prenova hostla v Idriji (Občina Idrija). 
Ciljna skupina Mladi - športniki, turisti, popotniki 

Cilji - Povečati obisk mladih v regijo  

http://www.prc.si/
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Kazalniki - Število novih ležišč 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število novih ležišč: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število novih ležišč: 385 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

- Interni viri MONG, občine Miren-Kostanjevica, občine Idrija. 

Nosilec Mestna občina Nova Gorica 

Partnerstvo Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Idrija 

Trajanje 2015–2020 (5 let) 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (15 %): 

2.325.000 € 
310.000 € 
465.000 € 

 Skupaj 3.100.000 € 

 

Projekt Investicije v nastanitvene kapacitete 
Opis  V regiji so obstoječi kampi in postajališča za avtodome predvsem v Zgornjem Posočju, 

povpraševanje po njih pa je tudi v ostalem delu regije. Gre za urejanje šotorišč in parkirišč za 
avtodome s spremljajočimi objekti kot so recepcija, sanitarije, prostori za pripravo hrane ter 
pripadajočo športno infrastrukturo. Potrebno bo zastaviti tudi aktivnosti s ciljem spodbujanja 
sobodajalstva. Investicije: 

- ureditev kampov v Selah na Krasu, Kostanjevici, Vojščici, Opatjem selu, Orehovljah 
(Občina Miren-Kostanjevica), 

- ureditev postajališča za avtodome z adrenalinskim parkom (Občina Miren-
Kostanjevica), 

- ureditev postajališča za avtodome (Občina Ajdovščina, Hotel Cerkno, Občina Idrija), 
- turistično rekreacijski center Vrtojba – šotorišče, manjši bungalovi, parkirišče za 

avtodome s podporno infrastrukturo (Občina Šempeter-Vrtojba), 

- ureditev naravnega kopališča in šotorišča v Idrijski Beli (Občina Idrija), 
- ureditev naravnega kopališča in šotorišča v okviru Smučarskega centra Cerkno 

(Hotel Cerkno), 
- mreža avtokampov v regiji, 

- ureditev apartmajev – zeleni turizem na območju Blanovca (Občina Cerkno), 
- prenova nastanitvenih kapacitet (Hotel Cerkno), 
- prenova stare restavracije v depandanso v okviru Smučarskega centra Cerkno 

(Hotel Cerkno), 
- obnova in revitalizacija Hotela Predmeja (Občina Ajdovščina). 

Ciljna skupina Športniki, turisti, obiskovalci, popotniki 

Cilji Povečati obisk mladih v regijo  

Kazalniki - Število novih kampov in postajališč za avtodome 
- Število novih ležišč 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število novih kampov in postajališč za avtodome: 0 
- Število novih ležišč: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število novih kampov in postajališč za avtodome: 10  

- Število novih ležišč: 350 
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

SURS, interni podatki občin, hotela Cerkno. 

Nosilec Ena od partnerskih občin 

Partnerstvo Občina Miren-Kostanjevica, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina 
Ajdovščina, Hotel Cerkno . 

http://www.prc.si/
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Trajanje 2015–2020  

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (15 %): 

5.985.000 € 
798.000 € 
1.197.000 € 

 Skupaj 7.980.000 € 

 

16.1.4. UKREP 4: Trajnostni razvoj podeželja 

16.1.4.1. Aktivnost 1: Razvoj lokalne oskrbe in dvig konkurenčnosti lokalnih 

proizvodov in storitev na globalnem trgu 

 

Projekt Lokalna oskrba s hrano na območju Goriške regije 

Opis  

Vzpostavitev sistema za oskrbo z lokalno pridelano hrano na območju cele regije; analiza 
ponudbe in potencialov, animiranje za povezovanje in mreženje ponudnikov za skupni nastop 
na trgu in lažje vključevanje v sistem oskrbe javnih zavodov s kakovostnimi kmetijskimi 
pridelki in izdelki, usposabljanja za ponudnike/kmetovalce in spodbujanje kmetovalcev za 
preusmerjanje v ekološko kmetovanje, osveščanje potrošnikov, promocija, ureditev skupnih 
učnih in predelovalnih centrov (npr. sadjarski), ureditev zbirno distribucijskih centrov po regiji, 
zasebne investicije na kmetijah potrebne, vzpostavitev drugih ustreznih tržnih poti (tržnice, 
spletna prodaja, dostava na dom, distribucija preko trgovskih centrov, lokalni živilski produkti 
v ponudbi lokalnih gostiln in restavracij - vzpostavljanje mrež med kmetijami in lokalnimi 
gostilnami in restavracijami…), podpora vzpostavitvi partnerskega kmetovanja.  

Ciljna skupina 

Kmetovalci - ponudniki 
Koristniki: lokalno prebivalstvo, javni zavodi: vrtci, šole, domovi za starejše, bolnice, lokalne 
trgovine, lokalne restavracije in gostilne (preko njih koristniki tudi turisti),  

Cilji 

- zagotovitev delovnih mest na podeželju, ohranjanje kulturnega izgleda krajine 
- zagotovitev prehranske varnosti, zlasti za lokalno prebivalstvo,  
- povečati pridelavo, predelavo in potrošnjo lokalno pridelane hrane v lokalnem okolju 

- povečati porabo lokalno pridelane hrane v šolah, vrtcih, domovih za starejše in 
bolnicah 

- povečati dostopnost lokalne ponudbe domačim potrošnikom (organiziranje kmečkih 
tržnic, vinskih festivalov, kulinaričnih prireditev, vzpostavitev novih tržnih poti kot je 
npr. sistem partnerskega kmetovanja)  

Kazalniki 

- Število vključenih kmetij v sistem LOG (Lokalna Oskrba Goriške) 

- Število javnih institucij, ki se oskrbujejo s kakovostno lokalno pridelano hrano 
- Število učnih in predelovalnih centrov 
- Število urejenih distribucijskih centrov ( npr. hladilnice z distribucijski centrom) 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število vključenih kmetij v sistem LOG (Lokalna Oskrba Goriške): 0 
- Število javnih institucij, ki se oskrbujejo s kakovostno lokalno pridelano hrano: 0 
- Število učnih in predelovalnih centrov: 0 

- Število urejenih distribucijskih centrov 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število vključenih kmetij v sistem LOG (Lokalna Oskrba Goriške): 120 

- Število javnih institucij, ki se oskrbujejo s kakovostno lokalno pridelano hrano: 50 
- Število učnih in predelovalnih centrov: 2 

- Število urejenih distribucijskih centrov: 2 
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Analitika MRRA 

Nosilec Razvojna agencija ROD 

Partnerstvo 

Vsi LASi, ostale tri lokalne razvojne agencije v okviru MRRA, občine, zadruge v regiji, 
združenja kmetovalcev, POTENCIAL Inštitut (Moja štacuna), Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica 

Trajanje 2016–2023 

http://www.prc.si/
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Financiranje 

EU sredstva: CLLD – EKSRP (12,5 %): 
EU sredstva: CLLD – ESRR (12,5 %): 

EU sredstva: ESRR (5 %): 
EU sredstva: EKSRP ( 20 %): 

EU sredstva: Čezmejni program Slovenija/Italija (15 %): 
Lokalne skupnosti v regiji – 13 (5 %): 

zasebni viri (30 %): 

600.000,00 € 
600.000,00 € 
240.000,00 € 
960.000,00 € 
720.000,00 € 
240.000,00 € 
1.440.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 4.800.000,00 € 

 

Projekt Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških Brdih 

Opis  

Severna Primorska se ravno tako, kot  pretežni del Slovenije, sooča s pojavom podnebnih 
sprememb, daljših sušnih obdobij in neenakomerno oskrbo z vodo, kar vpliva na kakovost 
pridelave in povzroča izpad dohodka v proizvodnji. Vipavska dolina in Goriška Brda sta 
območji pridelave izrazito intenzivnih kmetijskih kultur (vrtnine, sadje, vinska trta, poljščine 
…). Submediteranska klima ima pozitiven vpliv na zgodnost pridelave in višjo kvaliteto 
pridelkov, ki pa jo ogrožajo suše.  
Te težave je mogoče odpraviti z izvedbo dovolj obsežnih in kvalitetnih namakalnih sistemov, 
posebno pri pridelavi vrtnin, sadja in drugih intenzivnejših kultur. V Vipavski dolini se trenutno 
namaka le okrog 1.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 
Po izvedbi melioracij v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila v Vipavski dolini 
predvidena izgradnja namakalnih sistemov. Od teh sistemov je bil izgrajen le zadrževalnik 
Vogršček in namakalni sistemi, ki so vezani nanj, vendar ne v celoti.  
Razvoj namakanja je predpogoj celostnega pristopa razvoja lokalne oskrbe s hrano. Projekt 
»Razvoj namakanja v Vipavski dolini in Goriških Brdih« bo podal pregled vseh možnosti za 
zagotavljanje vode za namakanje v Vipavski dolini in Goriških Brdih in možnosti za izgradnjo 
namakalnih sistemov, ki se bodo vezali na te vire. V sklopu projekta bo izdelana potrebna 
dokumentacija za ureditev in obnovo obstoječega zadrževalnika Vogršček ter izvedena 
njegova obnova. Pripravljena bo tudi dokumentacija za izgradnjo zadrževalnikov in 
namakalnih sistemov glede na prioriteto, določeno tekom izvajanja projekta. Pri projektih, za 
katere je bila v preteklem obdobju že pripravljena osnovna dokumentacija, se bo skozi projekt 
pripravila vsa potrebna dokumentacija za realizacijo investicije in sama izgradnja. Vzporedno 
z navedenimi aktivnostmi bo potekalo usposabljanje kmetov za izvajanje racionalnega 
namakanja in trženje njihovih kmetijskih izdelkov. 

Ciljna skupina 
- Kmetijska gospodarstva v Vipavski dolini in Goriških Brdih 
- posredno potrošniki lokalne hrane 

Cilji 

- Stabilizacija pridelave hrane z ureditvijo zadrževalnikov in namakalnih sistemov in 
preprečevanje škod po suši, ki se v vedno bolj pogosto pojavljajo, 
vpliv na blaženje podnebnih sprememb 

Kazalniki 
- Št. ha z možnostjo namakanja 
- novi namakalni sistemi 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Št. ha z možnostjo namakanja : 1.000 ha kmetijskih površin z možnostjo namakanja 
- Novi namakalni sistemi: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Št. ha z možnostjo namakanja : 2.160 ha kmetijskih površin z možnostjo namakanja 

- Novi namakalni sistemi: 2 
Viri podatkov 

za spremljanje 

kazalnikov 
Podatki konzorcija partnerjev 

Nosilec konzorcij partnerjev 

Partnerstvo 

MRRA, Univerza Ljubljana-Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo, KGZS–zavod GO, 

KZ Vipava, občine: MONG, Renče-  Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter–Vrtojba, Vipava, 

Ajdovščina, Brda, nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, si so strani 

lastnikov zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb 

Trajanje 2016–2020 

http://www.prc.si/
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Financiranje 
EU sredstva - EKSRP(95 %): 

Lokalne skupnosti v regiji - 7 (5 %): 
18.499.350,00 € 
973.650.00 € 

 Skupaj (100%): 19.473.000,00 € 

 

16.1.4.2. Aktivnost 2: Spodbujanje razvoja trajnostnega sladkovodnega 

ribogojstva in ribištva 

 

Projekt Razširitev ribogojnice na Tolminki 

Opis  

Faronika d.o.o., ki je v 100% lasti Ribiške družine Tolmin ima v teku investicijo v Ribogojnico 
in predelovalni obrat na Tolminki. Poleg tega upravlja tudi z vališčem in manjšo ribogojnico 
za vzrejo plemenskih jat soške postrvi in lipana, ki sta v lasti Ribiške družine Tolmin. 
Vrednost investicije je ocenjena na 2.300.00 EUR. 
V novem ribogojnem objektu bo Faronika d.o.o. vzrejala odrasle soške postrvi, lipana in 
šarenko. Delno bo te ribe prodajala Ribiški družini Tolmin in drugim upravljalcem ribolovnih 
voda za podporo športnemu ribolovu, drugo pa bo prodajala na trgu. To bo obogatilo tržno 
ponudbo za dve novi ribji vrsti, ki jih doslej na trgu ni bilo, to sta soška postrv in lipan. To sta 
dva plemenita avtohtona salmonida, ki bosta namenjena sladokuscem in sicer kot sveža 
riba, pa tudi kot fileji, marinirani fileji, prekajene ribe in kaviar soške postrvi. Skupna 
proizvodnja je načrtovana v višini 30 ton.  
Zaradi limitirane zgornje višine investicije ribogojnica ne bo zgrajena v celoti. Tako se 
predvideva nova investicija v finančni perspektivi in sicer izgradnja dodatnih šestih bazenov 
v vrednosti okoli 500.000 EUR. To bo podvojilo načrtovano kapaciteto. Vedeti je treba, da je 
sedanja investicija sorazmerno dosti višja, ker je treba zgraditi vso infrastrukturo, okrog 1 km 
dolg cevovod in predelovalni objekt. Za razširitev pa so potrebni samo dodatni bazeni. 

Ciljna skupina 
Trg visokokakovostnih sladkovodnih rib (salmonidov) in njihovih proizvodov. Prestižne 
restavracije doma in v tujini in določene trgovske verige 

Cilji Ponuditi trgu še nepoznane najkakovostnejše salmonidne ribje vrste. 

Kazalniki 
- Ribe v tonah (teža prodanih rib) 
- Letni prihodek od prodaje rib v EUR 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Ribe v tonah (teža prodanih rib): 0 

- Letni prihodek od prodaje rib v EUR: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Ribe v tonah (teža prodanih rib): 30 ton rib 

- Letni prihodek od prodaje rib v EUR: 350.000 EUR 
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Interni viri podjetja Faronika d.o.o.  

Nosilec Faronika d.o.o.  Tolmin 

Partnerstvo Trenutno ni partnerjev 

Trajanje 2 leti (2016–2018) 

Financiranje 

EU sredstva - ESPR(50 %):  
Zasebna sredstva Faronika d.o.o. (20 %):  
Zasebna sredstva / bančni kredit (30 %): 

250.000,00 € 
100.000,00 € 
150.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 500.000,00 € 

 

Projekt Dvig dodane vrednosti proizvodom iz akvakulture 

Opis  

V Goriški razvojni regiji se bo na območju LAS, kjer deluje najmanj pet gospodarskih 
subjektov, ki se ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi in 
izpolnjujejo vse ostale pogoje za vključitev sklada ESPR v mehanizem CLLD, izvajalo 
aktivnosti, ki bodo neposredno pripomogle k dvigu dodane vrednosti proizvodom iz 
akvakulture in izboljšale njihovo trženje tako na lokalnih kot tujih trgih. Aktivnosti bodo 
usmerjene tudi v spodbujanje povezovanja sladkovodnega ribogojskega sektorja z drugimi 

http://www.prc.si/
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panogami, kot je npr. turizem (gostinstvo, vključevanje ponudbe v lokalno kulinariko) in v 
spodbujanje mreženja ponudnikov za skupni nastop na trgu. 

Ciljna skupina 

Proizvajalci sladkovodnih organizmov 
Koristniki: lokalno prebivalstvo, trgovske verige, lokalne restavracije in gostilne in preko 
koristniki tudi turisti, 

Cilji 
- Povečati število delovnih mest v sektorju sladkovodne akvakulture 
- Dvigniti dodane vrednosti proizvodom iz akvakulture 

Kazalniki - Število ribogojnic vključenih v aktivnosti LAS 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število ribogojnic vključenih v aktivnosti LAS: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število ribogojnic vključenih v aktivnosti LAS: 5 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Analitika LAS  

Nosilec LAS za območje občin Kanal, Tolmin, Bovec, Kobarid 

Partnerstvo Proizvajalci sladkovodnih organizmov 

Trajanje 2016–2023 

Financiranje 
EU sredstva: CLLD – ESPR (50 %): 
Zasebna sredstva ribogojnic (50 %): 

500.000,00 € 
500.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 1.000.000,00 € 

 

16.2. PRIORITETA 2: Izboljšanje kakovosti življenja 

16.2.1. UKREP 1: Izboljšanje pogoje za življenje posameznih 

kategorij prebivalcev 

16.2.1.1. Aktivnost 1: Izvajanje ukrepov za zmanjševanje neenakosti v 

zdravju s krepitvijo zdravja prebivalstva 

 

Projekt Več zdravja v regiji 
Opis  Projekt je namenjen zmanjšanju neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v vseh občinah SP 

(GO) razvojne regije. Prispeva  k zmanjšanju preprečljivih smrti zaradi kroničnih bolezni, ki v 
razvitih državah upadajo hitreje – tako v regiji kot v Sloveniji pa so še vedno največje breme, 
kot posledica dejavnikov življenjskega sloga.  Na podlagi ugotovljenih potreb otrok in 
mladostnikov (publikacija Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji. Izzivi in 
odgovori. IVZ RS, 2012) in potreb odraslih (publikacija Zdravje in vedenjski slog prebivalcev 
Slovenije. IVZ RS, 2012), zagotavlja razvoj zdravju naklonjeno regionalno politiko, ki ustvarja 
zdravju bolj prijazna okolja  za zdrave  izbire na področju prehrane, telesne dejavnosti, 
opuščanja škodljivih razvad (alkohol, tobak), krepitve duševnega zdravja in vključevanja v  
zdravstvene preventivne in presejalne programe. Od leta 2010 sledi regijski Strategiji za 
zmanjšanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja in prioritetam Regijskega Odbora za  
Javno Zdravje (ROJZ):                                                                                                           
I.prioriteta:  Rakave bolezni ( rak dojk, rak debelega črevesa in danke), 
II.prioriteta:  Ranljive skupine (osebe nad 65 let, invalidne osebe, osebe s težavami z 
odvisnostjo, brezposelne osebe), 
III.prioriteta: Srčno-žilne bolezni, 
IV. prioriteta: Varnost in zdravje pri delu. 

Ciljna skupina Otroci, mladostniki in odrasli  v vaškem ruralnem okolju, delno iz centra občin 

Cilji - Izboljšati življenjski slog prebivalcev v regiji, ki preprečuje ali upočasnjuje pojav 
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dejavnikov tveganja za zdravje, KNB in prezgodnjo umrljivost s poudarkom na: 
prehranskih navadah, nabavi in pridelavi lokalne zelenjave in sadja (lokalna 
samooskrba); telesni /gibalni dejavnosti, zdravi telesni teži, duševnem zdravju, 
opuščanju kajenja tobaka ter škodljivega in tveganega pitja alkohola;                                                                                                                   
- Povečati odzivnost odraslih v zdravstveni preventivni program (CINDI) za zgodnje 
odkrivanje in preprečevanje dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj srčno-žilnih 
bolezni. 

- Povečati odzivnost odraslih v zdravstvene preventivne presejalne programe (Svit, 
DORA, ZORA) za zgodnje odkrivanje in zdravljenje predrakavih in rakavih 
sprememb. 

- Ohraniti in razširiti regijsko mrežo usposobljenih lokalnih koordinatorjev za promocijo 
zdravja v lokalni skupnost. 

- Oblikovati zdravju naklonjena okolja.  
Kazalniki - Delež oseb s prekomerno telesno težo 

- Delež oseb z debelostjo 
- Delež oseb, ki kadijo tobak 
- Delež oseb, ki  tvegano in škodljivo pijejo alkohol 

- Število preventivno pregledanih oseb iz ciljne skupine programa CINDI 
- Delež pregledanih oseb iz ciljne skupine programa ZORA 
- Delež pregledanih oseb iz ciljne skupine programa DORA* 

- Delež pregledanih oseb iz ciljne skupine programa Svit 
-  Število usposobljenih lokalnih koordinatorjev za promocijo zdravja v lokalni 

skupnosti 

- Pripravljen vzgojno-izobraževalni program v, upoštevajoč, regijsko/občinsko 
specifiko 

- Število izvedenih dogodkov za ciljne skupine 
*spremljanje kazalnika je pogojeno z implementacijo Programa Dora v regijo. 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (2013) 

- 36,8 % oseb s prekomerno telesno težo, 
- 17,6 % oseb z debelostjo, 
- 18,4 % oseb, ki kadijo tobak, 

- 16,3 %oseb, ki  čezmerno pijejo alkohol, 
- 1482 pregledanih oseb (prvi  preventivni pregled pri osebnem zdravniku) v okviru 

programa CINDI, 

- 78 % pregledanih oseb iz ciljne skupine programa ZORA, 
- % pregledanih oseb iz ciljne skupine programa DORA*, 
- 62,85 % pregledanih oseb iz ciljne skupine programa Svit, 
- 10 usposobljenih lokalnih koordinatorjev za promocijo zdravja v lokalni skupnosti, 

- 3 pripravljeni  vzgojno-izobraževalni programi  za  prebivalce občine: Kanal ob Soči, 
Brda, Miren-Kostanjevica, 

- 47 dogodkov za ciljne skupin. 
*spremljanje kazalnika je pogojeno z implementacijo Programa Dora v regijo 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- 30 % oseb s prekomerno telesno težo, 
- 15 % oseb z debelostjo, 

- 15 % oseb, ki kadijo tobak,  
- 12 % oseb, ki  tvegano in škodljivo pijejo alkohol, 
- 3.000 pregledanih oseb (prvi  preventivni pregled pri osebnem zdravniku) v okviru 

programa CINDI, 
- 90 % pregledanih oseb iz ciljne skupine programa ZORA, 
- 75 % pregledanih oseb iz ciljne skupine programa DORA*, 
- 75 % pregledanih oseb iz ciljne skupine programa Svit, 

- 65 usposobljenih lokalnih koordinatorjev za promocijo zdravja v lokalni skupnosti, 
- 13 pripravljenih  vzgojno-izobraževalnih programov  za  prebivalce vseh občin 

goriške razvojne regije, 

- 130 dogodkov za ciljne skupine. 
*spremljanje kazalnika je pogojeno z implementacijo Programa Dora v regijo 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Redne zbirke podatkov in poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Onkološkega 
inštituta,  intervalna raziskava CINDI in HBSC (vsaka 4 leta), register obolelih zaradi kadio-
vaskularnih bolezni (ROKVB). 
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Nosilec Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Nova Gorica (NIJZ, OE Nova Gorica) 

Partnerstvo Občine, Regijski Odbor za javno Zdravje severno Primorske (Goriške) regije,Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, Krajevne in vaške skupnosti, Vzgojno-
izobraževalni zavodi: vrtci, šole, dijaški domovi, Zdravstveni domovi: Idrija, Tolmin, Osnovno 
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Ajdovščina, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije OE 
Nova Gorica, Nevladne organizacije: Društvo Goriška proti raku, Podružnica Društva za 
zdravje srca in ožilja, za severno Primorsko,Sredstva javnega obveščanja. 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje Občine goriške razvojne regije (100 %): 350.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 350.000,00 € 

 

Projekt Oskrba v skupnosti 
Opis  Ena od posledic povečanja socialne stiske je tudi povečano število obravnavanih pacientov, 

ki potrebujejo psihiatrično zdravljenje. Povečalo pa se je tudi število oseb, ki poleg zdravljenja 
potrebujejo tudi druge oblike pomoči in celostnega obravnavanja situacije (stiske) v kateri se 
znajdejo pacienti. Priprava ustreznih programov, vključevanje različnih partnerjev, ne 
nazadnje tudi obveščanje in osveščanje javnosti bo pripomoglo k uspešnemu izvajanju 
zdravljenja oz. oskrbe v skupnosti. 
Psihiatrična bolnišnica Idrija v svoji dolgoletni praksi ugotavlja, da je v primeru celostne 
obravnave pacienta in vključevanje več različnih inštitucij oz. vpletenih služb, zdravljenje bolj 
uspešno in sicer tako z vidika skrajšanja dni hospitalizacije kot tudi z vidika ponovnih 
obravnav oz. ponovne hospitalizacije. 
V pripravo programa bodo vključeni partnerji iz območja dveh regij, tako da bo kasneje tudi 
izvajanje programa uspešnejše, saj bo prilagojeno potrebam v okolju. 

Ciljna skupina - zainteresirane inštitucije, ki bodo pripravile program in izvajale aktivnosti, 
- osebe, ki potrebujejo psihiatrično zdravljenje in njihovi svojci, 
- podjetja (tudi socialno podjetništvo), ki bodo zaposlovala oz. obdržala zaposlene, ki 

so (bili) v procesu zdravljenja,  
- druga zainteresirana (strokovna) javnost 

Cilji Cilj projekta je oblikovanje in izvajanje programa integriranih bolnišničnih služb in služb v 
skupnosti, katerega namen je psihiatrično zdravljenje in oskrba v skupnosti.  
Specifični cilji: 

- Krepitev zdravja in aktivnega življenja celotnega prebivalstva še posebej ranljivih 
skupin prebivalstva (zdravljenje ne vpliva samo na paciente ampak tudi na družine in 
skupnosti, kjer le-ti živijo in delajo) 

- Zmanjšanje neenakosti v zdravju oz. ponudbi zdravstveni storitev med občinami in 
regijami saj se bodo v projekt vključili partnerji iz dveh regij in iz različnih občin 

- Promocija zdravja 

- Izvajanje in spremljanje ukrepov za krepitev zdravja in reševanje obstoječih 
problemov na področju vedenj, povezanih z zdravjem 

- Izboljšanje osveščenosti na področju varovanja zdravja 
Kazalniki - Število hospitalizacij na posameznega pacienta pred in po vključitvi v program 

- Trajanje hospitalizacije na posameznega pacienta pred in po vključitvi v program 
- Zadovoljstvo pacientov, ki so vključeni v program skupnostne oskrbe 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število hospitalizacij na posameznega pacienta pred in po vključitvi v program: 6,26 
- Trajanje hospitalizacije na posameznega pacienta pred in po vključitvi v program: 

184 

- Zadovoljstvo pacientov, ki so vključeni v program skupnostne oskrbe: 3 
Ciljna vrednost 
kazalnika 

- število hospitalizacij na posameznega pacienta pred in po vključitvi v program: 1,15 
-  trajanje hospitalizacije na posameznega pacienta pred in po vključitvi v program: 40 

- zadovoljstvo pacientov, ki so vključeni v program skupnostne oskrbe: 4,5  
Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Analiza podatkov zdravstvene dokumentacije pacientov, vključenih v program skupnostne 

oskrbe in Anketa o zadovoljstvu z oskrbo, ki jo vsak pacient prostovoljno izpolni po zaključku 

programa. 
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Nosilec Psihiatrična bolnišnica Idrija 

Partnerstvo Splošne bolnišnice, zdravstveni domovi s splošnimi in referenčnimi ambulantami ter 
patronažnimi službami, psihiatrične ambulante in dispanzerji, domovi za starostnike, centri za 
socialno delo, nastanitveni centri, NVO-ji iz območja Severno Primorske (Goriške razvojne) 
regije in Južno Primorske regije 

Trajanje 5 let 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (85 %): 
Sredstva lokalne skupnosti (10 %): 

Partnerji (5 %): 

1.785.000,00 € 
210.000,00 € 
105.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 2.100.000,00 € 

 

16.2.1.2. Aktivnost 2: Povečanje socialne vključenosti prebivalstva z 

večanjem dostopnosti in kvalitete storitev 

 

Projekt Družinski center 
Opis  V času, ko prihaja do vse večje globalizacije in individualizacije, družina počasi izgublja svoj 

tradicionalni pomen. Na društvu zaznavamo precejšen porast družin v stiski, ki se k nam 
obračajo po pomoč, tako socialno kot psihološko. Veliko je mater samohranilk, staršev z nižjo 
stopnjo izobrazbe, priseljencev iz držav bivše Jugoslavije ipd.. Vsem omenjenim skupinam se 
želimo z razširitvijo društvenih dejavnosti, v smislu večje intenzivitete in strokovnosti, približati 
in ustanoviti družini prijazno središče, ki bo delovalo brezplačno in jim bo na voljo, brez 
kakršnekoli institucionalne obravnave. 
Z delavnicami in drugimi vsebinami, namenjenimi staršem, želimo le-te spodbuditi, da o vzgoji 
razmišljajo kot o temelju odnosa z otrokom, da se seznanijo z otrokovimi temeljnimi 
potrebami in njegovo razvojno potjo. Družinam v stiski želimo nuditi prepotrebno oporo pri 
oblikovanju kakovostnega in spodbudnega okolja za razvoj otroka. V ta namen se že 
postavljajo temelji ustvarjalnic in družinskih letovanj, kjer družina aktivno in sproščeno 
preživlja svoj prosti čas, kjer se gradijo in vzdržujejo pozitivni družinski odnosi in kjer ima 
otroški svet priložnost, da se izrazi. Poleg omenjenih delavnic za starše želimo vsebine 
razširiti tudi na mladostnike, v smislu krepitve osebnostnega razvoja in rasti. Na društvu se 
zavedamo skušnjav, ki jih pred odraščajoče prinaša sodobna družba in kako težavna je pot 
osamosvajanja, zato jim želimo ponuditi vsebine, ki bi jim bile kot opora pri oblikovanju lastne 
identitete. 

Ciljna skupina otroci, mladostniki in družine v socialni stiski 

Cilji - Nuditi brezplačno pomoč in svetovanje za družine v stiski 
- Nuditi brezplačno izobraževanje za spodbujanje pozitivnega starševstva 
- Nuditi brezplačno podporo za osebnostno rast in razvoj otrok in mladostnikov 
- Povečati dostopnost kakovostne in didaktične igrače ter osveščanje staršev o 

pomenu igre za otrokov zdrav razvoj 
- Zmanjšati posledice socialne stiske na zdrav otrokov razvoj 

Kazalniki - Število opravljenih brezplačnih svetovanj ter napotitev družin v stiski 

- Število sponzorsko pridobljenih ali kupljenih igrač z označbo »dobra igrača« 
- Število izvedenih delavnic in predavanj za starše 
- Število izvedenih ustvarjalnih delavnic za otroke in mladostnike po OŠ in na društvu 

- Število organiziranih družinskih in otroških letovanj 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število opravljenih brezplačnih svetovanj ter napotitev družin v stiski: 36  
- Število sponzorsko pridobljenih ali kupljenih igrač z označbo »dobra igrača« - 

2013/100, 2014-2020/20 letno 
- Število izvedenih delavnic in predavanj za starše: 24 
- Število izvedenih ustvarjalnih delavnic za otroke in mladostnike na OŠ in na društvu: 

85 
- Število udeležencev na organiziranih družinskih in otroških letovanjih: 190 

Ciljna vrednost - Število opravljenih brezplačnih svetovanj ter napotitev družin v stiski: 300 

- Število sponzorsko pridobljenih ali kupljenih igrač z označbo »dobra igrača«: 120 
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kazalnika - Število izvedenih delavnic in predavanj za starše: 240 
- Število izvedenih ustvarjalnih delavnic za otroke in mladostnike na OS ter na sedežu 

društva: 480  
- Število organiziranih letovanj za družine v socialni stiski: 6, 60 udeležencev, 
- Število organiziranih letovanj za otroke in mladostnike: 30, 900 udeležencev 

Viri podatkov 
za spremljanje 
kazalnikov 

dokumentacija projekta 

Nosilec Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško 

Partnerstvo Sorodne NVO v regiji, druge ustanove na področju socialnega varstva, občine 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (85 %): 
Sredstva lokalnih skupnosti (10 %): 

Lastna sredstva (5 %): 

312.120,00 € 
36.720,00 € 
18.360,00 € 

 Skupaj (100 %): 367.200,00 € 

 

Projekt Socialno vključevanje oseb z okvaro vida v okolje na Severnem 

Primorskem 

Opis  Socialno vključevanje oseb z okvaro vida v okolje na Severnem Primorskem je projekt, ki 
osebam z okvaro vida ter njihovim svojcem oziroma najbližjim, omogočil reorganizacijo in 
reorientacijo njihovega življenja, pridobiti ustrezne veščine, tehnike in prilagoditve za čim bolj 
polno, kakovostno življenje. Ob tem pa tudi vso podporo, suport, motiviranje ter ozaveščanje 
regijskega in lokalnega okolja o osebah z okvaro vida za  čim lažje vključevanje v okolje na 
Severnem Primorskem. 

Ciljna skupina Ciljna skupina so osebe z okvaro vida ter njihovi svojci, najbližji, širša javnost. 

Cilji - Sprejetje delne ali popolne izgube vida za uporabnika in družino 
- Reorganizacija in reorientacija uporabnika 
- Reorganizacija družine in bivalnega okolja 

- Osveščanje širšega socialnega okolja 
- Preseganje in sprejemanja delne ali popolne izgube vida 
- Pridobivanje psiho fizične kondicije 

- Povečati neodvisno življenje oseb z okvaro vida 
Kazalniki - Število novo zaposlenih 

- Število uporabnikov deležnih individualne obravnave in psihosocialnega svetovanja 
za sprejetje okvare vida za uporabnika in družine 

- Število uporabnikov skupinskih in individualnih obravnav, za reorganizacijo in 
reorientacijo 

- Število uporabnikov individualnih in skupinskih obravnav, za reorganizacijo družine 
in bivalnega okolja 

- Število uporabnikov, ki se je udeležilo osveščanja širšega socialnega okolja 
- Število uporabnikov, ki se udeležilo vključevanja v družbeno dogajanje 

- Število uporabnikov, ki se je udeležilo športnih aktivnosti za pridobivanje psiho 
fizične kondicije 

- Število uporabnikov, ki se je posluževalo spremljanja in prevozov, za povečanje 
neodvisnega življenja 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število novo zaposlenih: 0 
- Število uporabnikov deležnih individualne obravnave in psihosocialnega svetovanja, 

za sprejetje okvare vida za uporabnika in družine: 0  
- Število uporabnikov skupinskih in individualnih obravnav, za reorganizacijo in 

reorientacijo: 0 
- Število uporabnikov individualnih in skupinskih obravnav, za reorganizacijo družine 

in bivalnega okolja: 0 
- Število uporabnikov, ki se je udeležilo osveščanja širšega socialnega okolja: 0 
- Število uporabnikov, ki se udeležilo vključevanja v družbeno dogajanje: 0 

- Število uporabnikov, ki se je udeležilo športnih aktivnosti za pridobivanje psiho 
fizične kondicije: 0 

http://www.prc.si/
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- Število uporabnikov, ki se je posluževalo spremljanja in prevozov, za povečanje 
neodvisnega življenja: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- Število novo zaposlenih: 2 
- Število uporabnikov deležnih individualne obravnave in psihosocialnega svetovanja, 

za sprejetje okvare vida za uporabnika in družine:  1008 

- Število uporabnikov skupinskih in individualnih obravnav, za reorganizacijo in 
reorientacijo: 2880 

- Število uporabnikov individualnih in skupinskih obravnav, za reorganizacijo družine 
in bivalnega okolja: 4320 

- Število uporabnikov, ki se je udeležilo osveščanja širšega socialnega okolja: 1900 
- Število uporabnikov, ki se udeležilo vključevanja v družbeno dogajanje: 864 
- Število uporabnikov, ki se je udeležilo športnih aktivnosti za pridobivanje psiho 

fizične kondicije: 5184 
- Število uporabnikov, ki se je posluževalo spremljanja in prevozov, za povečanje 

neodvisnega življenja: 5400 
Viri podatkov 
za spremljanje 
kazalnikov 

Lastne evidence, liste prisotnosti, anketa. 

Nosilec Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica 

Partnerstvo Zainteresirane občine: Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Bovec, Kobarid, 
Vipava, Ajdovščina, Cerkno, Idrija, Brda, Kanal, Renče-Vogrsko,Tolmin 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (90 %): 
Sredstva lokalnih skupnosti (10 %): 

594.000,00 € 
66.000,00 € 

 Skupaj (100 %):  660.000,00 € 

 

Projekt 

Možnost izbire (nove oblike stanovanjskih skupin za osebe s 
težavami v duševnem zdravju v procesu deinstitucionalizacije s 
celovito celodnevno psihosocialno podporo in spremstvom) 

Opis  Društvo Ozara Slovenija prijavlja osnutek dveh projektov odpiranje novih stanovanjskih 
skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v procesu deinstitucionalizacije 
s celovito celodnevno psihosocialno podporo in spremstvom. Pripravili smo osnutek projekta 
dveh različnih tipov stanovanjskih skupin glede na potrebe, ki jih zaznavamo v regiji.  
Stanovanjske skupine za mlade (ciljna skupina bi bili mladostniki s težavami v duševnem 

zdravju od 18-26 let), ki bi prihajali bodisi iz rejniških družin, bodisi iz vzgojno izobraževalnih 
ustanov in potrebujejo strokovno pomoč ter dodatno oporo pri učenju veščin in opremljanju za 
samostojno življenje. Gre za mladostnike, ki po dopolnjenem 18 letu starosti ne morejo več 
podaljšati bivanja v vzgojnem zavodu, sočasno pa imajo tudi težave v duševnem zdravju. 
Nimajo družin h katerim bi se lahko vrnili in tako ostajajo sami v negotovosti, ki jih pogosto 
pripelje na rob družbe. Strokovni delavci bi bili izven rednega delovnega časa v stalni 
pripravljenosti in sicer vse dni v letu, dosegljivi na mobilnem telefonu. 
Stanovanjske skupine z dvojnimi diagnozami ( ciljna skupina bi bile osebe, ki imajo težave 

v duševnem zdravju, predvsem različne oblike duševnih bolezni v kombinaciji z drugimi 
zdravstvenimi težavami (osebnostne motnje, nevrološke težave, osebnostne spremenljivosti 
…) in osebe, ki so več let preživeli v zavodih. Gre za ciljno populacijo, ki potrebuje tako 
strokovno pomoč kot tudi veliko laične pomoči ter podpore. V stanovanjsko skupino bi lahko 
bili vključeni uporabniki iz prehodnih stanovanjskih skupin, ki imajo izdelano zdravstveno 
mnenje za vključitev v zavod, ter drugi uporabniki na podlagi načrta koordinatorjev. Program 
bi se izvajal 24 ur na dan 
Oba programa bi lahko ponujala krizno namestitev za trenutno reševanje stanovanjske stiske 
oseb s težavami v duševnem zdravju.  
V programu je predvidena možnost  prevoza uporabnikov s prevoznim sredstvom, do 
zdravnikov ter spremstvo v primeru hospitalizacij, saj je psihiatrična bolnišnica precej 
oddaljena od predvidene lokacije stanovanjskih skupin. Dogaja se, da uporabnik, ki mu 
zdravnik predpiše psihiatrično zdravljenje običajno čaka na prevoz do bolnišnice več ur ali cel 
dan, kar še povečuje trenutno stisko uporabnika. V primeru da ima uporabnik svojce se 
poskuša urediti prevoz v skladu z njimi. Ko gre za hude primere pa se svojci ne želijo 
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izpostavljati in tako ostanejo strokovni delavci in uporabniki prepuščeni lastni iznajdljivosti.Z 
lastnim prevoznim sredstvom bi uporabnikom omogočili tudi prevoze na tabore, čezmejno 
druženje oziroma sodelovanje v različnih aktivnostih, izven kraja bivanja. S tem bi povečevali 
njihovo samostojnost in širjenje socialne mreže. 

Ciljna skupina Posamezniki, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju. To so predvsem mlajše osebe 
(od 18-26 let) ter osebe z dvojnimi diagnozami ter osebe ki so že več let prebivale v socialno 
varstvenih zavodih 

Cilji Glavni cilj projekta je zagotoviti različne oblike stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju. Dvigniti kvaliteto življenja in življenjskega položaja 
uporabnikov, omogočanje preživljanje kriz v manj restriktivnem okolju, širjenje socialne mreže 
… 

Kazalniki - Število vključenih uporabnikov 

- Število stanovanjskih skupin 
- Število zaposlenih v različnih tipih stanovanjskih skupin 
- Število opravljenih storitev 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število vključenih uporabnikov: moški: 3, ženske: 2 
- Število stanovanjskih skupin: moški: ?, ženske: ? 1 prehodna stanovanjska skupina 
- Število zaposlenih v različnih tipih stanovanjskih skupin: moški: 1, ženske: 1 (1 

strokovni delavec in 1 laični delavec-javna dela) 
- Število opravljenih storitev: moški: ?, ženske: ?  (208 storitev-individualno delo, 

skupinsko delo, strokovno delo, organizacijsko delo, druga dela, dela posredno za 
uporabnika) 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

(2020) 

- Število vključenih uporabnikov: moški: 13, ženske: 12 
- Število stanovanjskih skupin: 4 
- Število zaposlenih v različnih tipih stanovanjskih skupin: 5 strokovnih delavcev in 6 

laičnih delavcev 
- Število opravljenih storitev: 830 storitev-individualno delo, skupinsko delo, strokovno 

delo, organizacijsko delo, druga dela, dela posredno za uporabnika 
Viri podatkov  

za spremljanje 

kazalnikov 

Mesečne in letne evalvacije programa (evalvacijski vprašalniki) 

Nosilec OZARA SLOVENIJA, Nacionalno združenje za kakovost življenja 

Partnerstvo - ŠENT, Slovensko združenje za kakovost življenja  (vključevanje uporabnikov v 
aktivnosti), 

- Mladinski center Nova Gorica (vključevanje uporabnikov v delavnice, različne 
projekte), 

- CENTRO SALUTE MENTALE ALTO ISONTINO (nudenje izkušenj v procesu 
deinstitucionalizacije, srečanja med uporabniki, skupni tabori), 

- Fundacija Most ustanova, 
- Zavod Karitas Samarijan. 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (80 %): 
lastna sredstva (20 %): 

248.000,00 € 
62.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 310.000,00 € 

 

Projekt Družinski center noetova barka 
Opis  Namen Družinskega centra je podpora družini kot največji vrednoti, ki  predstavlja središče 

druženja tako za starše kot otroke in zagotavlja pomembno uveljavljeno institucijo, ki 
odgovarja na raznolike potrebe, povezane s sodobnim starševstvom in družinskim življenjem 
na nivoju lokalnih skupnosti v smislu krepitve socialnih vlog posameznika izmenjave dobrih 
praks in pozitivnih izkušenj. Družinski center zagotavlja prostore v soseskah, kjer se starši in 
otroci lahko dnevno srečujejo.  
Družinski center bo v svoje aktivnosti vključeval otroke iz socialno, ekonomsko in kulturno 
prikrajšanih družin in ranljivih skupin, kot tudi ostale.  
Staršem bomo v okviru Šole za starše ponudili predavanja, ki se dotikajo problematike 
družinske skupnosti, medsebojnih čustev, motivacije, otrokovega učenja in delovanja, različnih 
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oblik zasvojenosti.  
Vključena bo opora posameznikom in družinam, ki se soočajo z bolečo izgubo partnerja 
(ločitev), kot tudi eno starševskim družinam. 
Eden izmed ciljev družinskega centra je ponuditi vsem ciljnim skupinam ustvarjalno 
preživljanje prostega časa. Za otroke v času počitnic bomo organizirali varstvo otrok, v času 
poletnih počitnic pa počitniški tabor v Soči pri Bovcu.  
V okviru medgeneracijskega sodelovanja bomo pripravili delavnice, ki bodo  namenjene 
navezovanju in krepitvi medgeneracijskih vezi med otroci, starši in starimi starši.  
V Svetovalnici za otroke mladostnike in starše bomo staršem in skrbnikom svetovali v zvezi z 
vzgojnimi težavami. Naše delo bo potekalo v tesnem sodelovanju z otroki/mladostniki, z 
njihovimi starši in šolami – šolskimi svetovalnimi delavci in učitelji.  
Družinski center bo nudil tudi Svetovanje v materialnih in drugih stiskah, ki bi vključeval 
osebno voden pogovor v enem ali v več med seboj povezanih delih.  
Projekt bo vključeval tudi preventivni program za družine z otroki v gospodinjstvih brez 
delovno aktivnih odraslih članov ali z nizko delovno aktivnostjo (vključevanje odraslih članov in 
otrok v aktivnosti). 
Prostovoljcem bomo omogočili, da predstavijo svoje delo na prireditvah. Omogočali jim bomo, 
da bi v odnosu z otroki razvijali in krepili svoje talente. 

Ciljna skupina Družinski center bo namenjen družinskim članom in  posameznikom, ki potrebujejo podporo, 
oz. želijo to podporo nuditi. To so: 

- socialno ranljive skupine, 
- eno starševske družine,  

- otroci, stari od 3. let naprej, 
- stari starši, 
- vzgojno-izobraževalni sodelavci, ki delajo z otroci in mladostniki (vzgojitelji, učitelji, 

prostovoljci, socialni delavci, mentorji…).  
- širša zainteresirana javnost, 
- prostovoljci. 

Cilji Strategija EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je določila 11 tematskih 
kazalnikov, med katerimi se osredotočamo na 2 cilja: 

- spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini, 
- vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje. 

 
Vsebinski cilji projekta: 

- Širjenje znanja za ravnanje o družinski skupnosti, vzgoji otrok, starševstvu 
- Zmanjševanje revščine in socialne izključenosti otrok s preprečevanjem 

izpostavljenosti posameznika socialnim pritiskom, socialnim omejitvam, slabemu 
ravnanju (preganjanje, škodljiva diskriminacija) 

- Obvladovanje učnih težav s primernimi učnimi tehnikami in didaktičnimi metodami 

- Zapolnjevanje vrzeli v otrokovem emocionalnem, socialnem in kognitivnem razvoju z 
zagotavljanjem možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa 

- Individualno strokovno svetovanje posameznikom in družinam v stiski,posredovanje 
potrebnih informacij staršem o nudenju različnih oblik socialnih servisov in pomoči 

- Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje z različnimi institucijami 
- Ozaveščanje in širjenje prostovoljstva med mladimi ter v širši javnosti 

Kazalniki - Število družinskih centrov v Goriški regiji 

- Število uporabnikov  učne pomoči 
- Število uporabnikov vključenih v šolo za starše 
- Število uporabnikov vključene v aktivnosti namenjene krepitvi pozitivnega starševstva 

- Število uporabnikov, ki se soočajo z bolečo izgubo partnerja  
- Število uporabnikov vključenih v počitniško varstvo otrok 
- Število uporabnikov vključenih v poletni tabor 

- Število uporabnikov vključenih v medgeneracijsko sodelovanje 
- Število uporabnikov v Svetovalnici za otroke, mladostnike in starše 
- Število uporabnikov vključenih v ustvarjalne delavnice 
- Število uporabnikov, vključenih v izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev 

- Število člankov v medijih, časopisih, revijah, internetu, okrogle mize, strokovni 
kongresi, promocijski material 

- Število uporabnikov vključenih v izobraževanja in usposabljanja 
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- Število novih delovnih mest 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število družinskih centrov v Goriški regiji: 0 
- Število uporabnikov učne pomoči: 0 
- Število uporabnikov vključenih v šolo za starše: 0 

- Število uporabnikov vključene v aktivnosti namenjene krepitvi pozitivnega 
starševstva: 0 

- Število uporabnikov, ki se soočajo z bolečo izgubo partnerja: 0 
- Število uporabnikov vključenih v počitniško varstvo otrok: 0 

- Število uporabnikov vključenih v poletni tabor: 0 
- Število uporabnikov vključenih v medgeneracijsko sodelovanje: 0 
- Število uporabnikov, ki se obračajo na Svetovalnico za otroke, mladostnike in starše: 

0 
- Število uporabnikov vključenih v ustvarjalne delavnice: 0 
- Število uporabnikov, vključenih v izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev: 0 

- število člankov v medijih, časopisih, revijah, internetu, okrogle mize, strokovni 
kongresi, promocijski material: 0 

- število uporabnikov vključenih v izobraževanja in usposabljanja: 0 
- število novih delovnih mest: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

- število družinskih centrov v goriški regiji: 14 
- število uporabnikov učne pomoči: 3720 
- število uporabnikov vključenih v šolo za starše: 1540 

- število uporabnikov vključenih v aktivnosti namenjene  krepitvi pozitivnega 
starševstva: 2718 

- število uporabnikov, ki se soočajo z bolečo izgubo partnerja: 1266 

- število uporabnikov vključenih v počitniško varstvo otrok: 1740 
- število uporabnikov vključenih v poletni tabor: 1500 
- število uporabnikov vključenih v medgeneracijsko sodelovanje: 2100 

- število uporabnikov, vključenih v Svetovalnico za otroke, mladostnike in starše: 5280 
- število uporabnikov vključenih v ustvarjalne delavnice: 3600 
- število uporabnikov vključenih v izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev: 1560 
- število člankov v medijih, časopisih, revijah, internetu, okrogle mize, strokovni 

kongresi, promocijski material: 840 
- število uporabnikov vključenih v izobraževanja in usposabljanja: 1240 
- število novih delovnih mest: 4 

Viri podatkov 

za spremljanje 

kazalnikov 

Letna in polletna poročila sofinancerjem, anketni vprašalniki, liste prisotnosti uporabnika, 
individualni razgovori, evalvacija ob zaključku določenega programa, tabora, intervizija skupin, 
supervizija strokovnega kadra, število objavljenih člankov, letno spremljanje programa. 

Nosilec ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER, Skalniška 1, 5250 Solkan 

Partnerstvo Društvo prostovoljcev Vincencije zveze dobrote Mirenski grad, Mladinski center Ajdovščina, 
Slovenska filantropija, Slovenska Karitas, Občina Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Cerkno, 
Idrija, Ilirska Bistrica, Vipava, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Kanal ob Soči, 
Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Brda, Center Novo upanje, osnovne in srednje šole Goriške, 
Notranjsko - Kraške  regije, Fakulteta za socialno delo, krajevne skupnosti, centri za socialno 
delo Goriške, Notranjsko - Kraške  regije, Zavod za šport Ajdovščina, Zavod Karitas Samarijan 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (100 %): 947.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 947.000,00 € 

 

Projekt Mostovi 
Opis Fundacija Most s partnerji prijavlja projekt ustanovitve socialnega podjetja, ki bo zaposlovalo 

ranljive ciljne skupine (po zaključeni rehabilitaciji, zaposlitveni rehabilitaciji, usposabljanju), 
povezovalo storitve zdravstvenega in socialnega varstva ter s tem prispevalo k 
deinstitucionalizacijji in razvoju skupnostne skrbi. S projektom želimo izboljšati aktivno 
vključenost ciljne skupine in s tem zmanjševanje tveganja revščine. To bo doseženo z 
izboljšanjem možnosti zaposlitve za ciljno skupino s posebnim poudarkom na zagotavljanju 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

248 
 

enakih možnosti za ženske in moške ter nediskriminiranosti. Omogočiti želimo razvoj novih 
oblik in načinov skrbi za uporabnike storitev, zlasti tiste,  ki jih ne nudijo drugi izvajalci. Namen 
bo uresničen preko projekta, ki bo zaposlil ranljive skupine prebivalcev v regiji, hkrati pa odprl 
možnosti razvoja dejavnosti,  potrebne širšemu krogu prebivalstva ter tudi potrebne za 
delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Storitve novoustanovljenega socialnega 
podjetja bodo namenjene starajočim in invalidnim prebivalcem, ki bodo potrebovali 
zdravstveno nego in rehabilitacijo ter psihosocialno obravnavo ter jim v čim širšem smislu 
omogočil oskrbo na domu. Projekt pripomore tudi k izboljšanju dostopa do zdravstvenih in 
socialnih storitev. S projektom bo prebivalstvu omogočeno ostati čim dlje v domačem okolju, 
zaposliti težje zaposljive in ranljive ciljne skupine, medgeneracijsko povezati prebivalstvo in 
organizirati dejavnost, ki bo po končanem projektu prerasla v redno servisno dejavnost s 
samostojnim financiranjem.  Z ustanovitvijo novega podjetja se poveča obseg dejavnosti in 
zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva.  
Namen in cilji projekta:  
1. Zaposliti nezaposlene ranljive skupine prebivalstva (osebe s pridobljeno možgansko 
poškodbo, osebe s težavami v duševnem zdravju, telesno invalidne osebe, mladi iskalci prve 
zaposlitve, dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči). 
2. Zmanjšanje števila brezposelnih v prej omenjenih skupinah in s tem zmanjšanje stopnje 
revščine ter zvišanje socialne vključenosti.  
3. Omogočanje zdravstvene nege, rehabilitacije in psihosocialne oskrbe na domu, na 
območju celotne regije. 
4. Vsa dejavnost, ki jo bo projekt organiziral, bo ne le zagotovila nova delovna mesta,  temveč 
tudi trajno prispevala k zadovoljitvi potreb prebivalcev, jih medgeneracijsko povezala in 
poskrbela za trajni razvoj na področju socialnega podjetništva in na širšem območju zahodne 
Slovenije. 
5. S pomočjo dejavnosti, ki jih bo socialno podjetje izvajalo, bo ljudem omogočeno daljše 
bivanje v domačem okolju in posledično to vpliva na razvoj dejavnosti skupnostne skrbi in 
deinstitucionalizacijo.  
6. Povezovanje storitev zdravstvenega in socialnega varstva na področju regije ter izvajalcev 
nevladnega in javnega sektorja ter uporabniških skupin.  
7. Ustanovitev dislociranih enot socialnega podjetja, tako da omogočajo pokritost celotne 
regije. 

Ciljna skupina Za zaposlitev v socialnem podjetju: dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči ter druge 
skupine, ki tvegajo socialno izključenost in revščino (iskalci prve zaposlitve, osebe s 
pridobljeno možgansko poškodbo, osebe s težavami v duševnem zdravju, telesno invalidni). 
Uporabniki storitev socialnega podjetja: starostniki, osebe s težavami v duševnem zdravju, 
osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, osebe z motnjo v razvoju, telesno invalidni. 

Cilji - Večja socialna vključenost ciljnih skupin v programe aktivacije 
- Izboljšanje dostopa do socialnih in zdravstvenih storitev 
- Prehod iz institucionalnih na skupnostne oblike nege in oskrbe 

- Vzpostavitev infrastrukture za prehod iz institucionalnih na skupnostne storitve 
- Povečanje obsega dejavnosti v sektorju socialnega podjetništva 
- Povečanje števila zaposlenih v sektorju socialnega podjetništva 

Kazalniki - Število oseb iz ciljnih skupin, ki so vključene v usposabljanje, zaposlitveno 
rehabilitacijo, dolgotrajno rehabilitacijo 

- Število oseb, ki so se zaposlile v nastalem socialnem podjetju 

- Število uporabnikov, ki prejemajo zdravstvene in socialne storitve na domu, izven 
institucije 

- Vzpostavljena mreža izvajalcev na področju skupnostne skrbi 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(2013) 

- Število oseb iz ciljnih skupin, ki so vključene v usposabljanje, zaposlitveno 
rehabilitacijo, dolgotrajno rehabilitacijo: 0, 

- Število oseb, ki so se zaposlile v nastalem socialnem podjetju: 0, 

- Število uporabnikov, ki prejemajo zdravstvene in socialne storitve na domu, izven 
institucije: 0, 

- Vzpostavljena mreža izvajalcev na področju skupnostne skrbi: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 

- Število oseb iz ciljnih skupin, ki so vključene v usposabljanje, zaposlitveno 
rehabilitacijo, dolgotrajno rehabilitacijo: 50, 

- Število oseb, ki so se zaposlile v nastalem socialnem podjetju: 42, 
- Število uporabnikov, ki prejemajo zdravstvene in socialne storitve na domu, izven 
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institucije: 230, 
- Vzpostavljena mreža izvajalcev na področju skupnostne skrbi: 1 mreža 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Mesečna, polletna in letna poročila o uporabnikih, ki so vključeni v usposabljanje, 
zaposlitveno rehabilitacijo, dolgotrajno rehabilitacijo, število oddanih obrazcev M1/M2, dnevne 
evidence o opravljenih zdravstvenih in socialnih storitvah na terenu, letno poročilo. 

Nosilec Fundacija Most ustanova 

Partnerstvo VDC Nova Gorica, VDC Tolmin, VDC Idrija – Vrhnika, VDC Ajdovščina Vipava, Šent – 
slovensko združenje za duševno zdravje, Ozara – nacionalno združenje za kakovost življenja, 
Območne Karitas, Območna združenja Rdečega križa, Medobčinsko društvo invalidov 
Goriške, ZRSZ, Società Cooperativa Sociale "Il Grande Carro," Cooperativa sociale 
Arcobaleno 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (95 %): 
Lastna sredstva (5 %): 

5.289.600,00 € 
278.400,00 € 

 Skupaj (100 %): 5.568.000,00 €  

 

Projekt (Medgeneracijska) stanovanjska zadruga (kooperativa) 
Opis  Projekt želi vzpostaviti obliko medgeneracijskega sodelovanja v obliki zadružnega 

poslovnega modela ali modela javno-zasebnega partnerstva. Medgeneracijsko stanovanjsko 
kooperativo (MSK) si predstavljamo kot regijsko mrežo bivanjskih prostorov in površin. Mreža 
lahko poveže obstoječe neustrezno izkoriščene stanovanjske objekte (npr. nekdanji delavski 
dom v Desklah; prazni šolski objekti na podeželju) ter zapuščena kmetijska posestva in/ali se 
vključi v projekte gradnje novih stanovanjskih objektov/sosesk v regiji. 
Potrebujemo rešitve, ki bodo omogočile kakovostnejše, in cenejše, socialno bogatejše 
življenje vsem generacijam. V Sloveniji že obstajajo različne stanovanjske skupnosti, 
domiselni domovi za starejše, varovana stanovanja, medgeneracijske stanovanjske 
kooperative pa ne. Novo obliko medgeneracijskega sodelovanja bi vzpostavili na osnovi 
katere od dobrih praks v tujini, npr. Švica, Velika Britanija in na osnovi analize ciljnih skupin, 
ki je pripravljena na življenjski slog v medgeneracijski stanovanjski kooperativi. Poleg 
bivanjskega in oskrbovalnega ter problema pomanjkanja socialnih stikov pri vseh generacijah, 
medgeneracijska kooperativa rešuje tudi problem novih delovnih mest, bolj zdravega načina 
življenja in socialne izključenosti določenih ciljnih skupin. 
 
KORAKI DO REALIZACIJE: 

- analiza stanja ustreznih javnih stanovanjskih kapacitete v regiji in analiza 
pripravljenosti prebivalcev za sobivanje v MSK, 

- izbor lokacij, ki se vključujejo v MSK, 
- formalizacija: (a) javno-zasebno partnerstvo ali (b) nova pravna oseba MSK – 

upravljavec nepremičnin, v kateri so lokalne skupnosti člani ali (c) nova pravna 
oseba MSK kot lastnik nepremičnin, 

- trajnostna ureditev družbeno odgovornih razmerij za minimalno obdobje 10 let 
(2015–2020–2025), 

- izvajanje dejavnosti: upravljanje, sodelovanje, razvoj. 
 
KLJUČNI MEJNIKI ZA PREVERJANJE: 

- izvajanje strategije, programa. projektov in načrtov, 
- investicijska dokumentacija, 
- zagotavljanje likvidnosti, 
- umeščenost v občinske prostorske in razvojne dokumente, 

- trajnostni pristop, 
- transparentnost, partnerstvo, izogibanje vplivom dnevne politike. 

Ciljna skupina - Mladi posamezniki, ki rešujejo stanovanjski problem 
- Mlade družine, ki rešujejo stanovanjski problem 
- Enostarševske družine, ki rešujejo stanovanjski problem 
- Starejše osebe, ki ne želijo bivati same, a še lahko skrbijo zase 

- Invalidi (samostojni) 
- Druge skupine prebivalstva, ki sprejmejo način življenja v stanovanjski kooperativi 
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Cilji - Postavitev medgeneracijske stanovanjske kooperative oz. več teh 
- Trajnostna inovativna rešitev stanovanjske problematike v regiji 

- Nove podporne dejavnosti, nova zelena delovna mesta, zaposlovanje 
- Zmanjšanje medgeneracijskega prepada 
- Izboljšanje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin 

Kazalniki - Obseg bivanjskih površin (m2) 
- Obseg skupnih površin (m2) 
- Raznolikost/število različnih bivanjskih in skupnih površin 

- Razširjenost mreže bivanjskih površin v regiji in pokritost območij z bolj izrazitimi 
potrebami 

- Opremljenost bivanjskih in skupnih površin za gibalno ovirane osebe 
- Število rešenih stanovanjskih problemov 

- Število vzpostavljene in izvedene medgeneracijske pomoči 
- Število novih zelenih delovnih mest 
- Število novih in ohranjenih zaposlitev 

- Izboljšanje socialne situacije prebivalcev vključenih v medgeneracijsko stanovanjsko 
kooperativo (ocena bivanjskih razmer, osebnega počutja in zadovoljstva, socialna 
mreža; višina najemnine) 

- Število ustanoviteljev stanovanjske zadruge 

- Število članov stanovanjske zadruge  
- Ekonomika: kazalniki iz poslovnih poročil 
- Vrednost premoženja (spremembe) 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013/2014) 

- Obseg bivanjskih površin (m2): 0 
- Obseg skupnih površin (m2): 0 
- Raznolikost/število različnih bivanjskih in skupnih površin: 0  

- Razširjenost mreže bivanjskih površin v regiji in pokritost območij z bolj izrazitimi 
potrebami: 0 

- Opremljenost bivanjskih in skupnih površin za gibalno ovirane osebe: 0 

- Število rešenih stanovanjskih problemov: 0 
- Število vzpostavljene in izvedene medgeneracijske pomoči:  
- Število novih zelenih delovnih mest: 0 

- Število novih in ohranjenih zaposlitev: 0 
- Izboljšanje socialne situacije prebivalcev vključenih v medgeneracijsko stanovanjsko 

kooperativo (ocena bivanjskih razmer, osebnega počutja in zadovoljstva, socialna 
mreža; višina najemnine): 0 

- Število ustanoviteljev stanovanjske zadruge: 0 
- Število članov stanovanjske zadruge: 0  
- Ekonomika: kazalniki iz poslovnih poročil: 0 

- Vrednost premoženja (spremembe): 0,00 EUR 

Ciljna vrednost 
kazalnika 
(2020) 

- Obseg bivanjskih površin (m2): 80 stanovanjskih enot / 4.000 m2, 
- Obseg skupnih površin (m2):  5.000 m2, 

- Raznolikost/število različnih bivanjskih in skupnih površin: 1 tip bivališč prilagojena 
mladim družinam, 1 tip bivališč prilagojen enostarševskim družinam, 1 tip bivališč 
prilagojen večjim družinam, 1 tip bivališč prilagojen osebam s posebnimi potrebami 
(invalidi, starejši), 1 tip bivališč prilagojen večgeneracijskim družinam,  

- Razširjenost mreže bivanjskih površin v regiji in pokritost območij z bolj izrazitimi 
potrebami: 4 točke mreže (Nova Gorica ali Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina ali Vipava, 
Idrija ali Cerkno, Tolmin ali Kobarid ali Bovec), 

- Opremljenost bivanjskih in skupnih površin za gibalno ovirane osebe:4 lokacije in 
skupno do 10% enot opremljenih za gibalno ovirane osebe, 

- Število rešenih stanovanjskih problemov: 80 rešenih stanovanjskih problemov, 
- Število vzpostavljene in izvedene medgeneracijske pomoči: na vsaki od 4 lokacij 

vzpostavljena vsaj 1 info točka in izvedenih povprečno letno do leta 2020 vsaj 2.000 
ur medgeneracijske pomoči na vsaki info točki, 

- Število novih zelenih delovnih mest: 4 nova zelena delovna mesta, 
- Število novih in ohranjenih zaposlitev: 20 novih zaposlitev, 10 ohranjenih zaposlitev, 

- Izboljšanje socialne situacije prebivalcev vključenih v medgeneracijsko stanovanjsko 
kooperativo (ocena bivanjskih razmer, osebnega počutja in zadovoljstva, socialna 
mreža; višina najemnine): povprečna ocena evalvacije na lestvici od 1 do 5  bo nad 
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4,5, 
- Število ustanoviteljev stanovanjske zadruge: 2015/2020: 26 v letu 2015 (število 

ustanovnih članov je konstantno, spreminja se število ostalih članov), 
- Število članov stanovanjske zadruge: 26 (2015), nato 30% povprečno letno večanje 

Števila članov stanovanjske zadruge, 
- Ekonomika: kazalniki primerljivi s kazalniki stanovanjskih zadrug v EU (Housing 

Europe) in statističnimi podatki, 
- Vrednost premoženja (spremembe): 45.000.000 EUR 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Javno dostopne evidence in podatki ki jih spremlja nosilec projekta. 

Nosilec  POTENCIAL, INŠTITUT ZA REVITALIZACIJO PODEŽELJA, LOKOVEC ali drugi izbran 
izvajalec (javno-zasebno partnerstvo, zadruga, ...) 

Partnerstvo vse občine v regiji, Stanovanjski sklad MONG, Stanovanjski sklad RS, fizične osebe 
(ustanovitelji zadruge, člani zadruge), drugo podporno okolje (skladi, finančne organizacije, 
investitorji, institucije za podporo vključevanju ciljnih skupin in njihovih posebnih potreb) 

Trajanje 2015–2020  

Financiranje Občine v regiji (40 %): 
Zasebni investitorji (30 %):  

EU sredstva (ESS + ESSR) (20 %):  
Prihodki iz tržne dejavnosti Stanovanjske kooperative (10 %): 

18.000.000,00 € 
13.500.000,00 € 
9.000.000,00 € 
4.500.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 45.000.000,00 € 

 

Projekt 
Informativna pisarna – usmerjanje – vključevanje v socialne 
programe 

Opis  Projekt sledi primarnemu cilju - informiranje  o njihovih pravicah, svetovanje ob posameznih 
primerih usmerjanje - pridobivanja pravic, konkretna pomoč pri vključevanju v posebne 
socialne programe,  ki jih potrdi projektni svet. Skozi ta projekt omogočamo »osebam - pomoči 
potrebnim« - lažje premagovanje ovir pri integraciji v življenje in delo v svojem okolju; nudimo 
oporo pri opolnomočenju za dosego ciljev. Projekt obsega »vstopno točko« v laično psiho-
socialno pomoč (preko posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo v društvih) »osebam 
pomoči potrebni«, ki so zašli iz različnih razlogov v duševno stisko (npr. smrt zakonskega 
partnerja, neozdravljiva bolezen, socialne stiske), razne oblike samopomočnih skupin. 
Zaradi potreb po dostopnosti do točnih in pravočasnih informacij; vodenje evidenc in 
korespondence, ki je v pomoč osebam potrebnih pomoči pri uveljavljanju njihove pravice do 
obveščanja, osveščanja in informiranja. Informativna pisarna predstavlja »most« med 
uporabniki in izvajalci posebnih socialnih programov. 
Informiranost mora biti pravilna in ponujena v pravem času. Nemalokrat je povezana z stroški 
pa tudi  neprijaznostjo. Zato se nekateri ljudje, posebej to velja še - za invalide, bolnike, 
brezdomce, žrtve družinskega nasilja, brezposelne, odvisnike, starejše osebe - težko odločajo, 
da potrkajo na vrata pristojnih institucij. Z dajanjem osnovnih in seveda brezplačnih informacij  
bi jih opogumiti in napotiti do pravih naslovov. Ožja projektna skupina bo ob sodelovanju 
nevladnih organizacij odločala, za katere posebne socialne programe, ki jih izvaja posamezna 
nevladna organizacija, bo informativna pisarna zagotavljalo potrebne informacije za 
dostopnost do posebnih socialnih programov, ki se financirajo iz lokalne skupnosti, fundacij, 
državnih in evropskih razpisov. S konkretnim izvajalcem (društvom) bo sklenjen dogovor-
pogodba, katere ciljne skupine glede na konkreten problem bomo usmerjali človeka k 
vključevanju v poseben socialni program, ki se odvijajo v dotičnem društvu. 
V prvem koraku bi postavili Informativno pisarno v Mestni občini Nova Gorica, ki bi pripravila 
ustrezno vsebinsko in organizacijsko zasnovo delovanja ostalih treh informacijskih pisarn 
območij upravnih enot Ajdovščina, Idrija in Tolmin. Postala bi glavna pisarna, ki bi imela 
dislocirane ekspoziture v posameznih občinah. V drugem  koraku širitve bi postavili 
informativne pisarne na območju upravnih enot Ajdovščine, Tolmina in Idrije. Skupaj bi 
organizirali 4 informativne pisarne za obdobje petih let. 

Ciljna skupina Struktura koristnikov storitev informativne pisarne: 

1. Osebe s posebnimi potrebami: 
- osebe z senzoričnimi omejitvami, 
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- osebe z gibalnimi omejitvami, 
- osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

2. Iskalci zaposlitve: 
- prvi iskalci zaposlitve in mladi brezposelni (do 40 let), 
- starejši brezposelni, 
- mladi od 18 do 29 let (delavci, brezposelni, študentje..). 

3. Ostale socialno ogrožene skupine: 
- odrasli od 30 let naprej (brezposelni, zaposleni, invalidi), 
- upokojenci, 

- brezdomci, 
- odvisniki, 
- osebe – nasilje v družini. 

Cilji Projekt omogoča večjo informiranost in s tem dostopnost, do posebnih socialnih in 
javno zdravstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne in vladne organizacije.  
S tem omogočamo večje pokrivanje vseh ogroženih skupin prebivalstva.  Osebe »iskalci 

pomoči« dobijo vse relevantne informacije za rešitev konkretnega problema na enem mestu. 
Sam projekt krepi učinkovitost socialnih programov in povečuje dostopnost uporabnikov do 

posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in se že danes financirajo 
na temelju vsakoletnih javnih razpisov za izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih in 
humanitarnih programov v občinah. 
Ob sistemskih podporah bi v regiji redno zaposlili pet invalidov. Preko aktivne politike 
zaposlovanja (javna dela) pa še deset invalidov po dve leti (če bo dopuščali pravni predpisi). 

Kazalniki - število uporabnikov, ki so napoteni preko informativne pisarne k izvajalcem temeljnih in 
posebnih socialnih programov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- število uporabnikov, ki so vključeni v temeljne in posebne socialne programe: 1526 
uporabnikov (programi invalidskih organizacij) 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- število uporabnikov, ki so vključeni v temeljne in posebne socialne programe: 1807 
uporabnikov posebnih socialnih programov 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Letna poročila nevladnih invalidskih organizacij, ki se bodo vključile v ta projekt 

Nosilec Medobčinsko društvo invalidov Goriške 

Partnerstvo Humanitarne in invalidske organizacije, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje (OS 
Nova Gorica), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje – OE Nova Gorica, občine Goriške regije. 

Trajanje Pet let (načrtovanje delovanja informativnih pisarn po zaključku projekta). 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (90%): 
Sredstva lokalnih skupnosti (10 %): 

706.359,60 € 
78.484,40 € 

 Skupaj (100 %): 784.844,00 € 

 

Projekt 

Svetovanje, informiranje in motivacija za zmanjšanje tveganja 
škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi 
(terapevtsko-motivacijski program) 

Opis  V regiji ugotavljamo, da je tvegana in škodljiva raba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v 
porastu, kar posledično vodi v zasvojenost. Posledice sindroma odvisnosti od alkohola  se 
izražajo v zdravju, odnosih, nasilju v družini, socialnih stiskah ( nezaposlenosti), nesrečah. 
Ugotavljamo, da je potrebno interdisciplinarno pristopiti k odkrivanju ter nato usmerjati 
uporabnike v program. Povzetek aktivnosti: 

- informiranje in svetovanje posameznikom in družinam po telefonu, osebno ali preko 
e-pošte,  

- odkrivanje tvegane škodljive rabe alkohola pri uporabnikih socialnovarstvenih in 
zdravstvenih storitev, 

- usmerjeni svetovalni, motivacijski razgovori za svojce in osebe s težavami zaradi 
tvegane, škodljive rabe ali zasvojenosti od alkohola, 

- individualno in skupinsko psihosocialno obravnavanje posameznikov in družin, 
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- izobraževanje in ozaveščanje javnosti o posledicah tvegane in škodljive rabe 
alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.  

Ciljna skupina - Posamezniki, ki  želijo informacije in svetovanje o škodljivi rabi alkohola in 
posledicah prekomernega uživanja 

- Uporabniki socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, pri katerih se ugotovi 
škodljiva raba alkohola in so motivirani za vključitev v program 

- Osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma 
- Osebe s sindromom odvisnosti od alkohol 
- Osebe, ki so končale bolnišnično oz. ambulantno zdravljenje, toda niso uspele 

vzpostaviti trajnejše abstinenc 
- Uporabniki, ki obiskujejo skupine klubov zdravljenih alkoholikov in imajo spodrsljaj, s 

ciljem da se prepreči recidiv 

- Ožji družinski člani oz. pomembni drugi 

Cilji - Vzpostavitev stika z uporabniki in njihovimi družinskimi člani, ki se (še) ne morejo 
odločiti za zmanjšanje škodljive rabe alkohola oz. zdravljenje. stik se lahko opravi 
preko telefona, v poslovnem času in v sodelovanju s centri za socialno delo, 
zdravstvenimi domovi, delovnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami, ki 
uporabnikom nudijo storitve in pomoč, informiranje, usmerjanje in motiviranje 

- Določitev osebnega cilja (zmanjšanje pitja, abstinenca, drugi cilji) 

- Opolnomočenje uporabnikov z nudenjem osebne, psihološke in socialne podpore 
- Izgradnja pozitivne samopodobe 
- Pridobitev socialnih veščin 

- Skupinsko urejanje lastnega življenja, ob zgledu, izkušnjah in pomoči tistih, ki 
abstinirajo že dalj čas 

- Informiranje javnosti o problematiki alkoholizma in posledicah, ki jih le ta pusti na 
zdravju posameznika, njegovih družinskih odnosih in socialnih omrežij 

- Aktivnosti za zdrav življenjski slog (izleti, pohodi, obiski kulturnih prireditev, piknik, 
srečanje z drugimi klubi … ) 

Kazalniki - Število svetovanj 

- Razvoj motivacijskega programa 
- Število uporabnikov programov 
- Razvoj izobraževalnega programa 

- Število udeležencev v izobraževalnem programu 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(2013) 

- Število svetovanj: 267 
- Razvoj motivacijskega programa: 0 

- Število uporabnikov programov: 0 
- Razvoj izobraževalnega programa: 0 
- Število udeležencev v izobraževalnem programu: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 
(2020) 

- Število svetovanj: 2100 
- Razvoj motivacijskega programa: 1 
- Število uporabnikov programov: 500 

- Razvoj izobraževalnega programa: 
- Število udeležencev v izobraževalnem programu:1000 

Viri podatkov  
za spremljanje 
kazalnikov 

Letna poročila Zveze klubov zdravljenih alkoholikov, liste prisotnosti. 

Nosilec Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije 

Partnerstvo Centri za socialno delo, Zdravstveni domovi, Klubi zdravljenih alkoholikov (Tolmin, Nova 
Gorica, Ajdovščina, Idrija)  

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (90 %): 
Občine (10 %): 

338.400,00 € 
37.600,00 € 

 Skupaj (100 %): 376.000,00 € 
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Projekt 

Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov z namenom zaposlovanja ranljivih 
ciljnih skupin v NVO - socialno podjetništvo / družbeno 
gospodarstvo 

Opis  Na podlagi ugotovitev, da se v projekte evropskih strukturnih skladov manjše organizacije 
zaradi nezmožnosti sofinanciranja ne vključujejo, hkrati pa se le z velikimi projekti večjih 
prijaviteljev ne doseže končnih upravičencev na lokalni ravni, je Evropska unija uvedla 
poseben mehanizem razdeljevanja sredstev, imenovan globalna nepovratna sredstva 
("GLOBAL GRANTS", Uredba št. 1083/2006, 42. in 43, člen; predlog uredbe za obdobje 2014 
- 2020, 113. člen). Shema globalnih nepovratnih sredstev (GNS) je poseben program znotraj 
operativnega programa, ki ga upravlja zunanje posredniško telo (posamezna organizacija ali 
konzorcij), ki razdeljuje sredstva za manjše projekte (v povprečju od 7.000 € do 15.000 €) 
nevladnim organizacijam.  
 
Predlagamo, da se na nivoju regije postavi podporni mehanizem za dostop do sheme GNS  v  
višini minimalno 200.000 €, s katerim se podpre projekte v vrednosti od 10.000 € 20.000 €, ki 
trajajo od 12 – 24 mesecev.  
Od leta 2000 se cca. 1 % sredstev ESS razdeli preko mehanizma GNS. Države, ki že več let 
uporabljajo mehanizem so Velika Britanija, Francija, Španija, Nemčija, Češka, za naslednje 
obdobje pa ga bo npr., uvedla tudi Hrvaška. 
 
NAMEN: reševanje lokalnih problemov- kreiranje novih tržnih dejavnosti in s tem novih 
delovnih mest, povečanje števila zaposlenih v NV sektorju ter kakovosti življenja prebivalcev 
v lokalnih skupnostih preko manjših projektov nevladnih organizacij 

Ciljna skupina Gre za podporo projektom, ki zagotavljajo zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin v nevladnem 
sektorju in njihovo trajnejšo socialno in delovno integracijo v povezavi z razvojem podjetništva 
v NV sektorju na vsebinskih področjih z več možnostmi (npr. Turizem, kmetijstvo, kultura, 
šport...). 

Cilji - Kreirati vsaj 10 novih delovnih mest za zaposlovanje marginalnih skupin 
- Vključiti najmanj 100 končnih uporabnikov v projekte 
- Izvesti najmanj 10 končnih akcij za razvoj lokalnih skupnosti. 

Ciljna vrednost  
kazalnikov  

- izvedenih najmanj 10 manjših projektov NVO,  
- vključenih najmanj 100 končnih uporabnikov v projekte, 
- izvedenih najmanj 10 končnih akcij za razvoj lokalnih skupnosti,  

- kreiranih vsaj 10 novih delovnih mest. viri podatkov: poročila o izvedbi projektov 
Nosilec IZVAJALCA JE POTREBNO IZBRATI NA JAVNEM RAZPISU. 

Predlagatelj: USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA IN SVET NVO SEVERNE 
PRIMORSKE 

Partnerstvo Občine, ki bodo prispevale sredstva v shemo Globalnih nepovratnih sredstev  

Trajanje 2014–2020  

Financiranje EU Global Grants (84 %)  180.000 € 

Občine (9 %) 20.000 € 

Lastna sredstva (7 %)  15.000 € 

Skupaj (100 %):   215.000 € 

 

Projekt Mladi Severne Primorske 

Opis  Projekt Mladi Severne Primorske je usmerjen v (a) vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje 
mladinskih organizacij in mladinskih struktur na Severnem Primorskem ter njihovo mreženje in 
sodelovanje; (b) spodbujanje in podporo mladim pri ustanavljanju, vodenju in izvajanju aktivnosti 
mladinskih organizacij v regiji in (c) ustvarjanje boljših pogojev za življenje in razvoj mladih na 
Severnem Primorskem z izvajanjem podpornih aktivnosti za razvoj in implementacijo ukrepov 
lokalnih mladinskih politik. 
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Projekt se posredno in neposredno odziva na trenutno nezavidljiv položaj mladih v regiji (visoka 
stopnja brezposelnih in staranje prebivalstva) in ustvarja take pogoje za življenje, ki bodo mladim 
lajšali prehod v odraslost, jim večali kompetence in s tem zaposljivost ter mlade ohranjali v 
lokalnem okolju.  Posredno se s položajem mladih v regiji spopada z ustanavljanjem in podporo 
mladinskim organizacijam, ki predstavljajo polje mladinskega dela in neformalnega pridobivanja 
znanja, veščin in kompetenc, ki mladim omogočajo hitrejše odraščanje v smislu zgodnejšega 
prevzemanja odgovornosti. Taki mladi bodo tudi kot odrasli izobraženi, usposobljeni, odgovorni 
in inovativni dodana vrednost za regijo nasploh. Neposredno se s problematiko mladih spopada 
s konkretnim spodbujanjem izvajanja ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik v 
posameznih lokalnih skupnosti na Severnem Primorskem. Projekt nadalje, z ustanavljanjem, 
podporo in krepitvijo mladinskega sektorja v regiji stremi k neformalnemu pridobivanju znanja in 
veščin (mladih) za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju ter 
za reševanje morebitnih sporov. Z aktivnostmi, ki vključujejo mlade, mladinske organizacije in 
lokalne oblasti projekt dviguje socialne, državljanske in kulturne kompetenc med (predvsem) 
mladimi in (tudi) odraslimi ter dviguje državljanske kompetence, ki posameznika usposabljajo za 
polno udeležbo v državljanskem življenju, saj je ravno vključenost mladih v razprave in 
sooblikovanje odločitev, ki jih zadevajo, nujen pogoj mladinskih politik. 
 
 
Aktivnosti:  

a) analiza stanja mladinskih struktur in lokalnih mladinskih politik v Goriški statistični regiji 

- Izvedba analize stanja mladinskih struktur v Goriški statistični regiji z identifikacijo 

a)obstoječih struktur in b) potencialom za razvoj mladinskih struktur. 

- Izvedba analize izvajanja/obstoja ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik v regiji. 

- Izdelava priporočil za razvoj mladinskega sektorja in mladinskih politik v regiji. 

 

b) podpora mladim pri: 

 b1) ustanavljanju klubov mladih in mladinskih organizacij (regijska mladinska pisarna) 

- informativni dnevi, srečanja, posveti, delavnice in usposabljanja z namenom motivacije 
mladih in občin k aktivni participaciji v družbi z izvajanjem aktivnosti, ki so mladim 
najbližje in združevanju v mladinske strukture; 

- strokovna podpora  in svetovanje mladim pri ustanavljanju organizacij in izvajanju 
njihovih aktivnosti, projektov in programov; 

- usposabljanje mladih za samostojno delo v mladinskih organizacijah in zastopanje 
interesov mladih v lokalni skupnosti. 

 
 b2) krepitvi vloge mladinskih struktur v regiji (regijska mladinska pisarna) 

- strokovna podpora in svetovanja mladim pri krepitvi njihovih organizacij; 

- usposabljanje mladih za krepitev organizacije in uspešnejše zastopanje interesov 
mladih v lokalni skupnosti; 

- lokalna in regijska srečanja med mladimi in odločevalci z namenom izboljšanja 
sodelovanja med mladimi in predstavniki lokalnih oblasti; 

- postavitev spletnega portala za obveščanje mladih in soočenja mnenj mladih in 
predstavniki lokalne oblasti; 

- izdelava spletnega imenika mladinskih organizacij v regiji; 

- aktivnosti za mreženje in povezovanje mladinskih organizacij v regiji. 
 

c) strokovna podpora lokalnim skupnostim in regiji (regijska mladinska pisarna) 

- priprava (vzorčnih) dokumentov, ki vplivajo na izvajanje ukrepov s področja lokalnih 

mladinskih politik; 

- usposabljanja za predstavnike lokalnih oblasti za uspešno izvajanje ukrepov s področja 

lokalne mladinske politike; 

- strokovna podpora in svetovanje občinam pri zasnovi in izvedbi ukrepov s področja 

lokalnih mladinskih politik, pomoč pri izvajanju ukrepov in pripravi strategij za mlade; 
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- srečanja med mladimi in odločevalci z namenom vzpostavitve dialoga in skupnega 

delovanja. 

 

d) regijski mladinski projekti in programi 

Izvedba regijskih mladinskih projektov in programov, ki spodbujajo sodelovanje mladih v regiji. 

e)  strokovna literatura 

Priprava strokovnih gradiv, usmerjenih v razvoj lokalnih mladinskih politik v Goriški statistični 

regiji (analize, strategije, ukrepi, priporočila): gradivo predstavlja pomembno oporo akterjem 

mladinske politike, vendar jo je v Sloveniji premalo, da bi se tako lokalne skupnosti kot mladi 

lahko oprli na zanesljivo literaturo, ki bi jim pomagala pri izvajanju ukrepov s področja lokalnih 

mladinskih politik. 

f) priprava načrta za krepitev mladinskega sektorja za obdobje po končanem projektu 

Izdelava konkretnih smernic (strategije) za razvoj mladinskega sektorja in mladinskih politik na 
Goriškem vključujoč predstavitev na zaključni konferenci. 

Ciljna 

skupina 

- mladi med 15. in 29. letom starosti 
- mladinski voditelji, mladinski delavci v mladinskih strukturah / organizacije v 

mladinskem sektorju v regiji 

- predstavniki lokalnih oblasti in drugi nosilci ukrepov za mlade v lokalnih skupnostih.   

Cilji NAMEN:  

Ustvariti boljše pogoje za življenje in razvoj mladih v odgovorne odrasle osebe in tako dvig 

kvalitete življenja v regiji nasploh. Mladim nuditi znanja in kompetence, s katerimi lažje in 

uspešneje vstopajo na trg dela ter uspešneje sodelujejo z ostalimi družbenimi skupinami. 

 

CILJI:  

- Vzpostaviti in razviti delovanje mladinskih struktur (mladinskih centrov, skupin, 
združenj, svetov, ipd.) v lokalnih okoljih, kjer teh struktur še ni oziroma so ovire za 
učinkovito delovanje velike.  

- Vzpostaviti regijsko povezanost mladinskih struktur in koordinirano (skupno) izvajanje 
nekaj mladinskih projektov ali programov. 

- Okrepiti vlogo mladih in mladinskih struktur v lokalnih okoljih, kjer strukture obstajajo, 
ampak njihovo delovanje ni dovolj učinkovito.  

- Okrepiti soodločanje mladih o  vseh zadevah, ki se nanašajo na avtonomijo mladih – 
zagotoviti soudeležbo mladih pri upravljanju javnih zadev.  

- Spodbuditi mlade k aktivnemu državljanstvu in soustvarjanju kvalitetnega sobivanja (v 
vseh posameznih okoljih, kjer mladi živijo).  

- Širiti znanja, veščine in kompetence, ki mladim omogočajo lažji vstop na trg dela in jih 
je mogoče pridobiti le z neformalnim učenjem z aktivnim delovanjem v (mladinskih) 
strukturah. 

- Omogočiti izvedbo regijskih mladinskih projektov in s tem pogoje za povezovanje 
mladih v regiji. 

- Izvajati redno podporo mladim pri delovanju mladinskih struktur. 
- Izvajati redno podporo občinskim in regijskim službam pri razvijanju področja mladine v 

lokalnih skupnostih oz. v regiji s ciljem razviti mladinsko politiko (vsaj) do nivoja za 
izpolnjevanje kriterijev za pridobitev certifikata mladim prijazna občina. 

Nosilec Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 

Partnerstvo Mladinski sveti lokalnih skupnosti v regiji in mladinski centri v regiji 

Trajanje 2014 do 2020 

Financiranje  

Aktivnost / 

Vrsta stroškov 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Analiza stanja  
9.500 

 

 

     

Ustanavljanje 

lokalnih 

klubov 

12.000 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Regijska 

mladinska 

pisarna 

(podpora in 

svetovanje 

mladim in 

javnim 

subjektom) 

55.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Srečanja med 

mladimi; 

srečanja med 

mladimi in 

odločevalci 

 3.500 5.500 3.500 5.500 3.500 5.500 

Usposabljanja 

za mlade in 

predstavnike 

strokovnih 

služb za delo 

z mladimi 

15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Spletni portal  4.800 500 500 500 500 500 

Priprava 

strokovnih 

gradiv  

10.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 20.000 

Strategija 

razvoja 

mladinskega 

sektorja v 

regiji; zbornik 

5.000   3.000   13.500 

Regijski 

mladinski 

projekti 

 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Konferenca, 

zaključna 

konferenca 

   4.000   7.000 

Vodenje in 

koordinacija 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
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projekta 

Obveščanje 

javnosti 
4.000 4.000 4.000 6.000 4.000 4.000 8.000 

SKUPAJ 150.500 141.300 136.000 138.000 131.000 129.000 165.500 

 

Viri 

financiranja 

/ Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EU 

sredstva, 

sklad:….. 127.925 120.105 115.600 117.300 111.350 109.650 140.675 

Nacionalna 

sredstva 0 0 0 0 0 0 0 

Lastna 

sredstva 22.575 21.195 20.400 20.700 19.650 19.350 24.825 

SKUPAJ 150.500 141.300 136.000 138.000 131.000 129.000 165.500 

 

 Skupaj: 991.300 EUR  

Lastna sredstva:148.695 EUR  

EU (ESS) in nacionalna sredstva: 842.605 EUR 

 

 

16.2.1.3. Aktivnost 3: Izboljšanje pogojev na področju družbenih 

dejavnosti/investicije 

 

Projekt Investicije na področju družbenih dejavnosti 

Opis  1. Izgradnja in /ali ureditev športne infrastrukture in otroških igrišč (po vaseh) 
2. Izgradnja vrtcev 
3. Prenova telovadnic in OŠ 
4. Izgradnja študentskega doma 
5. Izgradnja mladinskih centrov 
6. Izgradnja doma starejših občanov (4. generacije) oz. medgeneracijskega centra oz. 
dnevnega centra za starejše 
7. Izgradnja VDC – bivalnih enot 
8. Izgradnja humanitarnega centra  
9. Ureditev zatočišča za brezdomce 
10. Ureditev materinskega doma in centra oskrbe na domu 
11. Dozidava prostorov ZD 
12. Dozidava lekarn 

Ciljna skupina Mladi različnih starostnih skupin, starejši občani, druge ranljive skupine, prebivalstvo na sploh  

Cilji Cilj projekta je z realizacijo investicij zagotoviti boljše pogoje za življenje in delo različnih 
ciljnih skupin prebivalstva. 

Kazalniki - število izvedenih investicij (brez energetske sanacije) 

Viri 

podatkov  za 

spremljanje 

Občine  
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kazalnikov 

Nosilec Občine v regiji, zavodi. 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje Občinski proračuni: 50 % 
 Nacionalna sredstva: 30 % 
EU sredstva – ESRR: 10 % 

Lastna sredstva: 10 %   

23.950.000 € 
14.370.000 € 
4.790.000 € 
4.790.000 € 

 Skupaj (100 %):  47.900.000,00 € 

 

Projekt Prostor brez ovir 

Opis  "Prostor brez ovir" predstavlja pilotni projekt, ki bo na regijskem in lokalnem nivoju zagotovil 
prostorske pogoje za povečanje mobilnosti, izboljšanje bivanjskih razmer in infrastrukturo 
prostora za ranljive skupine oseb, npr. za invalidne in druge osebe s posebnimi potrebami, 
otroke, starejše. Projekt bo sestavljen iz dveh delov: 

- izdelava modela in priporočil prilagoditve prostora ter mobilnih storitev za vsako 
ranljivo skupino (posamezni tip funkcionalne oviranosti) s primeri dobre prakse. V 
projektu bomo razvili dva nova produkta: varna pot ter dostopna in varna lokacija 
za 3 ranljive skupine in druge osebe s posebnimi potrebami. 

- pilotska izvedba 7 operativnih projektov na terenu za povečevanje mobilnosti in 
odstranjevanje ovir za izbrane urbane predele mest in lokacije kulturne krajine 
(lokacije bodo izbrane na območju celotne Goriške razvojne regije). 

Ciljna skupina Ciljna skupina so ranljive skupine oseb: osebe s posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, 
gluhi, naglušni, gibalno ovirani), otroci in starejši. 

Cilji - Povečati socialno vključenost ranljivih skupin: samostojno mobilnost, varnost in 
dostopnost urbanega in naravnega prostora za osebe iz navedenih ranljivih skupin 

- Izdelati regijski model in priporočila prilagoditve prostora ter mobilnih storitev za 
vsako ranljivo skupino za fizično vzpostavitev prostora brez ovir (neformalni 
standard); uporabiti obstoječe primere dobre prakse in rešitve ter razviti nekatere 
nove storitve (npr. aplikacija »varno orientacijo in dostopnost« za platformi 
pametnih telefonov (npr. android) 

- Uporabiti model in izdelana navodila na primerih fizične ureditve 7 lokacij v Goriški 
razvojni regiji; prireditve urbanih sredin in kulturne krajine za osebe iz ranljivih 
skupin (npr. odpraviti arhitektonske ovire, vzpostaviti varne poti, izdelati storitve, 
navigacijske pripomočke in prostorsko dokumentacijo ter podatke) 

- Informirati ranljive skupine in ostalo javnost glede sprememb v prostoru in 
možnosti uporabe prostora brez ovir (npr. z uporabo novih komunikacijskih rešitev 
s pametnimi telefoni, GPS, geokodiranimi bazami, kartami, splet. informacijami, ) 

Kazalniki - Število urejenih lokacij za najmanj 3 ranljive skupine 

- Število varnih poti za 3 ranljive skupine 
- Število urejenih objektov za 3 ranljive skupine  
- Število mobilnih aplikacij  za varno mobilnost na dveh platformah 

- Število taktilnih kart za slepe in slabovidne 
- Število načrtov varnih poti za ostale invalidne skupine 
- Število spletnih strani za 3 ranljive skupine 

- Število prostorskih spletnih pregledovalnikov opremljenih lokacij in varnih poti za 
uporabnike 

- Število prostorskih spletnih pregledovalnikov opremljenih lokacij in varnih poti za 
upravljalce 

- Število promocijskih aktivnosti 
- Število izobraževalnih programov 
- Število izvedb posameznega izobraževalnega programa 

- Regijski model prilagoditev prostora-elaborat 
Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (2013)  

- Število urejenih lokacij za najmanj 3 ranljive skupine: 0 
- Število varnih poti za 3 ranljive skupine: 0 

- Število urejenih objektov za 3 ranljive skupine: 0  
- Število mobilnih aplikacij  za varno mobilnost na dveh platformah: 0 
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- Število taktilnih kart za slepe in slabovidne: 0 
- Število načrtov varnih poti za ostale invalidne skupine: 0 

- Število spletnih strani za 3 ranljive skupine: 0 
- Število prostorskih spletnih pregledovalnikov opremljenih lokacij in varnih poti za 

uporabnike: 0 
- Število prostorskih spletnih pregledovalnikov opremljenih lokacij in varnih poti za 

upravljalce: 0 
- Število promocijskih aktivnosti: 0 
- Število izobraževalnih programov: 0 

- Število izvedb posameznega izobraževalnega programa: 0 
- Regijski model prilagoditev prostora-elaborat: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika (2016) 

- Število urejenih lokacij za najmanj 3 ranljive skupine: 7 

- Število varnih poti za 3 ranljive skupine: 3 
- Število urejenih objektov za 3 ranljive skupine:  4 
- Število mobilnih aplikacij  za varno mobilnost na dveh platformah: 1  

- Število taktilnih kart za slepe in slabovidne: 14 
- Število načrtov varnih poti za ostale invalidne skupine: 3 
- Število spletnih strani za 3 ranljive skupine: 1 

- Število prostorskih spletnih pregledovalnikov opremljenih lokacij in varnih poti za 
uporabnike: 1 

- Število prostorskih spletnih pregledovalnikov opremljenih lokacij in varnih poti za 
upravljalce: 1 

- Število promocijskih aktivnosti: 10 
- Število izobraževalnih programov: 7 
- Število izvedb posameznega izobraževalnega programa: 14 

- Regijski model prilagoditev prostora-elaborat: 1 
Viri podatkov za 

spremljanje 

kazalnikov 

Posamezni izvedbeni načrti. 

Nosilec RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 

Partnerstvo Geodetski inštitut Slovenije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, 
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, Društvo Paraplegikov Severne Primorske, 
Zainteresirane občine (v postopku potrjevanja): Nova Gorica, Idrija, Kobarid, Šempeter-
Vrtojba. 

Trajanje 2014–2016 

Financiranje EU sredstva (ESS) in nacionalna sredstva (90 %): 
Občine (10 %): 

321.300,00 € 
35.700,00 € 

 Skupaj (100 %):  357.000,00 € 

 

16.2.2. UKREP 2: Ohranjanje in razvoj snovne in nesnovne dediščine 

16.2.2.1. Aktivnost 1: Ohranjanje, revitalizacija in kapitalizacija območij in 

objektov kulturne dediščine 

 

Projekt 
Obnova in oživitev vaških jeder in območij kulturne dediščine v 

Goriški regiji 

Opis  

S projektom želimo izboljšati izgled in javno infrastrukturo vaških jeder in ostalih območij 
kulturne dediščine na podeželju, ki so spomeniško zaščitena. Z ureditvijo javnih površin in 
postavitvijo ustrezne opreme, kar bo služilo skupnim  potrebam skupnosti in obiskovalcev,  
bodo ta revitalizirana območja predstavljala privlačen prostor druženja vseh generacij in kot 
taka tudi potencial za razvoj, med drugim tudi turizma preko organiziranja raznih dogodkov 
in prireditev. 
Tekom priprave RRP je bilo evidentiranih precej predlogov investicij, med drugim v vas 
Goče na Vipavskem, v Vipavski Križ, v Idriji: v območje Jožefovega jaška (zapuščeno 
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rudniško območje, čigar deli in objekti so na Unescovem seznamu). 

Ciljna skupina Lokalno prebivalstvo; domačini, obiskovalci 

Cilji 

- Ohranjanje kulturne dediščine in elementov stavbne dediščine 

- Celostno revitalizirati vaška jedra in območja dediščine skladno z njihovo temeljno 
identiteto 

- Oživitev območij z organiziranjem dogodkov in prireditev namenjenih širši ciljni 
publiki 

- Ohranjanje vaških središč s ciljem ohranjanja družabnega življenja po vaseh 
Kazalniki - Št. investicij v urejanje vaških jeder in območij kulturne dediščine po občinah 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (2013) 
- Št. investicij v urejanje vaških jeder in območij kulturne dediščine po občinah: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- Št. investicij v urejanje vaških jeder in območij kulturne dediščine po občinah:13 

investicij 
Viri podatkov  za 

spremljanje 

kazalnikov 
Občine 

Nosilec MRRA 

Partnerstvo 
Razvojne agencije, vse občine v Goriški razvojni regiji, krajevne skupnosti po občinah, 
društva. 

Trajanje 2016–2020 

Financiranje 
EU sredstva:CLLD – EKSRP (50 %): 

Lokalne skupnosti (50 %): 
2.250.000,00 € 
2.250.000,00 € 

 Skupaj (100 %): 4.500.000,00 € 

 

16.2.2.2. Aktivnost 2: Spodbujanje ohranjanja dediščinskih znanj in 

produktov in njihovo umeščanje v nadaljnji razvoj 

 

Projekt Tradicije Goriške 
Opis  Nesnovna kulturna dediščina vsebuje široko paleto nesnovnih dobrin, kot so ljudsko 

pripovedništvo, kulinarika, šege in navade, tradicionalna kmetijska in rokodelska znanja, 
zdravilstvo in zeliščarstvo, hišna in ledinska imena, ki se prenašajo iz roda v rod. Ta 
dediščina se zaradi svoje nesnovnosti rada izgublja tekom prenosa generacij, čeprav je 
ključna za ohranitev identitete pokrajine in ljudi, poleg tega pa predstavlja potencial za 
bogatitev turistične ponudbe in obenem razvoj podjetniških idej.  
Projekt vsebuje popis in ustrezno interpretacijo nesnovne kulturne dediščine na podeželju 
Goriške regije, krepitev identifikacije lokalnega prebivalstva z lastno dediščino (prenos znanj 
na naslednje generacije) preko organiziranja dogodkov prenosa znanj na naslednje 
generacije (delavnice za otroke, predavanja …) in vključitev nesnovne kulturne dediščine v 
turistično ponudbo posameznih območij. 

Ciljna skupina podeželsko prebivalstvo (posebej starejši in osnovnošolci), nosilci nesnovne kulturne 
dediščine, kulturna društva, organizatorji prireditev, turisti 

Cilji - Povečana zavednost prebivalstva o pomenu kulturne dediščine 
- ohranitev in prenos tradicionalnih znanj na naslednje generacije 
- krepitev zavesti o živi nesnovni dediščini 

- popis nesnovne kulturne dediščine na Goriškem (rezultat) 
- povečana vključitev nesnovne kulturne dediščine v turistično ponudbo (rezultat) 

Kazalniki - Organizirana usposabljanja in delavnice prenosa tradicionalnih kmetijskih in 
rokodelskih znanj za otroke in ostalo prebivalstvo 

- Organiziranje etnoloških prireditev 
- Izdane brošure/knjige/priročniki s področja nesnovne kulturne dediščine 

Izhodiščna 
vrednost 

- Organizirana usposabljanja in delavnice prenosa tradicionalnih kmetijskih in 
rokodelskih znanj za otroke in ostalo prebivalstvo: 0 
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kazalnika (2013) - Organiziranje etnoloških prireditev: 0 
- Izdane brošure/knjige/priročniki s področja nesnovne kulturne dediščine: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Organizirana usposabljanja in delavnice prenosa tradicionalnih kmetijskih in 
rokodelskih znanj za otroke in ostalo prebivalstvo: 20 

- Organiziranje etnoloških prireditev: 2 na leto 

- Izdane brošure/knjige/priročniki s področja nesnovne kulturne dediščine: 20 
Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

MRRA, LAS-i 

Nosilec MRRA 

Partnerstvo LAS-i, razvojne agencije,  društva, muzeji, izobraževalne institucije, občine 

Trajanje 2016–2020 

Financiranje EU sredstva – CLLD –EKSRP (60 %):  
Zasebni viri (20 %): 

Občine (20 %): 

300.000,00 € 
100.000,00 € 
100.000,00 €  

 Skupaj (100 %): 500.000,00 € 

 

16.2.3. UKREP 3: Zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev 

16.2.3.1. Aktivnost 1: Gradnja in obnova stanovanj za določene ciljne 

skupine 

 

Projekt 
Novogradnja in obnova stanovanj (funkcionalna prenova) 
predvsem za socialno šibke skupine in mlade 

Opis  - Oblikovanje novih modelov financiranja izgradnje in obnove z namenom lažjega 
dostopa ciljnih skupin do najemniških in/ali lastniških stanovanj. 

- Oblikovanje fonda najemniških stanovanj (neprofitnih). 
- Oblikovanje novih modelov financiranja izgradnje komunalne opreme zemljišč za 

stanovanjsko gradnjo. 
- Komunalno opremljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo. 

Ciljna skupina Socialno šibkejši, mladi, visoko izobraženi 

Cilji Povečanje števila prebivalstva v regiji 

Kazalniki Število prebivalcev 
Število stanovanj 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Prebivalstvo v regiji: Dvig za 1% 
- Število stanovanj povečano za 300 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

- lokalne skupnosti/stanovanjski skladi 

Nosilec Lokalne skupnosti v Goriški razvojni regiji 

Partnerstvo Stanovanjski in nepremičninski skladi, razvojne agencije v regiji 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje Javno-zasebno partnerstvo (100 %): 20.000.000 € 

 Skupaj (100 %): 20.000.000 € 
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16.3. PRIORITETA 3: Trajnostni, okoljski, prostorski in 

infrastrukturni razvoj regije 

16.3.1. UKREP 1: Trajnostni prostorski razvoj regije, sodelovanje in 

povezovanje regije navzven 

16.3.1.1. Aktivnost 1: Celovit prostorski razvoj regije 

 

Projekt 
Trajnosti razvoj urbanih območij (regionalnega in 
subregionalnih središč) in sanacija degradiranih območij 
(Trajnostni urbani razvoj Nove Gorice se izvaja kot CTN) 

Opis  Goriška regija ima v mednarodnem prostoru ugoden geo-strateški položaj, zato je še 
posebej potrebno krepiti položaj Nove Gorice s širšim somestjem ter navezavo na sosednjo 
italijansko Gorico. Nova Gorica, ki je središče Goriške regije in je v Strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije (2004) opredeljena kot središče nacionalnega pomena, vendar potrebuje 
ustrezno pozicioniranje in krepitev funkcije tako z vidika regionalne kot z vidika mednarodne 
vloge. V okviru projekta »Trajnostni razvoj urbanega območja Nove Gorice« bodo izvedene 
aktivnosti za izboljšanje urbanega okolja, skladno s trajnostno urbano strategijo, ki bo 
opredelila ključne ukrepe prenove urbanega območja.  
Poleg navedenega se z razvojem subregionalnih središč (Ajdovščine, Idrije in Tolmina) 
krepi policentrični razvoj regije. Potencialni projektni sklop se bo osredotočal na skupne 
aktualne vsebine, kot so trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost,… 
Posebej regija načrtuje obravnavo degradiranih območij, predvsem opuščenih industrijskih 
območij, kot so kamnolomi na območju občine Kanal, MONG … industrijska območja, ki 
niso v funkciji oziroma so opuščena (rudniško območje in objekti, opuščena industrijska 
območja v Ajdovščini, Šempetru-Vrtojbi, MONG ... Predvideno je evidentiranje degradiranih 
območij, priprava programa revitalizacije in pilotne izvedbe v okviru EU programov. 
Z ukrepi prednostne naložbe bo regija spodbujala dvig kakovosti življenja, konkurenčnost 
Nove Gorice, kot regionalnega urbanega središča in njihovega zaledja. Trajnostni razvoj 
Urbanega območja Nove  Gorice bo temeljil na principu notranjega razvoja urbanih območij 
in dobrega funkcionalnega povezovanja z drugimi mesti ter okolico. Nova Gorica, kot mesto 
ima v gospodarstvu pomembno vlogo, kot središče povezav, inovacij, ustvarjalnosti in 
storitev.  
Regijski projekt bo pripravljen tako, da bo podprt skozi instrument celostnih teritorialni 
naložb (CTN). Integralni projekt bo skozi pripravo strategije odgovarjal na izzive urbanega 
razvoja in celovite urbane prenove, ki povezujejo aktivnosti za izboljšanje kvalitete bivalnega 
okolja in varnosti življenja v mestih, energetsko učinkovitost, trajnostno mobilnost in 
dostopnost, razvoj kreativnih industrij, razvoj podjetništva in socialno vključenost. Posebna 
pozornost bo namenjena aktivnostim, ki prispevajo novim delovnim mestom in izboljšanju 
bivalnega okolja. CTN v trajnostni urbani razvoj povezujejo prednostne naložbe predvsem 
tematskih ciljev 4 in 6. 

Ciljna skupina Prebivalci urbanega območja Nove Gorica in širšega somestja, prebivalci urbanih območij 
subregionalnih središč. 

Cilji - Trajnostni razvoj mesta Nove Gorice in subregionalnih središč 

- Krepitev vloge regionalnega središča  
- Krepitev vloge 4. mednarodnega središča  
- Razvoj širšega območja (somestja) za večjo prilagodljivost mesta, ter zagotavljanje 

sinergije med naložbami, 

- Revitalizacija degradiranih območij 
Kazalniki Finančni obseg naložbe v okviru projekta glede na izhodiščno stanje izraženo z indeksom 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

120 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

20 mio EUR 
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Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Upravičenec (MONG) in druge nosilke oziroma partnerske občine 

Nosilec Mestna občina Nova Gorica in subregionalna središča 

Partnerstvo Občine v okviru somestja oziroma interesno povezane občine 

Trajanje Od 2014 do 2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (15 %): 
Skupaj (100 %): 

18.750.000 € 
2.500,000 € 
3.750.000 € 
25.000.000 € 

 

16.3.1.2. Aktivnost 2: Razvoj in krepitev ogroženih območij  

 

Projekt 
Proti poplavna varnost območja ob reki Vipavi (Celovita 
obravnava - gradbeni in drugi ukrepi) 

Opis  V zadnjem desetletju se tako v Republiki Sloveniji kot tudi v celotni EU in na svetu soočamo 
z vedno bolj pogostimi in uničujočimi naravnimi nesrečami, med katere sodijo tudi poplave. 
V zvezi s tem se na zelo različnih nivojih, to je od najvišje EU politične ravni do nacionalne 
politike in stroke do nenazadnje lokalne ravni, gospodarstva in ljudi, ki seveda najbolj 
občutijo posledice ekstremnih poplavnih dogodkov, odpira tudi vedno več vprašanj na temo 
kaj nam je storiti, kako ukrepati, kako se pripraviti in tudi npr. kako na pojavnost, pogostost 
in moč posameznih poplavnih dogodkov vplivajo podnebne spremembe.  
V porečju Soče, predvsem na Vipavi s pritoki in na manjših vodotokih v obmejnem področju 
z Italijo je bilo v poplavnih dogodkih med leti 1990 in 2010 zaradi poplav povzročeno 
povprečno med 20 in 40 % celotne škode na ravni Republike Slovenije.  
Kot odgovor na ta vedno bolj pereč svetovni problem je bila v letu 2007 na EU nivoju 
usklajena in sprejeta poplavna direktiva, ki predstavlja dokument, s katerim se znotraj 
Evropske skupnosti postavlja skupen okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti 
s ciljem zmanjševanja škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino 
in gospodarske dejavnosti.  
Za pospešitev implementacije poplavne direktive so se posamezni projekti zagotovitve 
poplavne varnosti sofinancirali že v okviru Kohezijske politike 2007–2013. V naslednjem 
obdobju 2014–2020 pa je v predlogu OP 2014–2020 predvideno sofinanciranje ukrepov 
poplavne varnosti v okviru prednostne naložbe 2.5.1. Podpora namenskim naložbam za 
prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu - 
Specifični cilj: Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav.  
V okviru te prednostne naložbe bodo podprti gradbeni in ne-gradbeni ukrepi za 
zmanjševanje poplavne ogroženosti. Za izvedbo gradbenih protipoplavnih ukrepov je v 
indikativnem seznamu investicij za sofinanciranje ukrepov poplavne varnosti prednostnega 
pomena za Slovenijo tudi:  

- zmanjševanje poplavne ogroženosti na OPVP-jih v okviru celovitega obvladovanja 
poplavne ogroženosti v porečju Vipave  

 
S skupnim ciljem zagotovitve poplavne varnosti se občine na območjih pomembnega vpliva 
poplav v porečju Soče v okviru svojih pristojnosti in nalog povezujejo na regionalni ravni v 
sodelovanju s strokovnimi institucijami in Regionalno razvojno agencijo Severne Primorske 
z namenom aktivnega sodelovanja s pristojnim Ministrstvom za kmetijstvo in okolje za 
pospešitev priprave ustrezne dokumentacije in izvedbe ukrepov poplavne varnosti na 
območjih pomembnega vpliva poplav predvsem na pritoku Vipava in manjših čezmejnih 
pritokih Soče v obdobju OP 2014–2020.  
Občine na območjih pomembnega vpliva poplav želijo aktivno sodelovati v postopku 
priprave in izvedbe ukrepov zagotovitve poplavne varnosti na območjih posameznih občin. 
Vodne ujme v preteklosti so povzročale veliko škode in omejevale razvoj celotne regije. 
Najhitrejšo pot za dosego tega cilja občine vidijo v organiziranem pristopu in združitvi moči, 
tako na finančnem kot na strokovnem področju. Skupen pristop omogoča, da se poiščejo 
najustreznejše rešitve s tehničnega in stroškovnega vidika 
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ZNAČILNOSTI POREČJA SOČE Z VIPAVSKO DOLINO IN GORIŠKIMI BRDI  
Porečje Soče je zelo razgibano. V geomorfološkem smislu se tu prepletajo visokogorski 
alpski svet, predalpsko hribovje, kraške planote, vinorodna gričevja, široka nižavja in 
mediteransko primorje. Tektonika in relief sta med seboj tesno povezana. Tektonika je bila 
odločilna tudi za razvoj in usmerjenost hidrografske mreže in številnih zavojev, ki jih dela 
Soča vzdolž svojega toka. Rečna mreža je gosta, v celotnem toku ima Soča več kot 60 
pritokov. Med največjimi so Koritnica, Tolminka, Idrijca, Vipava in Ter.  
Velikost porečja: 3400 km2  
Velikost porečja v Sloveniji: 2.250 km2  
Velikost porečja v Italiji: 1.150 km2  
V svojem zgornjem toku med Trento in Kobaridom je Soča izrazito alpskega značaja, pred 
Tolminom pa se umiri, najbolj prav pri Mostu na Soči. Od izliva Tolminke navzgor ima Soča 
ohranjeno svojo naravno strugo. Prvotni relief soške doline je močno preoblikovala 
pleistocenska poledenitev, ko je bila zgornja Soška dolina na debelo zapolnjena z ledom. 
Ledenik je pogosto oviral tok rek in s tem vplival na spremembe vodnih tokov in povzročal 
ojezeritve.  
Na območju Goriških Brd izvira pod Kolovratom reka Idrija. V gornjem toku teče po ozki 
dolini in določa državno mejo med Slovenijo in Italijo. Pri naselju Golo Brdo se dolina razširi. 
Tam reka Idrija zavije v Furlansko ravnino v Italijo. Idrija se sredi ravnine izlije v Nadižo, ki 
se nato združi s hudournikom Terom in vsi skupaj nazadnje končajo v Sočo. Reka Idrija je v 
gornjem toku razmeroma majhen vodotok, v spodnjem toku je Idrija počasna in nezanimiva 
nižinska reka.  
Vipavska dolina ima popolnoma drugačne značilnosti kot območja v zgornjem porečju Soče. 
Je namreč široka flišna uravnana dolina, na obeh straneh ujeta med visoke kraške planote z 
značilnim submediteranskim podnebjem.  
Reka Vipava izvira izpod zahodnega pobočja Nanosa na stiku flišnih tal in nariva krednih 
apnencev, ki gradijo Nanos. Vipava je svojevrstna reka, ki izvira iz več izvirov. Največji izviri 
so na nadmorski višini 98 metrov in se ob najvišjih vodostajih dvignejo do pet metrov. 
Najmočneje izvira Vipava Pod skalco v središču Vipave.  
Hidrografsko zaledje Vipave je obsežno, saj reka zbira vodo tudi z zakraselega obrobja, s 
pobočja Nanosa in Hrušice, katerih skupna površina znaša okrog 140 kvadratnih kilometrov. 
Nekaj vode priteče tudi iz ponikalnic v Postojnski kotlini pri Predjami. Več vode se v Vipavo 
steka nekoliko nižje, kjer se ji priključi najprej potok Močilnik, ki izvira na začetku Vipavske 
doline, in kraški hudournik Hubelj, ki izvira tik nad Ajdovščino in prinaša s seboj vode iz 
vzhodnega dela Trnovske planote. Veliko več pritokov dobi z desne strani, edini večji levi 
pritok je reka Branica, ki se Vipavi priključi v Soteskah pri Saksidu in priteka pod kraško 
prelomnico severno pod Štanjelom. Še nižje se zbranim vodam z desne pridruži še Lijak, ki 
prinaša vode z zahodnega dela Trnovske planote.  
Porečje Vipave: 760 km²  
Dolžina toka: 45,09 km  
Srednji letni pretok: 17,31 m3/s (v obdobju 1971–2000)  
Večina potokov v Vipavski dolini je reguliranih, zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč so bile 
na tem območju izvedene obsežne melioracije. Ti potoki se, potem ko prečijo osrednje flišno 
gričevje, izlijejo v Vipavo, ki teče s počasnim tokom in v številnih meandrih ob južnem robu 
Vipavske doline, tik pod Črnimi hribi.  
Potem, ko Vipava preči Goriško ravnino in pri kraju Miren prečka državno mejo, se v bližini 
Sovodenj izlije v Sočo. Čez Goriško ravan teče potok Koren, ki ima povirje v flišnih 
Kromberških goricah in zato tudi velik odtočni koeficient. Preostalo gričevje na vzhodnem 
robu Goriškega polja odceja Vrtojbica, ki dobiva pritoke izpod Kostanjevice in Stare gore in 
se izliva v Vipavo. 7  
 
STANJE POPLAVNE NEVARNOSTI V POREČJU SOČE  
POPLAVNI DOGODKI V PRETEKLOSTI  
Vsi večji poplavni dogodki na področju republike Slovenije v daljni in bližnji preteklosti so 
povzročili tudi velike posledice v porečju Soče, predvsem na območjih pritoka Vipave in 
manjših čezmejnih pritokih. Še vedno smatramo poplavni dogodek iz leta 1990 kot dogodek 
z največjimi posledicami za družbo. Ujma je takrat zajela 2/3 ozemlja Slovenije.  
V letu 1994 je bila poplavna škoda posledica večjih poletnih kratkotrajnih padavin in poplav 
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majhnih vodotokov s hudourniškim značajem. Med najbolj prizadetimi območji je bilo tudi 
porečje Soče.  
V letu 1998 so trije poplavni dogodki v mesecu oktobru in novembru zajeli območje 1/2 
ozemlja Slovenije (116 občin). Delež škode poplav v oktobru je obsegal 33% celotne škode 
na območju porečja Soče.  
V septembru 2007 so močne nevihte, ki so vztrajale dlje časa na istem območju, povzročile 
izredno velike pretoke na malih in srednje velikih vodotokih Slovenije, vključno z Vipavo v 
porečju Soče.  
V letu 2009 sta bila dva večja poplavna dogodka v marcu in decembru. V marcu je bilo 
prizadeto porečje Vipave in Idrijce s skupno škodo na vodni infrastrukturi 1,75 mio EUR. V 
decembru je poplava zajela 1/3 ozemlja Slovenije. Neposredna škoda je znašala 25 mio 
EUR, 72% na vodni infrastrukturi, 93 % celotne škode je bilo na območju Zgornje Save in 
Soče.  
Izjemne dolgotrajne padavine v letu 2010 so povzročile poplave hudournikov, vodotokov in 
kraških vodotokov na 3/4 območja Slovenije (170 občin).  
Ocenjene škode poplav v porečju Soče so bile za posamezne poplavne dogodke sledeče:  

- leta 2007 4,00 milijone EUR  
- leta 2009 5,00 milijonov EUR  

- leta 2010 30,00 milijonov EUR  
- leta 2012 11,00 milijonov EUR  

 
v obdobju 2007-2012 skupna ocenjena škoda znaša 50,00 milijonov EUR.  
 
STANJE POPLAVNE NEVARNOSTI  
Izdelana analiza tveganj za posamezna porečja RS je definirala:  

- nevarnost - naravni pojav, ki lahko na izbranem območju povzroči škodo  

- ogroženost - okoljsko stanje, ki se pojavi zaradi časovno-prostorskega sovpadanja 
nevarnostnega in škodnega potenciala  

- tveganost - družbenogospodarska dimenzija ogroženosti  
 
POPLAVNA OGROŽENOST IN OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV V 
POREČJU SOČE  
Določanje poplavnih območij temelji na analizi geografskih, geoloških in hidroloških 
značilnosti pokrajine, hidroloških podatkov ter značilnosti vodnega toka, historičnih in 
arhivskih podatkov o preteklih poplavnih dogodkih, že izdelanih poplavnih študij, podatkov o 
škodnih posledicah poplav, presoj tveganja za okolje, bodočih vplivov na pojav poplav z 
upoštevanjem dolgoročnega razvoja in podnebnih sprememb ter drugih značilnosti, 
pomembnih za poplavne dogodke. Poplavna ogroženost je opredeljena kot kombinacija 
verjetnosti nastopa poplavnega dogodka in potencialnih škodljivih posledic.  
V skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 
oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL 288, 06/11/2007) je v letu 2011 Republika 
Slovenija pripravila t.i. predhodno oceno poplavne ogroženosti in na podlagi le-te, po dolgi 
javni razpravi, v letu 2013 določila 61 območij pomembnega vpliva poplav (OPVP) v 
Sloveniji, za katere se upravičeno pričakuje, da na njih v primeru poplav prihaja do največjih 
škod po kriterijih ogroženosti na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti.  
V porečju Soče so določena sledeča območja pomembnejšega vpliva poplav:  

- Podnanos,  
- Vipava,  
- Miren,  

- Nova Gorica,  
- Vrtojba - Šempeter pri Gorici.  

 
In območja s pomembnim čezmejnim vplivom poplav:  

- Brda,  
- Renče-Vogrsko.  

Ciljna skupina - prebivalci obravnavanega območja in  
- poslovni subejkti na obravnavanem območju 

Cilji Neposredni cilji:  
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- zagotovitev poplavne varnosti območij pomembnejšega vpliva poplav v porečju 
reke Soče  

- zagotovitev celovitega koncepta urejanja voda v porečju Soče z izbiro optimalnih 
projektnih rešitev izvedbe ukrepov poplavne varnosti, ki bodo omogočale 
večnamensko rabo in povezovanje finančnih virov različnih sektorjev in posledično 
najustreznejše rešitve s tehničnega, okoljskega in stroškovnega vidika. 
 

Posredni cilji in razvoj širšega področja regije:  
- gospodarstvo - lovstvo in ribištvo, turizem in rekreacijo, infrastruktura, industrija  
- kmetijstvo in gozdarstvo  

- sociala - izboljšanje življenjskih pogojev, trajni dohodek lokalne skupnosti, 
ekonomski učinki, ustvarjanje pogojev za razvoj novih dejavnosti  

- koncept celovite ureditve poplavne varnosti z integriranjem horizontalni načel 
načrtovanja in izvedbe ukrepov varovanja in rabe voda v porečju omogoča:  

- varovanje in obnovo naravne krajine z ohranjanjem in možnostjo razvoja habitatov  
- zagotavljanje zadostnih količin vode v sušnih obdobjih  
- varovanje količin in kakovosti vodnih virov  

- celovit pristop priprave programa ukrepov za povečanje poplavne varnosti 
predstavlja izjemno razvojno priložnost regije Severna Primorska in priložnost 
sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi ukrepov poplavne varnosti s sosednjo 
Republiko Italijo in posledično dodatno racionalizacijo izvedbe programa ukrepov  

 

Kazalniki Obseg investicij v protipoplavno varnost in ukrepe odpravljanja posledic glede na 
izhodiščno stanje izraženo z indeksom. 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

100   

Ciljna vrednost 
kazalnika 

110 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Občine in inštitut RS za vode 

Nosilec Občine v regiji 

Partnerstvo Občine v porečju Soče 
Koordinator projekta (RRA severne Primorske d.o.o.) 
Strokovna podpora s strani strokovne institucije izbrane na podlagi ZJN 

Trajanje Od 2014 do2020 

Financiranje S sredstvi Kohezijskega sklada je predvideno sofinanciranje:  
- gradbenih ukrepov zagotovitve poplavne varnosti na območjih 

pomembnejšega vpliva poplav (OPVP) v porečju Vipave,  

- celovite hidrološko-hidravlične študije porečja Soče.  
 
S sredstvi proračuna RS – Vodni sklad je predvideno sofinanciranje:  

- gradbenih ukrepov zagotovitve poplavne varnosti na območjih 
pomembnejšega vpliva poplav (OPVP) v porečju Vipave,  

- celovite hidrološko-hidravlične študije porečja Soče  
 
in financiranje:  

- priprave projektno-investicijske dokumentacije,  
- odkupa zemljišč.  

 
S sredstvi CBC SLO-IT Kohezijske politike 2014 - 2020 je predvideno 
tudi sofinanciranje sledečih ne-gradbenih ukrepov:  

- vzpostavitev temeljev za skupno napovedovanje visokih voda 
in upravljanje voda ter in monitoring (nadzorovanje) 
predmetnega čezmejnega območja  

- vzpostavitev skupne baze podatkov čezmejnega območja na 
področju voda,  
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- uskladitev načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti  
 
in gradbenih ukrepov.  

- pilotni projekt na manjših čezmejnih pritokih  
 
Z lastnimi sredstvi proračunov občin in zasebnimi sredstvi pa je 
predvideno sofinanciranje sinergijskih projektov razvoja regije v 
povezavi z ukrepi zagotavljanja poplavne varnosti kot lastna udeležba 
sredstvom sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 EU sredstva – ESRR in Kohezijski sklad (75 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (10 %): 
Zasebna sredstva in sredstva Vodnega sklada (5 %): 

Skupaj (100%): 

11.250.000 € 
1.500.000 € 
1.500.000 € 
750.000 € 
15.000.000 € 

 

Projekt 
Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih skupnosti 
na nesreče in okoljska tveganja v Severno Primorski regiji 

Opis  Današnje družbe so čedalje bolj izpostavljene vsem vrstam tveganj oziroma 
nepričakovanim dogodkom, bodisi naravnim ali tehnološkim, ki imajo lahko resne posledice 
tako za okolje kot tudi prebivalstvo, hkrati pa zavirajo gospodarsko rast in manjšajo 
konkurenčnost države ali regije. Naravne nesreče ogrožajo ekosisteme, biotsko 
raznovrstnost, trajnostni razvoj in družbeno kohezijo. Z inovativnimi koncepti in metodami 
na področju prepoznavanja tveganj, preprečevanja nesreč in obvladovanja kriznih razmer 
bomo prispevali k izboljšani varnosti in učinkovitejšem obvladovanju kriznih razmer na 
nivoju lokalnih skupnosti in regije. V ciklu obvladovanja nesreč imajo regionalni in lokalni 
organi odločilno vlogo, zato je dejavno vključevanje teh organov v oblikovanje in izvajanje 
strategij za zmanjševanje tveganja in preprečevanje nesreč najboljši način, da se zagotovi 
razvoj čim učinkovitejših in funkcionalnih rešitev. Pri tem je pomembno tudi posvetovanje z 
javnimi in zasebnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s prostovoljnimi organizacijami, in 
njihovo sodelovanje v tem procesu. Proaktiven pristop k obvladovanju nesreč je 
učinkovitejši in cenejši od pristopa, ki temelji zgolj na reagiranju na nesreče. Poznavanje 
lokalnega geografskega, gospodarskega in socialnega konteksta je bistvenega pomena za 
preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Odpornost skupnosti 
pomeni sposobnost ohranjanja delovanja kritičnih sistemov, tudi v izrednih in stresnih 
razmerah, sposobnost učinkovite prilagoditve na spremembe v fizičnem, socialnem ali 
ekonomskem okolju, samozadostnost/neodvisnost, ko so zunanji viri nedostopni in 
sposobnost učenja iz izkušenj za dolgoročno izboljševanje in napredek. 

S projektom bomo izboljšali pripravljenost in odziv lokalnih skupnosti na nepričakovane 
dogodke (nesreče, katastrofe) preko poglobljene analize trenutne stopnje odpornosti 
lokalne skupnosti na nesreče ter razvoja in implementacije inovativnega modela odpornosti 
lokalne skupnosti na nesreče.  

V okviru projekta bomo razvili inovativno orodje za oceno stopnje odpornosti lokalnih 
skupnosti na nesreče ter inovativno interaktivno spletno orodje za kontinuirano 
informiranost, izobraževanje, usposabljanje in zagotavljanje strokovnosti vseh vpletenih v 
postopke odziva na nesreče. Okrepili bomo povezovanje in sodelovanje vseh služb, 
odgovornih za odziv na nesreče (župan, civilna zaščita, gasilci, društva, prebivalstvo …). Na 
ravni lokalnih skupnosti bomo izboljšali predvidevanje tveganj, okrepili povezovanje 
skupnosti s civilno zaščito in ostalimi agencijami, pripomogli h grajenju čuta za skupnost in 
socialni kapital ter k izgradnji kolektivne odgovornosti za zmanjšanje socioekonomskega 
vpliva, ki ga povzročijo nepričakovani dogodki, nesreče in katastrofe.   

Ciljna skupina Lokalne skupnosti Severne Primorske, občine v Severno Primorski regiji, službe civilne 
zaščite v severno-primorski regiji, prostovoljna in poklicna gasilska društva v severno-
primorski regiji, druge prostovoljne organizacije v severno-primorski regiji, lokalno 
prebivalstvo v severno-primorski regiji, ostala splošna in zainteresirana javnost. 

Cilji Splošni CILJI:  
- Izboljšati stopnjo odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče in druge nepričakovane 
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dogodke 
- Izboljšati varnost in kakovost življenja lokalnega prebivalstva 

- Spodbuditi gospodarski razvoj regije (višja gospodarska rast in konkurenčnost 
gospodarstva) 

- Zmanjšati stroške, povezane z naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči 
človek 

- Ozavestiti prebivalstvo in strokovno javnost o kolektivni odgovornosti za odpornost 
skupnosti na nesreče 
 

Specifični cilji: 

- Ustvariti nabor učinkovitih dobrih praks in poglobljeno analizo teoretičnih 
konceptov s področja preprečevanja in obvladovanja nesreč  

- Izdelati učinkovito orodje za celovito oceno stopnje odpornosti lokalnih skupnosti 
na nesreče 

- Izvesti analizo odpornosti lokalnih skupnosti v posameznih občinah severno-
primorske regije in primerjalno analizo občin 

- Razviti celovit inovativen model odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče in ga 
pilotsko implementirati v posameznih občinah severno-primorske regije 

- Izboljšati koordinacijo med akterji, izboljšati komunikacijo in pretočnost informacij v 
organizacijski hierarhiji, zvišati produktivnost, motiviranost in zaupanje akterjev, 
zagotoviti učinkovitejše delovne time,  večjo koherentnost med deležniki s ciljem 
uspešnega reševanja težav 

- Okrepiti povezovanje in sodelovanje vseh služb in deležnikov, odgovornih za odziv 
na nesreče (župan, civilna zaščita, gasilci, reševalne enote, policija, vojska, 
prebivalstvo …) 

- Razviti smernice in priporočila za učinkovitejše politike in strategije s področja 
obvladovanja nesreč na nacionalnem nivoju 

- Organizirati dogodke za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih projekta 
ter izobraževanj za boljšo pripravljenost na krizne dogodke in nesreče 
 

Rezultati projekta: 
- Inovativno orodje za analizo odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče (izboljšanje 

odzivnosti in povečanje varnosti pred nesrečami) 
- Skupna/regionalna spletna platforma za prenos znanja, usposabljanje, 

informiranje, povezovanje in popis virov (večje informiranost vseh ciljnih javnosti) 

Kazalniki Izdelana orodja za analizo odpornosti LS na nesreče 
Skupna regionalna platforma  

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Inovativno orodje za analizo odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče – 0  

- Skupna/regionalna spletna platforma za prenos znanja, usposabljanje, 
informiranje, povezovanje in popis virov – 0  

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Inovativno orodje za analizo odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče – 1 

- Skupna/regionalna spletna platforma za prenos znanja, usposabljanje, 
informiranje, povezovanje in popis virov – 1 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Lokalne skupnosti  in nosilec 

Nosilec RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica  

Partnerstvo Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina 
Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Renče – Vogrsko, OBČINA Šempeter – Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava, 
Mednarodni inštitut i-RESC 

Trajanje 2015 – 2018  

Financiranje EU sredstva - CBC (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Lastna sredstva (15 %): 
Skupaj (100 %): 

1.500.000 € 
200.000 € 
300.000 € 
2.000.000 € 
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16.3.1.3. Aktivnost 3: Evropsko teritorialno združenje 

 

Projekt Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS-GO (CTN) 

Opis  Leta 2011 so tri obmejne občine, Mestna občina Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba na 
slovenski ter Občina Gorica na italijanski strani, ustanovile Evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje, ki so ga poimenovale »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), 
Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)” / Območje občin: 
Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba 
(SLO)«, s kratico EZTS GO. 
Gre za nov način upravljanja čezmejnega prostora, ki lahko postane edinstven primer v 
Evropi po zaslugi posebne obmejne strukturiranosti mestnega konglomerata, zaradi katere 
je mogoče tri mesta obravnavati kot “unikum”. 
 
Strateške usmeritve EZTS GO 

Prednsotne usmeritve EZTS GO so skladne s prioritetnimi tematskimi ciljem EU: 

- vlaganje v rast in nova delovna mesta, 
- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (konkurenčnost, zaposlovanje in 

usposabljanje), 

- podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih (ukrepi za 
doseganje boljšega stanja okolja, trajnostno rabo energije in trajnsotno mobilnost 
ter učinkovito upravljanje z viri), 

- spodbujanje socilanega vključevanja. 
EZTS GO prednostno izpostavljena tri področja, in sicer skupne storitve na področju 
zdravstva, ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine ter povezovanje in promocija 
turistične ponudbe s poudarkom na reki Soči ter spodbujanje ekonomske prenove območja 
nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi.  

Ciljna skupina Prebivalci obravnavanega območja EZTS GO. 

Cilji Cilji regijskega projekta EZTS Go so skladni s strateškimi usmeritvami in prioritetnimi 
tematskimi cilji EU: 

- nova delovna mesta z vzpostavitvijo skupne in povezane  turistične infrastrukture 
in ponudbe ter z vzpostavitvijo logističnega centra na območju nekdanjega MMP 
Vrtojba 

- izboljšanje stanja okolja in podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 
sektorjih (ukrepi za doseganje boljšega stanja okolja, trajnostno rabo energije in 
trajnsotno mobilnost ter učinkovito upravljanje z viri) 

- spodbujanje socialnega vključevanja. 

Kazalniki Finančni obseg naložbe v okviru projekta glede na izhodiščno stanje izraženo z indeksom 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Finančni obseg naložbe v okviru projekta glede na izhodiščno stanje izraženo z 
indeksom : 100 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Finančni obseg naložbe v okviru projekta glede na izhodiščno stanje izraženo z 
indeksom : 112 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

EZTS GO in lokalne skupnosti: MONG, Šempeter-Vrtojba 

Nosilec EZTS GO in partnerske občine 

Partnerstvo Občine na območju EZTS GO: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, 
Občina Gorica 

Trajanje Od 2014 do 2020 

Financiranje EU sredstva - CBC (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (15 %): 
Skupaj (100 %): 

4.500.000 € 
600.000 € 
900.000 € 
6.000.000 € 
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16.3.2. UKREP 2: Krepitev dostopnosti in trajnostne mobilnosti v 

podporo konkurenčnosti regije 

16.3.2.1. Aktivnost 1: Razvoj prometne infrastrukture in trajnostne 

mobilnosti 

 

Projekt 
Četrta razvojna os – 4. ROS in krepitev cestnih povezav z 
regijskim središčem 

Opis  Za severni in severovzhodni del Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, znotraj tega 
predvsem za območje Zgornjega Posočja in Cerkljanskega, je značilna slaba dostopnost do 
avtocestnega omrežja in do večjih urbanih središč v regiji in Sloveniji. S ciljem izboljšati 
prometno varnost, dostopnost in posledično prispevati k izboljšanju konkurenčnosti 
gospodarstva tega dela Severne Primorske regije je bila že v Resolucijo o nacionalnih 
razvojnih projektih 2007–2013 ter v Regionalni razvojni program Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) 2007–2013 umeščena 4. Razvojna os (4. ROS). 
Ta poteka od Robiča (meja z R Italijo)–Kobarida–Tolmina–Dolenje Trebuše–Želina, s 
potekom enega kraka prek Gorenje vasi do Škofje Loke in Jeprce, drugega pa prek Idrije do 
Logatca, torej povezuje dve razvojni regiji, Severno Primorsko in Gorenjsko, in ju odpira 
navzven do čezmejnih trgov Avstrije in Italije ter mednarodnega trga. Poleg navedene 
povezave je za Zgornje Posočje pomembna kvalitetna in varna povezava cestne povezave 
do Nove Gorice, ki je najbližja povezava na avtocesto oziroma hitro cesto. 
Na 4. ROS-i so bile na območju Severne Primorske izvedene posodobitve na odsekih med 
Kobaridom in Bovcem, večji investiciji pa se izvajata na odsekih Bača–Dolenja Trebuša in 
deloma Dolenja Trebuša–Želin. 
Izgradnja 4. ROS-i postaja v času, ko se EU in znotraj nje Slovenija usmerja h krepitvi 
konkurenčnosti gospodarstva in povečanju zaposlovanja, vitalnega pomena za nadaljnji 
razvoj gospodarskih družb in tudi turizma na območju Zgornjega Posočja in Idrijsko-
Cerkljanskem območju. Zato je nadaljnja izgradnja 4. ROS-i eden ključnih projektov regije 
za naslednje programsko obdobje.  
Poleg nujne izboljšave povezanosti oziroma odpiranja severo-zahodnega dela regije je 
šibka prečna povezava med Idrijo in Ajdovščino, kar je z vidika povezanosti Idrije z regijskim 
središčem (Novo Gorico) ter čezmejnim prostorom, pereče. Prav tako so šibke povezave 
Goriške regije z Obalno-Kraško regijo, torej navezava na Kras. 

Ciljna skupina Prebivalci gorenjske in severnoprimorske regije, gospodarski subjekti med severno Italijo in 
Ljubljano. 

Cilji Povezati Gorenjsko in Severnoprimorsko regijo tako, da bo pot med obema bistveno krajša 
in prevozna čez vse leto ter tako, da bo okoljsko vzdržna ter v podporo gospodarstvu. 

Kazalniki Novozgrajene in rekonstruirane cestne povezave v km (državno cestno omrežje na S-Z 
delu regije 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

100   

Ciljna vrednost 
kazalnika 

106 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Direkcija RS za ceste 

Nosilec Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Partnerstvo Lokalne skupnosti na območju prometne povezave 4. ROS in podporne institucije 

Trajanje Od 2014 do 2020 

Financiranje EU sredstva - transnacionalni programi (5 %): 
Nacionalna sredstva (85 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (10 %): 
Skupaj (100 %): 

1.000.000 € 
17.000.000 € 
2.000.000 € 
20.000.000 € 
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Projekt Razvoj regionalnega kolesarskega omrežja 

Opis  Kolesarske povezave v Severno Primorski (Goriški Razvojni regiji) so v glavnem 
nepovezane, predvsem daljinske, glavne in regionalne. Boljše stanje je na področju 
občinskih kolesarskih povezav. Obseg zgrajenega državnega kolesarskega omrežja je 
izjemno nizek. Osnovne smeri državnih kolesarskih povezav so določene v kartografskem 
delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in 
dolgoročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95, 15. 6. 1995). 
Osnovno izhodišče za umeščanje povezav v prostor je Zasnova  državnega kolesarskega 
omrežja v Republiko Sloveniji /Ministrstvo za promet, DRSC, 2005)/ ter usmeritve k 
spodbujanju in krepitvi trajnostne mobilnosti.  

V okviru projekta je predviden sistematični pristop k preverjanju, zagotavljanju pogojev, 
konkretizaciji ter izgradnji kolesarskih povezav na eni strani, ter na drugi k izvajanju 
vzporednih aktivnosti, za večanje uporabe kolesa, kot prevoznega sredstva za vsakodnevno 
rabo, kot turistične namene, izgradnja dopolnilne infrastrukture (izposojevalnic, kolesarskih 
izhodišč in počivališč,…) ter  priprava turističnih produktov vezanih na kolesarstvo,…  
Izhodišče projekta bodo rezultati regijskega projekta Zasnova regionalnega kolesarskega 
omrežja Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, ki se bo predvidoma zaključil januarja 
2015. Projekt potek v sodelovanju vseh občin v regij ter Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor/DRSC. 

V okviru konkretizacije predvidenih povezav/tras je predvidena izdelava idejnih zasnov 
posameznih povezav /tras, priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo, investicijske dokumentacije ter 
pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj za posege v prostor. Namen obravnave 
kolesarskih povezav v obliki in  obsegu tehnične projektne in investicijske dokumentacije ter 
s pridobljenimi upravnimi dovoljenji je, umestitev le-teh v načrt razvojnih programov države 
ter pridobitev sredstev za sofinanciranje s ciljem realizacije investicij v izgradnjo varnih 
kolesarskih povezav.   

Izgradnja državnega kolesarskega omrežja je v pristojnosti države. Z usklajenim 
načrtovanjem želimo pridobiti najoptimalnejše rešitve ter usklajenost državnega omrežja z 
občinskim. 
Z ustreznim načrtovanjem dinamike izgradnje oziroma vzpostavitve kolesarskih povezav 
želimo omogočiti  uravnotežen razvoj komunikacij s kolesom, čim boljšo dostopnost do vseh 
območij v regiji, povezavo s čezmejnim  kolesarskim sistemom ter izboljšati kakovost 
prometnih storitev v smislu izboljšanja prometne varnosti, racionalne rabe energije in 
zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. 
Za celovito in povezano načrtovanje in izvedbo kolesarskih povezav  bomo sledili končnim 
ciljem: 

- vzpostavitev sklenjenega, krajinskim lastnostim prilagojenega kolesarskega 
omrežja, z vzpostavljenimi navezavami na lokalno kolesarsko omrežja oziroma 
povezave, 

- navezavi kolesarskega omrežja na postajališča javnega potniškega prometa in 
železnice ter parkirne površine za motorna vozila, 

- opremljenosti kolesarskih povezav z ustrezno dodatno tehnično-servisno 
infrastrukturo, 

- izgradnji in preurejanju novih povezav, kjer ni možno uporabiti obstoječih primernih 
malo prometnih cest, 

- glede na državni interes preuredimo ustrezne poljske poti, gozdne ceste ali 
opuščene trase drugih infrastruktur, v kolesarske poti. 
 

Osnovni (investicijski) ukrepi, ki jih načrtujemo v okviru projekta: 
- predvidene novogradnje samostojnih kolesarskih poti, 

- gradnja kolesarskih stez in pasov ob rekonstrukciji obstoječih cest, 
- ureditev cest skozi naselja, 
- modernizacija kolovozov, gozdnih in poljskih poti in preureditev v kolesarske 

povezave, 
- spremljajoča infrastruktura in servis. 

 
Osnovni cilji: 

http://www.prc.si/
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- spodbujanje zanimanja za kolesarjenje in ustrezna zagotovitev varnejših pogojev 
ter zagotovitev osnovne kolesarske infrastrukture naj bi podvojili število potovanj s 
kolesi, 

- z minimalnimi stroški ureditev in označitev čim več obstoječih  maloprometnih cest, 
ki so primerne za vodenje kolesarjev skupaj z motornim prometom in so 
namenjene daljinskemu kolesarjenju, 

- izgradnja vsaj 5 km samostojnih kolesarskih površin letno,  
- uvajanje enotnega načela označevanja kolesarskih povezav v regiji. 

Za razvoj kolesarskega turizma, je potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki torej 
zajema izgradnjo osnovne infrastrukture (kolesarskih tras), poleg tega še: 

- postaviti sistem za informiranje, ki zajema usmerjevalne table, informativne table, 
interaktivne internetne portal, kolesarski zemljevidi mest, ipd.,  

- vzpostaviti mrežo sekundarne kolesarske infrastrukture: izposoja koles, servis 
koles, prevoz koles z javnimi prometnimi sredstvi: vlak, avtobus, P&R, Počivališča 
za kolesarje, infrastruktura za polnjenje e-koles, omarice za kolesarje 
(shranjevanje čelad in druge male opreme), javne kolesarske tlačilke, samo-
popravljalnice koles, ipd. 

- oblikovanje turističnega produkta in programov (tematske poti, dogodki in 
prireditve, izobraževalni programi,…). 
 

Okvirne faze projekta: 
Faza I:  

- Izdelava idejne zasnove poteka kolesarskih stez na območju posameznih regij 
- Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Faza II: 

- Izdelava strokovnih podlag za prostorske akte 
- Izdelava manjkajočih prostorskih dokumentov 
- Priprava predinvesticijske zasnove (PIZ) 

- Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
- Izdelava projektov za izvedbo (PIZ) 
- Izdelava vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje kohezijske politike 2014 – 

2020 
Faza III: 

- aktivnosti za zasnovo, vzpostavitev in izvajanje programov. 

Ciljna skupina Kolesarji: vsakodnevni uporabniki, obiskovalci in rekreativci 

Cilji - Ustrezna infrastruktura (kolesarske povezave)zagotoviti 
- Turistični produkti s poudarkom na kolesarjenju 

- Povečati delež mobilnosti prebivalstva z vidika trajnostne mobilnosti 

Kazalniki Obseg zgrajenih kolesarskih državnih kolesarskih povezav v regiji  

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

6 km 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

5 km/leto 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Občine in DRSC 

Nosilec MZIP 

Partnerstvo Občine v regiji 

Trajanje 2014-2020 

Financiranje EU sredstva - ESSR (75 %): 
Nacionalna sredstva (20 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (15 %): 
Skupaj (100 %): 

9.000.000 € 
2.400.000 € 
600.000 € 
12.000.000 € 

 
 

http://www.prc.si/
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Projekt 
Projekti krepitve trajnostne mobilnosti 
Podprojekti: Načrt trajnostne mobilnosti in prometna strategija, 
urejanje mirujočega prometa, peš cone,… 

Opis  Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem 
zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo 
energije. 
Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja 
razvoj gospodarstva. 
Promet je kljub velikemu napredku in dvigu življenjske ravni postal resna grožnja okolja in 
kakovosti življenja v mestih. V urbanih okoljih postaja promet glavni onesnaževalec ozračja 
(prašni delci, dušikovimi oksidi in ozon) in zelo pomemben dejavnik preoblikovanja prostora. 
Z ukrepi prometne politike želimo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju 
zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in 
manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.  
Glavne usmeritve za prihodnost so: 

- vzpodbujanje javnega potniškega prometa,  
- izboljšanje pogojev za dejavnost prevozov in za varnost v prometu ter  

- promocija intermodalnosti. 
Torej kombiniranja različnih prevoznih sredstev na poti od točke A do točke B. V sklop 
kombiniranja sodi koncept »park and ride«, pri katerem se kombinira uporabo avtomobila in 
mestnega avtobusa ali kolesa. V zadnjem času pa se pojavlja tudi projekt »bike sharing«, ki 
predstavlja obliko kratko časovnega najema oziroma izposoje koles. 
  
Predvideni projekti s področja trajnostne mobilnosti v regiji: 

- Izdelava celostnih prometnih strategij, 

- Ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP (pločniki, kolesarske steze), 
- Ureditev parkirišč za kolesa, 
- Ureditev JPP postajališč, 

- Ukrepi trajnostne parkirne politike, 
- Izobraževalno ozaveščevalne aktivnosti o trajnostni mobilnosti, 
- Izdelava mobilnostnih načrtov, 

- Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti, 
- Vzpostavitev okoljskih con, 
- Sistem P+R v RS, 
- Nakup voznih sredstev za prevoz potnikov po železnici, 

- Postavitev polnilnih postaj na zemeljski plin in elektro polnilnic. 
 

Celostno načrtovanje, osnovna trajnostnega prometa, je osredotočeno na ljudi, ne na 
promet. Vzpostavljanje trajnostne mobilnost  je pomembno tako z vidika prometa kot 
gospodarskega vidika – razvoja turizma. Predvsem želimo zagotoviti usklajene kombinirane 
oblike prevozov za obiskovalce, kot so (vlak–kolo, avto–vlak, avtobus–vlak …). 
Kolesarjenje je tako eden od tistih trajnostnih produktov v Sloveniji, ki imajo izjemen 
turistični potencial in lahko postane eden od stebrov zelenega turizma. Zato pa je ključno 
ustrezno načrtovanje, skladen razvoj in uspešno trženje. Ker so kolesarske povezave ene 
izmed ključnih ukrepov v okviru ukrepov trajnostne mobilnosti, se je regija odločila za 
pripravo samostojnega regijskega projekta vezanega na kolesarske povezave. 

Ciljna skupina Prebivalci in obiskovalci regije 

Cilji - Pripravljena strategija trajnostne mobilnosti in prometni načrt regije 

- Povečanje deleža potnikov v javnem prometu  
- Vzpostavljene peš poti 
- Izboljšanje intermodalnosti 

- Vzpostavljeni prometni režimi z urejenim mirujočim prometom 
- Izvedeni drugi ukrepi s področja trajnostne mobilnosti 

Kazalniki - Pripravljeni izhodiščni regijski dokumenti s področja trajnostne mobilnosti 

- Izveden regijski ukrepi 

Izhodiščna 
vrednost 

- Število regijskih dokumentov v izhodiščnem letu 2013: 0 
- Število izvedenih regijskih ukrepov v letu 2013: 0 

http://www.prc.si/
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kazalnika (2013) 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Št. izhodiščnih regijskih dokumentov: 2 
- Izvedeni regijski ukrepi: 5 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Občine in MRRA 

Nosilec ICRA d.o.o. Idrija 

Partnerstvo RDO Smaragdna pot, TNP, Urbanistični inštitut, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS 
za ceste, Slovenske železnice, vse občine Goriške razvojne regije, Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, Zavod za gozdove – OE Tolmin, društva. 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (75 %): 
Nacionalna sredstva (10 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (15 %): 
Skupaj (100 %): 

7.500.000 € 
750.000 € 
1.500.000 € 
9.750.000,00 € 

 

Projekt Intermodalni logistični center Vrtojba 
Opis  Konzorcij GOLOG načrtuje na lokaciji nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba 

in na površinah nekdanjih gospodarskih subjektov ABK, CIMOS, Vozila Gorica skupaj z 
državo in Občino Šempeter-Vrtojba urediti LOGISTIČNI CENTER VRTOJBA. (v 
nadaljevanju: LC Vrtojba ) 
LC Vrtojba je v skladu z nacionalnimi programskimi usmeritvami uvrščen na državni ravni v 
skupino sedmih logističnih centrov državnega pomena. 
Konzorcij bo preko javnega-zasebnega partnerstva ali na način, ki ga bo določil javni partner, 
izvedel ureditev in izgradnjo potrebnih površin LC Vrtojba ter površine prevzel v upravljanje. 
Nepremičnine infrastrukturnega značaja se po izgradnji prenesejo v trajno last občin za 
potrebe delovanja logističnega centra, ostale nepremičnine ostanejo v lasti konzorcija ali 
posameznih družb članov konzorcija. 
Konzorcij bo skupaj z italijanskimi partnerji SDAG pripravil in izvedel poslovni model 
skupnega trženja in upravljanja logističnega centra. 
Konzorcij bo skupaj z državo in občinami Goriške regije pripravil in vodil aktivnosti projekta in 
sicer v več zaključenih sklopih/fazah. Predvideno sofinanciranje je iz EU (infrastruktura in 
spodbujanje podjetništva) in lastnih sredstev 
Prioritetna aktivnost, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti je zagotovitev namenskih površin v 
OPN ter nakup oziroma pridobitev (prenos) zemljišč in objektov v last lokalne skupnosti.  
Pomembno je usklajevanje in priprava projektov ureditve cestnih in železniških povezav v 
Vrtojbi med RS Italijo in R Slovenijo. 
Lokacija na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu v Vrtojbi  ima vse atribute za razvoj 
sodobnega logističnega centra: leži ob avtocesti, ki povezuje vzhod z zahodom Evrope, v 
neposredni bližini je železniška povezava, leži v neposredni  bližini treh pristanišč, 
mednarodnega železniškega vozlišča v Cervignanu in letališča Ronki. Lokacija je v 
neposredni povezavi z V. evropskim prometnim koridorjem, ki vodi od Barcelone preko 
Torina do Kijeva. 
Z ureditvijo LC Vrtojba na slovenski strani meje se bo skupaj z že zgrajenim italijanskim 
oblikovala kvalitetna ponudba za skupni nastop,skupaj s SDAG ( IT ), v širšem evropskem 
prostoru. s tem namenom bodo v konzorcij vključene družbe s širšega območja Slovenije in 
Italije.  
Predvideno je preoblikovanje obstoječih in oblikovanje novih produktov, (intermodalnost, 
dodelavni posli, zbirniki, distribucija palet in paketov, hramba blaga za naročnika, 
specializacija blagovnih znamk značilnih za območje: vino, kmetijski produkti,…. ), 
povezovanje konzorcija s tujimi partnerji v tržne mreže,  ter uvajanje novih višjih standardov 
trženja in upravljanja produktov. 
Na Goriškem so se v preteklosti oblikovale številne manjše avtoprevozniške in logistične 
družbe, ki so kljub hudi gospodarski krizi ostale pri življenju, in predstavljajo ob dobri 
organizaciji potencial za nadaljnji razvoj transporta in logistike v širši regiji.  
Z ureditvijo LC Vrtojba se bodo povečali blagovni tokovi skozi območje, povečal obseg 
logističnih storitev in dodelavnih poslov in s tem posledično odpirala nova delovna mesta. 

http://www.prc.si/
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Pri urejanju LC Vrtojba se bo v smislu dviga kvalitete storitev in racionalizacije poslovanja 
uvajalo nove tehnološke prijeme, in uvedlo zadnje novosti s področja informacijskih 
tehnologij  pri upravljanju s transportom in logistiko blaga. 
Pri investicjskih projektih se bo sledilo zahtevam za zmanjšanje vplivov na okolje. Z 
uvajanjem intermodalnosti LV Vrtojba pripomogel k racionalizaciji transporta in zmanjšanju 
izpustov v okolje. 
 
Predvidene faze projekta: 

1 Zagon projekta: 
- Analiza stanja   

- Analiza razvojnih možnosti LC 
- Ustanovitev konzorcija GOLOG 
- Oblikovanje ciljev projekta  
- priprava predhodne študije LC 

 
2 Načrtovanje projekta 

2.1. Temeljni načrt projekta 
- povpraševanje in tržna analiza  

- oblikovanje produkta  
- oblikovanje koncepta razvoja LC, z vizijo in ter s planom kratkoročnih, 

srednjeročnih in dolgoročnih aktivnosti 

- predlog investicij potrebnih ta razvoj LC  
- terminski plan   
- ocena stroškov predvidenih  

- ekonomika investicijskih projektov 
- finančna konstrukcija  
- vključevanje strateških in finančnih partnerjev 

2.2. Poslovni načrt 
2.3. Načrt trženja in upravljanja logističnega centra 
2.4. Načrt investicijskih projektov 

 
3 Izvedba in zaključevanje projekta 

3.1. Pridobivanje potrebnih zemljišč in objektov 
3.2. Izvedba investicijskih projektov po fazah 
3.3. Organizacija trženja in upravljanja logističnega centra 

Ciljna skupina - konzorcij GOLOG 
- občine Goriške statistične regije 
- območje EZTS GO 
- gospodarski subjekti v širšem območju  ( SLO + ITA ) 

- lokalno prebivalstvo 
Cilji NAMENSKI CILJ :    

- Učinkovita organizacija trženja in upravljanje LC Vrtojba v sodelovanju z italijanskim 
partnerjem SDAG 

- Izgradnja in prostorska ureditev LC Vrtojba na slovenski strani meje. 
 
OPERATIVNI CILJI:   

- Priprava in izvedba poslovnega modela trženja in upravljanja LC Vrtojba  
- Prometna in prostorska povezava območja LC na I in SLO strani v enoten LC 
- Vzpostavitev skupnega upravljanja  

- Ureditev površin za potrebe intermodalnega terminala 
- Ureditev skladiščnih, manipulativnih in prometnih površin 
- Ureditev površin za izvajanje dejavnosti LC Vrtojba: pisarniške površine, mehanična 

delavnica, servisni prostori, črpalka za gorivo, pralnica tovornjakov,… 
Kazalniki - Urejene površine v okviru LC Vrtojba 

- Nova delovna mesta  
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Urejene površine: 0  
- Število delovnih mest: 0 

Ciljna vrednost - Urejene površine: 3.000 ha 

http://www.prc.si/
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kazalnika - Število delovnih mest: 20 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Konzorcij 
 

Nosilec Občina Šempeter-Vrtojba 

Partnerstvo Ostale občine goriške statistične regije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za  
pravosodje in javno upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 

- konzorcij Golog s člani: 
- Resped transport d.o.o. 

- Pintarsped d.o.o. 
- Klaut d.o.o. 
- Vies d.o.o. 

- Go-impex d.o.o. 
- Semenič transport d.o.o. 
- Fimtech d.o.o. 
- Log-net  

- Marušič s.p. 
- Intertranscargo srl 

Trajanje 2014–2020 

Financiranje EU sredstva  (ESSR, Kohezijski sklad) (65 %): 
Nacionalna sredstva (20 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (1 %): 
Zasebna sredstva (14 %): 

Skupaj (100 %): 

16.900.000 € 
5.200.000 € 
26.000 € 
3.640.000 € 
25.766.00 € 

 

Projekt Regijski poligon varne vožnje 
Opis  Avto-moto poligon je arhitekturno področje, ki je zgrajeno iz več sklopov, predvsem 

vadbenih površin.  
Avto poligon je namenjen širši populaciji in sicer: mladim voznikom za opravljanje izpita 
varne vožnje, otrokom za učenje vožnje mini motorjev, dirkačem za treniranje in tekmovanje 
v vseh avto-moto športnih kategorijah, amaterjem za preizkušanje svojih zmogljivosti v hitri 
vožnji, razvoju na področju tehničnih športov (pr. električni gokart) …  
Podporna infrastruktura, kamor spadajo: sanitarije, poslovni prostori, delavnice, prostor za 
gledalce, boksi za tekmovalce, predavalnica … 
Namen poligona 

 je izpopolnjevanje znanja na področju prometne varnosti, izboljšanje varnosti v prometu in 
omogočanje zabave za vse obiskovalce, ljubitelje in tekmovalce. 
Analiza potreb:  

velika večina prebivalstva v našem delu Evrope se vozi z lastnimi vozili in imajo vozniška 
dovoljenja. Delež teh voznikov raste. Imamo zelo visoko stopnjo motorizacije (leta 2010 je 
povprečno slovensko gospodinjstvo (2,5 člana) imelo več kakor en avtomobil, vir: 
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=418), torej pričakujemo da je na cesti 
veliko in vedno več neizkušenih, prehitrih ali z glavo odsotnih voznikov.  
Trajnostni, ekonomski in prostorski razvoj je skladno z osnutki državnih programskih 
dokumentov opredeljen v dolgoročni razvojni viziji države. Dejstvo je, da v Goriški razvojni 
regiji ni infrastrukture, ki bi omogočala varno vožnjo, potrebe pa so velike, zato je umestitev 
poligona varne vožnje v regijo smiselna. Lokacija objekta je primerna, saj okoljevarstveniki 
(Zavod za zaščito narave in naravne dediščine) nimajo nikakršnih zadržkov proti umestitvi  
poligona na to lokacijo, sklada se tudi s prostorskimi načrti občine, lastniki zemljišča se s 
posegom strinjajo in ga podpirajo, bližina državne meje (prihod tujega kapitala), podnebje, 
ki je ugodno za tovrstne aktivnosti na prostem. 

Ciljna skupina Otroci, mladostniki, vozniki začetniki, izkušeni vozniki, športni vozniki, razvojniki, avtošole, 
policija, starejši, ljubitelji avto-moto športa ... 

Cilji Cilj projekta je izvajanje nacionalnih ukrepov in politik, zmanjšati število nesreč in povečati 
mobilnost prebivalcev, znižanje izpustov v ozračje, ustvariti zelena delovna mesta, ustvariti 
nov turistični produkt z uporabo obnovljivih virov, pripomoči k večji varnosti v cestnem 
prometu, pripomoči k večji strpnosti udeležencev v prometu ...  

http://www.prc.si/
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Kazalniki - Število delavnih mest 
- Obseg urejenih površin v hektarjih (zapuščena, degradirana območja), (število 

vključenih v programe, število novih produktov (inovaciji), zmanjšanje izpustov 
plinov ...) 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (2013) 

- Število delavnih mest: 0 

- Obseg urejenih površin v hektarjih: 0 

Ciljna vrednost 

kazalnika 
- Število delavnih mest: 10 
- Obseg urejenih površin v hektarjih: 3 

Viri podatkov  za 

spremljanje 

kazalnikov 

nosilec projekta 

Nosilec GAS Vrtojba 

Partnerstvo Predvideni partnerji: zainteresirane občine Goriške regije, Letrika d.d., HIT d.d., KŠTM 
Šempeter-Vrtojba, AMZS … 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva - ESSR (75 %): 
Zasebna sredstva (25%)  

Skupaj (100 %): 

1.875.000 € 
625.000 € 
2.500.000,00 € 

 

16.3.2.2. Aktivnost 2: Razvoj kakovostne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije 

 

Projekt 
Gradnja, vzdrževanje in upravljanje odprtega širokopasovnega 
omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij v občinah Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije 

Opis  V letu 2010 je bilo ob sklenitvi konzorcijske pogodbe med 10 občinami (Ajdovščina, Bovec, 
Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren Kostanjevica, Tolmin in Vipava) sprejeta 
zaveza s strani lokalnih skupnosti, da se poveže potrebe prebivalcev po dostopanju do 
interneta na območjih kjer ni izražen komercialni interes in je možno pridobiti zasebnega 
vlagatelja za izvedbo investicije. Na področju elektronskih komunikacij je bila sprejeta 
Digitalna agenda za Evropo, v kateri so zastavljeni visoki cilji glede širokopasovnih 
povezav. Vsi državljani EU naj bi imeli do leta 2013 osnovni širokopasovni dostop do 
interneta, do leta 2020 pa širokopasovni dostop s hitrostjo 30 megabitov na sekundo 
(Mbit/s), od tega pa naj bi bila vsaj polovica evropskih gospodinjstev naročena na hitrost 
100 Mbit/s. V skladu z zapisanimi cilji v predlogu Strategije razvoja informacijske družbe do 
leta 2020 in s predlogom Navodil za izdelavo načrtov gradnje OŠO se lokalne skupnosti 
zavezujejo, da se bo do leta 2020 z izgradnjo OŠO omogočilo končnim uporabnikom 
širokopasovne komunikacijske storitve najmanj do 100 Mbit/s. 
Občine iz naše regije so sklenile dogovor, da v okviru projekta NACIONALNA 
ŠIROKOPASOVNA MREŽA nastopajo skupaj – enovito, zaradi sinergijskih učinkov 
skupnega nastopanja kot so: združevanje človeških virov, prenos znanj v lokalno skupnost 
in prihranki na administrativnem področju z samo izvedbo operacije. 

- Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za 
vsako posamezno občino: Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, 
Miren – Kostanjevica, MO Nova Gorica, renče-Vogrsko, Tolmin in Vipava. 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Načrta razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za vsako posamezno občino: 
Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren – Kostanjevica, MO 
Nova Gorica, renče-Vogrsko, Tolmin in Vipava Predinvesticijska zasnova Načrta 
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za naslednje 
občine: Brda, Idrija, Kanal ob Soči, Nova Gorica in Tolmin. 

- Investicijski program Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 10-ih občin Severne Primorske 
(Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren – Kostanjevica, MO 
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Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Tolmin in Vipava). Navedene dokumente se b o v 
skladu z novim načrtov revidiralo in na podlagi izvedenih komercialnega interesa 
pripravilo nove popise belih lis za celotno regijo. 

Krepilo se bo sodelovanje vseh končnih uporabnikov, ponudnikov storitev in lokalne 
skupnosti. Na ta način vzpostavljeno partnerstvo na podlagi izvedenih postopkov javno 
zasebnega partnerstva, ki bodo pripomogla k razvoju informacijske družbe s ciljem 
povečevanja socialne vključenosti prebivalcev lokalne skupnosti in zmanjševanja digitalne 
ločnice. Infrastrukturna opremljenost lokalne skupnosti z internetom je namreč osnovni 
predpogoj za povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev v regiji. 
Lokalne skupnosti se v skladu z ZEKOM -1 že prizadevajo in v skladu z zakonskimi določili 
vabijo vse zasebne vlagatelje, da se pri gradnji osnovne komunalne infrastrukture. Z vsako 
investicijo lokalna skupnost povabi ponudnike internetnih storitev, da sodelujejo v fazi 
načrtovanja in tudi sami izvedbe infrastrukturnih projektov s polaganjem cevi za kasnejšo 
izvedbo optičnega omrežja.  
V projektu je načrtovano, da bo lokalna skupnost dala na razpolago zasebnem vlagatelju na 
projektu OŠO v  skladu z ZEKom-1 obstoječo in novo infrastrukturo, ki jo imajo lokalne 
skupnosti v lasti in zapisano v katastru komunalne infrastrukture. 
Partnerji na projektu OŠO se bodo zavezali k sledenju priporočil zavedenih v Direktivi 
2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zniževanje stroškov za 
postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti.   

Ciljna skupina Ponudniki telekomunikacijskih storitev oz. operaterjev, gospodinjstva, podjetja in javne 
ustanove na belih lisah.  

Cilji Pokriti vsa gospodinjstva na območju belih lis, dostop do širokopasovnega omrežja 
omogočen vsem javnim inštitucijam in podjetjem na območju belih lis. 

Kazalniki Število vključenih gospodinjstev na območju belih lis.  

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

Ni še razpoložljivih podatkov glede na nove usmeritve iz Digitalne agende za Evropo. 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

Pokritost območja 99% belih lis s predvideno hitrostjo 100 Mbps. 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Lastni in AKOS. 

Nosilec Občina nosilka konzorcija bo v dogovoru z ostalimi občinami določena po objavi javnega 
razpisa. 

Partnerstvo - Občine in izbran zasebni vlagatelj.  

- Podjetja, ki nudijo internetne storitve. 
- Podjetja, ki bodo investirala z najmanj 50% lastnim deležem v projekt. 

Trajanje 30 mesecev (Priprava dokumentacija, izvedba JZP, prijava na javni razpis, izvajanje in 
strokovni nadzor nad izvajalcem, prevzem omrežja in priklop končnih uporabnikov na 
internetne storitve, ipd.). 

Financiranje   

 EU sredstva (49,83 %): 
Nacionalna sredstva (49,83 %): 

Sredstva lokalnih skupnosti (0,033%): 
Skupaj (100 %):  

18.000.000 €                             
18.000.000 € 
120.500 € 
36.120.500 € 
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16.3.3. UKREP 3: Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje 

učinkovite rabe energije 

16.3.3.1. Aktivnost 1: Celovito upravljanje porečja reke Soče 

 

Projekt 
Vzpostavitev celovitega in povezanega upravljanja porečja reke 
Soče  

Opis  Celovito upravljanje porečja reke Soče (vodotoki s pritoki: Idrijca, Soča, Vipava) je v prvi 
vrsti namenjeno usklajevanju interesov na, ob in izven vodnega prostora, saj gre pri 
upravljanju tako za vodarsko kot prostorsko in s tem razvojno vprašanje. 
Hkrati gre tudi za mednarodno (čezmejno) porečje v skladu z Vodno direktivo (WFD), kot 
pomemben element skupnega upravljanja pa so bili porečje in vodnogospodarske vsebine 
prepoznani že v okviru Osimskih sporazumov, po katerih je bila oblikovana tudi mešana 
Slovensko-Italijanska komisija za vodno gospodarstvo. Kljub vzpostavljenim potem 
formalnega sodelovanja pa sta tako Slovenija kot Italija pripravili vsaka svoj Načrtu 
upravljanja, ki sicer odgovarja zahtevam EU, ne dosega pa ključnega elementa celovitosti 
porečja. 
Usklajevanje različnih vrst (ne)rabe v porečju, ki vključuje tako okoljske cilje varovanja voda, 
izkoriščanje voda v gospodarske namene, kot tudi varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
je eden od pomembnih dejavnikov upravljanja s tem naravnim virom. Zavedanje tega 
dejstva je preteklosti že sprožilo posamezne pobude, ki so bile tudi s pomočjo evropskih 
projektov zaznane in povezane do te mere, da se je po pristopu od spodaj navzgor 
vzpostavila organizacijska struktura (Fundacija za Sočo), ki primarno povezuje deležnike in 
tako skrbi za iskanje skupnih ciljev ob upoštevanju trajnostnega razvoja kot enega izmed 
glavnih faktorjev pri pojmovanju vizije razvoja porečja. 
Fundacija za Sočo je tako stična točka in povezovalno telo, ki na nivoju porečja po pristopu 
od spodaj navzgor skrbi za kontinuirano sodelovanje deležnikov, hkrati pa predstavlja točko 
srečevanja z nacionalno ravnjo. Z izvajanjem projekta bi radi vzpostavili trajen dialog, ki bi 
ga oplemenitili tudi s sodelovanjem s sosednjo italijansko stranjo. Priporočila EU namreč za 
prekomejna porečja priporočajo skupne Načrte upravljanja.  
Na podlagi konsenza bodo tudi infrastrukturni ukrepi vnaprej dogovorjeni po prioritetah in v 
skladu z možnostmi in željami v območju porečja. Ključne izzive poleg upravljanja 
predstavljajo posamezni sektorski ukrepi, ki poleg investicij zajemajo tudi bolj učinkovito 
rabo virov in ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja občanov. 

- Podatkovna baza in stalnost monitoringa 
- Pitna voda: zagotavljanje kakovostnih vodnih virov in ustrezne distribucijske mreže 

preko vodovodnih omrežij.  
- Opredelitev in ureditev/obnova namakalnih sistemov. 
- Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti. 

- Ukrepi za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
- Vodna in obvodna infrastruktura za potrebe rekreacije in turizma. 
- Skladnost upravljanja vodnih in/ali prostorskih komponent (območja zavarovane 

narave, posebni statusi in režimi) 
Soča oziroma Smaragdna reka kot jo tudi imenujemo, sodi v sam vrh naravnih vrednot, 
katerih zaščita je izrednega pomena. Potrebno pa je čim prej zagotoviti učinkovito 
upravljanje z območjem, ki bo, v ravnovesju z razvojnimi prizadevanji, zagotavljalo tudi 
ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine.  
V postopku priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020 je izrazito 
izraženo prepričanje, da mora načrtovanje razvoja regije horizontalno upoštevati dve ključni 
izhodišči: 

- usmeritev v trajnostni razvoj in  

- krepitev čezmejnega sodelovanja na vseh področjih, še posebej na področju 
varstva in razvoja okolja. 

Izhodišča na katere se regija naslanja so nedvomno v Nacionalnem programu varstva 
okolja in dokumentih s področja varovanja in upravljanja voda. S predlaganim strateškim 
projektom želimo trajnostno gospodarjenje z naravnimi vrednotami ob usklajevanju različnih 
interesov na obravnavanem območju porečja reke Soče. 
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Pomemben element je tudi dejstvo, da prav porečje reke Soče na čezmejnem območju 
povezuje alpski in jadranski prostor in s tem Alpsko in Jadransko-jonsko evropsko 
makroregijo v okoljskem/prostorskem in razvojnem smislu. 

Ciljna skupina Lokalne skupnosti in strokovne javnosti/institucije in drugi subjekti, ki načrtujejo ali izvajajo 
dejavnosti v prostoru ter prebivalci regije 

Cilji - Vzpostaviti formalno, sistemsko in celovito upravljanje s porečjem 
- Vzpostaviti sodelovanje deležnikov v porečju in na nivoju posameznih vodotokov 
- Izvajanje aktivnosti  teritorialnega sodelovanja skozi vzpostavitev informacijskega 

sistema, spodbujanje in izboljšanje skupnega čezmejnega upravljanja, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine 

- Izdelava načrta (strokovnih podlag in usmeritev)  trajnostnega upravljanja z vodami 
- Izobraževanje in obveščanje javnosti o pomenu varstva naravnih vrednot, 

zagotavljanje udeležbe javnosti pri upravljanju z okoljem 
- Upravljanje z rabo vode in izvedba investicijskih projektov – izboljšana 

infrastruktura 

Kazalniki - Vzpostavljena struktura - upravljavec porečja 
- Število formalno vključenih deležnikov 
- Upravljavski načrti za funkcionalna območja 
- Povezava slovenskega in italijanskega NUV porečja reke Soče 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Vzpostavljena struktura - upravljavec porečja: 0 
- Število formalno vključenih deležnikov: 0 

- Upravljavski načrti za funkcionalna območja: 0 
- Povezava slovenskega in italijanskega NUV porečja reke Soče: ne obstaja 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Vzpostavljena struktura - upravljavec porečja: 1 

- Število formalno vključenih deležnikov: 50 
- Upravljavski načrti za funkcionalna območja: 15 
- Povezava slovenskega in italijanskega NUV porečja reke Soče: skupen dokument 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

IZVRS, MKO, ARSO, ZVNRS, Fundacija za Sočo in MRRA 

Nosilec Fundacija za Sočo, Posoški razvojni center 

Partnerstvo Občine, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Strokovne 
sektorske in podporne institucije v regiji in na nacionalnem nivoju (ARSO, MKO, IZVRS, 
ZVNRS, …), Raziskovalne in izobraževalne ustanove, Načrtovalci in izvajalci različnih 
dejavnosti v prostoru, nosilci vodnih pravic (podjetja in NVO-ji) 

Trajanje Od 2014 do2020 

Financiranje EU sredstva - ESSR (CBC) (85 %): 
Nacionalna sredstva (10%) :  

Sredstva lokalnih skupnosti (2,5%): 
Zasebna sredstva (2,5%):  

Skupaj (100 %): 

2.975.000 € 
350.000 € 
175.000 € 
175.000 € 
3.675.000 € 

 

16.3.3.2. Aktivnost 2: Razvoj okoljske infrastrukture in optimalno delovanje 

JGS 

 

Projekt 

Zagotavljanje kvalitetne okoljske infrastrukture in učinkovito 
upravljanje 

- Odvajanje n čiščenje odpadnih voda ter odvajanje zalednih in meteronih vod 
- Varovanje porečja reke Vipave 
- Kakovostna vodooskrba 
- Povezano in učinkovito ravnanje z odpadki 

Opis  Območje Severne Primorske (Goriške razvojne regije) je ena izmed biotsko 
najraznovrstnejšimi regij v Sloveniji z visokim deležem varovanih in zavarovanih območij. Z 
vidika ohranjanja biodiverzitete na eni strani ter na drugi strani z vidika zagotavljanja 
ustreznih pogojev za bivanje prebivalcev in izvajanje dejavnosti, regija (občine) nadaljujejo z 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

282 
 

urejanjem in opremljanjem okoljske infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, urejanja odvodnje meteornih voda, urejanja kakovostne in varne 
vodooskrbe ter ravnanja z odpadki. 
Na področju okoljske infrastrukture so načrtovani tudi ukrepi na področju racionalizacije in 
izvedbe ukrepov izboljšanja upravljanja z okoljsko infrastrukturo ter izvajanjem upravljanja. 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda z obsežnejšim projektom »Varovanje  porečja reke 
Vipave« 
Delež priključenosti na kanalizacijski sistem je visok v večjih mestih in naseljih nekaterih 
občin, vendar visok delež vasi v regiji nima urejenih odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na redkeje poseljenih območjih z razpršeno poselitvijo 
(pod 2.000 PE) in na nekaterih območjih neobveznih agromeracij ostaja področje, za 
katerega menimo, da je smiseln poenoten pristop občin v smeri priprave in izvedbe 
projektov Malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) z mehanizmom CLLD (pod 2.000 PE).  
Projekta sta namenjena urejanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda na Severno 
Primorskem v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje ter Direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode (91/271/EGS). S pripravo in izvedbo projekta načrtujemo zagotoviti 
priključenost prebivalcev na javno kanalizacijo (na območjih poselitve, za katera morajo 
občine v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi)  ali uporabiti individualne 
sisteme ali druge primerne sisteme, ki dosežejo enako raven varstva okolja, v primerih, ko 
ureditev kanalizacijskih sistemov zaradi neustrezne koristi za okolje ali previsokih stroškov 
ne bi bila upravičena. Z izvedbo projekta bomo prispevali k manjšemu onesnaževanju voda 
in ohranjanju naravnega okolja, predvsem stanja voda na območju Severne Primorske in 
varovanju vodnih virov. 
Pomembno področje ostaja reševanje odvodnjavanje zalednih meteornih voda, predvsem 
na območjih, ki so z vidika urejanja poselitvenih območij, urejanja javne in gospodarske 
infrastrukture pomembna oziroma ključna območja. V regije je oblikovana pobuda izvedbe 
preveritvenih  možnosti uporabe odpadne in meteornih voda v izrabo za namakanja oziroma 
kot tehnološke vode. 
 
Kakovostna vodooskrba 

Na področju oskrbe s pitno vode se opremljenost z vodovodnim omrežjem izboljšuje, 
oziroma je na sorazmerno visoki ravni, kljub temu pa ostajata problematična kakovost pitne 
vode v vodovodnih sistemih in visoke izgube pitne vode. Prioriteto na tem področju 
predstavlja izgradnja ustrezne infrastrukture za vodooskrbo na določenih manjših območjih 
v regiji  (novi sistemi kot tudi rekonstrukcija obstoječih), ki bo omogočala učinkovito, 
kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Sredstva bodo namenjena tudi za financiranje 
ukrepov za aktivno zaščito vodnih virov in vzpostavitev sistemov spremljanja kakovosti pitne 
vode ter pasivne zaščite vodnih virov.  
Glede na usmeritve s področja uvajanja okoljskega upravljanja je oblikovan predlog  za 
vzpostavitev primerjalnega vrednotenja izvajalcev gospodarskih javnih služb na področju 
zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih voda in na področju zagotavljanja pitne vode ter 
na področju ravnanja z odpadki. 
 

Povezano in učinkovito ravnanje z odpadki 

Regija oziroma vseh trinajst občin so v letu 2002 opredelile namero o skupnem pristopu k 
ravnanju z odpadki. V letu 2013 je nosilna občina projekta uspešno pridobila odločbo o 
sofinanciranju kohezijskega projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter 
izvajala aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje zaradi 
vključevanja stranskih udeležencev v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja ni bilo 
pridobljeno do roka, ki bi zagotavljal izvedbo kohezijskega projekta v rokih za uspešno 
koriščenje sredstev EU. Občine podpirajo predlog, da se nadaljuje s postopki za izvedbo 
investicije ter se, glede na dejstvo, da celotna zahodna Slovenija nima rešenega področja 
ravnanja z odpadki, vodijo nadaljna usklajevanja z resornim ministrstvom glede možnosti 
izvedbe ustrezno prilagojene investicije v finančni perspektivi 2014–2020. V letu 2014 nima 
nobeno od štirih nekdanjih odlagališč dovoljenja za odlaganje, tako se odpadki odvažajo na 
druga odlagališča v Sloveniji. Večina občin načrtuje izvajanje ukrepov za zmanjševanje 
količin komunalnih odpadkov (sortiranje) ter racionalizacijo zbiranja in odvoz. Posamezne 
občine in komunalna podjetja vidijo priložnost v povezovanju z namero racionalizacije ter v 
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zagotavljanju recikliranja, predelave ter percepcije odpadkov kot surovine. Proučena bo 
možnost ponovnega povezovanja oziroma nadaljevanja medobčinskega povezovanja ter 
prilagoditve investicije glede na politiko na področju ravnanja z odpadki ter z vidika nove 
percepcije odpadkov. (odpadki, kot surovina). 
Predvsem na področju zelenega odreza in vrtnih odpadkov so podani predlogi vezani na 
vzpostavitev zelenega kroga, uporaba le-teh za kompostiranje in pripravo substratov z 
znanim poreklom ter ureditev odlagališča za odlaganje in reciklažo gradbenih odpadkov. 

Ciljna skupina Občine, izvajalci javnih služb (režijski obrati oz. komunale), lastniki objektov na območjih, ki 
ne bodo imela možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, civilna družba (npr. 
planinska društva), osnovnošolska in druga mladina, razvojno-raziskovalne organizacije 

Cilji - Varstvo okolja z ureditvijo ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda na Severno Primorskem v skladu z okoljsko zakonodajo, 

- Zagotovitev odvodnje vitalnih območij v regiji 

- Zagotovitev vodooskrbe iz javnih vodovodnih omrežij večini prebivalcem 
- Optimizacija upravljanja z okoljsko infrastrukturo 
- Učinkovito ravnanje z odpadki 

- Oblikovanje koncepta in izgradnja regijskega centra za ravnanja z odpadki 
(obdelava MKP, obdelava bioloških odpadkov, energetska izraba ostanka 
odpadkov, obdelava gradbenih odpadkov,..), 

- Sanacija in zaprtje obstoječih odlagališč odpadkov, 

- Nadgradnja odlagališč s prostimi kapacitetami za odlaganje ostanka odpadkov. 

Kazalniki - Zagotovljena pokritost z okoljsko infrastrukturo  
- Delež priključenosti prebivalcev na javni vodovodni sistem oziroma vodovodni 

sistem v javnem upravljanju 
- Vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki v regiji 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Zagotovljena pokritost z okoljsko infrastrukturo: 60% 

- Delež priključenosti prebivalcev: 93% 
- Vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki v regiji: 0 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Zagotovljena pokritost z okoljsko infrastrukturo: 85% 
- Delež priključenosti prebivalcev: 93% 
- Vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki v regiji: 0 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Občine, javne gospodarske družbe 

Nosilec Lokalne skupnosti 

Partnerstvo Javne gospodarske družbe 

Trajanje 2015–2020 

Financiranje EU sredstva - ESSR in Kohezijski sklad (75 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (15%)  
Skupaj (100 %): 

63.750.000 € 
8.500.000 € 
12.750.000 € 
85.000.000 € 

 

16.3.3.3. Aktivnost 3: Učinkovita in trajnostna raba energije 

 

Projekt 

Energetska samooskrba regije preko projektov izvedenih po 
principu energetskega pogodbeništva (energetska sanacija 
javnih stavb, energetska sanacija javne razsvetljave, zasnova 
pametne skupnosti ...) 

Opis  Zavedajoč se problematike trajnostne energetike in trajnostnega razvoja s poudarkom na 
večji energetski samooskrbi regije, kot enega od ključnih strateških ciljev RRP-ja ter črpanja 
evropskih razvojnih oziroma kohezijskih sredstev za namen povečanja rabe obnovljivih 
virov energije in večje energetske učinkovitosti, ob upoštevanju pozitivnega vpliva na 
gospodarski razvoj na lokalnem območju in pozitivnega vpliva na delovna mesta 
predlagamo izvedbo regionalnega projekta katerega bi razdelili v naslednje faze:  
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1 Uvodna pripravljalna faza:  
- Izdelava akcijskega načrta za trajnostno energijo na nivoju regije  oz. joint 

SEAP-a – Sustainable Energy Action Plan po EU metodologiji in pristop 
županov k konvenciji županov in kjer se v akcijskem načrtu določi projekte 
trajnostne energetike, ki se bodo izvajali v obdobju 2014-2020 

- Uvedba sistema upravljanja z energijo z energetskim knjigovodstvom s ciljnim 
spremljanjem rabe energije – CSRE, za potrebe vrednotenja posameznih 
predlogov sanacij in vodnih podatkov potrebne projektne in investicijske 
dokumentacije za uspešno izvajanje projektov ter kasnejšo spremljavo in 
analizo doseženih učinkov posameznih izvedenih ukrepov 

- Prijava na program ELENA oziroma drugi tovrstni program za izvedbo 
investicij navedenih v regionalnem akcijskem načrtu za trajnostno energijo po 
principu energetskega pogodbeništva preko pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov in / ali pogodbene dobave energije 

- Zasnova pametne skupnosti – priprava predloga regijskega pristopa 
2. Izdelava projektne, investicijske in razpisne dokumentacije: 

- Izvedba energetskih pregledov obravnavanih objektov 
- Izdelava projektne dokumentacije za potrebe celovite energetske sanacije 

- Izdelava investicijske dokumentacije in izkaz javnega interesa za izvedbo 
celovitih energetskih sanacij po principu energetskega pogodbeništva 

- Priprava razpisne dokumentacije in svetovanje pri vodenju postopkov za 
pridobitev izvajalcev energetskih storitev pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov oziroma pogodbene oskrbe z energijo 

3. Izvedbena faza: 
Izbrana podjetja za izvajanje energetskih storitev izvedejo potrebna pripravljalna dela 
celovitih energetskih sanacij ter nato izvajajo storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
in / ali pogodbene oskrbe z energijo na naslednjih področjih:  

- Sanacije javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti v smislu večje energetske 
učinkovitosti, 

- Sanacije javne razsvetljave v smislu večje energetske učinkovitosti in gradnje 
pametnih omrežij, 

- Oskrbe z daljinsko toploto iz obnovljivih virov energije in izvedba regijskega 
biomasnega centra,  

- Okolju prijaznega javnega potniškega prometa (npr. mestni avtobus na 
plin,…) 

- Izvedbo pametnega omrežja za električna vozila, 

- Sistem za upravljanje porabe vode,   
- Proizvodnji in skladiščenju obnovljive energije z uvajanjem novih tehnologij. 

Že v pripravljalni fazi se v projekt vključi tudi finančne institucije in pristojna ministrstva 
(MzIP, MF), s katerimi se že sodeluje pri pripravi Smernic za energetsko pogodbeništvo in 
kjer bo potrebno najti ustrezne finančne mehanizme, da se lahko na trgu pojavijo kot t.i. 
ESCO podjetja tudi mala in srednja podjetja z ustreznimi znanji in kompetencami na 
področju trajnostne energetike.  
Za potrebe izvedbe projektov bodo ta podjetja rabila ugodna dolgoročna posojila oziroma 
bo morala biti vzpostavljena ustrezna garancijska shema, v kolikor bodo kreditna sredstva 
na razpolago s strani EIB (Evropska Investicijska Banka) oziroma drugih podobnih finančnih 
institucij.  
Namen prijavljenega projekta je izvedba pripravljalne faze, ozaveščanje o možnostih 
izvajanja energetskih sanacij preko novega finančnega mehanizma – energetskega 
pogodbeništva ter pripravo potrebne dokumentacije za kasnejše izvajanje projektov in 
izdelavo orodij za njihovo načrtovanje ter kasnejšo spremljavo in analizo doseženih učinkov 
po izvedbi posameznih ukrepov.  
Pravno podlago projektu daje nov Energetski zakon EZ-1 (Ur.l. RS 17/14), kateri med 
drugim v slovenski pravni red prenaša tudi novo Direktivo o energetski učinkovitosti 
2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012. Direktiva vzpostavlja 
več ukrepov, med katerimi ima glede energetske prenove stavb vodilno vlogo javni sektor.  
Skladno z Direktivo mora Slovenija do leta 2020 doseči 20% izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta cilj je zahteven, saj bo potrebno vsako leto doseči več kot dvakrat toliko 
novih prihrankov energije, kot jih trenutno dosegamo. Energetska učinkovitost in manjša 
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poraba energije je tudi ključen pogoj, da bomo dosegli tudi drugi energetski cilj, to je 25% 
delež obnovljivih virov energije, saj je cilj izražen v deležu končne porabe energije, zato 
manjša poraba implicitno zahteva manj rabe obnovljivih virov energije pri enakem deležu.  
V javnem sektorju je trenutno stanje glede učinkovitega ravnanja z energijo slabo, saj je 
prisotno kronično pomanjkanje proračunskih sredstev za naložbe v ukrepe za učinkovito 
rabo energije. Zadnja Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2013) je 
pokazala, da tretjina stavb javnega sektorja nima ustrezne izolacije, da jih četrtina uporablja 
kotle, stare več kot 20 let, da jih polovica še ni razmišljala o ukrepih za učinkovitejšo rabo 
energije ter da jih tretjina nima osebe, ki bi bila zadolžena za spremljanje rabe energije.  
Znotraj celotne Primorske se na podlagi podatkov že vključenih občin, kjer se izvaja 
energetsko knjigovodstvo ocenjuje strošek za ogrevanje in električno energijo za javne 
stavbe v lasti lokalnih skupnosti na cca 3.200.000 € oziroma raba energije 30.532 
MWh/leto, v kolikor želimo do 2020 doseči cilj 20% večje energetske učinkovitosti to 
predstavlja 6.100 MWh prihrankov letno oziroma 650.000 € letno. V kolikor obravnavamo 
samo Goriško regijo, pa znaša strošek za ogrevanje in električno energijo javnih stavb 
1.550.000 € za 14.882 MWh energije letno. 20% zmanjšanje pomeni prihranek 3.000 MWh 
oziroma 300.000 € na letnem nivoju.  
Pri javni razsvetljavi je znašala raba energije za javno razsvetljavo v Goriški regiji 8.925 
MWh, kar predstavlja strošek 1.230.000 €. Vezano na Uredbo in zavezo, da lahko znaša 
raba električne energije največ 44,5 kWh/prebivalca na leto dobimo ciljno rabo za leto 2020 
v višini 5.300 MWh ter strošek 730.000 €, kar predstavlja 3.625 MWh prihranka oziroma 
500.000 € prihrankov. Emisije CO2 pa se bodo znižale iz 4.909 t na 2.913 t. Investicije za 
dosego ciljev pa se ocenjuje na 2,7 mio €. 
Prihranki pa bodo tudi pri rabi vode po uvedbi sistema upravljanja porabe vode.  
Predlagamo, da se projekt izvede na območju celotne Primorske. Za dosego navedenih 
ciljev se ocenjuje, da bo potrebno znotraj regije investirati vsaj 50 mio € v ukrepe učinkovite 
rabe energije, na območju celotne Primorske pa tudi več.  
Glavni namen izvedbe projektov preko modelov energetskega pogodbeništva je 
vključevanje zasebnih investitorjev v izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije brez 
angažiranja lastnih finančnih sredstev javnega sektorja. Ključnega pomena pri tem pa je 
tudi, da se tveganje doseganje prihrankov prenese na zasebnega parterja, ki izvaja 
energetske storitve. Pomemben vidik tega pristopa je v tem, da se vsi stroški izvedenih 
storitev za zniževanje porabe energije poplačajo iz ustvarjenih prihrankov in učinkovitejše 
priprave energije za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, oskrbo z električno energijo in 
vodo. Z narodnogosodarskega vidika pa se s tem ustvarjajo nova delovna mesta za vrsto 
novih dejavnosti na področju trajnostne energetike.  
Pravno podlago nosilcu projekta pa daje  325. člen EZ-1, ki določa, da ena ali več lokalnih 
skupnosti lahko za izvajanje nalog iz tega zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, 
ustanovi ali pooblasti lokalno energetsko organizacijo. Naloge, ki jih lokalne energetske 
organizacije izvajajo v javnem interesu so priprava in izvajanje lokalnih energetskih 
konceptov LEK (na evropskem nivoju je primerljiv dokument SEAP) ter naloge povezane z 
vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo.  

Ciljna skupina - Občine, javni zavodi, javna podjetja kot lastniki oz. upravljalci javnih stavb, 
javne razsvetljave, oskrbe s toploto …  

- Podjetja, ki nudijo energetske storitve 
- Finančne ustanove, ki nudijo podjetjem za energetske storitve ugodne 

dolgoročne kredite 
- Razvojne agencije in druge institucije, ki spodbujajo razvoj v regiji.  

Cilji - Energetska samooskrba regije 

- Zmanjšanje rabe energije in stroškov za energijo 
- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov  
- Nov zagon gospodarstva skozi mehanizem energetskega pogodbeništva in 

ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest 

- Spodbujanje inovativnosti pri razvoju novih tehnologij 
- Prehod na nizkoogljično družbo 

Kazalniki - Investicije v trajnostno energetiko.  

- Zmanjšanje rabe energije. 
- Zmanjšanje stroškov za energijo. 
- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.  
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- Nova delovna mesta v podjetjih, ki nudijo energetske storitve.  
- Inovacije na področju trajnostne energetike.  

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Investicije v trajnostno energetiko: 2 mio € 
- Zmanjšanje rabe energije: 400 MWh/leto 
- Zmanjšanje stroškov za energijo: 50.000 €/leto 

- Zmanjšanje rabe energije: 1,5 %  
- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov:  200 t CO2 
- Nova delovna mesta: 20 

- Inovacije na področju trajnostne energetike: 1 
(vrednosti so ocenjene, ker še ni vzpostavljen sistem upravljanja z energijo v vseh občinah 
v regiji). 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Investicije v trajnostno energetiko: 50 mio € 
- Zmanjšanje rabe energije: 7.500 MWh/leto 
- Zmanjšanje rabe energije: 20% 

- Zmanjšanje stroškov za energijo: 800.000 € 
- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov: 5.000 t CO2   
- Nova delovna mesta: 500 
- Inovacije na področju trajnostne energetike: 20 

(ciljne vrednosti za obdobje 2014-2020 so postavljene na osnovi predhodne ocenjene, ker 
še ni vzpostavljen sistem upravljanja z energijo v vseh občinah v regiji, primerja se 
referenčno leto 2013 in ciljno leto 2020).  

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

V uvodni pripravljalni fazi se vzpostavi sistema upravljanja z energijo na nivoju regije (v 
večini občin se projekt že izvaja) in preko katerega bomo imeli natančne podatke o 
doseženih rezultatih po posameznih kazalnikih projekta.  
Prijave inovacij na GZS.  

Nosilec GOLEA – Goriška Lokalna Energetska Agencija  

Partnerstvo Občine, javni zavodi, podjetja, ki nudijo energetske storitve, finančne institucije, ki nudijo 
podporo podjetjem energetskih storitev.  

Trajanje 2015-2020 (uveden sistem upravljanja z energijo se nadaljuje tudi po zaključku projekta) 

Financiranje Pripravljalna faza:  
Izdelava regionalnega SEAP-a 

(85% projekt, 15% občine) 
 

Uvedba sistema upravljanja z energijo na nivoju regije 
(85% projekt, 15% občine) 

 
Prijava projektov na program ELENA (85% projekt, 15% občine) 

 
Faza izdelave potrebne dokumentacije:  

(100 %tehnična pomoč programa ELENA) 
 

Izvedbena faza:  
           (sredstva EIB in ESCO) 

 
Spremljanje in vodenje projekta ter analiza rezultatov:  

(85% projekt, 15% občine) 
 

SKUPAJ:  

90.000 € 
 
 
 
110.000 € 
 
 
50.000 € 
 
2.000.000 € 
 
 
50.000.000 € 
 
 
50.000 € 
 
 
52.300.000 € 

 EU sredstva - ESSR (50 %): 
Nacionalna sredstva (10 %) :  

Sredstva lokalnih skupnosti (10 %): 
Zasebna sredstva (30%):  

Skupaj (100 %):                          

26.150.000 € 
5.230.000 € 
5.230.000 € 
15.690.000 € 
52.300.000 € 

 

Projekt Izkoriščanje vodnega potenciala v energetske namene 
Opis  Pomen površinskih voda v Goriški statistični regiji je za gospodarski razvoj velik: Že 

reka Soča ima izreden gospodarski pomen štirih HE, ki predstavlja pomemben turističen 
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atribut, tekoča ali padajoča voda pa je izjemen sonaravni energetski vir. Na območju regije 
je v lasti Soških elektrarn 25 HE. Soške elektrarne so v svoje razvojne načrte umestili 
izgradnjo določenih malih HE (reka Idrijca …). 
V letu 2011 je bila zaključena izgradnja prečrpovalne HE Avče. Soške elektrarne načrtujejo 
izgradnjo novih malih HE, kar je z vidika povečevanja energetske samooskrbe regije 
pozitivno.  
 
V nadaljevanju navajamo predlagane investicije v izgradnjo MHE večjih zmogljivosti (moč), 
ki pa še niso usklajeni z vidika vseh kriterijev sprejemljivosti in izvedljivosti: 
HE Kneža izkorišča še preostali razpoložljiv hidropotencial reke Kneže in sicer na odseku 
med strojnico HE Knežke Ravne II ter zajetjem HE Knežca. Predviden koncept je 
pretočnega tipa, brez možnosti akumuliranja vode. Lokacija zajetja se nahaja pod iztokom 
strojnice HE Knežke Ravne II. Zajem vode je predviden s planinskim zajetjem. Predvidena 
varianta izkorišča bruto padec cca 73,70 m. Derivacija je predvidena s tlačnim jeklenim 
cevovodom, ki bo na celotni dolžini vkopan v cestno telo. Strojnična zgradba s pripadajočo 
elektro-strojno opremo, bo locirana na levem bregu Liščaka. V strojnici je predviden en 
agregat z instalirano močjo ca. 850 kW, ocenjena letna proizvodnja je 3,3 GWh. Priključek 
na električno omrežje bo izveden na obstoječi DV, ki poteka po dolini Kneže. 
Projekt obravnava zasnovo novega vodovodnega sistema, ki bi zagotavljal pitno vodo in 
požarno vodo naselju Bovec in vasi Čezsoča ter istočasno izrabo hidroenergetskega 
potenciala vodotoka Možnica za pridobivanje električne energije. Investicija se bo prilagodila 
aktivnostim, ki jih pripravlja občina Bovec. 
Predvidena lokacija hidroelektrarne bo upoštevala obstoječe visokonapetostno omrežje in 
pogoje priključitve. Možna je hidroenergetska izraba v obliki mHE z inštaliranim pretokom do 
1,0 m3 in močjo  ca. 1MW. investitorji predvidevajo fazen potek investicijskega procesa 
tako, da se bo ob zaključku vsake od posameznih projektnih faz lahko odločal o 
nadaljevanju investicije v skladu z zaključki iz izdelanih dokumentov posamezne faze. 
HE Učja izkorišča celoten razpoložljiv hidropotencial reke Učje, ki se pri vasi Žaga zliva v 
reko Sočo. Proizvedena energija v HE bo vršna, koristna akumulacija je načrtovana v 
velikosti za tedensko do desetdnevno izravnavo. Objekt bo lahko služil  večnamenski izrabi 
prostora, predvsem v vodnogospodarske namene. 
Na osnovi rezultatov projektne dokumentacije ima t.i. »varianta 2a« največ pozitivnih 
ekonomsko – energetskih učinkov. Sestavljajo jo pregradni objekt, na koti ca. 545 m, z bruto 
volumnom 853 m3, dovodni sistem, ki ga sestavljata dovodni tunel v dolžini 3450 m in tlačni 
cevovod v dolžini 778 m, (oba potekata v celoti po desnem bregu Učje), strojnica z enim 
agregatom, s Francisovo turbino inštalirane moči ca. 34 MW, z bruto padcem 210 m, 
instaliranem pretoku 20 m3/s ter z letno proizvodnjo ca. 31 GWh ter kompenzacijski 
(zadrževalni) bazen na koti 334 m, z maksimalnim volumnom 27,3 m3. 

Ciljna skupina Prebivalci in gospodarstvo regije 

Kazalniki - Povečanje energije pridobljene iz obnovljivih virov 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Pridobljena energije HE:  

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Pridobljena energije HE: 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

SENG 

Nosilec SENG in drugi zasebni investitorji 

Partnerstvo  

Trajanje Od 2015 do 2020 

Financiranje EU sredstva - ESRR (40 %): 
Zasebna sredstva (60 %): 

Skupaj (100 %): 

18.400.000 € 
27.600.000 € 
46.000.000 € 
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16.3.4. UKREP 4: Ohranjanje narave in kulturne krajine 

16.3.4.1. Aktivnost 1: Varstvo narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

koriščenje potencialov varovanih območij narave, naravnih vrednot 

in območij s posebnim razvojnim potencialom 

 

Projekt 
Razvojni projekt širšega območja Trnovskega gozda in Nanosa 
Trnovski gozd in Nanos- priložnost za trajnostni razvoj 

Opis  Trnovski gozd je obsežen gozdni kompleks, ki je že od nekdaj v državni lasti. Prav zaradi 
tega dejstva je bilo gospodarjenje načrtovano in se je vselej  izvajalo na podlagi 
gozdnogospodarskih načrtov. Prvi  podrobnejši gozdnogospodarski načrt tega območja je 
bil izdelan že leta 1771 in je med najstarejšimi v Evropi, ki temelji na trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi. Danes sega Trnovski gozd   v občine Nova Gorica in Ajdovščina, v 
manjši meri še v občino Idrija. 
Naravne znamenitosti na tem območju so številne, med najbolj poznanimi so Velika ledena 
jama v Paradani in Smrekova draga, ki so tudi zavarovane  kot naravni spomeniki. Celotno 
območje je varovano  kot  območje Natura 2000 zaradi nekaterih evropsko ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst kot tudi habitatnih tipov. 
Trnovski gozd je med najbolj  obiskanimi  gozdnimi kompleksi na Primorskem. Velik obisk, 
zlasti v poletnih mesecih, motorni promet ter različne rekreativne dejavnosti ob stalnem 
gospodarjenju z gozdom ima določen in vse večji vpliv na gozdni ekosistem. Gozd je tudi 
življenjski prostor številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst zaradi česar je nujno  
usmerjati dejavnosti tako, da bo negativni vpliv vseh dejavnosti čim manjši. Hkrati pa 
Trnovski gozd predstavlja razvojno priložnost v regiji. 
Medtem ko je gospodarjenje z gozdom načrtovano, potekajo rekreativne dejavnosti 
nenačrtovano, neusmerjeno in nenadzorovano. Informacijska infrastruktura je pomanjkljiva 
zastarela in dotrajana.  
S projektom želimo celostno prikazati razvojni potencial Trnovskega gozda upoštevajoč 
analizo potekajočih dejavnosti  ter prikazati soodvisnost z varovanjem narave. Narediti 
želimo predlog conacije gozdnega  prostora s poudarkom na usmerjanju vseh dejavnosti  
načrtovanih v skladu z naravnimi danostmi. Usklajen nadaljnji razvoj gozdarstva ter turizma 
in rekreacije pa je tudi pa je tudi razvojna priložnost regije.  
 
Predmet projekta: 

Analiza in kronološki prikaz dosedanjega gospodarjenja z gozdovi kot primer trajnostnega 
razvoja območja, določitev območij, kjer doslej ni bilo gospodarjenja (pragozdni ostanki). 
Analiza bi zajemala tudi gospodarjenje s prostoživečimi živalskimi vrstami in spreminjanje 
stanja populacije skozi stoletja. 
Analiza vpliva odvijajočih se  dejavnosti v prostoru s poudarkom na gozdne hab itatne tipe in 
kvalifikacijske vrste Natura 2000 ter geološke in geomorfološke izjemnosti območja. 
Opredelitev območij namenjenih različnim dejavnostim (npr. različne turistično rekreativne 
dejavnosti). 
Usmerjanje v primerne oblike turizma in rekreacije.  
Ukrepi za izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrts (predvsem ptic) 
Celostna predstavitev Trnovskega gozda z sodobnimi načini interpretacije ter ozaveščanje 
javnosti s poudarkom na prebivalcih lokalnih skupnosti. 

Ciljna skupina Lokalne skupnosti, turisti in obiskovalci, strokovna in obča javnost 

Cilji - Priprava predloga conacije Trnovskega gozda z namenom usmerjanje dejavnosti s 
poudarkom turizma in rekreacije na primerne lokacije in s tem ohranjanje 
ugodnega stanja varovanega območja 

- Trajnostni, z rabo naravnih dobrin in z naravnimi danostmi usklajen nadaljnji razvoj 
turizma, gozdarstva, rekreacije - ohranjena narava kot priložnost za spodbujanje 
trajnostnega; ekološkega, turizma v vseh občinah na območju 

- Celostna predstavitev naravnih znamenitosti in biotske raznovrstnosti gozda za 
potrebe obiskovalcev (turistično rekreativni in učno vzgojni namen), določitev 
informacijskih točk in počivališč ter njihova obnova oziroma postavitev 
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- Boljše stanje habitata nekaterih kvalifikacijskih živalskih vrst 
- Povečati prepoznavnost ohranjene narave in okolja kot vrednote in razvojnega 

potenciala 

Kazalniki - Podatki in ocena vpliva rekreacije in turizma na gozdni ekosistem 
- Urejeno (usmerjeno) odvijanje rekreativnih dejavnosti 
- Število novih informacijskih točk in počivališč, vključenih v trajnostno turistično 

ponudbo 
- Stanje (številčnost) nekaterih kvalifikacijskih vrst 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

Pomanjkljivi podatki o vplivu turizma in rekreacije na gozdni ekosistem, neusmerjeno 
odvijanje rekreativnih dejavnosti, zastarel način interpretacije gozdnega prostora in 
pomanjkanje informacijskih točk. Slabo stanje nekaterih kvalifikacijskih vrst.    

Ciljna vrednost 

kazalnika 

Opredeljeni vplivi turizma in rekreacije na gozdni ekosistem, usmerjeno odvijanje 
rekreativnih dejavnosti, sodoben način interpretacije gozdnega prostora in urejene 
informacijske točke, počivališča in druga turistična infrastruktura.  Izkazano boljše stanje 
nekaterih kvalifikacijskih vrst. 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Naloge v okviru projekta: analiza vpliva dejavnosti v prostoru na gozdne habitatne tipe in 
kvalifikacijske vrste Natura 2000, prikaz soodvisnosti gospodarjenjenja z gozdom in 
varovanjem narave; načrtovanje trajnostne oblike turizma na podlagi pripravljene conacije).  

Nosilec Zavod RS za varstvo narave  (ali Zavod za gozdove Slovenije) 

Partnerstvo Zavod za gozdove Slovenije, občine, razvojne agencije  

Trajanje 2017–2020 

Financiranje EU sredstva  - ESRR(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (5%): 
Skupaj (100 %): 

1.530.000 € 
180.000 € 
90.000 € 
1.800.000 € 

 

Projekt 
Razvojni projekt območja ob reki Vipavi: Vipavska dolina – 
razvoj z naravo 

Opis  Možnosti, ki jih ponuja ohranjeno naravno okolje in jih družba prepozna kot razvojne 
potenciale, lahko pomenijo spodbudo razvoju v različnih segmentih družbenega delovanja, 
vključno z gospodarskim razvojem. 
Na območju Vipavske doline so različna varovana območja narave. To so predvsem 
območja z izjemnimi naravnimi pojavi (naravne vrednote) in območja z visoko stopnjo 
biotske raznovrstnosti (NATURA 2000 območja). 
Izstopajo manjša ali večja mokrišča, ki skupaj s mokrišči umetnega nastanka, prispevajo k 
biotski pestrosti Vipavske doline. Vsako mokrišče, pa naj bo še tako majhno, prispeva k 
povezovanju populacij na mokrišča vezanih rastlinskih in živalskih vrst. Mokrišča so izjemno 
pomembni ekosistemi in bistveno prispevajo k stanju kvalitete okolja. Pomen teh območij je 
še toliko večji, saj gre za habitate ogroženih živalskih vrst pa tudi vrst z omejeno 
razširjenostjo življenjskega prostora. 
Ustrezno razumevanje, vključitev v razvojne načrte in ustrezna interpretacija pomeni hkrati 
priložnost in izziv v celi Vipavski dolini. V mislih imamo predvsem vzgojno – izobraževalni in 
turistično – rekreacijski potencial v povezavi z eno osnovnih panog v tem prostoru, to je 
kmetijstvo. 
S projektom želimo pokazati in promovirati potenciale varovanih območij, izboljšati njihovo 
prepoznavnost in rabo kot dobro priložnost za trajnostni razvoj, kot tudi povečati 
prepoznavnost ohranjene narave in okolja kot vrednote. 

Ciljna skupina Lokalne skupnosti, izobraževalne inštitucije na različnih stopnjah, obiskovalci, turisti, 
različne strokovne službe 

Cilji - Analiza možnosti vključevanja obstoječih varovanih območij v razvojne priložnosti 
Vipavske doline 

- Usmeritve za razvoj dejavnosti ob hkratnem ohranjanju narave 
- Predstavitev varovanih območij s sodobnimi interpretacijskimi tehnikami 
- Ozaveščanje javnosti o pomenu varovanih območij in ohranjanja narave 
- Razvoj naravoslovnega turizma 
- Razvoj produktov, ki bodo za obiskovalce zanimivi 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

 

290 
 

Kazalniki - Izvedeni ukrepi za ohranjanje oz. izboljšanje stanja habitatov ogroženih vrst in 
naravnih vrednot 

- Urejena infrastruktura z namenom obiskovanja, izobraževanja ter sproščanja v 
naravi (poti, informacijske točke ...) 

- Število obiskovalcev 
Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

 0  

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Izvedeni ukrepi 2 
- izvedene investicije: 2 

Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

Lokalne skupnosti 

Nosilec Zavod za varstvo narave 

Partnerstvo Potencialni partnerji: lokalne skupnosti, razvojne agencije, ZGS, KGZ, izobraževalne 
ustanove… 

Trajanje 4 leta (2016–2020) 

Financiranje EU sredstva - ESRR(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (5%): 
Skupaj (100 %): 

2.550.000 € 
300.000 € 
150.000 € 
3.000.000,00 € 

 

Projekt Geopark Idrija – geopark regijskega pomena 
Opis  Geopark Idrija je od septembra 2013 član Evropske in Svetovne mreže geoparkov, ki 

delujeta pod okriljem UNESCO. Zaradi članstva v omenjenih mrežah se mora geopark držati 
najvišjih svetovnih standardov, tako zaščite, promocije, kot tudi trženja naravne in kulturne 
dediščine območja, ki ga predpisuje UNESCO konvencija. 
Programi Geoparka Idrija temeljijo na ohranjanju in varovanju narave na neformalni ravni in 
so namenjeni trajnostnemu razvoju podeželja preko povezovanja različnih ponudnikov in 
razvijanju različnih produktov na podeželju ter razvoju geoturizma in izobraževanju. Območje 
Geoparka Idrija obsega izjemno bogato naravno in kulturno dediščino. Številne naravne 
znamenitosti oz. naravna dediščina je zavarovana z različnimi statusi varovanih območij 
narave (naravne vrednote, zavarovana območja naravnih vrednot, naravni rezervat, Krajinski 
park Zgornja Idrijca, Natura 2000, EPO, ipd.). Osnovno vodilo projekta bi bil naravna in 
kulturna dediščina v Geoparku Idrija, ki je povezana v tematske poti Geoparka Idrija, katere 
so speljane tako, da potekajo mimo različnih ponudnikov lokalnih produktov in storitev. Poti 
je potrebno urediti za obiskovalce (lažji dostop, ureditev točk z turistično infrastrukturo, 
interpretacija, usmerjanje in zagotovitev nadzorovanega obiska, ipd.). Na teh poteh se 
predvideva postavitev usmerjevalnih znakov. ureditev točk s podrobnejšo interpretacijo in 
opremo, ki zahteva od obiskovalca aktivno sodelovanje (interaktivni pripomočki, igrala, 
počivališča, ipd.). Predvideva se tudi ureditev informacijsko-interpretacijskih centrov. Zelo 
priljubljena pot ob Rakah je potrebna obnove in ureditve vsebin in točk ob poti.  

Vsebine projekta: 
- Priprava vsebin, intepretacij in projektne dokumentacije za ureditev naravnih 

vrednot – interpretacijskih točk Geoparka Idrija (Gačnik, Tomaževa miza, Matjaževe 
kamre, Jelenšek, Rake) 

- Ureditev naravnih vrednot ter ohranjanje in omogočanje dostopa obiskovalcem 
(Dinozavrove stopinje, Tektonski kontakt, Lajšt, Vojsko) 

- Ureditev info-učnega centra Krekovše (izvedba obnove objekta, dopolnitev 
programske zasnove za objekt, nabava in oprema prostorov, ureditev 
interpretacijske točke, ureditev okolice)  

- Ureditev domačije Šturmajce (pridobitev gradbene dokumentacije, izvedba obnove 
objekta, priprava upravljavskega načrta in priprava vsebin)  

- Hiša naravoslovja (pridobitev gradbene dokumentacije, izvedba obnove objekta, 
dopolnitev programske zasnove za objekt, nabava in oprema prostorov) 

- Vzpodbujanje trajnostne mobilnosti v Geoparku Idrija (preučitev možnosti uporabe 
in sistemov varčnih vozil, nakup vozil na električni in drug okolju prijazen pogon) 

http://www.prc.si/
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- Razvoj pravil uporabe in promocija kolektivne blagovne znamke »Geopark Idrija«, ki 
omogoča povezovanje lokalnih ponudnikov in razvijanje raznolikih proizvodov na 
podeželju; ter s tem promocija ponudbe, razvoj turističnih produktov in 
pospeševanje prodaje proizvodov pod blagovno znamko »Geopark Idrija« 

- Analiza pogojev za vzpostavitev novih oblik rekreacije in športnih aktivnosti na 
območju Geoparka Idrija 

- Izvedba dogodkov in delavnic za mlajše generacije namenjenih ohranjanju tradicije 
in domačih obrti – klekljanje (vzpodbujanje delovanja Centra idrijske čipke) in obrti 
na podeželju  

- Priprava predloga in preveritev možnosti širitve Geoparka Idrija na sosednja 
območja 

- Sodelovanje Geoparka Idrija na mednarodnih dogodkih v sklopu Evropske in 
Svetovne mreže geoparkov ter sodelovanje in organizacija mednarodnih delavnic   

- Priprava upravljavskega načrta Geoparka Idrija in vzpostavitev naravovarstvene 
službe 

Ciljna skupina Šolajoči otroci in mladina, študentje, prebivalci Občine Idrija, lokalni ponudniki, podjetja, 
samostojni podjetniki, obrtniki, partnerji Geoparka Idrija, obiskovalci 

Cilji - Ohranjanje naravne in kulturne dediščine za prihodnje generacije preko 
interpretacijskih točk in urejene mreže tematskih poti ter sonaraven razvoj 
celotnega območja Geoparka Idrija 

- Povečevanje ozaveščenosti sedanjih in prihodnjih generacij o pomenu 
sonaravnega ohranjanja naravne in kulturne dediščine   

- Ureditev javne turistične infrastrukture v podporo razvoju trajnostnega turizma 
(geoturizma) – Krekovše, Šturmajce, Hiša naravoslovja 

- Revitalizacija kulturne dediščine idrijskega podeželja (domačija Šturmajce) 
- Povečevanje zaposlitvenih možnosti z razvojem trajnostnega turizma in dejavnosti 

na podeželju 
- Razvoj kolektivne blagovne znamke »Geopark Idrija«, ki s svojimi kriteriji vzpodbuja 

trajnostni razvoj podeželja 
- Razvoj alternativnih, okolju prijaznih in ekonomsko učinkovitih oblik prometa na 

območju Geoparka Idrija, posledično zmanjševanje okoljskih obremenitev, ki 
nastanejo kot posledica prometne preobremenjenosti in umirjanje prometa 
(prednostno v KP Zgornja Idrijca v poletnih mesecih) 

- Širitev Geoparka Idrija na sosednja območja 
- Izmenjava dobrih praks z drugimi člani evropske in svetovne mreže geoparkov in 

njihov prenos v lokalno okolje 
- Ureditev trajnostnega upravljanja z naravno dediščino na celotnem območju 

Geoparka Idrija 
Kazalniki - Število mladega (15-29 let)delovno aktivnega prebivalstva (Občina Idrija, 2013) 

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (15-29 let) (Občina Idrija, 2013) 
- Prihodi turistov (Občina Idrija, 2013) 
- Število nočitev (Občina Idrija, 2013) 
- Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Goriška, 2011) 
- Število registriranih skupin kmetovalcev, ki sodelujejo v upravičenih shemah kakovosti 

za kmetijske proizvode ali živila (Goriška, 2012) 
 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (2013) 

- Število mladega (15–29 let) delovno aktivnega prebivalstva (Občina Idrija, 2013) = 
382 

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (15-29 let)(Občina Idrija, 2013) = 
15,8 % 

- Prihodi turistov (Občina Idrija, 2013) = 5098 
- Število nočitev (Občina Idrija, 2013) = 12216 
- Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Goriška, 2011) = 264 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

- Število mladega (15-29 let) delovno aktivnega prebivalstva (Občina Idrija, 2013) = 
480 

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Občina Idrija, 2013) = 12 % 
- Prihodi turistov (Občina Idrija, 2013) = 6500 
- Število nočitev (Občina Idrija, 2013) = 14500 
- Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Goriška, 2011) = 320 
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Viri podatkov  za 
spremljanje 
kazalnikov 

SURS, UE Idrija 

Nosilec Center za idrijsko dediščino – Geopark Idrija 

Partnerstvo Občina Idrija, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave, Geološki zavod Slovenije, RŽS 
Idrija, ZRC Sazu Inštitut za raziskovanje krasa, TD Fara, TKD Kanomlja, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva - ESRR (85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (5%): 
Skupaj (100 %): 

1.870.000 € 
220.000 € 
110.000 € 
2.200.000,00 € 

 

16.3.4.2. Aktivnost 2: Upravljanje zavarovanih območij narave in 

izkoriščanje potencialov teh območij v razvojne namene 

 

Projekt Triglavski narodni park – del izvaja z mehanizmom CTN 

Podprojekt TNP: čisto povirje slovenskih voda  
Opis  Kakovost in količina vodnih virov na območju narodnega parka nista samo predpogoja za 

ohranjanje  narave in poseljenosti zavarovanega območja, temveč sta tudi širšega 
nacionalnega pomena, saj je tu povirje dveh največjih slovenskih rek Save in Soče.  
Poselitev na območju narodnega parka je sicer redka in razpršena, kljub temu pa zaradi 
visoke sezonske obiskanosti posamezne točke (npr. večji turistično gostinski 
nastanitveniobjekti, planinske postojanke, planine in planšarije, turistične kmetije, javni 
objekti – upravne stavbe, šole, vrtci …) predstavljajo veliko velik pritisk na naravo edinega 
slovenskega nacionalnega parka. Zaradi navedenega je območje treba varovati tudi z 
ustrezno sonaravno urejeno komunalno opremo in sodobnimi tehnološkimi rešitvami: 

- ureditev javne infrastrukture v naseljih znotraj parka (vodooskrba, odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda ...) 

- uvajanje celostnih sonaravnih demonstracijskih rešitev za okoljsko-energetske 
sanacije na posameznih individualnih obremenjenih točkah  

Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: C4.1 in C4.2 
Ciljna skupina Parkovne občine (Gorenjska: Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora; Goriška: Bovec, 

Kobarid, Tolmin), lastniki in upravitelji večjih objektov (Planinska društva, hoteli, šole ...) 
Cilji - ureditev vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda  na območjih 

poselitve v TNP v aglomeracijah/naseljih po Dodatnem programu iz obstoječega 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (naselja: 
Ribčev Laz, Stara Fužina, Ukanc, Studor) 

- izvedba celovite okoljsko-energetske sanacije in ureditev infrastrukture na 
posameznih kritičnih lokacijah: objektih, skupinah objektov in zaselkov v TNP 
zunaj območij Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode  (naselja: Gorjuše, Koprivnik, Krnica, Sp. in Zg. Laze, Zg. Radovna; Trenta – 
Dimnik, Soča, Čadrg, Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Kneške Ravne ...) 

- izredni monitoring kakovosti pitne vode  in   delovanja MKČN  
Nosilec Javni zavod TNP v sodelovanju z izbrano nosilno občino  

Partnerstvo Parkovne občine (Gorenjska: Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora; Goriška: Bovec, 
Kobarid, Tolmin) 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva - ESRR in Kohezijski sklad (85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (5%): 
Skupaj (100 %): 

7.650.000 € 
900.000 € 
450.000 € 
9.000.000 € 

 

 

Podprojekt: Trajnostna mobilnost v TNP 

http://www.prc.si/
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Opis  Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse - 
tako prebivalce kakor tudi obiskovalce narodnega parka, hkrati pa čim bolj zmanjšati 
neželene učinke prometa na naravo. Območje TNP je prepleteno z mrežo cest različnih 
kategorij. Posamezna območja parka so v konicah močno obremenjena zaradi turistično 
rekreacijske rabe kar povzroča težave v prometu in posledično obremenjuje okolje. 
Pomembnejša tranzitna cesta je Vršiška oziroma Ruska cesta, večina ostalih, predvsem v 
alpskih dolinah, pa se slepo konča, kar povzroča obremenitve z mirujočim prometom v 
zatrepih dolinah.  
Pomembnejša turistična središča na robu parka so relativno dobro povezana z javnim 
prometom, nekatere linije pa so žal le sezonskega značaja in namenjene turistom in ne 
lokalnemu prebivalstvu. Železniški promet ima premalo povezav z javnim avtobusnim 
prevozom, kar bi spodbudilo obisk območja TNP oz. glavnih znamenitosti tako iz goriške kot 
jeseniške smeri proge. Varnih povezav za kolesarjenje, ki prispevajo k trajnostni mobilnosti, 
je malo. Potreben je celovit pristop k vzpostavitvi celostnega sistema mobilnosti prebivalcev 
in turistov na območju parka (avto-vlak-avtobus-kolo-peš).   
Javna in zasebna prevozna sredstva na električni, vodikov ali drug okolju prijazen pogon so 
velika investicija, zaradi česar so lokalnemu prebivalstvu in prevoznikom nedostopna. 
Potrebne bi bile ugodnosti za nakup in uporabo teh vozil v zavarovanem  območju, tako za 
upravljavce posameznih cest, prometnih linij kakor tudi za  fizične osebe in podjetja s 
sedežem v TNP.  
Ponekod na kritičnih točkah so že vzpostavljeni lokalni sistemi upravljanja prometa, v večini 
primerov pa je lokalne sisteme trajnostne mobilnosti šele treba razviti, zato so predvideni s 
tem projektom sonaravni infrastrukturni posegi (npr. parkirišča, izogibališča, počivališča ...), 
in demonstracijski projekti vzpostavljanja novih sistemov  upravljanja prometa (npr. 
električna vozila, enotne vozovnice in urniki za potovanje okrog TNP ...).  Dolgoročni cilj je 
brezogljični TNP. 
Predmet projekta je: 

- oblikovanje izhodišč in izvedbene dokumentacije za posamezna območij za 
sanacijo prometno kritičnih območij 

- ureditev motornega prometa (parkirišča ...) 
- podpora demonstracijskih projektom novih konceptov trajnostne mobilnosti na 

območju parkovnih lokalnih skupnosti TNP 
- monitoring pritiska posameznih dejavnosti 
- uskladitev rabe z deležniki (prometni režim) 
- nadgradnja parkovne infrastrukture (info table, varstvena območja, peš poti) 
- ozaveščanje, izobraževanje (delavnice za ciljne skupine) 
- dostopnejši nakupi vozil na električni in drug okolju prijazen pogon v parku (tudi 

ureditev mreže polnilnih mest) 
Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: C5.1, C5.2 in C5.3  

Ciljna skupina upravljavci cest, ponudniki prevoznih storitev v TNP, podjetja iz TNP 

Cilji - Umirjanje prometa, prednostno v Bohinju (jezerska skleda), na prelazu Vršič, na 
Mangartski cesti, na Pokljuki, v dolinah Radovna, Vrata, Lepena, Zadnjica in 
Zadnja Trenta z uvedbo novih konceptov trajnostne mobilnosti  

- Ponuditi alternativne in okolju prijazne ter ekonomsko učinkovite storitve in načine  
javnega prometa in individualnega prevoza za zagotavljanje boljše dostopnosti za 
potrebe prebivalcev, obiskovalcev in turistov v parku 

Nosilec Javni zavod TNP v sodelovanju z izbrano nosilno občino 

Partnerstvo DRSC, Parkovne občine (Gorenjska: Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora; Goriška: 
Bovec, Kobarid, Tolmin) 

Trajanje 7 let 

Financiranje 
vir 00,00 EUR 

 
EU sredstva - ESRR(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Sredstva lokalnih skupnosti (5%): 
Skupaj (100 %): 

 
2.805.000 € 
330.000 € 
165.000 € 
3.300.000 € 

Podprojekt Ohranjena narava Pokljuke za vse! 

http://www.prc.si/
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Opis  S strnjenimi smrekovimi gozdovi pokrita visoka kraška planota Pokljuka je eno izmed bolj 
privlačnih, pa tudi najbolj obremenjenih območij v Triglavskem narodnem parku. Je namreč 
izhodišče za številne planinske poti v visokogorje Julijskih Alp, na planoti se preko celega 
leta odvijajo različne športne in rekreacijske dejavnosti ter prireditve. Izrazito je sezonsko 
nabiranje gozdnih dobrin, poudarjeno je gospodarjenje z gozdovi, velika je odprtost z 
gozdnimi cestami. Pokljuka je tudi območje različnih vojaških aktivnosti.  
Pritiski različnih oblik rabe prostora pogosto vodijo tudi do nasprotujočih si teženj, ki v 
nekaterih predelih niso usklajeni s cilji narodnega parka. Posledično je nujna njihova 
medsebojna uskladitev z oblikovanjem in izvajanjem samostojnega akcijskega načrta. 
Izhodišča za njegovo pripravo so ovrednotenje pritiska obstoječih dejavnosti, spremljanje 
stanja nekaterih najbolj občutljivih vrst ali habitatov, uskladitev z vsemi deležniki ter izvedba 
dejanskih sanacijskih ali omilitvenih ukrepov, kot je na primer aktivno usmerjanje obiska, 
vključno z organiziranim vodenjem po parkovnih poteh upravljavca narodnega parka. V 
zvezi z obremenitvijo motornega prometa se bodo na Pokljuki uredila primerna parkirna 
mesta, na najbolj obiskanih mestih pa postavile informativne table. Z zmanjšanjem 
negativnih posledic človeškega poseganja v naravo na Pokljuki bo slednja ohranila svojo 
mikavnost, hkrati pa usmerjeno približala naravne in kulturne danosti Pokljuke 
obiskovalcem in turistom, kar bo med drugim pripomoglo k nadaljnjemu razvoju Gorenjske 
regije. 
Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: A2.1, A4.1, A4.4, A6.1, A6.2, 
A6.3, A6.4, D2.1, D3.1, D3.3, D5.1 in D5.2 

Ciljna skupina Obiskovalci, LTO, občine Gorje, Bled, Bohinj, ZGS OE Bled, GG Bled, lastniki gozdov, MO, 
PZS, SZS 

Cilji - Oblikovanje izhodišč za akcijski načrt za sanacijo območja Pokljuke z Rudnim 
poljem 

- Ureditev motornega prometa (parkirišča, prometni režim) 
- Monitoring pritiska posameznih dejavnosti 
- Uskladitev rabe z deležniki 
- Vzdrževanjezdrževanje, nadgradnja parkovne infrastrukture (info table, varstvena 

območja, pokljuška pot) 
- Ozaveščanje, izobraževanje (delavnice za ciljne skupine) 

Nosilec Javni zavod TNP ali ena izmed občin 

Partnerstvo Parkovne občine: Bohinj, Bled, Gorje 

Trajanje 7 let 

Financiranje  Se ne izvaja na 
območju TNP v Goriški 
razvojni regiji 

 

Podprojekt 
Znak kakovosti TNP: pot k višji dodani vrednosti in konkurenčnosti 
ponudbe v parku 

Opis  Podlaga za izvajanje spodbud na področju razvoja v TNP je Znak kakovosti TNP, ki 
zagotavlja izpolnjevanje nadstandardnih zahtev pri izvajanju različnih aktivnosti na območju 
parka in ki sovpadajo s cilji parka. Zaščiteni izdelki in storitve so lokalni izdelki z dolgo 
tradicijo ali visokimi ekološkimi standardi, katerih kakovost je dokazano povezana z 
območjem iz katerega razvijajo. Znak kakovosti zagotavlja podporo izvajanju različnih 
aktivnosti na območju narodnega parka, ki niso v nasprotju s cilji parka ter izpolnjevanje 
nadstandardnih zahtev s področij varstva okolja, ohranjanja narave in biodiverzitete ter 
ohranjanja kulturne krajine. Izdelkom in storitvam zagotavlja poreklo, izvirnost, naravnanost 
ter večjo prepoznavnost. 

Predmet projekta so naslednje okvirne aktivnosti: 
- razvoj pravil in sistema uporabe označbe 
- promocija označbe in vključene  ponudbe 
- dodeljevanje označb 
- promocija ponudbe in pospeševanje prodaje proizvodov pod znakom kakovosti 

TNP (npr. specializirane trgovine, internetna prodaja, oglaševalske kampanje ...) 
- svetovalna in investicijska podpora članom znaka pri razvoju in trženju  njihovih 

proizvodov in storitev 
- podpora članom znaka pri pridobitvi okoljskih standardov in certifikatov 

http://www.prc.si/
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- usposabljanja za potencialne in obstoječe člane znaka kakovosti TNP 
- drugo 

Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: C2.3 
Ciljna skupina Kmetije, podjetja, samostojni podjetniki, izdelovalci domače obrti z dejavnostjo na območju 

TNP 
Cilji Povečanje dodane vrednosti, konkurenčnosti in razpoznavnosti (ločljivosti) ponudbe na 

območju TNP 
Nosilec Javni zavod TNP 

Partnerstvo KGZS, Razvojne  agencije, ZGS, LTO 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva - EKSRP(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Lastna sredstva (5%): 
Skupaj (100 %): 

595.000 € 
70.000 € 
35.000 € 
700.000 € 

Podprojekt TNP: alternativni modeli oskrbe 
Opis  Človek je pomemben dejavnik pri vzdrževanju krajine in biotske pestrosti nacionalnega 

parka, zato je ohranitev poseljenosti izjemnega pomena. Med ključnimi dejavniki pri 
odločanju mladih ali bodo ostali v parku je zagotavljanje dostopnosti do ključnih javnih 
storitev, ki bi bile čim bolj primerljive in enakovredne tistim v urbanih območjih. V praksi ni 
tako, saj je dostopnost do zdravstva, socialnih storitev, šole, glasbene šole, izvenšolskih 
dejavnosti, uprave, trgovine, slaba in se z leti zaradi zaostrovanja financiranja poslabšuje. 
Prebivalci parka so v neenakovrednem položaju, izvajalci pa v težavah pri zagotavljanju 
normalne oskrbe, saj so stroški v geografsko razpršenih območjih višji. Nekateri zaselki in 
vasi so do večjega občinskega središča oddaljeni tudi 70 kilometrov. Zaradi navedenega je 
treba s projektom na eni strani vplivati na spremembo pravilnikov in standardov, ki 
opredeljujejo pogoje za izvajanje javnih programov, na drugi strani pa spodbujati nevladne 
organizacije in tudi podjetnike k ponudbi alternativnih rešitev, ki bi bile dostopne 
prebivalcem narodnega parka. Za ohranjanje  javnih storitev, služb in oskrbnih dejavnosti 
(tudi trgovine - 56. člen ZTNP-1), ki jim grozi zmanjšanje kakovosti, dostopnosti ali celo 
ukinitev zaradi nedoseganja normativov oz. tržne vrzeli ter razvoj in podpora alternativnim 
oblikam zagotavljanja javnih storitev in oskrbe znotraj TNP je treba v okviru projekta 
zagotoviti: 

- spremembe predpisov in modelov financiranja 
- sofinanciranje prilagojenih storitev (plač, sorazmernih materialnih in  programskih 

stroškov) v javnih storitvah in službah ter v oskrbnih dejavnostih (trgovina - 56. 
člen ZTNP-1), kjer je njihova dostopnost podpovprečna 

- animacija in svetovanje za razvoj novih modelov oskrbe 
- razvoj alternativnih novih storitev, demonstracijskih projektov, testiranje   in 

uvajanje novih rešitev ter razvoj in sofinanciranje socialnih podjetij) 
Specifične potrebe na posameznih področjih: 

- zdravstvo (npr. uveljavitev glavarinskega količnika, okrepitev FTH in patronaže, 
okrepitev SNMP, skrajšanje čakalne dobe v zobozdravstvu, izguba dohodka pri 
sanitetnih prevozih, povečanje sredstev za investicije na terenu, v mobilne enote in 
drugo, povečanje sredstev za delovanje na več lokacijah ...) 

- predšolska vzgoja, osnovno in srednje izobraževanje (npr. glavarina zvišana za 
15%, sofinanciranje nastanitve dijakov, sofinanciranje prevozov otrok s 
podružničnih šol na centralno šolo, sofinanciranje prevozov otrok in učencev za 
obiske vsaj nekaterih ustanov oz. kulturnih prireditev v  urbanih središčih - Novi  
Gorici, Kranju, Jesenicah, Ljubljani ...), sofinanciranje novih oblik izvenšolskih 
dejavnosti ...) 

- socialno varstvo (npr. preventivne dejavnosti za starejše /program aktivna starost – 
sožitje generacij; psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam; mobilna 
služba - pomoč na domu odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju; nadgradnje programov in kapacitet domov starejših) 

- kultura (npr. mobilne knjižnice, obiski umetnikov in vrhunskih kulturnih ustvarjalcev 
v parku ...) 

Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: C3.1 in C3.3 

http://www.prc.si/
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Ciljna skupina Otroci in mladina, starejši, ki prebivajo v TNP 

Cilji Izboljšanje dostopnosti do javnih storitev in oskrbe 

Nosilec Posoški razvojni center in RRA Gorenjska/BSC 

Partnerstvo Parkovne občine (Gorenjska: Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora; Goriška: Bovec, 
Kobarid, Tolmin); javni zavodi, NVO in podjetja s področja zdravstva, sociale, 
izobraževanja, vzgoje, kulture 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva  - ESRR(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Lastna sredstva (5%): 
Skupaj (100 %): 

2.890.000 € 
340.000 € 
170.000 € 
3.400.000 € 

Podprojekt 
Zaklad biotske raznovrstnosti pod Triglavom – poznavanje, 
ohranjanje in razvoj območja 

Opis  Triglavski narodni park se ponaša z izjemno biotsko raznovrstnostjo, s svetovno priznanim 
pomenom. Številne redke, ogrožene in endemične vrste, ranljivi habitati, naravne vrednote, 
naravni procesi in izjemni ekosistemi na tem koščku Alp so ponos države, ki pa je 
nemalokrat izpostavljen številnim pritiskom družbe in gospodarstva. Poznavanje vseh 
gradnikov tega edinstvenega območja je izhodišče za njegovo dolgoročno ohranjanje in 
planiranje trajnostne rabe prostora v njem.  

Nadgradnja znanja o biotski raznovrstnosti ter sistematična ureditev podatkovnih zbirk sta 
nujni za oblikovanje prednostnih varstvenih nalog, izvajanje varstvenih ukrepov in 
spodbujanje trajnostnih razvojnih pobud v medregionalnem prostoru Gorenjske in Goriške 
regije. Na podlagi sistematično raziskanega zaklada biotske raznovrstnosti pod Triglavom 
bo poleg ohranjanja naravne in krajinske pestrosti možno tudi spodbujati, usmerjati in 
podpirati izvedbo načrtov drugih sektorjev in gospodarskih panog. Slednje bo med drugim 
priložnost za uravnoteženje socio-ekonomskih in družbenih značilnosti območja ter 
prispevek k spremembi trenutnih demografskih trendov.  

Predmet projekta je: 
- priprava Akcijskega načrta TNP z nadgradnjo poznavanja stanja 
- vzdrževanje in vsebinska dopolnitev podatkovne zbirke javnega zavoda TNP o 

biotski raznovrstnosti 
- določitev ključnih območij in oblik rabe prostora, ki podpira ohranjanje biotske 

pestrosti, ter ureditev infrastrukture za njihovo ohranitev, označitev in/ali 
prezentacijo v naravi 

- podpora deležnikom pri pripravi strateških, planskih in izvedbenih planov ali 
projektov za izvedbo trajnostnih razvojnih pobud in zagotavljanje prilagojene rabe 
prostora 

Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: A1.1, A1.2, A1.3, A1.6, sklopi A2, 
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2.1, D2, D3.2, D3.4, D3.5, D3.6, D4 in D5,  

Ciljna skupina Občine in lokalno prebivalstvo, turisti in obiskovalci, strokovna in obča javnost, nacionalne 
in mednarodne organizacije za ohranjanje narave  

Cilji Ohranjanje biotske raznovrstnosti in sonaraven razvoj območja 

Nosilec Javni zavod TNP 

Partnerstvo MKO, ZRSVN, ZGS, ZZRS, Poslovno podporni center (BSC) Kranj, d.o.o., RRA Severne 
primorske d.o.o., parkovne občine in podjetja 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva - EKSRP(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Lastna sredstva (5%): 

Skupaj (100 %): 

10.625.000 € 
1.250.000 € 
625.000 € 
12.500.000 € 

Podprojekt Življenje na planinah  
Opis  K izjemni raznolikosti rastlinskega in živalskega sveta ter krajinski pestrosti Triglavskega 

narodnega parka je poleg edinstvenih okoljskih razmer od stare železne dobe dalje vplival 
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tudi človek z v preteklosti uveljavljenimi gospodarskimi dejavnostmi, med drugim tudi s 
planinskim pašništvom na planinah. Planine so v parku sicer t.i. manjšinski ekosistem, 
vendar med velikopovršinskimi gozdnimi habitati predstavljajo dragocena območja za 
travniške vrste. Zanimivost planin so tudi kali – edini stoječi površinski vodni viri – in poleg 
napajališč za živino pomenijo tudi habitate varovanih vrst. Planine s pomožnimi kmetijskimi 
objekti imajo za mozaično strukturo krajine izredni pomen in so z vidika kulturne dediščine 
mnoge opredeljene kot izjemne krajine, območja prizoriščne vrednosti in/ali ambienti z 
izrazitimi grajenimi dominantami. Zanimivost in možnost dodatnega zaslužka pa so prav 
gotovo tudi kakovostni mlečni izdelki, pridelani na planinah. 

Zahtevnejše pridelovalne razmere vplivajo na manjšo proizvodno sposobnost kmetij, 
omejen izbor kultur in proizvodnih usmeritev, dražijo pridelavo, kar posledično pomeni 
manjšo konkurenčnost. Vloga in pomen kmetijstva ter pašništva se je zato v preteklem 
desetletju spremenila. Nekatere planine se usmerjajo v ekološko pridelavo, vse več pa je 
takih, ki se zaradi pomanjkanja interesa opuščajo in zaraščajo. Nadaljevanje takega trenda 
bi ogrozilo vrstno pestrost travišč in njihov obstoj. Posledično so ukrepi, ki bi ohranili 
oziroma obnovili življenje na planinah, nujni za ohranitev biotske in krajinske pestrosti v tem 
območju. Slednji pa hkrati ponujajo tudi razvojno priložnost za dopolnilno dejavnost v 
kmetijstvu in turizmu.  

Predmet projekta je: 
- preprečevanje zaraščanja gorskih ekstenzivno gojenih travnikov oziroma planin, 
- sonaravna revitalizacija kalov, 
- podpora pri obnovi stanov, hlevov, staj za kmetijsko dejavnost z ureditvijo info 

točke in doseganje standardov za blagovno znamko "Izdelano/pridelano v 
Triglavskem narodnem parku, 

- določitev naravovarstveno sprejemljivih pašnih redov s promocijo ukrepov za 
preprečevanje paše v gozdu. 

Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: A1.2, A1.3, A2, 3.1, A3.2, A3.4, 
A5.2, A9, B1.2, B2.2, B2.3, C1.3, C1.5, C2.1, C2.2, C2.3 in D1.4  

Ciljna skupina Agrarne skupnosti, lastniki planin, lokalno prebivalstvo, turisti in obiskovalci, strokovna in 
obča javnost. 

Cilji Ohranjanje biotske raznovrstnosti in sonaraven razvoj območja 

Nosilec Javni zavod TNP 

Partnerstvo ZRSVN, ZVKDS, Poslovno podporni center (BSC) Kranj, d.o.o., RRA Severne primorske 
d.o.o., agrarne skupnosti 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva - ESRR(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Lastna sredstva (5%): 
Skupaj (100 %): 

1.360.000 € 
160.000 € 
80.000 € 
1.600.000 € 

Podprojekt Zmerno je pravo za zdravo naravo 
Opis  V izjemno bogati in ohranjeni naravi Triglavskega narodnega parka so številne vrste 

zanimive tudi za nabiranje, ki je za uporabnika oblika rekreacije ali celo pomemben vir 
zaslužka. V narodnem parku je najbolj poudarjeno nabiranje različnih zelišč, gozdnih 
sadežev in gob, ki pa jih prepogosto štejemo kot neomejen in neizčrpen vir dobrin, 
dostopne vsem v neomejenih količinah, od ljubiteljskih pa vse do komercialnih nabiralcev. V 
nekaterih predelih narodnega parka je nabiralništvo eden izmed pomembnih pritiskov, ki je 
pogosto v nasprotju z varstvom narave in interesi drugih uporabnikov.  

Vplivi nabiralništva še niso celostno preučeni. Slednji lahko predstavljajo dopolnilno 
dejavnost s pozitivnimi ekonomskimi učinki, vendar se neusmerjeno nabiralništvo lahko 
odraža tudi v vznemirjanju živali, pritiskih na habitate in v onesnaževanju. Prekomerno 
nabiranje, npr. borovnic, predstavlja direktno kompeticijo za hrano z divjim petelinom, kar se 
v kombinaciji z vznemirjanjem lahko odraža v zmanjšanju fitnesa in preživetvenih 
sposobnostih tega veličastnega in ranljivega prebivalca narodnega parka. Za trajnostno in z 
vsemi uporabniki usklajeno rabo dobrin je potrebno določiti nosilnost okolja in usmeriti 

http://www.prc.si/
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nabiralništvo v manj občutljive dele narave.  

Predmet projekta je: 
- opredelitev potenciala, stroškov in koristi nabiranja najbolj izpostavljenih vrst s 

celovito oceno vplivov in pritiskov, 
- opredelitev najranljivejših delov ter označitev varstvenih območjih parka, mirnih 

con in gozdnih rezervatov v naravi, 
- oblikovanje izhodišč za ekonomsko izkoriščanje gozdnih dobrin, podpora lokalnim 

deležnikom pri uveljavljanju na tržišču pod skupno blagovno znamko 
"Izdelano/pridelano v Triglavskem narodnem parku", 

- izvajanje učinkovitega in ustrezno tehnično podprtega nadzora nad nabiralništvom, 
- oblikovanje predloga za sistemsko ureditev nabiralništva v Triglavskem narodnem 

parku. 
Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: A1.2, A3.3, A4.4, C1.4, C2.1 
C2.2, C2.3, D1.4 in D2.1 

Ciljna skupina Nabiralci dobrin, lokalno prebivalstvo, turisti in obiskovalci, strokovna in obča javnost, 
parkovne lokalne skupnosti, MKO. 

Cilji Trajnostna in z vsemi uporabniki usklajena raba dobrin v območju Triglavskega narodnega 
parka 

Nosilec Javni zavod TNP 
Partnerstvo MKO, ZGS, parkovne občine, Poslovno podporni center (BSC) Kranj, d.o.o., RRA Severne 

primorske d.o.o. 
Trajanje 7 let 
Financiranje EU sredstva  - ESRR(85 %): 

Nacionalna sredstva (10%): 
Lastna sredstva (5%): 

Skupaj (100 %): 

872.500 € 
85.000 € 
42.500 € 
1.000.000 € 

Podprojekt NE invazivnim vrstam v Triglavskem narodnem parku 
Opis  Edinemu narodnemu parku v Sloveniji je že desetletja priznana izjemna vrednost zaradi 

ohranjene narave, ki jo lahko občuduje in doživlja vsakdo izmed nas. Pa vendar je človek z 
različnimi ravnanji v ta prostor vnesel tudi tujerodne vrste rastlin in živali, ki spreminjajo 
naravno podobo narodnega parka in zmanjšujejo njegovo privlačnost. Najbolj uničujoče 
posledice za biotsko raznovrstnost imajo ribe, ki so bile namerno naseljene v izolirana 
gorska jezera in vodotoke. Za namene lova in vrstne popestritve so bili namerno naseljeni 
tudi nekateri sesalci. Predvsem s prenašanjem prsti in peska so bile zanesene nekatere 
invazivne tujerodne rastline. Pojavljajo se v nižinskih območjih narodnega parka, na 
brežinah vodotokov in ob cestah, kjer so konkurenčno tudi najmočnejše, ponekod pa se že 
širijo tudi v višje ležeče predele. Tujerodne vrste spreminjajo medvrstne odnose, podobo 
krajine ali pa okrnijo rekreacijsko vrednost prostora. Nekatere rastline so tudi zdravju 
škodljiv alergen. Poleg tega lahko vplivajo na kmetijsko pridelavo in povzročajo negativne 
posledice v gospodarstvu.  
Načini in posledice vnosa ter širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki so izhodišče za izvajanje 
potrebnih sanacijskih in preventivnih ukrepov, v narodnem parku niso celovito proučeni. S 
spremljanjem stanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali v narodnem parku, celovitim 
ovrednotenjem posledic navedenega pritiska in sodelovanjem s pristojnimi upravljavci na 
področju rabe naravnih virov ter drugimi deležniki se bodo oblikovali ter tudi dejansko izvedli 
potrebni sanacijski ali omilitveni  ter preventivni ukrepi, ki vključujejo fizično odstranjevanje 
osebkov, usmerjen naravovarstveni in inšpekcijski nadzor, preprečevanje vnosa, zgodnje 
obveščanje ter ozaveščanje javnosti. Z navedenimi ukrepi se bodo zmanjšale negativne 
posledice invazivnih tujerodnih vrst na naravo v Triglavskem narodnem parku, istočasno pa 
bodo pripomogli h kakovostnemu in s cilji narodnega parka skladnemu razvoju dejavnosti, 
kot so kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo in turizem. 
Predmet projekta je: 

- monitoring in ovrednotenje posledic pritiska invazivnih tujerodnih vrst, 
- uskladitev rabe z deležniki, 
- oblikovanje in izvedba sanacijskih, omilitvenih in preventivnih ukrepov, 
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- ozaveščanje, izobraževanje (delavnice za ciljne skupine). 

Vsebinsko povezani ukrepi iz osnutka predloga NU TNP: A1.1, A1.2, A1.4, A5.1 in D1.4  

Ciljna skupina Parkovne občine, ZGS, lastniki parcel, investitorji, ZRSVN, ZZRS, ribiške družine, LZS, 
lovske družine, obiskovalci, LTO, ARSO, KGZS 

Cilji Sanacija in nadzor nad invazivnimi tujerodnimi vrstami v Triglavskem narodnem parku 

Nosilec Javni zavod TNP 

Partnerstvo MKO, ZRSVN, ZGS, ZZRS, parkovne občine 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva  - ESRR(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Lastna sredstva (5%): 
Skupaj (100 %): 

2.295.000 € 
270.000 € 
135.000 € 
2.700.000 € 

Podprojekt 
Razvoj trajnostnega turizma, mreže informacijskih mest in parkovne 
infrastrukture 

Opis  Trajnostni turizem ima v parku in parkovnih občinah izmed vseh dejavnosti največje 
razvojne možnosti. Ima največjo vlogo pri uresničevanju razvojnih ciljev parka – ohranjanju 
poselitve in števila lokalnega prebivalstva in zagotavljanju ustrezne kakovosti življenja. 
Prostočasne dejavnosti, ki so tudi sestavni del turizma, jih pa izvajajo največ dnevni 
obiskovalci parka, so glavni motiv obiskovalcev parka. Obiskovanje, doživljanje, 
spoznavanje in raziskovanje parka je tudi eden od ciljev ustanovitve Trendi trajnostnega 
razvoja turističnega povpraševanja, trendov obiska in prostočasnih dejavnosti, bodo 
vsekakor delovali v smeri povečanega turističnega povpraševanja in obiska TNP. Večji 
obisk in spremenjena pričakovanje turistov in obiskovalcev bodo zahtevala tudi spremembe 
turistične ponudbe tako po obsegu še bolj pa po kakovosti. Izrazito večja pa bodo tudi 
pričakovanja turistov in obiskovalcev pri skrbi za varovanje okolja, varstvu naravne in 
kulturne dediščine. Brez skrbi za bolj pristno, izvirno, naravi prijazno turistično ponudbo s 
številnimi zelenimi storitvami, ne moremo pričakovati dolgoročno uspešnega in 
konkurenčnega turizma, primernega obiska in ustreznih prostočasnih dejavnosti v parku.  

Ciljna skupina Obiskovalci, ponudniki turističnih storitev, parkovne občine (Gorenjska: Bohinj, Bled, Gorje, 
Jesenice, Kranjska Gora; Goriška: Bovec, Kobarid, Tolmin) 

Cilji - Razviti trajnostne oblike turizma in povezovanje ponudnikov 
- Vzpostaviti kakovostno  infrastrukturo za usmerjanje, informiranje in ozaveščanje 

obiskovalcev zavarovanega območja  
- Nadgraditi obstoječo mrežo informacijskih točk narodnega parka kot osnovo za 

predstavljanje parka popestritev turistične ponudbe območja 
Nosilec JZ TNP v sodelovanju s partnerji  

Partnerstvo Parkovne občine (Gorenjska: Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora; Goriška: Bovec, 
Kobarid, Tolmin), LTO-ji iz območja parkovnih občin 

Trajanje 7 let 

Financiranje EU sredstva - EKSRP(85 %): 
Nacionalna sredstva (10%): 

Lastna sredstva (5%): 
Skupaj (100 %): 

850.000 € 
100.000 € 
50.000 € 
1.000.000 € 
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17. KLJUČNI UPORABLJENI VIRI 
 

AJPES (2007–2013) Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Goriški regiji za leti 2010 

in 2013, Nova Gorica. 

 

AJPES  (2007–2013)Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v 

Goriški regiji za leta 2007,2008,2009,2010,2011, 2012 in 2013, Nova Gorica. 

 

ALOHAS (september 2013): Revizija regijske strategije Smaragdne poti: Oblikovanje 

smernic za regijsko povezovanje na področju turizma na ravni Severne Primorske – Goriške 

regije za obdobje 2014 do 2020, Nova Gorica. 

 

Center za socialno delo Nova Gorica – koordinacijska skupina (2014): Regijski Izvedbeni 

načrt na področju socialnega varstva 2014–2016, Nova Gorica. 

 

EUROSTAT (2014): Podatkovni portal EUROSTAT, dostopen preko: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. 

 

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO (2013): Strateški načrt EZTS GO, 

Nova Gorica. 

 

Interni viri: Projektni listi (september 2014). 

 

Komisija EU, Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003, Opredelitev mikro, 

majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20.5.2003. 

 

Mestna občina Nova Gorica, Program priprave trajnostne urbane strategije mestnega 

območja Nove Gorice, Nova Gorica. 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (marec 2013): Osnutek Programa državnih 
razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014–2017, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2014): Operativni program za izvajanje  
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, (Prvi osnutek 20. 1. 2014, Delovna 
različica 24. 4. 2014, Delovna različica 29. 8. 2014, 3. 11. 2014, ) Ljubljana. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (december 2014): Operativni program za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Ljubljana.  
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2014): Partnerski sporazum med Slovenijo 
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (delovna različica 28. 2. 2014, neformalni 
osnutek julij 2014, neformalni osnutek november 2014), Ljubljana. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2014): Partnerski sporazum med Slovenijo 
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, potrjen s strani EK 30. 10. 2014, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2014): Strategija pametne specializacije 
2014–2020, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2012): Smernice za področje prostorskega razvoja za 
pripravo RRP Goriške razvojne regije, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2014): Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–
2020, verzija 16. 6. 2014, verzija 5. 12. 2014, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2014): Osnutka Načrta upravljanja območij NATURA 2000 
za obdobje 2014–2020, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2014): Operativni program za izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, verzija 24. 7. 
2014, Ljubljana. 
 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor (2004): Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije, Ljubljana. 
 
Posoški razvojni center (2007–2013): Letna poročila o izvajanju razvojnega programa SOČA 
v obdobju 2007–2013, Kobarid. 
 
Posoški razvojni center (2013): Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije, Kobarid. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (januar 2015): Predlog Uredbe o izvajanju 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020, Ljubljana. 
 
Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija (2006): Regionalni razvojni program  
Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013. 
 
Statistični urad Republike Slovenije (2014): Podatkovni portal SI-STAT, dostopen preko: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp (2.10.2014). 
 
Univerza v Novi Gorici (2008–2013): Letna poročila, Nova Gorica. 
 
Urad za makroekonomske analize in razvoj, Delovni zvezek 5/2012 – regionalni pogledi, 
Janja Pečar, Ljubljana 2012. 
 
Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica: Letna poročila, Nova Gorica. 
 
Vlada RS (2008): Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti 2008, 
Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008. 
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Vlada RS (2012): Strategija razvoja slovenskega turizma za obdobje 2012–2016, Ljubljana. 
 
Vlada RS (2013): Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014–2020, Ljubljana. 
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18. PRILOGA 1 

18.1. OCENA STANJA NA PODROČJU ČLOVEŠKIH VIROV V 

GORIŠKI REGIJI 

 

Tabela št. 18.1.1.: Število prebivalcev86 

 

Območje / Leto Leto 2007 (1.1) Leto 2010 (1.1.) Leto 2014 (1.1.) 

Slovenija 2.010.377 2.046.976 2.061.085 

Goriška regija 119.477 119.080 118.374 

Zgornje Vipavsko območje 23.726 24.158 24.440 

Občina Ajdovščina 18.387 18.854 18.848 

Občina Vipava 5.339 5.304 5.592 

Ožje Goriško območje 59.099 59.144 58.491 

Občina Brda 5.750 5.740 5.707 

Občina Kanal ob Soči 6.002 5.772 5.557 

Občina Miren-Kostanjevica 4.814 4.841 4.828 

Mestna občina Nova Gorica 31.810 32.089 31.773 

Občina Renče-Vogrsko 4.288 4.296 4.324 

Občina Šempeter pri Gorici 6.435 6.406 6.302 

Zgornje Posočje 19.708 19.110 18.770 

Občina Bovec 3.326 3.197 3.147 

Občina Kobarid 4.449 4.197 4.162 

Občina Tolmin 11.933 11.716 11.461 

Idrijsko-Cerkljansko območje 16.944 16.668 16.673 

Občina Cerkno 5.014 4.779 4.730 

Občina Idrija 11.930 11.889 11.943 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno in Prebivalstvo po starosti in spolu, 
statistične regije, Slovenija, polletno) 
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 Podatki so zajeti skladno s spremenjeno statistično definicija prebivalstva,ki  je usklajena z definicijo prebivalstva in sel ivcev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o statistikah skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Po predhodni definiciji, ta je veljala od sredine leta 1995, smo za prebivalca Slovenije šteli vsakogar, ki je v 
Sloveniji prijavil stalno in/ali začasno prebivališče. Nismo pa upoštevali tistih  državljanov Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so prijavili, 
da bodo začasno odsotnost iz Republike Slovenije za tri mesece ali več. Dolžina prebivanja v Sloveniji ni bila pomembna.  
Nova definicija je kot ključno merilo za uvrstitev osebe med prebivalstvo Slovenije uvedla prav dolžino prebivanja v Sloveniji. Prebivalci Republike Slovenije so po 
spremenjeni statistični definiciji osebe (ne glede na državljanstvo) s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji  prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več 
in niso začasno odsotne iz Republike Slovenije eno leto ali več. 
Posledic spremembe statistične definicije prebivalstva je več. Zelo opazna je že sprememba v številu prebivalcev Slovenije: marca 2008 je imela Slovenija po stari definiciji 
približno 12.000 prebivalcev več kot po novi, tri mesece kasneje je bila razlika približno 17.000, konec septembra 2008 pa 26.000. Ta razlika je posledica nevključitve tistih 
oseb med prebivalstvo, ki so v Sloveniji prijavile prebivališče za čas, krajši od enega leta; to so bili večinoma tujci. 
Bistvena sprememba je vidna tudi v prostorski prerazporeditvi prebivalstva po občinah. Po novi definiciji namreč štejemo osebe, ki imajo poleg stalnega prijavljeno tudi 
začasno prebivališče, na naslovu začasnega prebivališča, če imajo začasno prebivališče prijavljeno za eno leto ali več . Po stari definiciji smo te osebe šteli na naslovu 
stalnega prebivališča. Posledica prerazporeditve prebivalstva je tudi spremenjena starostna sestava prebivalstva po posameznih občinah in naseljih. 
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Tabela št. 18.1.2.:Naravni prirast prebivalstva 
 

 
Območje / Leto 
 

Leto 2007 Leto 2010 Leto 2012 

Slovenija 1.239 3.734 2.681 

Goriška regija -5 148 8 

Zgornje Vipavsko območje 60 129 105 

Občina Ajdovščina 38 90 117 

Občina Vipava 22 39 -12 

Ožje Goriško območje 8 83 -38 

Občina Brda -21 -5 -20 

Občina Kanal ob Soči -31 11 -18 

Občina Miren-Kostanjevica 3 6 5 

Mestna občina Nova Gorica 44 45 2 

Občina Renče-Vogrsko -4 21 -11 

Občina Šempeter pri Gorici 17 5 4 

Zgornje Posočje -55 -43 -26 

Občina Bovec -10 9 -4 

Občina Kobarid -27 1 4 

Občina Tolmin -18 -53 -26 

Idrijsko – Cerkljansko območje -18 -21 -33 

Občina Idrija 0 14 -47 

Občina Cerkno -18 -35 14 
 
Vir: Podatkovni portal SURS (Naravno gibanje prebivalstva, občine, Slovenija, letno in Naravno gibanje prebivalstva, statistične 
regije, Slovenija, letno) 
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Tabela št. 18.1.3.: Starostna struktura prebivalcev 
 

Območje / 
Leto in starostne 
skupine 

Starostne skupine prebivalstva v letih 2007 in 2014 – število in deleži 

0–14  15–64  65 in več  SKUPAJ 

Leto 2007 Leto 2014 (1.1.) Leto 2007 Leto 2014 (1.1.) Leto 2007 Leto 2014 (1.1.) Leto 2007 
Leto 2014 

(1.1.) 

Štev. Delež Štev. Delež Štev. Delež Štev. Delež Štev. Delež Štev. Delež Štev. Štev. 

Slovenija 281.079 14,0 301.053 14,6 1.409.667 70,1 1.399.926 67,9 319.631 15,9 360.106 17,5 2.010.377 2.061.085 

Goriška regija 16.015 13,4 17.089 14,4 82.166 68,8 78.548 66,4 21.296 17,8 22.737 19,2 119.477 118.374 

Zgornje Vipavsko 
območje   

3.651 15,4 4.030 16.5 16.246 68,5 16.213 66,3 3.829 16,1 4.197 17,1 23.726 24.440 

Občina Ajdovščina 2.785 15,2 3.083 15,9 12.647 68,8 12.563 68,8 2.955 16,1 3.202 15,3 18.387 18.848 

Občina Vipava 866 16,2 947 17,2 3.599 67,4 3.650 66,6 874 16,4 995 16,2 5.339 5.592 

Ožje Goriško 
območje 

7.500 12,7 8.096 13,8 40.894 69,2 38.981 66,6 10.705 18,1 11.414 19,5 59.099 58.491 

Občina Brda 742 12,9 763 14,0 3.924 68,2 3.808 67,8 1.084 18,9 1.136 18,2 5.750 5.707 

Občina Kanal ob Soči 735 12,3 761 12,9 4.076 67,9 3.666 68,6 1.191 19,8 1.130 18,6 6.002 5.557 

Občina Miren-
Kostanjevica 

604 12,6 657 13,4 3.309 68,7 3.265 69,2 901 18,7 906 17,4 4.814 4.828 

Mestna občina Nova 
Gorica 

4086 12,9 4.507 12,9 22.059 69,4 21.051 70,7 5.665 17,8 6.215 16,4 31.810 31.773 

Renče-Vogrsko 517 12,1 572 13,2 3.010 70,2 2.949 68,2 761 17,6 803 18,6 4.288 4.324 

Občina Šempeter pri 
Gorici 

816 12,7 836 12,6 4.516 70,2 4.242 71,6 1.103 17,1 1.224 15,7 6.435 6.302 

Zgornje Posočje 2.468 12,5 2.508 13,4 13.381 67,9 12.247 65,2 3.859 19,6 4.015 21,4 19.708 18.770 

Občina Bovec 389 11,7 373 12,4 2.272 68,3 2.065 68,2 665 20,0 709 19,4 3.326 3.147 

http://www.prc.si/
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Občina Kobarid 563 12,7 592 13,8 2.927 65,8 2.695 65,9 959 21,6 875 20,3 4.449 4.162 

Občina Tolmin 1.516 12,7 1.543 13,9 8.182 68,6 7.487 68,1 2.235 18,7 2.431 18,0 11.933 11.461 

Idrijsko-Cerkljansko 
območje 

2.396 14,1 2.455 14,7 11.645 68,7 11.107 66,6 2.903 17,1 3.111 18,7 16.944 16.673 

Občina Cerkno 710 14,2 682 15,0 3.453 68,9 3.246 69,1 851 17,0 802 15,9 5.014 4.730 

Občina Idrija 1.686 14,1 1.773 14,9 8.192 68,7 7.861 68,8 2.052 17,2 2.309 16,2 11.930 11.943 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija; Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 
statistične regije, Slovenija, polletno; Prebivalstvo po izbranih kazalnikih, občine, Slovenija, polletno in Prebivalstvo po izbranih kazalnikih, statistične regije, Slovenija, polletno)

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

307 

 
Tabela št. 18.1.4.: Indeks staranja prebivalstva* 
 

 
 Območje / Leto 

 
Leto 2007 Leto 2010 Leto 2014  

Slovenija  113,7 117,7 119,6 

Goriška regija  133,0 132,8 133,1 

Zgornje Vipavsko območje   104,9 103,7 104,1 

Občina Ajdovščina 106,1 105,6 103,9 

Občina Vipava 100,9 97,5 105,1 

Ožje Goriško območje 142,7 140,8 141,0 

Občina Brda 146,1 140,5 148,9 

Občina Kanal ob Soči 162,0 152,9 148,5 

Občina Miren-Kostanjevica 149,2 137,9 137,9 

Mestna občina Nova Gorica 138,6 139,9 137,9 

Občina Renče-Vogrsko 147,2 144,1 140,4 

Občina Šempeter pri Gorici 135,2 135,2 146,4 

Zgornje Posočje 156,4 159,3 160,1 

Občina Bovec 171,0 180,6 190,1 

Občina Kobarid 170,3 164,5 147,8 

Občina Tolmin 147,4 152,3 157,6 

Idrijsko – Cerkljansko območje 121,2 125,2 126,7 

Občina Idrija 121,7 128,5 130,2 

Občina Cerkno 119,9 116,8 117,6 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Prebivalstvo - izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno in Prebivalstvo - izbrani kazalniki, 
statistične regije, Slovenija, polletno) 
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Tabela štev. 18.1.5.: Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva 
 

Območje / Leto in 
izobrazba 

2007 2013 (31.12.) 

Osnovnošolska  
ali manj 

Srednješolska  
Višješolska, 

visokošolska 
Osnovnošolska  

ali manj 
Srednješolska  

Višješolska, 
visokošolska 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

Slovenija 171.544 19,9 494.925 57,3 189.643 21,9 96.433 12,2 453.333 57,3 541.557 30,5 

Goriška regija 11.240 21,9 28.423 55,3 11.266 21,9 6.073 13,5 25.371 56,5 13.483 30,0 

Zgornje Vipavsko območje   2.111 20,9 5.765 57,0 2.125 20,1 1.079 11,6 5.312 57,9 2.806 30,5 

Občina Ajdovščina 1.696 21,6 4.494 57,2 1.590 20,2 878 12,3 4.184 58,5 2.086 29,2 

Občina Vipava 415 18,3 1.271 56,1 535 23,6 201 9,8 1.128 55,1 720 35,1 

Ožje Goriško območje 5.040 19,8 14.211 55,8 5.977 23,4 2.521 11,7 12.216 56,4 6.901 31,9 

Občina Brda 362 27,2 1.383 62,1 436 19,6 202 9,9 1.286 62,9 556 27,2 

Občina Kanal ob Soči 508 21,9 1.406 60,7 379 16,3 211 10,7 1.257 63,8 501 25,4 

Občina Miren-Kostanjevica 360 18,2 1.194 60,3 405 20,5 193 10,8 1.043 58,3 552 30,9 

Mestna občina Nova Gorica 2.975 20,7 7.676 53,5 3.589 25,0 1.461 12,4 6.372 54,0 3.979 33,7 

Občina Renče-Vogrsko 292 16,5 1.085 61,3 377 21,3 180 10,8 1.015 61,0 470 28,2 

Občina Šempeter pri Gorici 543 19,3 1.467 52,0 791 28,1 274 11,6 1.243 52,7 843 35,7 

Zgornje Posočje 1.973 24,6 4.341 54,1 1.624 20,3 1.111 16,1 3.927 56,7 1.882 27,2 

Občina Bovec 363 27,2 725 54,3 235 17,6 192 17,6 637 58,3 264 24,2 

Občina Kobarid 347 20,4 1.017 60,0 317 18,6 188 10,7 886 59,5 415 27,9 

Občina Tolmin 1.263 25,3 2.599 52,1 1.072 21,5 731 16,9 2.404 55,4 1.203 27,7 

Idrijsko – Cerkljansko območje 2.117 27,3 4.104 52,9 1.541 19,8 1.362 19,0 3.916 54,6 1.894 26,4 

Občina Idrija 1.355 25,1 2.873 53,2 1.159 21,5 862 17,2 2.709 54,0 1.447 28,8 

Občina Cerkno 762 32,1 1.231 51,9 382 16,1 500 23,2 1.207 56,0 447 20,8 

Vir: podatkovni portal SURS (Delovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah in občinah prebivališča, statusu zaposlitve, doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno)   
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Tabela št. 18.1.6.: Delovno aktivno prebivalstvo 
 

Območje / Leto 
Leto 2007 Leto 2010 Leto 2014 (1.1.) 

štev. delež štev. delež štev. delež 

Slovenija 838.005 41,7 836.081 40,8 781.561 37,9 

Goriška regija 50.089 41,9 48.466 40,7 44.521 37,6 

Zgornje Vipavsko 
območje 

9.725 41,0 9.983 41,3 9.088 37,2 

Občina Ajdovščina 7.534 41,0 7.800 41,4 7.073 37,5 

Občina Vipava 2.191 41,1 2.183 41,2 2.015 36,0 

Ožje Goriško območje 24.752 41,9 23.874 40,4 21.458 36,7 

Občina Brda 2.163 37,6 2.143 37,3 1.924 33,7 

Občina Kanal ob Soči 2.241 37,3 2.223 38,5 1.943 34,9 

Občina Miren-Kostanjevica 1.949 40,5 1.931 39,9 1.796 37,2 

Mestna občina Nova 
Gorica 

13.975 43,9 13.187 41,1 11.783 37,1 

Občina Renče-Vogrsko 1.709 39,9 1.764 41,1 1.660 38,4 

Občina Šempeter pri Gorici 2.715 42,2 2.626 41,0 2.352 37,3 

Zgornje Posočje 7.896 40,1 7.358 38,5 6.720 35,8 

Občina Bovec 1.287 38,7 1.246 39,0 1.085 34,5 

Občina Kobarid 1.713 38,5 1.565 37,3 1.437 34,5 

Občina Tolmin 4.896 41,1 4.547 38,8 4.198 36,6 

Idrijsko – Cerkljansko 
območje 

7.716 45,5 7.251 43,5 7.197 43,2 

Občina Idrija 5.336 44,7 5.035 42,4 4.872 40,8 

Občina Cerkno 2.380 47,5 2.216 46,4 2.113 44,7 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti 
po statističnih regijah in občinah prebivališča, Slovenija, mesečno) 
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Tabela št. 18.1.7.: Stopnja registrirane brezposelnosti 
 

Območje / Leto  

2007 2010 2014 (1.1.) 

Registrirano 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
brezposel

nosti  

Registrirano 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
brezposelnos

ti  

Registrirano 
brezposelne 

osebe 

Stopnja 
brezposeln

osti  

Slovenija 79.969 8,7 99.591 10,6 129.843 14,2 

Goriška regija 2.906 5,5 4.381 8,3 6.273 12,4 

Zgornje Vipavsko 
območje   

690 6,6 938 8,6 1.498 14,2 

Občina Ajdovščina 552 6,8 745 8,7 1.162 14,1 

Občina Vipava 138 5,9 193 8,1 336 14,3 

Ožje Goriško 
območje 

1.429  4,2 2.144 6,2 3.272 13,2 

Občina Brda 108 4,8 158 6,9 233 10,8 

Občina Kanal ob 
Soči 

119 5,0 224 9,2 328 14,4 

Občina Miren-
Kostanjevica 

117 5,7 197 9,3 280 13,5 

Mestna občina 
Nova Gorica 

802 5,4 1.181 8,2 1.840 13,5 

Občina Renče-
Vogrsko 

108 5,9 159 8,3 215 11,5 

Občina Šempeter 
pri Gorici 

175 6,1 225 7,9 376 13,8 

Zgornje Posočje 675 7,9 927 11,2 901 11,8 

Občina Bovec 109 7,8 160 11,4 192 15,0 

Občina Kobarid 154 8,2 172 9,9 177 11,0 

Občina Tolmin 412 7,8 595 11,6 532 11,2 

Idrijsko – 
Cerkljansko 
območje 

112 1,4 372 4,9 602 7,7 

Občina Idrija 76 1,4 268 5,1 453 8,5 

Občina Cerkno 36 1,5 104 4,5 149 6,6 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti 
po statističnih regijah in občinah prebivališča, Slovenija, mesečno) 
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Tabela št. 18.1.8.: Struktura brezposelnih oseb 
 

Struktura 
oseb / Leto 
in območje 

2010 (1.1.) 2014 (1.1.) 

Regija Slovenija Regija Slovenija 

 %  % število % število % 

Vsi 4.381  99.591  6.273  129.843  

Ženske 1.960 44,7 47.229 47,4 2.854 45,5 61.439 47,3 

Stari do 25 
let 

407 9,3 12.177 12,2 495 7,9 12.719 9,8 

Stari 50 let in 
več 

1.371 31,3 29.509 29,6 1.944 30,1 39.181 30,2 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti 
po starostnih skupinah in statističnih regijah, Slovenija, mesečno in  Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano brezposelne 
osebe in stopnje registrirane brezposelnosti po starostnih skupinah in občinah, Slovenija, mesečno) 

 
Tabela št. 18.1.9.: Stopnja registrirane dolgotrajne brezposelnosti 
 

Območje / Leto 2007 (1.1.) 2010 (1.1.) 2013 (1.1.) 

Goriška regija 2,4 3,4 5,0 

Slovenija 3,9 4,6 6,1 

 
Vir: podatkovni portal SURS (Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti 
glede na trajanje brezposelnosti po statističnih regijah, Slovenija, mesečno in Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane 
brezposelne osebe in stopnje registrirane brezposelnosti glede na trajanje brezposelnosti po občinah, Slovenija, mesečno) 

 
Tabela št. 18.1.10: Izobrazbena struktura brezposelnih oseb 
 

Raven izobrazbe / 
Leto in območje 

2011 2013 

Območna 
služba Nova 

Gorica 
Slovenija 

Območna služba 
Nova Gorica 

Slovenija 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

Vsi 5.308  112.754  5.942  124.015  

Brez izobrazbe (I. in II. 
stopnja) 

1.920 36,2 40.137 35,6 2.016 33,9 40.784 32.9 

III. In IV. 1.299 24,4 28.173 25,0 1.351 22,3 29.576 23.9 

V. 1.297 24,4 29.736 26,4 1.570 26,4 34.164 27,6 

VI. 181 3,4 4.311 3,8 200 3,4 5.084 4,1 

VII.+ 572 10,8 9.862 8,8 679 11,4 12.345 10,0 

Bolonjski  študij 39 0,7 535 0,5 126 2,1 2.062 1,7 

 
Vir: ZRSZ, OS Nova Gorica december 2013: Brezposelnost na območju, ki ga pokriva OS Nova Gorica; december 2013 
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Tabela št. 18.1.11.: Število vrtcev, otrok v vrtcih, število osnovnih šol (vključno s 
podružničnimi šolami) in učencev v osnovnih šolah v regiji 
 

 
Št. vrtcev Št. otrok Št. osnovnih šol Št. učencev 

 Območje / Leto 2007
87

 2013
88

 2007
89

 2013
90

 2007
91

 2013
92

 2007
93

 2013
94

 

Slovenija 811 960 61.344 83.478 852 839 156.450 165.036 

Goriška regija 56 66 3.056 4.582 70 69 8.871 9.206 

Zgornje Vipavsko 
območje   

6 11 676 1.006 18 19 1.934 2.112 

Občina Ajdovščina 5 8 520 776 13 14 1.407 1.613 

Občina Vipava 1 3 156 230 5 5 527 499 

Ožje Goriško 
območje 

28 33 1.459 2.276 25 24 4.167 4.435 

Občina Brda 2 2 127 224 2 2 432 378 

Občina Kanal ob 
Soči 

2 3 157 222 3 2 428 387 

Občina Miren-
Kostanjevica 

4 4 119 186 3 3 302 309 

Mestna občina Nova 
Gorica 

14 17 783 1.247 12 12 2.255 2.492 

Občina Renče-
Vogrsko 

2 4 100 158 3 3 239 291 

Občina Šempeter pri 
Gorici 

4 3 173 239 2 2 511 578 

Zgornje Posočje 14 16 456 656 16 16 1.392 1.364 

Občina Bovec 2 3 75 99 3 3 177 205 

Občina Kobarid 4 4 85 147 4 4 308 303 

Občina Tolmin 8 9 296 410 9 9 907 856 

Idrijsko – 
Cerkljansko 
območje 

8 6 576 644 11 10 1.378 1.295 

Občina Cerkno  2 1 103 171 4 3 352 348 

Občina Idrija 6 5 362 473 7 7 1.026 947 
 

Vir: podatkovni portal SURS (Otroci, vključeni v vrtce, po izvajalcu predšolske vzgoje ter trajanju in dnevnem času izvedbe 
programa, občine, Slovenija, letno; Otroci, vključeni v vrtce, po izvajalcu predšolske vzgoje ter trajanju in dnevnem času izvedbe 
programa, statistične regije, Slovenija, letno; Vrtci po izvajalcu predšolske vzgoje, pravno-organizacijskem statusu in otrocih po 
starostnih obdobjih, občine, Slovenija, letno; Vrtci po številu oddelkov in otrok, kohezijske in statistične regije, Slovenija, letno; 
Osnovne šole po občinah, Slovenija, začetek šolskega leta; Osnovne šole po kohezijskih in statističnih regijah, vrsti šole in 
številu učencev, Slovenija, začetek šolskega leta, letno; Učenci v 9-letni osnovni šoli po občini šole, vrstah programov, ki jih 
obiskujejo, razredih, spolu in starosti, Slovenija, začetek šolskega leta, letno) 

 

                                                           
87

 Leto 2007 se nanaša na šolsko leto 2007/2008 
88

 Leto 2013 se nanaša na šolsko leto 2013/2014 
89

 Leto 2007 se nanaša na šolsko leto 2007/2008 
90

 Leto 2013 se nanaša na šolsko leto 2013/2014 
91

 Leto 2007 se nanaša na šolsko leto 2007/2008 
92

 Leto 2013 se nanaša na šolsko leto 2013/2014 
93

 Leto 2007 se nanaša na šolsko leto 2007/2008 
94

 Leto 2013 se nanaša na šolsko leto 2013/2014 
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Tabela št. 18.1.12.: Študenti terciarnega izobraževanja po regiji stalnega bivališča 

 

 
Število študentov 

 
Območje / Leto 

 
Leto 2007

95
 Leto 2012

96
 

Slovenija 115.445 97.706 

Goriška regija 7.108 5.976 

Zgornje Vipavsko območje   1.470 1.382 

Občina Ajdovščina 1.130 1.015 

Občina Vipava 340 367 

Ožje Goriško območje 3.316 2.807 

Občina Brda 326 288 

Občina Kanal ob Soči 329 278 

Občina Miren-Kostanjevica 262 252 

Mestna občina Nova Gorica 1.741 1.472 

Občina Renče-Vogrsko 268 209 

Občina Šempeter pri Gorici 390 308 

Zgornje Posočje 1.229 945 

Občina Bovec 178 136 

Občina Kobarid 269 221 

Občina Tolmin 782 588 

Idrijsko – Cerkljansko območje 1.093 842 

Občina Cerkno  304 236 

Občina Idrija 789 606 

 
Vir: Podatkovni portal SURS (Študenti terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu 
študija; Študenti terciarnega izobraževanja po regiji stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija in spolu, Slovenija, 
letno) 
 

                                                           
95

 Leto 2007 se nanaša na šolsko leto 2007/2008 
96

 Leto 2012 se nanaša na šolsko leto 2012/2013 
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Tabela št. 18.1.13.: Izobrazbena struktura prebivalstva 
 

Območje / Leto in 
izobrazba 

2011 2013 

Osnovnošolska  
ali manj 

Srednješolska  
Višješolska, 

visokošolska 
Osnovnošolska  

ali manj 
Srednješolska  

Višješolska, 
visokošolska 

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež 

Slovenija 513.079 29,2 938.588 53,3 307.669 17,5 480.901 27,3 937.913 53,3 341.912 19,4 

Goriška regija 32.899 32,0 52.473 51,1 17.315 16,9 30.989 30,4 52.146 51,1 18.937 18,6 

 
Vir: Podatkovni portal SURS (Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, letno) 

 
Tabela št. 18.1.14.: Število vpisanih študentov na visokošolske izobraževalne programe v regiji 
 

Območje / Leto 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Goriška regija 735 722 737 648 575 574 547 

 
Vir: Univerza v Novi Gorici in VIRS 

 
Tabela št.: 18.1.15.: Število podeljenih štipendij znotraj štipendijske sheme po šolskih letih 
 

Območje / Leto 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Goriška regija 166 34 54 77 78 89 

 
Vir: Analiza izvajanja Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije, junij 2014 
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Tabela št. 18.1.16: Število novozgrajenih stanovanj 
 

Območje / Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Slovenija 9.184 7.733 5.833 5.065 3.920 3.036 

Goriška regija 398 622 344 201 265 153 

 
Vir: Podatkovni portal SURS (Dokončana stanovanja pridobljena z novogradnjo, povečavo in spremembo namembnosti, po 
investitorju in po statističnih regijah Slovenije, letno) 

 
Tabela št. 18.1.17: Število oskrbovancev v domovih za ostarele (na 1.000 prebivalcev) 
 

Območje / Leto 2008 2009 2010 2011 

Slovenija 7,5 7,9 8,1 8,4 

Goriška regija 9,1 9,0 9,4 10,9 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2006-2014 

 
Tabela št. 18.1.18: Število prejemnikov denarnih socialnih pomoči (na 1.000 
prebivalcev) 
 

Območje / Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Slovenija 48,4 41,0 36,0 42,8 45,8 41,9 

Goriška regija 26,1 21,0 17,8 24,4 26,3 24,1 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2006-2014 

 
Tabela št. 18.1.19: Število muzejev in razstavišč (na 10.000 prebivalcev) 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 

Slovenija 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 

Goriška regija 0,8 0,8 1,0 0,7 0,8 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2006-2014 

 
Tabela št. 18.1.20: Mladi, stari do 15 let, ki so včlanjeni v splošne knjižnice (%) 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 

Slovenija 31,5 32,7 31,8 30,1 30,8 

Goriška regija 25,5 27,6 28,0 27,0 26,3 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2006-2014 
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Tabela št. 18.1.21.: Vseživljenjsko izobraževanje odraslih v starosti od 25 do 64 let (%) 
 

Območje / Leto 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 13,9 14,6 16,2 16,0 13,8 

Goriška regija 13,8 14,5 16,1 16,6 13,8 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 

 
Tabela št. 18.1.22.: Število zdravnikov na 10.000 prebivalcev 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 24,7 24,8 24,8 25,0 25,7 26,4 

Goriška regija 19,5 19,9 21,2 20,7 22,3 24,1 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 

 
Tabela št. 18.1.23.: Število zobozdravnikov na 10.000 prebivalcev 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 

Goriška regija 7,5 7,7 7,3 7,2 7,7 8,1 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 

 
Tabela št. 18.1.24.: Število bolnišničnih postelj na 10.000 prebivalcev 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 52,1 49,8 48,2 48,0 47,6 45,5 

Goriška regija 61,1 55,3 55,2 55,2 55,1 56,9 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 

 
Tabela št. 18.1.25.: Bolnišnični stalež za polni delovni čas (%) 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 4,2 

Goriška regija 4,0 3,6 3,9 3,9 3,9 3,7 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 
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Tabela št. 18.1.26.: Število dni začasne odsotnosti na zaposlenega 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 16,1 15,5 15,3 14,9 14,8 15,4 

Goriška regija 14,5 13,0 14,4 14,1 14,2 13,7 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 

 
Tabela št. 18.1.27.: Število primerov odsotnosti na 100 zaposlenih 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 89,9 82,7 85,0 85,0 86,5 90,4 

Goriška regija 130,4 111,6 116,6 108,0 114,0 108,0 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 

 
Tabela št. 18.1.28.: Število nezgod pri delu na 1.000 zaposlenih 
 

Območje / Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 28,9 28,4 25,3 25,2 22,4 21,6 

Goriška regija 29,6 28,5 25,7 26,9 24,2 21,1 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije – Publikacije: Slovenske regije v številkah 2008-2013 
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18.2. OCENA STANJA NA PODROČJU GOSPODARSTVA 

 
Tabela št. 18.2.1a.: Kazalniki za Goriško regijo v obdobju 2007–2013 
 

KAZALNIKI 

Dodana 
vrednost na 
zaposleneg

a 

BDP na 
prebivalca 
(v EUR)* 

BDP v mio 
EUR (fiksni 
tečaj 2007) 

Delež 
regijskega 

BDP v 
slovenske
m BDP (v 

%) 

Na 
prebivalca, 

indeks 
ravni 

(Slovenija 
vsa leta = 

100) 

Število 
komunalno 
opremljenih 
poslovnih, 

industrijskih 
in obrtnih 

con 

Leto 2007 32.751 14.760 1.962 5,7 95,5 56 

Leto 2008 33.969 15.733 2.091 5,6 95,7 0 

Leto 2009 31.668 16.480 1.961 5,5 94,6 1 

Leto 2010 34.812 16.358 1.952 5,5 94,3 2 

Leto 2011 34.634 16.354 1.974 5,48 93,9 0 

Leto 2012 35.725 15.751 1.878 5,3 91,7 0 

Leto 2013 37.421 / / / / 0 

 
Vir: Ajpes, SURS, ARRS, UMAR, 2013/2014 
 
Legenda: / - podatek še ni objavljen. 
               * - izračun po stalnih cenah iz leta 2007 

 
Tabela št. 18.2.1b.: Kazalniki za Goriško regijo v obdobju 2007–2013 
 

KAZALNIKI 

Število novih 
zgradb za 
podporne 
institucije 

Delež čistih 
prihodkov od 

prodaje na 
tujem trgu (v 
tisoč EUR) 

Število hitro 
rastočih 

podjetij v regiji 
po zaposlenih 

Število hitro 
rastočih 

podjetij v regiji 
po prihodkih 

Število 
registriranih 
raziskovalnih 

skupin 

Število 
registriranih 
raziskovalnih 
raziskovalcev 

Leto 2007 0 1.161.022 / / 30 331 

Leto 2008 0 1.239.883 50 139 / 388 

Leto 2009 0 934.569 41 67 / 387 

Leto 2010 0 1.127.430 30 45 51 474 

Leto 2011 1 1.264.498 13 26 / 472 

Leto 2012 2 1.223.489 16 41 / 626 

Leto 2013 1 1.221.633 / / 62 / 

 
Vir: Ajpes, SURS, ARRS, UMAR, 2013/2014 
 
Legenda: / - podatek še ni objavljen. 
               * - izračun po stalnih cenah iz leta 2007 
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Tabela št. 18.2.1c.: Kazalniki za Goriško regijo v obdobju 2007–2013 
 

KAZALNIKI 
Število 

zaposlenih v 
R&R oddelkih 

Število 
inštitutov 

Število 
gospodarskih 

družb in 
samostojnih 
podjetnikov 

Število 
zaposlenih v 

gospodarskih 
družbah in pri 
samostojnih 
podjetnikih. 

Povprečna 
bruto plača 

na 
zaposlenega 

(EUR) 

Povprečna 
bruto plača 

na 
zaposlenega 
v GD (EUR) 

Leto 2007 553 0 7.911 31.047 1.280 1.242 

Leto 2008 641 0 8.236 31.638 1.359 1.311 

Leto 2009 627 0 8.492 28.581 1.387 1.330 

Leto 2010 700 1 8.493 27.108 1.452 1.402 

Leto 2011 850 0 8.676 26.404 1.518 1.423 

Leto 2012 1059 0 8.692 24.912 / 1.436 

Leto 2013 / 0 8.318 24.089 / 1.432 

 
Vir: Ajpes, SURS, ARRS, UMAR, 2013/2014 
 
Legenda: / - podatek še ni objavljen. 
               * - izračun po stalnih cenah iz leta 2007 

 
Tabela št. 18.2.2.: Poslovni subjekti v Republiki Sloveniji za Goriško regijo, po 
skupinah, od leta 2007 do 2013 
 

GORIŠKA 
Skupini pravnih subjektov 

SKUPAJ 
GD SP 

2007* 2.618 5.293 7.911 

2008 2.809 5.427 8.236 

2009 2.989 5.503 8.492 

2010 3.008 5.485 8.493 

2011 3.125 5.551 8.676 

2012* 3.234 5.458 8.692 

2013* 3.251 5.068 8.318 
 
Vir: Ajpes, 2014 
 
Legenda: 

* -ocena 
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Tabela št. 18.2.3.: Primerjava bruto domačega proizvoda med Goriško in sosednjimi  
regijami v Sloveniji in Italiji na ravni SKET 3 (BDP) izračunana po tekočih cenah  med 
leti 2007–2011 
 

OBMOČJE/LETO 2007 2008 2009 2010 2011 

European Union (28 
countries) 

24.900 25.000 23.400 24.400 25.100 

European Union (27 
countries) 

25.100 25.100 23.500 24.500 25.200 

Italija 26.200 26.300 25.200 25.700 26.000 

Friuli-Venezia Giulia 30.400 29.900 28.200 29.200 29.600 

Pordenone 30.500 29.500 26.900 29.300 30.200 

Udine 30.400 29.500 28.100 27.600 27.600 

Gorizia 26.600 25.600 24.700 27.800 28.000 

Trieste 32.300 33.900 32.200 33.500 34.500 

Slovenija 17.100 18.400 17.300 17.300 17.600 

Zahodna Slovenija 20.700 22.000 20.800 20.700 20.900 

Osrednjeslovenska 24.500 25.900 24.700 24.500 24.600 

Gorenjska 14.800 15.700 14.300 14.400 14.600 

Goriška 16.400 17.600 16.400 16.300 16.300 

Obalno-kraška 18.300 19.800 18.900 19.000 18.800 
 
Vir: Eurostat, avgust 2014 

 
Tabela št. 18.2.4.: Primerjava števila prebivalcev med Goriško in sosednjimi  regijami v 
Italiji na ravni SKET 3 
 

REGIJA/LETO 2008 2009 2010 2011 2012 

Pordenone 307,8 310,0 310,5 310,7 311,8 

Udine 535,0 536,5 536,3 535,6 535,8 

Gorizia 140,7 140,9 140,7 140,2 140,3 

Trieste 234,4 234,1 233,7 232,9 232,0 

Goriška 118,2 118,8 119,1 119,2 119,1 
 
Vir: Eurostat, avgust 2014 

 
Tabela št. 18.2.5.: Število registriranih podjetij na ravni SKET 3 
 

REGIJA/LETO 2008 2009 2010 

Pordenone 22.610 22.330 22.411 

Udine 41.974 41.524 41.410 

Gorizia 9.342 9.165 9.054 

Trieste 15.997 15.713 15.562 

Goriška 8.384 8.806 8.951 
 
Vir: Eurostat, avgust 2014 

 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

321 

 
Tabela št. 18.2.6.: Število EPO patentov na ravni SKET 3 med leti 2007 in 2010 
 

REGIJA/LETO 2007 2008 2009 2010 

Italija 4.877,32 4.690,7 4.351,16 2.635,82 

Friuli-Venezia Giulia 171,36 173,6 158,93 139,62 

Pordenone 86,37 98,78 85,77 98,8 

Udine 58,45 44,82 51,26 30,95 

Gorizia 14,72 10,77 12,33 3,77 

Trieste 11,83 19,23 9,58 6,1 

Slovenia 119,11 139,38 121,59 49,08 

Zahodna Slovenija 64,28 85,11 68,6 29,99 

Osrednjeslovenska 50,32 65,39 55,48 19,52 

Gorenjska 8,18 12,06 5,55 0,88 

Goriška 3,33 3,46 5,1 6 

Obalno-kraska 2,45 4,2 2,47 3,58 
 
Vir: Eurostat, avgust 2014 
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Tabela št. 18.2.7.: Število poslovnih subjektov, ki so registrirani in poslujejo v Goriški 
statistični regiji po občinah in po skupinah pravnih subjektov med leti 2008 in 2012 
 

Občine v GSR (2008–2012) 
Skupini pravnih subjektov 

GD SP Skupna vsota 

Skupaj  Občina Ajdovščina (OA) 2.216 4.169 6.385 

Podatki za OA 2012 461 855 1.316 

Skupaj Občina Bovec (OBo) 412 824 1.236 

Podatki za OBo2012 92 174 266 

Skupaj Občina Brda (OBr) 388 980 1.368 

Podatki za OBr 2012 91 194 285 

Skupaj Občina Cerkno (OC) 262 1.021 1.283 

Podatki za OC 2012 53 203 256 

Skupaj Občina Idrija (OI) 1.246 2.624 3.870 

Podatki za OI n2012 248 531 779 

Skupaj Občina Kanal (OKa) 274 973 1.247 

Podatki za OKa 2012 51 203 254 

Skupaj Občina Kobarid (Oko) 345 815 1.160 

Podatki za OKo 2012 68 163 231 

Skupaj Občina Miren-
Kostanjevica 

549 1.182 1.731 

Podatki za OMK 2012 111 242 353 

Skupaj MO Nova Gorica 5.693 8.101 13.794 

Podatki za MONG 2012 1.242 1.563 2.805 

Skupaj Občina Renče-Vogrsko 467 1.025 1.492 

Podatki za ORV2012 109 198 307 

Skupaj Občina Šempeter-Vrtojba 1.562 1.747 3.309 

Podatki za OŠV2012 343 342 685 

Skupaj ObčinaTolmin 1.102 2.815 3.917 

Podatki za OT 2012 246 556 802 

Skupaj Občina Vipava 649 1.148 1.797 

Podatki za OV 2012 119 234 353 

SKUPAJ GSR 2012 3.234 5.458 8.692 

SKUPAJ GSR 2008–2012 15.165 27.424 42.589 

 
Vir: Ajpes, september 2014 
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Tabela št. 18.2.8.: Poslovni subjekti v Goriški statistični regiji po področjih dejavnosti, 
po skupinah za leto 2012 
 

Področje dejavnosti po SKD 2008 GD SP 
Skupna 
vsota 

SKUPAJ GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA 3.234  5.458  8.692  

DEJ. EKSTERITOR. ORGANIZ. IN TELES       

DEJ. JAVN. UPRAVE; OBRAMBE; SOC.VAR. 2  1  3  

DRUGE DEJAVNOSTI 52  431  483  

DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 75  196  271  

FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 39  68  107  

GOSTINSTVO 202  347  549  

GRADBENIŠTVO 425  1.045  1.470  

INFORMAC. IN KOMUNIKAC. DEJAVNOSTI 112  173  285 

IZOBRAŽEVANJE 22  99  121  

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 31  81  112  

KULT., RAZVEDR., IN REKREAC. DEJAVNOSTI 55  150  205  

OSKRBA Z EL. ENERG., PLINOM IN PARO 54  55  109  

OSKRBA Z VODO; SANIRANJE OKOLJA 9  5  14  

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 84  35  119  

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 489  776  1.265  

PROMET IN SKLADIŠČENJE 185  352  537  

RUDARSTVO 3  4  7  

STROKOV.,ZNAN. IN TEHN. DEJAVNOSTI 531  834  1.365  

TRG.;VZDRŽ. IN POPR. MOTORNIH VOZIL 820  730  1.550  

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 44  76  120  
 
Vir: Ajpes, 2013 

 
Tabela št. 18.2.9.: Poslovni subjekti v Goriški statistični regiji po velikosti, po 
skupinah, od leta 2008 do leta 2012 
 

Poslovni subjekti  po 
velikosti 

Skupaj GD in SP 
Skupna vsota 

GD in SP 
Oznake vrstic 

Majhne 
enote 

Mikro 
enote 

Ni podatka 
o velikosti 

Srednje 
enote 

Velike 
enote 

SKUPAJ GSR 621 35.465 6.000 269 228 42.583 

2008 99 6.841 1.190 61 45 8.236 

2009 134 6.942 1.309 59 46 8.490 

2010 139 7.010 1.242 53 48 8.492 

2011 123 7.200 1.258 50 44 8.675 

2012 126 7.472 1.001 46 45 8.690 
 
Vir: Ajpes, 2013 
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Tabela št. 18.2.10.: Pomembnejši kazalniki poslovanja GD med leti 2007–2013 
 

VRSTE KAZALNIKOV 
LETO 
2007 

LETO 
2008 

LETO 
2009 

LETO 
2010 

LETO 
2011 

LETO 
2012 

LETO 
2013 

I. KAZALNIKI FINANCIRANJA 

1. Delež kapitala v virih 
sredstev, v %  

43,1 40,5 40,5 41,4 40,2 42,9 45,6 

2. Dolgoročna pokritost 
dolgoročnih sredstev in 
zalog  

0,92 0,86 0,88 0,90 0,87 0,91 0,93 

II. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI  

1. Celotna gospodarnost  1,06 1,02 1,00 1,02 1,00 1,00 1,02 

2. Gospodarnost 
poslovanja  

1,04 1,04 1,02 1,03 1,02 1,02 1,04 

3. Čista dobičkovnost 
skupnih prihodkov 

0,044 0,016 -0,007 0,014 -0,007 -0,011 0,020 

4. Čista dobičkovnost 
poslovnih prihodkov  

0,041 0,017 -0,007 0,015 -0,007 -0,011 0,020 

III. KAZALNIKI DONOSNOSTI  

1. Donosnost sredstev 0,224 0,214 0,182 0,194 0,190 0,204 0,223 

2. Donosnost kapitala  0,506 0,514 0,442 0,472 0,464 0,475 0,499 

IV. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI IN DOHODKOVNOSTI  

1. Prihodki na zaposlenca, 
v EUR  

156086 140.901 125.242 139.426 147.353 143.495 145.676 

2. Neto dodana vrednost na 
zaposlenega, v EUR 

32.751 33.969 31.668 34.812 34.634 35.725 37.421 

3. Čisti poslovni izid na 
zaposlenega, v EUR  

6.088 2.277 -889 1.975 -1.068 -1.539 2.869 

4. Povprečna mesečna 
plača na zaposlenega, v 
EUR  

1.242 1.311 1.330 1.402 1.423 1.436 1.432 

 
Vir: Ajpes, 2014 
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Tabela št. 18.2.11.: Pomembnejše postavke poslovnega izida gospodarskih družb v Goriški regiji in po občinah za leto 2013 
 

Občine 
Vsota od 

ZAPOSLENI 

Vsota od 
PRIHODKI, v 

evrih 

Vsota od ČISTI 
PRIHODKI OD 

PRODAJE, v evrih 

Vsota od ČISTI 
PRIHODKI OD 
PRODAJE NA 

TUJEM TRGU, v 
evrih 

Vsota od 
ČISTI 

DOBIČEK, v 
evrih 

Vsota od 
ČISTA 

IZGUBA, v 
evrih 

Vsota od 
NETO 

ČISTI IZID, 
v evrih 

Vsota od 
NETO 

DODANA 
VREDNOST, v 

evrih 

Goriška  21.875 3.186.686.000 3.049.690.000 1.221.633.000 149.041.000 86.286.000 62.755.000 818.598.000 

AJDOVŠČINA 2.533 314.311.000 302.877.000 96.446.000 10.622.000 2.994.000 7.628.000 81.615.000 

BOVEC 525 84.667.000 83.761.000 66.810.000 3.007.000 373.000 2.634.000 17.829.000 

BRDA 155 33.393.000 33.057.000 12.556.000 2.183.000 528.000 1.655.000 7.053.000 

CERKNO 1.026 82.828.000 79.123.000 58.733.000 5.261.000 735.000 4.526.000 30.772.000 

IDRIJA 3.593 694.135.000 653.114.000 336.741.000 55.633.000 5.736.000 49.897.000 147.537.000 

KANAL 686 83.062.000 78.033.000 26.435.000 383.000 27.328.000 -26.944.000 28.465.000 

KOBARID 372 35.481.000 34.715.000 10.290.000 1.322.000 538.000 784.000 10.883.000 

MIREN-
KOSTANJEVICA 

556 72.520.000 71.241.000 44.306.000 1.276.000 1.166.000 110.000 16.396.000 

NOVA GORICA 6.588 917.595.000 873.741.000 180.915.000 35.769.000 33.933.000 1.836.000 269.853.000 

TOLMIN 1.864 218.560.000 211.022.000 109.358.000 12.511.000 1.220.000 11.291.000 68.000.000 

VIPAVA 545 82.717.000 79.607.000 12.608.000 3.420.000 1.954.000 1.466.000 18.526.000 

ŠEMPETER-
VRTOJBA 

2.468 381.103.000 368.094.000 233.091.000 14.337.000 3.828.000 10.509.000 92.978.000 

RENČE-
VOGRSKO 

964 186.314.000 181.305.000 33.344.000 3.317.000 5.954.000 -2.637.000 28.691.000 

Skupna vsota 21.875 3.186.686.000 3.049.690.000 1.221.633.000 149.041.000 86.286.000 62.755.000 818.598.000 

 
Vir: Ajpes, 2014 
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Tabela št. 18.2.12.: Pomembnejše postavke poslovnega izida gospodarskih družb v Goriški regiji in po občinah za leto 2011 
 

Občine 
Vsota od 

ZAPOSLENI 

Vsota od 
PRIHODKI 

(EUR) 

Vsota od ČISTI 
PRIHODKI OD 

PRODAJE (EUR) 

Vsota od ČISTI 
PRIHODKI OD 
PRODAJE NA 
TUJEM TRGU 

(EUR) 

Vsota od 
ČISTI 

DOBIČEK 
(EUR) 

Vsota od 
ČISTA 

IZGUBA 
(EUR) 

Vsota od 
NETO ČISTI 
IZID (EUR) 

Vsota od 
NETO 

DODANA 
VREDNOST 

(EUR) 

Goriška  23.884 3.519.449.092 3.346.369.289 1.264.498.077 105.393.608 130.905.775 -25.512.167 827.202.874 

AJDOVŠČINA 3.682 494.574.680 470.989.488 113.637.551 6.230.112 71.698.481 -65.468.369 95.623.710 

BOVEC 588 66.801.722 64.793.149 43.292.841 1.165.349 1.537.402 -372.053 16.866.945 

BRDA 181 26.501.707 26.083.123 6.344.551 2.185.998 411.478 1.774.520 8.693.451 

CERKNO 1.165 94.468.601 88.689.863 67.380.568 5.218.710 871.538 4.347.172 29.368.515 

IDRIJA 3.470 691.949.470 654.871.591 323.947.484 35.117.689 3.632.629 31.485.060 138.408.637 

KANAL 684 104.240.843 83.254.661 20.924.142 433.025 6.637.365 -6.204.340 26.572.383 

KOBARID 411 49.769.953 48.369.712 9.998.687 1.671.179 602.544 1.068.635 11.732.044 

MIREN-
KOSTANJEVICA 

636 84.701.823 82.483.191 49.940.095 1.621.661 1.313.868 307.793 19.030.918 

NOVA GORICA 6.979 973.503.778 920.862.868 181.299.656 25.261.045 29.238.851 -3.977.806 285.411.681 

TOLMIN 1.906 227.829.675 218.657.507 113.476.021 10.766.086 1.979.455 8.786.631 64.179.099 

VIPAVA 509 78.389.986 76.535.191 9.282.619 3.803.346 2.153.068 1.650.278 14.801.095 

ŠEMPETER-
VRTOJBA 

2.602 446.739.492 433.757.568 281.880.405 9.599.266 3.156.604 6.442.662 87.639.496 

RENČE-
VOGRSKO 

1.070 179.977.362 177.021.377 43.093.457 2.320.142 7.672.492 -5.352.350 28.874.900 

Skupna vsota 23.884 3.519.449.092 3.346.369.289 1.264.498.077 105.393.608 130.905.775 -25.512.167 827.202.874 
 
Vir: Ajpes, 2012. 
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Tabela št. 18.2.13.: Pomembnejše postavke poslovnega izida gospodarskih družb v Goriški regiji in po občinah za leto 2008 
 

Občine 
Vsota od 

ZAPOSLENI 

Vsota od 
PRIHODKI 

(EUR) 

Vsota od ČISTI 
PRIHODKI OD 

PRODAJE 
(EUR) 

Vsota od ČISTI 
PRIHODKI OD 
PRODAJE NA 
TUJEM TRGU 

(EUR) 

Vsota od ČISTI 
DOBIČEK 

(EUR) 

Vsota od ČISTA 
IZGUBA 
(EUR) 

Vsota od 
NETO ČISTI 

IZID 
(EUR) 

Vsota od 
NETO 

DODANA 
VREDNOST 

(EUR) 

Goriška 28.311 3.989.009.719 3.762.135.969 1.239.882.891 140.160.731 75.694.015 64.466.716 961.702.112 

AJDOVŠČINA 4.631 733.929.412 683.585.204 87.111.734 23.208.266 4.466.326 18.741.940 157.507.081 

BOVEC 711 73.610.512 70.141.163 48.191.482 2.655.703 1.756.727 898.976 18.761.201 

BRDA 157 21.740.271 21.491.254 1.300.198 1.889.974 204.224 1.685.750 8.859.577 

CERKNO 1.284 119.481.770 116.198.987 84.741.520 4.471.528 966.770 3.504.758 33.162.957 

IDRIJA 4.045 606.978.138 576.479.772 270.524.583 15.821.567 6.408.447 9.413.120 129.581.852 

KANAL 762 142.053.211 132.436.271 23.943.353 11.494.578 149.865 11.344.713 49.241.277 

KOBARID 397 35.757.749 34.467.066 9.355.937 1.259.952 664.939 595.013 11.048.642 
MIREN-
KOSTANJEVICA 806 100.673.361 98.541.242 53.773.919 2.927.520 478.929 2.448.591 22.283.714 

NOVA GORICA 8.721 1.223.917.927 1.156.385.951 241.564.583 47.761.231 30.760.047 17.001.184 334.999.379 

TOLMIN 1.955 205.655.250 194.702.525 91.143.024 11.425.717 646.811 10.778.906 58.775.873 

VIPAVA 551 77.107.062 72.397.606 10.457.202 2.444.074 10.330.060 -7.885.986 5.659.839 
ŠEMPETER-
VRTOJBA 3.066 468.930.572 431.252.178 270.253.539 13.641.753 14.969.804 -1.328.051 100.078.752 
RENČE-
VOGRSKO 1.224 179.174.484 174.056.750 47.521.817 1.158.868 3.891.066 -2.732.198 31.741.968 

Skupna vsota 28.311 3.989.009.719 3.762.135.969 1.239.882.891 140.160.731 75.694.015 64.466.716 961.702.112 
 
Vir: Ajpes, 2009 
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Tabela št. 18.2.14.: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti za leto 2013 
 

 
 
Vir: Ajpes, 2014. 

TEMELJNI PODATKI

PODROČJA  

DEJAVNOSTI
število

delež v 

%
število

delež v 

%

znesek v 

EUR

indeks 

2013  

2012

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

SKUPAJ 2.964 100,0 21.875 100,0 1.432 99,9 3.186.686 100,0 3.049.690 100,0 1.221.633 100,0 3.109.761 100,0 818.598 100,0

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 28 0,9 163 0,7 1.462 103,5 18.791 0,6 18.013 0,6 10.864 0,9 18.324 0,6 5.669 0,7

B Rudarstvo 3 0,1 46 0,2 1.490 92,6 4.309 0,1 4.151 0,1 245 0,0 4.552 0,1 1.523 0,2

C Predelovalne dejavnosti 455 15,4 10.753 49,2 1.379 102,1 1.377.417 43,2 1.338.384 43,9 813.744 66,6 1.344.902 43,2 392.179 47,9

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro
50 1,7 652 3,1 2.099 103,1 188.757 5,9 178.163 5,8 8.450 0,7 169.899 5,5 70.349 8,6

E
Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; 

saniranje okolja 13 0,4 444 2,1 1.506 102,3 36.600 1,1 34.968 1,1 885 0,1 37.295 1,2 11.311 1,4

F Gradbeništvo
333 11,2 1.695 7,7 1.189 102,1 184.343 5,8 181.881 6,0 13.241 1,1 182.405 5,9 40.853 5,0

G Trgovina; vzdrževanje in  popravila motornih vozil
765 25,8 2.526 11,5 1.271 98,2 662.674 20,8 648.944 21,3 139.381 11,4 653.033 21,0 81.953 10,0

H Promet in skladiščenje
176 5,9 1.094 5,0 1.338 102,1 170.070 5,4 163.386 5,4 70.452 5,8 165.429 5,3 38.187 4,7

I Gostinstvo
173 5,8 411 1,9 1.062 100,6 26.537 0,8 25.848 0,8 324 0,0 27.383 0,9 9.509 1,8

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti
110 3,7 397 1,8 1.794 99,0 26.977 0,8 25.273 0,8 5.971 0,5 25.567 0,8 13.871 1,7

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
33 1,1 42 0,2 2.181 121,5 12.927 0,4 4.586 0,2 284 0,0 31.781 1,0 -303 0,0

L Poslovanje z nepremičninami
74 2,5 64 0,3 1.270 96,2 15.408 0,5 15.044 0,5 418 0,0 15.652 0,5 4.571 2,2

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
521 17,6 1.299 5,9 1.793 99,3 275.122 8,6 235.503 7,7 153.072 12,5 244.614 7,9 59.742 7,3

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
73 2,5 227 1,0 1.021 99,6 10.001 0,3 9.827 0,3 1.261 0,2 10.440 0,3 4.345 0,5

O
Dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnosti 

obvezne socialne varnosti 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 -1 0,0

P Izobraževanje
17 0,6 26 0,1 984 107,7 1.153 0,0 1.073 0,0 0 0,0 1.077 0,0 605 0,1

Q Zdravstvo in socialno varstvo
44 1,5 215 1,0 1.446 99,5 11.883 0,4 11.678 0,4 0 0,0 11.029 0,4 7.388 0,9

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
46 1,6 1.731 7,9 1.833 88,7 158.964 5,1 148.286 4,9 2.545 0,2 161.653 5,2 75.140 9,2

S Druge dejavnosti
49 1,7 90 0,4 928 97,1 4.752 0,2 4.681 0,2 495 0,0 4.725 0,2 1.707 0,2

ČISTI PRIHODKI 

OD PRODAJE NA 

TUJEM TRGU

ODHODKI

SKUPAJ

Neto dodana 

vrednost
DRUŽBE ZAPOSLENI

PRIHODKI 

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI 

OD PRODAJE

POVPREČNA 

PLAČA
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Tabela št. 18.2.15.: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti za leto 2011 
 

 
 
Vir: Ajpes, 2012. 

TEMELJNI PODATKI

PODROČJA  

DEJAVNOSTI
število

delež v 

%
število

delež v 

%

znesek v 

EUR

indeks 

2013  

2012

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

znesek v 

tisoč EUR

delež v 

%

SKUPAJ 2.964 100,0 21.875 100,0 1.432 99,9 3.186.686 100,0 3.049.690 100,0 1.221.633 100,0 3.109.761 100,0 818.598 100,0

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 28 0,9 163 0,7 1.462 103,5 18.791 0,6 18.013 0,6 10.864 0,9 18.324 0,6 5.669 0,7

B Rudarstvo 3 0,1 46 0,2 1.490 92,6 4.309 0,1 4.151 0,1 245 0,0 4.552 0,1 1.523 0,2

C Predelovalne dejavnosti 455 15,4 10.753 49,2 1.379 102,1 1.377.417 43,2 1.338.384 43,9 813.744 66,6 1.344.902 43,2 392.179 47,9

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro
50 1,7 652 3,1 2.099 103,1 188.757 5,9 178.163 5,8 8.450 0,7 169.899 5,5 70.349 8,6

E
Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; 

saniranje okolja 13 0,4 444 2,1 1.506 102,3 36.600 1,1 34.968 1,1 885 0,1 37.295 1,2 11.311 1,4

F Gradbeništvo
333 11,2 1.695 7,7 1.189 102,1 184.343 5,8 181.881 6,0 13.241 1,1 182.405 5,9 40.853 5,0

G Trgovina; vzdrževanje in  popravila motornih vozil
765 25,8 2.526 11,5 1.271 98,2 662.674 20,8 648.944 21,3 139.381 11,4 653.033 21,0 81.953 10,0

H Promet in skladiščenje
176 5,9 1.094 5,0 1.338 102,1 170.070 5,4 163.386 5,4 70.452 5,8 165.429 5,3 38.187 4,7

I Gostinstvo
173 5,8 411 1,9 1.062 100,6 26.537 0,8 25.848 0,8 324 0,0 27.383 0,9 9.509 1,8

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti
110 3,7 397 1,8 1.794 99,0 26.977 0,8 25.273 0,8 5.971 0,5 25.567 0,8 13.871 1,7

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti
33 1,1 42 0,2 2.181 121,5 12.927 0,4 4.586 0,2 284 0,0 31.781 1,0 -303 0,0

L Poslovanje z nepremičninami
74 2,5 64 0,3 1.270 96,2 15.408 0,5 15.044 0,5 418 0,0 15.652 0,5 4.571 2,2

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
521 17,6 1.299 5,9 1.793 99,3 275.122 8,6 235.503 7,7 153.072 12,5 244.614 7,9 59.742 7,3

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
73 2,5 227 1,0 1.021 99,6 10.001 0,3 9.827 0,3 1.261 0,2 10.440 0,3 4.345 0,5

O
Dejavnosti javne uprave in obrambe; dejavnosti 

obvezne socialne varnosti 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 -1 0,0

P Izobraževanje
17 0,6 26 0,1 984 107,7 1.153 0,0 1.073 0,0 0 0,0 1.077 0,0 605 0,1

Q Zdravstvo in socialno varstvo
44 1,5 215 1,0 1.446 99,5 11.883 0,4 11.678 0,4 0 0,0 11.029 0,4 7.388 0,9

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
46 1,6 1.731 7,9 1.833 88,7 158.964 5,1 148.286 4,9 2.545 0,2 161.653 5,2 75.140 9,2

S Druge dejavnosti
49 1,7 90 0,4 928 97,1 4.752 0,2 4.681 0,2 495 0,0 4.725 0,2 1.707 0,2

ČISTI PRIHODKI 

OD PRODAJE NA 

TUJEM TRGU

ODHODKI

SKUPAJ

Neto dodana 

vrednost
DRUŽBE ZAPOSLENI

PRIHODKI 

SKUPAJ

ČISTI PRIHODKI 

OD PRODAJE

POVPREČNA 

PLAČA
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Tabela št. 18.2.16.: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti za leto 2008 
 

TEMELJNI PODATKI 
 

 

PODROCJ

A 

DEJAVNO

STI 

DRUŽBE 

POVPRECNA  PRIHODKI  CISTI PRIHODKI   
CISTI PRIHODKI  

ODHODKI   
VREDNOST 

ZAPOSLENI  
PLACA    SKUPAJ    OD PRODAJE  

OD PRODAJE NA   
SKUPAJ  

AKTIVE  NA DAN 

TUJEM TRGU  31.12.2008 

indeks 
delež     znesek    

 2008   
znesek v    delež  znesek v    delež  znesek v    delež  znesek v    delež  znesek v    delež

 

2007 

 

število   
delež 

v % 

SKUPAJ 2.548   100,0  28.311   100,0  1.311    103,2  3.989.010   100,0  3.762.136   100,0  1.239.883   100,0  3.895.146   100,0  4.613.771   100,0 
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A   Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 

 
B   Rudarstvo 

 
C   Predelovalne dejavnosti 

 

D   Oskrba z elektricno energijo, plinom in paro 

 

E   
Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 

odpadki; saniranje okolja 
 
F   Gradbeništvo 

 

G   
Trgovina; vzdrževanje in  popravila 

motornih vozil 
 
H   Promet in skladišcenje 

 
I    Gostinstvo 

 

J    Informacijske in komunikacijske dejavnosti 

 

K   Financne in zavarovalniške dejavnosti 
 

L   Poslovanje z nepremicninami 

 

M  
Strokovne, znanstvene in tehnicne 

dejavnosti 

 

N   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

 

O   
Dejavnosti javne uprave in obrambe;

 

dejavnosti obvezne socialne varnosti 

P   Izobraževanje 
 

Q   Zdravstvo in socialno varstvo 

 

R   
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti 
 
S   Druge dejavnosti 

 
27  1,1  181  0,6  1.336    112,9  20.503  0,5  19.686  0,5  7.553  0,6  19.343  0,5  19.336  0,4 

 
2  0,1  52  0,2  1.679    106,4  7.457  0,2  7.148  0,2  3  0,0  6.635  0,2  9.961  0,2 

 
403     15,8  14.030     49,6  1.176    105,8  1.566.057     39,3  1.498.184     39,8  837.413     67,5  1.530.301     39,3  1.512.099     32,8 

 

22  0,9  651  2,3  1.736    109,2  193.164  4,8  181.340  4,8  12.882  1,0  174.778  4,5  487.400     10,6 

 

8  0,3  427  1,5  1.414    106,1  24.891  0,6  21.298  0,6  521  0,1  24.704  0,6  138.926  3,0 

 
351     13,8  3.931     13,9  1.238  96,0  580.025     14,5  534.390     14,2  11.301  0,9  567.583     14,6  498.571     10,8 

 

691     27,1  2.942     10,4  1.255    108,4  841.511     21,1  822.283     21,9  188.938     15,3  836.021     21,5  525.370     11,4 

 
147  5,8  1.244  4,4  1.133    106,3  146.816  3,7  140.130  3,7  57.542  4,6  146.381  3,8  107.323  2,3 

 
147  5,8  478  1,7  919    105,9  27.555  0,7  25.887  0,7  792  0,1  28.214  0,7  68.011  1,5 

 

79  3,1  323  1,1  1.587    111,5  27.754  0,7  26.559  0,7  5.741  0,5  25.982  0,7  17.545  0,4 

 
28  1,1  79  0,3  2.275    103,5  35.708  0,9  6.415  0,2  182  0,0  31.794  0,8  481.406     10,4 

 

57  2,2  82  0,3  1.204    104,6  22.752  0,6  16.988  0,5  1.824  0,2  19.633  0,5  68.672  1,5 

 

395     15,5  1.230  4,3  1.656    104,5  237.857  6,0  220.919  5,9  108.653  8,8  220.892  5,7  282.871  6,1 

 

61  2,4  284  1,0  861    105,2  13.120  0,3  12.694  0,3  1.855  0,1  12.701  0,3  9.161  0,2 

 

1  0,0  32  0,1  2.074    113,8  2.253  0,1  331  0,0  0  0,0  3.351  0,1  4.815  0,1 

 
19  0,7  33  0,1  1.073  99,2  1.872  0,0  1.544  0,0  60  0,0  1.777  0,0  1.596  0,0 

 
29  1,1  105  0,4  1.048  88,4  7.797  0,2  5.644  0,2  36  0,0  5.585  0,1  9.764  0,2 

 

40  1,6  2.107  7,4  2.264  98,4  226.957  5,7  216.043  5,7  4.273  0,3  234.622  6,0  368.148  8,0 
 

41  1,6  100  0,4  840    102,1  4.961  0,1  4.653  0,1  314  0,0  4.849  0,1  2.796  0,1 
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Tabela št. 18.2.17.: Kazalniki gospodarnosti in donosnosti  gospodarskih družb po velikosti v Goriški statistični regiji za leto 2008 
 

Regija 

Vsota od 
SKUPNI 

PRIHODKI 
(EUR) 

Vsota od 
SKUPNI 

ODHODKI 
(EUR) 

Vsota od 
POSLOVNI 
PRIHODKI 

(EUR) 

Vsota od 
POSLOVNI 
ODHODKI 

(EUR) 

Vsota od ČISTI 
DOBIČEK, 

ČISTA 
IZGUBA (EUR) 

Vsota od 
ZAPOSLENI 

Vsota od 
Celotna 

gospodarnost 

Vsota od 
Gospodarnost 

poslovanja 

Vsota od 
Prihodki na 
zaposlenca 

(EUR) 

Goriška 3.989.009.719 3.895.146.044 3.875.063.544 3.737.766.604 64.466.716 28.311 1,02 1,04 140.901 

Mikro enote 746.727.207 714.954.901 727.788.343 694.545.402 24.090.446 6.845 1,04 1,05 109.086 

Majhne enote 589.012.378 567.467.374 573.239.464 544.256.346 16.344.479 3.791 1,04 1,05 155.379 

Srednje enote 721.797.788 710.743.484 709.199.837 692.410.843 4.932.630 4.544 1,02 1,02 158.838 

Velike enote 1.931.472.346 1.901.980.285 1.864.835.900 1.806.554.013 19.099.161 13.130 1,02 1,03 147.100 

Skupna vsota 3.989.009.719 3.895.146.044 3.875.063.544 3.737.766.604 64.466.716 28.311 1,02 1,04 140.901 

 
Vir: Ajpes, september 2012 
 

Tabela št. 18.2.18.: Kazalniki gospodarnosti in donosnosti  gospodarskih družb po velikosti v Goriški statistični regiji za leto 2011 
 

Regija 

Vsota od 
SKUPNI 

PRIHODKI(E
UR)  

Vsota od 
SKUPNI 

ODHODKI 
(EUR) 

Vsota od 
POSLOVNI 
PRIHODKI 

(EUR 

Vsota od 
POSLOVNI 
ODHODKI 

(EUR) 

Vsota od ČISTI 
DOBIČEK, 

ČISTA 
IZGUBA (EUR) 

Vsota od 
ZAPOSLENI 

Vsota od 
Celotna 

gospodarnost 

Vsota od 
Gospodarnost 

poslovanja 

Vsota od 
Prihodki na 
zaposlenca 

(EUR) 

Goriška 3.519.449.092 3.526.773.831 3.422.141.317 3.356.523.940 -25.512.167 23.884 1,00 1,02 147.353 

Mikro enote 716.642.874 704.717.618 703.110.191 685.728.857 6.989.818 6.323 1,02 1,03 113.337 

Majhne enote 503.796.490 494.404.149 495.704.241 478.589.034 5.652.792 3.567 1,02 1,04 141.230 

Srednje enote 592.784.295 604.499.925 583.410.628 578.337.922 -13.560.471 3.520 0,98 1,01 168.403 

Velike enote 1.706.225.433 1.723.152.139 1.639.916.257 1.613.868.127 -24.594.306 10.474 0,99 1,02 162.900 

Skupna vsota 3.519.449.092 3.526.773.831 3.422.141.317 3.356.523.940 -25.512.167 23.884 1,00 1,02 147.353 

 
Vir: Ajpes, september 2012 
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Tabela št. 18.2.19.: Število novo ustanovljenih poslovnih subjektov po statističnih regijah v Republiki Sloveniji, od leta 2008 do leta 
2012 (vključiti še leto 2007 in 2013 za GRS) 
 

REGIJA 2.008 2.009 2.010 2.011 2012* Skupna vsota 

GORENJSKA 2.454 2.442 2.197 2.043 1.798 10.934 

GORIŠKA 1.210 1.271 1.189 1.176 972 5.818 

JUGOVZHODNA 
SLOVENIJA 

949 938 951 931 797 4.566 

KOROŠKA 564 526 583 548 429 2.650 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 461 428 382 427 391 2.089 

OBALNO-KRAŠKA 1.740 1.535 1.608 1.813 1.576 8.272 

OSREDNJESLOVENSKA 7.361 7.433 6.796 7.170 6.497 35.257 

PODRAVSKA 3.155 3.091 3.125 3.061 2.516 14.948 

POMURSKA 829 816 885 828 572 3.930 

SAVINJSKA 2.220 2.158 2.204 2.203 1.913 10.698 

SPODNJEPOSAVSKA 484 494 583 558 528 2.647 

ZASAVSKA 296 304 281 293 248 1.422 

Skupna vsota 21.723 21.436 20.784 21.051 18.237 103.231 
 
Vir: Ajpes, 2012. 
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Tabela št. 18.2.20.: Število novo ustanovljenih poslovnih subjektov po področjih dejavnosti v Goriški regiji, od leta 2008 do leta 2012 
 

SKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
Skupna 
vsota 

GORIŠKA 127 3 508 70 8 900 735 207 535 228 60 59 899 221 5 160 124 472 497 
  

5818 

2008 24 1 96 3 4 263 111 61 95 44 8 20 187 38 
 

34 26 106 89 
  

1210 

2009 25 
 

109 9 1 212 180 49 109 60 18 12 174 50 2 40 25 99 97 
  

1271 

2010 23 1 106 13 
 

184 146 40 123 40 12 14 179 48 2 23 21 92 122 
  

1189 

2011 32 
 

99 29 3 131 164 36 114 49 8 6 196 44 
 

31 34 101 99 
  

1176 

2012 23 1 98 16 
 

110 134 21 94 35 14 7 163 41 1 32 18 74 90 
  

972 

 
Vir: Ajpes, 2012. 
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Tabela št. 18.2.21.: Število novo ustanovljenih poslovnih subjektov po občinah v Republiki Sloveniji, od leta 2008 do leta 2012 
 

REGIJA/OBČINA 2008 2009 2010 2011 2012 Skupna vsota 

GORIŠKA 1210 1271 1189 1176 972 5818 

Ajdovščina 170 196 179 148 160 853 

Bovec 52 49 61 40 34 236 

Brda 53 59 39 48 35 234 

Cerkno 33 34 30 31 18 146 

Idrija 92 111 97 71 67 438 

Kanal 34 49 43 47 36 209 

Kobarid 41 41 36 38 34 190 

Miren-Kostanjevica 44 42 43 48 35 212 

Nova Gorica 381 384 358 400 340 1863 

Renče-Vogrsko 35 40 48 47 21 191 

Šempeter-Vrtojba 75 103 85 93 59 415 

Tolmin 125 109 114 123 97 568 

Vipava 75 54 56 42 36 263 
 
Vir: Ajpes, 2012. 
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Tabela št. 18.2.22.: Življenjska doba poslovnih subjektov po skupinah in po statističnih regijah v Republiki Sloveniji 
 

Življenska 
doba 

Regija 

Skupna 
vsota 

Osrednjesl
ovenska 

Podravska Gorenjska 
Obalno-
kraška 

Savinjska Goriška 
Jugovzhod. 
Slovenija 

Pomurska Koroška Savska 
Notranjsko-

kraška 
Zasavska 

do 1 mes. 433 194 146 132 145 85 65 84 43 48 38 25 1.438 

1 do 6 mes. 1.736 1.161 742 1.124 727 312 275 329 220 153 164 106 7.049 

6 do 12 
mes. 

1.941 1.131 823 638 742 414 299 276 171 165 159 102 6.861 

12 do 36 
mes. 

6.577 3.219 2.643 1.956 2.041 1.245 867 754 523 494 470 331 21.120 

36 do 60 
mes. 

2.393 1.057 758 650 711 443 276 225 147 145 156 105 7.066 

nad 60 
mes. 

435 183 112 98 118 81 44 49 25 33 18 19 1.215 

Skupna 
vsota 

13.515 6.945 5.224 4.598 4.484 2.580 1.826 1.717 1.129 1.038 1.005 688 44.749 

 
Vir: Ajpes, 2012 
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Tabela št. 18.2.23.: Podatki o čistih prihodkih od prodaje na domačem in tujem trgu gospodarskih družb v Sloveniji, po statističnih 
regijah za leto 2008 
 

REGIJA 
Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE, v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA DOMAČEM TRGU, 

v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA TUJEM TRGU, 

v evrih 

POMURSKA 2.050.086.474 1.444.236.566 605.849.908 

PODRAVSKA 8.662.695.224 5.993.562.858 2.669.132.366 

KOROŠKA 1.860.572.699 942.836.164 917.736.535 

SAVINJSKA 8.384.818.683 5.857.682.289 2.527.136.394 

ZASAVSKA 753.285.179 529.378.596 223.906.583 

SPODNJEPOSAVSKA 1.612.529.079 1.071.469.084 541.059.995 

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 5.018.866.353 1.987.338.565 3.031.527.788 

OSREDNJESLOVENSKA 36.433.119.170 28.814.978.471 7.618.140.699 

GORENJSKA 6.082.279.426 3.765.212.865 2.317.066.561 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 1.034.717.524 597.507.476 437.210.048 

GORIŠKA 3.762.135.969 2.522.253.078 1.239.882.891 

OBALNO-KRAŠKA 4.583.450.861 2.847.986.294 1.735.464.567 

Skupna vsota 80.238.556.641 56.374.442.306 23.864.114.335 
 
Vir: Ajpes, september 2012 
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Tabela št. 18.2.24.: Podatki o čistih prihodkih od prodaje na domačem in tujem trgu gospodarskih družb v Sloveniji, po statističnih 
regijah za leto 2011 
 

REGIJA 
Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE, v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA DOMAČEM TRGU, 

v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA TUJEM TRGU, 

v evrih 

POMURSKA 1.871.790.277 1.332.543.931 539.246.346 

PODRAVSKA 7.766.721.606 4.988.361.278 2.778.360.328 

KOROŠKA 1.631.678.330 814.600.386 817.077.944 

SAVINJSKA 7.983.539.022 5.370.970.348 2.612.568.674 

ZASAVSKA 683.935.775 450.638.487 233.297.288 

SPODNJEPOSAVSKA 2.273.594.997 1.041.245.198 1.232.349.799 

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 4.757.457.703 1.746.912.511 3.010.545.192 

OSREDNJESLOVENSKA 34.382.682.187 26.300.899.169 8.081.783.018 

GORENJSKA 5.347.533.657 2.989.853.561 2.357.680.096 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 1.014.945.505 539.372.905 475.572.600 

GORIŠKA 3.346.369.289 2.081.871.212 1.264.498.077 

OBALNO-KRAŠKA 3.934.633.584 2.366.033.288 1.568.600.296 

Skupna vsota 74.994.881.932 50.023.302.274 24.971.579.658 
 
Vir: Ajpes, september 2012 
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Tabela št. 18.2.25.: Podatki o čistih prihodkih od prodaje na domačem in tujem trgu gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, po 
občinah Goriške statistične regije za leto 2008 
 

Občine 
Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE, v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA DOMAČEM TRGU, 

v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA TUJEM TRGU, 

v evrih 

AJDOVŠČINA 683.585.204 596.473.470 87.111.734 

BOVEC 70.141.163 21.949.681 48.191.482 

BRDA 21.491.254 20.191.056 1.300.198 

CERKNO 116.198.987 31.457.467 84.741.520 

IDRIJA 576.479.772 305.955.189 270.524.583 

KANAL 132.436.271 108.492.918 23.943.353 

KOBARID 34.467.066 25.111.129 9.355.937 

MIREN-KOSTANJEVICA 98.541.242 44.767.323 53.773.919 

NOVA GORICA 1.156.385.951 914.821.368 241.564.583 

TOLMIN 194.702.525 103.559.501 91.143.024 

VIPAVA 19.855.804 16.461.968 3.393.836 

ŠEMPETER-VRTOJBA 431.252.178 160.998.639 270.253.539 

RENČE-VOGRSKO 174.056.750 126.534.933 47.521.817 

Skupna vsota 3.709.594.167 2.476.774.642 1.232.819.525 
 
Vir: Ajpes, 2012. 
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Tabela št. 18.2.26.: Podatki o čistih prihodkih od prodaje na domačem in tujem trgu gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, po 
občinah Goriške statistične regije za leto 2011 
 

Občine 
Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE, v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA DOMAČEM TRGU, 

v evrih 

Vsota od ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE NA TUJEM TRGU, 

v evrih 

AJDOVŠČINA 470.989.488 357.351.937 113.637.551 

BOVEC 64.793.149 21.500.308 43.292.841 

BRDA 26.083.123 19.738.572 6.344.551 

CERKNO 88.689.863 21.309.295 67.380.568 

IDRIJA 654.871.591 330.924.107 323.947.484 

KANAL 83.254.661 62.330.519 20.924.142 

KOBARID 48.369.712 38.371.025 9.998.687 

MIREN-KOSTANJEVICA 82.483.191 32.543.096 49.940.095 

NOVA GORICA 920.862.868 739.563.212 181.299.656 

TOLMIN 218.657.507 105.181.486 113.476.021 

VIPAVA 20.573.449 17.729.556 2.843.893 

ŠEMPETER-VRTOJBA 433.757.568 151.877.163 281.880.405 

RENČE-VOGRSKO 177.021.377 133.927.920 43.093.457 

Skupna vsota 3.290.407.547 2.032.348.196 1.258.059.351 
 
Vir: Ajpes, 2012. 
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Tabela št. 18.2.27.: Začeti stečajni postopki, začeta prisilna poravnava in izbrisi iz PRS 
zaradi končanih stečajnih postopkov pri gospodarskih družbah in zadrugah ter 
samostojnih podjetnikih posameznikih, Goriška statistična regija, od leta 2008 do 2012 
 

 
Oznake 
vrstic 

GD 

GD 
vsota 

SP 

SP V 
vsota 

Skupna 
vsota A_Začeti 

stečaji 

B_Izbris 
zaradi 
stečaja 

C_Začeta 
prisilna 

poravnava 

A_Začeti 
stečaji 

B_Izbris 
zaradi 
stečaja 

C_Začeta 
prisilna 

poravnava 

GORIŠKA 87 50 6 143 18 22 
 

40 183 

2008 9 16 
 

25 5 9 
 

14 39 

2009 10 9 1 20 2 2 
 

4 24 

2010 18 5 2 25 5 5 
 

10 35 

2011 23 12 2 37 4 3 
 

7 44 

2012* 27 8 1 36 2 3 
 

5 41 
 
Vir: Ajpes, 2012. 

 
Tabela št. 18.2.28.: Primerjava bruto domači proizvod na prebivalca med regijami v Z 
Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 
Bruto domači proizvod na prebivalca, tekoči tečaj Povprečje 

2010 2011 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 24.541 24.695 24.170 24.469 

Obalno-kraška 19.044 18.838 17.550 18.478 

Gorenjska 14.399 14.764 14.358 14.507 

Goriška 16.358 16.354 15.751 16.154 

Slovenija 17.379 17.620 17.172 17.391 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.29.: Primerjava bruto domači proizvod na prebivalca med regijami v Z 
Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 

Dodana vrednost gospodarskih družb na 
zaposlenega, v € 

Povprečje 

2010 2011 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 40.454 42.100 42.013 41.522 

Obalno-kraška 37.346 37.894 38.712 37.984 

Gorenjska 32.548 33.518 36.685 34.250 

Goriška 34.812 34.634 35.725 35.057 

Slovenija 36.044 37.512 38.006 37.187 
 
Vir: Umar, 2014. 
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Tabela št. 18.2.30.: Primerjava regionalne bruto dodane vrednosti v industriji in 
rudarstvu (B-E) v osnovnih cenah na zaposlenega med regijami v Z Kohezijski regiji 
(2010–2012) 
 

Kazalniki 

Regionalna bruto dodana vrednost v industriji in 
rudarstvu (B-E) v osnovnih cenah na zaposlenega, v € 

(iz reg. računov) 
Povprečje 

2010 2011 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 39.605 41.944 42.097 41.215 

Obalno-kraška 32.099 32.769 32.813 32.561 

Gorenjska 29.822 32.785 33.533 32.047 

Goriška 31.979 33.101 34.328 33.136 

Slovenija 33.501 35.639 36.173 35.104 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.31.: Primerjava regionalne bruto dodane vrednosti v industriji in 
rudarstvu (B-E) v osnovnih cenah na zaposlenega med regijami v Z Kohezijski regiji 
(2010–2012) 
 

Kazalniki 

Regionalna bruto dodana vrednost v predelovalnih 
dejavnostih (C) v osnovnih cenah na zaposlenega, v € 

(iz reg. računov) 
Povprečje 

2010 2011 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 37.530 40.113 40.708 39.450 

Obalno-kraška 30.762 31.682 31.871 31.438 

Gorenjska 28.929 32.100 32.890 31.306 

Goriška 29.217 30.578 31.640 30.479 

Slovenija 30.461 32.656 33.329 32.148 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.32.: Primerjava regionalne bruto dodane vrednosti v storitvenih 
dejavnostih (G-U)  v osnovnih cenah na zaposlenega med regijami v Z Kohezijski regiji 
(2010–2012) 
 

Kazalniki 

Regionalna bruto dodana vrednost v storitvenih 
dejavnostih (G-U) v osnovnih cenah na zaposlenega, v 

€ (iz reg. računov) 
Povprečje 

2010 2011 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 37.980 38.542 37.980 38.167 

Obalno-kraška 38.450 39.095 38.450 38.665 

Gorenjska 36.601 36.171 36.601 36.458 

Goriška 36.668 36.864 36.668 36.734 

Slovenija 35.951 36.405 35.951 36.102 
 
Vir: Umar, 2014. 
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Tabela št. 18.2.33.: Primerjava regionalne bruto dodane vrednosti na zaposlenega med 
regijami v Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 

Regionalna bruto dodana vrednost na zaposlenega, v 
€ (iz reg. računov) 

Povprečje 

2010 2010 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 36.108 37.217 36.099 36.475 

Obalno-kraška 35.298 36.038 35.266 35.534 

Gorenjska 31.712 32.589 32.519 32.274 

Goriška 31.535 32.299 31.925 31.920 

Slovenija 32.188 33.300 32.699 32.729 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.34.: Primerjava bruto investicij v nova osnovna sredstva na prebivalca 
med regijami v Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 

Bruto investicije v nova osnovna sredstva na 
prebivalca , v € 

Povprečje 

2009 2010 2011 2009-11 

Osrednjeslovenska 3.977 3.208 2.903 3.363 

Obalno-kraška 3.739 2.463 1.960 2.721 

Gorenjska 2.200 1.517 1.837 1.851 

Goriška 1.917 1.244 1.448 1.536 

Slovenija 2.564 2.176 1.959 2.233 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.35.: Primerjava deleža bruto investicij v nova osnovna sredstva v BDP, 
% med regijami v Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 

Delež bruto investicij v nova osnovna sredstva v BDP, 
% 

Delež bruto 
investicij v 

osnovna sredstva 
v BDP, % 

2009 2010 2011 2012 

Osrednjeslovenska 16,1 13,1 11,8 14,2 

Obalno-kraška 19,7 12,9 10,4 8,7 

Gorenjska 15,4 10,5 12,4 13,6 

Goriška 11,6 7,6 8,9 12,8 

Slovenija 14,7 12,5 11,1 13,7 
 
Vir: Umar, 2014. 
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Tabela št. 18.2.36.: Primerjava stopnje rasti populacije aktivnih podjetij med regijami v 
Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 
Stopnja rasti populacije aktivnih podjetij Povprečje 

2008 2009 2010 2008–10 

Osrednjeslovenska 8,3 6,2 3,9 6,1 

Obalno-kraška 8,2 5,9 2,5 5,5 

Gorenjska 8,6 7,5 5,1 7,1 

Goriška 6,3 5,0 1,7 4,3 

Slovenija 7,7 6,1 3,6 5,8 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.37.: Primerjava števila novonastalih podjetij na 10.000 prebivalcev med 
regijami v Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 
Število novonastalih podjetij na 10.000 prebivalcev Povprečje 

2008 2009 2010 2008–10 

Osrednjeslovenska 26,9 26,9 24,7 26,1 

Obalno-kraška 6,3 6,1 5,8 6,1 

Gorenjska 8,2 8,4 8,3 8,3 

Goriška 4,5 4,5 4,2 4,4 

Slovenija 78,7 79,5 74,8 77,7 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.38.: Primerjava stopnje preživetja 4 leta med regijami v Z Kohezijski 
regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 
Stopnja preživetja 4 leta Povprečje 

2008 2009 2010 2008–10 

Osrednjeslovenska 71,5 69,6 66,8 69,3 

Obalno-kraška 63,3 59,4 58,8 60,5 

Gorenjska 67,0 65,0 66,0 66,0 

Goriška 69,4 62,0 66,0 65,8 

Slovenija 69,0 66,6 64,7 66,8 
 
Vir: Umar, 2014. 
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Tabela št. 18.2.39.: Primerjava bruto domačih izdatkov v 1000 € za RRD med regijami v 
Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 
Bruto domači izdatki v 1000 € za RRD Povprečje 

2010 2011 2012 2010–12 

Osrednjeslovenska 403.266 493.833 444.468 447.189 

Obalno-kraška 20.343 22.027 22.062 21.477 

Gorenjska 63.362 58.097 92.516 71.325 

Goriška 41.795 53.195 62.469 52.486 

Slovenija 745.942 894.213 928.306 856.154 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.40.: Primerjava bruto domačih izdatkov za RRD na prebivalca med 
regijami v Z Kohezijski regiji (2009–2011) 
 

Kazalniki 
Bruto domači izdatki za RRD na preb. v € Povprečje 

2009 2010 2011 2009–11 

Osrednjeslovenska 529 636 668 611 

Obalno-kraška 50 161 249 153 

Gorenjska 258 269 258 261 

Goriška 208 255 270 244 

Slovenija 246 301 320 289 
 
Vir: Umar, 2014. 

 
Tabela št. 18.2.41.: Primerjava deleža bruto domačih izdatkov za RRD v BDP % med 
regijami v Z Kohezijski regiji (2010–2012) 
 

Kazalniki 
Delež bruto domačih izdatkov za RRD v BDP, % Povprečje 

2010 2011 2012 2010-12 

Osrednjeslovenska 3,1 3,7 3,4 3,4 

Obalno-kraška 1,0 1,1 1,1 1,0 

Gorenjska 2,2 1,9 3,2 2,4 

Goriška 2,1 2,7 3,3 2,7 

Slovenija 2,1 2,5 2,6 2,4 
Vir: Umar, 2014. 
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Tabela št. 18.2.42.: Analiza stanja pozidanosti gospodarskih in proizvodnih con po naseljih za Goriško regijo po sprejetih občinskih prostorskih 
načrtih, 2013 
 

Občina Naselje 
Skupaj_ 
cone 

Pozidano_ 
Skupaj 

Nezazidano_ 
Skupaj 

Gospodarske 
cone_ 
pozidano 

Gospodarske 
cone_ 
nezazidano 

Površine za 
industrijo_ 
pozidano 

Površine za 
industrijo_ 
nezazidano 

Ajdovščina Ajdovščina 88,25 53,81 34,44 20,85 11,27 32,96 23,17 

Ajdovščina Batuje 28,54 11,09 17,45 4,95 4,29 6,14 13,16 

Ajdovščina Brje 0,32 0,17 0,15 0,17 0,15 0,00 0,00 

Ajdovščina Cesta 7,15 4,37 2,77 4,37 2,77 0,00 0,00 

Ajdovščina Col 2,17 1,19 0,98 0,44 0,65 0,75 0,33 

Ajdovščina Črniče 6,23 3,56 2,67 3,37 2,34 0,19 0,33 

Ajdovščina Dobravlje 0,18 0,08 0,10 0,08 0,10 0,00 0,00 

Ajdovščina Gojače 27,04 11,77 15,27 1,14 7,59 10,63 7,68 

Ajdovščina Lokavec 9,01 2,69 6,33 2,08 4,45 0,60 1,87 

Ajdovščina Plače 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Ajdovščina Predmeja 0,56 0,24 0,32 0,24 0,32 0,00 0,00 

Ajdovščina Selo 2,97 1,81 1,15 0,87 0,48 0,94 0,67 

Ajdovščina Šmarje 0,30 0,24 0,06 0,24 0,06 0,00 0,00 

Ajdovščina Ustje 1,62 1,09 0,52 1,09 0,52 0,00 0,00 

Ajdovščina Višnje 0,50 0,49 0,01 0,49 0,01 0,00 0,00 

Ajdovščina Vrtovin 0,90 0,70 0,21 0,70 0,21 0,00 0,00 

Ajdovščina Potoče 2,15 1,47 0,67 1,47 0,67 0,00 0,00 

Ajdovščina Malovše 9,62 0,23 9,39 0,00 0,00 0,23 9,39 

Bovec Bovec 7,95 5,45 2,50 5,45 2,50 0,00 0,00 

Bovec Srpenica 6,84 4,01 2,83 0,00 0,00 4,01 2,83 

Brda Dobrovo 7,09 4,05 3,03 4,05 3,03 0,00 0,00 

Brda Drnovk 0,97 0,34 0,63 0,34 0,63 0,00 0,00 

Brda Gornje Cerovo 0,37 0,19 0,18 0,19 0,18 0,00 0,00 

Brda Hum 7,02 0,54 6,48 0,54 6,48 0,00 0,00 

Brda Kozarno 1,02 1,00 0,03 1,00 0,03 0,00 0,00 

Brda Podsabotin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

347 

Cerkno Bukovo 1,69 1,33 0,36 1,33 0,36 0,00 0,00 

Cerkno Cerkno 12,39 10,14 2,25 3,51 1,56 6,63 0,69 

Cerkno Planina pri 
Cerknem 

1,96 0,76 1,20 0,76 1,20 0,00 0,00 

Cerkno Reka 0,56 0,29 0,28 0,29 0,28 0,00 0,00 

Cerkno Straža 0,39 0,10 0,29 0,10 0,29 0,00 0,00 

Idrija Črni vrh 4,73 3,05 1,68 1,99 1,64 1,06 0,04 

Idrija Godovič 36,86 15,01 21,86 0,00 0,00 15,01 21,86 

Idrija Idrija 26,36 17,51 8,85 4,82 1,16 12,69 7,68 

Idrija Jelični vrh 0,69 0,22 0,47 0,03 0,06 0,19 0,41 

Idrija Predgriže 1,14 0,25 0,89 0,25 0,89 0,00 0,00 

Idrija Spodnja Idrija 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Idrija Spodnja Kanomlja 9,78 8,80 0,98 0,84 0,67 7,96 0,31 

Kanal Anhovo 36,18 33,03 3,15 0,02 0,00 33,00 3,15 

Kanal Kanal 1,87 1,63 0,24 1,63 0,24 0,00 0,00 

Kanal Lig 0,21 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 

Kanal Ročinj 0,44 0,34 0,10 0,08 0,07 0,26 0,03 

Kanal Krstenica 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 

Kanal Robidni breg 0,11 0,08 0,04 0,08 0,04 0,00 0,00 

Kobarid Kobarid 14,01 9,69 4,33 0,34 0,30 9,35 4,03 

Kobarid Svino 2,07 1,28 0,79 1,28 0,79 0,00 0,00 

Miren-
Kostanjevica 

Bilje 6,87 5,65 1,22 5,64 1,22 0,01 0,00 

Miren-
Kostanjevica 

Lokvica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miren-
Kostanjevica 

Miren 13,67 8,56 5,11 5,37 5,11 3,19 0,00 

Miren-
Kostanjevica 

Opatje selo 20,14 11,00 9,14 1,00 7,93 9,99 1,22 

Miren-
Kostanjevica 

Orehovlje 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 

Nova Gorica Branik 3,49 1,28 2,21 1,28 2,21 0,00 0,00 

Nova Gorica Čepovan 4,28 2,55 1,73 2,55 1,73 0,00 0,00 

Nova Gorica Grgar 0,51 0,42 0,08 0,42 0,08 0,00 0,00 

http://www.prc.si/


 
 

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: 
 Posoški razvojni center,Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

T: +386 (0)5 38 41 500, F: +386 (0)5 38 41 504, E: info@prc.si, W: www.prc.si 

Sodelujoče razvojne agencije: RRA SP d.o.o. Nova Gorica, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. 

348 

Nova Gorica Kromberk 50,84 39,33 11,51 39,33 11,51 0,00 0,00 

Nova Gorica Loke 0,95 0,94 0,01 0,94 0,01 0,00 0,00 

Nova Gorica Lokovec 1,53 0,96 0,57 0,00 0,00 0,96 0,57 

Nova Gorica Nova Gorica 7,73 7,72 0,01 7,72 0,01 0,00 0,00 

Nova Gorica Prvačina 2,95 0,01 2,94 0,01 2,94 0,00 0,00 

Nova Gorica Ravnica 0,33 0,32 0,01 0,32 0,01 0,00 0,00 

Nova Gorica Rožna dolina 7,65 6,08 1,56 6,08 1,56 0,00 0,00 

Nova Gorica Šempas 2,03 1,42 0,61 1,42 0,61 0,00 0,00 

Nova Gorica Šmihel 1,01 0,94 0,06 0,94 0,06 0,00 0,00 

Nova Gorica Trnovo 3,99 1,30 2,69 1,30 2,69 0,00 0,00 

Nova Gorica Solkan 14,26 11,84 2,42 5,43 2,19 6,41 0,23 

Renče-Vogrsko Bukovica 0,09 0,08 0,01 0,08 0,01 0,00 0,00 

Renče-Vogrsko Dombrava 4,61 3,08 1,53 3,08 1,53 0,00 0,00 

Renče-Vogrsko Renče 23,99 9,65 14,35 9,65 14,35 0,00 0,00 

Renče-Vogrsko Vogrsko 42,26 15,04 27,22 15,04 27,22 0,00 0,00 

Renče-Vogrsko Volčja Draga 11,28 10,39 0,89 10,39 0,89 0,00 0,00 

Šempeter-Vrtojba Šempeter pri Gorici 37,72 34,65 3,08 24,34 2,70 10,30 0,38 

Šempeter-Vrtojba Vrtojba 27,01 13,52 13,49 13,52 13,49 0,00 0,00 

Tolmin Čiginj 3,75 3,47 0,28 0,01 0,03 3,45 0,25 

Tolmin Dolenja Trebuša 1,17 0,75 0,43 0,75 0,43 0,00 0,00 

Tolmin Gorenja Trebuša 1,53 0,70 0,83 0,70 0,83 0,00 0,00 

Tolmin Grahovo ob Bači 0,38 0,22 0,15 0,22 0,15 0,00 0,00 

Tolmin Kneža 2,18 2,10 0,08 2,10 0,08 0,00 0,00 

Tolmin Kozaršče 0,45 0,38 0,07 0,38 0,07 0,00 0,00 

Tolmin Podbrdo 2,97 2,00 0,97 2,00 0,97 0,00 0,00 

Tolmin Poljubinj 25,59 22,60 2,99 18,11 2,86 4,48 0,13 

Tolmin Postaja 2,26 2,19 0,07 2,19 0,07 0,00 0,00 

Tolmin Tolmin 9,35 8,79 0,55 8,79 0,55 0,00 0,00 

Tolmin Volče 1,88 0,73 1,15 0,00 0,00 0,73 1,15 

Tolmin Zatolmin 0,38 0,32 0,06 0,32 0,06 0,00 0,00 

Vipava Gradišče pri Vipavi 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 

Vipava Podbreg 0,53 0,45 0,09 0,45 0,09 0,00 0,00 

Vipava Podnanos 1,81 1,55 0,26 1,55 0,26 0,00 0,00 

Vipava Podraga 0,28 0,15 0,13 0,15 0,13 0,00 0,00 

http://www.prc.si/
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Vipava Vipava 21,93 17,62 4,31 17,62 4,31 0,00 0,00 

 
VIR: sprejeti OPNji vseh 13 občin iz Goriške regije, december 2013 
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18.3. OCENA STANJA NA PODROČJU TURIZMA 

 
Tabela št. 18.3.1.: Prihodek iz poslovanja gospodarskih družb v turizmu (v EUR) 
 

Prihodek / Leto 2005 2007 2010 2013 

Prihodek iz poslovanja 
gospodarskih družb v 
gostinstvu in turizmu 
(dejavnost H) 

24.892.680,69 28.135.000,00  

 

Prihodek iz poslovanja 
gospodarskih družb v 
gostinstvu in turizmu 
(dejavnost I) 

  29.573.000,00 31.447.000,00 

 
Vir: RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013, AJPES (podatki za leti 2010 in 2013) 

 
Tabela št. 18.3.2: Povprečne mesečne plače v turizmu v letih 2005, 2007, 2010 in 2014 
(v EUR) 
 

Dejavnost
97

 / Leto 

Bruto plača 

2005 
December 

2007 
December 

2010 
Januar 2014 

G
o

ri
š
k
a

 

H Gostinstvo 1.213,48 1.086,16   

O Druge javne, skupne in 
osebne storitvene 
dejavnosti 

2.042,24 2.028,42   

I Gostinstvo (SKD 2008) 973,12 1.085,54 1.204,40 1.186,72 

R Kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti 
(SKD 2008) 

2.077,57 2.222,02 2.131,79 1.862,39 

 
Vir: RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013 (podatki za leto 2005), SURS (podatki za leta 2007, 2010 in 
2014) 
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 S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov 
NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna 
različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi 
dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi. 
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Tabela št. 18.3.3: Prenočitve turistov v Goriški regiji v letih 2005, 2007, 2010 in 2013 
 

 

Število prenočitev turistov  

2005 2007 2010 2013 

G
o

ri
š
k
a

 

Skupine 
nastanitvenih 
objektov - 
SKUPAJ

98
 

318.616 446.192 518.834 609.209 

 
Vir: RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013 (leto 2005), SURS 

 
Tabela št. 18.3.4: Prihodi turistov v Goriški regiji v letih 2007, 2010 in 2013 
 
Prihodi in 
nočitve 

turistov / 
Leto 

2007 2010 2013 

Domači 
turisti 

Tuji 
turisti 

Skupaj 
Domači 
turisti 

Tuji 
turisti 

Skupaj 
Domači 
turisti 

Tuji 
turisti 

Skupaj 

Prihodi 
turistov 

48.297 142.549 190.846 61.829 163.042 224.871 63.459 195.501 258.960 

Število 
nočitev 

130.657 315.535 446.192 151.394 367.440 518.834 151.115 458.094 609.209 

 
Vir: SURS 

 

Tabela št. 18.3.5: Prenočitvene zmogljivosti in prihodi turistov v Goriški regiji v letih 
2007, 2008, 2010 in 2013 
 
Prenočitvene zmogljivosti

99
 / 

Leto 
2007 2008

100
 2010 2013

101
 

Zmogljivosti ležišča  SKUPAJ 6.267 9.419 12.101 13.279 

Hoteli 1.849 3.080 3.168 3.496 

Kampi 1.800 2.705 3.910 4.462 

Ostali namestitveni objekti 2.618 3.634 5.023 5.321 

Število sob 2.322 3.386 4.036 4.342 
 
Vir: SURS 
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 Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči. 
99

 V letu 2007 so upoštevani turistični nastanitveni objekti, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči. 
100

 S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov 
NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna 
različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi 
dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi, zato je prvo obravnavano leto zaradi primerljivosti 2008. 
101

 Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi turistične 
nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči.  

http://www.prc.si/
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Tabela št. 18.3.6: Prihodi in nastanitve turistov v Goriški regiji po državah po skupinah 
nastanitvenih objektov - SKUPAJ v letih 2008, 2010 in 2013 

 

  

2008
102

 2010 2013 

Prihodi 
turistov  

Prenočitve 
turistov  

Prihodi 
turistov  

Prenočitve 
turistov  

Prihodi 
turistov  

Prenočitve 
turistov  

G
o

ri
š

k
a
 

Skupine 
nastanitvenih 
objektov - 
SKUPAJ 

DRŽAVE - 
SKUPAJ 

237.463 576.681 233.127 54.2032 258.960 609.209 

DOMAČI 66.865 170.282 64.415 158.350 63.459 151.115 

TUJI 170.598 406.399 168.712 383.682 195.501 458.094 

Avstrija 9.319 21.196 9.424 20.455 13.682 28.047 

Belgija 3.003 10.964 2.592 8.387 4.566 14.476 

Bolgarija 1.169 2.397 1.053 2.056 752 1.410 

Bosna in 
Hercegovina 

1.312 3.222 922 1.825 1.452 3.283 

Ciper 46 135 11 37 11 15 

Češka 
republika 

9.910 23.799 10.140 24.295 11.304 28.643 

Črna gora 427 1059 212 609 183 327 

Danska 640 1887 570 1.439 689 1.883 

Estonija 53 105 52 94 49 88 

Finska 529 1.480 383 875 553 1.476 

Francija 4.461 12.511 4.643 11.839 5.495 14.123 

Grčija 144 345 116 315 108 253 

Hrvaška 7.068 20.370 5.658 13.905 6.229 13.977 

Irska 426 1.073 384 1.268 415 1.196 

Islandija 84 179 14 34 58 131 

Italija 70.046 119.815 75.262 131.447 78007 139.538 

Latvija 271 537 199 587 211 542 

Litva 385 822 214 563 221 591 

Luksemburg 112 246 39 107 122 224 

Madžarska 6.801 18.036 5.106 14.866 5.187 13.133 

Makedonija 491 1.043 529 998 709 1.824 

Malta 292 1.303 43 127 129 236 

Nemčija 22.984 74.226 20.583 70.444 27.408 89.391 

Nizozemska 5.414 20.321 4.943 19.396 6.900 25.845 

Norveška 319 709 263 517 368 934 

Poljska 2.557 7.955 2.282 6.917 2.934 9.029 

Portugalska 123 311 108 252 186 339 

Romunija 1.142 3.416 1.203 2.127 1.102 2.206 
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 S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov 
NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna 
različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi 
dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi, zato je prvo obravnavano leto zaradi primerljivosti 2008. 

http://www.prc.si/
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Ruska 
federacija 

391 1.199 382 971 877 2.417 

Slovaška 1.792 4.052 1.679 4.031 2.421 5.681 

Srbija 2.103 4.697 2.228 4.858 2.176 4.377 

Španija 1.426 3.463 1.312 2.424 1.620 3.238 

Švedska 718 1.642 452 1.013 938 2.569 

Švica 2.068 5.162 1.902 4.222 2.628 6.888 

Turčija 188 695 153 347 215 447 

Ukrajina 629 2.329 1.622 2.248 778 2.136 

Združeno 
kraljestvo 

4.981 17.420 3.756 11.672 4.478 14.099 

Druge 
evropske 
države 

677 1.765 728 1.314 706 1.611 

Južna Afrika 30 109 41 135 71 187 

Druge afriške 
države 

113 234 68 169 103 202 

Avstralija 653 1.278 615 1.317 760 1.981 

Nova 
Zelandija 

121 250 120 448 140 413 

Druge države 
in ozemlja 
Oceanije 

14 29 8 15 15 31 

Izrael 1.132 1.802 1.000 1.643 2.036 6.374 

Japonska 239 2.386 216 1.569 238 525 

Kitajska 
(Ljudska 
republika) 

373 736 1.699 2.720 1.150 2.085 

Koreja 
(Republika) 

135 314 123 197 42 75 

Druge azijske 
države 

276 790 296 701 443 922 

Brazilija 204 634 676 915 714 1.100 

Druge države 
Južne in 
Srednje 
Amerike 

185 496 364 714 324 860 

Kanada 362 778 358 616 569 1.061 

Združene 
države (ZDA) 

2.176 4.486 1.907 3.566 3.028 5.654 

Druge države 
in ozemlja 
Severne 
Amerike 

84 191 59 76 1 1 

 
Vir: SURS 
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18.4. OCENA STANJA NA PODROČJU PODEŽELJA 

 
Tabela št. 18.4.1: Kmetijska površine v Goriški regiji 

 

Goriška regija 

2007 2010 

Število 
kmetijskih 

gospodarstev 
Površina (ha) 

Število 
kmetijskih 

gospodarstev 
Površina (ha) 

Vsa zemljišča 
skupaj 

5704 68542 5790 63090 

Kmetijska 
zemljišča 

5701 38959 5778 36717 

Gozd 4786 28311 4564 25416 

Nerodovitno 4484 ni podatka 5790 957 

 
Vir: SURS (Kmetijska gospodarstva po regijah - SURS: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560006S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_
gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2) 
 
Tabela št. 18.4.2: Kmetijska gospodarstva v Goriški regiji 
 

Goriška regija 2007 2010 

Število kmetijskih gospodarstev 5704 5790 

Polnovredne delovne moči , 
(PDM) 

5265 4928 

Kmetijska zemljišča v uporabi 
(ha) 

31730 29414 

 
Vir: SURS (Kmetijska gospodarstva - SURS 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_
gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2) 

 
Tabela št. 18.4.3: Lastništvo gozdov 
 

Goriška regija Zasebni gozdovi Državni gozdovi 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 
(ha) 

99537,45 33761,40 16966,48 150265,33 

Delež (%) 66,24 22,47 11,29 100 

 
Vir: SURS 

 
 
 
 
 
 

http://www.prc.si/
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Tabela št. 18.4.4: Gozdne ceste v km 
 

Goriška regija 2005 Doseženo v letu 2011 31.12.2013 

Število km gozdnih 
cest 

1200 km 1193 km 1193 km 

 
Vir: Zavod RS za gozdove, OE Tolmin 

 
Tabela št. 18.4.5: Velikostna, posestna in zemljiška struktura kmetijskih gospodarstev 
v Goriški regiji 
 

Goriška regija 

2007 2010 

Število 
kmetijskih 

gospodarstev 
Površina (ha) 

Število 
kmetijskih 

gospodarstev 
Površina (ha) 

Velikostni razred KZU 
od 0 do 5 ha 

3751 8759 4004 8303 

Velikostni razred KZU 
od 5 do 10 ha 

1218 8677 1060 7244 

Velikostni razred KZU 
od 10 do 20 ha 

520 7234 502 6834 

Velikostni razred KZU 
od 20 do 30 ha 

134 3101 125 2983 

Velikostni razred KZU 
od 30 do 50 ha 

54 1905 55 1995 

Velikostni razred KZU 
50 ha ali več 

24 2027 26 2056 

 
Vir: SURS

 
(Kmetijska gospodarstva po regijah - SURS: 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560002S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_
gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2) 

 
Tabela št. 18.4.6: Izobrazbena struktura gospodarjev kmetij 
 

Goriška regija Leto 2000 Leto 2010 

Brez izobrazbe, nepopolna 
osnovnošolska izobrazba 

665 351 

Osnovnošolska izobrazba 2846 1875 

Nižja poklicna, srednja 
poklicna izobrazba 

1938 2058 

Srednja strokovna, srednja 
splošna izobrazba 

814 1067 

Višješolska, visokošolska 
izobrazba 

246 418 

Splošna izobrazba SKUPAJ 6509 5769 

 
Vir: SURS (Splošna izobrazba gospodarjev kmetij - SURS: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=15P4112S&ti=&path=../Database/Kmetijstvo_2010/05_delovna_sila/02_15P41
_stat_regije/&lang=2) 

http://www.prc.si/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560002S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560002S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=15P4112S&ti=&path=../Database/Kmetijstvo_2010/05_delovna_sila/02_15P41_stat_regije/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=15P4112S&ti=&path=../Database/Kmetijstvo_2010/05_delovna_sila/02_15P41_stat_regije/&lang=2
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Tabela št. 18.4.7: Površina vseh kmetijskih zemljišč v uporabi 
 

Površina KZU - Goriška regija 2005 2011 31.12.2013 

Površina vseh kmetijskih zemljišč v 
uporabi (ha) 

31.796,34 ha 29.414 ha 30.195 ha 

 
Vir: Statistični urad RS: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_
gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2 

 
Tabela št. 18.4.8: Število prebivalcev na podeželju Goriške regije 
 

Goriška regija 2005 1.1. 2012 31.12.2013 

Število prebivalcev na 

podeželju 
103

 
89.032 90.014 89.426 

 
Vir: SURS, www.stat.si 

 
Tabela št. 18.4.9: Število registriranih dejavnosti na kmetijah 
 

Goriška regija 2005 2011 2013 

Število registriranih 
dopolnilnih dejavnosti  
na kmetijah 

143 264 269 

 
Vir: Ocene štirih UE v regiji 

 
Tabela št. 18.4.10: Število oblikovanih skupnih blagovnih znamk produktov podeželja 
(kmetijski, nekmetijski) 
 

Goriška regija 2005 2011 2013 

Število oblikovanih 
skupnih blagovnih 
znamk produktov 
podeželja (kmetijski, 
nekmetijski) 

0 4 4 

 
Vir: MRRA 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
103

 Kot podeželje je bilo v RRP-ju 2007-2013 obravnavano celotno območje Goriške statistične regije z izjemo središč upravnih 

enot. Iz statistične obravnave števila prebivalcev na podeželju so bila izločena štiri naselja, in sicer:  Ajdovščina, Idrija, Nova 
Gorica in Tolmin 

http://www.prc.si/
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1560001S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/03_kmetijska_gospod/07_15600_kmet_gosp_regije/&lang=2
http://www.stat.si/
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Tabela št. 18.4.11: Število kmetijsko – okoljskih ukrepov v izvajanju 
 

Goriška regija 2005 2011 2013 

Število kmetijsko 
okoljskih ukrepov v 
izvajanju 

4815 3646 3649 

 
Vir: KGZ Nova Gorica 

 
Tabela št. 18.4.12: Število zaščitenih kmetijskih in drugih produktov podeželja 
 

Goriška regija 2005 2011 2013 

Število zaščitenih 
kmetijskih in drugih 
produktov podeželja 

6 6 6 

 
Vir: MKO, MRRA 

 
Tabela št. 18.4.13: Število društev 
 

Goriška regija 2005 2011 31.3.2014 

Število registriranih 
društev (skupni 
podatki 4 UE v regiji) 

1263 1362 1353 

 
Vir: UE v regiji in www.ajpes

http://www.prc.si/
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