
 
99 

99 

2. PROGRAMSKI DEL RRP 2007−2013 
 
 
2.1 UKREPI IN OKVIRNI REGIONALNI PROJEKTI ZA IZVAJANJE STRATEGIJE 
 
V strateškem delu RRP so predstavljeni razvojna vizija in strateški cilji, ki jih želi regija doseči 
do leta 2013, ter strategije oz. razvojne prioritete in programi za njihovo uresničevanje. V 
programskem delu RRP so opisani ukrepi in navedeni okvirni regionalni projekti, s katerimi 
se bo predstavljene programe izvajalo. Ukrepi so se oblikovali tako, da se je na odborih po 
eni strani definiralo potrebne aktivnosti za izvajanje posameznega programa, po drugi strani 
pa tudi upoštevalo predloge projektov, ki so jih različni predlagatelji posredovali 
pripravljalcem RRP v glavnem med junijem in koncem avgusta 2006. 
 
 

Program 0.1 REGIONALNA PODPORNA MREŽA ZA RAZVOJ 

 
Cilj tega razvojnega programa je zagotoviti učinkovito organiziranost regije za podporo 
razvoju, uspešno izvajanje RRP in učinkovito koriščenje možnih sredstev kohezijske politike 
EU. 
 
Kazalnika: 
 
 Kazalnika: leta 2007 leta 2013 

1 delež izkoriščenih sredstev regionalnih spodbud 2007–
2013 

70 % 90 % 

2 delež sredstev strukturnih skladov, kohezijskega sklada 
in sklada za razvoj podeželja, ki bodo na razpolago v 
Sloveniji in jih bo regija pridobila za izvajanje RRP 

3 % 10 % 

 
Način spremljanja: 
- kazalnik 1 in 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilci 

projektov in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

 
 
Ukrep 0.1.1 Povezovanje in krepitev regionalne podporne mreže in usposabljanje 

kadrov 
 
Cilj ukrepa je zagotoviti učinkovito organiziranost regije za podporo razvoju, izvajanju RRP 
ter koriščenju strukturnih in kohezijskih sredstev v naslednjem programskem obdobju. 
Konkretno je naš cilj usposobiti kadre in strukture ter se v regiji organizirati tako, da bomo 
izkoristili 90 % regiji namenjenih spodbud in povprečno 7–10 % sredstev kohezijske politike 
EU, ki bodo na razpolago v Sloveniji. 
 
Utemeljitev ukrepa: 
Razvojne in druge institucije, občine in podjetja v regiji se zavedajo, da bo v obdobju 2007–
2013 v Sloveniji na razpolago več sredstev za sofinanciranje razvojnih projektov, kot jih je 
bilo do sedaj. Zavedajo se tudi, da bo treba za usklajevanje prioritetnih regijskih projektov, 
pripravo projektne dokumentacije, izvajanje in spremljanje projektov nujno usposobiti 
dodatne kadre za projektno vodenje, upravljanje procesov, koordinacijo med partnerji, 
skupinsko delo ipd. Prav tako bo treba k projektom pritegniti več sredstev iz zasebnega 
sektorja in gospodarstva, kar tudi zahteva posebna znanja in veščine. Zato se vse bolj krepi 
prepričanje, da je treba v regiji vzpostaviti odnose sodelovanja in zaupanja, usposobiti 
dodatne kadre in okrepiti podporne institucije, da bodo v naslednjih letih kos razvojnim 
izzivom. 
 
Želeni učinki in rezultati: 
V okviru tega ukrepa se bodo okrepili stebri regionalne podporne mreže, ki jo poleg organov 
regionalnega razvoja (Sveta regije in RRS) sestavljajo regionalna in lokalne razvojne 
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agencije ter strokovne institucije s kadri in skupinami strokovnjakov, usposobljenih za 
programiranje in projektno vodenje. To bo regiji zagotovilo učinkovito dogovarjanje znotraj in 
zunaj nje ter pripravo projektov z realnimi možnostmi, da bodo podprti z javnimi sredstvi EU 
in Slovenije. Skupno bi želeli od EU in Slovenije za sofinanciranje regijskih projektov pridobiti 
približno 360 milijonov EUR. 
 
Nosilci: RRA 
Partnerji: razvojne in strokovne institucije, RRS, občine, velika podjetja 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 155 155 140 140 140 140 140 
Lokalne skupnosti 155 155 140 140 140 150 150 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

140 140 150 150 150 150 170 

Skupaj 450 450 430 430 430 440 460 

 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

RRA Krepitev regionalne podporne razvojne mreže 2.920.000 2007–2013 

RRA  
Usposabljanje kadrov in struktur za učinkovito 
izvajanje RRP 

170.000 2007–2013 

 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal celotno programsko obdobje (2007–2013). 
 
Geografsko območje: Severna Primorska (Goriška statistična regija) z navezavami na 
sosednja in čezmejno območje 
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Razvojna prioriteta 1 Znanje za podjetnost in razvoj 
 
Strateška cilja razvojne prioritete sta nadaljnji dvig znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, 
predvsem zaposlenih, ter dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in 
inovativnosti v gospodarstvu in življenju regije. 
 
Kazalnika: 
 
 Kazalnika: leta 2004 leta 2013 
1 delež delovno aktivnih prebivalcev z najmanj visoko 

izobrazbo 
15,3 % 23–25 % 

2 delež delovno aktivnih prebivalcev s srednjo izobrazbo 24 % 35 % 

 
 
 Kazalnik:  leta 2003 leta 2013 

3 povprečno število let šolanja  11,6 12,6 

 
Način spremljanja: 
- kazalnik 1 do 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
 
Način umeščanja projektov v posamezne ukrepe: 
Prioritetne projekte so oblikovali člani Odbora za človeške vire, saj so se vabilu za delo v 
Odboru prvenstveno odzvali tisti, ki so nosilici projektov. Poleg tega pa je bil objavljen tudi 
javni poziv za predlaganje projektov in tudi na ta način pridobljene projekte smo vključili v 
RRP. Nosilce nekaterih najpomembnejših regijskih projektov smo naknadno pozvali k 
delovanju v Odboru. 
 
 

Program 1.1 USTVARJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE SEDANJIH IZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMOV V REGIJI IN NJIHOV NADALJNJI RAZVOJ 

 
Cilji programa so ustvariti pogoje (prostorske, kadrovske …) za izvajanje obstoječih 
izobraževalnih programov v regiji in razvijati nove izobraževalne programe, ki jih 
gospodarstvo regije potrebuje (srednješolski, višje- in visokošolski ter univerzitetni). Z 
ustvarjanjem pogojev za izvajanje obstoječih in z razvojem novih programov se bo ob 
istočasnem izvajanju različnih aktivnosti za spodbujanje mladih k šolanju za poklice, ki jih 
regija za svoj razvoj potrebuje, povečal delež mladih, vključenih v šolanje. V regiji bo tako 
ostalo več mladih, prihajali pa bodo tudi od drugod. 
 
Kazalniki: 
 
 Kazalniki:   
1 izobrazbena struktura prebivalcev (ob popisih) popis 2002 naslednji popis 
  

- brez izobrazbe in s končano OŠ 
- nižja in srednja poklicna ter strokovna šola  
- všja, dodiplomska in podiplomska 

 
36,8 % 
51,3 % 
11,9 % 

 
22 % 
60 % 
18 % 

 
 
  šolsko leto 

2006/2007 
šolsko leto 
2013/2014 

2 število študentov vključenih v visokošolske 
izobraževalne programe v regiji 

956 5000 

 
 
  

leta 2006 
obdobje 2007–

2013 
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3 število podeljenih štipendij znotraj štipendijske sheme 
po šolskih letih 

31 
vsako leto 15 
novih štipendij 

 
 
Način spremljanja: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilci projektov v 

okviru RRP in na osnovi statističnih podatkov 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja 
 
 
Ukrep 1.1.1 Ustvarjanje pogojev za izvajanje sedanjih izobraževalnih programov in 

njihov nadaljnji razvoj v podporo razvoju regije 
 
Cilji ukrepa so: 

- ustvariti prostorske pogoje za izvajanje obstoječih in novih izobraževalnih programov 
(srednješolskih, višje- in visokošolskih ter univerzitetnih), 

- razvijati in izvajati nove izobraževalne programe, potrebne za celovit razvoj regije in 
njenih prebivalcev. 

 
Izhodišče: 
V regiji že danes primanjkuje prostorov za kvalitetno izvajanje obstoječih izobraževalnih 
programov. 
Ukrep je usmerjen v: 

- zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje že obstoječih izobraževalnih programov 
(srednješolskih, višje- in visokošolskih ter univerzitetnih), 

- razvoj novih izobraževalnih programov, ki bodo v regiji razviti s ciljem pripomoči k 
njenemu celovitemu razvoju, 

- zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje teh novih izobraževalnih programov. 
Želeni učinki in rezultati: 

- zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za izvajanje obstoječih in novo razvitih 
izobraževalnih programov v regiji, 

- razviti izobraževalni programi, ki jih regija potrebuje za nadaljnji, predvsem gospodarski 
razvoj. 

 
Nosilci: MO Nova Gorica, Univerza v Novi Gorici, Visokošolsko in raziskovalno središče 
Primorske Nova Gorica (VIRS), Gimnazija Tolmin 
 
Partnerji: VIRS, izobraževalne institucije, občine, razvojne agencije, tehnološki parki, 
zainteresirano gospodarstvo 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.1.1. bo trajal sedem let. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih*: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 125 200 333 336 338 343 345 

Lokalne skupnosti 105 107 127 128 129 149 151 
J-Z parnterstvo, 
zasebni, ostali viri 

48,3 60,5 60 60 60 60 60 

Skupaj 278,3 367,5 520 524 527 552 556 
* Pregled pričakovanih virov financiranja je narejen brez upoštevanja dveh projektov, in sicer: Visokošolski 
polikampus v Novi Gorici ter Izgradnja univerzitetne mreže Univerze v Novi Gorici v regiji*, saj še nista usklajena, 
poleg tega pa sta uvrščena med državne razvojne projekte. 
 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
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nosilec naziv 
vrednost  
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

MO Nova Gorica Visokošolski polikampus v Novi Gorici* 32,88 mio* 2007–2011 

Univerza v Novi Gorici 
Izgradnja univerzitetne mreže Univerze v 
Novi Gorici v regiji* 

13,35 mio* 2007–2020 

Visokošolsko in 
raziskovalno središče 
Primorske Nova Gorica 

Razvoj, izvajanje ter organiziranje 
visokošolskih programov za potrebe 
gospodarstva, višanje kvalitete življenja ter 
večanje prepoznavnosti Goriške kot 
visokošolskega središča v okviru VIRS 
Primorske 

2,74 mio 2007–2013 

Gimnazija Tolmin 
Uvedba novega srednješolskega programa s 
področja turizma in gostinstva v Tolminu 

0,58 mio 2007–2013 

* Projekta je treba uskladiti med Univerzo v Novi Gorici, MO Nova Gorica in TŠC v Novi Gorici. 

 
 
Ukrep 1.1.2 Spodbujanje mladih k šolanju za poklice, ki jih regija potrebuje za svoj 

nadaljnji razvoj 
 
Cilj ukrepa je izvajanje različnih aktivnosti v smislu spodbujanja mladih za šolanje za 
poklice, ki jih regija potrebuje za celovit razvoj. 
 
Izhodišče: 
Tako kot velja za celotno Slovenijo, se tudi na Severnem Primorskem (v Goriški statistični 
regiji) večina mladih odloča za študij družboslovnih oz. humanističnih smeri, medtem ko v 
regiji primanjkuje kadra, ki ga regijsko gospodarstvo in regija nasploh potrebujeta za svoj 
celovit razvoj. 
Ukrep je usmerjen v: 

- izvajanje različnih aktivnosti, ki bodo spodbujale mlade, da se bodo odločali za šolanje 
za tiste poklice, ki jih regijsko gospodarstvo in regija nasploh potrebujeta za svoj 
celovit razvoj. 

Želeni učinki in rezultati: 
- povečan delež mladih, ki se šolajo za poklice, ki jih regijsko gospodarstvo in nasploh 

celotna regija potrebujeta za svoj razvoj, 
- gospodarstvo regije in druge institucije imajo v večji meri zagotovljen kader, potreben 

za svoj razvoj, 
- povečan delež mladih, ki imajo zagotovljeno zaposlitev v regiji, 
- povečan delež mladih, ki se po končanem šolanju vrnejo v regijo, 
- povečan delež mladih, ki pridejo v regijo iz drugih predelov. 

 
Nosilci: razvojne agencije po subregijah, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Ljudska univerza 
Ajdovščina 
 
Partnerji: študentski klubi v regiji, študentski servis, občine v regiji, srednje in osnovne šole 
v regiji, podjetja, VIRS, KOPO d.o.o., Zavod RS za zaposlovanje, Centri vseživljenskega 
učenja 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.1.2. bo trajal sedem let. 
 

Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 69,6 74,5 97,6 106,6 124,6 132,6 143,6 
Lokalne skupnosti 63,0 68,0 63,0 69,0 75,0 80,0 88,0 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

57,2 61,2 69,2 75,2 71,2 75,2 81,2 

Skupaj 189,8 203,7 229,8 250,8 270,8 287,8 312,8 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 
Razvojne agencije po 
subregijah, Gimnazija Jurija 
Vege Idrija in Ljudska 
univerza Ajdovščina 

Povezovanje delodajalcev, 
študentov/dijakov ter izobraževalnih 
institucij 

0,35 mio 
2007–2013; nekateri 

krajše obdobje 

Regijska (nosilna) razvojna 
agencija 

Regijska štipendijska shema 1,25 mio 2007–2013 

Univerza v Novi Gorici Počitniška znanstvena šola 0,15 mio 2007–2013 

 
 

Program 1.2 RAZVOJ VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V REGIJI 

 
Cilj programa je razviti in izvajati čim več programov vseživljenjskega učenja (VŽU), v 
katere se bo vključevalo vedno več prebivalcev, posebej zaposlenih. 
 
Kazalniki: 
 
 

Kazalnik: 
izhodiščno leto 

2005 
obdobje 2007–

2013 
1 letno število vključenih v svetovanje in informiranje v 

okviru ISIO v regiji 
619 8 % letna rast 

 
 
 

Kazalnik: leto 2006 
obdobje 2007–

2013 

2 Letno število vključenih v CIPS v regiji 880 5 % rast 

 
 
Način spremljanja: 
- kazalnika 1 in 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilci 

projektov 
 
 
Ukrep 1.2.1  Razvoj in izvajanje programov vseživljenjskega učenja v regiji 
 
Cilj ukrepa je 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. 
 
Izhodišče: 
Tako prebivalci kot zaposleni v regiji so v premajhni meri vključeni v VŽU, kar ovira tako 
osebnostni razvoj kot razvoj gospodarstva in celotne regije. 
Ukrep je usmerjen v: 
- razvoj in izvajanje različnih kvalitetnih programov VŽU za različne ciljne skupine, 
- povezovanje izvajalcev pri razvoju in izvajanju programov, 
- spodbujanje prebivalcev k večjemu vključevanju v programe VŽU. 
Želeni učinki in rezultati: 
- povečano število kakovostnih programov VŽU, ki se izvajajo za različne ciljne skupine 

v regiji, 
- povečano število partnerstev pri razvoju in izvajanju programov, 
- povečan delež prebivalcev in zaposlenih, ki se vključujejo v različne programe VŽU. 
 
Nosilci: Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina, VIRS, RRA severne 
Primorske Nova Gorica 
Nosilci lokalnih projektov: Občina Miren-Kostanjevica, Občina Tolmin, Gimnazija Tolmin, 
Gimnazija Jurija Vege Idrija 
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Partnerji: razvojne agencije, izobraževalne insititucije, ljudske univerze, knjižnice, mladinski 
centri, zdravstvene ustanove, podporne institucije v gospodarstvu, podjetja, Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica in Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova 
Gorica 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.2.1. bo trajal sedem let. 
 

Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 767,3 2640,6 2345,6 885,0 885,1 676,4 678,4 
Lokalne skupnosti 175,2 231,2 200,0 200,1 195,9 195,9 197,4 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

261,3 274,2 199,7 199,7 199,7 187,2 187,9 

Skupaj 1203,8 3146,0 2745,3 1284,8 1280,7 1059,5 1063,7 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 
Ljudska univerza Nova 
Gorica 

CVŽU Severne Primorske 3,76 mio 2007–2013 

Ljudska univerza 
Ajdovščina 

CVŽU VITA 2,50 mio 2007–2013 

Visokošolsko in 
raziskovalno središče 
Primorske Nova Gorica 

Izvajanje programov vseživljenskega 
učenja na področju visokega šolstva, 
ki jih podpre gospodarstvo oz. služijo 
dvigu kvalitete življanja v regiji v 
okviru VIRS Primorske 

0,98 mio 2007–2013 

RRA severne Primorske 
Nova Gorica 

Pospeševanje razvoja človeških virov 
v malih in srednjih podjetjih in drugih 
organizacijah  

0,38 mio 2007–2013 

Tehniški srednješolski 
center Nova Gorica 

Medpodjetniški izobraževalni center 4,17 mio 2006–2011 

 
 
Program 1.3 IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA V REGIJI 

 
Cilj programa je razviti in izvajati čim več partnersko zastavljenih programov za različne 
ciljne skupine prebivalcev. 
 
Kazalniki: 
 
 

Kazalniki: 
obdobje 2001–

2003 
obdobje 2007–

2013 

1 število novih stanovanj, zgrajenih po letih 300 do 400 
povprečno 300 do 

400 letno 

 
 
  izhodiščno leto 

2007 
2013 

2 
število težje zaposljivih prebivalcev vključenih v 
različna usposabljanja  

30 150 

 
 
  izhodiščno leto 

2006 
obdobje 2007–

2013 

3 število oskrbovancev v domovih upokojencev 1.300 1.500 

 
Način spremljanja: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
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- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilcem projektov 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z domovi za starejše 
 
 
Ukrep 1.3.1  Izgradnja novih stanovanj za različne ciljne skupine 
 
Cilja ukrepa sta: 

- izgradnja študentskih domov za potrebe mladih, ki bodo študirali v regiji, 
- izgradnja ustreznih stanovanj za strokovni kader, ki bo deloval v regiji (v okviru 

Univerze in drugih študijskih programov, v razvojno-raziskovalnih in tudi drugih 
dejavnostih) in pripomogel k njenemu razvoju. 

 
Izhodišče: 
Regija ne razpolaga z ustreznim številom stanovanj niti za sedanje, kaj šele za bodoče 
študente. Prav tako nima ustreznih stanovanj za kader, ki bo potreben za izvajanje 
visokošolskih in univerzitetnih programov, saj ga želimo v regijo pritegniti oz. ga v njej 
obdržati. Regija tudi nima ustreznih kadrovskih stanovanj za mlade in druge perspektivne 
kadre, ki bi v njej ostali oz. vanjo prišli in pripomogli k njenemu vsestranskemu hitrejšemu 
razvoju. 
Ukrep je usmerjen v: 

- zagotavljanje ustreznih bivalnih kapacitet za sedanje in bodoče študente regije, 
- izgradnjo stanovanj za strokovni kader Univerze v Novi Gorici in za druge 

perspektivne kadre v regiji. 
Želeni učinki in rezultati: 

- ustrezno število bivalnih enot za študente, ki bodo študirali v regiji, 
- ustrezno število kvalitetnih stanovanj za strokovni kader Univerze v Novi Gorici 

povsod, kjer bo Univerza v regiji delovala, 
- ustrezno število kvalitetnih stanovanj za druge perspektivne kadre v regiji. 

 
Nosilci: MO Nova Gorica, Občina Ajdovščina, občina Cerkno (oz. stanovanjski skladi v 
občinah) 
 
Partnerji: lokalno gospodarstvo 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.3.1. bo trajal sedem let. 
 

Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 950 950 1700 1700 950 950 950 
Lokalne skupnosti 100 100 200 200 100 100 100 
J-Z parnterstvo, 
zasebni, ostali viri 

200 200 350 350 200 200 200 

Skupaj 1.250 1.250 2.250 2.250 1.250 1.250 1.250 
* Pregled pričakovanih virov financiranja je narejen brez upoštevanja projekta Izgradnja študentskih domov in 
stanovanj za kadre za potrebe razvoja univerzitetnega središča v Novi Gorici, ker je povezan s projektoma 
izgradnje univerzitetnega središča, ki ju je treba uskladiti. 
 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

MO Nova Gorica 

Izgradnja študentskih domov in 
stanovanj za kadre za potrebe 
razvoja univerzitetnega središča v 
Novi Gorici* 

 
 

2007–2011 

Občina Ajdovščina 
Izgradnja kadrovskih stanovanj in 
izgradnja študentskega doma v 
občini Ajdovščina 

10,75 mio 2007–2013 

* Projekt je treba uskladiti glede na predloge MO Nova Gorica in Univerze v Novi Gorici (izgradnja polikampusa 
oz. izgradnja univerzitetne mreže) 

 
 
Ukrep 1.3.2  Zaposlovanje težje zaposljivih kategorij prebivalcev 
 
Cilj ukrepa je ustvarjanje pogojev za zaposlovanje težje zaposljivih kategorij prebivalcev. 
 
Izhodišče: 
Nekatere skupine prebivalcev so težje zaposljive in imajo manjše možnosti zaposlitve v 
primerjavi z ostalimi kategorijami, zato so za izboljšanje njihove zaposljivosti potrebne 
dodatne, posebne aktivnosti. 
Ukrep je usmerjen v: 
- pripravo integriranega modela svetovanja, motiviranja in podpore za razvoj kompetenc 

težje zaposljivih, da bodo lažje vstopili na trg dela, 
- pripravo programov usposabljanja za razvoj kompetenc težje zaposljivih, 
- pilotna izvedba pripravljene metodologije na Severnem Primorskem (v Goriški statistični 

regiji), 
- pripravo regionalnega programa za vključevanje težje zaposljivih na trg dela. 
Želeni učinki in rezultati: 
- vzpostavljeno podporno okolje za razvoj kompetenc težje zaposljivih za lažji vstop na 

trg dela, 
- povečana stopnja zaposljivosti težje zaposljivih oseb, 
- bolj izenačene možnosti zaposlovanja med različnimi kategorijami prebivalcev. 
 
Nosilec: RRA severne Primorske 
Partnerji: Šent, Želva, Center za socialno delo Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, 
MO Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Ajdovščina, Razvojna agencija ROD 
Ajdovščina, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. in Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Nova Gorica. 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa:  
Ukrep 1.3.2 bo trajal dve leti. 
 

Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 74,1 65,86 90,87     

Lokalne 
skupnosti 

1,2 1,09 1,46     

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

45,9 39,50 54,39     

Skupaj 121,2 106,45 146,72     

 
 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Prioritetni projekti 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 
RRA severne Primorske 
Nova Gorica 

Pomoč težje zaposljivim pri vstopu 
na trg dela 

0,38 mio 2007–2009 

 

 
Ukrep 1.3.3 Izboljšanje zdravja prebivalcev regije 
 
Cilj ukrepa je na različne načine in na različnih ravneh prispevati k izboljšanju zdravja 
prebivalcev regije, znotraj tega pa so cilji naslednji: 
- oblikovati in postaviti model bolnišničnega in zunajbolnišničnega zdravljenja, 

psihosocialne rehabilitacije in skupnostne oskrbe oseb s težavami duševnega zdravja, 
- prispevati k reševanju javno zdravstvenih problemov prebivalcev regije, povezanih s 

staranjem prebivalcev, nezdravim prehranjevanjem in naraščanjem kroničnih obolenj, 
- zmanjšati zdravstvene posledice uživanja drog, socialno izključenost te populacije ter 

ogroženost splošne populacije zaradi različnih tveganih stikov z uporabniki drog, 
- promocija zdravja in izobraževanja o zdravju in varnosti na delovnem mestu. 

 
Utemeljitev ukrepa: 
Izhodišče: 
Glede na obsežnost ukrepa so tudi njegova izhodišča različna, predvsem pa naslednja: 
- v regiji ni celovite zdravstvene, socialne, izobraževalne in stanovanjske politike za 

osebe s težavami duševnega zdravja, kar vpliva na kakovost življenja oseb s temi 
težavami in njihovih svojcev, 

- neustrezen življenjski slog krepi dejavnike tveganja, kronične bolezni in vodi k 
prezgodnji umrljivosti, 

- sorazmerno velik delež prebivalcev, predvsem mladih, se sooča s problemom 
uživanja drog, kar ima zdravstvene posledice, vodi k socialni izključenosti ter 
predstavlja tudi tveganje in ogroženost splošne populacije zaradi različnih tveganih 
stikov z uporabniki drog, 

- neustrezno in nezadostno razvita znanja in veščine za zdrav delovni in življenjski slog 
vodijo k poklicnim boleznim in boleznim, povezanimi z delom. 

Ukrep je usmerjen v: 
- oblikovanje in postavitev takega modela bolnišničnega in zunajbolnišničnega 

zdravljenja, psihosocialne rehabilitacije in skupnostne oskrbe oseb s težavami 
duševnega zdravja, ki bo zagotavljal višjo kvaliteto življenja teh oseb in njihovih svojcev, 

- izvajanje različnih aktivnosti, ki vodijo k izboljšanju življenjskega sloga in tako 
preprečijo ali upočasnijo delovanje dejavnikov tveganja, kronične bolezni in prezgodnjo 
umrljivost, 

- izvajanje aktivnosti, ki vodijo k zmanjšanju zdravstvenih posledic uživanja drog, 
izboljšanju socialne vključenosti uživalcev drog ter zmanjšanju tveganja in ogroženosti 
splošne populacije zaradi različnih tveganih stikov z uporabniki drog, 

- spodbujanje vodilnih v podjetjih in drugih institucijah za večje izobraževanje delavcev 
o zdravju in varnosti na delovnem mestu. 

 
Želeni učinki in rezultati: 
- oblikovan in postavljen tak model bolnišničnega in zunajbolnišničnega zdravljenja, 

psihosocialne rehabilitacije in skupnostne oskrbe oseb s težavami duševnega zdravja, 
ki bo zagotavljal višjo kakovost življenja teh oseb in njihovih svojcev, 

- izboljšan življenjski slog prebivalcev regije, 
- zmanjšane zdravstvene posledice uživanja drog, povečana socialna vključenost 

uživalcev drog ter zmanjšana tveganje in ogroženost splošne populacije zaradi različnih 
tveganih stikov z uporabniki drog, 

- višja stopnja osveščenosti delavcev ter vodilnih v podjetjih in drugih institucijah glede 
zdravja in varnosti na delovnem mestu ter posledično manj nesreč in z delom 
povezanih bolezni. 
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Nosilci: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, MO Nova 
Gorica, lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti, Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica – lokalni: MO Nova Gorica … 
 
Partnerji: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, zdravstveni domovi, bolnišnice, 
domovi za starostnike, centri za socialno delo, javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, 
nevladne organizacije (predvsem s področja duševnega zdravja) v regiji, prostovoljci in drugi 
zainteresirani subjekti. 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.3.3 bo trajal sedem let. 
 

Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 160 163,6 437,4 437,4 537,4 137,4 137,4 
Lokalne skupnosti 57 58,2 225,7 225,7 345,7 45,7 45,7 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

57 48,2 65,7 65,7 165,7 45,7 45,7 

Skupaj 274 280 728,8 728,8 1.048,8 228,8 228,8 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 
Psihiatrična bolnišnica 
Idrija 

Model integriranih služb za duševno 
zdravje 

1,89 mio 2007–2011 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica 

Promocija zdravja in zmanjšanje 
zdravstvenih tveganj 

0,57 mio 2007–2013 

MO Nova Gorica – Lokalna 
akcijska skupina (LAS) za 
preprečevanje zasvojenosti 

Preprečevanje in zmanjševanje 
škode za zdravje zaradi uporabe 
drog 

0,81mio 2007–2013 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica 

Za zdravje in varnost pri delu 
0,24 mio 2007–2013 

 
 
Ukrep 1.3.4 Ustvarjanje pogojev za večje vključevanje prebivalcev regije v kulturne 

in športne aktivnosti ter aktivnosti prostega časa 
 
Cilj ukrepa je ustvariti boljše prostorske pogoje na področju kulture, športa in prostega časa 
ter tako zagotoviti večje in kakovostnejše vključevanje prebivalcev v te aktivnosti. 
 
Izhodišče:  
V regiji so marsikje še neustrezni pogoji za izvajanje aktivnosti s področij kulture, prostega 
časa in športa ter s tem neustrezne možnosti za vključevanje prebivalcev v te aktivnosti. 
Neustrezni prostorski pogoji v regiji tako vplivajo na kakovost življenja prebivalcev. Prav tako 
v regiji ni veliko privlačnih oblik preživljanja prostega časa za mlade, predvsem pa 
primanjkujejo tiste, ki mlade spodbujajo k spoznavanju s podjetništvom, kulturno dediščino 
ipd. 
 
Ukrep je usmerjen v: 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje aktivnosti s področja kulture, 
prostega časa in športa ter na ta način za vključevanje različnih kategorij prebivalcev, 
posebno mladih, 

- organizacijo aktivnosti za mlade. 
Želeni učinki in rezultati: 

- zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za izvajanje aktivnosti s področja kulture, 
prostega časa in športa (večnamenski objekti in prostori, kulturne in športne dvorane 
idp.), 
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- povečane možnosti vključevanja prebivalcev v različne aktivnosti, ki bogatijo življenje 
in povečujejo njegovo kvaliteto (podpora nevladnim organizacijam in javnim 
ustanovam), 

- razvite dejavnosti za mlade, ki omogočajo aktivno preživljanje prostega časa, 
spoznavanje z našo preteklostjo na eni in z zahtevami sodobnega časa na drugi 
strani. 

 
Nosilci: Občina Miren-Kostanjevica, MO Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Goriški 
muzej Kromberk Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Ministrstvo za kulturo RS, Evropski 
sklad za regionalni razvoj, Občina Idrija, Gimnazija Tolmin, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 
Občina Cerkno, Javni zavod za šport Nova Gorica 
 
Partnerji: občine in krajevne skupnosti, glasbene šole, športna društva in športne zveze, 
kulturna društva in zveze kulturnih društev, javni zavodi in ustanove, podjetja, Mladinsko 
kulturno društvo Gimnazije Tolmin, Posoški razvojni center, posoška podjetja, univerze, 
gledališča, plesne šole, športni klubi, osnovne in srednje šole, vrtci, centri za izobraževanje 
in usposabljanje (CIU) invalidne mladine, muzeji, občine, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova 
Gorica, lokalno gospodarstvo, resorna ministrstva 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.3.4. bo trajal štiri leta. 
 
Znotraj tega ukrepa ni definiranih regijskih projektov, izvajali se bodo projekti na lokalni ravni. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: / 
 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
 
Ukrep 1.3.5 Skrb za starejše in druge specifične kategorije prebivalcev 

 
Cilja ukrepa sta zagotoviti ustrezne prostorske pogoje in celodnevno vsestransko oskrbo ter 
izvajati različne aktivnosti, namenjene starejšim prebivalcem regije, saj delež oseb, starejših 
od 65 let, v regiji zelo hitro narašča. 
 
Izhodišče: 
Prebivalstvo regije se zelo hitro stara in je med najstarejšimi v Sloveniji. Potrebe po 
zagotavljanju prostorskih možnosti za bivanje in oskrbo teh prebivalcev so zato vse večje in v 
regiji ne dovolj ustrezno rešene. 
Ukrep je usmerjen v: 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za bivanje starejših oseb v domovih 
ostarelih, ki bodo v domačem okolju (gradnja domov za starejše v bližini kraja 
bivanja), 

- zagotovitev prostorskih pogojev in različnih oblik za občasno varstvo starejših in za 
njihovo druženje. 

Želeni učinki in rezultati: 
- zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za bivanje starejših oseb v domovih ostarelih, ki 

bodo v domačem okolju (novi domovi za starejše občane, varovana stanovanja), 
- zagotovljeni prostorskih pogoji in uvedene nove oblike za občasno varstvo starejših in 

za njihovo druženje. 
 
Nosilci: Hiša d.o.o. Cerkno, Občina Šempeter-Vrtojba, MO Nova Gorica 
 
Partnerji: Občina Cerkno, Občina Miren-Kostanjevica 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 1.3.5 bo trajal sedem let. 
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Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Znotraj tega ukrepa ni definiranih regijskih projektov, izvajali se bodo projekti na lokalni ravni. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: / 
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Razvojna prioriteta 2 Inovativnost v gospodarstvu 
 

 
Strateška cilja razvojne prioritete sta spodbuditi inovativnost in hitrejši tehnološki razvoj v 
gospodarstvu ter povečati globalno konkurenčnost regije. Glavni namen, ki ga želimo doseči 
v novi finančni perspektivi, je postavitev temeljev konkurenčnega in inovativnega 
gospodarstva, ki bo dopolnilo privlačnost regije z novimi ustvarjalnimi delovnimi mesti. 
 

Način umeščanja projektov v posamezne ukrepe: 

Prioritetne projekte so oblikovali člani Odbora za gospodarstvo, saj so se vabilu za delo v 
Odboru prvenstveno odzvali tisti, ki so nosilci projektov. Poleg tega pa smo objavili tudi javni 
poziv za predlaganje projektov in tudi na ta način pridobljene projekte vključili v RRP. Nosilce 
nekaterih najpomembnejših regijskih projektov smo naknadno pozvali k delovanju v Odboru. 
 
Kazalnika: 
 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 

1. neto dodana vrednost na 
zaposlenega 

28.900 EUR 42.700 EUR 

2. bruto družbeni proizvod 
regije 

13.000 EUR* 19.200 EUR 

* leto 2004 
 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1 in 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
 
 

Program 2.1 IZGRADNJA RAZVOJNE INFRASTRUKTURE 

 
Cilja programa sta 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. 
 
Predmet investiranja bodo objekti, oprema in programi podjetij in občin, ki bodo omogočili 
hitrejši razvoj inovativnega in konkurenčnega gospodarstva regije. 
 
Ta program skupaj s projektoma izgradnje visokošolskega/univerzitetnega središča in 
študentskega kampusa s spremljajočo infrastrukturo predstavlja jedro programa IN PRIME, 
ki je ključni razvojno-investicijski projekt regije na področju gospodarstva v naslednjem 
programskem obdobju. 
 
Kazalniki: 
 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 

1. število komunalno opremljenih 
poslovnih, industrijskih in obrtnih con 

56 85 

2. število novih zgradb za podporne 
institucije 

1 5 

3. delež čistih prihodkov od prodaje na 
tujem trgu (v celoti čisti prihodki od 
prodaje) 

784.500 EUR 1.786.000 EUR 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi sodelovanja z nosilci 
projektov in na osnovi statističnih podatkov, 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi sodelovanja z nosilci 
projektov in na osnovi statističnih podatkov, 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
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Ukrep 2.1.1 Investicije v infrastrukturo, opremo in aplikacije 
 
Cilj ukrepa je izgraditi infrastrukturo za novo nastajajoča podjetja v okviru inkubatorjev, 
tehnoloških parkov, R&R oddelkov v podjetjih, poslovnih oz. obrtnih con. Za nakup opreme in 
aplikacij so upravičena vsa mala in srednja podjetja. Prednost bodo imeli navedeni subjekti. 
 
Utemeljitev ukrepa: V strategiji Regionalnega inovacijskega sistema programa IN PRIME, ki 
je bil pripravljen v prejšnjih letih, so navedeni ukrepi in institucije, ki so nujno potrebne za 
razvoj in nadaljnjo rast regije. Za inovacijski preboj Goriške statistične regije je treba s 
pomočjo javno-privatniega partnerstva vzpostaviti in zgraditi infrastrukturo s potrebno 
opremo in aplikacijami: 

- raziskovalne inštitute, 
- tehnološki park in tehnološke centre, 
- poslovne in obrtne cone, 
- inkubatorje, 
- univerzo/fakultete/visokošolske programe, 
- kampus za prebivanje in življenje študentov in strokovnjakov, 
- R&R oddelke in inštitute v podjetjih. 

 
Želeni učinki in rezultati: 

- ustanovljena dva raziskovalna inštituta, 
- zgrajenih ali urejenih pet zgradb za potrebe podpornih institucij, 
- do leta 2013 pridobljenih 160 mio EUR s strani javnih in privatnih virov za podporo 

inoviranja v regiji, 
- zgrajeno 25 poslovnih, industrijskih in obrtnih con, 
- 1.500 visoko usposobljenih in motiviranih strokovnjakov bo do leta 2013 zaposlenih na 

področju razvoja in raziskav v tehnoloških parkih, inkubatorjih, tehnoloških centrih in 
R&R oddelkih v vseh segmentih gospodarstva. V teh institucijah bomo dodatno 
zaposlili še 2.000 prebivalcev regije, 

- 80 % na znanju in tehnologijah osnovanih produktov v podjetjih bo do leta 2013 
namenjenih izvozu, ki bo dosegel letno raven 750 mio EUR, 

- ustanovitev 250 start-up in spin-off podjetij do leta 2013. 
 
Nosilci: PTP, Tehnološki park in inkubator Ajdovščina, Inkubator Tolmin, Univerzitetni 
inkubator Univerze v Novi Gorici, tehnološki centri, R&R oddelki v podjetjih, razvojne 
agencije, mala in srednja podjetja 
 
Partnerji:  
občine (pokrajina), Gospodarska zbornica Slovenije, območne obrtne zbornice, Univerza v 
Novi Gorici in VIRS Primorske, mala in srednja podjetja 
  
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal 72 mesecev (2007−2013). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 9.784 19.566 19.566 19.566 13.045 9.784 9.784 

Lokalne skupnosti 1.519 3.282 3.282 3.282 2.188 1.519 1.519 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

7.000 13.758 13.758 13.758 9.171 7.000 7.000 

Skupaj 18.303 36.606 36.606 36.606 24.404 18.303 18.303 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Prioritetni projekti: 

Nosilec Naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

Primorski tehnološki park 
d.o.o. 

Dokončanje in izgradnja nove infrastrukture 
v Primorskem tehnološkem parku* 

15.000.000 2008−2013 

Občina Ajdovščina 
Vzpostavitev infrastrukture za Tehnološki 
park in inkubator Ajdovščina* 

600.000 2007−2013 

Mestna občina Nova 
Gorica 

Inkubator Univerze v Novi Gorici* 1.342.000 2007−2009 

Posoški razvojni center in 
RRA severne Primorske 

Mrežni podjetniški inkubator* 2.000.000 2007−2010 

Skupina Kolektor  Kadrovski inkubator* 4.000.000 2007−2013 

Občine, gospodarstvo in 
privatni investitorji 

Komunalno opremljanje in postavitev 
infrastrukture v poslovnih, industrijskih in 
obrtnih conah v Goriški statistični regiji* 

56.906.000 2007−2013 

Tehnološki centri in inštituti, tehnološka jedra * 

  

ISKRA AVTOELEKTRIKA 
Električni pogonski sistemi in generatorji za 
električna in hibridna vozila* 

7.100.000 2006−2008 

ISKRA AVTOELEKTRIKA 
Nizkonapetostni tranzistorski močnostni 
moduli* 

1.400.000 2006−2007 

ISKRA AVTOELEKTRIKA Mehatronski servo volanski sistemi* 8.500.000 2006−2008 

GOAP d.o.o. Izgradnja multimedijskih objektov* 2.090.000 2006−2010 

Skupina HIDRIA Hidria Inštitut Automotive v Tolminu* 6.000.000 2006−2008 

Skupina HIDRIA Hidria Inštitut za materiale in tehnologije* 4.500.000 2007−2009 

Skupina Kolektor  
Razvojni center (inkubator) za nove 
materiale in nove izdelke* 

5.000.000 2006−2013 

Instrumentation 
Technologies d.o.o. 

Svetovni dizajn center za novo generacijo 
inteligentne industrijske instrumentacije* 

10.000.000 2006−2010 

GOSTOL-GOPAN 

Projekt GRAP: Izgradnja razvojno-
tehnološkega centra za podporo razvoja 
pekarske opreme in opreme za 
farmacevtsko industrijo* 

10.000.000 2007−2009 

TKK Srpenica R&R Center* 5.000.000 2006−2010 

Skupina HIDRIA in občina 
Idrija 

Investicije v vzpostavitev valilnice – 
inkubator strokovnjakov (sodelovanje R&R 
institucij z gospodarstvom)* 

400.000 2007−2013 

Občina Ajdovščina, 
Pipistrel d.o.o. in Veda 
d.o.o. 

Vzpostavitev razvojnega centra za design* 6.000.000 2007−2013 

AET Tolmin  
Industrializacija PTC grelnikov in grelnikov 
zraka – nova proizvodnja* 

7.300.000 2008−2010 

AET Tolmin  
Industrializacija keramične motorne čepne 
svečke s čisto montažo – nova proizvodnja* 

8.700.000 2007−2012 

AET Tolmin  Hibridizacija vozil +  5.900.000 2008−2013 

AET Tolmin  Diesel Particle Filter (DPF) in senzorika* 4.400.000 2007−2011 

AET Tolmin  Industrializacija krmilnika FSS* 1.900.000 2007−2009 

Ostali projekti:    

AGRO KMETIJSKA 
MEHANIZACIJA d.o.o. 

Poslovno skladiščni objekt "AGRO" 1.600.000 2006−2008 

GOSTOL T.S.T. Tolmin Gradnja lakirnice in razvoj turbine PEP 450.000 2007−2009 

* Projekt se izvaja v okviru projekta IN PRIME 
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Ukrep 2.1.2 Vzpostavljanje pogojev za uvajanje študentov za aplikativno 
raziskovanje glede na potrebe gospodarstva 

 
Cilja ukrepa sta vzpostaviti temelje za prenos znanja s fakultet in inštitutov v gospodarstvo 
ter povečati število razvojnega kadra in raziskovalnih enot v malih in srednjih podjetjih 
(MSP). 
 
Utemeljitev ukrepa: Število študentov se iz leta v leto povečuje, vendar jih večina študira 
družboslovne smeri, kar posledično povzroča neskladje na trgu dela, saj imamo dolgoletno 
višje povpraševanje po kadrih naravoslovnih in tehničnih smeri. 
 
Ukrep je usmerjen v povečanje vpisa na naravoslovne in tehnične smeri ter v vključevanje 
študentov v delo R&R oddelkov in tehnoloških centrov podjetij, da bi okrepili sodelovanje na 
skupnih raziskovalno-razvojnih projektih ter prenos znanja s fakultet in inštitutov v 
gospodarstvo. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- pridobiti 250 mladih raziskovalcev v gospodarstvo, 
- 2.500 študentov iz regije letno vpisati na univerzitetne in visokošolske programe 

naravoslovnih in tehničnih smeri. 
 
Nosilci: tehnološki centri, Univerza v Novi Gorici, VIRS, TŠC, MSP z R&R dejavnostjo, 
Primorski tehnološki park (PTP), RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, razvojne 
agencije 
 
Partnerji: GZS, OOZ, MSP, velika podjetja 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal sedem let (2007–2013). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 343 343 343 343 343 343 343 

Lokalne skupnosti 43 43 43 43 43 43 43 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

43 43 43 43 43 43 43 

Skupaj 429 429 429 429 429 429 429 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

Nosilec naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

RRA severne Primorske, MSP, 
občine, gospodarske družbe 

Ustanovitev tehnološkega centra* 3.000.000 2007–2010 

* Projekt se izvaja v okviru projekta IN PRIME 

 
 

Program 2.2 USTVARJANJE NOVIH IN KAKOVOSTNIH DELOVNIH MEST 

 
Cilj je ustvarjanje novih delovnih mest s poudarkom na ustvarjanju prevladujočega deleža 
bolj zahtevnih ustvarjalnih delovnih mest s čim višjo dodano vrednostjo. 
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Kazalniki: 
 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 
1. število hitro rastočih podjetij v regiji 60 250 
2. število registriranih raziskovalnih 

2.1 skupin 

2.2 raziskovalcev 

 
 

20 
33 

 
 

100 
800 

3. število zaposlenih v R&R oddelkih podjetij 266** 1.500 
4. število inštitutov 0 5 
5. število tehnoloških centrov 2 10 

6. število gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov 

7.021 9.239 

7. število zaposlenih v gospodarskih družbah 
in pri samostojnih podjetnikih 

30.069 33.069 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1–7: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov in v 
sodelovanju z nosilci projektov 
 
 
Ukrep 2.2.1 Krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti 
 
Cilj ukrepa je zvišati stopnjo kreativnosti in inovativnosti med prebivalstvom regije. 
 
Utemeljitev: Ta sklop je zasnovan na »mehkih« projektih, ki bodo prispevali k višji 
ustvarjalnosti in motiviranosti prebivalstva v naši regiji. Gre za aktivnosti spodbujanja, 
promocije in podpore ustvarjalnih idej, projektov in tehnoloških rešitev ter usposabljanja za 
upravljavska znanja. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- izdelavo in uvajanje poslovnega modela, ki bo spodbudil javno-privatno partnerstvo, 
- razvoj podjetniške kulture za potencialne podjetnike in strokovnjake po posameznih 

starostnih skupinah, 
- poslovni model, ki je za izvedbo posameznih investicij potreben po posameznih 

sklopih prioritet, 
- internacionalizacijo produktov in storitev ter pridobljenih znanj in izkušenj s postavitvijo 

lokalnega poslovnega modela, 
- animacijske dejavnosti za podjetništvo in krepitev ustvarjalnosti v vseh sferah vzgoje 

in izobraževanja (vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, univerzah), 
- usposobitev ali pridobitev sto poslovnih managerjev in postavitev koncepta delovanja, 
- vsakoletna izvedba natečajev za pridobitev najboljših poslovnih idej. 

 
Nosilci: PTP, Tehnološki park in inkubator (TPI) Ajdovščina, Inkubator Tolmin, Univerzitetni 
inkubator Univerze v Novi Gorici, razvojne agencije 
 
Partnerji: GZS, OOZ, občine, podjetja iz regije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal 72 mesecev (2007–2013). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 209 209 209 209 209 209 209 

Lokalne skupnosti 71 71 71 71 71 71 71 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

70 70 70 70 70 70 70 

Skupaj 350 350 350 350 350 350 350 
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Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec Naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

Razvojne agencije in občine  
Upravljanje poslovnih, industrijskih in 
obrtnih con v Goriški statistični regiji* 

776.666 2007–2013 

Primorski tehnološki park POPRI* 1.000.000 2007–2013 

Posoški razvojni center Delo na podeželju* 625.000 2007–2013 

Dario Berginc s.p. Ustanovitev Telecentra v Bovcu in širše* 42.000 2007–2013 

* Projekt se izvaja v okviru projekta IN PRIME 

 
 
Ukrep 2.2.2 Podpora novim in tehnološko usmerjenim podjetjem 
 
Cilj ukrepa je nastanek dodatnih 2.500 delovnih mest. Trend racionalizacije delovnih mest 
v gospodarstvu se bo obrnil iz negativnega trenda v pozitivni, z rastjo 8,35 % v finančnem 
obdobju 2007–2013. 
 
Utemeljitev: Da bi dosegli optimistično postavljen cilj, bodo aktivnosti v okviru tega ukrepa 
usmerjene v: 

- pospeševanje prenosa tehnologij in razvoj inovacij v obstoječih in novo nastalih 
podjetjih, 

- zagotavljanje prostorov in opreme za novo nastala podjetja, inštitute, tehnološke 
centre, R&R oddelke v podjetjih, 

- nadgradnjo vavčarskega sistema svetovanja z večjim številom kvalitetnih svetovalcev 
na področju zaščite patentov, za specializacije, mednarodno povezovanje in 
poslovanje, 

- povezovanje in ustvarjanje sinergij s podjetji v sosednjih pokrajinah Italije, Avstrije in 
Hrvaške (internacionalizacija podjetij). 

 
Z vzpostavitvijo in izvajanjem poslovnega modela prenosa znanja in tehnologij s fakultet in 
inštitutov v gospodarstvo želi regija doseči naslednje učinke in rezultate oziroma ustanoviti: 

- 50 spin-off podjetij iz raziskovalnih inštitutov in laboratorijev, 
- 200 novo se porajajočih (start-up) podjetji z novimi tehnologijami, 
- 30 novih mikro podjetji na podeželju, 
- 300 tehnološko usmerjenih podjetij, ki spreminjajo strukturo svojih izdelkov. 

 
Nosilci: MSP, PTP, TPI Ajdovščina, Inkubator Tolmin, Univerzitetni inkubator Univerze v 
Novi Gorici 
 
Partnerji: občine (pokrajina), GZS OE, OOZ OE, velika podjetja v regiji 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal 72 mesecev (2007–2013). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 758 758 758 758 552 552 552 

Lokalne skupnosti 69 69 69 69 0 0 0 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

896 896 896 896 827 827 827 

Skupaj 1.723 1.723 1.723 1.723 1.379 1.379 1.379 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Nosilni projekti: 
 

nosilec Naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

Skupina Kolektor  Aplikativni razvojni programi* 15.000.000 2006–2013 

ATRIA pro, projekti in 
svetovanje d.o.o. 

Business inteligence* 650.000 2007–2010 

RRA severne Primorske 
Pisarna za transfer tehnologij in poslovnih 
modelov* 

729.000 2008–2013 

* Projekt se izvaja v okviru projekta IN PRIME 

 
 
Ukrep 2.2.3 Postavitev razvojnega sklada 
 
Cilj ukrepa je postavitev in delovanje razvojnega sklada, ki bo z nepovratnimi in povratnimi 
sredstvi pomagal potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
uresničiti inovativne poslovne ideje. 
 
Utemeljitev: Razvojni sklad prispeva k ustanavljanju novih gospodarskih subjektov ter k 
razvoju že obstoječih oblik, posredno pa tudi k poslovni iniciativi in razvoju družbe kot celote. 
Za razliko od drugih skladov bo zagotavljal tudi semenski oziroma zagonski kapital za nova 
podjetja. 
 
Upoštevajoč delo, občinske in regionalne programe razvoja ter družbeni interes pri razvoju 
podjetništva in njegovemu pospeševanju, bo razvojni sklad vodil aktivnosti, ki bodo 
omogočile potencialnim podjetnikom in že obstoječim gospodarskim oblikam konkurenčno in 
kakovostno sodelovanje na trgu. 
 
Ukrep je usmerjen v: 

- združevanje lokalnih virov subvencioniranja za MSP, 
- subvencije fizičnim osebam za razvoj tehnološko inovativnih idej, 
- subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij v subjektih inovativnega 

okolja, 
- subvencije za razvojne projekte podjetij, 
- kapitalska vlaganja v podjetja, delujoča v subjektih inovativnega okolja, 
- zagotavljanje semenskega kapitala, namenjenega ustanovitvi in začetku delovanja 

gospodarskih subjektov, 
- medregionalno vzpodbujanje inovativnih tehnoloških idej, 
- zagotavljanje sredstev za nove naložbe s poudarjenim tveganjem. 

 
Želeni učinki in rezultati: 

- ustanovitev razvojnega sklada, 
- povezati občinske subvencije za mala in srednja podjetja, 
- zagotoviti sredstva in instrumente za podporo inovativnih in novih podjetij. 
 

Nosilec: RRA severne Primorske 
 
Partnerji: občine (pokrajina), finančne institucije, gospodarstvo regije, institucije podpornega 
okolja, razvojne agencije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal sedem let (2007–2013). 
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Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 20 3.996 3.996 3.996 3.996 3.996 3.996 

Lokalne skupnosti 25 495 495 495 495 496 495 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

5 501 501 501 501 500 501 

Skupaj 50 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Nosilni projekti: 
 

nosilec Naziv 
vrednost (v 

EUR) 
obdobje 
izvajanja 

RRA severne Primorske  Razvojni sklad IN PRIME* 30.000.000 2007–2013 

* Projekt se izvaja v okviru projekta IN PRIME 

 
 

Program 2.3 PROGRAM SPODBUJANJA RAZVOJA V POSOČJU 2007–2013 (SOČA 
2013) 

 
Strateška cilja programa Soča 2013 v programskem obdobju 2007–2013 sta: 

- dvig konkurenčnosti v gospodarstvu, 
- izboljšanje kadrovskega potenciala Zgornjega Posočja in širše. 
 

Kazalniki: 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 
neto dodana vrednost 97 mio EUR 115 mio EUR 
delež delovno aktivnega prebivalstva 
z najmanj visokošolsko izobrazbo 

14,4 %* 23–25 % 

delež delovno aktivnega prebivalstva 
z najmanj srednješolsko izobrazbo 

21,5%* 28–30 % 

 * podatki za leto 2004 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1–3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilcem projekta 

in na osnovi statističnih podatkov 
 
 
Ukrep 2.3.1 Vzpostavljanje razvojna infrastrukture 
 
Cilji ukrepa: 

- obnova zgradb za delovanje LTO in TIC (Bovec), 
- ureditev turističnih cest (Bovec), 
- dokončanje Poslovne cone (PC) Poljubinj (Tolmin), 
- nadaljevanje komunalnega urejanja Obrtne cone (OC) Kobarid (Kobarid). 

 
Utemeljitev ukrepa: 
Razvojni program SOČA 2006 je prispeval k izboljšanju razmer na področju komunalno 
opremljenih lokacij ter k ureditvi poslovnih prostorov za MSP, vendar dostopna zemljišča ne 
bodo zadostovala potrebam naslednjega obdobja. Zaradi opustitve dejavnosti različnih 
podjetij so v Posočju na voljo znatne poslovne površine, ki jih bo treba prilagoditi za izvajanje 
novih dejavnosti. Obstoječa turistična infrastruktura je zastarela. 
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Nosilci: Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin 
 
Partnerji: Posoški razvojni center, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVLR) 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal 24 mesecev (2007–2008). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
EU + RS 

626 626      

Lokalne skupnosti 209 209      

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

       

Skupaj 835 835      

 

Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Občina Bovec Ureditev turistične infrastrukture Razdelitev 
sredstev še ni 
dogovorjena 

2007–2008 

Občina Kobarid Komunalno urejanje OC Kobarid 2007–2008 

Občina Tolmin Dokončanje PC Poljubinj 2007–2008 

 
 
Ukrep 2.3.2 Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje 

novih delovnih mest 
 
Cilji ukrepa: 

- povečati delež podjetij z zahtevnejšim proizvodnim programom, 
- povečati število in kvaliteto turističnih ponudnikov, 
- povečati delež malih podjetij v manj razvitih območjih. 

 
Utemeljitev ukrepa: 
V Posočju je število MSP nižje od regijskega in državnega povprečja. Prevladujejo mala 
podjetja v različnih proizvodnih dejavnostih (kovinsko predelovalna industrija, predelava 
plastike, lesno predelovalna industrija), ki so s svojo proizvodnjo kot podizvajalci vezani na 
različna velika podjetja. Število podjetij z lastnimi proizvodi je zanemarljivo, prav tako pa tudi 
število podjetij, ki poslujejo neposredno s tujimi podjetji ali prodajajo svoje proizvode na 
tujem trgu. Polovica vseh registriranih podjetij je locirana v širši okolici Tolmina, število 
podjetij pa je najmanjše v občini Bovec, kjer prevladujejo storitvena podjetja na področju 
turizma. Posebej je kritično stanje v Baški grapi, Breginjskem kotu in Trenti, kjer že tako 
majhno število registriranih podjetij upada. Turizem je velika priložnost Zgornjega Posočja, 
zato mu je v tem ukrepu posvečena posebna pozornost. 
 
Nosilec: Posoški razvojni center 
 
Partnerji: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
  
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal 72 mesecev (2007–2013). 
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Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
EU + RS 668 668 835 835 835 542 542 

Lokalne skupnosti        

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 626 626 793 793 793 501 501 

 
Skupaj 1.294 1.294 1.628 1.628 1.628 1.043 1.043 

 

Geografsko območje izvajanja: Zgornje Posočje 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

SVLR 
Spodbujanje začetnih investicij v malih in 
srednje velikih podjetjih 

9.264.000 2007–2013 

Posoški razvojni center Spodbujanje podjetništva v Posočju 291.000 2007–2013 

 
 
Ukrep 2.3.3 Usposabljanje in razvoj kadrov 
 
Cilji ukrepa so: 

- povečati delež prebivalstva z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, 
- povečati delež zaposlovanja diplomantov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe iz Posočja in 

tudi od drugod, 
- usmerjati večji delež mladih v šolanje za deficitarne poklice in s tem prispevati k 

zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela, 
- spodbuditi vključevanje delovno aktivnega prebivalstva v vseživljenjsko učenje (VŽU). 

 
Utemeljitev ukrepa: 
Ukrep temelji na naslednjih značilnostih Zgornjega Posočja: 

- še vedno neugodne demografske značilnosti (padanje števila prebivalstva, nizka 
rodnost, slabšanje starostne strukture in padanje deleža mladih pod kritično mejo za 
razvoj), saj se učinki ukrepov, kakršni se izvajajo v sklopu razvojnega programa SOČA 
2006 na področju razvoja človeških virov, lahko pokažejo le dolgoročno; 

- še vedno ni dovolj delovnih mest za mlade diplomante, posebej ne za tiste, ki so 
dokončali družboslovni oziroma humanistični študij, zato se v Posočje vrača 
premajhen delež mladih izobražencev; študentje, vključeni v štipendijsko shemo, pa 
so v veliki meri še v izobraževalnem programu; 

- glede na razvojne možnosti in usmeritve v Posočju primanjkuje tudi kadrov nižje 
izobrazbene ravni (npr. s področja turizma); 

- glede na razvojne zahteve je izobrazbena struktura prebivalstva in zaposlenih še 
vedno prenizka; 

- strukturno neskladje na trgu dela se le postopno odpravlja; le usmerjanje in odločanje 
mladih za šolanje za poklice, ki jih Posočje potrebuje, in tudi štipendije za te poklice, 
bodo pripomogli k postopnemu odpravljanju omenjenega neskladja. 

 
Nosilec: Posoški razvojni center 
 
Partnerji: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, podjetja in ZRSZ, 
Območna služba Nova Gorica 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep bo trajal 72 mesecev (2007–2013). 
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Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
EU + RS 

80–120 80–120 80–100 80–100 80–100 60–70 60–70 

Lokalne skupnosti / / / / / / / 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

55– 85 55– 85 55– 70 55–70 55–70 40–50 40–50 

 
Skupaj 

135–205 135–205 135–170 135–170 135–170 100–120 100–120 

 
 

Geografsko območje izvajanja: Zgornje Posočje 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Posoški razvojni center 
Štipendiranje kadrov za pridobitev V., 
VI., VII. in VIII.stopnje izobrazbe 

1.300.000 2007–2013 

Posoški razvojni center 
Spodbujanje zaposlovanja kadrov z 
najmanj V.stopnjo izobrazbe 

1.930.000 2007–2013 

Posoški razvojni center 
Spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih 

1.070.000 2007–2013 
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Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu 
 
Strateška cilja razvoja turizma v regiji sta doseganje odličnosti v turizmu in krepitev 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 
 
Rezultati, ki jih želimo doseči, so večja kakovost turistične ponudbe, uveljavitev novih 
turističnih produktov, več ustreznih turističnih kapacitet in njihova večja zasedenost med 
letom ter zgrajena in prepoznavna identiteta regije. 
 
Kazalnika: 
 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 
 v EUR v EUR 
1. Prihodek iz poslovanja 
gospodarskih družb v gostinstvu in 
turizmu (dejavnost H) 

24.892.680,69 26.884.095,14 

2. Povprečna bruto plača na 
zaposlenega v turizmu in gostinstvu 
2.1 Dejavnost H 
2.2 Dejavnost O 

 
 
 

965,81 
1959,49 

 
 
 

1.014,10 
2.057,47 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1 in 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
 
Način umeščanja projektov v posamezne ukrepe: 
Prioritetne projekte so oblikovali člani Odbora za turizem, saj so se vabilu za delo v Odboru 
prvenstveno odzvali tisti, ki so nosilici projektov. Poleg tega pa je bil objavljen tudi javni poziv 
za predlaganje projektov in tudi na ta način pridobljene projekte smo vključili v RRP. Nosilce 
nekaterih najpomembnejših regijskih projektov smo naknadno pozvali k delovanju v Odboru. 
 
 

Program 3.1 REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA SMARAGDNA POT 

 
Cilj programa je oblikovati celovito in razpoznavno turistično destinacijo, ki bo zagotavljala 
konkurenčno turistično ponudbo. 
 
Kazalnika:  
 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 
1. Število obiskov 150.477 159.506 
2. Število nočitev 318.616 331.361 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1 in 2: subjekt spremljanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
 
 
Ukrep 3.1.1 Vzpostavljanje pogojev za koordiniran razvoj turizma v regiji 

(management regionalne turistične destinacije Smaragdna pot) 
 
Cilj in utemeljitev: Cilj ukrepa je vzpostavitev in zagon destinacijske organizacije, ki bo 
združevala in usklajevala vse dejavnike turizma na območju regije in zagotovila management 
destinacije v smislu razvoja integralnih turističnih proizvodov, graditve skupnega in 
sodobnega informacijskega sistema, oblikovanja in izvajanja skupne (regijske) promocije in 
komuniciranja, graditve skupne blagovne znamke in izvajanja skupnih (regionalnih) razvojnih 
programov. 
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Rezultati: 
- organizirana ustrezna oblika vodenja destinacije Smaragdna pot, ki bo skrbela za 

partnersko načrtovanje aktivnosti ter tržno usmerjanje in vodenje destinacije, 
- vzpostavljena skupen informacijski sistem (enotna baza podatkov, spremljanje 

kazalnikov) in enotna promocijska mreža za povečanje prepoznavnosti in 
konkurenčnosti regije. 

 
Poleg tega pa še: 

- boljši poslovni rezultati gospodarskih subjektov iz sektorja gostinstva in turizma, 
- razvoj integralne ponudbe turističnih produktov v regiji, 
- skupne promocijske aktivnosti na vseh tržiščih, 
- razvoj skupne blagovne znamke v turizmu, 
- nastanek in pospešen razvoj podpornih aktivnosti za povečanje pestrosti turistične 

ponudbe regije na regionalnem in lokalnem nivoju, 
- koordinirano vpletanje v turistično ponudbo aktivnosti prostovoljnih turističnih in drugih 

društev z območja regije, 
- povečanje prepoznavnosti regije kot zaokrožene turistične destinacije, 
- pridobivanje sredstev za razvoj novih proizvodov v turistični ponudbi regije in za 

uveljavljanje inovacij v tehniki promoviranja in prodaje turističnih produktov v regiji. 
 
Nosilci: občine, lokalne turistične organizacije (LTO), pogojno turistične zveze in razvojne 
agencije (tam, kjer se ukvarjajo s širšo destinacijsko vsebino) 
 
Partnerji: LTO-ji, RRA in razvojne agencije, turistične zveze, turistični informacijski centri, 
podjetja, zbornice, nevladne organizacije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.1.3 bo trajal od 2007 do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 49,8 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 
Lokalne skupnosti 33,2 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

       

Skupaj 83 124 124 124 124 124 124 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
 Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

RRA severne Primorske 
Management turistične destinacije 
Smaragdna pot  

500.000 2007–2009 

LTO Bovec 
Oblikovanje vsebine in trženje 
integralnih turističnih proizvodov in 
ponudbe 

200.000 2007–2013 

Center za razvoj 
podeželja TRG Vipava 

Destinacija Vipavska dolina 65.000 2007–2013 

ICRA d.o.o. 
Oblikovanje turističnega produkta 
Idrija  

62.594 2007–2008 

 
 
Ukrep 3.1.2 Razvoj in promocija strateških produktov Smaragdne poti 
 
Cilj: S tem ukrepom želimo povečati prepoznavnost in konkurenčnost turistične ponudbe v 
regiji. 
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Utemeljitev 
Razvoj turistične destinacije Smaragdna pot bo potekal z razvojem kakovostnih, 
konkurenčnih in prepoznavnih destinacijskih turističnih produktov, kot so: 

1. narava, 
2. zdravje, šport in rekreacija, 
3. dediščina kulture, zgodovine in narave ter tehnična dediščina, 
4. vino in kulinarika, 
5. igralništvo in zabava. 

Spodbujati in pospeševati želimo tudi razvoj vseh dejavnosti, ki se kakorkoli povezujejo s 
turizmom in katerih rezultati vplivajo na bogatejšo turistično ponudbo destinacije. 

Rezultati, ki jih s tem ukrepom želimo doseči, so predvsem večja razpoznavnost regije 
oziroma večja, boljša in konkurenčna turistična ponudba. Območje regionalne turistične 
destinacije Smaragdna pot želimo povezati z evropskim prostorom ter spodbuditi 
mednarodno sodelovanje, skupen razvoj in promocijo destinacije. 

Nosilci: destinacijska organizacija 
 
Partnerji: LTO-ji, razvojne agencije v regiji, turistične zveze, turistični informacijski centri, 
turistične agencije, podjetja, občine, zbornice, čezmejne in druge evropske organizacije, 
nevladne organizacije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.3.1 bo trajal od 2007 do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 480 719,4 719,4 719,4 719,4 719,4 719,4 
Lokalne skupnosti 280 419,7 419,7 479,6 479,6 479,6 479,6 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

40 60 60 60 60 60 60 

Skupaj* 800 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 
* vrednost investicije HIT d.d. ni všteta zraven 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv 
vrednost  
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

Narava 
TZ Gornjega Posočja Zdravilni vodni izviri kot turistični produkt 125.000 2007–2008 
LTO Sotočje Turistična (učna) pot v Tolminskih koritih 30.000 2007–2008 
Ribiška družina Tolmin Ribiški raziskovalno-izobraževalni center 751.126 2007–2009 
Zdravje, šport in rekreacija 

Občine, LTO 
Tematske poti (kolesarske, pohodne, 
jahalne, pešpoti) 

2.739.187 2007–2013 

Dediščina kulture in zgodovine te tehniška deiščina 
Ustanova »Fundacija poti 
miru v Posočju« 

Zgodovinske poti (Poti miru) 1.458.000 2007–2013 

ICRA d.o.o. Idrijska čipka 83.459 2007–2013 
ICRA d.o.o. Rudniška tehniška dediščina  1.669.100 2007–2013 
ICRA d.o.o. Kulturne poti 200.000 2007–2013 
Vino in kulinarika 
Občina Brda Muzej kulture vina 740.000 2007–2013 
Igralništvo in zabava 

HIT d.d. 

»Zagotovitev razvojne sinergije med 
igralniškim kompleksom in regijsko 
turistično in drugo gospodarsko ponudbo«. 
oziroma »Usklajeno oblikovanje celovite 
igralniško turistične destinacije« 

400.000 2007–2013 

Ostali projekti 
Agencija Krea S knjigo pred in po 200.000 2007–2013 
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Ukrep 3.1.3 Pospeševanje podjetništva v turizmu 
 
Cilj ukrepa je razvoj konkurenčnih turističnih podjetniških programov in projektov. 
 
Utemeljitev 
S tem ukrepom želimo spodbujati razvoj podjetništva, predvsem mikro, malih in srednje 
velikih podjetij, ki se bodo ukvarjala z dejavnostjo na področjih razvoja turizma, ter razvoj 
dodatnih dejavnosti na kmetijah in ostalih storitvenih dejavnosti, ki so kakorkoli povezane s 
turizmom. 
 
Rezultati: Registrirani novi poslovni subjekti v turizmu, povečana konkurenčnost turistične 
destinacije ter povečani kakovost in konkurenčnost storitev. 
 
Nosilci: RRA in razvojne agencije v regiji, zbornice 
 
Partnerji: razvojne agencije v regiji, zbornice, banke, zavarovalnice, skladi, občine, LTO-jo 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.1.2 bo trajal od 2007 do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 863 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 

Lokalne skupnosti 345,2 518 518 518 518 518 518 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

517,8 777 777 777 777 777 777 

Skupaj 1.726 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

občine, LTO-ji, zasebni 
investitorji 

Več različnih podjetniških iniciativ 
(investicije, spodbujanje 
investitorjev) 

17.263.820 2007–2013 

 
 
Ukrep 3.1.4 Ustvarjanje ugodnega naložbenega okolja, pridobivanje različnih virov 

financiranja in lobiranje 
 
Cilji in utemeljitev: Cilji ukrepa so iskanje, zagotavljanje in usmerjanje domačih in 
mednarodnih sredstev v turistične programe in investicije ter povečevanje naložb in učinkov 
v turizmu z lobiranjem. Pomemben vir sredstev na Severnem Primorskem (v Goriški 
statistični regiji) predstavlja koncesijska dajatev. Zagotoviti je treba, da se koncesijska 
dajatev od iger na srečo porabi oziroma investira v skladu z namenom, kot je določen z 
zakonom. To sta poleg zagotavljanja prebivalcem prijaznega okolja in naložb v turistično 
infrastrukturo še spodbujanje razvoja turizma in njegova promocija. V regiji je glede podpore 
razvoju premalo sodelovanja finančnih institucij in zavarovalnic. Predvsem primanjkuje 
sredstev v obliki zagonskega, semenskega in tveganega kapitala. Tudi javno-zasebno 
partnerstvo ni razvito. 
 
Rezultati: 

- pridobitev namenskih sredstev za izboljšanje stanja turizma v regiji, 
- usmeritev sredstev za razvoj turizma. 
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Nosilci: RRA in razvojne agencije, občine, skladi 
 
Partnerji: RRA in razvojne agencije, občine, zbornice, banke, skladi, zavarovalnice 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.1.4 bo trajal 84 mesecev. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 12 24      

Lokalne skupnosti 8 32 45 45 60 60 60 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

 24 105 105 140 140 140 

Skupaj 20 80 150 150 200 200 200 

 
 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

Nosilec naziv vrednost  
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

razvojne agencije, LTO-ji 
Ustvarjanje ugodnega in spodbudnega 
podpornega okolja za naložbe v turistične in 
s turizmom povezane dejavnosti 

50.000 
 

(1.000.000 sklad) 
2007–2013 

 
 

Program 3.2 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V TURIZMU 

 
Cilj programa je dvigniti izobraženost in usposobljenost zaposlenih v turizmu, zagotoviti 
kakovosten kader v vseh segmentih turistične dejavnosti in tako usposobiti turistično 
gospodarstvo v regiji za uspešno tekmo na trgu. 
 
Utemeljitev programa 
Ljudje predstavljajo najpomembnejši vir uspešnega delovanja v turizmu. Na področju 
človeških virov je v turizmu opaziti pomanjkanje veščin in znanj, ki so potrebna za 
zagotavljanje odličnosti. Za uspešen razvoj turizma sta torej pomembna stalno usposabljanje 
in krepitev turistične kulture. 
 
Kazalniki: 
 
1. Izobrazbena struktura zaposlenih v turizmu: leto 2005 in leto 2013 

 

Skupaj 

Stopnja strokovne izobrazbe 

Dejavnost Visoka 
Višja Srednja Nižja VKV KV PKV NKV Neznano 

 Doktorji Magistri Ostali 

 
Skupaj H + O* 

 
4416 0 30 474 220 1124 70 167 1598 54 640 39 

 
Skupaj H + O** 

 
4720 1 31 493 229 1203 73 267 1662 56 666 41 

* Zaposlene osebe pri pravnih osebah, samozaposlene osebe in pri njih zaposlene osebe po stopnji strokovne 
izobrazbe, dejavnosti in regiji, 31. 12. 2005 
** Končno stanje 2013 (cca 4% izboljšanje) 

 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 
1. Novi matični visokošolski 
turistični programi in specializrane 
turistične visoke šole oz. fakultete 

1 2 
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Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilci projektov v 
okviru RRP 
 
 
Ukrep 3.2.1 Oblikovanje in izvajanje programov usposabljanj in izobraževanj v 

turizmu 
 
Cilja ukrepa sta oblikovati in izvajati ustrezne programe usposabljanj in izobraževanj za 
potrebe doseganja odličnosti v turizmu. 
 
Utemeljitev 
V regiji opažamo pomanjkanje kadrov z ustrezno izobrazbo za delo na področju turističnih 
dejavnosti, zato je treba razviti kvalitetne programe izobraževanj in usposabljanj ter krajše 
programe, namenjene izpopolnjevanju in dograjevanju obstoječih znanj. Zagotoviti je treba 
tudi razvoj matičnih visokošolskih in podiplomskih programov za izobraževanje na področju 
turizma. 
 
Rezultati: Izoblikovani ustrezni programi usposabljanj in izobraževanj, ustrezno usposobljeni 
in izobraženi zaposleni v turističnih podjetjih, gostinstvu, turističnih informacijskih centrih, 
LTO-jih ... 
 
Nosilci: razvojne agencije 
 
Partnerji: LTO-ji, Sklad dela, razvojne agencije, zbornice, turistične zveze, nevladne 
organizacije, razvojne agencije, podjetja, izobraževalne institucije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.2.1 bo trajal od 2007 do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 3.054 4.581 4.581 4.581 4.581 4.581 4.581 
Lokalne skupnosti 2.036 3.054 3.054 3.054 3.054 3.054 3.054 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

       

Skupaj 5.090 7.635 7.635 7.635 7.635 7.635 7.635 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

VIRS, LTO, RA Programi usposabljanj 50.900.000* 2007–2013 

* v vrednost 50 mio EUR so vključeni prostori in izobraževalna infrastruktura 

 
 

Program 3.3 ZAGOTAVLJANJE INFRASTRUKTURNE OPREMLJENOSTI REGIJE ZA 
TURIZEM 

 
Cilj programa je izboljšati transportne (predvsem cestne in železniške) povezave in 
navezave na sosednje regije in države ter zagotavljati sredstva za obnovo in razvoj turistične 
infrastrukture. 
 
Utemeljitev programa 
Infrastrukturna opremljenost regije je največjega pomena za razvoj turizma. Ključne 
usmeritve morajo zajemati predvsem ureditev cestne in železniške povezave znotraj regije 
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ter povezavo s sosednjimi regijami. Pomembno je tudi zagotavljanje sredstev za obnovo 
obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture. V naslednjem programskem obdobju 
načrtujejo različni nosilci velike investicije na področju razvoja termalnega, zimskega, 
kongresnega in igralniškega turizma. Pri tem izstopajo investicije v HIT-ov mega zabaviščni 
in kongresni center v Novi Gorici, v zimsko-športni turizem v Bovcu, Cerknem in na Lokvah 
ter v termalni turizem v Tolminu, Cerknem, Brdih in Zgornji Branici. 
 
Rezultati programa bodo povečanje števila turistov in izboljšana turistična ponudba, večja 
fleksibilnost pri oblikovanju turističnih proizvodov in večja mobilnost zaposlenih v turizmu. 
Povečan turistični promet bo vplival tudi na večjo prepoznavnost regije. 
 
Kazalniki: 
 
 Začetno stanje leta 2005 Končno stanje leta 2013 
1. Število novih turističnih kapacitet 1.877 2.252 
2. Število novih ležišč 4.985 5.982 
3. Število kongresnih kapacitet 
(sedežev) 

283 500 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1 do 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi sodelovanja z nosilci 
projektov in na osnovi statističnih podatkov 
 
 
Ukrep 3.3.1 Izboljšanje prometnih povezav znotraj regije in dostopnosti navzven 
 
Cilj ukrepa je izboljšati cestne in železniške povezave znotraj regije in navzven. 
 
Utemeljitev programa 
Za zagotavljanje razvoja turizma je treba oblikovati ustrezen prometni sistem znotraj regije, 
prometno povezavo do drugih regij in sosednjih držav, saj so cestne in železniške povezave 
ključne za dostop turistov in obiskovalcev regije ter njenih posameznih območij. Zelo 
pomembna je povezava sever–jug oziroma povezanost obmorske in gorske turistične 
ponudbe. Spodbuditi bi morali tudi razvoj javnih prevozov znotraj regije in razvoj izposoje 
prevoznih sredstev, saj so določeni deli zelo težko dostopni. 
 
Rezultati: obnovljene ceste (državne, regionalne, občinske), izboljšana železniška 
povezava, izboljšan sistem javnih prevozov znotraj regije 
 
Nosilci: občine, Slovenske železnice, Ministrstvo za promet/ DRSC, Družba za avtoceste 
RS (DARS), turistična podjetja, konzorciji 
 
Partnerji: občine, razvojne agencije, Slovenske železnice, DARS, DRSC 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.3.1 bo trajal od 2007 do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 30,6 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 

Lokalne skupnosti 20,4 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

       

Skupaj 51 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 

 
 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 



 
130 

130 

Prioritetni projekti: 
 

nosilec Naziv vrednost  
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Občine  
Ureditev in turistična oprema slemenske 
ceste na območju Kolovrata (Kobarid–
Goriška Brda) 

300.000 2007–2013 

Občina Tolmin 
Urejanje prometne infrastrukture 
Ljubinj–Planina Razor 

210.000 2007–2013 

 
 
Ukrep 3.3.2 Investicije v obnovo in razvoj turistične infrastrukture 
 
Cilji ukrepa so posodobiti obstoječo in izgraditi novo turistično infrastrukturo ter jo uspešno 
tržiti. 
 
Utemeljitev 
Za zagotavljanje uspešnega razvoja turizma je treba v turistično infrastrukturo konstantno 
vlagati in jo posodabljati, saj zagotavlja večanje števila in daljši čas bivanja tako domačih kot 
tujih turistov. Posamezni nosilci v regiji načrtujejo za naslednje programsko obdobje velike 
investicije, posebno v termalni, zimski, kongresni in igralniški turizem. V tem okviru se je v 
pripravi RRP posebej izpostavil Geotermalni projekt Tolmin, ki se zaradi svojega obsega, 
vrednosti (170 milijonov EUR) in pomena za razvoj turizma v celotnem Posočju povezuje z 
nosilci podobnih projektov v regiji ter pripravlja kot predlog za uvrstitev med prirotetne 
državne razvojne projekte. Tak pristop je utemeljen, saj se pričakuje sinergije v povezavi 
tega projekta s projekti termalnega turizma v Brdih in Cerknem, HIT-ovega kongresnega 
centra v Novi Gorici in projekti zimskega turizma na Bovškem (Kanin in Žaršče), v Cerknem 
(Črni vrh) in na Lokvah. S povezanostjo in izvedbo teh investicij bi dosegli enakomeren in 
pospešen razvoj celotnega območja Severne Primorske. Pri vseh navedenih projektih bo 
poleg začetne pomoči javnih sredstev pomembno predvsem zagotavljanje financiranja iz 
javno-zasebnega partnerstva. 
 
Rezultati: 

- posodobljena in na novo zgrajena turistična infrastruktura, 
- večje število turistov, 
- daljši čas bivanja na območju regionalne turistične destinacije Smaragdna pot. 

 
Nosilci: turistična podjetja, konzorciji, javno-zasebna partnerstva, občine, razvojne agencije, 
LTO-ji 
 
Partnerji: turistična podjetja, LTO-ji, RRA in razvojne agencije, občine, turistična društva in 
zveze 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 3.3.2 bo trajal od 2007 do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 21.081 31.622 31.622 31.622 31.622 31.622 31.622 
Lokalne skupnosti 6.324,3 9.486,6 9.486,6 9.486,6 9.486,6 9.486,6 9.486,6 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

14.756,7 22.135,4 22.135,4 22.135,4 22.135,4 22.135,4 22.135,4 

Skupaj 42.162 63.244 63.244 63.244 63.244 63.244 63.244 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Prioritetni projekti: 
 

nosilec naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 
Občine, RA, društva Investicije v nastanitvene kapacitete 9.675.000 2007–2013 
Občine, zasebni 
investitorji 

Mladinski hoteli 14.720.000 2007–2013 

Občine, zasebni 
investitorji 

Avtokampi 2.839.938 2007–2013 

Občine, zasebni 
investitorji, klub 

Ostala turistična infrastruktura 
turističnega območja 

155.145.687 2007–2013 

Občine, zasebni 
investitorji 

Termalni in zdravstveni turizem 199.243.000 2007–2013 

Smučarski centri (ATC 

Kanin, ETA Cerkno, ...) 
Gorski turistični centri 40.000.000 2007–2013 

HIT d.d. Kongresni center v Novi Gorici 200.000.000 2008-2013 
HIT d.d. Turistično Igralniški center 1.100.000.000 2007–2023 
* vrednost investicije HIT d.d. ni všteta v finančno oceno potreb RRP 
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Razvojna prioriteta 4: Celostni razvoj podeželja 
 
Cilja razvoja podeželja na Severnem Primorskem (v Goriški statistični regiji) v obdobju 
2007–2013 sta okrepiti ekonomsko moč in ohraniti poseljenost podeželja. Kot podeželje 
obravnavamo v RRP-ju celotno območje regije z izjemo središč upravnih enot (naselja: 
Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin in Idrija). 
 
 

Kazalnik: 
začetno stanje leta 

2005 
končno stanje leta 

2013 
Število prebivalcev na podeželju (celotna Goriška statistična 
regija z izjemo naselij: Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin in 
Idrija) 

89.032 90.813 

 
Način spremljanja kazalnika: 
- kazalnik: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi sodelovanja z nosilci 

projektov in na osnovi statističnih podatkov (vir podatkov: SURS, Popis prebivalstva 
2002) 

 
Način umeščanja projektov v posamezne ukrepe: 
K pripravi predlogov projektov so bili povabljeni vsi člani odbora za razvoj podeželja, poleg 
tega pa je bil objavljen tudi javni poziv za predlaganje projektov. Občine in institucije, ki 
predstavljajo nosilce podpornih aktivnosti na področju razvoja podeželja so bile še dodatno 
pozvane. Na delavnici Odbora za razvoj podeželja je bila sprejeta odločitev, da se sorodne 
projekte združuje. Združene projekte smo vključili v dokument RRP. Prioritetne projekte so 
tako oblikovali člani Odbora za razvoj podeželja. 
 
 

Program 4.1 PODJETNOST IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI NA PODEŽELJU 
 

 
Cilji programa so aktiviranje podjetniških potencialov na podeželju, krepitev ekonomske moči 
prebivalstva, oblikovanje tržno zanimivih proizvodov ter preprečevanje izseljevanja mladih in 
izobraženih prebivalcev. 
 

 Kazalniki: 
začetno stanje leta 

2005 
končno stanje leta 

2013 

1. Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 143 172 

2. 
Število oblikovanih skupnih blagovnih znamk produktov 
podeželja (kmetijski, nekmetijski) 

0 5 

3. 
število kmetijskih gospodarstev, ki izvajajo kmetijsko 
okoljske ukrepe (vključenost v SKOP) 

4.815 5.537 

4. 
Število zaščitenih kmetijskih in drugih produktov 
podeželja 

5 7 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov (vir 
podatkov: UE v Goriške statistični regiji, 2006) 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v sodelovanju z nosilci projektov v 
okviru RRP (vir podatkov: MKGP, Sektor za razvoj podeželja, 2006) 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov (KGZ 
Nova Gorica, 2006) 
- kazalnik 4: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov (KGZ 
Nova Gorica, 2006) 
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Ukrep 4.1. Usposabljanje in krepitev podjetnosti na podeželju 
 
Cilj ukrepa je preko učinkovitega informiranja in izvedbe različnih usposabljanj usposobiti 
prebivalstvo za aktivno delovanje v smeri bodisi lastnega razvoja bodisi v skupno dobro 
prebivalstva na podeželju.  
 
Utemeljitev ukrepa  
Ukrep rešuje problem pomanjkanja samoiniciativnosti, motivacije in uspešnega načrtovanja 
podeželskega prebivalstva, ki se v današnjem času pojavlja predvsem zaradi pomanjkanja 
informacij in prenizke stopnje usposobljenosti. Na območju potekajo mnogi izobraževalni 
programi in kontinuirana strokovna izobraževanja, ki pa večinoma ne vključujejo motiviranja 
za nove, dodatne dejavnosti, ter seznanjanja z možnostmi in učinkovitim pristopom za 
izkoriščanje teh možnosti, ki se ponujajo v okviru različnih programov.  
 
V okviru tega ukrepa se bo z izvajanjem različnih aktivnosti informiranja, animiranja in 
usposabljanja ciljnih skupin na podeželju dvigovalo raven motiviranosti in znanja. Izvajalo se 
bo svetovanja in pomoč podjetnikom, ki bodo začenjali z dejavnostjo, pa tudi tistim ki bodo 
svojo dejavnost širili ali nadgrajevali. Posredno bo izvajanje ukrepa vplivalo na ustvarjanje 
novih delovnih mest in ohranjanje poseljenosti podeželja. Pričakovan rezultat je izboljšana 
usposobljenost nosilcev kmetijske dejavnosti za uspešno investiranje in poslovanje na kmetiji 
ter ostalega prebivalstva na podeželju za začetek podjetniške dejavnosti. 
 
Nosilci: RRA v partnerstvu z lokalnimi razvojnimi agencijami 
 
Partnerji: občine, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, nosilci kmetijskih dejavnosti, 
društva in združenja, Triglavski narodni park. 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvajal celotno obdobje po letnih programih, ki jih bo RRA usklajevala z izvajalci. 
Ukrep je pripravljen za začetek izvajanja v letu 2007. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 35 35 35 35 35 35 35 
Lokalne skupnosti 7 7 7 7 7 7 7 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

28 28 28 28 28 28 28 

Skupaj 70 70 70 70 70 70 70 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 

Nosilec Naziv 
Vrednost 
(v EUR) 

Obdobje izvajanja 

RRA z izvajalci 
posameznih podprojektov 

Izvedba usposabljanj, 
izobraževanj in svetovanj 

490.000 
(70.000 letno) 

2007–2013 

 
 
Ukrep 4.1.2 Razvoj, povezovanje in trženje lokalnih pridelkov in izdelkov podeželja 
 
Cilja ukrepa sta zvišanje dodane vrednosti lokalnih pridelkov in izdelkov ter posledično 
izboljšanje ekonomskega položaja posameznih nosilcev dejavnosti na podeželju. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Trženje predstavlja precejšen problem podeželskega prostora. Z njim se srečujejo tako 
nosilci kmetijskih dejavnosti kot tudi izdelovalci izdelkov domače in umetnostne obrti. Z vidika 
potrebe po učinkovitejšem trženju se v podeželskem prostoru krepi zavest o nujnosti 
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povezovanja. Preko izvajanja ukrepa se bo izboljšala dohodkovna struktura nosilcev 
kmetijske dejavnosti in rokodelcev, posredno pa bo izvajanje ukrepa vplivalo tudi na 
ustvarjanje novih delovnih mest. Pričakovani rezultati ukrepa so kakovostni produkti na 
podeželju in vzpostavljeni pogoji za njihovo učinkovito trženje. 
 
Nosilci: RRA v partnerstvu z lokalnimi razvojnimi agencijami, Kmetijsko gozdarski zavod 
Nova Gorica, Center za razvoj podeželja TRG Vipava (podeželsko razvojno jedro) 
 
Partnerji: območne obrtne zbornice, občine, društva, združenja, nosilci dejavnosti 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Skupni projekt trženja pridelkov in izdelkov s podeželja je pripravljen za izvedbo že v letu 
2007, projekt skupnih predelovalnih obratov pa leta 2009. Trajala bosta do leta 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 220,75 220,75 335,25 335,25 335,25 335,25 335,25 
Lokalne skupnosti 66,23 66,23 100,58 100,58 100,58 100,58 100,58 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

154,53 154,53 234,68 234,68 234,68 234,68 234,68 

Skupaj 441,5 441,5 670,5 670,5 670,5 670,5 670,5 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 

Nosilec Naziv 
Vrednost 
(v EUR) 

Obdobje izvajanja 

RRA z izvajalci 
posameznih podprojektov 

Trženje pridelkov in izdelkov s 
podeželja 

3.090.342 
(441.500 letno) 

2007–2013 

RRA z izvajalci 
posameznih podprojektov 

Investicije v skupne predelovalne 
obrate 

1.145.000 2009–2013 

 
 
Ukrep 4.1.3  Razvoj naravi prijaznega kmetovanja 
 
Cilji ukrepa so racionalna raba naravnih virov, ohranjanje oziroma izboljševanje biotske 
raznovrstnosti, ohranjanje virov pitne vode, ohranjanje kulturne krajine (zlasti v hribovskih 
predelih regije) in varovanje okolja nasploh. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Trajnostni razvoj narekuje potrebo po ohranjanju okolja. Naravni pogoji za kmetovanje v 
regiji, zlasti v višinskih predelih, predstavljajo veliko možnosti za izvajanje ukrepov, ki bodo 
oblikovali trajnostni razvoj kmetijske proizvodnje. Izboljšanje naravnih virov (tal, vode in 
zraka) je možno le z omejeno uporabo kemičnih sredstev, uvajanjem kontrolirane integrirane 
in ekološke pridelave in prireje. 
 
Z izvajanjem ukrepa se bodo zaradi povečane potrebe po delovni sili in povečane vrednosti 
dela na enoto proizvoda ustvarjala tudi nova delovna mesta. Pričakovan rezultat ukrepa je 
dvig deleža ekoloških kmetij v regiji in deleža kmetij, ki izvajajo ostale kmetijsko-okoljske 
ukrepe. Ukrep se bo pretežno sofinanciral iz razpisov 2. in 3. stebra Programa razvoja 
podeželja 2007–2013. 
 
Nosilec: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
 
Partnerji: nosilci kmetijske dejavnosti, združenja in zveze ekoloških kmetij, društva za 
biodinamično proizvodnjo, Triglavski narodni park. 
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Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Projekti iz ukrepa so pripravljeni za izvedbo že v letu 2007 in bodo trajali do 2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 
Lokalne skupnosti 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

69,13 69,13 69,13 69,13 69,13 69,13 69,13 

Skupaj 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 
Nosilec Naziv Vrednost (v EUR) Obdobje izvajanja 

RRA skupaj s partnerji Prijazno do narave 
1.382,872 

cca 197.500 letno 
2007–2013 

 
 
Ukrep 4.1.4  Razvoj obrtne, turistične in druge ponudbe na podeželju 
 
Cilja ukrepa sta razvoj ekoturizma in dodatne ponudbe na podeželju. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Glede na ugotovitve analiz se velike razvojne priložnosti podeželja kažejo prav v 
povezovanju s turizmom, z naravno in kulturno dediščino ter s podjetništvom, zato je treba 
oblikovati dodatno ponudbo, ki bo pritegnila potencialne goste, ki jim zdrav način življenja 
predstavlja življenjski moto. Z izvajanjem ukrepa se bosta okrepila ekonomska moč 
podeželskega prebivalstva in dvignila privlačnost podeželja kot potencialne turistične 
destinacije. 
 
Aktivnosti ukrepa vključujejo investicije v obrtno, turistično in drugo skupno infrastrukturo na 
podeželju ter podporo povečanju turističnih, predvsem nočitvenih in gostinskih kapacitet na 
podeželju. Začetne in nove investicije v mikro in mala podjetja na podeželju želi regija 
podpreti s posebno regijsko shemo za podporo poslovnim subjektom na podeželju. 
 
Pričakovan rezultat ukrepa je povečanje števila investicij podeželskega prebivalstva v 
turistične, obrtne, storitvene in druge podjetniške dejavnosti na podeželju in v dodatne 
dejavnosti na kmetijah. 
 
Nosilci: RRA v partnerstvu z lokalnimi razvojnimi agencijami, občine 
 
Partnerji: nosilci kmetijskih dejavnosti in ostalo prebivalstvo na podeželju 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo pričel izvajati leta 2007. V letu 2007 bodo pripravljeni pravilniki in vsa ostala 
potrebna dokumentacija za izvajanje regijske sheme, ki se bo prav tako pričela izvajati leta 
2008. Ukrep se bo izvajal do konca programskega obdobja. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 0 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 
Lokalne skupnosti 45 43,88 43,88 43,88 43,88 43,88 43,88 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

0 102,38 102,38 102,38 102,38 102,38 102,38 

Skupaj 45 292,5 292,5 292,5 292,5 292,5 292,5 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
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Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 

Nosilec Naziv 
Vrednost 
(v EUR) 

Obdobje 
izvajanja 

RRA v sodelovanju z 
lokalnimi razvojnimi 
agencijami 

Regijska shema (sklad) za podporo malim 
nastanitvenim in gostinskim kapacitetam 
na podeželju 

1.800.000 
cca 300.000 letno 

od 2007 dalje 

 
 
Ukrep 4.1.5 Konkurenčnost kmetijstva, gozdarstva in agroživilske industrije 
 
Cilji ukrepa so uspešno prestrukturirati kmetijsko in živilsko predelovalno industrijo ter 
povečati njeni učinkovitost in konkurenčnost na trgu. 
 
Utemeljitev 
V regiji ima kmetijska dejavnost velik pomen. Za ohranitev dejavnosti in njen razvoj je nujno 
slediti spremembam na evropskih in ostalih trgih. Za učinkovito obvladovanje konkurenčnih 
pritiskov in doseganje dolgoročne razvojne perspektive so potrebne tako materialne kot tudi 
ostale naložbe. Z izvajanjem ukrepa se bo povečalo število kakovostnih in prepoznavnih 
proizvodov živilsko-predelovalnih podjetij in kmetij ter izboljšalo sodelovanje med 
agroživilskimi podjetji in kmeti. Pričakovan rezultat ukrepa so investicije v izboljšanje pogojev 
za proizvodnjo kakovostnih in tržno uspešnih proizvodov. 
Ukrep se bo pretežno sofinanciral iz 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007–2013. 
 
Nosilci: agroživilska podjetja, kmetijska gospodarstva 
 
Partnerji: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, kmetijske zadruge 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 100 100 100 150 150 150 150 
Lokalne skupnosti 0 0 0 0 0 0 0 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

100 100 100 150 150 150 150 

Skupaj 200 200 200 300 300 300 300 

 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvajal celotno programsko obdobje 2007–2013. 
 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 

 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 

Nosilec Naziv 
Vrednost 
(v EUR) 

Obdobje izvajanja 

Vinska klet Goriška 
Brda 

Oprema za kondicioniranje prostorov, 
v katerih bo potekalo sušenje grozdja 

100.000 2007 

Predlagan projekt je lokalnega značaja. 

 
 

Program 4.2 KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU 

 
Cilji programa so zagotoviti stimulativno klimo za bivanje in delo, investicije v gradnjo, 
obnovo in vzdrževanje infrastrukture ter spodbujati družabne in društvene aktivnosti na 
podeželju. 
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 Kazalniki: 
začetno stanje leta 

2005 
končno stanje leta 

2013 

1.  Število društev 1.263 1.326 

 
 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov (UE 

v Goriške statistični regiji, 2006) 
 

 
Ukrep 4.2.1. Obnova in ureditev vasi ter posodabljanje in vzpostavljanje lokalne 

infrastrukture 
 
Cilj ukrepa je s pomočjo investicij v infrastrukturo ter urejanje in obnovo vasi ustvariti 
potrebne pogoje za višjo kvaliteto bivanja in ohranjanje perspektivnih kmetijskih dejavnosti. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Brez razvite infrastrukture (vodooskrbe, komunalnega omrežja, prometnih povezav, 
družbene infrastrukture) podeželje ne more izkoristiti vseh prednosti, ki jih ima pred urbanim 
okoljem. Nujne so investicije v infrastrukturo, ki izkorišča naravne danosti za ohranjanje 
kmetijskih dejavnosti, ki predstavljajo tradicionalno konkurenčno prednost posameznih 
območij. Prav tako je za celovit razvoj potrebno urejati vasi in obnavljati stabno dediščino. 
Posebno grožnjo nekaterim območjem, posebno v Vipavski dolini, predstavlja pomanjkanje 
vode in posledične suše. Zaradi pomanjkanja vode doživljajo vinogradniške in sadjarske 
kmetije visoke izpade dohodka, težave pa imajo tudi kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo. Z 
izvajanjem projektov v okviru tega ukrepa želimo omenjene posledice preprečevati in 
obenem na podeželju ustvariti potrebne pogoje za višji standard življenja in za razvoj 
različnih dejavnosti. 
Pričakovani rezultati ukrepa so obnovljena vaška jedra ter vzpostavljena potrebna 
infrastruktura za kakovostno bivanje na podeželju in posodabljanje kmetijske dejavnosti. 
 
Nosilci: RRA, občine, krajevne in vaške skupnosti 
 
Partnerji: zasebni investitorji, društva 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvajal celotno obdobje po letnih programih, ki jih bo RRA usklajevala z izvajalci. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 170 170 1.500 1.750 2.000 2.000 2.235,5 
Lokalne skupnosti 75 75 600 700 800 800 1.341,3 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

95 95 900 1.050 1.200 1.200 893,91 

Skupaj 340 340 3.000 3.500 4.000 4.000 4.470,71 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 
Nosilec Naziv Vrednost (v EUR) Obdobje izvajanja 

RRA in partnerji Infrastruktura na podeželju 19.650,71 2007 naprej 
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Ukrep 4.2.2  Večnamenski objekti, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), 
telecentri na podeželju 

 
Cilj ukrepa je s pomočjo investicij v obnovo obstoječih objektov in investicij v IKT ustvariti 
potrebne pogoje za nove inovativne vsebine na podeželju. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Med pomembne ustvarjalce ugodne klime za bivanje in obisk podeželja sodijo tudi urejeni 
večnamenski objekti, v katerih se lahko odvijajo različne vsebine in dejavnosti. Na podeželju 
propada precej objektov, ki bi jih lahko uporabljali kot večnamenske prostore. V okviru 
ukrepa se bo podpiralo tiste projekte, ki bodo poleg obnove teh objektov vključevali tudi 
predloge celoletnih programskih vsebin, ki se bodo odvijale v njih. Nekatera območja že 
pripravljajo projekte za vzpostavljanje e-točk in telecentrov na podeželju. Ti bi lahko koristili 
za svojo dejavnost prav te večnamenske prostore. Z izvajanjem ukrepa se bo povečala 
privlačnost bivanja na podeželju, pričakovani rezultati pa so urejeni večnamenski prostori in 
e-točke, ki bodo služile inovativnim dejavnostim. 
 
Nosilci: RRA, občine, krajevne in vaške skupnosti 
 
Partnerji: zasebni investitorji, društva 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa:  
Ukrep se bo izvajal celotno obdobje po letnih programih, ki jih bo RRA usklajevala z izvajalci. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 475 490 375 375 662,5 662,5 163,17 
Lokalne skupnosti 285 294 225 225 331,25 331,25 97,90 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

190 196 150 150 331,25 331,25 65,27 

Skupaj 950 980 750 750 1.325 1.325 326,33 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 
Nosilec Naziv Vrednost (v EUR) Obdobje izvajanja 

RRA in partnerji Večnamenski objekti na podeželju 6.406.333 2007 naprej 

 
 
Ukrep 4.2.3  Vzpostavitev oskrbnih funkcij naselij 
 
Cilja ukrepa sta s pomočjo ohranjanja in vzpostavljanja oskrbnih funkcij na vaseh ohraniti in 
spodbujati poseljenost podeželja. 
 
Utemeljitev 
Oskrbne funkcije (šole, trgovine, bankomat, pošta) predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki 
tudi na podeželju vpliva na kakovost in privlačnost bivanja. Ohranjanje podružničnih šol 
predstavlja nekaterim posameznim podeželskim predelom edini generator družabnega in 
kulturnega življenja. Zapiranje trgovin na podeželju in ukinjanje storitvenih dejavnosti pa 
predstavljata problem predvsem za starejše prebivalstvo. V okviru ukrepa se bo podpiralo 
aktivnosti, ki bodo prispevale k dvigu kvalitete bivanja za vse skupine prebivalstva na 
podeželju. Pričakovan rezultat ukrepa je ohranjena oziroma vzpostavljena potrebna 
infrastruktura za vzpostavitev oskrbnih funkcij. 
 
Nosilci: občine, krajevne in vaške skupnosti 
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Partnerji: zasebniki, šole 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa:  
Ukrep se bo izvajal po letnih programih dela od leta 2009 naprej. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS / / 50 50 5 50 50 
Lokalne skupnosti / / 35 35 35 35 35 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

/ / 15 15 15 15 15 

Skupaj / / 100 100 100 100 100 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: ni predlogov regionalnega pomena. 
 
 
Ukrep 4.2.4  Vzpodbujanje kulturnih in društvenih dejavnosti 
 
Cilji ukrepa so omogočiti posameznim društvom izvajanje večjih projektov ter s tem povečati 
in okrepiti pomen ljubiteljske društvene dejavnosti v regiji. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Društvena ljubiteljska dejavnost je v regiji zelo dobro razvita, vendar pa predstavlja 
posameznim društvom velik problem zagotavljanje lastnih dodatnih finančnih sredstev za 
izvajanje večjih projektov v okviru svoje dejavnosti. Tako ostajajo predlogi projektov, ki bi 
sicer lahko vplivali na širši družbeno-kulturni razvoj, zgolj na idejni ravni. Z izvajanjem ukrepa 
bo civilna družba dobila večjo vlogo pri celostnem razvoju podeželja. 
Pričakovan rezultat ukrepa so kvalitetni, vsebinsko inovativni projekti posameznih društev, ki 
bodo imeli širši vpliv na okolje. Podpora društvom in interesnim skupinam je pomembna 
predvsem zaradi aktiviranja prebivalcev, ohranjanja socialnih vezi na vasi ter aktivnega 
vključevanja ljudi v družbeno življenje in načrtovanje razvojnih aktivnosti. 
 
Nosilec: RRA 
 
Partnerji: društva, zveze društev, občine, lokalne razvojne agencije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvajal skladno s sprejetimi letnimi programi dela RRA, in sicer od leta 2008 
dalje. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS / 50 50 50 50 50 50 
Lokalne skupnosti / 5 5 5 5 5 5 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

/ 45 45 45 45 45 45 

Skupaj / 100 100 100 100 100 100 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 
Nosilec Naziv Vrednost 

(v EUR) 
Obdobje izvajanja 

RRA v sodelovanju z 
lokalnimi razvojnimi 
agencijami in izvajalci 

Krepitev socialnih odnosov in podpora 
društvenim dejavnostim na podeželju 
(regijska shema) 

600.000 
(100.000 letno) 

2008 naprej 
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Program 4.3 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH DANOSTI IN OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE 

 
Cilji programa so ohranitev in trajnostna raba naravne in kulturne dediščine, ohranitev okolja 
in optimizacija stroškov bivanja na podeželju. 
 
 

 Kazalniki: 
začetno stanje leta 

2005 
končno stanje leta 

2013 

1. Število km gozdnih cest 1.200 km 1.270 km 

2. Površina vseh kmetijskih zemljišč v uporabi (ha) 31.796,34 ha 36.565,79 ha 

 
 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov (vir 

podatkov: Zavod za gozdove, Območna enota Tolmin, 2006) 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi statističnih podatkov (vir 

podatkov: MKGP, Sektor za razvoj podeželja, 2006) 
 
Ukrep 4.3.1 Trajnostna raba obnovljivih virov energije 
 
Cilja ukrepa sta ohranitev okolja in optimizacija stroškov bivanja na podeželju. 
 
Utemeljitev ukrepa: 
Naravne danosti v regiji, predvsem obsežna gozdna bogastva in od tu velike količine še ne 
izkoriščene biomase, kažejo na velike možnosti v smislu izkoriščanja obnovljivih virov 
energije. V Zgornji Vipavski dolini in na novogoriškem območju pa ostajajo neizkoriščeni 
potenciali sončne energije. Učinki izvajanja ukrepa se bodo kazali v izboljšanju ekonomske 
moči podeželskega prebivalstva in ohranitvi okolja. 
Rezultati ukrepa bodo investicije v izkoriščanje obnovljivih virov energije in biomase. 
Ukrep se bo sofinanciral tudi iz 2. in 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013. 
 
Kazalnik: 

1. število investicij v izkoriščanje obnovljivih virov energije 
 
Nosilci: občine, zasebniki, RRA 
 
Partnerji: Zavod za gozdove Tolmin, Soško gozdno gospodarstvo 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvajal skladno z letnim programom dela RRA od leta 2008 naprej. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS / 150 200 150 100 100 100 
Lokalne skupnosti / 60 80 60 40 40 40 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

/ 90 120 90 60 60 60 

Skupaj / 300 400 300 200 200 200 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: ni predlogov regionalnega pomena. 
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Ukrep 4.3.2  Izboljševanje gospodarske vrednosti gozdov 
 
Cilj ukrepa je ohranjanje ekološke in socialne vrednosti gozdov. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Gozdovi pokrivajo 63 % celotne površine regije. Gozdarstvo je tako za regijo izredno 
pomembna gospodarska dejavnost. Predpogoj za gospodarno koriščenje in vzdrževanje 
gozdov so varne in dostopne gozdne poti, trenutno stanje pa kaže, da odprtost gozdov v 
regiji ni zadovoljiva. Izvajanje ukrepa bo vplivalo na vzpostavitev partnerskega odnosa med 
lastniki, strokovnimi in gospodarskimi gozdnimi službami, kar bo lastnikom gozdov 
posledično prinašalo pomemben dodaten vir dohodka. 
Rezultati ukrepa bodo investicije v ureditev gozdne infrastrukture. 
Pri izvajanju tega ukrepa računamo pretežno na sofinanciranje iz 2. osi Programa razvoja 
podeželja 2007–2013. 
 
Nosilci: Zavod za gozdove Tolmin, Soško gozdno gospodarstvo Tolmin 
 
Partnerji: občine, lastniki gozdov 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvaja skladno z letnim programom dela RRA od leta 2008 naprej. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS / 180 180 180 160 140 120 
Lokalne skupnosti / 112,5 112,5 112,5 100 87,5 75 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

/ 157.5 157.5 157.5 140 122,5 105 

Skupaj / 450 450 450 400 350 300 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: ni predlogov regionalnega pomena. 
 
 
Ukrep 4.3.3  Revitalizacija objektov in spomenikov kulturne dediščine ter ohranjanje 

ljudskega izročila in identitete podeželja 
 
Cilj ukrepa je ohranitev kulturne dediščine in identitete posameznih ruralnih območij. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Snovna in nesnovna kulturna dediščina sta poleg kmetijske dejavnosti pomembna 
oblikovalca podeželskega prostora tako v fizičnem kot tudi družbeno-kulturnem pomenu. Na 
tej identiteti mora podeželje graditi svojo prepoznavnost. Z izvajanjem ukrepa se bo povečala 
privlačnost podeželja za potencialne obiskovalce, pomembno pa bo projekt vplival na 
ohranitev in prenos izročila na naslednje rodove. 
Pričakovani rezultati so obnovljeni in na novo vzpostavljeni objekti kulturne dediščine ter 
izvedeni projekti ohranjanja ljudskega izročila. 
 
Kazalnik: 

- število obnovljenih in oživljenih objektov kulturne dediščine 
 
Nosilec: RRA 
 
Partnerji: občine, lokalne razvojne agencije, društva, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, muzeji, društva 
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Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvajal celotno obdobje 2007–2013 po letnih programih, ki jih bo RRA 
usklajevala z izvajalci. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS 1.275 1.625 1.650 1.600 1.450 900 580 
Lokalne skupnosti 500 640 640 640 580 360 232 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

775 985 1.010 960 870 540 348 

Skupaj 2.550 3.250 3.300 3.200 2.900 1.800 1.160 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: 
 

Nosilec Naziv 
Vrednost  
(v EUR) 

Obdobje izvajanja 

RRA in partnerji 
Ohranjanje in vrednotenje naravne in 
kulturne dediščine 

18.160.732 2007 naprej 

 
 
Ukrep 4.3.4  Ohranjanje narave in kulturne krajine 
 
Cilja ukrepa sta spodbujati razvoj naravi prijaznih dejavnosti, ki vplivajo na zaščito in 
ohranjanje kulturne krajine, ter smotrna raba naravnega okolja. 
 
Utemeljitev ukrepa 
Kmetijstvo in gospodarjenje z gozdom sta bila od nekdaj pomembna oblikovalca podeželskih 
prostorov. Z opuščanjem kmetijske rabe se mnoga območja zaraščajo, kar vodi v slabšanje 
videza kulturne krajine. Z izvajanjem ukrepa bo podeželje ohranjalo svoje posebnosti in s 
tem privlačnosti. Pričakovani rezultati ukrepa so investicije v ohranjanje videza kulturne 
krajine ter projekti zaščite, urejanja, priprave programov primerne rabe in promocije 
varovanih in zavarovanih območij, predvsem parkov in Nature 2000. 
 
Kazalnika: 

- število projektov, ki vplivajo na ohranitev kulturne krajine 
- število obdelanih kmetijskih površin (ha) glede na vse kmetijske površine 

 
Nosilci: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Zavod za gozdove Tolmin, RRA, Triglavski 
narodni park. 
 
Partnerji: nosilci kmetijskih dejavnosti, združenja 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep se bo izvaja skladno z letnim programom dela RRA od leta 2008 naprej. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU + RS / 37,5 37,5 115 115 150 175 
Lokalne skupnosti / 3,75 3,75 11,5 11,5 15 17,5 
J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

/ 33,75 33,75 103,5 103,5 135 157,5 

Skupaj / 75 75 230 230 300 350 

 
Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Okvirni razvojno-investicijski projekti: ni predlogov regionalnega pomena. 
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Nosilec Naziv 
Vrednost  
(v EUR) 

Obdobje izvajanja 

RRA in partnerji Kulturna krajina za danes in za jutri 540.000 2007 naprej 
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Razvojna prioriteta 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj 
ter uravnotežena in kvalitetna 
infrastrukturna opremljenost regije 

 
Strateški cilji regije na področju prostorskega razvoja, varstva okolja in infrastrukturne 
opremljenosti regije so 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. 
 

Kazalnik: 
Začetno stanje 

leta 2005 
Končno stanje 

leta 2013 
1. Obseg oziroma povečanje okoljskih in infrastrukturnih 
investicij 
* izračun: tekoče leto*100/izhodiščno leto – izraženo z 
indeksom 

100 170 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov MOP, MP in 

občin 
 
Način umešanja projektov v posamezne ukrepe: 
Prioritetne regionalne projekti so se oblikovali skozi postopek javnega povabila k pripravi 
predlogov projektov v regiji v okviru regionalnega razvojnega programa in uskladitve prejetih 
predlogov projektov v odboru za trajnostni okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije. 
Nekateri projektni predlogi so logično nadaljevanje dela v iztekajočem programskem obdobju 
posameznih projektnih delovnih skupin (ravnanje z odpadki, okoljsko planiranje ...). 
 
 

Program 5.1 CELOVIT PROSTORSKI RAZVOJ REGIJE 

 
Cilj programa je zagotoviti in uresničevati celovito regionalno prostorsko planiranje v 
povezavi s posameznimi sektorji z namenom celovitega prostorskega razvoja regije. 
 

 

Kazalnik: 
Začetno stanje 

leta 2005 
Končno stanje 

leta 2013 
1. Število regionalnih strokovnjakov, vključenih v 
regijsko prostorsko planiranje (* izraženo z vrednostjo) 

3 7 

2. Delež vključevanja lokalnih skupnosti 100 100 
3. Število programov in planskih/načrtovalskih 
regionalnih projektov 

1 10 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1 do 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov občin 
 
 
Ukrep 5.1.1 Vzpostavitev in delovanje regijskega prostorskega načrtovanja in 

geoinformacijskega sistema regije 
 
Cilj ukrepa je povezano delovanje lokalnih skupnosti pri prostorskem načrtovanju z 
namenom uresničevanja celovitega trajnostnega prostorskega razvoja regije. 
 
Izhodišče: 
Načrtovanje prostora je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Vsekakor prostorsko načrtovanje na 
lokalni ravni usmerja država z obveznimi izhodišči in zakonodajo, ki predvideva tudi 



 
145 

145 

regionalno/medobčinsko raven planiranja. Na Severnem Primorskem (v Goriški statistični 
regiji) se z namenom priprave strokovnih izhodišč za regionalno prostorsko planiranje ter z 
namenom povezovanja občin pri prostorskem načrtovanju v letu 2006 izvaja čezmejni projekt 
Regijsko prostorsko načrtovanje v čezmejnem prostoru Slo/I – Transland, ki bo predlagal 
možne rešitve glede povezovanja občin in strokovne podlage. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- izboljšati medobčinsko/regionalno sodelovanje pri prostorskem načrtovanju, 
- vzpostaviti neformalno/formalno povezavo med lokalnimi skupnostmi, 
- izdelati strokovne podlage in izhodišča za prostorsko načrtovanje na regionalni ravni. 

 
Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti in razvojne agencije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.1.1 traja celotno programsko obdobje (2007–2013). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 177 177 177 177 177 177 177 

Lokalne skupnosti 177 177 177 177 177 177 177 

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri        

Skupaj 354 354 354 354 354 354 354 

 

 
Geografsko območje: Severna Primorska (Goriška statistična regija) z navezavami na 
sosednja in čezmejno območje 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

ICRA 
Regijsko prostorsko načrtovanje – 
Transland 

1.022.324 2007–2013 

RRA 
Četrta razvojna os – umeščanje 
dejavnosti in investicij v prostorske in 
izvedbene dokumente 

1.460.463 2007–2013 

RRA v sodelovanju s 
strokovnimi institucijami 
(Geodetska uprava ...) 

Vzpostavitev GIS regije 334.000 2008–2013 

 
 
Ukrep 5.1.2 Večanje kakovosti bivanja v naseljih s poudarkom na načelih 

trajnostnega razvoja 
 
Cilj ukrepa je sistematično načrtovanje in urejanje javnih odprtih površin v urbanem in 
ruralnem območju, skladno z dejavnostmi. 

 
Izhodišče 
Mestna, trška in vaška jedra ter odprti javni prostori so pomemben prostorski element, saj 
vplivajo na razvoj podjetništva, turizma, družbenih dejavnosti in kvaliteto življenja 
prebivalcev. Ukrep vključuje načrtovalske aktivnosti, izvedbo investicij v obnovo površin ter 
revitalizacijo z uvedbo načrtnega upravljanja. Prav tako je v regiji treba predvideti integralne 
programe revitalizacije in trajnostnega razvoja na podlagi obveznih in neobveznih izhodišč 
EU. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- trajnostni razvoj mestnih in podeželskih območji, 
- urejena mestna, trška in vaška jedra ter drugi odprti prostori, 
- uvajanje managementa prostora. 
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Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti in razvojne agencije po subregijah 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.1.2 traja celotno programsko obdobje (2007–2013). 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 600 600 1.200 1.200 1.200 600 600 

Lokalne skupnosti 200 200 400 400 400 200 200 

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri        

Skupaj 800 800 1.600 1.600 1.600 800 800 

 
Geografsko območje: Severna Primorska (Goriška statistična regija) z navezavami na 
sosednja in čezmejno območje 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Občina Ajdovščina v 
sodelovanju z 
občinami v regiji 

Urejanje javnega prostora – priprava celovitega 
programa razvoja javnih odprtih prostorov mest, 
trgov in vasi, ob upoštevanju načel trajnostnega 
razvoja 

3.000.000 2007–2011 

 
 

Program 5.2 OPTIMALNO VARSTVO OKOLJA 
 
Cilji programa so 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. 
 

Kazalniki: 
Začetno stanje 

leta 2005 
Končno stanje 

leta 2013 
1. Višina sredstev za projekte/investicije v okoljsko 
infrastrukturo in projekte 
(* izračun: tekoče leto*100/izhodiščno leto – izraženo z 
indeksom) 

100 170 

2. Delež prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem  53 80 
3. Delež prebivalcev priključenih na ČN 57 75 
4. Število okoljevarstvenih regionalnih projektov v izvajanju  2 7 
5. Delež zavarovanih območij glede na celotno površino regije 6,6 32 

6. Obseg oz. višina izdatkov za preventivne in sanacijske 
projekte potresov, plazov in erozij 
(*izračun: tekoče leto *100/izhodiščno leto) 

100 80 

7. Delež prebivalcev priključenih na javni vodovodni sistem 89 92 
8. Delujoč regijski sistem ravnanja z odpadki 0 1 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov ARSO in lokalnih 

skupnosti 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov SURS in 

komunalnih podjetij 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov SURS in 

komunalnih podjetij 
- kazalnik 4: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov regionalnih 

institucij in lokalnih skupnosti 
- kazalnik 5: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi podatkov SURS 
- kazalnik 6: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi podatkov lokalnih 

skupnosti in MOP 
- kazalnik 7: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi podatkov SURS 
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- kazalnik 8: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi podatkov lokalnih 
skupnosti 

 
 
Ukrep 5.2.1 Varstvo in razvoj okoljskega kapitala 
 
Cilj ukrepa je vzpostaviti povezovanje lokalnih skupnosti in strokovnih institucij na področju 
varovanja in razvoja okolja (okoljskih vrednot) z namenom doseganja kvalitetnega stanja 
okolja in reševanja skupnih okoljskih težav. 
 
Izhodišče 
Za območje regije so značilni sorazmerno ohranjeno in kvalitetno okolje ter bogata krajinska 
in biotska pestrost. Z načrtnim varovanjem in ustreznimi ukrepi ter pripravo integriranih 
programov trajnostnega razvoja (EMAS, Agenda 21 ...) bo regija ohranila kvalitetno okolje 
oziroma izboljšala stanje posameznih okoljskih vrednot. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- večja okoljska zavest prebivalcev, 
- sonaravni razvoj regije, 
- odpravljanje posledic starih okoljskih bremen, 
- vzpostavljeno evropsko raziskovalno-izobraževalno središče za proučevanje živega 

srebra in drugih kovin. 
 
Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Zavod 
RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Novi Gorici, 
Rudnik živega srebra d.o.o. v zapiranju, CuBiST Inštitut za kreativne študije 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.2.1 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 999 999 1.998 1.998 1.998 999 999 

Lokalne skupnosti 666 666 1.332 1.332 1.332 666 666 

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri        

Skupaj 1.665 1.665 3.330 3.330 3.330 1.665 1.665 

• brez programa popotresne obnove v Zgornjem Posočju 
 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica in 
občine v regiji 

Sonaravni razvoj okolja – razvoj 
modela za spremljanje in načrtovanje 
sonaravnega trajnostnega razvoja 
okolja 
Projektiranje in izgradnja kontrole 
onesnaženosti zraka čezmejne 
goriške regije na območju ožje 
Goriške 

6.000.000 2007–2013 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica 

Zdravo in čisto okolje – ozaveščanje 
prebivalstva, izobraževanje in 
promocija 

600.000 2007–2013 

Občina Idrija/Rudnik živega 
srebra v zapiranju 

Celovit program okoljske sanacije za 
odpravljanje posledic rudnika živega 
srebra 

10.000.000 2007–2013 

Konzorcij občin 
Program odstranjevanja azbestnih 
materialov iz okolja 

1.250.000 2007–2013 

Občine Zgornjega 
Posočja/MOP 

Odpravljanje posledic potresa  2007–2013 
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Konzorcij občin 
Preventivni ukrepi in sanacije pred 
zemeljskimi plazovi in podori 

10.000.000 2007–2013 

 
 
Ukrep 5.2.2 Varovanje, razvoj in upravljanje varovanih območij 
 
Cilja ukrepa sta načrtno in celovito varovanje ter razvoj varovanih območij v regiji. 
 
Izhodišče ukrepa je v nacionalnih strategijah in programih, predvsem v Nacionalnem 
programu varstva okolja. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- z ukrepom želimo zagotoviti trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in naravnimi 
danostmi ob usklajevanju različnih interesov na obravnavanem območju, 

- izdelan integralen načrt upravljanja povodja reke Soče, 
- izdelane strokovne podlage za ustanovitev regijskega parka Nanos-Trnovski gozd. 

 
Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti, regionalne razvojne in strokovne institucije, 
ministrstva 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.2.2 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 704,65 1.409,30 2.113,95 2.113,95 2.818,60 2.818,60 2.113,95 

Lokalne skupnosti 99,48 198,96 298,44 298,44 397,92 397,92 298,44 

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri 24,87 49,74 74,61 74,61 99,48 99,48 74,61 

Skupaj 829 1.658 2.487 2.487 3.316 3.316 2.487 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) in 
posamezna območja v regiji (Trnovsko-Banjška planota, Porečje reke Soče ...) 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

PRC Integralno upravljanje porečja reke Soče 10.000.000 2007–2010 

Občina Ajdovščina (Idrija, 
Nova Gorica) 

Regijski park Nanos-Trnovski gozd 
(vzpostavitev in delovanje) 

2.900.000 2007 –2013 

Triglavski narodni park 
Ustvarjanje pogojev za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot ter skrb 
za razvoj dejavnosti na območjih 

4.180.000 2007–2013 

Občina Komen – 
medregijsko 

Razvoj orodij za celovito varstvo 
zavarovanih območij s poudarkom na krasu 

400.000 2007–2013 

 
 
Ukrep 5.2.3 Varovanje vodnih virov in vodooskrba s kvalitetno pitno vodo 
 
Cilj ukrepa je zagotoviti urejeno oskrbo območja s kakovostno pitno vodo, preprečiti posege 
in onesnaženja na vodozbirnih območjih in v vodno okolje, zagotoviti zaščito in racionalno 
rabo vodnih virov. 
 
Izhodišče 
Za oskrbo s pitno vodo se uporablja večinoma konvencionalne vire pitne vode, kot so zajetja 
v vodonosnikih in na izvirih. Stanje glede varovanja (zaščite) vodnih virov se v regiji 
izboljšuje, predvsem z vidika zavarovanja posameznih zajetij. Onesnaženja vodnih virov so v 
večini posledica neosveščenosti javnosti in njenega neustreznega obnašanja. Varovanje 
vodnih virov je eno od glavnih načel trajnostnega razvoja. Za nemoteno oskrbo s pitno vodo 
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je nujno varovanje tako obstoječih vodnih virov kot vodnih virov, ki so predvideni za uporabo 
v prihodnosti. Povprečna izguba vode v vodovodnih sistemih je ocenjena na 35–40 %. Del 
izgub se porabi za nadzor požarne vode, ostale zaradi dotrajanih in nekakovostnih 
vodovodnih sistemov. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- ureditev oskrbe prebivalstva s kvalitetno pitno vodo, 
- posodobljeni vodovodni sistemi. 

 
Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti in javne gospodarske družbe 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.2.3 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 4.794,40 9.588,80 9.588,80 9.588,80 4.794,40 4.794,40 4.794,40 

Lokalne skupnosti 1.198,60 2.397,20 2.397,20 2.397,20 1.198,60 1.198,60 1.198,60 

J-Z partnerstvo, 
zasebni, ostali viri 

       

Skupaj 5.993 11.986 11.986 11.986 5.993 5.993 5.993 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) in 
posamezna območja v regiji 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Vodovodi Gorica (MO 
Nova Gorica, Ajdovščina, 
Brda, Kanal) 

Vodooskrba Trnovsko-Banjške planote in 
Vipavske doline 

10.000.000 2007–2010 

Konzorcij občin SZ dela 
regije (Komunala Tolmin) 

Čista Soča – Zagotavljanje kvalitetne 
oskrbe s pitno vodo 

10.000.000 2007–2013 

Zavod za zdravstveno 
varstvo 

Vzpostavitev celovitega sistema 
upravljanja in varovanja vodnih virov in 
vodovodnih sistemov 

3.580.000 2007–2013 

Občina Idrija Povezava naselij z daljinskim vodovodom 3.350.000 2007–2013 

 
 
Ukrep 5.2.4 Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 
  
Cilj ukrepa je zmanjšati obremenitve okolja z odpadnimi in padavinskimi vodami, in sicer s 
povečanjem deleža priključenih gospodinjstev na javni kanalizacijski sistem/ČN. 
 
Izhodišče ukrepa 
Delež priključenih gospodinjstev na kakovosten kanalizacijski sistem v regiji ni na zadovoljivi 
ravni, tako v strnjenih naseljih kot na podeželju. Čiščenje odpadnih voda pri okoli 70 % 
prebivalcev poteka na različne načine. 
 
Želeni učinki in rezultati: z ukrepom želimo izboljšati kvaliteto kanalizacijskih omrežij, 
pokritost območja s kanalizacijskimi omrežji ter izboljšati stanje (obseg) čiščenja odpadnih 
voda. 
 
Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti, javne gospodarske družbe 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.2.4 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
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Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 7.480 7.480 11.220 14.960 14.960 11.220 7.480 

Lokalne skupnosti 1.320 1.320 1.980 2.640 2.640 1.980 1.320 

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri        

Skupaj 8.800 8.800 13.200 17.600 17.600 13.200 8.800 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) in 
posamezna območja v regiji 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

Vodovodi Gorica (MO Nova 
Gorica, Ajdovščina, Vipava, 
Šempeter-Vrtojba, Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko) 

Študija o vzrokih za onesnaženje reke 
Vipave in njenih pritokov s pripravo 
predlogov za saniranje stanja 
Celovito urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v porečju 
reke Vipave 

29.500.000 
+ ČN Vrtojba 
(12.600.000) 

2007–2010 

Konzorcij občin SZ dela regije 
(Komunala Tolmin) 

Čista Soča – Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda 

48.000.000 2007–2013 

 
 
Ukrep 5.2.5 Gospodarno ravnanje z odpadki 
 
Cilji ukrepa so vzpostaviti učinkovit regijski sistem za zbiranje in predelavo odpadkov, 
zmanjšati obremenitve okolja, preučiti in uvesti snovno in energetsko izkoriščanje odpadkov 
z ekološko neoporečnimi tehnologijami ter dvigniti zavest in izobraženost prebivalstva glede 
odnosa in ravnanja z odpadki. 
 
Izhodišče 
Ključno področje varstva okolja je ravnanje z odpadki, ki ga predpisujejo tako evropske kot 
nacionalne smernice. Stanje na področju zbiranja in ravnanja z odpadki se je glede na stanje 
v letu 2002 izboljšalo (uvajanje ločenega zbiranja in odvoza odpadkov, posodabljanje 
odlagališč in vzpostavljanje zbirnih centrov). Dogovori med lokalnimi skupnostmi in 
komunalnimi podjetji o regionalnem povezovanju na področju zbiranja in ravnanja z odpadki 
se pričenjaj v letu 2006 konkretizirati. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- opredeljena lokacija in vzpostavljeni pogoji za regijsko odlagališče odpadkov, ki bo 
zagotavljalo nadzor nad sprejemom in odlaganjem odpadkov, nadzorovalo vplive na 
okolje ter ravnanje z odpadki v smislu snovne izrabe in zmanjšanja deleža odlaganja 
biorazgradljivih odpadkov in bo imelo zadostne razpoložljive prostorske kapacitete, 

- izboljšanje stanja okolja. 
 
Nosilci in partnerji: MO Nova Gorica v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Nova Gorica 
ter ostalimi lokalnimi skupnostmi in komunalnimi podjetji v regiji 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.2.5 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 3.750 8.500 11.250 7.500 3.750 1.875 1.875 

Lokalne skupnosti 1.250 2.500 3.750 2.500 1.250 625 625 

J-Z parnterstvo, zasebni, ostali viri        

Skupaj 5.000 10.000 15.000 10.000 5.000 2.500 2.500 

 

Geografsko območje izvajanja: celotna regija 
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Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv vrednost (v EUR) obdobje izvajanja 

Konzorcij občin Severne 
Primorske (koordinator KP 
Nova Gorica) 

Regijski sistem ravnanja z odpadki – 
RSGO – odlagališče 

50.000.000 2007–2013 

 
 

Program 5.3 URAVNOTEŽENA IN KVALITETNA JAVNA GOSPODARSKA IN 
INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA REGIJE 

 
 
Cilji programa so 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 bo regija skušala preiti z modalnega razreza prometa k 
okoljsko in energetsko varčnejšim oblikam prometa na lokalni in regionalni ravni. 
 

Kazalnik: 
Začetno stanje 

leta 2005 
Končno stanje 

leta 2013 

1. Dolžina obnovljenih lokalnih cest 
(* dolžina rekonstrukcij v tekočem letu/dolžina vseh lokalnih 
cest – delež) 

10 35 

2. Dolžina posodobljenega in novozgrajenega državnega 
cestnega omrežja 
(*dolžina regionalnih cest s sodobnim cestiščem po 
mednarodnem standardu/dolžin vseh regionalnih cest – 
delež) 

15 45 

3. Dolžina urejenih daljinskih kolesarskih poti – vrednost v km 4 50 
4. Število izdelanih strokovnih podlag in načrtovalskih 
dokumentov regionalnega pomena 

0 5 

 
Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov SURS in lokalnih 

skupnosti 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov SURS 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov SURS 
- kazalnik 4: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi podatkov lokalnih 

skupnosti in MOP ter MP 
 
 
Ukrep 5.3.1 Vzpostavitev uravnoteženega omrežja cestnih povezav med poseljenimi 

območji znotraj regije ter navezavami na sosednje in čezmejno regijo 
 
Cilj ukrepa je dvig in zagotavljanje kakovosti lokalnega/občinskega cestnega omrežja z 
namenom zagotavljanja ustreznih potovalnih časov ter varnosti prebivalcev in obiskovalcev 
regije. 
 
Izhodišče 
Neustrezne prometne povezave onemogočajo zadovoljiv pretok ljudi, blaga in storitev znotraj 
regije in navzven. Posledica je stagnacija odročnih delov regije in izseljevanje. Zaradi težje 
dostopnosti je otežen razvoj gospodarskih dejavnosti in turizma ter s tem tudi zaposlovanja. 
Mladi po končanem izobraževanju ostajajo v večjih zaposlitvenih središčih, kar slabša 
demografsko sliko predvsem severozahodnega dela regije. Dnevne migracije z osebnimi 
avtomobili pa obremenjujejo glavne prometne povezave in okolje. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- vzpostaviti kvalitetno cestno infrastrukturo, ki bo ustrezala varnostnim normativom, 
- opredeliti cilje trajnostnega prometa in različne možnosti dostopnosti do javnih vsebin 

(trajnostna mobilnost), 
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- zagotoviti usklajeno načrtovanje in izvajanje izboljšav, rekonstrukcij in novogradenj na 
lokalnem in državnem cestnem omrežju ter ugotoviti možnosti varčnejše mobilnosti. 

 
Nosilci in partnerji ukrepa: posamezne ali povezane lokalne skupnosti, Ministrstvo za 
promet RS (MP) in Direkcija RS za ceste (DRSC) 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.3.1 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 11.367,45 11.367,45 11.367,45 11.367,45 11.367,45 11.367,45 7.578,30 

Lokalne skupnosti 3.789,15 3.789,15 3.789,15 3.789,15 3.789,15 3.789,15 2.526,10 

J-Z partnerstvo, zasebni, 
ostali viri 

       

Skupaj 15.156,60 15.156,60 15.156,60 15.156,60 15.156,60 15.156,60 10.104,40 

 

Geografsko območje izvajanja: celotna regije 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Občina Idrija 
Izboljšanje lokalnega cestnega omrežja 
na SZ delu Severne Primorske z 
možnostjo razširitve na JZ del regije 

100.000.000 2007–2013 

Občina Ajdovščina/DRSC 
Turistično-gospodarska cesta Adria 
Alpika 

1.044.000 2007 –2013 

 
 
Ukrep 5.3.2 Participativno načrtovanje državne prometne infrastrukture in daljinskih 

kolesarskih poti 
 
Cilja ukrepa sta učinkovita povezanost in boljša dostopnost. 
 
Izhodišče 
Prometna dostopnost regije je v primerjavi z ostalimi deli Slovenije slaba. Načrtovanje 
razvoja prometne infrastrukture in načrtovanje izvedbe se ne moreta odzivati le na trenutne 
potrebe po novi infrastrukturi (povpraševanje), temveč morata slediti dolgoročnim oziroma 
strateškim razmislekom. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- (so)načrtovanje državne prometne, predvsem cestne infrastrukture, 
- vpliv na dinamiko posodabljanja državnega cestnega omrežja, 
- izgradnja daljinske kolesarske povezave Nova Gorica–Most na Soči–Idrija. 

 
Nosilci in partnerji: MP in DRSC, Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) ter lokalne 
skupnosti 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.3.2 se bo izvajal v obdobju 2007–2012. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 281,40 562,80 562,80 562,80 562,80 281,40  

Lokalne skupnosti 93,80 187,60 187,60 187,60 187,60 93,80  

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri        

Skupaj 375,20 750,40 750,40 750,40 750,40 375,20  
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Geografsko območje izvajanja: celotna regija 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

MOP/MP 
Konzorcij občin na ožjem 
goriškem območju 

Četrta razvojna os – infrastruktura 
Projektiranje in izvedba primarnega 
cestnega omrežja na ožjem Goriškem 

2.500.000 2007–2010 

MP/DRSC/lokalne 
skupnosti 

Načrtovanje in izgradnja obvoznic in 
regionalnih povezav 

 2007–2013 

MO Nova Gorica v 
sodelovanju z ostalimi 
občinami 

Načrtovanje in izgradnja daljinskih 
kolesarskih povezav 

2.000.000 2007–2012 

 
 
Ukrep 5.3.3 Izboljšanje in razvoj železniške infrastrukture in prometa ter 

infrastrukture za zračni promet 
 
Cilji ukrepa so izboljšanje stanje železniške infrastrukture, njen razvoj ter povečanje 
dostopnosti in mobilnosti regije z zračnim prometom. 
 
Izhodišče 
Železniška infrastruktura v regiji je zastarela in nerazvita. Smiselno je vzdrževanje in 
posodabljanje proge, skladno z načrtovanim razvojem turizma v Zgornjem Posočju in 
podjetništva v Zgornji Vipavski dolini. Železnica Soškega koridorja je arhitektonski spomenik, 
ponuja izjemne panoramske vožnje, zato je poudarek pri revitalizaciji Soškega koridorja na 
razvoju potniškega in turističnega prometa (potniški vlak, avtovlak, muzejski vlaki), 
mednarodnih povezavah (Italija, Avstrija) in razvoju dejavnosti ob progi (železniške postaje). 
Poseben potencial so tehnični in kulturni železniški objekti. 
V regiji delujeta dve manjši letališči, ki se navezujeta na turistično dejavnost in se 
spogledujeta z izzivi internacionalizacije. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- opredeliti razvojno vlogo Soške železniške proge, 
- pripraviti program razvoja letališč. 

 
Nosilci in partnerji ukrepa so Slovenske železnice, resorna ministrstva, lokalne skupnosti in 
druge zainteresirane institucije ter letališča 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.3.3 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 249,99 249,99 249,99 259,97 259,97 259,97  

Lokalne skupnosti 83,33 83,33 83,33 129,98 129,98 129,98  

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri    43,33 43,33 43,33  

Skupaj 333,32 333,32 333,32 433,28 433,28 433,28 2.299,80 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) in 
posamezna območja/trase v njej 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

MO Nova Gorica, 
Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko ... 

Študija o dolgoročni uporabnosti železniške 
povezave 

12.518 2007–2010 
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Občina Bovec in Aero klub 
Josip Križaj 

Posodobitev in razvoj športnih letališč 1.300.000 2007–2013 

Slovenske železnice 
Posodobitev in razvoj železniške 
infrastrukture in prometa 

? 2007–2013 

 
 
Ukrep 5.3.4 Razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture 
 
Cilja ukrepa sta vzpostavitev širokopasovnega omrežja in večja uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije v poslovne namene in namene javne uprave. 

 
Izhodišče 
Neustrezne informacijske povezave zunaj regionalnega in občinskih središč 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. 
 
Želeni učinki in rezultati: 

- učinki ukrepa se bodo kazali v večji dostopnosti do informacijske tehnologije ter v 
informacijsko-komunikacijski razvitosti družbe. 

 
Nosilci in partnerji: lokalne skupnosti in zasebni sektor 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.3.4 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 3.756 9.312 9.312 9.312 3.756 3.756 3.756 

Lokalne skupnosti 1.878 4.656 4.656 4.656 1.878 1.878 1.878 

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri 626 1.552 1.552 1.552 626 626 626 

Skupaj 6.260 15.520 15.520 15.520 6.260 6.260 6.260 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) in 
posamezna območja/trase v njej 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje izvajanja 

Občina Šempeter-Vrtojba Goriška e-regija 62.600 2007–2013 

Operaterji omrežij 

Vzpostavitev 
širokopasovne 
infrastrukture za prenos 
podatkov in informacij 

 2007–2013 

 
 

Program 5.4 TRAJNOSTNA ENERGETIKA 

 
Cilji programa so zagotavljanje večje energetske samostojnosti regije, povečanje deleža iz 
obnovljivih virov pridobljene energije, izboljšanje izkoristka in zmanjšanje izgub toplotne 
energije. 
 

Kazalnik: 
Začetno stanje 

leta 2005 
Končno stanje 

leta 2013 
1. Število novih objektov za proizvodnjo obnovljivih virov 
energije – večje dimenzije 

0 2 

2. Delež obnovljivih virov energije 55 60 
3. Izdelane energetske zasnove – lokalne/regionalna 1 12 
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Način spremljanja kazalnikov: 
- kazalnik 1: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov lokalnih skupnosti 
- kazalnik 2: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov SURS 
- kazalnik 3: subjekt spodbujanja regionalnega razvoja na osnovi podatkov lokalnih skupnosti 
 
 
Ukrep 5.4.1 Kvalitetna oskrba z električno energijo, raba obnovljivih virov energije in 

uvajanje novih tehnologij za boljši izkoristek oziroma boljše parametre v 
energetiki 

 
Cilji ukrepa so: 

- povečana proizvodnja iz obnovljivih virov energije, racionalnejša raba energije ter dvig 
znanja in zavesti uporabnikov zanjo, 

- uvedba novih tehnologij za izboljšanje izkoristkov energije. 
 

Izhodišče 
V okviru ukrepa se bodo načrtovali in izvajali projekti, ki bodo odgovorili na nekatere zahteve 
in usmeritve predpisov EU in kjotskega sporazuma. Nacionalne in evropske energetske 
usmeritve namreč nagovarjajo uporabnike k učinkovitejši in racionalni izrabi energije. 
 
Rezultati izvajanja ukrepa se bodo kazali v: 

- novih energetskih objektih (manjši, srednji in večji), 
- večji okoljski ozaveščenosti, 
- uvajanju novih tehnologij pri večjih uporabnikih energije in porabnikih energentov, 
- izboljšanju toplotnih izolacij in sistemov za gretje in hlajenje pri manjših porabnikih. 

 
Nosilci in partnerji: Lokalna energetska pisarna GOLEA, Soške elektrarne, E3, Istrabenz 
energetski sistemi, lokalne skupnosti, privatni in javni sektor 
 
Terminska opredelitev izvajanja ukrepa: 
Ukrep 5.3.2 se bo izvajal v celotnem programskem obdobju 2007–2013. 
 
Pričakovani viri financiranja po letih: 
v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU + RS 
200 
60 

600 

520 
60 

1.200 

1.020 
60 

1.200 

250 
60 

1.200 

250 
600 

100 
600 

100 
600 

Lokalne skupnosti 40 40 40 40    

J-Z partnerstvo, zasebni, ostali viri 
1.800 
900 

4.680 
1.800 

9.180 
1.800 

2250 
1.800 

2.250 
900 

900 
900 

900 
900 

Skupaj 3.600 8.300 13.300 5.600 4.000 2.500 2.500 

 

Geografsko območje izvajanja: Severna Primorska (Goriška statistična regija) in 
posamezna območja/lokacije v regiji 
 
Prioritetni projekti: 
 

predlagatelj naziv 
vrednost 
(v EUR) 

obdobje 
izvajanja 

GOLEA/lokalne skupnosti 

Študije možnosti izrabe posameznih 
obnovljivih virov energije (raba alternativnih 
virov energije in upoštevanje načel varčne 
gradnje) 

400.000 2007–2010 

Lokalne skupnosti Energetske zasnove občinskih središč  2007–2013 

Soške elektrarne Načrtovanje in izgradnja HE  41.000.000 2007 in naprej 

Občina Vipava Elektrifikacija planote Nanos – II. faza 400.000 2007–2009 
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2.1.6 Projekti regije, predlagani v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih 2007–2013 
 
Konec septembra 2006 so med projekti, ki naj bi se izvajali v okviru Resolucije o nacionalnih 
razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 navedeni naslednji predlogi regije: 

- Gospodarski razvojni projekt IN PRIME na Goriškem, 
- Modernizacija prioritetne mreže državnih cest (v tem projektu je regija zastopana s 

prometno povezavo Ljubljana–Škofja Loka–Cerkno, ostale investicije se bodo 
dogovarjale z MP), 

- Goriški turistično-zabaviščni center (dokončna odločitev je odvisna od pogajanj s 
potencialnim investitorjem in od odločitve Vlade RS). 

 
V času priprave RRP smo na pobudo SVLR in RRA Gorenjske ter s sodelovanjem 
Triglavskega narodnega parka (TNP) in Posoškega razvojnega centra kot predlog za v 
Resolucijo sooblikovali še projekt »Vključevanje potencialov naravne in kulturne dediščine 
območja Triglavskega narodnega parka (TNP) za uravnotežen razvoj območja«. Projekt 
podpira SVLR, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje inMinistrstvo za gospodarstvo. 
 
V zadnjih dneh septembra 2006 pa je zelo intenzivna pobuda nekaterih nosilcev velikih 
turističnih investicij za pripravo projekta »Povezovanje naravnih danosti in obnovljivih 
virov energije za razvoj turistične destinacije Smaragdna pot«. V okviru tega projekta se 
bodo povezovale investicije v management regijske destinacije Smaragdna pot, v termalni 
turizem (Geoterme Tolmin, Terme Cerkno in Brda), zimski in letni športni turizem alpskih 
centrov Bovec (Kanin, Žaršče) in Cerkno (Črni vrh) ter HIT-ov kongresni center v Novi Gorici. 
Cilj projekta je vzpostavitev infrastrukture za evropsko prepoznavno turistično ponudbo na 
razvojno šibkejših območjih Goriške statistične regije. Regija bo pri tem izkoriščala svoje 
komparativne prednosti: ohranjeno okolje, bogastvo naravne in kulturne dediščine ter 
obnovljive vire energije. 
 
Severna Primorska (Goriška statistična regije) bo s svojimi razvojnimi agencijami aktivno 
vključena v oblikovanje in izvajanje predvsem: 

- projekta IN PRIME, ki je ključni regijski projekt na področju razvoja gospodarstva in 
znanja,  

- projekta Vključevanje potencialov naravne in kulturne dediščine TNP za uravnotežen 
razvoj območja, ki je tesno povezan s celostnim razvojem podeželja ter 

- projekta Povezovanje naravnih danosti in obnovljivih virov energije za razvoj turistične 
destinacije Smaragdna pot, ki se oblikuje kot ključni projekt razvojne prioritete 
Odličnost v turizmu. 

 
V vseh treh projektih se povezujejo prednostni regijski projekti navedeni v RRP Severne 
Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013. 
 
2.1.6.1 Razvoj gospodarskega projekta IN PRIME na Severnem Primorskem (v Goriški 
statistični regiji) 
 
Vsebina projekta, kot ga je predlagala regija 
 
Razvojna infrastruktura: 

- Primorski tehnološki park (Vrtojba, Ajdovščina) 
- Univerzitetni inkubator 
- Mrežni podjetniški inkubator 
- Tehnološki centri in inštituti, tehnološka jedra (Hidria, Iskra Avtoelektrika, Kolektor, ICIT, Gostol, 

Gopan, MIP, Design center ...) 

- Obrtno-poslovne cone 
 
Razvojni programi za nova in kakovostna delovna mesta: 

- Razvojni programi podjetij 
- Regijski razvojni sklad 

 
Znanje za razvoj: 

- Razvoj univerzitetnega središča regije 
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- Izgradnja infrastrukture za kampuse (študentski domovi, kadrovska stanovanja, spremljajoči objekti) 

- Kadrovski inkubator 
 
Cilji projekta 
 
Strateški cilj je spodbuditi inovativnost in hitrejši tehnološki razvoj v gospodarstvu ter povečati globalno 
konkurenčnost regije. 
 
Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom 
 
Severna Primorska (Goriška statistična regija) je četrta najbolj razvita statistična regija v Sloveniji. 
Regija si prizadeva uveljaviti model trajnostnega razvoja, ki vključuje prostorsko in regionalno skladen 
razvoj, kar pomeni spodbujanje ekonomskega razvoja, ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjševanje 
razvojnih razlik znotraj regije ter povečanje in ohranjanje regionalnega kapitala. Regija želi postati 
privlačnejša za gospodarska vlaganja in inovativne kadre. V tem trenutku delujejo v regiji gospodarske 
družbe, ki so na svojih področjih vodilne v svetu in lahko bistveno prispevajo k gospodarskemu 
razvoju regije. Vzpostavljajo se razvojna infrastruktura, podporno okolje ter programi izobraževanja in 
usposabljanja za krepitev znanj v podporo inovativnosti in tehnološkemu preboju območja. Regija ima 
izjemno ugoden strateški položaj in bo z dograditvijo avtocestnega križa ter četrte infrastrukturne osi 
povezana s celotno Evropo. Alternativa delovno intenzivnim panogam (tekstilni, obutveni, deloma 
pohištveni), ki so v regiji večinoma propadle, je predvsem v razvoju visokih tehnologij na področju 
strojne in elektro tehnologije, ki ima že bogato tradicijo, ter na razvoju mehatronike, energetike in 
manjših inovativnih podjetij, ki so se že uveljavila v globalnem gospodarstvu. Nujen pogoj za preboj je 
povezovanje gospodarstva in raziskovalno-znanstvenih institucij ter razvoj kadrov s strokovnimi in 
managerskimi znanji. 
 
Na kakšen način projekt odpravlja identificirane probleme oz. izkorišča ponujene priložnosti? 
 
Projekt IN PRIME je program dolgoročnega inovacijskega preboja Severne Primorske (Goriške 
statistične regije), ki predvideva vlaganja v razvojno infrastrukturo, znanje in pridobivanje novih 
kvalitetnih delovnih mest. To bomo dosegli z izgradnjo potrebne razvojne infrastrukture (četrta 
slovenska univerza s kampusi, tehnološki park, univerzitetni inkubator, mrežni podjetniški inkubator, 
tehnološki centri, inštituti in tehnološka jedra ...). Poleg tega bo v regiji v obdobju 2007–2023 potekala 
dograditev poslovno-gospodarskih con v skupni površini cca 650 ha. 
 
V okviru programa IN PRIME se bo podpiralo razvojne programe podjetij, usmerjene prioritetno v 
razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in v usposabljanje strokovnih kadrov (kadrovski 
inkubator). 
 
Projekt IN PRIME predvideva poleg infrastrukturnega dela in razvojnih programov podjetij tudi 
uvajanje novih oblik visokošolskega izobraževanja preko Univerze v Novi Gorici, Konzorcija za razvoj 
visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in sodobnih tehnologij na Primorskem, ter 
Visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega središča Primorske (VIRS). 
 
V okviru regije bo ustanovljen razvojni sklad za podporo novim inovativnim podjetjem. Ta sklad bo 
ustanovljen na podlagi že delujočih skladov za razvoj drobnega gospodarstva in koncesijske dajatve 
od igralništva. 
 
Učinki projekta 
 
S tem projektom bo ustvarjenih 2.600 novih kakovostnih delovnih mest in ustanovljena bodo nova 
visoko inovativna podjetja, ki bodo zaposlovala usposobljene in razvojno motivirane strokovnjake, 
predvsem na področju gospodarskih panog z visoko stopnjo dodane vrednosti in razvojno 
naravnanostjo. Do leta 2023 bo dosežena dodana vrednost, s katerimi bo regija dohitela sosednjo 
Furlanijo - Julijsko krajino. 
 
Ocenjena vrednost projektov do leta 2023 je 400 miljonov EUR. V Resoluciji se predvideva, da bi 
dobro pripravljen projekt lahko pridobil okrog 46 mio EUR evropskih in 8 mio EUR državnih sredstev. 
Ostalo bo morala zagotoviti regija z javnimi in zasebnimi viri ter javno-zasebnim partnerstvom. 
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2.1.6.2 Vključevanje potencialov naravne in kulturne dediščine območja Triglavskega 
narodnega parka (TNP) za uravnotežen razvoj območja 

 
Vsebina projekta, kot smo ga partnerji predlagali vladnim službam: 
 

- izgradnja mreže informacijskih centrov, postaj in točk TNP; 
- izgradnja in obnova parkovne infrastrukture; 
- izgradnja in obnova podporne infrastrukture v TNP; 
- obnova objektov kulturne dediščine; 
- izvedba podprojektov, potrebnih za upravljanje s TNP ter celotnim biosfernim območjem 

Julijskih Alp; 
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine; 
- izobraževanje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva ter širše javnosti o pomenu zavarovanih 

območij in varovanja narave nasploh; 
- revitalizacija visokogorja; 
- predelava, promocija in trženje lokalnih pridelkov in izdelkov. 
 

Izhodišča projekta 
 
1.  Območje slovenskih Julijskih Alp in TNP je: 

- raznolik naravni prostor; stičišče dveh velikih klimatskih območij – sredozemskega in 
kontinentalnega. Narava, njene danosti ter pojavne oblike so temelj vseh razmišljanj o prostoru 
Julijskih Alp. Narava je os in osnova obstoja TNP, spoštovanje njenih zakonov in krogotokov 
mora biti vodilo vsakemu ravnanju. 

- izjemen kulturni prostor; stičišče treh velikih kultur – slovanske, germanske in romanske, zato 
govori o sobivanju ljudi, njihovem razumevanju sveta skozi glasbo, jezik, verovanja, 
pripovedništvo, arhitekturo, načine gospodarjenja. To je dediščina, ki navdihuje modernega 
človeka, ko išče odgovore na najgloblja vprašanja o bivanju in ustvarjanju. 

- pomemben življenjski in gospodarski prostor; s preudarno rabo naravnih in kulturnih danosti 
so prebivalci in prebivalke skozi stoletja razvili visoko kulturo gospodarjenja in preživetja v 
Alpah, s svojim delom in življenjem so prostor zaznamovali v gospodarskem smislu – to je 
danes osnova za moderna delovna mesta v turizmu, obrti, kmetijstvu, gozdarstvu, industriji in 
naravovarstvu. 

- prostor za sprostitev duše in telesa; obiskovalcem in obiskovalkam s svojo raznolikostjo nudi 
številne možnosti za oddih, rekreacijo in duhovno sprostitev. 

2. Razvoj območja 

Za razvoj omenjenega območja je treba povezati in izrabiti lokalne in regionalne naravne, 
prostorske, gospodarske in človeške potenciale tako, da bo zagotovljena trajna raba naravnih 
virov in bodo poleg naravovarstvenih ciljev upoštevani tudi socialni in ekonomski cilji, posebno še 
v smislu ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest za prebivalce. 

3. Vizija JZ Triglavski narodni park 

Javni zavod Triglavski narodni park bo ugledna institucija evropskega pomena, vodilna sila pri 
iskanju strokovnih rešitev za ohranjanje narave in zagotavljanje naravnih virov ter koordinator 
razvojnih prizadevanj družbe na območju Julijskih Alp. 

4. Mednarodno povezovanje 

Širše območje TNP je del zaokroženega alpskega prostora, ki ima podobna razvojna izhodišča in 
tudi iste cilje v smislu varovanja ter izrabe potencialov naravne in kulturne dediščine. Prav na teh 
osnovah že obstajajo trdne povezave z zavarovanimi območji v sosednjih državah ter uglednimi 
evropskimi institucijami (Federacija EUROPARC, Mednarodna zveza za ohranitev narave (IUCN), 
Svetovna komisija za zavarovana območja (WCPA), UNESCO – MAB – Julijske Alpe). V 
mednarodnih projektih, ki so se ali se še izvajajo, sodelujejo narodni parki iz Italije, Francije in 
Avstrije (NP Nockberge, NP Hohe Tauern, NP Julijsko Predgorje, NP Les Ecrins). 

5. Regionalni razvojni program Gorenjske in Severne Primorske (Goriške statistične regije) 

Predstavniki različnih institucij in javnosti, ki so sodelovali pri pripravi regionalnih razvojnih 
programov 2007–2013 za Gorenjsko in Severno Primorsko (Goriško statistično regijo), se 
zavedajo pomena območja TNP ter v njegovem razvoju vidijo predvsem razvojno priložnost in 
prednost obeh regij. Izhodišče vseh dejavnosti in posegov na tem območju mora biti trajnostna 
raba naravnih virov, ohranjanje posebnosti območja ter gospodarski razvoj, ki gradi na teh 
izhodiščih in ustvarja delovna mesta za lokalno prebivalstvo. 
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Cilji projekta: 
 

- oblikovanje in izgradnja zaključene celote informacijskih točk na območju Julijskih Alp, vključno 
s sistemi, opremo in materiali, ki bo pomenila osnovo za kakovostno izvajanje izobraževanja in 
ozaveščanja javnosti, za lokalno okolje pa zanimivo popestritev turistične ponudbe; 

- ureditev parkovne in podporne infrastrukture; 
- zagotovitev boljših pogojev za upravljanje zavarovanega območja; 
- oblikovanje pogojev za trajnostni razvoj območja in s tem odpiranje nove dohodkovne možnosti 

lokalnemu prebivalstvu; 
- izvesti popolno (gradbeno, energetsko, ekološko) sanacijo objektov v visokogorju, upoštevajoč 

zakonodajo in sodobne smernice glede arhitekture, okoljevarstva, rabe obnovljivih virov energije 
ter trajnostnega razvoja nasploh; 

- revitalizacija in obnova pomembnih objektov kulturne dediščine in planin; 
- valorizacija kulturne in naravne dediščine za potrebe turizma; 
- coniranje varovanih območij (tudi za namene razvoja turizma); 
- višja prepoznavnost TNP in Slovenje kot turistične destinacije; 
- podpora razvoju, promociji in trženju lokalnih pridelkov in izdelkov; 
- okoljska razbremenitev alpskih dolin in jezer z načrtnim urejanjem prometnih režimov in 

uvajanjem okolju prijaznejših oblik transporta; 
- znotraj in na robu TNP spodbuditi razvoj malega podjetništva, ki podpira sonaravni razvoj, 

kulturno in naravno dediščino tega prostora. 
 

Priložnosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom: 
 

- pomanjkanje lokalne podjetniške dinamike;  
- pomanjkanje kakovostnih »atrakcij«, vezanih na naravno in kulturno dediščino; 
- klasična in TNP-ju neprilagojena in nespecializirana ponudba turističnih namestitev v območju 

Parka; 
- zastarela in nekonkurenčna infrastruktura, še posebej smučarskih centrov Vogel, Kobla in 

Pokljuka; 
- okoljske obremenitve čezmernega prometa/obiska v alpskih dolinah in ob jezerih; 

- premalo prepoznavna ponudba TNP ter prenizka integracija. 
 
Na kakšen način projekt odpravlja identificirane probleme oziroma izkorišča ponujene priložnosti? 
 
S podporo turističnemu razvoju na temeljih naravnih in kulturnih potencialov iz javnih sredstev ter s 
sodelovanjem z zasebnimi vlagatelji bo območje z novimi delovnimi mesti doseglo razvojni preboj. 
 
Učinki projekta 
 
Projekt bo prispeval k ohranjanju poseljenosti, varovanju narave znotraj TNP in večji konkurenčnosti 
turističnega območja Julijskih Alp, hkrati pa bo imel pomemben prispevek k turistični prepoznavnosti 
Slovenije in k višji dodani vrednosti v turizmu na širšem prostoru. 

V okviru tega programa se bo zagotovilo tudi sredstva za obnovo Šport hotela na Pokljuki, katerega 
večinski lastnik je RS. Strateški interes države je, da ostane v njeni večinski lasti in postane primer 
gostinsko-turističnega objekta, ki upošteva in spoštuje zahteve okoljevarstveno in kulturno občutljivega 
zavarovanega območja velike vrednosti. 
 
Predpogoji za uspešno izvedbo programa 
 
Ključen predpogoj za uspešno izvedbo programa je dobra projektna organizacija in zagotovitev kadrov 
v TNP-ju in obeh regijah, ki bodo koordinirali pripravo dvoletnih izvedbenih načrtov, skrbeli za pripravo 
projektne dokumentacije, spremljali realizacijo projektov ter pomagali pri iskanju dodatnih finačnih 
virov. 
 
Indikativna vrednost projekta je 150 mio EUR. Iz strukturnih sredstev, s katerimi bo razpolagala 
država, bi želeli za njegovo izvajanje pridobiti približno 50 mio EUR evropskih in 16 mio državnih 
sredstev, ostalo bodo morali zagotoviti regija in TNP iz javnih in zasebnih virov ter javno-zasebnega 
partnerstva. 
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2.2 ČEZMEJNO IN TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 
 
2.2.1 Izkušnje regije iz programov Phare Crossborder Cooperation (CBC) in Interreg 

IIIA 
 
Razvojne agencije in druge institucije Severne Primorske (Goriške statistične regije) so v 
obdobju od leta 1995 do leta 2005 aktivno sodelovale z Regionalno pisarno za čezmejno 
sodelovanje v Štanjelu in se prijavljale na razpise sklada Phare CBC Slovenija/Italija, od leta 
2004 naprej pa na razpise Interrega IIIA. V tem času so se sofinancirali predvsem projekti 
usposabljanja in vzpostavljanja regionalnih razvojnih struktur, priprava strategij in ukrepov za 
vzpostavitev podpornega okolja in spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij na 
območju celotne Primorske, investicije v vodooskrbo in čiščenje odpadnih voda (čistilne 
naprave in komunalna infrastruktura), projekti razvoja kmetijstva in lokalno tipičnih produktov 
podeželja, investicije v sanacijo maloobmejnih prehodov, partnerstvo med Novo Gorico in 
Gorico idr. 
 
Sodelovanje s partnerji čez mejo je bilo v teh projektih bolj simbolične narave, prispevali pa 
so k spoznavanju načinov delovanja in struktur na italijanski strani. Po naših ocenah je bil 
največji učinek projektov čezmejnega sodelovanja dosežen s projekti iz Sklada malih 
projektov. Preko njih so se vzpostavili – resda pretežno na lokalnem nivoju – resnično 
sodelovanje in skupne aktivnosti med partnerji na obeh straneh meje. Vsebine projektov so 
bile zelo različne: kulturno sodelovanje, skupno usposabljanje za male turistične ponudnike, 
vsebinsko raznoliko sodelovanje med strokovnimi institucijami in nevladnimi organizacijami, 
urejale so se tematske poti, učni in promocijski centri, pripravljalo se je skupne prireditve itd. 
Prav v te projekte se je slovenska manjšina v Videmski in Goriški pokrajini aktivno in 
uspešno vključevala. Večina teh projektov je krepila kulturno sodelovanje Slovencev na obeh 
straneh meje ter sodelovanje pri urejanju in skupni promociji tematskih poti. V prihodnje 
želimo nadgraditi to vrsto projektov s sodelovanjem pri razvoju podjetništva, celostnem 
razvoju podeželja, primerni rabi obnovljivih virov energije, turistični ponudbi, ohranjanju 
kulturne dediščine ter seveda tudi s kulturnim sodelovanjem. 
 
 
2.2.2 Vsebine čezmejnega sodelovanja v obdobju 2007–2013 
 
V Državnem razvojnem programu 2007–2013 je opredeljeno, da naj bi teritorialno 
sodelovanje omogočilo zmanjševanje razlik v razvitosti med slovenskimi in drugimi 
evropskimi regijami. Podpora bo usmerjena v: 

- spodbujanje razvoja obmejnih regij in zmanjševanje razvojnih razlik, 
- krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva, 
- spodbujanje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja ter čezmejno povezovanje univerz, 

podjetniških inkubatorjev in raziskovalnih institucij, 
- oblikovanje skupnih čezmejnih turističnih destinacij in integralnih čezmejnih turističnih 

produktov, 
- spodbujanje sodelovanja na področju okoljskih tehnologij, 
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti prebivalstva med mesti in podeželjem, 
- spodbujanje harmonizacije prostorskega načrtovanja in skupnih rešitev na področju zaščite 

naravne in kulturne dediščine, transportnih in logističnih rešitev, 
- spodbujanje sodelovanja na področju izobraževanja, 
- sodelovanje na področju upravljanja voda in ravnanja z odpadki.  

 
Hkrati s pripravo RRP potekajo tudi pogajanja s predstavniki Furlanije - Julijske krajine, 
Veneta in Emilie Romanie glede ključnih ciljev, ki jih bo podpiral Operativni program 
teritorialnega (čezmejnega) sodelovanja med Slovenijo in Italijo 2007–2013. Usklajevanje je 
težavno in predvidoma ne bo zaključeno do pozne jeseni. 
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Vsebine RRP 2007–2013, ki jih želi regija sofinancirati tudi iz sredstev teritorialnega 
sodelovanja z Italijo so naslednje: 
 
Prostor/Okolje: 

- ohranjanje in skupno upravljanje posebnih območij, vključenih v Naturo 2000; 
- razvoj zavarovanih območij in pomembnih naravnih območij v turistične namene; 
- skupno upravljanje vodnih virov; posodobitev vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav; 
- ukrepi za zmanjšanje naravnih nesreč; 
- spodbujanje in izraba obnovljivih virov energije (uporaba geotermičnih virov); 
- izboljšanje dostopnosti do javnih storitev na podeželju ter 
- krepitev povezav med mesti in podeželjem. 

 
Gospodarstvo: sodelovanje na vseh področjih, osredotočeno na spodbujanju tehnološkega 
razvoja in inovativnosti v vseh sektorjih: kmetijstvu, živilstvu, turizmu, javnih storitvah, 
izobraževanju in podjetjih. 
 
Na področju razvoja podeželja, kmetijstva in gozdarstva želi regija sodelovati predvsem na 
področju: 

- razvoja, skupne promocije in trženja kakovostnih tipičnih proizvodov z majhnim vplivom na 
okolje (okolju prijazna in ekološka pridelava, proizvodi s poreklom); 

- vzpostavljanja infrastrukture in skupnih struktur za razvoj čezmejnega podeželskega 
turizma (skupne tematske poti, ohranjanje in revitalizacija naravne in kulturne dediščine, 
skupni načrti upravljanja omrežij Nature 2000, sodelovanje med parki, skupne prireditve); 

- uporabe travne in gozdne biomase v energetske namene; 
- diverzifikacije kmetijskega gospodarstva z izboljšanjem dostopnosti gorskih območij; 
- dviga kakovosti ponudbe in storitev za prebivalstvo (izobraževanje, strokovno 

usposabljanje, skrb za ostarele in skupine s posebnimi potrebami) ter 
- postavitve lokalnih centrov za proizvodnjo in trženje izdelkov (it. microfiliere) za razvoj 

energetskih virov. 
 
Na področju tehnološkega razvoja in sodelovanja med podjetji je regija zainteresirana za: 

- ustanovitev čezmejne mreže centrov odličnosti za raziskave in inovacije; 
- povečanje mobilnosti raziskovalcev in skupne mreže znanstveno-raziskovalnih središč; 
- oblikovanje izobraževalnih programov skupaj s podjetji; 
- povezovanje podjetij v okrožja, grozde in mreženje z razvojno-tehnološkimi centri; 
- izmenjavo in prenos dobrih praks ter internacionalizacijo podjetij; 
- povezovanje na visokošolskem področju ter 
- spodbujanje novih tehnologij na področju okolja (zmanjšanje rabe energije v turizmu, javnih 

storitvah, prometu). 
 

Na področju razvoja turizma se bo regija vključevala v projekte: 
- razvoja športnega turizma s poudarkom na kolesarskem turizmu, 
- razvoja ponudbe na podlagi kulturne dediščine, 
- sodelovanja med kulturnimi institucijami in šolami ter 
- krepitve turističnih kapacitet na podeželju. 

 
Na področju infrastrukture, prometa in logističnih sistemov so razlike med predlogi 
sodelovanja na italijanski in slovenski strani največje. Interes regije je predvsem: 

- izboljšanje prometnih povezav; 
- vzpostavitev skupnih struktur za prostorsko regionalno načrtovanje ter načrtovanje 

funkcionalno zaokroženih območij, mest, turističnih destinacij in parkov; 
- izboljšanje dostopnosti z javnim potniškim prometom do mednarodnih in regionalnih 

vozlišč, povezav med mesti in podeželjem, v gorskih in redkeje poseljenih območjih; 
- spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa, zlasti na lokalni ravni, ter 
- razvoj telekomunikacijske opremljenosti za hitrejši pretok informacij, razširitev 

širokopasovnih povezav na gospodinjstva in podjetja za elektronsko podjetništvo, 
zdravstvene storitve in druge audiovizualne storitve. 
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V okviru teme komunikacija in povezovanje med institucijami na področjih izobraževanja, 
zdravstva in kulture predlagamo sodelovanje predvsem na: 

- področju priprave skupnih informacijskih in podatkovnih sistemov za upravljanje z odpadki, 
spremljanje in monitoring seizmoloških in hidroloških sistemov, omrežij Nature 2000 in 
zaščitenih območij, 

- področju skupnega izobraževanja za dvig kakovosti storitev v javnem sektorju in turizmu, 
- področju elektronskega poslovanja v zdravstvu ter 
- področju mreženja in harmonizacije urgentne službe in bolnišničnih sistemov. 

 
 
2.2.3 Strateški projekti čezmejnega sodelovanja z Italijo 
 
V fazah programiranja čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo 2007–2013 predlaga 
Slovenija italijanskim partnerjem tri ključne projekte, ki so hkrati nacionalnega pomena in 
bodo prispevali k uveljavitvi slovenskih primerjalnih prednosti v širšem čezmejnem prostoru. 
To so Čezmejni Kras, Povezovanje univerz in Integralno upravljanje povodja Soče. Ti projekti 
morajo biti potrjeni še s strani italijanskih partnerjev. 
 
Projektni predlog Integralno upravljanje povodja Soče pripravlja Posoški razvojni center, 
ki naj bi nastopal kot vodilni partner. 60 % projekta bomo izvajali v Goriški statistični regiji in 
40 % na območju porečja Soče v Italiji. Posoški razvojni center je za projekt pridobil soglasje 
in strokovno podporo Ministrstva za okolje in prostor in Inštituta za vode R Slovneije ter 
podporo lokalnih skupnosti in nekaterih institucij v regiji. 
 
 
2.2.4 Izvajanje Operativnega programa Teritorialnega sodelovanja z Italijo 
 
V primerjavi s prejšnjim obdobjem bo sedaj velika sprememba za obe strani, saj bodo 
sredstev deležni samo skupni projekti, ki bodo imeli skupno administrativno strukturo 
izvajanja in enega vodilnega partnerja. 
 
Organ upravljanja bo tudi naslednje programsko obdobje v deželi Furlaniji - Julijski krajini, 
kjer bo tudi tehnični sekretariat (v Trstu). V Sloveniji bomo obdržali Informacijsko točko v 
Štanjelu, in sicer kot dislocirano pisarno Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. Ta dejstva bodo zahtevala dobro predhodno pripravo projektnih zasnov, 
koordinacijo med sektorji ter med lokalno/regionalno in nacionalno ravnijo že doma, preden 
bomo slovenski akterji dejansko pristopili v partnerstvo z italijanskimi institucijami. 
 
Razvojne agencije v Goriški statstični regiji so opozarile vladne službe, da bo pri koriščenju 
sredstev Teritorialnega sodelovanja nastal problem zagotavljanja predplačil za celoten 
projekt za dobo tudi do dveh let, saj je splošno znano, da so Italijani zelo počasni pri 
izvajanju povračil. Občine in razvojne institucije se zavedajo, da nimajo dovolj sredstev ˝na 
zalogo˝, ki bi omogočala sodelovanje v projektih, kjer povračila stroškov prihajajo z dve- ali 
večletno zamudo. To bo slovenske prijavitelje postavljalo v neenakopraven položaj v 
primerjavi z italijanskimi partnerji, kjer obstajajo instrumenti tekočega povračila stroškov za 
projekte, financirane iz EU. 
 
Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) je zato v septembru 2006 pozval 
službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da na nacionalnem nivoju 
zagotovi instrumente oziroma sredstva, ki bodo zagotavljali likvidnost prijaviteljev in 
partnerjev v projektih čezmejnega sodelovanja, posebno pri sodelovanju z Italijo. 
 
Če želimo v regiji izkoristiti približno 20 mio EUR iz skupnega proračuna programa 
Teritorialno sodelovanje z Italijo (program bo skupaj v Italiji in Sloveniji razpolagal s približno 
130 mio EUR), bomo morali letno zagotavljati vsaj enega do dva vodilna partnerja in še več 
sodelujočih partnerjev, ki bodo sposobni z italijanskimi vodilnimi partnerji izpogajati vsaj 30 % 
iz skupne vrednosti posameznega projekta (ob predpostavki, da je povprečna vrednost 
projekta 1 mio EUR). 
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Glede na pretekle izkušnje se v regiji zavedamo, da se bo treba za uspešno koriščenje 
sredstev teritorialnega sodelovanja dobro organizirati. Treba se bo okrepiti kadrovsko in 
finančno ter se povezati v večjih projektih, če bomo hoteli uspešno tekmovati z močnimi 
interesi in strukturami na italijanski strani. 
 
 
2.2.5 Transnacionalno sodelovanje 
 
Podporno okolje Severne Primorske (Goriške statistične regije) načrtuje, da bo v naslednjih 
letih okrepilo vključevanje v mednarodne povezave ter transnacionalno in medregionalno 
sodelovanje. Do sedaj pri tem nimamo veliko izkušenj, vendar si gospodarskega razvoja, 
razvoja človeških virov, turizma, povezovanja varovanih območij in kulture ne moremo več 
predstavljati brez vključevanja v mednarodne programe. 
 
Prednostno se bo regija vključevala v projekte, katerih rezultati bodo podpirali izvajanje 
programov in ukrepov RRP. 
 
Zaradi geografske lege in naravnih danosti je regija zainteresirana za sodelovanje v 
programu za Območje Alp, in sicer z naslednjimi vsebinami: boljša dostopnost gorskih 
območij, ohranjanje poselitve alpskega prostora in zavarovanih območij, trajnostna raba in 
razvoj naravnih potencialov in vrednot ter njihovo učinkovito upravljanje, prestrukturiranje 
gospodarskih dejavnosti, odvisnih od naravnih danosti in endogenih lastnosti posameznih 
območij, ter zmanjševanje negativnih posledic naravnih nesreč. 
 
V programu za Območje Centralno-Vzhodne Evrope in v programu za Območje 
Jugovzhodne Evrope pa vidi regija priložnost predvsem v projektih razvoja in prenove 
srednjih in malih mest v policentričnem sistemu naselij in povezav, ki zagotavljajo 
prepoznavnost v širšem prostoru ter pri razvojnih projektih in investicijah za odpravo 
problemov perifernih območij. Pri sodelovanju z Jugovzhodno Evropo pa vidi priložnost 
prenosa znanj in izkušenj tako pri vzpostavljanju razvojnih struktur na območjih Balkana in 
Mediterana kot tudi na področju podjetništva in gospodarskega sodelovanja s tem 
območjem. 
 
Z vključevanjem v projekte transnacionalnih programov pričakujemo, da bo regija okrepila 
znanje na področju uveljavljanja celovitega pristopa k reševanju razvojnih vprašanj, izkoristila 
izkušnje primerljivih evropskih regij ter na ta način izboljšala ukrepe, ki bodo na podlagi 
primerne rabe specifičnih socialnih, ekonomskih in prostorskih primerjalnih prednosti 
zagotavljali konkurenčnost in prepoznavnost regije v širšem evropskem prostoru. 
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2.3 FINANČNI OKVIR IZVAJANJA RRP 
 
Za financiranje izvajanja projektov RRP bo regija skušala zagotoviti čim več javnih in 
zasebnih sredstev. V ta namen bo okrepila svojo podporno razvojno mrežo ter usposobila 
kadre in strukture za pripravo projektov in učinkovito pridobivanje sredstev EU, Slovenije, 
gospodarstva, finančnih institucij in drugih zasebnih virov. 
 
 
2.3.1 Možni finančni viri iz sredstev Evropske unije in proračuna Slovenije 
 
Po do sedaj znanih podatkih bo imela regija v letih 2007–2013 možnost pridobiti naslednja 
sredstva EU: 

- Evropski sklad za regionalni razvoj – regionalne spodbude: približno 36 mio EUR, 
- Evropski sklad za regionalni razvoj – nacionalni del (financiranje programa IN PRIME v 

okviru Resolucije); 46 mio EUR od EU in 8 mio EUR od države v obdobju do leta 2020, 
- Cilj 3 – Teritorialno čezmejno sodelovanje; do 20 mio EUR. 
 

Poleg navedenih virov bo regija lahko s svojimi projekti s področij cestne infrastrukture, 
človeških virov, gospodarstva, turizma in razvoja podeželja kandidirala tudi za sredstva iz 
Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada in Programa razvoja podeželja, ki bodo 
na razpolago preko javnih razpisov resornih ministrstev. Obseg teh sredstev je težko oceniti, 
naš cilj pa je, da regija pridobi 6–10 % potencialnih sredstev, kar pomeni približno 210 mio 
EUR: 

- Evropski kohezijski sklad – približno 80 mio EUR, 
- Evropski socialni sklad – približno 70 mio EUR, 
- Evropski sklad za razvoj podeželja – približno 60 mio EUR). 

 
Upoštevajoč udeležbo države pri navedenih skladih EU, bi z odobrenimi projekti lahko 
pridobili še okrog 50 mio EUR iz slovenskega proračuna. 
 
Če bo imela regija dovolj kvalitetnih in dobro pripravljenih projektov, dovolj sposobnih kadrov 
za njihovo pripravo in vodenje, zagotovljena potrebna lastna finančna sredstva ter operativen 
dogovor o izvajanju prioritetnih projektov, potem ocenjujemo, da bi cilj pridobiti približno 362 
mio EUR sredstev EU in Slovenije za sofiinanciranje izvajanja RRP lahko uresničili. 
 
Še vedno bodo velik del sredstev morali prispevati lokalne skupnosti, regijsko gospodarstvo, 
zasebniki in javno-zasebna partnerstva. 
 
 
2.3.2 Ekonomska moč regije 
 
Pri oceni ekonomske moči regije smo upoštevali sredstva občinskih proračunov, čisti dobiček 
gospodarskih družb in neto dohodek samostojnih podjetnikov v letu 2005. 
 
Največje breme pri financiranju regionalnih projektov javnega značaja bodo še vedno morale 
prevzeti lokalne skupnosti in regija (pokrajina). Občine v zadnjih letih za investicije namenijo 
okrog 64 mio EUR letno. Pričakujemo, da se bo delež sredstev za investicije regionalnega 
pomena v naslednjih letih nekoliko povečeval in da bi občine lahko za regionalne projekte 
namenile 20–25 % investicijskih odhodkov. S tem bi zagotovili okrog 110 mio EUR 
občinskih sredstev za izvajanje RRP. 
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Struktura proračunov občin Severne Primorske (Goriške statistične regije) v letu 2006 

 
Za oceno vlaganj gospodarstva v investicije, ki so del RRP, smo uporabili podatke iz AJPES-
ovega Poročila o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v regiji v letu 
2005 ter oceno strokovnjakov s področja razvoja podeželja in kmetijstva o možnih naložbah 
v kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Za gospodarske družbe smo ocenili, da bi 
v regionalno pomembne projekte lahko vložile 20 % čistega prihodka, kar predstavlja 6,2 
milijardi tolarjev oziroma 25,83 mio EUR letno. Samostojni podjetniki so v letu 2005 
ustvarili 6,403 milijarde tolarjev neto dohodka. Če ocenjujemo, da bi v večje naložbe vložili 
okrog 10 % teh sredstev, je to 2,7 mio EUR letno. Če na podlagi dosedanjih izkušenj 
upoštevamo še približno 1 mio EUR individualnih investicij letno v kmetijstvo, lahko v 
celotnem programskem obdobju računamo na okvirno 210 mio EUR iz zasebnih virov. 
 
Če te okvirne ocene možnih finančnih virov za izvajanje RRP 2007–2013 (690 mio EUR) 
primerjamo z indikativnimi finančnimi vrednostmi predlaganih projektov regije (približno 1.400 
mio EUR brez državnih cest in igralništva), lahko ugotovimo, da so izražene potrebe regije 
bistveno večje, kot so njene realne finančne možnosti. V okviru navedenih sredstev EU, 
Slovenije in lokalnih skupnosti (cca 470 mio EUR) se bo zato prednostno sofinanciralo 
infrastrukturo, objekte in programe javnega značaja. 
 
Nosilci projektov podjetniškega značaja – izstopajo visoke investicije v termalni, smučarski in 
igralniški turizem ter investicije v podjetjih – bodo morali zagotavljati več kot 55 % sredstev iz 
zasebnih virov ter javno-zasebnih partnerstev. Investicije v znanje, razvoj in raziskave, razvoj 
podeželja ter prometno in okoljevarstveno infrastrukturo pa lahko pričakujejo ugodnejše 
financiranje iz javnih sredstev. Glede na ocenjene potenciale regijskega gospodarstva bo v 
regiji ključno usposobiti kadre in strukture za iskanje dodatnih finančnih virov (finančne 
institucije, mednarodni programi, donacije idr.) za realizacijo načrtovanih projektov. 
 

Proračunsko leto 2006 

 Prihodki v SIT Odhodki v SIT 

Občina Skupaj Skupaj Tekoči Investicijski 

Ajdovščina 3.315.701.344 3.886.634.537 1.567.461.479 2.319.173.058 

Bovec 1.291.574.000 1.484.567.784 618.008.000 866.559.784 

Brda 1.031.675.591 1.118.390.804 661.366.288 457.024.516 

Cerkno 1.134.541.414 1.306.407.700 654.087.008 652.320.692 

Idrija 2.747.951.000 3.072.489.000 1.477.646.000 1.594.843.000 

Kanal ob Soči 1.482.722.254 1.633.016.346 869.113.063 763.903.283 

Kobarid 1.159.009.322 1.183.495.961 492.350.728 691.145.233 

Mestna občina Nova 
Gorica 

8.423.235.785 8.861.287.364 4.794.256.440 4.067.030.924 

Miren-Kostanjevica 1.087.849.583 1.110.145.961 467.661.961 642.484.000 

Šempeter-Vrtojba 1.667.073.879 2.407.412.336 957.639.863 1.449.772.473 

Tolmin 2.207.402.435 2.486.770.017 1.271.318.339 1.215.451.678 

Vipava 999.989.000 1.304.372.000 520.607.000 783.765.000 

Skupaj Severna 
Primorska 

26.548.725.607 29.854.989.810 14.351.516.169 15.503.473.641 

v EUR 
110.785.869 124.582.665 59.887.816 64.694.849 
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viri financiranja 2007–2013 

skladi 370 mio EUR 

Evropski sklad za regionalni razvoj – regionalne 
spodbude 

36 mio EUR 

Evropski sklad za regionalni razvoj – nacionalni del 46 mio EUR od EU 

Cilj 3 – Teritorialno čezmejno sodelovanje do 20 mio EUR 

Evropski kohezijski sklad cca. 80 mio EUR 

Evropski socialni sklad cca. 70 mio EUR 

Evropski sklad za razvoj podeželja  cca. 60 mio EUR 

Slovenski proračun (pogoj je udeležba države pri 
zgoraj navedenih skladih) 

cca. 50 mio EUR 

občine  110 mio EUR 

gospodarstvo 210 mio EUR 

gospodarske družbe cca. 182 mio EUR 

samostojni podjetniki cca. 21 mio EUR 

individualne investicije v kmetijstvo cca. 7 mio EUR 

SKUPAJ 690 mio EUR 



 
167 

167 

2.4  INSTITUCIONALNI OKVIR IZVAJANJA, SPREMLJANJA IN NADZORA RRP 
 
2.4.1 Organi in institucije regionalnega razvoja 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 93/05) 
sta ključna organa za pripravo in izvajanje regionalnega programa ter drugih nalog 
regionalnega pomena Regionalni razvojni svet Severne Primorske (Goriške statistične regije) 
(v nadaljevanju RRS) in Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije). 
 
RRS je odgovoren za pripravo, spremljanje in vrednotenje izvajanja RRP in izvedbenih 
načrtov, ki se bodo pripravljali za krajša časovna obdobja. Predlagal in spremljal bo tudi 
izvajanje ključnih regijskih razvojnih projektov, še posebej strateškega programa 
gospodarstva IN PRIME. 
 
Svet regije je ključni organ odločanja v regiji. Potrdil bo RRP, merila za izbor projektov 
regionalnega pomena, poročila o izvajanju regionalnega programa in izvedbene načrte RRP. 
 
Pripravo RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013 je usmerjal Kolegij 
predsednika RRS, vodila pa Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija 
(MRRA) oz. Posoški razvojni center, ki je v letih 2006 in 2007 opravljanja naloge RRA. 
Mrežna organiziranost razvojnih agencij v regiji deluje tako, da pri nalogah spodbujanja 
regionalnega razvoja kot enakopravni partnerji sodelujejo vse štiri lokalne razvojne agencije. 
Pri opravljanju regionalnih nalog se medsebojno usklajujejo in si delijo posamezne naloge. 
Nosilna vloga koordinatorja regionalnih nalog vsaki dve leti pripada drugi razvojni agenciji. 
Mrežni način izvajanja regionalnih nalog zagotavlja enakopravno vključenost vseh občin 
oziroma subregij v regionalni razvoj. 
 
Za programsko obdobje 2007–2013 je zaenkrat dogovorjeno, da v letu 2006 in 2007 naloge 
RRA (strokovno in tehnično koordinacijo izvajanja RRP, zagotavljanje sodelovanja med 
razvojnimi agencijami ter strokovno tehnično pomoč obema organoma regije in nosilcem 
projektov) opravlja Posoški razvojni center. Katera institucija bo naprej opravljala naloge 
RRA, se bo Svet regije odločil v naslednjem letu in je odvisno tudi od postopka ustanavljanja 
pokrajin. 
 
RRA bo s pomočjo odborov RRS za človeške vire, gospodarstvo, turizem, razvoj podeželja in 
okolje, prostor in infrastrukturo ter na podlagi usmeritev SVLR pripravljala dve- oziroma 
triletne Izvedbene načrte RRP, obenem pa usklajevala predloge investicij in projektov za 
posamezno proračunsko leto. Pripravljala bo strokovna gradiva za obravnavo na Kolegiju 
predsednika RRS ter na sejah RRS in Sveta regije. Člani obeh ključnih organov regionalnega 
razvoja bodo s svojimi zmožnostmi in kompetencami pomagali pri zagotavljanju sredstev iz 
različnih regionalnih, nacionalnih in mednarodnih javnih in zasebnih virov. 
 
 
2.4.2 Usmerjanje in spremljanje izvajanja RRP 
 
Za vsebinsko usmerjanje, spremljanje in nadzor izvajanja RRP je zadolžen RRS. Pri tem ni 
pomembno, ali gre za projekte RRP, ki bodo sofinancirani s sredstvi iz Resolucije o ključnih 
nacionalnih projektih, s sredstvi regionalnih spodbud, dodeljenih Goriški statistični regiji, ali s 
sredstvi iz drugih mednarodnih, nacionalnih oziroma zasebnih virov. Pomembno je, da so 
projekti regijsko pomembni in usklajeni ter da uresničujejo strateške cilje razvoja regije. 
 
 
2.4.3 Izvajanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih nalog 
 
Razvojne projekte, sprejete in potrjene za sofinanciranje s sredstvi regionalnih spodbud, in 
tudi druge relevantne regijske projekte, ki bodo podprti s strani ključnih regijskih organov, 
bodo izvajali nosilci projektov. To bodo razvojne agencije, občine, gospodarski subjekti in 
druge pristojne institucije. Koordinacijo izvajanja projektov iz RRP, strokovno pomoč pri 
njihovi pripravi in iskanju finančnih virov za realizacijo bo opravljala RRA. Ta bo tudi 
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spremljala kazalnike uspešnosti izvajanja posameznih razvojnih prioritet, programov in 
ukrepov ter zbirala poročila o izvajanju projektov. Nosilci projektov bodo o uspešnosti in 
težavah pri njihovem izvajanju poročali koordinatorjem odborov oziroma RRA. O doseganju 
vrednosti kazalnikov, izvajanju posameznih programov, usklajenosti z letnim izvedbenim 
načrtom in opravljanju drugih regionalnih nalog bo RRA poročala RRS in Svetu regije. 
 
Na ravni države bosta izvajanje RRP spremljala in ocenjevala SVLR ter Svet za strukturno 
politiko. 
 
Odbori RRS, v katerih delujejo strokovnjaki z različnih področij in območij celotne regije, 
bodo nadaljevali s svojim operativnim delom, spremljali izvajanje regionalnega programa ter 
programirali in usklajevali bodoče prednostne regijske projekte na svojem področju. 
 
Za pripravo in izvajanje posameznega ukrepa ali projekta se bodo oblikovale projektne 
skupine, ki jih bo vodil nosilec projekta v sodelovanje z RRA. 
 
Spreminjanje RRP je možno, in glede na spremenjene objektivne okoliščine bo včasih tudi 
nujno. Vse spremembe morajo biti sprejete najprej na odborih in nato na RRS, nazadnje pa 
potrjene na Svetu regije. 
 
Ko bodo letna poročila o izvajanju RRP in ključnih regijskih projektov sprejeta na Svetu regije, 
bodo objavljena tudi na spletni strani RRA ter posredovana vsem vključenim nosilcem 
projektov, občinam, zainteresiranim institucijam in resornim ministrstvom. 
 
 

Shema izvajanja RRP v obdobju 2007–2013 
 

 
 



 
169 

169 

LITERATURA IN VIRI 
 
1. Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 – osnutek, SVLR, maj 2006 
 
2. Informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2004 in 2005 

Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, izpostava Nova Gorica 
 
3. Janja Pečar, (2003). Izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, Delovni zvezek, 5/2003, letnik 

12, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Ljubljana 2004 
 
4. Janja Pečar, Regije 2005. Izbrani socio-ekonomski kazalniki po regijah, (Delovni zvezki, št. 

9/2005, letnik 14,), UMAR, Ljubljana 2005 
 
5. Janja Pečar, Damjan Kavaš, Metodologija izračuna indeksa razvojne ogroženosti za obdobje od 

2007 do 2013, Delovni zvezki, letnik 15, št. 6/2006). Ljubljana, UMAR 
 
3. Letno poročilo ZRSZ za leto 2005, ZRSZ – Območna služba Nova Gorica, april 2006 
 
4. Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2006-2010, Resolucija o nacionalnem 

programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010, DZ RS, Ljubljana 2005  
 
6. Nacionalni program varstva okolja, Uradni list RS, št. 83/99  
 
7. Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja, MKGP, junij 2006 
 
8. Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, osnutek, Služba Vlade za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana, 4. 7. 2006 
 
9. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, osnutek, 

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana, 4.7.2006 
 
10. Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, osnutek, 

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ljubljana, 4. 7. 2006 
 
11. Podatkovne baze Statističnega urada RS 
 
12. Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, 

Ministrstvo za gospodarstvo, junij 2006 
 
13. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011, MG, julij 2006 
 
14. Razvojni programi podeželja za območje severozahodnega višinskega dela regije, za občine 

Ajdovščina, Vipava in Komen ter za občine Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Brda 
(Posoški razvojni center, ROD Ajdovščina, RRA severne Primorske d.o.o.), 2005, 2006 

 
15. Razvojne strategije, programi, projekti in študije razvojnih agencij, občin in strokovnih institucij 
 
16. Slovenske regije v številkah, Statistični urad R Slovenije, Lj 2006 
 
17. Spletne strani resornih ministrstev 
 
18. Strategija razvoja Slovenije 2007–2013, UMAR, junij 2005 
 
19. Strategija prostorskega razvoja Slovenije, MOP, Uradni list RS, št. 76/2004 
 
20. Strokovne podlage za pripravo nove generacije regionalnih razvojnih programov za programsko 

obdobje 2007-2013, Drugi del: Priročnik za pripravo RRP, CMK, IER, UI RS, LJ, oktober 2005 
 
21. Zakon o spodbujanju skaldnega regionalnega razvoja, Uradni list RS, št.93/05 in Uredba o 

regionalnih razvojnih programih, Uradni list RS, št. 31/06



 
170 

170 

Priloge 
 
 

Priloga 1: Seznam sodelujočih pri pripravi RRP Severne Primorske 
Goriške statistične regije) 2007–2013 

 
 Ime in priimek Institucija Funkcija Elektronski naslov 

1. Ernest Kemperle  Občina Tolmin član ernest.kemperle@obcina.tolmin.si 

2. Pavel Gregorčič  Občina Kobarid član obcina.kobarid@siol.net  

3. Danijel Krivec  Občina Bovec član obcina.zupan@bovec.si 

4. Jurij Kavčič  Občina Cerkno član zupan@cerkno.si 

5. Damjan Krapš  Občina Idrija član damjan.kraps@idrija.si  

6. Tina Gerbec  Občina Kanal ob Soči član tina.gerbec@siol.net  

7. Mojmir Konič  Občina Brda član mojmir.konic@obcina-brda.si 

8. Andrej Miška  Mestna občina Nova Gorica 
predsednik 
odbora 

andrej.miska@komunala-ng.si 

9. Dragan Valenčič  Občine Šempeter-Vrtojba član dragan.valencic@sempeter-vrtojba.si 

10. 
Zlatko Martin 
Marušič 

Občine Miren-Kostanjevica član tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

11. Marjan Poljšak  Občina Ajdovščina član marjan.poljsak@ajdovscina.si  

12. Ivan Princes  Občina Vipava član info@vipava.si 

13. Radovan Grapulin  Systec d.o.o. Nova Gorica 
predsednik 
odbora 

radovan.grapulin@systec-ng.si 

14. Boris Nemec Hit d.d. Nova Gorica 
predsednik 
odbora 

boris.nemec@hit.si  

15. Aleš Nemec Iskra Avtoelektrika d.d. 
predsednik 
sveta 

ales.nemec@iskra-ae.com  

16 Edvard Skočir  TKK d.d.Srpenica član e.skocir@tkk.si 

17. Radovan Taljat  Avtoprevoz d.d. Tolmin član rado.taljat@avtoprevoz-tolmin.si  

18. Miloš Šturm  Hidria d.o.o. Spodnja Idrija 
Podpredsednik 
sveta 

milos.sturm@hidria.si  

19. Dušan Črnigoj  Primorje d.d. Ajdovščina član dusan.crnigoj@primorje.si 

20. Ivo Boscarol  Pipistrel d.o.o. Ajdovščina član pipistrel@siol.net 

21. Ljubo Rutar  OOZ Tolmin član ljubo.rutar@ozs.si 

22. Jože Vončina 
KGZS Kmetijsko gozdarski 
zavod Nova Gorica 

član joze.voncina@kvz-ng.si  

23. Marko Janež Zavod za gozdove Tolmin 
predsednik 
odbora 

marko.janez@zgs.gov.si  

24. Tatjana Vončina 
Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica 

član tatjana.voncina@zzv-go.si  

25. Boža Bolčina Ljudska univerza Ajdovščina 
predsednik 
odbora 

boza.bolcina@lu-ajdovscina.si  

26. Uroš Saksida  VIRS Primorske član uros.saksida@virs-primorske.si  

27. Danilo Zavrtanik Politehnika Nova Gorica član danilo.zavrtanik@p-ng.si  

28. Ožbej Marc predstavnik klubov študentov član ozbej.marc@gmail.com  

29. Davorin Koren Triglavski narodni park član davorin.koren@tnp.gov.si  

30. Miran Ciglič 
Hotel Cerkno gostinsko 
turistično podjetje d.o.o.  

član  

31.  
mag. Roman 
Medved 

Posoški razvojni center 
strokovna 
podpora 

roman.medved@pososki-rc.si 

32.  
mag. Rosana 
Ščančar 

Posoški razvojni center 
strokovna 
podpora 

rosana@pososki-rc.si 

 
Odbor za človeške vire: 
 

 Ime in priimek Institucija Funkcija Elektronski naslov 
1. Boža Bolčina Ljudska Univerza Ajdovščina predsednik boza.bolcina@siol.net 
2. Almira Pirih Posoški razvojni center koordinatorka almira.pirih@pososki-rc.si 
3. mag. Uroš Saksida VIRS Primorske član uros.saksida@virs-primorske.si 
4. Janja Bičič Občina Tolmin član janja.bicic@obcina.tolmin.si 
5. Jana Fratina Občina Kobarid član jana.fratina@kobarid.si 
6. Mojca Arh / član alpha.center@siol.net 
7. Dragica Fiegl Občina Ajdovščina član dragica.fiegl@ajdovscina.si 
8. Gvido Bratina Politehnika član bratina@p-ng.si 
9. Marc Ožbej Klub ajdovskih študentov član ozbej.marc@gmail.com  
10. Marjeta Simonič Občina Cerkno član marjeta.simonic@cerkno.si 
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11. Dolores Kovšca Razvojna agencija ROD član ra.rod@siol.net 
12. Urška Grmek CRP TRG Vipava član trg.vipava@siol.net 
13. Cveta Karer ZRSZ OS Nova Gorica član cveta.karer@ess.gov.si 
14. Kladis Kravos ZRSZ OS Nova Gorica član kladis.kravos@ess.gov.si 

15. 
Nada Uršič - 
Debeljak 

Ljudska Univerza Nova Gorica član nada.ursic.debeljak@lung.si 

16. Ksenija Petek Ljudska Univerza Nova Gorica član ksenija.petek@lung.si 
17. Miran Lampret Lampret Consultig član lampret@siol.net 
18. Davorin Vidrih Iskra Avtoelektrika d.d. član davorin.vidrih@iskra-ae.si 

19. Inga Krušič - Lamut 
Srednja ekonomska in 
trgovska šola 

član inga.krusic@guest.arnes.si 

20. Darijan Krpan RRA severne Primorske d.o.o. član darijan.krpan@rra-sp.si 

21. 
Branka Hrast 
Debeljak 

Gimnazija Tolmin član branka.hrast@guest.arnes.si 

22. 
mag. Viktorija 
Gorjup 

Psihatrična bolnišnica Idrija član viktorija.gorjup@pb-idrija.si 

23. Mateja Bizjak Icra d.o.o. član mateja.bizjak@icra.si 
24. Borut Hvalec Gimnazija Jurija Vege član borut.hvalec@guest.arnes.si 
25. Vojka Koder Hvalec Center za socialno delo Idrija član vojka.koder-hvalec@gov.si 
26. Irena Laharnar Urad za delo Idrija član irena.laharnar@ess.gov.si 

27. Sonja Valič 
Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica 

član sonja.valic@zzv-go.si 

28. Maja Majnik Občina Idrija član maja.majnik@idrija.si 
29. Ljudmila Zimic OŠ kanal član milka.zimic@guest.arnes.si 

30. 
Maja Grapulin 
Vadjunec 

Systec član maja.grapulin.vadjunec@systec-ng.si 

31. Miran Saksida 
TŠC Nova Gorica, Višja 
strokovna šola 

član miran.saksida@tscng.net 

 
 
Odbor za gospodarstvo: 
 

 Ime in priimek Institucija Funkcija Elektronski naslov 
1. Radovan Grapulin Systec d.o.o. predsednik radovan.grapulin@systec-ng.si 
2. Tomaž Vadjunc RRA severne Primorske d.o.o. koordinator Tomaz.Vadjunec@rra-sp.si  
3. Tatjana Gregorčič Mestna občina Nova Gorica član tanja.gregorcic@nova-gorica.si 
4. Karmen Makuc Občina Idrija član karmen.makuc@idrija.si 
5. David Bratož Razvojna agencija ROD član ra.rod@siol.net 
6. Neda Seljak OOZ Nova Gorica član neda.seljak@ozs.si 
7. Boris Nemec HIT D.D. član boris.nemec@hit.si  

8. Mirjam Božič 
GZS, OZ za severno 
Primorsko 

član mirjam.bozic@gzs.si 

9. Sandi Bačar  
GZS, OZ za severno 
Primorsko 

član sandi.bacar@gzs.si 

10. Ludvik Deisinger Eta d.d. Cerkno član ludvik.deisinger@eta-cerkno.si 
11. Jože Elersič GOBY s.p. član goby@s5.net 
12. Marko Školaris Atria d.o.o. član marko.skolaris@atria.si 

13. Bruna Pahor 
Krekova banka d.d. Enota 
Nova Gorica 

član bruna.pahor@r-kb.si 

14. mag. Miran Drole Občina Tolmin član miran.drole@obcina.tolmin.si  

15. Rajko Kerševan 
Primorski tehnološki park 
d.o.o. 

član rajko.kersevan@primorski-tp.si 

16. Miloš Šturm Hidria d.o.o. član milos.sturm@hidria.si  
17. Črtomir Špacapan RRA severne Primorske d.o.o.  član crtomir.spacapan@rra-sp.si  
18. Bernarda Uršič Kolektor član bernarda.ursic@icra.si 
19. Jana Fratina Občina Kobarid član jana.fratina@kobarid.si 
20. Marjan Platiše Klub podjetnikov Cerkno član marjan.platise@siol.net  

21. Rok Uršič 
Instrumetation technology 
d.o.o. 

član info@i-tech.si 

22. Ljubo Rutar OOZ Tolmin član ljubo.rutar@ozs.si 
23. Rajko Leban Eko Les Energetika d.o.o. član rajko.leban@siol.net 
24. Uroš Saksida VIRS Primorske član uros.saksida@virs-primorske.si  
25. Edvard Skočir TKK Srpenica d.d. član e.skocir@tkk.si 
26. Ivica Podgornik  OOZ Idrija član ivica.podgornik@ozs.si 
27. Drago Rijavec Smartech d.o.o. član drago.rijavec@smarteh.si 
28. Uroš Brežan Posoški razvojni center član uros.brezan@pososki-rc.si 

29. Dario Berginc 
Poslovno svetovanje 
Dario Berginc s.p. 

član dario.berginc@gmail.com 

30. Rudi Kragelj Aet Tolmin d.o.o. član rudi.kragelj@aet.si 

31. Simon Debenjak 
Banka Austria Creditanstalt PE 
Nova Gorica 

član simon.debenjak@si.bacai.com 

32. Samo Trebižan ICRA d.o.o. član samo.trebizan@icra.si 
33. Mojmir Konič Občina Brda član mojmir.konic@obcina-brda.si 
34. Alenka Čadež Kobol Občina Ajdovščina član alenka.kobol@ajdovscina.si  
35. Janez Furlan Občina Ajdovščina član janez.furlan@ajdovscina.si  
36. Ivo Boscarol  Pipistrel d.o.o. član pipistrel@siol.net 
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Odbor za turizem 
 

 Ime in priimek Institucija Funkcija Elektronski naslov 
1. mag. Boris Nemec Hit d.d. vodja odbora boris.nemec@hit.si 
2. Tjaša Petelin RRA severne Primorske d.o.o. koordinatorka tjasa.petelin@rra-sp.si 
3. Elvira Šušmelj Mestna občina Nova Gorica član elvira.susmelj@nova-gorica.si 
4. Janko Humar LTO Sotočje član janko.humar@lto-sotocje.si 
5. Nataša Taljat Občina Kobarid član natasa.taljat@kobarid.si 

6. Žarko Mlekuž 
Mlekuž consulting, 
Žarko Mlekuž s.p. 

član zarko.mlekuz@guest.arnes.si  

7. Aleš Uršič ATC Kanin član kanin@siol.net  
8. Andra Marinko UE Idrija član andra.marinko@gov.si 
9. Karmen Makuc Občina Idrija član karmen.makuc@idrija.si 

10. Marko Vidič LTO Bovec član lto@bovec.si 
11. Mojca Rutar UE Tolmin član mojca.rutar@gov.si 
12. Zdravko Likar UE Tolmin član zdravko.likar@gov.si  

13. Tanja Furlan 
Razvojna agencija ROD 
Ajdovščina 

član ra.rod@siol.net 

14. Aleksandra Hain TIC Ajdovščina član tic.ajdovscina@siol.net 

15. 
Suzana Žvokelj 
Ferjančič 

CRP TRG Vipava član suzana.ferjancic-rod@siol.net  

16. Irena Zupan Turistična zveza Nova Gorica član irena.zupan@siol.net 

17. 
Erika Kovačič 
Marinič 

TIC Brda član tic@obcina-brda.si 

18. Edica Kodrič GZS OZ za severno Primorsko član edica.kodric@gzs.si 
19. Dušan Luin HIT d.d. član dusan.luin@hit.si 
20. Boris Kante Društvo Planota član boris.kante@siol.net 
21. Tina Gerbec TIC Kanal član tic.kanal@siol.net 
22. Jože Elersič GOBY s.p. član goby@s5.net 

23. 
Aleksander 
Mladovan 

Kamp Lijak član kamp.lijak@volja.net 

24. Marko Školaris Atria d.o.o. član marko.skolaris@atria.si 
25. Dejan Novakovič ICRA d.o.o. član dejan.novakovic@icra.si 
26. Robert Kavčič Restavracija Kotlar član kotlar.restavracija@siol.net 

 
 
Odbor za razvoj podeželja: 
 

 Ime in priimek Institucija Funkcija Elektronski naslov 
1. Marko Janež Zavod za gozdove Tolmin predsednik marko.janez@zgs.gov.si  

2. 
Suzana Žvokelj 
Ferjančič 

Razvojna agencija  
ROD Ajdovščina 

koordinatorka suzana.ferjancic-rod@siol.net 

3. Stojan Ščuka GOLEA član stojan.scuka@siol.net 
4. Boris Kante Društvo Planota član boris.kante@siol.net 
5. Zdenka Kompare Mestna občina Nova Gorica član zdenka.kompare@nova-gorica.si 
6. Verena Tuta Občina Tolmin član verena.tuta@obcina.tolmin.si 
7. Nataša Taljat Občina Kobarid član natasa.taljat@kobarid.si 
8. Siniša Germovšek Občinski svet Občine Bovec član germovsek_sinisa@yahoo.com 
9. Cecilija Ostan Občina Bovec član obcina.turizem@bovec.si 

10. Lozar Ludvik 
Občinski svet Občine 
Ajdovščina 

član ludvikl@projekt.si 

11. Troha Rajko  
Občinski svet Občine 
Ajdovščina 

član rajko.troha@siol.net 

12. Irena Velikonja VOI d.o.o. član irevel@volja.net 
13. Janez Furlan Občina Ajdovščina član janez.furlan@ajdovscina.si  
14. Jurij Kavčič Občina Cerkno član zupan@cerkno.si 

15. Tanja Furlan 
Razvojna agencija  
ROD Ajdovščina 

član ra.rod@siol.net 

16. Darja Lahajnar ICRA d.o.o. član darja.lahajnar@icra.si 
17. Peter Domevšček Posoški razvojni center član peter.domevscek@pososki-rc.si 
18. Fabijana Medvešček RRA severne Primorske d.o.o. član fabijana.medvescek@rra-sp.si 
19. Davorin Koren Triglavski narodni park član davorin.koren@tnp.gov.si 
20. Marta Koruza KSS Ajdovščina član marta.koruza@go.kgz.si 
21. Michaela Vidič KGZ Nova Gorica član MichaelaV@kvz-ng.si 
22. Vasja Juretič KSS Brda član vasja.juretic@siol.net 
23. Nelka Peloz   član nelka.peloz@nova-gorica.si 
24. Evgen Petrič KSS Idrija član evgen.petric@go.kgz.si 
25. Karmen Makuc Občina Idrija član karmen.makuc@idrija.si 
26. Vojko Černigoj Zavod za gozdove Tolmin član vojko.cernigoj@email.si 

27. Metoda Humar Občina Kanal ob Soči član metoda.humar@obcina-kanal.si 

 
 
Odbor za okolje in prostor infrastrukturo: 
 

 Ime in priimek Institucija Funkcija Elektronski naslovi 
1. Andrej Miška Mestna občina Nova Gorica predsednik andrej.miska@komunala-ng.si  

2. 
Andreja Trojar 
Lapanja 

ICRA d.o.o. koordinatorka andreja.trojar-lapanja@icra.si  

3. Evstahij Pajk KSD Ajdovščina član ksda.direktor@siol.net 
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4. Berti Rutar  Komunala Tolmin član berti.rutar@komunala-tolmin.si 
5. Ana Knap Komunala Idrija član ana.knap@komunalaidrija.si 
6. Igor Madon KSD Ajdovščina član ksda.igor@siol.net 
7. Tomaž Vuga Mestna občina Nova Gorica član tomaz.vuga@nova-gorica.si 
8. Ksenija Kikl Občina Tolmin član ksenija.kikl@obcina.tolmin.si 
9. Marko Lavrenčič Občina Kobarid član marko.lavrencic@kobarid.si 
10. Ivan Černilogar Občina Bovec član obcina.okoljep@bovec.si 
11. Irena Raspor Občina Ajdovščina član irena.raspor@ajdovscina.si  
12. Tonka Simčič Občina Brda član tonka.simčič@obcina-brda.si 
13. Vanda Mezgec Mestna občina Nova Gorica član vanda.mezgec@nova-gorica.si 
14. Maja Sinigoj Mestna občina Nova Gorica član maja.sinigoj@nova-gorica.si 
15. Janez Rupnik Občina Cerkno član janez.rupnik@cerkno.si 
16. Pavel Perhavc Občina Vipava član obcina.vipava@siol.net 
17. Jože Močnik Občina Idrija član joze.mocnik@idrija.si 
18. Blanka Gaber Občina Šempeter-Vrtojba član obcina.sempeter-vrtojba@siol.net 
19. Blanka Gaber Občina Miren-Kostanjevica član tajnistvo@miren-kostanjevica.si 
20. Klemen Staniič Občina Kanal ob Soči član obcina.kanal@siol.net 

21. Bojan Režun 
Rudnik živega srebra  
v zapiranju  

član bojan.rzs.idrija@s5.net 

22. Črtomir Špacapan RRA severne Primorske d.o.o. član crtomir.spacapan@rra-sp.si 
23. Jožef Člekovič Razvojna agencija ROD član ra.rod@siol.net 
24. Pavel Lavrenčič Projekt d.d. član pavel.lavrencic@projekt.si 
25. Mojca Fornazerič Projekt d.d. član mojcaf@projekt.si 

26. Marko Kenda 
Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Tolmin 

član pkenda@siol.net 

27. Radovan Lipušček Gimnazija Tolmin član radovan.lipuscek@guest.arnes.si 
28. Boško Čušin ZRC SAZU Tolmin član cusin@zrc-sazu.si 

29. Jasna Koglot 
Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica 

član jasna.koglot@zzv-go.si 

30. Alida Rejec SENG član alida.rejec@seng.si 
31. Mirjam Gorkič Zavod za varstvo narave  član mirjam.gorkic@zrsvn.si 
32. Stojan Ščuka GOLEA  član stojan.scuka@kvz-ng.si 
33. Jože Eleršič  član joze.elersic@siol.net 
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Priloga 2: Prikaz razvojnih razlik znotraj regije 
(objavljene v povzetku) 

 
 
 
Karte so pripravljene na podlagi podatkov SURS-a za leto 2004 in po občinah. 
 
 
 
Karta 1: Razvojne agencije Severne Primorske (Goriške statistične regije) 
 
Karta 2: Gostota prebivalec po občinah 
 
Karta 3: Indeks staranja 
 
Karta 4: Povprečna bruto plača na zaposlenega 
 
Karta 5: Bruto osnova za dohodnino na prebivalca 
 
Karta 6: Dodana vrednost na zaposlenega 
 
Karta 7: Delež izvoza gospodarskih družb 
 
Karta 8: Dolžina bivanja turistov 
 
Karta 9: Dinamika gradnje stanovanj 
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Priloga 3: Regija v številkah 
(v elektronski Word obliki) 

 
 

 
Tabela 1: Regija v Sloveniji 
 
Tabela 2: Osnovni podatki po občinah v regiji ( prebivalstvo 31. 12. 2004 ) 
  
Tabela 3: Indeks staranja prebivalstva v letih 1991, 1996, 1999, 2002, 2004 in 2005 
  
Tabela 4: Dijaki in študenti posameznih občinah  
 
Tabela 5: Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah po stopnji strokovne 
izobrazbe in občini bivanja v letu 2004 
 
Tabela 6: Stanovanja v regiji po letih zgraditve (1971–2003) po posameznih občinah v regiji 
 
Tabela 7: Bruto osnova za dohodnino na zavezanca in prebivalca po občinah regije, 2001–2004 
 
Tabela 8: Primerjava števila zaposlenih in gospodarskih družb po občinah regije, 2001–2005 
 
Tabela 9: Finančni izid gospodarskih družb v regiji v letu 2002 in 2005 
 
Tabela 10: Primerjava poslovnega izida za gospodarske družbe (GD) in samostojne podjetnike (SP) v 

Goriški statistični regiji, 2002–2005 
 
Tabela 11: Primerjava poslovnega izida za gospodarske družbe (GD) in samostojne podjetnike (SP) v 

Goriški statistični regiji, 2002–2005 
 
Tabela 12: Dodana vrednost po občinah in po področjih dejavnosti v regiji za leti 2002 in 2005 
 
Tabela 13: Vrednosti izbranih kazalcev za izračun indeksa razvojne ogroženosti – IRO kazalniki so 

izračunani na podlagi preračunov podatkov 2002–2004) 


