
Razvojni program podeželja

za severozahodni višinski del 
Severne Primorske



Leta 2002 so se Občine Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči in Mestna občina 
Nova Gorica dogovorile, da skupaj pripravijo 
razvojni program za tisti del severne Primorske, 
kjer obstajajo podobni dejavniki za življenje in delo 
ter podobne razvojne možnosti. Poimenovali smo 
ga »Razvojni program podeželja za severozahodni 
višinski del Severne Primorske«. Njegovo izdelavo 
je s finančnimi sredstvi poleg omenjenih občin 
podprlo tudi ministrstvo za kmetijstvo. Za nosilko 
programa je bila imenovana Občina Tolmin, 
za izvajalca in koordinatorja Posoški razvojni 
center, ostali sodelujoči partnerji smo Idrijsko-
Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko-gozdarski 
zavod Slovenije – Zavod Nova Gorica, kmetijske 
svetovalne službe iz Idrije, Tolmina in Nove Gorice 
ter Društvo ljubiteljev narave Planota.

V letih od 2002 do 2004 smo skupaj uspešno 
izvedli dve fazi priprave RPP, pripravljalno in 
uvajalno. Da smo to lahko uresničili, smo sodelovali 
in delali skupaj s strokovnimi ustanovami in z 
občinami, društvi in drugimi interesnimi skupinami, 
organizirali in izvedli številne delavnice, sestanke 
in srečanja, ustanovili 25-članski Koordinacijski 
odbor RPP in stalno informirali javnost ter jo 
vključevali v postopek priprave RPP.

Težnja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je izvajati politiko celostnega razvoja 
podeželja in na ta način ohraniti okolje, poseljenost 
in vitalnost slovenskega podeželja. Eden od ukrepov, 
ki jih v ta namen spodbuja in sofinancira, so tudi 
razvojni programi podeželja. Ti programi predstavljajo 
skupno razvojno strategijo na izbranem območju in 
ukrepe za njeno uresničitev, povezujejo pa že izvedene 
programe celostnega razvoja podeželja in druge 
razvojne ukrepe na podeželju.

Izdelava in izvedba RPP poteka v treh fazah:
— preveritvena faza, ko se ugotavlja pripravljenost 

prebivalstva za pripravo skupnega razvojnega 
programa,

— uvajalna faza, ko partnerji na območju opredelijo 
razvojni motiv, vizijo, dolgoročne cilje in strategijo 
njihovega uresničevanja in ko izdelajo razvojni 
program z izvedbenimi ukrepi ter

— izvedbena faza, ko se začno izvajati naloge 
in projekti, opredeljeni v razvojnem programu.

In kaj je
Razvojni program podeželja 
za severozahodni višinski del 
Severne Primorske?

Kaj je
Razvojni program podeželja 
ali, napisano krajše, RPP?



Nekaj značilnosti območja, 
ki ga zajema Razvojni program 
podeželja za severozahodni 
višinski del Severne Primorske

Območje RPP leži v porečjih rek Soče s pritokoma Koritnica in Idrijca z Bačo in Cerknico, Nadiže in Idrije. 
To je raznolik svet ozkih dolin, strmih bregov, globokih grap, predalpskih in kraških planot, temnih gozdov 
in prepadnih gora med Triglavom in Trnovskim gozdom ter Benečijo in Črnovrško planoto.

Nekatere socialne 
značilnosti območja

Območje je redko poseljeno, na površini 1664 km2 

živi slabih 45 tisoč prebivalcev. Število prebivalstva 
še naprej pada, rojstev je vsako leto manj, naravni 
prirast je že dolgo negativen. Posebej na podeželju 
je izobrazbena struktura prebivalstva nizka, 
spodbudno pa je dejstvo, da se vse več mladih 
vključuje v višje stopnje izobraževanja in da je njihov 
interes, da se po končanem študiju vrnejo nazaj 
domov, vse večji. Brezposelnost je na območju sicer 
nizka, obstaja pa strukturno neskladje med ponudbo 
in povpraševanjem na trgu dela.

Nekatere značilnosti 
kmetijskih dejavnosti na območju

Gre za pokrajinsko zelo pestro območje, sestav-
ljeno iz alpskega, predalpskega in dinarskega 
sveta, ki vsako zase predstavlja posebne pogoje 
za kmetovanje, vsi skupaj pa sodijo med območja 
z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Če upoš-
tevamo številne naravne omejitvene dejavnike 
in dejstvo, da gozdovi pokrivajo kar dve tretjini 
območja, je jasno, da je velik del ozemlja manj 
primeren za kmetijsko pridelavo.

Po podatkih pristojnih služb slabih 20 tisoč ha 
kmetijskih zemljišč obdeluje 2.989 kmetij, katerih 
povprečna velikost je 6,4 ha. Značilna je majhnost 
kmetij in njihova razparceliranost, kar vse otežuje 
delo na kmetiji in njeno konkurenčnost.

Glavna kmetijska dejavnost je živinoreja. Druga 
področja kmetijstva so razvita v manjši meri, 
še najbolj reja drobnice in sadjarstvo, manj pa 
poljedelstvo, vrtnarstvo, konjereja in prašičereja.

Podatki, ki smo jih pridobili v analitičnem delu, 
kažejo, da je izobrazba gospodarjev kmetij nizka. 
Prav tako je nizka produktivnost kmetijstva na 
obravnavanem območju, sredstev za zagon novih 
dejavnosti na kmetijah pa primanjkuje.

Zaradi vsega naštetega se je oblikovalo mnenje, 
da je razvoj dopolnilnih dejavnosti ključnega 
pomena za obstoj manjših kmetij. Tod ima 
dolgoletno tradicijo predelava mleka, mesa, sadja in 
volne ter gospodarjenje z gozdom. Danes sodijo med 
najpogostejše dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
turistična dejavnost, domača in umetnostna obrt, 
izdelava spominkov, vodništvo, razne storitve. 
Registriranih nosilcev dopolnilnih dejavnosti na 
območju je po podatkih upravnih enot nekaj čez 
70. Kljub majhnemu številu le-teh je vse bolj očitna 
zavest, da je predelava kmetijskih surovin in njihovo 
trženje za kmetije pomembna poslovna priložnost.



Nekatere značilnosti 
infrastrukture in prostora

Za razvoj podeželja je nujno potrebna urejena 
osnovna infrastruktura. Obravnavano območje za-
hteva zaradi samega terena in geološke sestave ve-
lika in stalna vlaganja finančnih sredstev v cestne 
povezave, vodooskrbo, komunalno infrastrukturo 
in telekomunikacije. Na žalost je telekomunikacij-
ska infrastruktura, ki je eden od ključnih dejavni-
kov za nemoteno poslovanje in omogoča uporabo 
sodobne informacijske tehnologije, ponekod še 
nerazvita. Vsi se tudi zavedamo, da bo potrebno v 
bodoče zaradi same kakovosti življenja več vlagati 
v razvoj družbene in turistične infrastrukture.

Analiza prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti območja (SWOT)

Na številnih srečanjih in delavnicah smo skušali skupaj z udeleženci ugotoviti, kaj so naše ključne prednosti in 
slabosti in kaj bo za nas v prihodnosti največja razvojna priložnost in kaj nevarnost. Skupaj smo jih našli veliko, 
na tem mestu navajamo le nekatere.

Nekatere značilnosti 
podjetništva na podeželju

Kot smo že zapisali, je kmetijska dejavnost na našem 
območju le redko zadostna gospodarska osnova za 
preživetje kmetije, zato je nujno spodbujati tudi razvoj 
podjetništva na podeželju. Pri nas med podjetniškimi 
dejavnostmi na podeželju prevladuje lesarstvo, nato 
sledijo razni gostinski obrati, male hidroelektrarne 
ter turizem na kmetijah. Poleg osnovnih kmetijskih 
in gozdarskih dejavnosti pa imajo še večjo 
podjetniško moč na območju predelovalne dejavnosti, 
gradbeništvo ter razne storitvene dejavnosti.

Prednosti: 
ugodna geografska lega, ohranjena tradicionalna 

znanja, dejavnosti in proizvodi podeželja (na primer 
idrijski žlikrofi, šebreljski želodec, rutarski želodec, 

bovški sir, sir Tolminc, skuta, maslo, kislo mleko, 
kobariški štruklji, frika, kolovratski kostanj, idrijska 
čipka, preja in pletenje volne, kovaštvo …), obstoj 

številnih aktivnih društev, bogata naravna, kulturna, 
zgodovinska in tehnična dediščina …

Slabosti: 
negativni demografski trendi, slaba izobrazbena 

struktura gospodarjev kmetij, pomanjkanje kapitala 
za investicije, premajhne količine kakovostnih 
produktov za prodajo, odsotnost podjetniške 

miselnosti, pomanjkanje sredstev za kakovostno 
infrastrukturno opremljenost podeželja …

Priložnosti: 
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 

razvoj tipičnih produktov s podeželja ter njihovo 
organizirano trženje in promocija, uporaba novih 

znanj in tehnologij, povezovanje proizvodnih 
enot, izmenjava informacij ter sodelovanje med 
podeželskimi območji, sonaravno in ekološko 

kmetovanje, čezmejno sodelovanje …

Nevarnosti: 
nestimulativna davčna zakonodaja, stroga zakonodaja 

glede predelave in prodaje na domu, premalo 
razpoložljivih sredstev za vlaganje v kmetijsko 

dejavnost …



Na osnovi analitičnega dela uvajalne faze smo oblikovali strateški del RPP:

Namen RPP za severozahodni višinski del Severne Primorske je:
— ohraniti hribovsko kmetovanje,
— spodbuditi razvoj podjetništva na podeželju ter
— zagotoviti ljudem kakovostno bivanje,
zato, da bo ostalo podeželje poseljeno in obdelano, 
kulturna krajina in naravna dediščina pa vrednota za prebivalce 
in obiskovalce.

Motiv za vključevanje ljudi v RPP
je sodelovanje in partnerstvo med različnimi akterji na podeželju, da bi 
organizirano uresničevali zastavljene cilje in strategijo.

Slogan RPP
Bogastvo podeželja ob smaragdnih poteh.

Razvojna vizija
S sodelovanjem, partnerskimi odnosi in povezovanjem različnih dejavnikov 
bomo varovali in razvijali (predvsem) tiste potenciale podeželja in tipične 
proizvode hribovsko-gorskega dela Severne Primorske, ki bodo ohranjali 
značilnosti območja, ki bodo tržno zanimivi in bodo okrepili prepoznavnost 
območja v širšem prostoru.

Temeljno izhodišče strategije razvoja podeželja severozahodnega višinskega 
dela Severne Primorske je sodelovanje in povezovanje različnih dejavnikov 
na območju za razvoj kakovostnih produktov ter njihovo usklajeno in 
organizirano trženje. Območje naj postane prepoznavno po svojih specifičnih 
proizvodih, ki se bodo tržili v širši okolici in privabljali nove kupce.

Cilji RPP:
— razvijati obstoječe in oblikovati nove produkte s podeželja,
— povezati ponudnike in vzpostaviti skupno blagovno znamko 

za produkte s podeželja,
— organizirati različne oblike izobraževanj in usposabljanj 

za ljudi s podeželja,
— zagotoviti primerno infrastrukturo za nadaljnji razvoj podeželja,
— povečati dohodek prebivalcev in zagotavljati nova delovna mesta 

na podeželju,
— vzpostaviti trdna partnerstva in primerno organizacijsko strukturo 

za izvajanje RPP in drugih skupnih programov podeželja.

Ukrepi za izvajanje strategije

Ukrepi Programi

Razvoj 
lokalno tipičnih 
produktov 
in spodbujanje 
podjetništva 
na podeželju

Razvoj lokalnih tipičnih produktov in organizirano trženje (ti produkti so: 
sir Tolminc, bovški sir, šebreljski in rutarski želodec, idrijski žlikrofi, 
kobariški štruklji, frika, soška postrv in lipan, kolovratski kostanj, idrijska 
čipka, razni pustni običaji, značilna kulturno-etnološka dediščina, kovaštvo, 
vodnatost in gozdnatost)

Razvoj naravi prijaznega kmetovanja

Krepitev podjetništva na kmetijah in na podeželju

Ureditev e-točk na podeželju

Razvoj skupne blagovne znamke za produkte s podeželja

Izboljšanje 
infrastrukturnih pogojev 
za bivanje in delo

Infrastrukturna opremljenost podeželja

Infrastruktura za socialne in društvene dejavnosti na vasi

Razvoj turistične ponudbe na podeželju

Krepitev lokalne identitete, 
graditev partnerstev 
in ohranitev socialnih vezi 
med generacijami

Društveno življenje na vasi

Socialno življenje na vasi

Kulturna dediščina



In kako naprej?

S skupno opredelitvijo strategije in ukrepov za 
razvoj podeželja v bodoče se je druga faza priprave 
RPP zaključila. Pred nami pa je zadnja, tretja faza, 
ki je hkrati tudi najbolj zahtevna, tako strokovno 
kot finančno.

Koordinator in upravljavec tudi te faze bo Posoški 
razvojni center, ki bo pri svojem delu sodeloval z 
ostalimi člani projektne skupine: Idrijsko-Cerkljansko 
razvojno agencijo, KGZS – Zavodom Nova Gorica, 
Društvom Planota, predstavniki kanalskega podeželja 
in Triglavskim narodnim parkom. Ožjo projektno 
skupino bo pri delu usmerjal in nadziral programski 
odbor RPP, sestavljen iz predstavnikov vseh akterjev, 
ki delujejo na podeželju, od kmetov in podjetnikov do 
strokovnih ustanov in društev. Za izvedbo posameznih 
projektov bomo poskušali pridobiti čimveč finančnih 
virov, od lokalnih in državnih do evropskih.

Izvedbo uvajalne faze Razvojnega programa 
podeželja za severozahodni višinski del Severne 
Primorske so finančno omogočili: Občine Bovec, 
Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, 
MO Nova Gorica ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Leto izvedbe uvajalne faze: 2004.

Več informacij lahko dobite 
na naslednjih naslovih:

Posoški razvojni center
Mag. Rosana Ščančar
Ulica padlih borcev 1b
5220 Tolmin
Telefon: 05 38 41 500, 05 38 00 826
E-naslov: info@pososki-rc.si

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
Andreja Trojar Lapanja, Mateja Bizjak
Mestni trg 1
5280 Idrija
Telefon: 05 372 01 80
E-naslov: info@icra.si
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