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1. UVOD 

 
Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020 (v nadaljevanju: RRP Gorenjske) je temeljni programski 

dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene razvojne prioritete ter 

finančno ovrednotene programe in projekte. Sprejet je bil dne 3. 6. 2015 na 9. seji Razvojnega sveta 

gorenjske regije in 2. seji Sveta gorenjske regije. 

  

RRP Gorenjske 2014–2020 obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije na ravni SKTE 3 in 

vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, 

Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. 

 

Dokument RRP Gorenjske je sestavljen iz analize regionalnih razvojnih potencialov, strategije in 

programsko-projektnega dela. Na osnovi pripravljenih analiz in ugotovitev smo si začrtali razvojne smernice 

ter postavili vizijo razvoja naše regije »Gorenjska, tu želim živeti, delati in se igrati.«  

 

Za njeno uresničevanje je postavljenih pet razvojnih področij, ki so s 18 investicijskimi ukrepi in projekti 

kolo razvoja regije:  

 tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost (spodbujanje podjetnosti in podjetništva; izboljšanje 

prenosa znanj iz inštitucij v gospodarstvo; povečanje inovacij, razvoj novih tehnologij ter povečanje 

konkurenčnosti), 

 razvoj človeških virov (znanje in zaposlovanje; aktivno in kakovostno življenje),  

 turizem (management destinacije Gorenjska – regionalna destinacijska organizacija; oblikovanje 

integralnih turističnih proizvodov; aktiviranje naravne, kulturne in tehniške dediščine; naložbe v 

turistično infrastrukturo),  

 okolje, prostor in infrastruktura (javna infrastruktura; okolje; prostorski razvoj; varčna uporaba energije 

in uporaba obnovljivih virov, trajnostni urbani razvoj), 

 razvoj podeželja (lokalna prehranska samooskrba; naravovarstvo in okoljevarstvo; gozd in les; 

dediščina podeželja). 

 

Na vseh področjih upoštevamo trajnostni razvoj gorenjske regije. 

 

Podpora za uresničevanje razvojnih področij so horizontalni projekti: 

 tehnična podpora regionalnemu razvoju, 

 e-zdravje in e-inovativnost v zdravstvu, 

 tehnična podpora mednarodnemu sodelovanju, 

 gorenjsko stičišče nevladnih organizacij, 

 regijski geografski informacijski sistem, 

 promocija regije. 

 

V času priprave razvojnega dokumenta je bilo za izvedbo oblikovanih in v dokumentu opisanih 41 regijskih 

projektov ter 18 regijskih projektov nacionalnega pomena. Dokumentu je priložen tudi seznam 441 

projektnih predlogov različnih predlagateljev, ki bodo za svojo uresničitev potrebovali razvojna sredstva in 

bodo z izvedbo pripomogli k uresničitvi razvojne vizije in ciljev regije do leta 2020. Skupna finančna ocena 

vrednosti regijskih projektov RRP Gorenjske 2014–2020 za dosego zadanih ciljev in izvajanje začrtanih 

aktivnosti je 591,3 milijonov evrov. Oblikovali smo razvojno zgodbo Gorenjske »S kolesom na vrh«, ki hkrati 

predstavlja razvojno ogrodje, krovno kolo razvoja in med seboj povezuje različna področja razvojnih 

projektov.    
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2. URESNIČEVANJE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA  

 
Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za štiriletno obdobje. 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je pripravila Osnutek dogovora za razvoj gorenjske regije 2016–

2019 (v nadaljevanju osnutek dogovora), ki je izvedbeni dokument Regionalnega razvojnega programa 

Gorenjske 2014–2020. Osnutek dogovora je bil na podlagi prvega povabila konec leta 2015 poslan na 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, katerega naloga je seznanitev z osnutkom dogovora 

pristojna resorna ministrstva ter vodenje teritorialnega razvojnega dialoga za usklajevanje osnutka 

dogovora med razvojno regijo in pristojnimi resornimi ministrstvi.  

 

Na 13. seji Razvojnega sveta gorenjske regije in 13. seji Sveta gorenjske regije, obe dne 7. 9. 2017, so 

člani obeh svetov potrdili vsebino ter vrednostno in časovno dinamiko izvedbe projektov, ki jih je v okviru 

teritorialnega razvojnega dialoga med regijo in državo predlagala država. Štirje projekti (Odvajanje in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 

2. sklop (2. faza); Kolesarska povezava Jesenice–Lesce–Bled; Bivalna enota za starejše, oblikovana po 

konceptu 4. generacije – gospodinjska skupnost; Regijska štipendijska shema – Gorenjska statistična 

regija) so bili predmet podpisa prvega Dogovora za razvoj gorenjske regije.  

 

Razvojni svet gorenjske regije je pooblastil predsednika sveta, Stanislava Bobnarja, da pristopi k podpisu 

dogovora. Prvi Dogovor za razvoj gorenjske regije je bil s strani predsednika Razvojnega sveta gorenjske 

regije in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška, podpisan 27. 10. 2017 v 

prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Med vsemi slovenskimi regijami sta Gorenjska in 

Osrednjeslovenska regija prvi pristopili k podpisu dogovora.  
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V spodnji tabeli je seznam projektov z dogovorjenimi vrednostmi, vključenimi v prvi Dogovor za razvoj 

gorenjske regije.  

 

 Projekti, vključeni v prvi Dogovor za razvoj gorenjske regije 

1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega 

in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza) oz. krajše GORKI – 2. sklop (2. faza) 

Nosilec projekta: Mestna občina Kranj 

Skupna vrednost projekta: 16.576.066,56 EUR 

Vrednost sredstev iz državnega proračuna: 989.833,92 EUR 

Sredstva evropske kohezijske politike: 5.609.058,83 EUR 

Mestna občina Kranj (občinska sredstva): 1.367.897,97 EUR 

Mesta občina Kranj (drugi javni viri): 5.620.149,09 

2. Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled 

Nosilec projekta: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo  

Skupna vrednost projekta: 3.640.068,51 EUR 

Vrednost sredstev iz državnega proračuna: 3.640.068,51 EUR 

3. Bivalna enota za starejše, oblikovana po konceptu 4. generacije – gospodinjska skupnost 

Nosilec projekta: Občina Naklo 

Partner projekta: Dom starejših občanov Preddvor in BSC Kranj 

Skupna vrednost projekta: 2.272.717,00 EUR 

Vrednost sredstev iz državnega proračuna: 989.833,92 EUR 

Sredstva evropske kohezijske politike: 350.000,00 EUR  

Občina Naklo (občinska sredstva): 622.717,00 EUR 

Dom starejših občanov Preddvor (drugi javni viri): 1.300.000,00 EUR 

4. Regijska štipendijska shema – Gorenjska statistična regija 

Nosilec projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Skupna vrednost projekta: 599.252,19 EUR  

Sredstva evropske kohezijske politike: 479.401,68 EUR  
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Priprava dopolnjenega Dogovora za razvoj gorenjske regije 

V letu 2017 so se začeli pogovori in pogajanja o zagotovitvi dodatnih sredstev za izvajanje regionalnih 

razvojnih programov v okviru dogovorov za razvoj regij. S spremembo Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in zagotovitvijo dodatnih sredstev so nastali pogoji za 

pripravo novega povabila za pripravo dogovorov za razvoj regij z določenimi prednostnimi naložbami in 

definiranimi razpoložljivimi sredstvi na ravni kohezijskih regij.  

 

V letu 2017 je bila izvedena vrsta aktivnosti tako s strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske, RRA GIZ 

in županov:  

 sestanek delegacije z Gorenjske na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri državni 

sekretarki Evi Štravs Podlogar in predstavnikih direktorata za regionalni razvoj glede ključnih regijskih 

projektov in dogovora za razvoj regij, 

 sestanek delegacije z Gorenjske z ministrico Smrkoljevo (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko) in ministrom Počivalškom (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) na 

temo ključnih regijskih projektov in dogovora za razvoj regije, 

 priprava poslanskega vprašanja na temo regionalnega razvoja in dogovorov za razvoj regij, 

 obravnava tematike na sejah Sveta gorenjske regije in sestankih RRA GIZ, 

 sodelovanje na sestankih s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, kohezijske regije Zahodna Slovenija in regionalnih razvojnih agencij 

za uskladitev glede vsebin in višine sredstev za dogovor, 

 preverba projektnih predlogov iz prvega osnutka dogovora za morebitno vključitev v dopolnjeni 

dogovor, 

 priprava izhodišč za pripravo drugega dogovora za razvoj regije. 

 

V skladu z drugim Povabilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Razvojnim svetom regij za 

dopolnitev DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE, z dne 13. 11. 2017 in spremembe povabila z dne 5. 12. 2017, 

smo na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske pripravili osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj 

gorenjske regije. Predmet povabila je bila  izvedba postopka dopolnitve dogovorov, ki bodo do 15. 2. 2018 

podpisani na podlagi prvega povabila. Konec leta 2017 in začetek leta 2018 so potekala usklajevanja in 

priprava projektov za vključitev v dopolnjeni dogovor: 

 sodelovanje na sestankih s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, kohezijske regije Zahodna Slovenija in regionalnih razvojnih agencij, 

 sodelovanje z resornimi ministrstvi glede projektov pod posameznimi prednostnimi naložbami, 

 usklajevanje obrazcev 2 za dogovor za razvoj regije, 

 izvedenih več internih usklajevalnih sestankov, 

 predstavitev drugega poziva in stanja glede projektov v regiji in terminskega načrta priprave dogovora 

za razvoj regije na seji Sveta gorenjske regije. 

 

Nabor projektov za vključitev v dopolnjen dogovor za razvoj regije po prednostnih naložbah vsebuje 25 

projektnih predlogov v skupni vrednosti sofinanciranja dobrih 30 milijonov evrov. 

 

Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva: 

 Poslovna cona Jesenice: Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza 

 Poslovna cona Žiri: komunalno opremljanje 

 Poslovna cona pod Polico Pl3: Povečanje konkurenčnosti gospodarske cone na degradiranem 

območju 

 Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture 

 Podjetno nad izzive v razvojni regiji Gorenjska 
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Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti:  

 Kolesarska povezava Škofja Loka–Trata 

 Kolesarska povezava Škofja Loka, Odeja–Lipica 

 Kolesarska povezava Železniki–Selca 

 Kolesarska povezava Bled–Bohinj (R2) 

 Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji 

 Kolesarska povezava Tržič–Naklo 

 

Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1 - gradnja javne infrastrukture za odpadno 

vodo:  

 Ureditev fekalnih voda v aglomeraciji Podhom 

 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju "KS SAVA" 

 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova 

 Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišajev na Jesenicah  

 Aglomeracija 3806 Loka - komunalno opremljanje 

 Gradnja KČN Trboje 5100 PE, odvajanje odpadnih voda v občini Šenčur in mestni občini Kranj 

 Javna kanalizacija Železniki, gradnja kanalizacijskega omrežja 

 Dograditev komunalne infrastrukture v občini Škofja Loka  

 Kanalizacija Spodnje Lancovo 

 

Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2 - gradnja javne infrastrukture za oskrbo s 

pitno vodo: 

 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop  

 Vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–Brda  

 Izgradnja vodovoda v Škofji Loki 

 Vodovod Možjanca  

 Povečanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo ciljnih skupin vodovodnih sistemov 

Kranj in Kovor - Naklo 

 

Za uresničevanje RRP Gorenjske smo regionalne razvojne agencije v letu 2017 pripravile tudi prek 40 

projektnih predlogov in jih prijavile na različne razpise: Erasmus+, Interreg Alpine Space, Interreg Europe, 

Interreg Mediterranean, Interreg Danube, Evropa za državljane, Ukrep CLLD, Evropska komisija, Obzorje 

2020, Evropski socialni sklad, SPIRIT, Javni razpis za spodbujanje podjetništva med mladimi 2017–2019, 

EEA in Norvežani.  

 

V letu 2017 je bilo odobrenih 18 projektov iz sledečih programov sodelovanja: Interreg Europe, Interreg V-A 

Slovenija-Avstrija, Evropski socialni sklad, Ukrep CLLD, Erasmus+, SPIRIT, Interreg Alpine Space. 
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2.1. RAZVOJNO PODROČJE: TEHNOLOŠKI RAZVOJ, PODJETNIŠTVO IN 

INOVATIVNOST 

 

Cilja  

1. Zagotoviti učinkovito podporno okolje za razvoj dinamičnega podjetništva ter prenosa znanj iz 

inštitucij v gospodarstvo. 

2. Povečati delež inovacij s poudarkom na dvigu konkurenčnosti in razvoju novih tehnologij. 

 

 Kazalniki  
2012  

oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 

2017 
oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 
2020 

Rast neto dodane vrednosti gospodarskih 

družb v evrih 
1.387.113.000 EUR  

(2011, vir: AJPES) 

1.737.329.000 EUR  

(2016, vir: AJPES) 

2.500.000.000 EUR 

oz. vsaj 5 let 

konstantna rast 8 % 

Rast neto dodane vrednosti/zaposlenega 

v evrih 
33.500 EUR  

(2011, vir: AJPES) 

42.055 EUR  

(2016, vir: AJPES) 

62.000 EUR oz. vsaj 5 

let konstantna rast 8 

% 

Število novoustanovljenih podjetij s 

petletnim preživetjem – št. podjetij/leto 
555  

(2010, vir: SURS) 

769 

(2014, vir: SURS) 
1.050  

Število zaposlenih v razvojno raziskovalni 

dejavnosti (RRD) – št. zaposlenih 

(ekvivalent polnega delovnega časa) 

6,4 % zaposlenih v 

RRD na Gorenjskem 

glede na Slovenijo 

(2011, vir: SURS) 

7,5 % 

(2016, vir: SURS) 

12 % zaposlenih v 

RRD na Gorenjskem 

glede na Slovenijo 

 
Na področju tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, so bila v okviru priprave RRP Gorenjske 

definirana tri investicijska področja: 

 spodbujanje podjetnosti in podjetništva, 

 izboljšanje prenosa znanj iz inštitucij v gospodarstvo in 

 povečanje inovacij, razvoj novih tehnologij ter povečanje konkurenčnosti. 

 

SPODBUJANJE PODJETNOSTI IN PODJETNIŠTVA 

 

Ključne aktivnosti delovanja v letu 2017 so bile usmerjene v delovanje in nadgradnjo podpornih 

mehanizmov za spodbujanje podjetništva v regiji, z namenom olajšanja poslovanja podjetjem in 

zagotavljanja preživetja podjetij. Poleg spodbujanja mladih in potencialnih podjetnikov smo preko Odbora 

za tehnološki odbor, podjetništvo in inovativnost povezovali podjetnike in preko aktualnih tem spodbujali 

gorenjsko podjetništvo.  

 

Razvoj središč za delo na daljavo – podjetniški inkubatorji in coworking centri 

V okviru dela z mladimi in njihovi podpori na podjetniški poti je bila v Kranju leta 2015 vzpostavljena 

coworking skupnost – Kovačnica. V letih delovanja smo organizirali preko 100 različnih informativnih in 

izobraževalnih dogodkov, ki jih je obiskalo preko 2.000 ljudi, v Kovačnici je delovalo za krajši ali daljši čas 

preko 30 potencialnih in obstoječih podjetnikov. Glede na potrebe smo Kovačnico tudi prostorsko povečali, 

ter razširili vsebine glede na potrebe uporabnikov. 

 

Poleg najema ugodnega sodelovnega prostora v Kovačnici še vedno ponujamo organizacijo različnih 

delavnic, predavanj, usposabljanj, svetovanj ter druženj z izkušenimi podjetniki. Uporabniki lahko dobijo 

mentorstvo, poslovno svetovanje za podjetja in potencialne podjetnike, informacije o različnih EU razpisih in 

projektih. Poleg tega pa lahko v Kovačnici izvedejo tudi registracijo in druge postopke za ustanovitev 

podjetja.  
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Kovačnica je bila ustanovljena s sodelovanjem Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj in 

Mestne občine Kranj. V svojih prostorih omogoča sodelovanje najrazličnejših strokovnjakov, njen glavni 

namen pa je spodbujanje podjetništva ter olajševanje vstopa na trg dela, izboljšanja zaposlitvenih možnosti 

njenih uporabnikov, zagotavljanje višje stopnje preživetja novonastalih podjetij, spodbujanje razvoja start-

up in scale-up podjetij.  

 

Kovačnica uporabnikom nudi opremljen prostor s pisalno mizo in stolom, Wi-Fi, možnost fotokopiranja, 

tiskanja, skeniranja, prostor za druženje, občasno ali stalno delitev delovnega prostora z drugimi ustvarjalci, 

sodoben način dela in ustvarjalne posameznike v sodelovanju s prodornimi podjetniki. Trenutno je na voljo 

28 sodelovnih prostorov.  

 

 
 

Poleg Kovačnice v regiji še vedno delujejo tudi coworking skupnosti Lokomotiva v Škofji Loki, Plavž 

coworking na Jesenicah in Mizarnico v Žireh. Prav tako kot v Kranju lahko potencialni podjetniki ali 

podjetniki začetniki v teh skupnostih najamejo ugoden sodelovni prostor, na voljo pa so jim tudi različna 

izobraževalna predavanja in delavnice, ki olajšujejo njihov vstop in pozicioniranje na trgu. V letu 2017 smo 

začeli tudi povezovanje med gorenjskimi coworkingi in skupno sodelovanje na različnih projektih. 

 

Poleg zgoraj omenjenih mest, pa z različnimi tematskimi predavanji sistematično spodbujajo podjetništvo in 

izboljšujejo podjetniško kulturo tudi v Radovljici v Mladinskem centru KamRa, ki deluje v okviru Ljudske 

univerze Radovljica in pa s projektom TržičPodjeten.si, kjer dogodke organizira Ljudska univerza Tržič v 

sodelovanju z Občino Tržič. 

 

    
 

V Mestni občini Kranj pa ima sedež tudi Razvojni center IKT tehnologije RC IKT. Predstavlja naslednji korak 

pri razvoju podjetnikov in ponuja različno infrastrukturo za nadaljne korake pri razvoju in realizaciji poslovne 

ideje: razvijanje, raziskovanje in prototipiranje. Podjetnikom ponuja podporo pri razvoju proizvodov in 

storitev s področja IKT, pomoč pri rasti in internacionalizaciji podjetja ter iskanju investitorjev. 

 

 

 

 



Poročilo o izvajanju RRP Gorenjske za leto 2017                                                                        

© RRA Gorenjske                                                                                                                                                                         Stran 11 

 

IZBOLJŠANJE PRENOSA ZNANJ IZ INŠTITUCIJ V GOSPODARSTVO in 

POVEČANJE INOVACIJ, RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJ TER POVEČANJE KONKURENČNOSTI 

 

V letu 2017 je bilo z različnimi partnerji pripravljenih več projektnih predlogov za prijave na transnacionalne 

programe, s katerimi se želi slediti uvajanju koncepta pametne specializacije ter spodbujanju različnih oblik 

povezovanja podjetij in inštitucij znanja. S prijavljenimi projekti se želi spodbuditi družbeno odgovorno 

poslovanje, spodbujati socialno podjetništvo, izmenjave praks in izkušenj,  ustvarjati pogoje za optimalno 

rast in razvoj podjetij ter ohranjati industrijsko dediščino. 

 

PROJEKTI 

 

Projekti Dodajanje vrednosti regionalnim lesnim izdelkom ter njihova uporaba na Gorenjskem, Podjetno v 

svet podjetništva in Izkoristimo talente so bili vključeni na seznam najpomembnejših projektov dokumenta 

prvega osnutka Dogovora za razvoj gorenjske regije. Noben od projektov ni bil potrjen za financiranje s 

strani dogovora za razvoj regije. 

 

Na povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za dopolnitev dogovora za razvoj regije smo 

konec leta 2017 skladno z razpisnimi pogoji ter prioritetami javnega poziva in v sodelovanju z občinami 

pripravili nove projektne predloge s področja podpornega okolja za podjetništvo:  

 poslovna infrastruktura: dva projektna predloga za občino Jesenice - Poslovna cona Jesenice: 

Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza ter Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija 

prometne infrastrukture,  ter po en projektni predlog za občino Naklo - Poslovna cona pod Polico Pl3: 

Povečanje konkurenčnosti gospodarske cone na degradiranem območju in občino Žiri - Poslovna cona 

Žiri: komunalno opremljanje 

 pripadajoče storitve v regijah: projekt Podjetno nad izzive v razvojni regiji Gorenjska (PONI – 

preimenovan projekt Podjetno v svet podjetništva). 

 

Izvajanje projektov Hiša napredne elektroindustrije – HiNE, Razvojni center za polimere, Medicinko-

tehnološki park, Razvojni sklad Gorenjske, Dodajanje vrednosti regionalnim lesnim izdelkom ter INVEST 

Gorenjska je v 2017 zastalo zaradi pomanjkanja sredstev. 

 

Projekt Razvoj središč za delo na daljavo – podjetniški inkubatorji in coworking centri se odvija po različnih 

občinah po vsej regiji. 

 

Odvija se tudi projekt Smart city Kranj, ki Mestno občino Kranj z različnimi izobraževalnimi in povezovalnimi 

dogodki, manjšimi investicijami v novo infrastrukturo in izboljšavami obstoječe infrastrukture, počasi 

spreminja v smart občino. 

 

Projekt INNOGROW (Interreg Europe) 

Projekt INNOGROW (Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs) si s 

tematiko spodbujanja konkurenčnosti MSP-jev v ruralnih območij prizadeva izboljšati lokalne in regionalne 

politike spodbud za uvajanje inovacij, ki  povečujejo konkurenčnost in rast malih in srednje velikih podjetij 

na podeželju, z identifikacijo inovativnih poslovnih modelov na transnacionalni ravni in prenosom dobrih 

praks in politik na lokalno, regionalno in nacionalno raven.  

 

Projekt SOCIAL SEEDS (Interreg Europe) 

Projekt SOCIAL SEEDS (Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European 

Evaluation and Development System) bo izboljšal prakse in politike na področju socialnega podjetništva. 

Projekt se s konkretnimi ukrepi za ustvarjanje ustreznih pogojev razvoja socialnega podjetništva osredotoča 
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na vplivanje na lokalne, regionalne in nacionalne politike. Ustrezni pogoji in podporno okolje so pogoj za 

nastanek močnih in vzdržnih socialnih podjetij, ki se bodo lahko ustrezno razvijala, kakovostno odzivala na 

potrebe, imela dovolj potenciala in znanja za razvoj storitev ter zagotavljanje zaposlitve in podpore osebam, 

ki ne morejo konkurirati običajnim zahtevam na trgu dela. 

 

 
 

Projekt SENSES (Interreg Danube) 

Konec leta 2016 je bil odobren mednarodni projekt SENSES (Strengthening Social Entrepreneurial 

Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and 

Skills enhancement in the DANUBE region). Kljub temu, da je socialno podjetništvo v sodelujočih državah v 

zadnjih letih v porastu, pa je še vedno največkrat povezano z pro bono delom, spodbujanjem podjetništva s 

pomočjo različnih državnih subvencij ali donacij ter manjšim podjetniškim izkupičkom kot pri regularnem 

podjetništvu. Poleg tega je malo znanih podatkov o obsegu socialnega podjetništva in sektorski porazdelitvi 

dejavnosti. Zelo pogosti so primeri pomanjkanja politik in zakonodaje na tem področju, ki bi spodbujali 

razvoj. S projektom želimo ustvariti transnacionalno mrežo socialnih podjetjih, podjetij s socialno 

odgovornostjo, finančnih investitorjev v socialna podjetja, politične odločevalce, akademsko skupnost ter 

nevladne organizacije, ki promovirajo socialno podjetništvo in spodbujajo socialni in trajnostni razvoj 

Podonavske regije in na ta način urediti podporno okolje socialnega podjetništva in spodbuditi njegov 

razvoj. 

 

 
 

Projekt PRACTICE III in IV (Erasmus for Young Entrepreneurs) 

V okviru programa Erasmus for Young Entrepreneurs se je v obdobju 2016–2019 izvajal mednarodni 

projekt PRACTICE III in IV, ki je nudil novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki 

vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav (Španija, Irska, Srbija, Velika 
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Britanija, Francija, Turčija, Nemčija in Slovenija), omogočal izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi 

podjetniki, olajšal dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev, izboljšal povezovanje 

poslovnežev in MSP, omogočal izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o 

priložnostih v drugi državi EU. Projekt PRACTYCE III se je zaključil konec januarja 2018, projekt PRACTYCE IV 

se nadaljuje do januarja 2019. Skupno je bilo izvedenih devetnajst izmenjav. 

 

 
 

Urban M (Interreg Europe) 

Splošni cilj projekta Urban Manufacturing oz. Urban M je razvijati okolje in nuditi podporo posebni vrsti 

infrastrukture za razvoj inovacij - prostorom za ustvarjalce (»makerspace«). V teh prostorih lahko ljudje iz 

različnih disciplin med sabo sodelujejo ter razvijajo nove proizvode in storitve. Primeri podobnih organizacij 

so: Fab Labs, Living Labs, Open Innovation Centres in medsektorski inkubatorji. Projektno partnerstvo je 

opredelilo tri specifične razvojne teme v zvezi s prostori ustvarjalcev sodelovanja: inkubacija za 

sodelovanje; naložbe v skupne raziskave in razvoj in komercializacija skupnih inovacij. 

 

STOB Regions (Interreg Europe) 

Projekt STOB regions se bo spopadel z izzivi tretje faze podjetništva - prenosom lastništva podjetji na 

naslednjo generacijo. Evropa in Evropska unija sta se močno osredotočili na novoustanovljena podjetja, 

vendar je enako pomembno tudi zagotavljanje preživetja obstoječih podjetij. Zagotavljanje preživetja MSP 

ob prenosu lastništva, ima verjetno večji vpliv na delovna mesta in rast. To potrjuje dejstvo, da je stopnja 

uspešnosti prenesenih podjetij višja od uspešnosti novih podjetij. S projektom bodo preučeni izzivi, s 

katerimi se sooča nasledstvo, in najdene nove ali izboljšane metode za podporo prenosa podjetij. 

 

Rural SMEs (Interreg Europe) 

Večina ukrepov in orodji za spodbujanje podjetništva se fokusira na mesta, medtem ko so ruralni predeli iz 

teh akcij izključeni. Tudi na podeželju je potrebno prepoznati nišna področja delovanja kot so npr. energija, 

okolje, eko-industrije, IKT in socialne inovacije ter spodbujati podjetniško kulturo. Cilj projekta je izboljšati 

politike regionalnih podpornih sistemov za podjetnike z izmenjavo izkušenj in prepoznavanjem dobrih praks 

ter na ta način povečati priložnosti za ustvarjanje inovativnih MSP na podeželskih območjih. Cilji projekta 
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bodo doseženi preko olajšanega dostop do financ (boljša komunikacija in logistika); dostop do znanja (s 

pomočjo podpore inovacijskih storitev); spodbujanje podeželskega podjetništva (predvsem iskanje novih niš 

in spodbujanje mladih podjetnikov) ter spodbujanje inovativnih podeželskih podjetij (na področju IKT, 

krožnega gospodarstva in socialnih inovacij). 

 

RISE (Erasmus+) 

Cilj projekta RISE je preko 4 korakov opolnomočiti dijake, pri njih zbujati podjetnost, kreativnost in 

inovativno razmišljanje ter jih na ta način bolje pripraviti za vstop na trg dela. 

1. V prvi fazi bomo pripravljena izobraževanja in smernice, kako identificirati družbene probleme, kako jih 

podjetniško obravnavati in poiskati inovativne rešitve zanje. 

2. Sledi faza potrjevanja smernic, ko bodo dijaki skupaj z mentorji potrjevali ustreznost procesa in iskali 

učinkovite rešitve za družbene probleme.  

3. V tretji fazi bodo vzpostavljeni inovativni hub-i, s katerimi bo med dijaki spodbujeno družbeno odgovorno 

podjetništvo in razvite njihove kompetence. 

4. V četrti fazi bo preverjeno, kaj so se dijaki naučili in jim bo na osnovi uspešno opravljenega testa 

podeljena značka socialnega podjetnika. 

Pridobljene kompetence in znanja bodo lahko uporabljali za večjo zaposljivost pri delodajalcih. 

 

Izkoristimo talente  

V sodelovanju z gorenjskimi občinami (Mestno občino Kranj in občinami Cerklje na Gorenjskem, Naklo, 

Preddvor in Šenčur) smo v letu 2017 izvedli 106-urni program usposabljanja za brezposelne osebe 

Izkoristimo talente. Serija delavnic za samozaposlitev je vsebovala delavnice za identifikacijo poslovne 

ideje, razvoj izdelka ali storitve, opredelitev problema, ki ga podjetnik rešuje, individualno mentoriranje, 

finančni vidik podjetja, marketing, osnove računovodstva, predstavitev podpornega okolja za podjetništvo v 

regiji, ogled dobrih praks, pravno področje, poslovno komunikacijo. 

 

 
 

Dvajset udeležencev programa je v izobraževanju prišlo do oblikovanja pogojev za ustanovitev lastnega 

podjetja in samozaposlitve ter večjih zaposlitvenih zmožnosti. Brezposelni so tako proučili trg, konkurenco, 

pridobili določene izkušnje in dodatna znanja, s katerim se lahko v prihodnje izognejo marsikateri 

začetniški napaki. Usposabljanje je vključevalo večinoma skupinska usposabljanja, delno tudi individualna 

mentorstva.  
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2.2. RAZVOJNO PODROČJE: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 

 

Cilji  

1. Povišati stopnjo delovno aktivnega prebivalstva, aktivirati dolgotrajno neaktivne, predvsem mlade in 

starejše. 

2. Izboljšati kakovost življenja vseh generacij in zmanjšati število prebivalcev, ki živijo pod pragom 

revščine. 

3. Spodbujati izobraževanje zlasti na deficitarnih izobraževalnih in študijskih programih, dvig 

vključenosti v vseživljenjsko učenje, splošno neformalno učenje ter izobraževanje odraslih. 

 
 

 Kazalniki  
2012 

oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 

2017 
oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 
2020 

Stopnja registrirane brezposelnosti 
8,9 %  

(2012, vir: SURS) 

6,1 % 

(dec. 2017, vir: SURS) 

6 % 

 

Prezgodnja umrljivost prebivalstva (smrt 

pred dopolnjenim 65. letom starosti) 

- število izgubljenih let potencialnega 

življenja pred dopolnjenim 65. letom 

starosti v koledarskem letu na 1000 

prebivalcev, starih 0–64 let, sredi istega 

koledarskega leta 

- delež umrlih, ki so bili ob smrti stari 

manj kot 65 let, med vsemi umrlimi v 

tekočem koledarskem letu 

 

 

 

 

23,87 izgubljenih let  

(2011, vir: ZZV Kranj) 

 

 

 

 

19,77 %  

(2011, vir: ZZV Kranj/ 

SURS) 

 

 

 

 

 

Podatek ni na voljo 

 

 

 

 

 

16,7 % 

(2016, vir: SURS) 

 

 

 

 

18 izgubljenih let  

 

 

 

 

 

15 % 

 

% vpisanih v srednješolske programe 

tehniških, obrtnih in drugih deficitarnih 

poklicev (brez gimnazij, ekonomske, 

administrativne) 

48,3 %  

(2011, vir: BSC Kranj) 

57,31 % 

(2018, vir: BSC Kranj) 
51 % 

 
Na področju razvoja človeških virov sta bili v okviru priprave RRP Gorenjske definirani dve investicijski 

področji:  

 znanje in zaposlovanje ter 

 aktivno in kakovostno življenje.  

 

ZNANJE IN ZAPOSLOVANJE 

 

Nenehen razvoj na vseh področjih človekovega življenja zahteva osvojitev novih veščin, izobraževanj in 

znanj. Poleg formalnega znanja oziroma usposabljanja, ki je osnova in predpogoj za nadaljnje formalno 

izobraževanje, se v ospredje vse bolj postavljajo neformalne oblike izobraževanja, ki se prilagajajo 

novonastalim položajem. Zagotavljanje dostopne in kakovostne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh za 

vse prebivalce v regiji je eden izmed ključnih dejavnikov razvoja regije.  

 

Z namenom zagotavljanja ustrezno izobražene delovne sile za potrebe gospodarstva smo si v regiji zastavili 

povečati odstotek vpisa v srednješolske programe tehniških, obrtnih in drugih deficitarnih poklicev, ki je v 

letu 2017 znašal 57,37 % in je bil za 6,57 % nižji kot v letu 2016, vendar še vedno 9,01 % višji od 

izhodiščne vrednosti v letu 2011. V letu 2017 je bilo 159 manj vpisanih v srednješolske programe na 

Gorenjskem kot v letu 2016. Dodatna znanja, ki jih posamezniki pridobijo prek različnih oblik usposabljanj, 

lahko pripomorejo k boljši zaposljivosti in večji fleksibilnosti posameznikov na trgu delovne sile, zato se v 
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regiji izvajajo aktivnosti spodbujanja vseživljenjskega učenja in krepitev njegove dostopnosti tako z vidika 

posameznika kot delodajalcev. V letu 2017 so se aktivnosti na tem področju v regiji izvajale v okviru 

različnih organizacij in projektov, predvsem Ljudskih univerz (Kranj, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka), v 

letu 2017 je v regiji deloval tudi Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske. Znižuje 

se tudi stopnja registrirane brezposelnosti, decembra 2017 je stopnja registrirane brezposelnosti na 

Gorenjskem (OS Kranj) znašala 6,1 %. Konec decembra 2017 je bilo na območju Območne službe Kranj 

(Upravne enote: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič) registriranih 5.596 brezposelnih oseb, kar je 

za 1.018 oseb oz. 15,4 % manj kot decembra 2016 (v Sloveniji za 14,6 % manj).  

 

V obdobju od januarja do decembra 2017 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 1.646 

oseb, med njimi: 

 922 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 367 vključitev brezposelnih oseb v podporne in 

razvojne programe, 146 v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 132 v Delovni 

preizkus, 

 353 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 269 v Zaposli.me, 

 320 v ukrep Kreiranje novih delovnih mest, od tega 308 v Javna dela, 

 51 v ukrep Spodbujanje samozaposlovanja. 

 

AKTIVNO IN KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE 

 

Kakovost življenja je posledica družbene vključenosti, izobrazbe, okolja, upravljanja države, zdravja, 

zadovoljstva z življenjem, varnosti ter usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja. Zdravstveno stanje je 

odraz kakovosti življenja v regiji ter pomemben dejavnik konkurenčnosti v regiji.  

 

V letu 2017 je bila problematika sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva na Gorenjskem, prostorska, 

kadrovska in finančna vzdržnost, obravnavna tudi na Seji sveta gorenjske regije, ki je bila izvedena v 

Splošni bolnišnici Jesenice. Podatki in projekcije kažejo na izrazito staranje prebivalstva v prihodnosti, leta 

2020 bodo prebivalci, stari nad 65 let, predstavljali petino prebivalstva. Zaradi trenda staranja prebivalstva 

se posebno pozornost posveča starejšim. Usmeritve in ukrepi gredo v smeri razvijanja storitev v skupnosti 

in dolgotrajnejšega bivanja starostnikov na domu. Tudi Gorenjska se sooča s spreminjanjem starostne 

strukture prebivalstva. Družba postaja dolgoživa, kar pomeni, da se pričakovano trajanje življenja 

podaljšuje. Pričakuje se, da se bo ta trend v prihodnjih letih še okrepil. To pa od družbe terja zagotavljanje 

možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje, za kar pa so potrebne 

prilagoditve na številnih področjih tudi v naši regiji. V oktobru 2017 je bil v regiji izveden posvet na temo 

DOLGOŽIVA DRUŽBA – pomemben izziv in priložnost tudi za Gorenjsko. Prvi sklop regijskega posveta je bil 

namenjen dolgoživi družbi, drugi del pa dolgotrajni oskrbi. 

 

K zmanjševanju socialne izključenosti lahko prispeva tudi medgeneracijsko sodelovanje, kjer prihaja do 

sodelovanja med različnimi generacijami. Na Gorenjskem je v letu 2017 potekalo veliko aktivnosti v okviru 

delovanja Večgeneracijskega centra Gorenjske, s sedežem v regijskem središču. V okviru koordinacije 

Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj pa je bil pripravljen in odobren tudi projektni predlog 

Medgeneracijski centri Gorenjske - stičišče idej, znanj, izkušenj in sodelovanja med generacijami na LAS 

Gorenjska košarica. Na omenjenem področju je ključno spodbujanje različnih oblik sodelovanja med 

generacijami, ki temeljijo na učinkovitem prenosu znanj in izkušenj. 

 

V letu 2017 je bil v okviru koordinacije Centra za socialno delo Kranj in koordinacijske skupine za pripravo  

Regijskega izvedbenega načrta socialnega varstva za obdobje 2016–2020, izdelan Regijski izvedbeni načrt 

na področju socialnega varstva za obdobje od leta 2017 do 2020 za gorenjsko regijo, ki je bil posredovan 

na Inštitut socialnega varstva.  
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PROJEKTI 

 

Višje in visokošolsko izobraževanje – Univerza na Gorenjskem 

Med ključnimi regijskimi projekti na področju razvoja človeških virov je opredeljen razvoj višjega in 

visokošolskega izobraževanja. V regiji deluje šest fakultet oziroma visokošolskih zavodov, ki sledijo svoji 

viziji razvoja v regiji in širše.  

 

Izkoristimo talente – center za razvoj kariere in vseživljenjsko učenje Gorenjske 

Projektni predlog »Izkoristimo talente«, katerega cilj je večja zaposljivost mladih, zaposlitev pri delodajalcu 

oziroma samozaposlitev je bil vključen v osnutek dogovora za razvoj gorenjske regije. V okviru teritorialnega 

razvojnega dialoga je bil projekt predstavljen predstavnikom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Službi Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko. Projekt v okviru dogovora za razvoj regije ni dobil potrditve s strani resornega 

ministrstva. Na pripravljen predlog je bila podana informacija, da Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti pripravlja dva javna razpisa in sicer »Inovativni projekti za mlade« in 

»Spodbujanje podjetništva med mladimi«.  

 

V letu 2017 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo Javni razpis za 

spodbujanje podjetništva med mladimi 2017–2019. Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj se 

je vključila v konzorcij partnerjev, ki je pokril celotno kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in se prijavilo na 

razpis s projektnim predlogom POMLAD – Podjetna mladina. Na razpisu sta bila za celotno Slovenijo 

podprta dva projekta, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija projektni predlog, katerega nosilec je 

Tehnološki park Ljubljana. V dopolnjeni dogovor za razvoj gorenjske regije pa smo v sodelovanju z vsemi 

slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami pripravili in oddali projektni predlog Izzivi za podjetništvo.  

 

 
 

Aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo in večjo zaposljivost se izvajajo tudi v okviru 

coworking centrov. Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj smo tudi v letu 2017, v 

sodelovanju in ob podpori občin osrednje gorenjske regije (Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, 

Jezersko, Šenčur in Mestna občina Kranj), v coworking centru Kovačnica pripravili in izvedli serijo delavnic 
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za samozaposlitev in večjo zaposljivost poimenovanih Izkoristimo talente. V program smo vključili 20 

brezposelnih oseb, ki so bili v okviru projekta Izkoristimo talente deležni skupinskih usposabljanj, 

individualnega mentorstva in so preko 13 delavnic proučili trg in konkurenco ter pridobili različne izkušnje 

in dodatna znanja, s katerimi se bodo lahko v prihodnje izognili marsikateri začetniški napaki. Na začetku 

usposabljanja smo organizirali tudi podjetniški teambuilding, v času trajanja projekta pa oglede dobrih 

praks, kjer so imeli udeleženci možnost spoznati različne uspešne podjetnike. Program se je zaključil s t. i. 

podjetniškimi pitchi, kjer so udeleženci predstavili svojo poslovno idejo in načrte za naprej. 

 

V letu 2017 so razvojne agencije BSC, SORA in RAGOR, ki delujejo na Gorenjskem, uspešno kandidirale na 

razpisu za gostiteljsko strukturo EUROPE DIRECT GORENJSKA 2018–2020. EUROPE DIRECT GORENJSKA 

opravlja funkcijo kontaktne točke za občane za vsa vprašanja ali probleme povezane z Evropsko unijo in 

njenimi institucijami. Poleg svetovanja se v okviru točke organizira tudi različne informativne in 

izobraževalne dogodke in sodeluje na dogodkih drugih institucij v regiji.  

 

V regiji je v letu 2017 deloval Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske. Svetovanje 

in vrednotenje znanja zaposlenih v okviru konzorcijskega partnerstva izvajajo Ljudska univerza Jesenice, 

Ljudska univerza Kranj, Ljudska univerza Škofja Loka, Biotehnični center Naklo in Šolski center Kranj. 

Prednostna ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali 

prekvalifikacije zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport ter Evropski socialni sklad v okviru tega projekta sofinancirata dejavnost svetovanja in vrednotenja 

znanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc. 

Projekt se izvaja od leta 2016 do leta 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj medpodjetniških izobraževalnih centrov 

Kot samostojne organizacijske enote znotraj izobraževalnih zavodov delujejo medpodjetniški izobraževalni 

centri (MIC), kjer je poudarek na partnerskem sodelovanju podjetij in izobraževalnih ustanov. Na 

Gorenjskem aktivno delujejo štirje centri, in sicer: MIC Šolski center Kranj, MIC Šolski center Škofja Loka, 

MIC Biotehniški center Naklo in Hotel Astoria Bled. Cilj projekta, vključenega v Regionalni razvojni program  

Gorenjske, je s sodobno opremo in tehnologijami opremiti obstoječe MIC-e, ki delujejo na Gorenjskem. 

Medpodjetniški izobraževalni centri so v letu 2017 izvajali različne nacionalne in mednarodne projekte, 

sodelujejo v programih Erazmus+ in izvajajo projekte v okviru programa Vseživljenjskega učenja ter 

projekta »Usposabljanje mentorjev 2016–2021«.  

 

Kakovost življenja in zdravje Gorenjske 

V letu 2017 je bil v okviru regijske koordinacijske skupine pripravljen Regijski izvedbeni načrt na področju 

socialnega varstva 2017–2020 za gorenjsko regijo. V regijski koordinacijski skupini so sodelovale tri 
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predstavnice lokalnih skupnosti, ki zastopajo vse lokalne skupnosti gorenjske regije, devet predstavnikov 

javnih izvajalcev na področju socialnega varstva (CSD-jev, VDC-jev, CUDV-jev in domov za stare), pet 

predstavnikov nevladnih organizacij, trije predstavniki uporabnikov in predstavnica Regionalne razvojne 

agencije Gorenjske. Na prioritetna področja socialnega varstva, kjer ostajajo potrebe uporabnikov v 

gorenjski statistični regiji nezadovoljene, so bili oblikovani sledeči prioritetni programi, s katerimi 

nameravamo v izvedbenemu načrtu do leta 2020 zmanjšati oziroma odpraviti prepoznan primanjkljaj: 

 programi v podporo družini,  

 programi za stanovanjsko in bivanjsko ogrožene, 

 programi bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami, 

 programi integracije ekonomsko imigrantskih družin,  

 mobilnost za vključenost vseh ranljivih ciljnih skupin. 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2017 začelo z vzpostavljanjem 

celovitega modela socialne aktivacije, s katerim želi zagotoviti transparentno, usklajeno in celostno 

obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Pod okriljem Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti je bila v letu 2017 tudi na Gorenjskem vzpostavljena Projektna enota za 

delovanje sistema socialne aktivacije, kjer delajo tri koordinatorke socialne aktivacije. Projekt socialne 

aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih 

prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, 

motiviranje, vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi 

podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter 

posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. V programe socialne aktivacije so 

se v letu 2017 vključevali dolgotrajno brezposelne osebe in dolgotrajni prejemniki denarnih socialnih 

pomoči. Namen razvoja celovitega modela socialne aktivacije je vzpostavitev enotne vstopne točke, ki bo 

nudila celovit pregled problematike vključenih oseb in postavitev regionalnih mobilnih enot po vsej 

Sloveniji. Za ta namen je bila pripravljena in potrjena operacija Razvoj in vzpostavitev celovitega modela 

socialne aktivacije, ki jo sofinanciramo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 

2014–2020, prednostne naložbe 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja 9.1.1 Razvoj celovitega modela 

socialne aktivacije. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022. 

 

V letu 2017 se je v regiji začel izvajati projekt OrientAkcija – socialna 

aktivacija žensk z migrantskim ozadjem, ki ga izvajata Človekoljubno 

dobrodelno društvo Up Jesenice in Zavod Tri iz Škofje Loke. Namen 

projekta OrientAkcija je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje, 

vključevanje in spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb, hkrati 

pa tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, 

integraciji v različne družbene sisteme in posledično ponovno vključiti 

na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. Cilj izvajalcev projekta je 

razviti in vzpostaviti celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil 

transparentno, usklajeno in celostno obravnavo priseljenk, ki tvegajo 

revščino in so socialno izključene, model pa naj bi ustrezno povezal vse 

relevantne institucije v procesu. Projektne aktivnosti sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega 

socialnega sklada.  
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Gorenjska regija je v osnutku dogovora za razvoj gorenjske regije izpostavila tudi potrebo po 

deinstitucionalizaciji in skupnostni oskrbi. Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti 

bo v skladu z nastajajočo analizo, ki bo pokazala potrebe po bivalnih enotah v vsej Sloveniji, lociralo 

dodatne bivalne enote. Cilj resornega ministrstva je, da po treh letih izvedbe pilotnih projektov pridejo do 

dobrih rešitev, ki bodo v nadaljevanju tudi zakonsko podprte. Gorenjska regija tako skupaj lahko dobi nekje 

od 5–8 bivalnih enot. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga ministrstvo namenja določena sredstva 

gorenjski regiji za vzpostavitev bivalnih enot (možnost neposredne potrditve za en objekt v regiji - predlog 

izvedbe pilotnega projekta). Za vključitev v osnutek dogovora za razvoj gorenjske regije je bil, tudi na 

podlagi predlogov in potreb s strani gorenjskih občin, oblikovan projektni predlog »Kakovost življenja in 

zdravje Gorenjske – vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo z namenom razvoja socialne 

vključenosti in skupnostnih oblik storitev« in vključen med regijske projekte. V okviru teritorialnega 

razvojnega dialoga je bil v letu 2017 potrjen in vključen v podpisan dogovor projektni predlog Bivalna enota 

za starejše, oblikovana po konceptu 4. generacije – gospodinjska skupnost. Nosilec projekta je Občina 

Naklo, partnerja pa sta Dom starejših občanov Preddvor ter  BSC Kranj. Projekt je v okviru teritorialnega 

razvojnega dialoga kot sektorski projekt predlagalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti.  

 

 
 

 
 

Na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskega socialnega 

sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 

prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. 

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 

zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju, je bil za našo regijo uspešen projekt Večgeneracijski center Gorenjske 
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(VGC). Vodilni partner konzorcija je Ljudska univerza Kranj, ostali partnerji v konzorciju so Ljudska univerza 

Jesenice, Zavod O in Ljudska univerza Radovljica. Projekt je uspešno kandidiral na razpis ministrstva in se 

začel izvajati v letu 2017. Projektne aktivnosti se bodo izvajale do 30. 9. 2021.  

 

Glavni cilji projekta: 

 poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost, 

 ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo 

preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost, 

 opolnomočiti ranljive ciljne skupine, 

 vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter 

tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine), 

 okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni 

geografski enoti idr. 

 

 
 

Gorenjsko stičišče nevladnih organizacij   

Gorenjsko stičišče nevladnih organizacij GROZD v projektnem obdobju 2014–2020 nadaljuje z aktivno 

vlogo predstavnika gorenjskih nevladnih organizacij (v nadaljevanju NVO) v dialogu z gospodarstvom in 

občinami ter nudenjem stalne podpore za kakovosten razvoj NVO v regiji. Na Javnem razpisu za krepitev 

zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 Ministrstva za javno upravo sta v 

partnerstvu SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse, 

pridobila sredstva za delovanje stičišča na Gorenjskem, ki je v letu 2017 izvajalo začrtane aktivnosti. 

Poslanstvo regijskega stičišča Grozd NVO je prizadevanje za demokratično vključenost v procese odločanja, 

za enakopravno sodelovanje v medsektorskem povezovanju, za trajne in inovativne projekte, ki učinkovito 

krepijo civilno družbo in na transparenten način rešujejo lokalne/regionalne izzive. 
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2.3. RAZVOJNO PODROČJE: TURIZEM 

 

Cilji  

1. Učinkovito organizirana in prepoznavna turistična destinacija Gorenjska – destinacijski management. 

2. Privlačni in donosni integralni turistični produkti. 

3. Izboljšanje kakovosti turistične infrastrukture. 

4. Spodbujanje razvoja po načelih trajnostnega turizma. 

5. Spodbujanje malega podjetništva in civilne družbe za povečanje konkurenčnosti ponudbe glede na 

potrebe trga. 

 

Kazalniki  
2012  

oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 

2017  
oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 
2020 

Število prenočitev turistov v koledarskem 

letu 
1.670.220  

(2012, vir: SURS) 

2.224.930 

(2016, vir: SURS) 
1.890.000  

Število prihodov turistov v koledarskem 

letu  
 

Prvih pet tujih držav po številu prenočitev turistov v 

koledarskem letu 

 

 

 

 

 
 

Prvih pet tujih držav po številu prihodov turistov v  

koledarskem letu 

 

650.220  

(2012, vir: SURS) 
 

Nemčija 173.657 

Italija 150.806 

Združeno kraljestvo 

121.043 

Nizozemska 110.252  

Hrvaška 87.357 

(2012, vir: SURS) 

 

Nemčija 68.589  

Italija 62.010 

Hrvaška 32.180 

Nizozemska 28.670  

Združeno kraljestvo 

26.780  

(2012, vir: SURS) 
 

946.194 

(2016, vir: SURS) 
 

Nemčija 213.595 

Italija 185.002 

Združeno kraljestvo 

160.271 

Nizozemska 106.804  

Hrvaška 98.654 

(2016, vir: SURS) 

 

Nemčija 89.002  

Italija 78.637 

Rep. Koreja 66.481 

Združeno kraljestvo 

43.541 

Hrvaška 40.964 

(2016, vir: SURS) 
 

675.000  

 

Povprečna doba bivanja gostov v 

koledarskem letu (število prenočitev 

turistov / število prihodov turistov) 

2,6 dni  

(2012, vir: lasten 

izračun na podlagi 

podatkov SURS) 

2,4 dni  

(2016, vir: lasten 

izračun na podlagi 

podatkov SURS) 

2,8 dni 

Število obiskovalcev v muzejih, galerijah 

oz. likovnih razstaviščih v koledarskem 

letu 

552.124  

(2011, vir: SURS) 
Podatek ni na voljo 580.000  

Število prepeljanih potnikov v žičniškem 

prometu v koledarskem letu 
Spremlja se tudi višina prihodkov 50 najuspešnejših 

podjetij v turizmu in gostinstvu (30 namestitvenih 

objektov in 20 gostinskih objektov) v koledarskem 

letu. 

 

9.541.000  

(2011, vir: SURS) 

 

Podatek ni na voljo 

 

10.000.000 

 

Opomba: Na SURS-u so s področja turizma na voljo letni podatki za leto 2016 in mesečni za leto 2017. Ker seštevek 

mesečnih podatkov ne da popolnega podatka za leto 2017 (zaradi zaupnosti podatkov so namreč izvzete nočitve 

turistov pri manjših sobodajalcih), so kot zadnji razpoložljivi in primerljivi podatki upoštevani podatki iz leta 2016.  
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Gorenjska je tradicionalno turistično območje, ki predstavlja tipični karakter Alpske Slovenije: Slikovit in 

celoletni aktivni alpski utrip, ki preko ponudbe, programov, nastanitev in informacij tudi v letu 2017 igra 

pomembno vlogo v turistični dejavnosti Slovenije. Statistični podatki za leto 2016 kažejo, da je bilo na 

Gorenjskem evidentiranih kar 22 % vseh turističnih obiskovalcev v Sloveniji ter ustvarjenih skoraj 20 % 

vseh prenočitev turistov v Sloveniji.  

 

Aktivnosti na področju razvoja turizma so stalno usmerjene v promocijske aktivnosti, učinkovito 

organiziranost turizma in v dvig kvalitete turistične ponudbe ter pripadajoče infrastrukture, kar so tudi 

glavni cilji RRP Gorenjske. 

 

Primerjava aktualnih podatkov (2016) z izhodiščnim stanjem v letu 2012 kaže na velik porast turistične 

dejavnosti v zadnjih letih, saj je tako število prihodov kot tudi prenočitev turistov več kot preseglo 

načrtovani cilj za leto 2020. Poudariti je potrebno, da je bil cilj za leto 2020 opredeljen v času, ko je bilo 

celotno gospodarstvo Slovenije v krizi in je večina dejavnosti nazadovala, turizem pa stagniral. Zaradi tega 

tudi cilj za leto 2020 ni bil preveč ambiciozno postavljen. Povečalo se je tudi število držav iz katerih 

prihajajo turisti, največ jih še vedno pride iz tradicionalno pomembnih trgov: Nemčije, Italije, Združenega 

kraljestva in Hrvaške. Prepoznati je tudi velik porast turistov, ki prihajajo iz neevropskih držav, Azije in 

Amerike, kar kaže na uspešno izvedbo promocijskih kampanj, nastopov na bolj oddaljenih trgih, 

vzpostavljanje novih stikov za izboljšanje prepoznavnosti Slovenije in naše regije v svetu. Še vedno pa skrbi 

podatek o povprečni dobi bivanja gostov, saj je ta še vedno zelo nizek, kar pomeni, da sicer večje število 

turistov ostaja v regiji krajši čas. Vzroke za nastali položaj lahko delno iščemo v turističnih trendih, ki so 

zadnja leta drugačni od tistih tradicionalnih, saj ljudje radi potujejo večkrat letno za krajši čas. Prav tako pa 

lahko rečemo, da je v regiji še vedno prisotno pomanjkljivo povezovanje deležnikov v sklopu inovativnih 

integralnih turističnih produktov, ki bi goste v regiji zadržali dlje časa.  

 

Na področju turizma so bila v okviru priprave RRP Gorenjske definirana štiri investicijska področja:  

 management destinacije Gorenjska – regionalna destinacijska organizacija,  

 oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, 

 aktiviranje naravne, kulturne in tehniške dediščine in   

 naložbe v turistično infrastrukturo. 

 

MANAGEMENT DESTINACIJE GORENJSKA – REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA (RDO) 

 

V sklopu nove Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je bil skupaj z vodilnimi 

destinacijami oblikovan nov predlog organiziranosti slovenskega turizma, in sicer je Slovenija v tem okviru 

sedaj razdeljena na štiri turistične makro destinacije: Osrednja Slovenija & Ljubljana, Termalna Panonska 

Slovenija, Mediteranska Slovenija in Alpska Slovenije, kamor sodi večji del celotne gorenjske regije. Vizija 

slovenskega turizma za omenjeno obdobje je, da Slovenija postane 5***** globalna zelena butična 

destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Pri 

pripravi vsebine omenjene nove strategije na področju turizma je sodelovala tudi Regionalna razvojna 

agencija Gorenjske, BSC Kranj in vse vodilne turistične destinacije na Gorenjskem: Bled, Bohinj, Kranjska 

Gora, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Cerklje na Gorenjskem. Slednji dve destinaciji po novi organizacijski 

razdelitvi ne sodita v Alpsko Slovenijo, ampak se jih obravnava v sklopu bližnjih destinacij z Ljubljano in 

osrednjo Slovenijo. 

 

Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je sprejela Vlada RS 5. oktobra 2017. 

Dosegljiva je na 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf. 

 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf
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Za ostale manjše in neprepoznavne turistične destinacije je na ta način najbolje, da se povezujejo z 

vodilnima destinacijama v sklopu promocijskih aktivnosti za dvig njihove prepoznavnosti in pri kreiranju 

novih integralnih turističnih proizvodov, ki med drugim pomenijo tudi za vodilne destinacije širitev njihove 

obstoječe turistične ponudbe. Na ta način se ohranja nek način povezovanja turističnih deležnikov, kar 

pripomore k boljši prepoznavnosti in konkurenčnosti regije.  

 

Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je v postopku priprave nove strategije določilo tudi skrbnika 

posameznih klastrov, ki deluje v okviru Slovenske turistične organizacije, ki je že v letu 2017 sodelovala z 

vodilnimi destinacijami za pripravo nove podobe spletne strani slovenia.info (https://www.slovenia.info/sl) 

in pripravila tudi analizo turističnih tokov skupaj z Ekonomsko fakulteto.  

 

V letu 2018 bo objavljen razpis na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za vodilne destinacije, ki 

bo namenjen njihovi posodobitvi digitalnega komuniciranja svoje turistične ponudbe.  

 

Z novo razdelitvijo so se na Gorenjskem dodatno razširile aktivnosti delovanja destinacije Julijske Alpe, in 

sicer vključuje organizacijska struktura šest občin Gorenjske in tri občine Goriške. Na ta način je bilo 

vzpostavljeno medregijsko sodelovanje znotraj podobne turistične ponudbe Julijskih Alp. Ostale turistične 

destinacije bodo organizacijsko strukturo razvile v letu 2018, po vsej verjetnosti v okviru projektnega 

sodelovanja.  

 

OBLIKOVANJE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV  

 

Integralni in v zadnjem času predvsem inovativni turistični proizvodi turističnim investicijam in upravljanju 

destinacij dajejo konkurenčno vsebino in kvalitetnejšo turistično ponudbo. S tem se zagotavlja večja 

prepoznavnost Gorenjske, priložnosti za daljše bivanje gostov in večjo privlačnost destinacije tudi v času 

izven sezon. 

https://www.slovenia.info/sl
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V letu 2017 je bil poudarek na razvoju novih turističnih proizvodov, ki povezujejo turistične deležnike skozi 

različne aktivnosti in zagotavljajo njihovo učinkovitejše trženje. Preko evropskih razpisov so se oblikovali 

projekti, ki vsebujejo integralno ponudbo Gorenjske, ki povezuje kulturne in naravne danosti v turistične 

atrakcije in doživetja (industrijska kultura, dodatna ponudba outdoor aktivnosti, zgodbe in promocija regije).  

 

Na nivoju regije deluje tudi svetovalna skupina za usklajevanje razvoja kolesarstva na Gorenjskem, katere 

glavni cilj je aktiviranje mreže kolesarskih poti, v sklopu katere so v letu 2017 nadaljevali aktivnosti za 

enotno označitev kolesarskih povezav na Gorenjskem in predloge za skupno promocijo kot podporo za 

razvoj turistične dejavnosti. 

 

Nekatera mala in srednja podjetja, ki delujejo na področju turizma, so v letu 2017 uspela pridobiti sredstva 

za razvoj inovativnih turističnih proizvodov kot ponudbo, ki jo do sedaj še niso imeli. V tem sklopu so bila na 

razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ob koncu leta zagotovljena naslednja sredstva 

sofinanciranja inovativnih turističnih produktov:  

 Eko turizem, Barbara Dežman Katrašnik s.p., Bled, razvoj inovativnega integralnega produkta Aktivni 

oddih v blejskem biseru (194.320,00 EUR). 

 

Prav tako so bile realizirane naložbe v nove turistične proizvode s strani podjetij, ki so uspela na razpisu v 

letu 2016. 

 

 
 

AKTIVIRANJE NARAVNE, KULTURNE IN TEHNIŠKE DEDIŠČINE (vključitev v turistično ponudbo) 

 

Gorenjska razpolaga s številnimi zavarovanimi območji narave, naravnimi znamenitostmi in kulturno 

dediščino, ki so pomemben element turistične ponudbe. Pri tem je treba izpostaviti glavno identiteto alpske 

krajine – Triglavski narodni park ter stara mestna jedra z ohranjeno kulturno dediščino.  

 

V letu 2017 je bil glavni poudarek namenjen razvoju strateškega projekta Odličnosti v turizmu, ki obravnava 

bogato kulturno in naravno dediščino ob gradovih, vilah in dvorcih ter povezovanju različnih deležnikov na 
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to temo. Prav tako se je začel izvajati nov projekt, ki spodbuja kolesarjenje, pohodništvo in zimsko ponudbo 

v Karavankah. 

 

Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken (Interreg V-A Slovenija-Avstrija) 

V projektu Alpe Adria regija doživetij se je povezalo dvanajst slovenskih in avstrijskih partnerjev z namenom 

razvoja turizma in specializirane turistične ponudbe na čezmejnem območju zahodnih Karavank.  

 

V projektu bo narejen strateški načrt turističnega razvoja, 

ki bo usmerjal in zagotovil trajnostni turistični razvoj 

območja, razviti bodo trije specializirani turistični produkti 

doživetij na temo pohodništva, gorskega kolesarjenja in 

zimskih aktivnosti, izvedena bodo usposabljanja za 

ponudnike turističnih storitev in namestitev, velik 

poudarek bo na povezovanju, promociji in na vzpostavitvi 

učinkovitega skupnega čezmejnega trženja turističnih 

programov. Za celotno območje bodo izdelani promocijski filmi in brošure, predvidene so predstavitve na 

sejmih doma in v tujini ter vikendi pohodniških, kolesarskih in zimskih doživetij. Več kot polovica finančnih 

sredstev bo namenjena kakovostni nadgradnji infrastrukture. Pohodniki bodo imeli na voljo urejene in bolje 

označene čezmejne planinske poti, počivališča in informacijske točke (med drugim na Tromeji, ob Baškem 

jezeru, v dolini Završnice in parku Ruteč), v dolini Rož bodo urejene lažje pohodniške poti. Kolesarjem bo na 

voljo razgledna turno-kolesarska pot, nadgradila se bo ponudba planinskih koč pod Storžičem, na Kofcah, 

na Zelenici, pri izviru Završnice in na Golici. V Javorniškem Rovtu bo vzpostavljen gorsko-kolesarski učni 

center, na Jezerskem pa zimski učno-rekreacijski center. 

 

Projekt CD-ETA (Interreg Europe) 

Mednarodni projekt CD-ETA (Collaborative Digitalization of Natural and Cultural Heritage) bo izboljšal 

prakse in politike na področju digitalizacije naravne in kulturne dediščine. Projekt prek izmenjave izkušenj, 

znanj in dobrih praks med ključnimi deležniki v regiji ter med vključenimi projektnimi partnerji išče 

inovativne rešitve digitalizacije, ki po eni strani ohranjajo in varujejo našo dediščino, hkrati pa jo razvijajo in 

promovirajo ter uporabniku omogočajo prijazen dostop do nje. Pripravljen bo akcijski načrt za izboljšanje 

situacije na področju digitalizacije naravne in kulturne dediščine na regionalni (in nacionalni) ravni. 
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Projekt InduCult2.0 (Interreg Central Europe) 

V projektu InduCult2.0 (Industrial heritage, cultural resources of current industries and creative pioneers - 

utilizing Industrial Culture in Central Europe) bodo oživili kulturni duh starih industrijskih območij srednje 

Evrope. Industrijska kulturna dediščina je dinamičen proces razvoja in promocije, ki vsebuje medsebojno 

prepletenost transformacije industrijskega gospodarstva in družbe, in na ta način oblikuje unikatne 

značilnosti regionalne identitete. Projektni partnerji bodo v nenehnem sodelovanju z različnimi nosilci 

interesov ponovno raziskali in razvili pozitivne elemente industrijske skupnosti, tako da nameravajo: 

 vzpostaviti idejo o industrijski kulturi srednje Evrope in jo promovirati kot unikatno značilnost 

regionalne identitete, 

 pripraviti spodbude za šolarje za povečanje njihovega interesa do industrijske kulture in jim predstaviti 

možnosti za delo na tem področju; prav tako bodo skušali skozi industrijsko kulturo bolje vključiti in 

povezati brezposelne, delavce in podjetja, 

 spodbujati kreativnost in inovativnost v okviru različnih načinov vzajemnega sodelovanja kreativnih 

interesnih skupin in produktivne industrije. 

 

Poleg izvedbenih aktivnosti bosta izdelana tudi strategija in akcijski načrt – kako naprej, dejstvo pa je, da je 

“industrijska dediščina” razvojna priložnost, ki je še nismo izkoristili dovolj. Poleg občin Tržič (inovativna 

skulptura) in Škofja Loka (kreativno središče z razstavnim prostorom) se bo pri različnih aktivnostih vključilo 

vsaj še mesta Jesenice, Radovljico, Kranj, lokalne turistične organizacije, izobraževalne institucije, muzeje 

in društva, podjetja in zbornice.   

 

 
 

Projekt A.L.L. (COSME) 

A.L.L. (Accross the Lombards’ Lands) je projekt, ki razvija in promovira mednarodne turistične ponudbe, ki 

so osnovane na skupni dediščini Langobardov po izbranih destinacijah v Evropi: Ljubljana in Kranj v 

Sloveniji ter Spoleto in Campello sul Clitunno v Italiji. Itinerarji bodo sestavljeni tako, da se bodo vili skozi 

zgodovinska in kulturna najdišča, kjer so Langobardi pustili ne zgolj otipljive sledi o svoji navzočnosti, 

ampak tudi sledi o rokodelski spretnosti, kulinariki in kulturnih običajih. Paketi bodo vsebovali predloge za 

nastanitev in oglede znamenitosti.  
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NALOŽBE V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO  

 

Za zagotovitev večje konkurenčnosti in prepoznavnosti turistične ponudbe Gorenjske je v prvi vrsti treba 

zagotoviti ustrezno kvaliteto infrastrukture, ki je osnova in nujno potrebna za opravljanje turistične 

dejavnosti in zadovoljstvo gostov.  

 

Kot pomemben del projektov je tudi načrtovanje naložb na področju ohranjanja in razvoja smučarskih 

centrov in inovativne športne ponudbe z elementi zdravja, športa in rekreacije. Cilj vlaganja v 

prestrukturiranje smučišč in zagotavljanja dodatnih storitev smučarskih centrov (Kranjska Gora, Vogel, 

Krvavec, Stari vrh) je zagotavljanje turistične ponudbe v vseh letnih časih in s tem zmanjševanje odvisnosti 

od podnebnih sprememb. Načrtovani projekti so povezani s posodobitvijo žičniških naprav, ureditvijo ali 

širitvijo manjših smučišč ter oblikovanjem dodatne ponudbe, ki bo pritegnila goste tudi v poletnih dneh in v 

času milih zim.  
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2.4. RAZVOJNO PODROČJE: OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA 
 

Cilji  

1. Povečati delež potnikov v javnem prevozu. 

2. Urediti ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. 

3. Zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi človekove dejavnosti in pred tujerodnimi invazivnimi vrstami. 

4. Povečati varčnost uporabe energije in delež obnovljivih virov v proizvodnji energije. 

5. Uvajati koncepte trajnostnega urbanega razvoja mest. 

 

Kazalniki  
2012  

oz. zadnji 

razpoložljiv podatek 

2017 
oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 
2020 

Število potnikov, prepeljanih z avtobusi 

ali železnico v lokalnem in 

medkrajevnem prometu na Gorenjskem  

470 M pkm 

(vir: SURS) 

468 M pkm 

(vir: SURS, lastni 

preračuni) * 

600 M pkm 

Delež PE (populacijskih enot), 

priključenih na čistilne naprave 
85,8 % 

(vir: SURS) 

90,6 % 

(2015, vir: SURS) 

100 % - v skladu z OP 

odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne 

vode (novelacija za 

obdobje od leta 2005 do 

leta 2017) in OP 

ravnanja s komunalnimi 

odpadki ** 

Število lokacij, kontaminiranih s 

tujerodnimi invazivnimi vrstami  
 43 

50 *** 

(vir: lastni preračuni) 
20 

Delež obnovljivih virov v proizvodnji 

energije 
18,8 % 

(vir: ARSO) 

21,9 % 

(vir: ARSO, podatek velja 

za 2014) 

25 % energije iz 

obnovljivih virov, v 

skladu z direktivo EU 

2009/28/ES 

Število mestnih občin, ki izvajajo progam 

trajnostnega urbanega razvoja 
0 1 1 

 

Opombe:  

* Število potnikov v mestnem prometu, ki predstavljajo dobro polovico vseh prepeljanih potnikov je v 2015 v primerjavi 

z 2012 naraslo za 8 %, medtem ko je število potnikov v medkrajevnem avtobusnem prometu upadlo za 7 %, v 

železniškem pa za 4 %. Kazalnik velja za leto 2015 in je ocenjen posredno, saj podatki, razen tistih o številu osebnih 

avtomobilov, na nivoju regije niso dosegljivi. 

** V skladu z zadnjo novelacijo OP 2016 je rok za priključitev vseh gospodinjstev na čistilne naprave pomaknjen v leto 

2022. 

*** Kazalnik ni več uporaben, saj se število lokacij, kontaminiranih s tujerodnimi invazivnimi vrstami, sicer zmanjšuje, 

vendar je razlog temu povečevanje območja kontaminacije in s tem združevanje posameznih lokacij. 

 
Na področju okolja, prostora in infrastrukture so bila v okviru priprave RRP Gorenjske definirana naslednja 

investicijska področja:  

 javna infrastruktura, 

 okolje,  

 prostorski razvoj,  

 varčna uporaba energije in uporaba obnovljivih virov in 

 trajnostni urbani razvoj. 

http://kazalci.arso.gov.si/print?ind_id=468&lang_id=302
http://kazalci.arso.gov.si/print?ind_id=468&lang_id=302
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JAVNA INFRASTRUKTURA 

 

Prometna infrastruktura  

V 2017 je bil zaključen projekt prestavitve glavne ceste Kranj–Spodnji Brnik mimo Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana, s čemer je omogočen razvoj letališča z njegovo nujno širitvijo.  

Glavna cesta s tremi krožišči in nova servisna cesta omogočata hitrejši dostop do potniškega in tovornega 

terminala ter drugih enot letališča. Izboljšana sta pretočnost in prometna varnost, vzdolž novozgrajene 

obvoznice pa je ob načrtovani ureditvi daljinskih kolesarskih poti speljana tudi kolesarska pot. Nova cestna 

ureditev je izjemno pomembna tako za letališče kot za občino, regijo in celotno državo. 

 

Na Bledu so pričeli z izgradnjo severne obvoznice, ki bo predvidoma zaključena do poletja 2018. 

Nadaljujejo se tudi priprave na izgradnjo južne obvoznice, trenutno potekajo odkupi zemljišč. Pripravljalna 

dela se bodo predvidoma zaključila do konca 2018, zagon dela pa je načrtovan za l. 2019. 

 

IV. Razvojna os 

Konec leta 2017 je bil podpisan dogovor za razvoj goriške regije, katerega pretežni del (31 mio evrov) 

predstavlja gradnja 4. razvojne osi. Dela na odseku med Želinom in Dolenjo Trebušo že tečejo, sledila pa bo 

še rekonstrukcija ceste med Dolenjo Trebušo in Bačo. 

 

Komunalna infrastruktura 

V 2017 se je začela izvedba projekta GORKI 2. sklop (2. faza), v sklopu katerega bo izgrajeno 17 kilometrov 

kanalizacijskega omrežja in pet črpališč. Poleg tega bo na območjih Mlake pri Kranju in Britofa–Predoselj 

obnovljen tudi vodovod, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. S tem bo dosežena najmanj 95-

odstotna priključitev na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kranj, in 

najmanj 97-odstotna opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda.   

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

V letu 2017 so se nadaljevale aktivnosti za prijavo na razpise za izgradnjo odprtega širokopasovnega 

omrežja na podeželju, ki bo zagotavljal širokopasovni dostop do interneta hitrosti 100 Mb/s. Aktualna sta 

bila projekta GOŠO, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, in RUNE (Rural Networks), kjer vse faze projekta 

spremlja Evropska komisija, Svetovna banka in Evropska investicijska banka. 

 

Prvotno je bilo predvideno, da bo do konca maja 2017 Ministrstvo za javno upravo objavilo razpis GOŠO 3, 

toda njihova časovnica se je zamaknila za več mesecev. Šele novembra 2017 je Ministrstvo za javno 

upravo na podlagi izkazanega tržnega interesa iz obeh javnih pozivov za gradnjo širokopasovnih omrežij v 

Sloveniji in analizi obstoječe infrastrukture pripravilo natančen seznam belih lis na gospodinjstvo natančno 

v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, ki bo osnova za objavo razpisa, ki je predviden za leto 

2018. 

 

Podjetje RUNE-SI je izrazilo tržni interes. Na območju enajstih gorenjskih občin bo do konca leta 2019 

zgrajenih 9.277 optičnih priključkov (881 priključkov v okviru projekta GOŠO in 8.396 priključkov v okviru 

projekta RUNE). 

 

OKOLJE    

 

Invazivne vrste 

Ogroženost regije z tujimi invazivnimi vrstami se povečuje navzlic prizadevanjem občin za zatiranje le-teh. 

Zaradi obsega problema so se občine omejile na seznanjanje občanov s tujerodnimi invazivnimi vrstami, 

njihovi škodljivosti ter načinu iztrebljanja. Lokalno omejene aktivnosti za prepoznavanje invazivnih vrst in 
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načina odstranjevanja, ki jih izvajajo v nekaterih občinah, ne bodo zadoščale; zmanjšanje obsega 

kontaminiranosti ali vsaj njene trajne omejitve bo mogoče le z aktivnejšo vključitvijo države, saj se, ne glede 

na prizadevanja lokalnih skupnosti, obseg površin, kjer najdemo tujerodne invazivne vrste, še vedno širi. 

Verjetno pa se bo treba soočiti z dejstvom, da večine ali celo nobene tujerodne invazivne vrste ne bo 

mogoče trajno iztrebiti. 

 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Škofjeloškega hribovja 

Država podpira projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjšanje 

poplavne ogroženosti OPVP Železniki«. Pripravljalna dela so se začela z objavo razpisa za izvedba presoje 

vplivov na okolje. 

 

Projekt LENA (Interreg Danube) 

Projekt LENA (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) poteka od konca leta 2016. 

Glavni cilj projekta je krepitev pristopov in politik za ohranjanje in trajnostno rabo zavarovanih območij, 

zlasti območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih pritokih. Projekt hkrati ustvarja nove priložnosti 

zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih dejavnostih, povezanih z naravo, in nadgrajuje pozitivne vplive 

dejavnosti po vsej regiji. 

 

V letu 2017 je bil izveden nakup e-rikše, električnega 

tricikla, ki opravlja funkcijo e-mobilnega transporta in 

promovira trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih. V 

poletnih mesecih so e-rikšo uporabljali domačini in turisti v 

Bohinju, jeseni je bila na voljo prebivalcem in obiskovalcem 

Kranja. 

 

Projekt CaSCo (Interreg Alpine Space) 

V projektu CaSCo (Carbon Smart Communities) se razvijajo pristopi uporabe lokalnega lesa v verigi do 

končnega uporabnika. Cilj projekta je dvig zavedanja o pomenu lokalnega lesa, možnostih njegove rabe v 

lokalnem in regionalnem prostoru ter razvoju izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki temeljijo na lokalnem 

lesu. Projekt se dotika strateškega razvojnega vprašanja regije in območja Alp: kako čim bolje izkoristiti les 

kot strateško surovino ter posledično pripomoči k zmanjševanju CO2. Kakovostni izdelki, proizvedeni iz 

domačega lesa, in poraba lokalnega lesa doma omogočajo in spodbujajo razvoj novih tržnih niš. 

 

PROSTORSKI RAZVOJ 

 

Trajnostna mobilnost 

V prvi dogovor za razvoj gorenjske regije je vključena izgradnja dela daljinske kolesarske poti Jesenice–

Lesce–Bled. V 2017 je bila zaključena priprava dokumentacije, začetek izgradnje pričakujemo v 2018. 

 

Celostna prometna strategija 

Projekti priprave Celostne prometne strategije so bili zaključeni ali so v zaključni fazi v občinah: Kranj, Bled, 

Jesenice, Radovljica, Tržič, Škofja Loka, Šenčur, Železniki in Žiri. 

 

Svetovalni organ gorenjske regije za področje kolesarstva 

Na nivoju regije je konec leta 2015 začela delovati svetovalna skupina za usklajevanje razvoja kolesarstva 

na Gorenjskem (SORK). V 2016 je bila pod vodstvom tega strokovnega telesa, ki deluje v sklopu Odbora za 

okolje, prostor in infrastrukturo, izvedena prva faza vzpostavitve gorenjske kolesarske mreže. Zbrani so bili 

podatki o vseh kolesarskih poteh v regiji (skupaj 110), digitalizirani ter preneseni v regijski geografski 

informacijski portal. Upoštevaje mednarodni standard je bil pripravljen predlog regijske mreže, ki je bil nato 
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potrjen na sestanku s predstavniki vseh gorenjskih občin. Pot bo potekala po obstoječih prometnicah, 

izbrana pa je upoštevaje kriterije varnosti, atraktivnosti pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih 

storitev. Zastopnikom občin so bili predstavljeni tudi koncept označevanja, usklajen s pravilnikom o 

cestnoprometni signalizaciji, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2016, in promocijski načrt (izdelani so bili 

kriteriji za tiskane zemljevide in predstavitev kolesarskih poti na uveljavljenem spletnem portalu). 

Gorenjska regija je na tem področju opravila pionirsko delo, saj je prva v državi, ki se je lotila tega področja 

na tako sistematičen način. Zato je bila strokovna skupina vključena tudi v skupino za izdelavo »Modela 

kolesarskih povezav v RS« pod okriljem Fakultete za gradbeništvo. 

 

V 2017 je potekalo usklajevanje tras, sprejet je bil dogovor o izvedbi projekta z neposrednim financiranjem 

občin. 

 

 
 

Označitev daljinske kolesarske poti 

Direkcija za infrastrukturo je že leta 2016 izvedla pilotni projekt označitve daljinske kolesarske poti na 

relaciji od Rateč do Ljubljane z usmerjevalno signalizacijo. Gre za prvo označitev kolesarske povezave z 

novimi kažipoti, ki so popolnoma primerljivi s kolesarskimi oznakami v tujini. Za 109 kilometrov kolesarske 

poti Rateče–Ljubljana je bilo izdelanih in postavljenih okrog 250 tabel. Daljinska pot je sicer vzpostavljena 

le na relaciji Rateče–Jesenice, preostali del označitve pa poteka po prometnicah, namenjenih splošnemu 

javnemu prometu.  

 

Poteka skozi enajst občin, ki so sodelovale v projektu: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bled, Gorje, 

Radovljica, Naklo, Kranj, Šenčur, Medvode in Ljubljana. Pelje mimo naravnih, turističnih in kulturnih 

znamenitosti, skozi center Kranjske Gore, center Jesenic, mimo Blejskega jezera, skozi Radovljico, 

romarsko središče Brezje, center Kranja, Smlednik, čez viseči most v Vikrčah do Ljubljane. 
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Slovenija je tako povezana s kolesarsko povezavo Salzburg–Gradež, se pravi, da se je mogoče pripeljati iz 

Salzburga do Ljubljane po označenih kolesarskih poteh. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor že vodijo 

aktivnosti za vzpostavitev nadaljevanja kolesarske povezave od Ljubljane do mejnega prehoda Brežice, 

nato pa do Maribora oziroma avstrijske in madžarske meje ter do Kopra oziroma meje s Hrvaško in Italijo. 

 

Gradnja kolesarskih poti, namenjenih dnevni delovni migraciji 

V sklopu dopolnjenega Dogovora za razvoj gorenjske regije pa so bile opredeljene trase kolesarskih poti, 

namenjenih dnevni delovni migraciji. Poti se bodo gradile v občinah Bled, Bohinj, Naklo, Radovljica, Škofja 

Loka, Tržič in Železniki. 

 

Projekt e-MOTICON (Interreg Alpine Space) 

Projekt e-MOTICON (e-Mobility Transnational strategy 

for an Interoperable Community and Networking in 

the Alpine Space) se je začel izvajati novembra 2016 

in bo prispeval k izboljšanju storitev za uporabnike 

električnih polnilnic prek spodbujanja podpornih 

ukrepov trajnostne mobilnosti, predvsem na področju 

uvajanja e-mobilnosti s strani javnih uprav. Cilj 

projekta je prikazati rešitve za neenakomerno širjenje 

e-mobilnosti v alpskem prostoru s pripravo 

transnacionalne strategije za javno upravo, ki bo 

temeljila na načrtovanju interoperabilnosti za javno 

dostopno e-polnilno infrastrukturo in bo lahko v naslednjem koraku podlaga za prostorsko načrtovanje 

mobilnosti in distribucije energije v mestih. Pilotne aktivnosti so vzpostavitev transnacionalnega 

informacijskega sistema pri načrtovanju e-polnilne infrastrukture in storitev, analitični postopki za 

določanje območij zgostitve povpraševanja po polnjenju električnih vozil in s tem povezana izhodišča za 

načrtovanje postavitve e-polnilnic. 

 

VARČNA UPORABA ENERGIJE IN UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV 

   

Varčna uporaba energije 

Pomemben vpliv na varčno uporabo energije imajo tudi obnove in izolacije fasad, izvedene s pomočjo 

občinskih subvencij. Več lokalnih skupnosti je podprlo tudi vzpostavitev centrov ponovne uporabe, v sklopu 

katerih delujejo zbiralnice rabljenih predmetov, delavnice za njihovo restavracijo in trgovine za prodajo. 

 

Projekt PEACE_Alps (Interreg Alpine Space) 

Projekt PEACE_Alps (Pooling Energy Action plans and Enhancing their implementation in the Alps) spodbuja 

izvajanje trajnostnih akcijskih načrtov (SEAPs) ali drugih energetskih konceptov s ciljem zmanjševanja 

količine ogljikovega dioksida. V okviru projekta bo pripravljen trajnostni energetski načrt za Gorenjsko, ki bo 

zajemal analizo stanja in skupne evidence emisij in akcijski načrt, kateri bo tudi ovrednoten. Znotraj 

dokumenta se bo zasledovalo šest krovnih ciljev, povzetih po Strategiji Evropa 2020 na področjih 

gospodarstva, raziskav in razvoja, energetike in podnebja, izobraževanja, socialnega vključevanja in 

zmanjšanja revščine. Prav tako bo načrt spodbujal sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in 

lokalnimi skupnostmi. Celoten projekt pa bo podprt tudi z komunikacijsko strategijo oziroma obveščanjem 

in vključevanjem javnosti. Cilj je 40 % zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2011. 
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Projekt DYNAMIC LIGHT (Interreg Central Europe) 

Projekt DYNAMIC LIGHT (Towards dynamic, intelligent and energy efficient urban lighting) bo vplival na 

spremembe v načrtovanju komunalne svetlobne infrastrukture v smeri sodobne in energetsko učinkovite 

javne razsvetljave in boljše svetlobe ter upravljanja z energijo.  

 

Projekt bo vplival na večjo ozaveščenost o dinamični 

razsvetljavi in na varčevanje z energetskimi 

potenciali. Predstavljen bo postopek, kako lahko 

mesta uvedejo energetsko učinkovito razsvetljavo, od 

ideje in analize, strategije razvoja, finančne modele 

…  Na Gorenjskem bodo izvedene tri manjše pilotne 

investicije v občinah Tržič, Jezersko in Bled. 

  

 

Projekt NIGHT LIGHT (Interreg Europe) 

Projekt NIGHT LIGHT je prvi projekt v okviru 

programa Interreg Europe, ki se dotika 

zahtevnega in zanimivega razvojnega vprašanja 

zmanjševanja svetlobne onesnaženosti v povezavi 

s trajnostnim razvojem območij. Posamezna 

območja v EU so že pridobila status t.i. območij 

»temno nebo«, kar tudi za Gorenjsko, zavarovana 

območja narave ter območja Natura 2000 lahko 

predstavlja razvojno priložnost. Zmanjševanje 

svetlobne onesnaženosti namreč pozitivno vpliva 

na ohranitev biodiverzitete, trajnostni razvoj 

zavarovanih območij, prispeva k ohranitvi zdravja 

prebivalcev, k uporabi sodobnih trajnostnih 

tehnologij in razvoju trajnostnega turizma. 

 

Projekt REFURB (Horizon 2020) 

Namen mednarodnega projekta REFURB (Regional process 

innovations FOR Building renovation packages opening 

markets to zero energy renovations) je informiranje širše 

javnosti o izvedbi energetskih sanacij stanovanjskih 

nepremičnin v zasebni lasti. Spodbujali bodo posameznike, 

lastnike stanovanj in hiš, da začnejo z energetsko prenovo 

svoje nepremičnine za bolj ekonomično in zdravo bivanje. 

Projekt omogoča pregled koncepta »vse na enem mestu« in 

oblikuje lokalna partnerstva in energetske rešitve, ki so 

blizu uporabnikom v sodelujočih državah. 

 

Projekt STEPPING (Interreg Mediterranean) 

V okviru projekta STEPPING (Supporting The EPC Public Procurement IN Going-beyond) bo preverjeno, ali je 

energetsko pogodbeništvo (ang. Energy Performance Contract – EPC) vedno najboljša rešitev pri 

načrtovanju energetske učinkovitosti javnih stavb na območju Mediterana in kako jo integrirati v akcijske 

načrte za trajnostno energijo (ang. Sustainable Energy Action Plans - SEAPs). Glavni rezultat projekta bo 

investicijski načrt za energetsko prenovo javnih stavb v treh gorenjskih občinah. 
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TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ 

 

Sistem za izposojo koles v Kranju 

V Kranju je bil do decembra 2016 postavljen sistem prvih šestih postaj za izposojo koles »Kr-s-kolesom«, 

novembra 2017 pa se je sistem razširil za pet novih postaj. Na enajstih postajah (Mestna knjižnica Kranj, 

Čebelica, Planina otok, Planina I, Planina III, Zlato polje, Športni center, Šorlijevo naselje, Osrednja lekarna, 

Vodovodni stolp, Zdravstveni dom) si je možno izposoditi kolo.  

 

 
 

Vsaka postaja ima po deset ključavnic in po pet koles, skupaj 55 koles. Izposoja koles je konkreten ukrep 

trajnostne mobilnosti. V okviru izposoje koles je predvidena letna članarina ob registraciji v sistem. 

Registracija v sistem je mogoča v Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu v starem Kranju in na 

samih terminalih za enkratne uporabnike.  

 

 
 

Sistem za izposojo koles na Bledu 

Na Bledu je zaživel sistem za izposojo koles »Bled Green Ways«. Bled Green Ways je sistem za 

avtomatizirano izposojo koles. Sistem ima štiri postaje  (Infocenter Triglavska roža Bled, Camping Bled,  

Dom krajanov Zasip in Zadružni dom Ribno).  

 

Gre za preprost, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih 

znotraj občine Bled. Z njim se izogne vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihrani čas pri iskanju 

prostega parkirnega mesta, zmanjša izpuste CO2 ter poskrbi za kanček vsakdanje rekreacije.  
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Kranvaj 

Aprila 2017 je Mestna občina Kranj pričela z brezplačnim prevozom na klic, ki so ga poimenovali Kranvaj. 

Kranvaj je trajnostna oblika mestnega prevoza, ki je prijazna uporabnikom in okolju. Brezplačno vozi po 

starem mestnem jedru Kranja, ki je delno zaprto za promet. Električno vozilo je namenjeno prevozu ljudi in 

njihove prtljage. V pomoč je predvsem starejšim, gibalno oviranim osebam, turistom in prebivalcem 

strogega mestnega jedra, ki svoje jeklene konjičke parkirajo pred vhodom v mestno jedro. Kranvaj vozi 

krožno po ustaljeni trasi med parkiriščem Huje in Mestno knjižnico Kranj. Električno vozilo lahko pelje do 

pet potnikov hkrati in vozi skozi vse dni v letu. Giblje se s hitrostjo okoli 25 km/h. 

 

 
 

Evropski teden mobilnosti 

Gorenjska je leta 2015 dobila regionalnega koordinatorja Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki nudi 

dodatno podporo občinam pri organizaciji ETM. Gorenjske občine so sodelovale v kampanji Evropskega 

tedna mobilnosti 2017, ki spodbuja trajnostne ukrepe na področju aktivne mobilnosti. Prizadeva si za 

uporabo okolju in družbi prijaznejših načinov mobilnosti ter spremembo potovalnih navad za boljšo 

kakovost življenja. Slogan leta 2017 je bil »Združimo moči, delimo si prevoz«. Raziskave namreč jasno 

kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost 

nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je, denimo, višja. 

Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju 

delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški.  
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2.5. RAZVOJNO PODROČJE: RAZVOJ PODEŽELJA (KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA) 

 

Cilji  

1. Povečati regionalno samooskrbo s prehrambnimi proizvodi. 

2. Povečati obseg visokokakovostnih proizvodov v okolju. 

3. Povečati konkurenčnost gospodarstva na podeželju. 

4. Trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri. 

5. Ohranjanje naravnega okolja. 

6. Trajnostno gospodarjenje z gozdnimi viri ter povečevanje dodane vrednosti lesa. 

7. Aktivno ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter identitete podeželja. 

 

Kazalniki  
2012  

oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 

2017 
oz. zadnji razpoložljiv 

podatek 
2020 

Obseg površin, namenjenih pridelavi vrtnin 
325,5 ha 

(2012, vir: Ocena 

KGZS – Zavod Kranj) 

301 ha 

(2017, vir: KGZS – 

Zavod Kranj) 

373 ha 

Število izdelkov, ki so dosegli priznanje na 

nacionalnem ocenjevanju Dobrote 

slovenskih kmetij 

107 

(2014, vir: KGZS – 

Zavod Kranj) 

121 

(2017, vir: KGZS – 

Zavod Kranj) 

128 (20 % povečanje) 

Obseg površin, vključenih v kontrolo 

ekološke pridelave 
2.047 ha 

(2012, vir: MKO) 

Podatek bo na voljo 

aprila 2018 

2.500 ha 

 

Število kmetijskih gospodarstev z 

registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi 
598 

(2012, vir: MKO) 

593   

(2017, vir: MKO) 

750 

 

Sredstva, namenjena za investicije v 

varstvo okolja kot % od regionalnega BDP 
0,6 % 

(2011, vir: SURS) 

0,5 %  

(2016, vir: SURS) 

1,2 % (100 % 

povečanje) 

Delež očiščene komunalne odpadne vode 
85,8 % 

(2012, vir. SURS) 

77 % 

(2016, vir. SURS) 
100 % 

Obseg gojitvenih in varstvenih del v 

gozdovih 

1.587 ha 

(2012, vir: Zavod za 

gozdove Slovenije) 

497 ha* 

(2017, vir: ZGS, 

Poročilo ZGS) 

1.750 ha 

 

Realizacija možnega poseka (MP) lesa   

485.685 m3 – 75 % 

MP 

(2012, vir: Zavod za 

gozdove Slovenije) 

839.688 m3 – 114 %  

(2017, vir: ZGS, 

Poročilo ZGS) 

577.000 m3 – 90 % 

MP 

Število registriranih enot žive kulturne 

dediščine 

8 

(2014, vir: Register 

žive kulturne 

dediščine) 

19 

(2017, vir: Register 

žive kulturne 

dediščine) 

16 

(100 % povečanje) 
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Opomba: Obseg gojitvenih del je še vedno zmanjšan zaradi izrednih razmer – gradacija lubadarja. 

 

Na področju razvoja podeželja so bila v RRP Gorenjske definirana štiri investicijska področja:  

 lokalna prehranska samooskrba, 

 naravovarstvo in okoljevarstvo, 

 gozd in les ter 

 dediščina podeželja. 

 

Regijski projekti področja razvoj podeželja niso bili uvrščeni v dogovora za 

razvoj regije. Vsebine zajete v regijskih projektih področja razvoja podeželja 

se financirajo predvsem iz Programa razvoja podeželja, Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, Interrega Alpine Space. 

 

LOKALNA PREHRANSKA SAMOOSKRBA 

 

Ključne aktivnosti delovanja v letu 2017 so bile usmerjene v povezovanje in nadgradnjo delovanja na 

področju povečanja lokalne prehranske samooskrbe na Gorenjskem. Pri razvoju projektov področja 

prehranske samooskrbe je bil dan poudarek vzpostavljanju kratkih prehranskih verig za oskrbovanje javnih 

ustanov z lokalno pridelano hrano ter vzpostavitvi podpornega okolja za prenos znanja in izkušenj 

povečanja lokalne pridelave hrane. Vzpostavljena projektna skupina regionalnih razvojnih agencij je 

nadaljevala z aktivnostmi priprave nacionalnega projekta oskrbe javnih zavodov z lokalno hrano ter ga 

predstavila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za gospodarski razvoj in 

tehnologijo ter Ministrstvu za zdravje. Pobuda za večjo porabo lokalno pridelane hrane v javnih zavodih je 

bila posredovana na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo 

za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Kmetijsko gozdarsko zbornico.  

 

V letu 2017 je bil potrjen projekt Odprta vrata kmetij, ki poteka v partnerstvu LAS loškega pogorja, LAS s 

CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije. Cilj projekta sodelovanja je razvoj storitev za 

povečanje in izboljšanje lokalne prehranske oskrbe ter spodbujanje k zdravemu načinu prehranjevanja z 

lokalno pridelano hrano. V želji večanja dodane vrednosti posameznim kmetijskim proizvodom se v sklopu 

projekta oblikujeta dve ključni skupini izdelkov: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, jagodičevje, 

sadjarstvo in sadni izdelki. Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se bo na območju partnerskih LAS spodbujala 

pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in 

sadnih izdelkov. Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s 

tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo.  

 

Potrjeni projekt AlpFoodway (AlpFoodway - a cross-disciplinary, transnational and participative approach to 

Alpine food cultural heritage) pristopa k tematiki alpske prehrane na interdisciplinarni, transnacionalni in 

participativni način. Projekt temelji na ohranjanju alpske nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na 

kulinariki. Za alpske skupnosti je pomemben vir identitete tudi dediščina prehrane, ki ne obsega le jedi in 

živil, pač pa tudi rodovitne pokrajine, tradicionalno znanje o pridelovalnih tehnikah, šege in navade uživanja 

hrane ter prenos starih znanj in veščin. Projekt si prizadeva za oblikovanje vzdržnega razvojnega modela za 

obrobna gorska območja, ki bo zasnovan na ohranjanju in vrednotenju kulinarične dediščine alpskega 

prostora ter na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. Pričakovati je, da bo ta model spodbudil tudi 

oblikovanje transnacionalne alpske identitete, ki bo temeljila na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v 

dediščini prehrane. V letu 2017 so bile v okviru projekta izbrane enote prehranske dediščine, ki bodo 

uvrščene na alpski seznam nesnovne kulturne dediščine ter priprave na kandidaturo alpske prehrane na 

Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.  
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Nadaljevala so se aktivnosti za vzpostavitev hranilnice semen, ki se načrtuje v okviru projekta 

Semenjalnica, ki bo v okviru LAS gorenjska košarica z izvedbo pričel po potrditvi s strani Ministrstva za 

kmetijsko, gozdarstvo in prehrano. Hranilnica semen bo vzpostavljena v Čebelarskem domu v Lescah.  

 

V preteklem letu so se izvajali tudi številni manjši projekti povečanja prehranske samooskrbe, aktivnosti 

osveščanja, povezovanja lokalnih pridelovalcev in predelovalcev ter povezovanja lokalnih ponudnikov z 

javnimi ustanovami. Vsebine se razvijajo po različnih občinah v vsej regiji. Na Škofjeloškem se izvaja projekt 

Lokalna hrana v šole, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za bolj zdravo prehranjevanje otrok. S 

promocijo kolektivnih blagovnih znamk (npr. Babica Jerca in dedek Jaka, Za moj dom, Moje naravno iz 

doline ...) pa se je spodbujalo k vključevanju novih kvalitetnih lokalnih izdelkov ter tako dosegalo večjo 

prepoznavnost doma pridelane hrane in domačih izdelkov.  

 

NARAVOVARSTVO IN OKOLJEVARSTVO 

 

Opravljanje kmetijske dejavnosti in pridelava hrane poteka v skladu zahtevami, ki jih predpisujejo pravni 

akti s področja varovanja okolja in varovanja vodnih virov. K izvajanju dobre kmetijske prakse za ohranjanje 

dobre kakovosti voda so zavezane vse kmetije, ki koristijo finančna sredstva za opravljanje kmetijske 

dejavnosti iz Evropske unije. Dobra kmetijska praksa za ohranjanje kakovosti voda se nanaša na področje 

gnojenja in na področje uporabe sredstev za varstvo rastlin.  

 

Kmetijska raba prostora ima posredne in neposredne ekološke vplive na vodne vire. Ohranjanje dobrega 

kemijskega stanja podzemnih, kot tudi površinskih voda, je obveza vseh, ki opravljajo kmetijsko dejavnost 

na območju celotne regije, poseben režim pa velja na območjih za zajem pitne vode. Neposreden vpliv na 

ohranjanje dobre kakovosti voda imajo uredbe o določitvi vodovarstvenih območij (VVO) za posamezne 

vododnosnike. Na območju Gorenjske imamo sprejeti dve uredbi (Kranjska Gora-Jesenice in Jezersko). V 

pripravi sta še dve uredbi in sicer za območje Škofje Loke, Poljanske in Selške doline, ter uredba za 

območje občine Bled. Posamezne vsebine regijskega projekta Ohranjanje vodnih virov in kmetijstvo je 

nosilec projekta KGZS – Zavod Kranj v letu 2017 izvajal po celotnem območju regije (svetovanja, delavnice, 

predavanja s področja gnojenja in varstva rastlin, usposabljanja iz vsebin predpisanih v kmetijsko 

okoljskem programu, v okviru usposabljanj za ekološke kmetije in usposabljanj za uporabnike 

fitofarmacevtskih sredstev, z izdelavo gnojilnih načrtov za kmetije, svetovanja o prilagoditvi tehnologij 

kmetijske pridelave na območjih že sprejetih uredb VVO). 

 

Nadaljevalo se je sodelovanje med različnimi institucijami (razvojne agencije, BC Naklo, ZGZS – Zavod 

Kranj, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, CTRP) pri vključevanju varstva narave in okolja v razvojne 

vsebine. Vsebine trajnostnega kmetijstva in varstva narave regijskega projekta Gorenjski center za 

trajnostno kmetijstvo in varstvo narave je nosilec BC Naklo tudi v letu 2017 izvajal v že pridobljenih 

projektih (Farm success, Life from soil, CO-FARM, FEAL, SFATE, FARMID).  

 

Za izvajanje projekta Ureditev planin se ni pridobilo finančnih sredstev, vendar se kljub temu nekatere 

vsebine, zajete v regijskem projektu, izvajajo v okviru projekta YOUrALPS (oživljanje in ohranjanje planinske 

paše, razvoj pohodniškega zelenega turizma, varovanje naravnih habitatov in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti). 

 

V letu 2017 se je začel izvajati projekt Med-O-Vita, katerega cilj je predstaviti kranjsko čebelo, slovensko 

čebelarstvo ter pomen čebelarstva za ohranjanje okolja in biodiverzitete. Način slovenskega čebelarjenja 

ter čebelarstvo s kranjsko čebelo je nepopisna kulturna in naravna dediščina in tako eden od turističnih 

potencialov Slovenije. Celoten projekt stremi k izmenjavi izkušenj in znanja ter njihovi implementaciji, 

razvijajo se novi produkti in storitve, vse skupaj pa zaokroža še ozaveščanje lokalnega prebivalstva o 
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varovanju okolja, pomembnosti ohranjanja neokrnjene narave in pomembnosti čebel za okolje, hrano in 

ljudi.  

 

V letu 2017 se je začel izvajati projekt NEKTEO, Trajnostna energija za občine (Interreg V-A SIovenija-

Avstrija). Skozi projekt se razvija in izvaja čezmejno ozaveščanje na področju energetske učinkovitosti, 

varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije. Razvita bodo orodja, ki bodo prispevala k 

usposabljanju za energijo odgovornih oseb na občinskih upravah za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, 

energetske učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni v 34 pilotnih občinah na 

čezmejnem območju. V okviru projekta bodo identificirane čezmejne energetske točke, izvedene 

energetske čezmejne ekskurzije za ozaveščanje ciljnih skupin, pripravljeni bodo razvojni načrti za 

energetsko učinkovitost vključenih občin in stavb ter objavljeni vsakoletni čezmejni energetski natečaji. 

Razvit bo tudi čezmejni potujoči NEKTEO ambasador energetske učinkovitosti. 

 

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpade vode, ki je začela veljati 31. 12. 2015, dopušča 

možnost čiščenja komunalnih odpadnih voda tudi prek pretočnih greznic z dodatno čistilno enoto ter 

podaljšuje rok za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do konca leta 2021 oziroma 2023. Posledice 

podaljšanja roka se kažejo v zmanjšanju zanimanja za investicije v čistilne narave in upad svetovanj. 

 

Potekalo je intenzivno sodelovanje med različnimi institucijami (razvojne agencije, BC Naklo, ZGZS – Zavod 

Kranj, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, CTRP) pri vključevanju varstva narave in okolja v razvojne 

vsebine. Za izvedbo regijskega projekta Gorenjski center za trajnostno kmetijstvo in varstvo narave je 

nosilec BC Naklo v fazi iskanja ustreznih programov in razpisov za pridobitev investicijskih sredstev. Bogata 

vsebina, zajeta v regijskem projektu (uvajanje novih pristopov pri varovanju narave in okolja, spodbujanje 

večnamenske funkcije kmetijstva, povečanje sposobnosti in kompetenc ciljnih skupin pri trajnostni rabi tal, 

izvajanje aktivnosti z visoko okoljsko in socio-ekonomsko vrednostjo) se je v letu 2017 izvajala skozi 

številne projekte (Farm success, Life from soil, CO-FARM, FEAL, YOUrALPS, SFATE), sofinancirane iz 

različnih EU programov (Erasmus+, Alpine Space).  

  

Kmetijska raba prostora ima posredne in neposredne ekološke vplive na vodne vire. Ohranjanje dobrega 

kemijskega stanja podzemnih, kot tudi površinskih voda, je obveza vseh, ki opravljajo kmetijsko dejavnost 

na območju celotne regije, poseben režim pa velja na območjih za zajem pitne vode. Na območju Gorenjske 

imamo sprejeti dve državni uredbi, ki določata vodne vire za oskrbo za območje občin Kranjska Gora, 

Jesenice in Jezersko, v letu 2017 se bosta sprejeli še dve in sicer za občini Gorje in Bled ter za občino 

Škofja Loka. Posamezne vsebine regijskega projekta Ohranjanje vodnih virov in kmetijstvo je nosilec 

projekta KGZS – Zavod Kranj v letu 2017 izvajal po celotnem območju regije (delavnice, svetovanja 

prilagajanja tehnologij kmetovanja na VVO, izdelava načrtov preusmeritev kmetij).  

 

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpade vode, ki je začela veljati 31. 12. 2015, dopušča 

možnost čiščenja komunalnih odpadnih voda tudi prek pretočnih greznic z dodatno čistilno enoto ter 

podaljšuje rok za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do konca leta 2021 oziroma 2023. Posledice 

podaljšanja roka se kažejo v zmanjšanju zanimanja za investicije v čistilne narave in upad svetovanj. 

 

GOZD IN LES 

 

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi oziroma gospodarjenje, s katerim ohranjamo gozdne ekosisteme in 

hkrati zagotavljamo trajnost njegove večnamenske rabe, je eden od ciljev področja razvoja podeželja 

regionalnega programa.  
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Projekt CaSCo (INTERREG Alpine Space) se dotika strateško razvojnega vprašanja regije in območja Alp in 

sicer kako čim bolje izkoristiti strateško surovino les ter posledično pripomoči k zmanjševanju CO2.  

Kakovostni izdelki, proizvedeni iz domačega lesa in poraba 

lokalnega lesa doma, omogoča in spodbuja razvoj novih 

tržnih niš. Cilj projekta je dvigniti zavedanje o pomenu 

lokalnega lesa, možnostih njegove rabe v lokalnem in 

regionalnem prostoru ter razvoju izdelkov z visoko dodano 

vrednostjo, ki temeljijo na lokalnem lesu. Poleg tega projekt 

prinaša nova znanja, nove kompetence ter  spodbuja 

podjetnike, arhitekte, oblikovalce in lokalne skupnosti k 

lokalnemu zavezništvu pri uporabi lokalnega lesa, ki od 

surovine do končnega izdelka prepotuje le malo kilometrov 

in s tem prispeva tudi k zmanjševanju CO2.  

 

Del vsebin regijskega projekta Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi na Gorenjskem 

je zajetih v projektu Uporabimo lokalni les, ki je prijavljen na 1. razpis LAS Gorenjska košarica in bo pričel z 

izvedbo po potrditvi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

DEDIŠČINA PODEŽELJA  

 

Nesnovna kulturna dediščina Gorenjske 

V letu 2017 se je nadaljevala regijska pobuda zbiranja in beleženja starih hišnih imen. Ob samostojnem 

financiranju občin Železniki, Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane je bil projekt izveden v 10 naseljih. Od 

leta 2009, ko se je projekt začel izvajati, so bila stara hišna imena popisana v več kot 280 naseljih 

Gorenjske, enotna baza hišnih imen www.hisnaimena.si pa vsebuje že več kot 9300 enot. Tudi na že 

raziskanem območju se izvaja redno vzdrževanje rezultatov projekta (označevanje domačij, nadgradnja 

podatkovne baze, vzdrževanje spletne strani ipd.). 

 

http://www.hisnaimena.si/
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Tekom leta so se izvajali manjši projekti, financirani s strani posameznih občin. V občini Bohinj sta bila 

izvedena projekta »Življenja Gorenjcev«, ki obeležuje življenjske zgodbe najstarejših, in »Ledinska imena«, v 

okviru katerega je bil izveden popis ledinskih imen na območju katastrske občine Bohinjska Češnjica. V 

treh gorenjskih občinah (Gorje, Kranjska Gora in Radovljica) je potekal večletni projekt »Uporabna zelišča«, 

v okviru katerega se je ljudi izobraževalo na področju zeliščarstva in hkrati spodbujalo k razvoju dejavnosti v 

tej panogi. 

 

Na Škofjeloškem je potekala priprava in oddaja vloge za vpis izdelave malega kruhka na Škofjeloškem v 

Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije ter številne aktivnosti povezane s tem (snemanje 

predstavitvenega filma o malem kruhku, nakup opreme za ustrezno izvajanje rokodelskih tečajev in 

delavnic, sodobna grafična podoba za promocijo malega kruhka). To bo tretja »škofjeloška« enota v 

nacionalnem registru nesnovne kulturne dediščine (Škofjeloški pasijon in klekljana čipka). 

 

Snovna kulturna dediščina Gorenjske 

Svoje aktivno članstvo v Konzorciju rokodelskih centrov Slovenije je Razvojna agencija Sora nadaljevala 

tudi v letu 2017. Tudi v preteklem letu so bili glavni poudarki dela Konzorcija povezani z aktivnostmi, ki bi 

dale rokodelstvu na nacionalnem nivoju ustrezno mesto, nosilcem znanj pa dodelile ustrezen status. 

Predlog Zakona o varovanju rokodelstva in rokodelcev je še vedno v fazi priprave. V lanskem letu se je 

oblikovala medresorska delovna skupina iz predstavnikov Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ena pomembnejših aktivnosti 

konzorcija je bila tudi stalna podpora in pomoč med članicami, medsebojne izmenjave razstav (RC DUO 

Škofja Loka je v letu 2017 gostoval v Rokodelskem centru Ribnica in Centru DUO Slovenska Bistrica), 

organizacija dogodkov in nadaljevanje zgodbe o Slovenskem rokodelskem festivalu. Slovenski rokodelski 

festival 2017 je bil uspešen, izvedenih je bilo 9 rokodelskih dogodkov po celi Sloveniji.  

 

 

Tekom leta so se izvajali manjši projekti, financirani s strani posameznih občin. V občini Kranjska Gora je bil 

izveden projekt »Tradicija in turizem«, ki se v zadnjih letih usmerja k ohranjanju kozolcev kot tipičnih 

gradnikov tradicionalne kulturne krajine. V sodelovanju z Sekcijo DUO OOZ Škofja Loka je bila organizirana 

prva rokodelska kolonija. Nadaljevalo se je z organizacijo prodajnih razstav Izložbe domišljije, projekta, ki 

povezuje lokalne ponudnike, mojstre rokodelce in umetnike s ciljem spodbujanja odgovornega 

potrošništva. 

 

Tudi v letu 2017 se je aktivno delalo na iskanju projektnih partnerstev in razvoju vsebin zajetih v 

regionalnem programu. V sodelovanju z Občino Škofja Loka in Zavodom Iskriva se je pripravil projekt 

BLOOM na programu Central Europe, ki pa v zadnji fazi ni bil uspešen. V izvajanju je CLLD projekt Kjer 

domujejo zgodbe: Transverzala kulturnih centrov in muzejev na Škofjeloškem, oddan je bil projekt Impresije 

Škofjeloškega: povezano k trženju in promociji muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem. Na temo 
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razvoja industrijske kulture so se nadaljevale projektne aktivnosti v okviru projekta Interreg Central Europe 

InduCult 2.0. in sicer začetek vzpostavljanja kreativnega središča v Škofji Loki in povezava s tovarno 

klobukov Šešir (mini muzej proizvodnje). 
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2.6. REGIJSKI PROJEKTI NACIONALNEGA POMENA 

 
Enotne regijske štipendijske sheme – Gorenjska štipendijska shema 2016–2022 

Gorenjska štipendijska shema predstavlja instrument kadrovskega štipendiranja, s katerim se vpliva na 

oblikovanje in razvoj posameznika ter njegove kariere, hkrati pa prispeva k reševanju strukturnih neskladij 

med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v regiji. Čim večjemu številu gorenjskih 

delodajalcev se želi omogočit 50 % sofinancirano štipendiranje dijakov in študentov, dijake in študente pa 

spodbuditi k študiju tistih izobraževalnih programov, ki jim po zaključenem izobraževanju omogočajo 

takojšnjo zaposlitev v gorenjski regiji. Razvojni svet gorenjske regije je decembra 2016 s sklepom pooblastil 

Regionalno razvojno agencijo Gorenjske za izvajanje nalog izvajalca regijskih shem kadrovskih štipendij za 

obdobje od leta 2016 do leta 2022. Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj se je v januarju 

2017 prijavila na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZE) za 

pridobitev javnega pooblastila za izvajanje nalog izvajalca regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022 

in bila pri tem tudi uspešna. BSC Kranj je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti podpisal pogodbo o sofinanciranju Gorenjske štipendijske sheme do leta 2022. Ta izbranim 

delodajalcem omogoča sofinanciranje štipendij, dijake in študente pa spodbuja k študiju na programih, ki 

jim po zaključenem izobraževanju omogočajo zaposlitev v regiji. Z uspešno oddajo vloge na razpis bo tako 

BSC Kranj izvajal štipendiranje za deficitarne in perspektivne poklice v regiji za celotno programsko 

obdobje. BSC Kranj je kot nosilec in izvajalec javnega pooblastila za izvajanje dejavnosti regijskih shem 

kadrovskih štipendij za gorenjsko statistično regijo v letu 2017 objavil Javni poziv delodajalcem za oddajo 

potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018, junija 2017 pa javni 

razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem na Gorenjskem za šolsko/študijsko 

leto 2016/2017. Potekala je promocija razpisa v regiji z namenom čim širše vključitve v izvajanje 

štipendiranja. Projekt je bil tudi vključen v prvi Dogovor za razvoj gorenjske regije. 

 

Polega aktivnosti v okviru nove sheme pa so v letu 2017 potekale tudi aktivnosti regijske štipendijske 

sheme za pretekla obdobja od leta 2007 do 2015, in sicer spremljanje obstoječih štipendistov in 

delodajalcev do izpolnitve njihovih obveznosti (stalno spremljanje štipendistov in njihovih statusov, 

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti zaposlitve tako na strani delodajalcev kot štipendistov, odlogi 

zaposlitev zaradi šolanja na višji ravni, nepravilnosti in z njimi povezana vračila, itd.). 

 

Regijska garancijska shema  

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 

podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 

vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr. 

 

V letu 2017 je prišlo do spremembe javnega poziva Regijske garancijske sheme za gorenjsko regijo. 

Podjetniki s sedežem podjetja v gorenjski regiji sedaj lahko pridobijo do 80 % garancije za kredit za 

investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter obratna sredstva. Krediti lahko dosegajo 

vrednosti med 8.000 evrov in 500.000 evrov, z maksimalno ročnostjo 8 let. Poleg tega je s spremembo 

poziva prišla poenostavitev postopka, saj vsi podjetniki, ki zaprošajo za kredit v vrednosti manj kot 100.000 

evrov pri vlogi ne potrebujejo več poslovnega načrta. Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je 

za namene spodbujanja novih investicij v podjetništvo od Slovensko regionalno razvojnega sklada prejela 

600.000 evrov, namenjenih ugodnim kreditom in garancijam za kredite.  
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Izvajanje pobude EU »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (CLLD) in lokalne akcijske skupine (LAS) 

V programskem obdobju 2014–2020 se uporablja pristop CLLD, »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, v 

okviru treh skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V letu 2017 so se 

nadaljevale aktivnosti priprave novih in izvajanja že potrjenih projektov za uresničevanje ciljev, zastavljenih 

znotraj strategije LAS loškega pogorja (4 občine) in strategije LAS gorenjska košarica (14 občin). 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2017 je LAS loškega pogorja s strani Agencije za kmetijske trge in Ministrstva za kmetijsktvo, 

gozdarstvo in prehrano prejel odobritev petih projektov prijavljenih na 1. in 2. javnih poziv: Kjer domujejo 

zgodbe, Coworking izven okvirjev, Lokalna hrana v šole, Lokalna učna središča, Marejne. LAS loškega 

pogorja je v letu 2017 objavil 3. javni poziv in potrdil dodatne štiri CLLD projekte: Igrifikacija mest, 

Vključevanje mladih s posebnimi potrebami v športne aktivnosti, Impresije škofjeloškega, Znanje – dodana 

vrednost na podeželju. Prva štiri leta programskega obdobja se je v okviru LAS loškega pogorja za projekte, 

ki so nastali po načelu »od spodaj navzgor« porabilo 42 % razpoložljivih sredstev. 

 

V letu 2017 je LAS gorenjska košarica objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

strategije, na katerega je prispelo 26 vlog. 19 operacij (11 operacij na Evropski kmetijski sklad, 7 operacij 

na Evropski regionalni sklad in 1 na Evropski ribiški sklad) v višini skoraj 3.000.000,00 EUR so organi LAS 

skupaj z strokovno komisijo potrdili za sofinanciranje s sredstvi CLLD. Prva štiri leta programskega obdobja 

se je v okviru LAS gorenjska košarica za projekte, ki so nastali po načelu »od spodaj navzgor« porabilo 

66,75 % razpoložljivih sredstev. 

 

V skladu s strategijama sta se oba LASa vključila v dejavnosti sodelovanja v skupnih operacijah LAS. Iz 

nabora projektnih idej za projekte sodelovanja v skupnih operacijah LAS so se v regiji pripravili projekti 

sodelovanja: Med-O-Vita (potrjen 29. 11. 2017), Zgodbe rok in krajev (ni bil oddan), Odprta vrata kmetij 

(potrjen 29. 11. 2017), Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp (potrjen 30. 7. 2017), Razpršeni hoteli 

(umik prijave) in Biosferna območja Slovenije (ni bil potrjen). Aktivno so potekale tudi priprave za nove 

projekta sodelovanja za 3. javni razpis za projekte sodelovanja na področjih kolesarstva, Rupnikove 

linije/Rapalske meje, industrijski turizem, avtodomi, vizualizacija prostora, razpršeni hoteli, biosferna 

območja Slovenije, nadgradnja projekta »Vodne zgodbe KSA, ocenjevanje ribjih izdelkov. 

 

Podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja (VEM) in podpora inovativnosti v podjetjih 

Podporno okolje za razvoj podjetništva spodbujajo tudi vse tri razvojne agencije v regiji s kontaktno točko 

VEM, v okviru katere lahko potencialni podjetniki ali obstoječi podjetniki prejmejo brezplačno svetovanje, 

opravljajo postopke registracije ali spremembe svojega podjetja, poleg tega pa so v okviru točke VEM 

organizirane različne delavnice, ki olajšujejo poslovanje podjetnikov. VEM točke so občanom dosegljive tudi 

na izpostavi AJPES v Kranju, nekaterih Upravnih enotah in območno obrtno-podjetniških zbornicah v regiji.  

 

Vstopne točke Vse na enem mestu (VEM) podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudijo:  

 brezplačne postopke registracije, doregistracije in preregistracije za podjetja (s.p. in d.o.o.), 

 pomoč pri razvoju podjetniških idej in splošno podjetniško svetovanje, 

 obveščanje o razpisih in drugih aktualnih informacijah za podjetnike, 

 delavnice za podjetnike in potencialne podjetnike z aktualnimi vsebinami. 

http://evem.gov.si/
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Sredi leta 2017 se je projekt VEM zaključil. Agencija SPIRIT je pripravila nov razpis SPOT svetovalne točke – 

Slovenske poslovne točke. BSC Kranj se je kot vodilni partner prijavil na razpis skupaj z razvojnima 

agencijama SORO in RAGOR ter Gospodarsko zbornico Slovenije, Območna zbornico za Gorenjsko, Kranj. V 

mesecu novembru je bil projekt potrjen. SPOT svetovanje Gorenjska nadomešča VEM točke, razpisan je za 

obdobje petih let med 2018–2022 in je začel s svojimi aktivnostmi 1. 1. 2018. 

 

Aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska ostajajo podobne kot znotraj VEM in potencialnim in obstoječim 

podjetnikom še vedno brezplačno ponujajo: 

 svetovanja, 

 registracijske postopke,  

 organizirajo delavnice in izobraževanja,  

 pripravljajo informativne članke, 

 povezujejo in animirajo podporno okolje v regiji, 

 skrbijo za promocijo podjetništva, 

 organizirajo oglede dobrih praks, 

 vzpostavili bodo razstavni prostor gorenjskega podjetništva.  

 

 


