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1. UVOD V PROGRAMSKI DEL RRP  

 

V programskem delu RRP navajamo zbrane regionalne projekte in projektne vsebine, ki naslavljajo 

posamezne prioritete in ukrepe, opredeljene v strateškem delu RRP. Projekte in vsebine je RRA zbrala 

v okviru nabora, ki ga je izvedla v okviru institucij regijske razvojne mreže, pri čemer je bil kriterij za 

vključitev projektov in projektnih vsebin njihov regionalni značaj.   

 

V dokumentu so projekti predstavljeni v dveh različnih vrstah tabel, v daljši z več informacijami so 

pripravljeni projekti, ki so na posameznem področju izpostavljeni in so bili prepoznani kot pomembni 

za izvedbo na določenem področju. Ostali projekti so predstavljeni v tabelah z manj informacijami.  

 

V tem dokumentu so predstavljeni tudi projekti, ki se že izvajajo ali naj bi se izvajali v vseh slovenskih 

regijah ali vsaj v večini regij. Izvajalci teh projektov so RRA, izhajajo pa iz nalog RRA, ki jih določa Zakon 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) in so predvideni za relativno poenoteno izvajanje 

v vseh slovenskih regijah. Projekti udejanjajo zakonsko določene naloge RRA-jev, zato bi kot taki morali 

biti prepoznani kot programsko financirane vsebine. RRA Zeleni kras trenutno izvaja prve štiri od spodaj 

navedenih projektov. Projekti so v dokumentu umeščeni na področje, ki ga naslavljajo. To so naslednji 

projekti:  

  

1 Regijska štipendijska shema PNR (Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije) 

2 Podjetno nad izzive PONI (Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije) 

3 REGIO INVEST SI (Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije) 

4 Upravljanje turističnih destinacij (Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije) 

5 Regijska garancijska shema PNR (Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije) 

6 Regionalno prostorsko planiranje (Skladen razvoj mestnih naselij, naselij mestnih območij in 

podeželja) 

7 Nacionalni projekt prehranske samooskrbe v javnih ustanovah (Skladen razvoj mestnih naselij, 

naselij mestnih območij in podeželja) 

8 Regijsko prometno načrtovanje (Izboljšana mobilnost in povezanost regije) 
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2. PREDSTAVITEV REGIJSKIH PROJEKTOV V RRP PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE za obdobje 2021-2027 
 

2.1. Finančna ocena vrednosti RRP PNR 2021-2027 

 

Tabela: Finančna ocena vrednosti RRP PNR 2021-2027 

 

 

PRIORITETA RRP 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTOV            

(V EUR) 

LASTNA 
SREDSTVA       

(V EUR) 
DRUGI VIRI (V EUR) 

 
GOSPODARSKI RAZVOJ PRIMORSKO-
NOTRANJSKE REGIJE 

65.327.787 9.799.168 55.528.619  

RAZVOJ ZELENE IN NIZKOOGLJIČNE REGIJE  105.885.740 15.882.861 90.002.879  

IZBOLJŠANA MOBILNOST IN POVEZANOST 
REGIJE 

49.829.130 7.474.370 42.354.761  

SOCIALNA, SOLIDARNA IN PRIVLAČNA REGIJA 82.330.000 12.349.500 69.980.500  

SKLADEN RAZVOJ MESTNIH NASELIJ, NASELIJ 
MESTNIH OBMOČIJ IN PODEŽELJA 

3.289.669 493.450 2.796.219  

SKUPAJ  306.662.326 45.999.349 260.662.977  
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2.2. GOSPODARSKI RAZVOJ PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

 

Zap. št. Naziv projekta Nosilec   Občina 
Vrednost v 
EUR 

Začetek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 

Zaključek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 
       

Ukrep KONKURENČNO GOSPODARSTVO      

1 Regijski sklad za inovativne start-upe  
Zavod Znanje 
Postojna, OE PIP 

celotna PNR 480.000 2022 2027 

2 Regijska garancijska shema RRA Zeleni kras  celotna PNR 1.277.083 2022 2027 

3 Podjetno nad izzive PONI RRA Zeleni kras  celotna PNR 1.719.750 2023 2028 

4 Razvoj podjetnosti mladih 
Zavod Znanje 
Postojna, OE PIP 

celotna PNR 135.000 2023 2027 

5 SIO – subjekti inovativnega okolja 
Zavod Znanje 
Postojna, OE PIP 

celotna PNR 538.854 jan.23 dec.27 

6 SPOT - Slovenska poslovna točka PNR NEC Cerknica  celotna PNR 1.223.600 jan.23 dec.27 

  SKUPAJ     5.374.287     

       

Ukrep TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO           

7 
Predelava lesne biomase in zelenega razreza v biooglje s 
pomočjo pirolize 

Kovod d.o.o. 
Postojna, 
Pivka 

3.200.000 jan.23 jun.24 

8 
Zbiranje in predelava odpadnih plastičnih surovin v 
industriji 

Avtorosi d.o.o.  Postojna 800.000 2023 2025 

9 RIDerS SGLŠ Postojna celotna PNR 1.900.000 2022 2027 
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10 
Uvajanje EU "Green Deal" vsebine v gospodarstvo v 
regiji 

RRA Zeleni kras celotna PNR 200.000 2022 2027 

11 Trajnostna regija = regija prihodnosti BOREO stičišče celotna PNR 800.000 2022 2027 

  SKUPAJ     6.900.000     

       

Ukrep PODPORNO OKOLJE ZA GOSPODARSTVO      

12 Kompetenčni center za design management 3.0  NEC Cerknica  celotna PNR 1.300.000 okt.20 sep.23 

13 Mrežni podjetniški inkubator PNR – IV.FAZA Občina Postojna Postojna 2.700.000 jan.21 dec.24 

14 Izgradnja podjetniškega inkubatorja Bloke Občina Bloke Bloke 300.000 2022 2023 

15 Ureditev učnega laboratorija Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 250.000 jan.23 dec.23 

16 
Prenova podjetniškega inkubatorja v Krpanovem domu 
v Pivki 

Občina Pivka Pivka 400.000 jun.23 dec.23 

17 
Ureditev železniške pretovorne infrastrukture v IOC 
Neverke 

Občina Pivka Pivka 1.500.000 jan.24 dec.24 

18 Širitev IOC Neverke Občina Pivka Pivka 2.000.000 jan.24 jun.25 

19 Širitev obrtne cone Markovec  
Občina Loška 
dolina 

Loška dolina 830.000 2022 2025 

20 Ureditev IC Plama II. faza 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 1.200.000 2022 2023 

21 Povezava stare in nove gospodarske cone Podskrajnik Občina Cerknica Cerknica 1.600.000 jun.25 apr.27 

22 Inkubator v Pivki Občina Pivka Pivka 2.000.000 jun.23 maj.24 

  SKUPAJ     14.080.000     
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Ukrep RAZVOJ KADROV, PRILAGOJEN POTREBAM GOSPODARSTVA      

23 
Investicija v opremo centra za snovno in energetsko 
učinkovitost (ICST) 

Šolski center 
Postojna 

celotna PNR 900.000 okt.22 okt.23 

24 Regijska štipendijska shema PNR RRA Zeleni kras  celotna PNR 1.288.500 2022 2027 

  SKUPAJ     2.188.500     

       

Ukrep INTERNACIONALIZACIJA REGIJE      

25 REGIO INVEST SI RRA Zeleni kras  celotna PNR 500.000 2023 2028 

  SKUPAJ     500.000     

       

Ukrep 
TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE TURIZMA ZELENEGA 
KRASA 

      

25 Obnova štirne na Kalu Občina Pivka Pivka 400.000 jun.24 dec.24 

26 
Digitalizacija organizacijskih procesov in distribucije 
informacij in storitev za obiskovalce Notranjskega parka 

Notranjski regijski 
park  

Cerknica 300.000 2022 2026 

27 
Celovito obvladovanje turističnih tokov na zavarovanem 
območju Notranjskega parka 

Notranjski regijski 
park  

Cerknica 1.500.000 2023 2027 

28 Ureditev hostla v Grahovem Občina Cerknica Cerknica 2.000.000 jan.24 dec.24 

29 PVZ CUK - III.faza Občina Pivka Pivka 12.700.000 sep.23 nov.24 

30 Obnova Ravbarjevega stolpa – 3. faza  Občina Postojna Postojna 1.000.000 jan.21 dec.22 

31 Obnova Gradu Orehek  Občina Postojna Postojna 4.200.000 jan.22 dec.27 

32 Izgradnja turistične infrastrukture na Bloškem jezeru Občina Bloke Bloke 2.000.000 2023 2027 
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33 Ureditev rekreacijske infrastrukture na Sviščakih 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 1.600.000 2024 2027 

34 Označitev in trasiranje pohodniških in kolesarskih poti RRA Zeleni kras celotna PNR 250.000 mar.20 mar.22 

35 Razvoj ITP kolesarjenja v destinaciji Zeleni kras RRA Zeleni kras  celotna PNR 500.000 2022 2027 

36 Gastro turizem RRA Zeleni kras celotna PNR 250.000 jan.23 jan.25 

37 Upravljanje turističnih destinacij RRA Zeleni kras  celotna PNR 6.685.000 2022 2027 

38 
Upravljanje s tokovi obiskovalcev na destinaciji Zeleni 
kras 

RRA Zeleni kras celotna PNR 1.000.000 2022 2027 

39 
Povezovanje turističnih ponudnikov z turistično 
infrastrukturo 

Zavod za turizem 
Pivka 

Pivka 500.000 2024 2027 

40 
Obnova objekta bivše NLB in ureditev prostorov TIC-a 
ter zelenice ob kulturnem domu 

Občina Loška 
dolina 

Loška dolina 200.000 2022 2023 

41 
Ozaveščanje in vključitev bogate arheološke dediščine 
tega prostora v turistično ponudbo 

ZVKD celotna PNR 1.200.000 2022 2027 

  SKUPAJ     36.285.000     

       

  GOSPODARSKI RAZVOJ PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE SKUPAJ   65.327.787 EUR   
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2.3. RAZVOJ ZELENE IN NIZKOOGLJIČNE REGIJE 

  

Zap. št. Naziv projekta Nosilec   Občina 
Vrednost v 
EUR 

Začetek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 

Zaključek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 
       

Ukrep VAROVANJE NARAVNIH VIROV      

1 Izgradnja nove brvi v Cerknici Občina Cerknica Cerknica 350.000 jun.23 jun.24 

2 Kanalizacija naselja Dolenje Jezero  Občina Cerknica Cerknica 1.500.000 jun.22 mar.23 

3 Izgradnja kanalizacijskega sistema Begunje  Občina Cerknica Cerknica 13.500.000 dec.22 dec.24 

4 Kanalizacija Unec in Ivanje Selo  Občina Cerknica Cerknica 4.200.000 sep.21 dec.23 

5 Rekonstrukcija vodovoda "Črne mlake"   Občina Cerknica Cerknica 900.000 sep.21 jun.22 

6 
Izgradnja razbremenilnega bazena visokih vod na 
kanalizacijskem omrežju Cerknica 

Občina Cerknica Cerknica 2.000.000 jun.23 nov.25 

7 
Izdelava strokovnih podlag za zajetje in varovanje 
rezervnega vodnega vira občin Postojna in Pivka 

Inštitut za 
raziskovanje krasa  

Postojna, 
Pivka 

300.000 okt.22 sep.25 

8 

Rekonstrukcija primarnega vodovodnega omrežja na 
relaciji Volčje - Gradiško, Nova vas - Velike Bloke, Ulaka - 
Rožanče, Velike Bloke - Radlek in Nova vas - Glina - 
Občinska Meja. 
Obnova centralnega vodohrana Gradiško 

Občina Bloke Bloke 2.500.000 2022 2023 

9 Okoljska infrastruktura v naseljih Studeno in Glina Občina Bloke Bloke 400.000 jan.23 dec.25 

10 Povečanje MKČN Hudi vrh in izvedba tlačnega voda Občina Bloke Bloke 200.000 2022 2023 

11 Nadgradnja MKČN Nova vas tudi na terciarno čiščenje Občina Bloke Bloke 200.000 2022 2025 
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12 Širitev komunalne infrastrukture - nad bloki Nova vas Občina Bloke Bloke 250.000 2022 2023 

13 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova 
vodovodnega omrežja v naselju Babno polje  

Občina Loška dolina Loška dolina 3.000.000 2022 2023 

14 Dodatni vodni vir Loška dolina  Občina Loška dolina Loška dolina 390.000 2022 2022 

15 Dograditev čistilne naprave Stari trg Občina Loška dolina Loška dolina 1.200.000 2022 2022 

16 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova 
vodovodnega omrežja v naseljih Podgora, Vrh  

Občina Loška dolina Loška dolina 2.500.000 2022 2023 

17 Voda, vir življenja 
Zavod Znanje 
Postojna, OE 
Turizem Postojna 

Postojna 300.000 jan.23 dec.24 

18 Kanalizacija Zagon  Občina Postojna Postojna 1.100.000 jan.22 jun.23 

19 Kanalizacija Planina Občina Postojna Postojna 6.000.000 jan.22 jun.23 

20 Kanalizacija Dilce Občina Postojna Postojna 1.500.000 jan.22 jun.23 

21 Kanalizacija Žeje Občina Postojna Postojna 600.000 jan.22 jun.23 

22 Kanalizacija Ovčje Staje Občina Postojna Postojna 1.000.000 jan.22 jun.23 

23 Kanalizacija Hrenovice-Studenec Občina Postojna Postojna 1.500.000 jan.22 jun.25 

24 Kanalizacija Koče Občina Postojna Postojna 900.000 jan.22 jun.25 

25 
Idejna zasnova za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v 
Občini Postojna v variantah – celovit pregled  

Občina Postojna Postojna 150.000 jan.22 jun.23 

26 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na 
območju Občine Ilirska Bistrica 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 12.898.736 jan.24 dec.26 

27 Ureditev kanalizacije v naselju Zarečje  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 850.000 jan.23 dec.23 

28 Kanalizacija Soze 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 287.500 jan.22 dec.22 
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29 Kanalizacija Harije  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 725.000 jan.23 dec.23 

30 Kanalizacija Tominje  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 625.000 jan.23 dec.23 

31 Kanalizacija Podbeže  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 525.000 jan.23 dec.23 

32 Izgradnja komunalne infrastrukture za Trnje in Klenik  Občina Pivka Pivka 6.300.000 jun.22 jun.23 

33 Izgradnja fekalne kanalizacije v Dolnji Košani do ČN Občina Pivka Pivka 870.000 avg.23 sep.24 

34 
Hidravlična izboljšava vodovodnega omrežja Ravne-
Šmihel- mala Pristava 

Občina Pivka Pivka 1.850.000 jun.22 dec.23 

35 
Postavitev rezervoarjev, opremljenih s senzorji za 
spremljanje količine deževnice, občina Postojna  

Občina Postojna Postojna 100.000 2022 2027 

36 
Ureditev komunalne infrastrukture na območju IOC Javor 
v Pivki 

Občina Pivka Pivka 1.000.000 jan.24 jun.25 

  SKUPAJ     72.471.236     

       

Ukrep ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE    

37 Vgradnja kotla na lesno biomaso v OŠ Rakek Občina Cerknica Cerknica 470.000 dec.22 dec.23 

38 Energetska sanacija društvenega centra na Rakeku Občina Cerknica  Cerknica 750.000 jan.24 dec.24 

39 Energetska sanacija Gerbičeve 32 v Cerknici Občina Cerknica Cerknica 750.000 jan.24 dec.24 

40 Prenova doma na Slivnici Občina Cerknica Cerknica 410.000 nov.21 nov.22 

41 
Širitev toplovodnega omrežja in vzpostavitev 
kogeneracije v Postojni 

Energetika Dolenc 
d.o.o. 

Postojna 6.500.000 jul.05 jul.05 

42 Energetska sanacija OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 1.658.048 jan.22 dec.22 
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43 Energetska sanacija zdravstvenega doma Ilirska Bistrica  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 508.467 jan.22 dec.22 

44 Energetska sanacija Knjižnica Makse Samsa 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 271.645 jan.26 dec.28 

45 

Postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi Osnovne 
šole Pivka, postavitev polnilne postaje za e-vozila in 
nabava službenega e-vozila ter energetska sanacija 
razredne stopnje OŠ Pivka 

Občina Pivka Pivka 700.000 jun.22 dec.22 

46 
Postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi vodarne 
Malni  

Občina Postojna in 
Občina Pivka 

Pivka 500.000 mar.22 dec.22 

47 
Postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi čistilne 
naprave v Pivki  

Občina Pivka Pivka 250.000 mar.22 dec.22 

48 
Sistem za daljinsko spremljanje in upravljanje javne 
razsvetljave in ogrevanja  

Občina Postojna Postojna 350.000 2022 2027 

49 
Povečanje števila polnilnih postaj za električna vozila in 
elektrifikacija voznega parka občine Postojna in javnih 
zavodov  

Občina Postojna Postojna 400.000 2022 2027 

50 
Postavitev sončnih elektrarn in energetskih senzorjev na 
javne stavbe Postojna 

Občina Postojna Postojna 800.000 2022 2027 

  SKUPAJ     14.318.160     

       

Ukrep 
PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM IN PREPREČEVANJE TVEGANJ TER KREPITEV ODPORNOSTI NA 
NESREČE 

   

51 
Ureditev skladiščnih prostorov civilne zaščite Ilirska 
Bistrica 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 300.000 jan.23 dec.24 

52 
Podporne študije upravljanja s poplavnimi območji na 
kraških poljih in ob ponikalnicah 

Inštitut za 
raziskovanje krasa  

celotna PNR 150.000 okt.22 sep.25 

53 Protipoplavni ukrepi Topolc 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 344.290 2023 2023 

54 Protipoplavni ukrepi Rečica 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 43.469 2023 2023 

55 Protipoplavni ukrepi Trpčane in Ilirska Bistrica 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 333.585 2023 2023 
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  SKUPAJ     1.171.344     

       

Ukrep IZBOLJŠANJE IN OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, ZELENE INFRASTRUKTURE V URBANEM OKOLJU IN ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA 

56 KRASREVITA 2.0 
Notranjski regijski 
park  

Cerknica 4.500.000 2023 2027 

57 Zelena infrastruktura okoli mesta Postojne Občina Postojna Postojna 2.100.000 jan.22 dec.25 

58 Sanacija odlagališča Globovnik  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 2.000.000 jan.22 dec.22 

59 
Razširitev zbirnega centa komunalnih odpadkov 
Globovnik  

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 1.000.000 jan.23 dec.23 

60 
Nakup premične naprave za sušenje odpadnega blata in 
montaža ob čistilni napravi v Postojni 

Občina Postojna in 
Občina Pivka 

Pivka 700.000 sep.22 sep.23 

61 Digitalizirano zbiranje odpadkov Občina Postojna Postojna 700.000 2022 2027 

62 
Izdelava analize in akcijski načrt ter čiščenje jam na 
območju občine Pivka 

Občina Pivka Pivka 300.000 jan.22 dec.23 

63 Medgeneracijski mestni park v Cerknici Zavod Samostojen si celotna PNR 170.000 2022 2027 

64 PIVKA.KRAS.PRESIHA 2.0 
Zavod za turizem 
Pivka 

Pivka 3.000.000 2024 2027 

65 DINA 2.0 
Zavod za turizem 
Pivka 

Pivka 3.000.000 2024 2027 

65 

Skupen pristop k strateškem prostorskem umeščanju 

v Primorsko-notranjski regiji pri reševanju izzivov s 

področja prepleta rabe prostora 

RRA ZK celotna PNR 455.000 2022 2026 

  SKUPAJ     17.925.000     

       

  RAZVOJ ZELENE IN NIZKOOGLJIČNE REGIJE SKUPAJ     105.885.740 EUR    
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2.4. IZBOLJŠANA MOBILNOST IN POVEZANOST REGIJE 

 

Zap. št. Naziv projekta Nosilec   Občina 
Vrednost v 
EUR 

Začetek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 

Zaključek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 
       

Ukrep RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE      

1 Obvoznica Kosovelova ulica – Jamska cesta, Postojna Občina Postojna Postojna 4.200.000 jan.23 dec.26 

2 Povezovalna cesta Titova cesta – Kremenca, Postojna Občina Postojna Postojna 6.679.500 jan.23 dec.25 

3 Sanacije občinskih lokalnih cest v občini Pivka Občina Pivka Pivka 2.550.000 jan.21 jun.24 

4 Obvoznica Cerknica Občina Cerknica Cerknica 4.000.000 jun.24 jun.25 

5 
Gradnja nadomestne ceste R3-T-915 odsek Ilirska Bistrica – 
Sviščaki 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

5.000.000 2022 2023 

6 
Ureditev krožnega križišča na glavni cesti G1-7 z regionalno 
cesto R2-404 pri vasi Podgrad 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

900.000 2022 2023 

7 
Ureditev krožnega križišča na glavni cesti G1-7 v naselju 
Hrušica 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

770.000 2023 2024 

8 
Rekonstrukcija glavne ceste G1-6 s priključkom za naselje 
Smrje 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

1.000.000 2022 2024 

9 Sanacija podpornega zidu »Trpčane« na cesti R3-632/1378 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

500.000 2022 2023 

10 
Preplastitev državne ceste Ilirska Bistrica – Sviščaki, RT-915, 
odsek 1376 Il. Bistrica  - Grda Draga 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

200.000 2022 2023 

  SKUPAJ     25.799.500     

   
     

Ukrep UREDITEV JAVNEGA PROMETA – VZPOSTAVITEV ZELENE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI    
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11 Ureditev okolice Tabora in Gerbičeve hiše, Cerknica Občina Cerknica Cerknica 500.000 maj.23 nov.23 

12 Ureditev centra Nove vasi Občina Bloke Bloke 2.000.000 2023 2025 

13 
Kolesarske poti Postojna – Razdrto – Zagon – Predjama - 
Planina  

Občina Postojna Postojna 600.000 jan.22 dec.23 

14 Kolo/skil park in skatepark Postojna Občina Postojna Postojna 610.000 jan.22 dec.23 

15 

Označitev kolesarske daljinske povezave D7, odsek Ilirska 
Bistrica - MMP Novokračine, odsek Rjavče - Ilirska Bistrica, 
označitev kolesarske daljinske povezave G5, Odsek Bač – 
Ilirska Bistrica  

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

501.000 jan.23 dec.26 

16 
Izgradnja kolesarske povezave  in površin za pešce Koseze 
Ilirska Bistrica ob G1-6 in povezave D7, odsek Ilirska Bistrica - 
Zabiče 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

598.947 jan.22 dec.24 

17 
Ureditev kolesarske povezave G5 Železni most – Ilirska 
Bistrica, ureditev kolesarskega pasu na Vilharjevi cesti, Ilirska 
Bistrica 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

32.850 jan.23 dec.23 

18 
Izgradnja pločnika in prehoda za pešce Jasen - Ilirska Bistrica, 
izgradnja pločnika Hofer – Železni most, izgradnja pločnika 
Ilirska Bistrica – Črne njive  

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska 
Bistrica 

203.500 jan.22 dec.22 

19 Ureditev parkirišč v centru Pivke  Občina Pivka Pivka 370.000 sep.22 jun.23 

20 Kolesarska steza Unec - Grahovo Občina Cerknica Cerknica 6.500.000 maj.24 nov.25 

21 Regijsko prometno načrtovanje RRA Zeleni kras  celotna PNR 2.583.333 2022 2027 

  SKUPAJ     14.499.630     

  

  

     

Ukrep ZAGOTAVLJENJE DIGITALNE POVEZANOSTI REGIJE      
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22 
Promocija in razvoj novih platform za uporabo in prostorsko 
izkoriščenost enega osebnega vozila 

Zavod za 
zaposlovanje OE 
Postojna in Il. B. 

celotna PNR 150.000 2022 2027 

23 
Širitev optičnega omrežja OŠO Pivka, z dograditvijo   
povezave za naselje Juršče 

Občina Pivka Pivka 300.000 jan.23 dec.23 

24 Krovna občinska/regionalna aplikacija Občina Postojna Postojna 180.000 2022 2027 

25 Rezervacijska platforma za uporabo občin in javnih zavodov Občina Postojna Postojna 400.000 2022 2027 

26 

Digitalizacija internega poslovanja občine, občinskih služb in 
javnih ustanov, zbiranja odpadkov, virtualna tržnica, virtualni 
inkubator, digitalizacija turističnih aktivnosti, Platforma za 
podporo odločanju v kmetijstvu, občina Postojna 

Občina Postojna Postojna 2.000.000 2022 2027 

27 
Sistem za beleženje ogroženosti in materialnega stanja 
konstrukcije za stavbe, mostove in zgodovinske spomenike, 
občina Postojna  

Občina Postojna Postojna 90.000 2022 2027 

28 Postavitev občinskega/regijskega IoT omrežja Občina Postojna Postojna 300.000 2022 2027 

29 
Vsebine iz Regionalne strategije digitalizacije za Primorsko-
notranjsko regijo  

Občine PNR celotna PNR 6.010.000 jan.23 dec.27 

30 Digitalizacija regije 2022-2027  BOREO stičišče celotna PNR 100.000 2022 2027 

  SKUPAJ     9.530.000     

       

Ukrep 
NADGRADNJA ŠPORTNO-REKREATIVNE LETALIŠKE INFRASTRUKTURE IN 
STORITEV 

        

       

Ukrep 
UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA JEZERIH IN REKAH V TURISTIČNO REKREACIJSKE 
NAMENE 

      

       

  IZBOLJŠANA MOBILNOST IN POVEZANOST REGIJE SKUPAJ     49.829.130 EUR    
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2.5. SOCIALNA, SOLIDARNA IN PRIVLAČNA REGIJA 

 

Zap. 
št. 

Naziv projekta Nosilec   Občina Vrednost v EUR 

Začetek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 

Zaključek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 
       

Ukrep 
KAKOVOST USPOSABLJANJA, IZOBRAŽEVANJA IN VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA 

     

1 Dozidava OŠ Cerknica Občina Cerknica Cerknica 1.500.000 jun.24 avg.26 

2 Novogradnja vrtca na Rakeku Občina Cerknica Cerknica 2.500.000 jun.23 avg.25 

3 Ureditev prostorov za glasbeno šolo na Rakeku Občina Cerknica Cerknica 603.000 dec.22 sep.23 

4 
Gospodarska, okoljska in energetska učinkovitost z 
varilsko opremo, ŠC Postojna 

Šolski center 
Postojna 

Postojna 184.000 nov.22 jun.23 

5 Izgradnja II. faze trajnostnega EKO Vrtca Vetrnica v Pivki Občina Pivka Pivka 2.900.000 jan.23 dec.24 

6 
Kontinuirana promocija pomembnosti digitalizacije, 
digitalnih storitev za vse generacije  

Zavod za 
zaposlovanje, OE 
Postojna in Il. B. 

celotna PNR 100.000 2022 2027 

7 
Izvedba usposabljanj za izboljšanje oz. pridobitev 
digitalnih veščin in znanj 

Zavod za 
zaposlovanje, OE 
Postojna in Il. B.  

celotna PNR 120.000 2022 2027 

8 

Zagotovitev tehnične opreme, oziroma dostopnost 
računalnikov in omrežja različnim skupinam, ne le v 
mestu, ampak tudi na podeželju – fiksne ali kot potujoče 
enote. 

Zavod za 
zaposlovanje OE 
Postojna in Il. B. -  

celotna PNR 230.000 2022 2027 

  SKUPAJ     8.137.000     
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Ukrep IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TRGA DELA IN DOSTOPA DO KAKOVOSTNE ZAPOSLITVE    

9 Razvoj trajnostne mobilnosti na podeželju 
Zavod za 
zaposlovanje OE 
Postojna in Il. B. 

celotna PNR 600.000 2022 2027 

10 
Omogočiti brezplačen javni prevoz za brezposelne - 
nakup mesečnih vozovnic 

Zavod za 
zaposlovanje OE 
Postojna in Il. B. 

celotna PNR 540.000 2022 2027 

11 
Omogočiti brezplačen javni prevoz za brezposelne - 
financiranje vozniških izpitov 

Zavod za 
zaposlovanje OE 
Postojna in Il. B. 

celotna PNR 100.000 2022 2027 

12 
Kakovostna/perspektivna delovna mesta in razvoj 
podjetniške miselnosti 

RRA ZK celotna PNR 4.000.000 2022 2026 

  SKUPAJ     5.240.000     

       

Ukrep VKLJUČUJOČA IN PRIVLAČNA REGIJA      

13 Ureditev prostorov in zbirke pustnih mask Občina Cerknica Cerknica 300.000 jun.24 jun.26 

14 Zagon kulturnega turizma po epidemiji  
Notranjski regijski 
park  

Cerknica 750.000 2023 2027 

15 Novogradnja gasilskega doma Podgrad  
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 300.000 jan.25 dec.26 

16 
Izgradnja varovanih stanovanj in večgeneracijskega 
centra v Vojkovem Drevoredu v Ilirski Bistrici 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 2.500.000 jan.25 dec.26 

17 Ureditev športnega kompleksa v  Dolnji Košani  Občina Pivka Pivka 800.000 jan.22 dec.23 

18 Obnova garaže PGD Pivka Občina Pivka Pivka 250.000 jul.22 feb.24 

19 Izgradnja 50 stanovanj za mlade Pivka Občina Pivka Pivka 2.800.000 2022 2024 
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20 Gasilski dom Košana - rekonstrukcija Občina Pivka Pivka 550.000 maj.22 mar.23 

21 Ureditev Hiše tradicionalnih znanj v Zagorju Občina Pivka Pivka 950.000 maj.22 apr.24 

22 Ureditev notranjosti stare šole Kal Občina Pivka Pivka 200.000 sep.22 dec.22 

23 Obnova večnamenske dvorane v Zagorju Občina Pivka Pivka 300.000 jan.24 sep.24 

24 
Prenova večnamenske kulturne dvorane v Krpanovem 
domu v Pivki 

Občina Pivka Pivka 500.000 jun.24 okt.24 

25 Investicije v ureditev športnega kompleksa v Pivki Občina Pivka Pivka 700.000 jan.23 okt.23 

26 
Ureditev prostorov za delovanje mladinskega centra v 
Pivki 

Občina Pivka Pivka 800.000 jan.23 dec.23 

27 Ureditev notranjosti stare šole Palčje Občina Pivka Pivka 200.000 jan.23 dec.23 

28 Ureditev notranjosti vaškega doma na Jurščah Občina Pivka Pivka 200.000 jan.23 dec.23 

29 Kutinova hiša Postojna Občina Postojna Postojna 1.050.000 jan.21 dec.25 

30 Stara porodnišnica Postojna Občina Postojna Postojna 2.440.000 jan.23 dec.25 

31 
Izgradnja stanovanj za mlade in varovanja stanovanja 
Postojna 

zasebni partner Postojna 6.000.000 jan.22 dec.27 

32 Nakup vozil za GRC Postojna Občina Postojna Postojna 1.200.000 jan.22 dec.23 

33 Notranjski muzej - Muzej Krasa - III.faza Občina Postojna Postojna 2.440.000 jan.22 dec.25 

34 Obnova atletskega stadiona Postojna Občina Postojna Postojna 2.000.000 jan.22 dec.25 

35 Športno - rekreativne površine na Soviču Občina Postojna Postojna 400.000 jan.22 dec.22 

36 Center Notranjske dediščine v Kravanjevi hiši, Cerknica 
Notranjski regijski 
park  

Cerknica 5.000.000 2023 2027 
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37 
Izgradnja novega stanovanjskega bloka za neprofitna 
stanovanja na Blokah  

Občina Bloke Bloke 1.000.000 2023 2025 

38 Nabava gasilskega vozila za PGD Pivka GVGP -2 Občina Pivka Pivka 300.000 mar.22 maj.23 

39 Mladinski center Cerknica  Občina Cerknica Cerknica 700.000 maj.23 jun.24 

40 SGLŠ Telovadnica  SGLŠ Postojna celotna PNR 3.660.000 jan.21 dec.25 

41 Kulturni center Prestranek Občina Postojna Postojna 1.830.000 jan.22 dec.23 

42 Kulturni dom Postojna Občina Postojna Postojna 610.000 jan.22 dec.23 

43 Obnova kulturnega doma v Starem trgu 
Občina Loška 
dolina 

Loška dolina 1.300.000 2022 2023 

44 
Izgradnja športne dvorane OŠ Dragotin Kette Ilirska 
Bistrica 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 2.978.000 2022 2024 

45 Ureditev športnega centra Trnovo 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 530.000 2022 2024 

46 Ureditev rekreacijske infrastrukture na Mašunu 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 1.600.000 2024 2027 

47 
Ureditev stanovanj v objektu na Ulici IV. Armije Ilirska 
Bistrica 

Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 2.500.000 2023 2024 

48 
Obnova ruševin Loškega gradu s postavitvijo razgledne 
ploščadi 

Občina Loška 
dolina 

Loška dolina 500.000 2023 2024 

49 Ureditev balinišča v Starem trgu 
Občina Loška 
dolina 

Loška dolina 100.000 2023 2023 

50 Dediščina Toneta Kralja  ZVKD celotna PNR 300.000 2022 2027 

51 Vključevanje starejših v družbo in skrb zanje CSD  celotna PNR 7.000.000 2022 2026 

52 
Vzpostavitev podpornega okolja za otroke in 
mladostnike iz socialno ogroženih družin 

CSD  celotna PNR 510.000 2022 2027 

  SKUPAJ     58.048.000     
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Ukrep ZDRAVO IN AKTIVNO ŽIVLJENJE TER KAKOVOST ŽIVLJENJA V REGIJI      

53 
Integrirana oskrba starejših, izgradnja doma za starejše, 
dnevne oskrbe starejših in gradnja varovanih stanovanj 
na Blokah 

Občina Bloke Bloke 3.000.000 2023 2024 

54 
Nakup opreme in ureditev prostorov za Zdravstveni 
dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, nakup vozil za 
patronažno službo in NMP 

Občina Cerknica Cerknica 905.000 jun.22 okt.23 

55 Dozidava ZD Cerknica Občina Cerknica Cerknica 1.500.000 mar.23 sep.24 

56 
Dom zaščite in reševanja z medgeneracijskim centrom 
Rakek 

Občina Cerknica Cerknica 1.200.000 okt.22 sep.23 

57 Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica 
Občina Ilirska 
Bistrica 

Ilirska Bistrica 3.000.000 apr.22 jun.23 

58 Dograditev prizidka zdravstvene postaje Stari trg 
Občina Loška 
dolina 

Loška dolina 500.000 2022 2023 

59 
Mreža Večgeneracijskih centrov primorsko-notranjske 
regije 

Dosedanji nosilci 
večgeneracijskih 
centrov 

celotna PNR 400.000 2023 2027 

  SKUPAJ     10.505.000     

       

Ukrep NEVLADNI SEKTOR KOT RAZVOJNI POTENCIAL REGIJE       

60 
Razvoj regijskega podpornega okolja za nevladne 
organizacije 

BOREO stičišče celotna PNR 400.000 2022 2027 

  SKUPAJ     400.000    

        

  SOCIALNA, SOLIDARNA IN PRIVLAČNA REGIJA SKUPAJ      82.330.000 EUR   
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2.6. SKLADEN RAZVOJ MESTNIH NASELIJ, NASELIJ MESTNIH OBMOČIJ IN PODEŽELJA 

 

Zap. št. Naziv projekta Nosilec   Občina 
Vrednost v 
EUR 

Začetek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 

Zaključek 
izvajanja 
(mesec, 

leto) 
 

    
  

Ukrep REGIONALNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
   

  

1 Regionalno prostorsko planiranje RRA Zeleni kras  celotna PNR 540.000 2022 2027 

  
SKUPAJ     

540.000     

 
    

  

Ukrep TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST, MESTNIH NASELIJ IN NASELIJ MESTNIH OBMOČIJ 
  

      

 
   

   

Ukrep TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA 
   

  

2 Z roko v roki do večje samooskrbe RRA Zeleni kras   celotna PNR 600.000 2022 2026 

3 Izgradnja tržnice v Novi vasi Občina Bloke Bloke 100.000 2022 2023 

4 Pokrita tržnica pri Primorki Občina Postojna Postojna 183.000 jan.22 dec.23 

5 
Etno v podjetno - Rokodelski center primorsko-
notranjske regije 

RRA Zeleni kras celotna PNR 124.669 jan.23 dec.24 

6 Z roko v roki do večje samooskrbe RRA Zeleni kras celotna PNR 600.000 2022 2026 

7 Mladi za podeželje jutri RRA Zeleni kras celotna PNR 400.000 2022 2025 

8 V luči sprememb RRA Zeleni kras celotna PNR 500.000 2022 2027 
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9 
Nacionalni projekt prehranske samooskrbe v javnih 
ustanovah 

RRA Zeleni kras  celotna PNR 242.000 2023 2027 

  
SKUPAJ     

2.749.669     

 
    

  

  
SKLADEN RAZVOJ MESTNIH NASELIJ, NASELIJ MESTNIH OBMOČIJ IN 
PODEŽELJA 

  3.289.669 EUR   
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3. GOSPODARSKI RAZVOJ PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

 

3.1. Ukrep Konkurenčno gospodarstvo 

 

DELOVNI NAZIV 

PROJEKTA 

Podjetno nad izzive PONI 

POVZETEK PROJEKTA Projekt PONI je strukturiran model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega 

potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo ter v 

najkrajšem možnem času ustanovijo poslovni subjekt. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 

UKREPA, V KATERA SE 

UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep: 6.1.1 Konkurenčno gospodarstvo 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN, IN 

ANALIZA NJENIH POTREB 

Ciljna skupina so potencialni podjetniki  (osebe s podjetniškimi idejami), ne glede na spol, 

starost in izobrazbo, s stalnim ali začasnim bivališčem v regiji. Pogoj je, da imajo ob prijavi 

vsaj okvirno pripravljeno svojo podjetniško idejo, ki jo bodo lahko sami in s pomočjo 

mentorjev ter usposabljanj  razvili v uspešna podjetja s tržno zanimivimi proizvodi ali 

storitvami.  

Obenem ciljne skupine izkazujejo namen in interes za podjetništvo ter v preteklih letih niso 

bili vključeni v projekt PONI, operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2013-2014 ali v 

projekt Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje. 

Ciljno skupino udeležencev predstavljajo tiste osebe, ki so zaznale poslovno priložnost, ki 

jo želijo realizirati. Iščemo osebe, ki: 

- imajo formalna in neformalna znanja ter izkušnje, potrebne za opravljanje 
dejavnosti v okviru njihove poslovne ideje, 

- imajo poslovno idejo, za realizacijo katere jim manjkajo podjetniška znanja, in /ali 
- imajo energijo in željo po samostojni podjetniški poti, znanje in izkušnje, poslovne 

ideje pa še nimajo dokončno definirane.  

Potencialne udeležence lahko predstavljajo tako brezposelne osebe, ki želijo spremeniti 

svoj status s prehodom v podjetništvo; dijaki / študenti v zadnji fazi šolanja, ki že razmišljajo 

o lastni podjetniški poti; diplomanti, ki želijo stopiti na lastno podjetniško pot, imajo dovolj 

strokovnega znanja za uresničitev svoje poslovne ideje, manjka pa jim znanja s področja 

podjetništva in zaposleni s poslovno idejo, ki so nezadovoljni s svojim statusom v obstoječih 

podjetjih in si želijo kariernih sprememb. 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA TER OPIS 

SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 

SPECIALIZACIJO REGIJE 

Glavni namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati 

podjetniško idejo.  

Cilji: glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega 

usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo. 

Poleg tega pa projekt sledi še spodaj navedenim ciljem: 

1. Povečanje ustanavljanja novo nastalih podjetij. 
2. Večje možnosti preživetja novonastalih podjetij zaradi boljših podjetniških znanj 

njihovih ustanoviteljev. 
3. Potencialni podjetniki kot ciljna skupina projekta bodo deležni podjetniških 

podpornih aktivnosti. 
4. Pomemben doprinos k ustrezno razvitemu podjetniškemu podpornemu okolju v 

regijah in s tem boljše možnosti za identifikacijo in realizacijo podjetniških idej, 
5. Nastajanje novih, kakovostnih  delovnih mest. 
6. Dvig nivoja podjetniškega znanja prebivalcev posamezne regije. 
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7. Razvoj regij z vidika krepitve podjetništva, podjetnosti, podjetniške kulture in 
aktiviranja podjetniškega potenciala. 

PREDSTAVITEV NOSILCA 

PROJEKTA OZIROMA 

SKUPINE PARTNERJEV 

RRA Zeleni kras  

OPIS POSAMEZNIH 

AKTIVNOSTI 

Projekt zajema naslednje aktivnosti:  

1. Aktivnosti notranjih mentorjev 
- Izvedba izbornega postopka udeležencev projekta PONI (notranji mentorji so 

sestavni del strokovne ocenjevalne skupine, ki preko prijav izbere udeležence 
posamezne skupine PONI), 

- priprava programov usposabljanja, njegovo spremljanje in nadgrajevanje glede 
na potrebe vključenih udeležencev, 

- izvedba mentorstva, 
- izvedba skupinskih delavnic, 
- individualna pomoč udeležencem, 
- spremljanje aktivnosti in napredka udeležencev, 
- iskanje poslovnih priložnosti za udeležence in povezovanje s potencialnimi 

poslovnimi partnerji, podjetji, … 
2. Aktivnosti udeležencev: 
- udeležba na skupinskih in individualnih podjetniških usposabljanjih, izvedenih s 

strani zunanjih izvajalcev (strokovnjakov za različna področja podjetništva), 
zunanjih mentorjev in notranjih mentorjih, 

- aktivno sodelovanje pri mentorstvu (s strani notranjih mentorjev in zunanjih 
mentorjev),  

- priprava poslovnega načrta, 
- izdelava MSP – minimalno sprejemljivega produkta, 
- delo na terenu – analiza trga, testiranje ideje (MSP), iskanje potencialnih strank, 

dobaviteljev ipd., iskanje in urejanje poslovnega prostora, pravno-formalni 
pogoji za registracijo dejavnosti,…, 

- izdelava promocijskih (CGP) in ostalih materialov, 
- udeležba na ogledih dobrih podjetniških praks ter mreženjih, 
- druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja. 
3. Ostale aktivnosti 
- postopki za zaposlitev udeležencev pri izvajalcih projekta (4 mesece), 
- priprava dokumentacije in strokovnih podlag za izvedbo projekta, vključno s 

kadrovsko-pravnimi opravili, 
- finančno-računovodsko vodenje projekta, 
- poročanje o izvajanju projekta, 
- informiranje in promocija, 
- spremljanje udeležencev 2 leti po zaključku usposabljanja.  
- zagotovitev primernih delovnih mest, ki vključujejo: 

• primeren samostojen delovni prostor: 

• velikosti standardne delovne mize s stolom, na kateri je dovolj prostora za 
osebni računalnik ali prenosnik in vsa ostala gradiva in pripomočke, ki so 
potrebni za delo (na voljo naj bo toliko lastnega delovnega prostora, kot ga 
je potrebnega za standardizirano pisarniško delo) 

• osnovno računalniško opremo: 
osebni računalnik ali prenosnik z ustrezno programsko opremo, ki vključuje 
licenčni operacijski sistem Windows 10 ter pisarniška orodja MS Office 2010 
ali novejša. Prav tako so na prenosniku pred-inštalirana programska orodja, 
kot so Adobe Acrobat Reader 10.0 ali novejši, spletni brskalniki in protivirusni 
program. Ostalo potrebno programsko opremo lahko udeleženci naložijo ob 
poprejšnjem soglasju notranjega mentorja. Dovoljeno je nalaganje le proste 
ali licenčne programske opreme. 



RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027
   
 

28 
 

• tiskalnik: skupni - nameščen v coworking prostoru udeležencev ali povezava na 
centralni tiskalnik za tiskanje gradiv in dokumentov udeležencev 

• projektor 

• širokopasovni dostop do interneta 

• ostalo pisarniško opremo: 

• povezano z izvajanjem dela (pisarniški material, možnost uporabe skupnega 
telefona, …). 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 

PROJEKTA 
September 2023 - september 2028 - …. 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV PRIMERNIH 

LOKACIJ ZA IZVAJANJE 

AKTIVNOSTI 

Aktivnosti se bodo izvajale v prostorih, ki jih bo zagotovila posamezna agencija - izvajalka. 

Gre za že obstoječe prostore, nove gradnje niso potrebne. 

Zagotovljena lokacija objektov je ugodna z vidika  prometne dostopnosti za udeležence 

projekta ter izvajalce aktivnosti. 

PRIKAZ OKVIRNE 

FINANČNE OCENE PO 

AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 

CELOTNE VREDNOSTI 

SSE = 11.465,00 / udeleženca X 1.800 udeležencev = 20.637.000,00 EUR 

(15 skupin/regijo/, skupina 10 udeležencev) 

PRIKAZ OKVIRNE 

CELOTNE VREDNOSTI PO 

PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

Predvideni viri financiranja upravičenih stroškov po agencijah (za 1.800 udeležencev, od 

sept. 2023 - sept. 2028): 

Upravičenec 
Skupna vrednost upravičenih 
stroškov na regijo  

Viri EU 

sredstva 

(ESRR) 

Viri RS 

Razvojni center Novo 
mesto d.o.o. 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

RRA KOROŠKA 
regionalna razvojna 
agencija za Koroško 
regijo d.o.o. 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Regionalna razvojna 
agencija Posavje 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Regionalna razvojna 
agencija - Ljubljanske 
urbane regije 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

RASR, Razvojna 
agencija savinjske 
regije d.o.o. 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Razvojni center 
Murska Sobota 
Development Centre 
Murska Sobota 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

RRA Zeleni kras, d.o.o. 1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Regionalni razvojni 
center Koper Centro 
regionale di sviluppo 
Capodistria 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 
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BSC, poslovno 
podporni center, 
d.o.o., Kranj 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Regionalna razvojna 
agencija Zasavje 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Mariborska razvojna 
agencija p.o. 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

Posoški razvojni 
center 

1.719.750,00 1.375.800,00 343.950,00 

SKUPAJ: 20.637.000,00 16.509.600,00 4.127.400,00 

OPIS KAZALNIKOV TER 

NAVEDBA VIROV 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE 

KAZALNIKOV 

Kazalniki izvajanja projekta za posamezno skupino so razdeljeni na 4 mejnike oz. 4 mesece 

v obdobju trajanja zaposlitve posameznega udeleženca. Navedeni so v spodnji tabeli: 

Mejniki glede na navodila naročnika: 

MEJNIKI: 

ZAHTEVANI KAZALNIKI UCINKA ZA POSAMEZNI MEJNIK: 

MEJNIKI: 

ZAHTEVANI KAZALNIKI UCINKA ZA POSAMEZNI MEJNIK: 

1. mesec 
število vključenih 

udeležencev 
/ / 

2. mesec število vključenih udeležencev / / 

3. mesec število vključenih udeležencev 

število na trgu 
predstavljenih 
minimalno 
sprejemljivih 
produktov 

 

/ 

4. mesec Število vključenih udeležencev 

število na trgu 

predstavljenih 
minimalno 
sprejemljivih 
produktov 

število 
izdelanih 
poslovnih 
načrtov. 

Mejniki glede na akcijski načrt: 

MEJNIKI PO MESECIH: 

1. mesec 
Oblikovanje poslovne ideje 

Izdelava poslovnega modela  

Opis poslovne ideje 

Osnutek poslovnega modela 

2. mesec 

Osvojena osnovna podjetniška 
znanja, 

Izoblikovana poslovna ideja  

Nadgradnja poslovnega 
modela  

Priprava prvega osnutka 
poslovnega načrta  

 

1. verzija poslovnega načrta 

 

Obrazec: poslovni model 

3. mesec 

 

Osvojena podjetniška znanja, 

Definiran izdelek oziroma 
storitev 

 

2. verzija poslovnega načrta 

 

Opis minimalno sprejemljivega 
produkta udeleženca 
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Priprava in testiranje 
minimalno sprejemljivega 
produkta  

Priprava drugega osnutka 
poslovnega načrta  

4. mesec 
Priprava končne verzije 
poslovnega načrta 

3. oz. končna verzija 
poslovnega načrta 

POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI 

ESRR, DRR 

 

 

DELOVNI NAZIV 

PROJEKTA 
REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA 

POVZETEK PROJEKTA 

Regijska garancija shema bi z garancijo za kredite nudila gospodarstvu lažji dostop do 

finančnih spodbud in financiranja investicij ter obratnih sredstev, ki so pomembni za razvoj 

in širitev podjetij in podjetnikov. S sredstvi bi gospodarstvu zagotavljali konkurenčnost in 

lažji dostop do tujih trgov. Razvojne agencije bodo s pomočjo javnih sredstev oblikovano 

shemo umestile v prostor in zagotovile, da bo služila svojemu namenu. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 

UKREPA, V KATERA SE 

UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep: Konkurenčno gospodarstvo 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN, IN 

ANALIZA NJENIH POTREB 

Mikro, mala in srednje velika podjetja 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA TER OPIS 

SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 

SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekta je nuditi MMSP garancije za bančne kredite z ugodnejšo in 

subvencionirano obrestno mero. Omogočiti finančna sredstva podjetjem in podjetnikom 

za hitrejši razvoj, konkurenčnost in lažji dostop do tujih trgov.  

Cilji: 

1. Olajšati dostop gospodarstvu do finančnih sredstev 

2. Povečati konkurenčnost gospodarstva 

3. Zmanjšati brezposelnost 

4. pomoč podjetjem k hitrejši digitalizaciji in robotizaciji poslovnih procesov 

5. zagotavljati zagonska sredstva v obliki kreditov za začetnike 

Skladnost z razvojno specializacijo  

PREDSTAVITEV NOSILCA 

PROJEKTA OZIROMA 

SKUPINE PARTNERJEV 

RRA Zeleni kras 

OPIS POSAMEZNIH 

AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

1. PODELJEVANJE GARANCIJ RGS MMSP 

2. IZVAJANJE RGS 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 

PROJEKTA 
2022-2027 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV PRIMERNIH 
Primorsko-notranjska regija 
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LOKACIJ ZA IZVAJANJE 

AKTIVNOSTI 

PRIKAZ OKVIRNE 

FINANČNE OCENE PO 

AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 

CELOTNE VREDNOSTI 

   

AKTIVNOST LETNA VREDNOST VREDNOST ZA OBDOBJE 
2022-2027 

PODELJEVANJE GARANCIJ 3.000.000 15.000.000 

SUBVENCIJA OBRESTNE MERE 50.000 250.000 

IZVAJANJE SHEME 15.000 75.000 

PRIKAZ OKVIRNE 

CELOTNE VREDNOSTI PO 

PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIRI FINANCIRANJA VIŠINA 2022-2027 % 

SRRS ali MGRT - GARANCIJE 15.000.000 97,88 

MGRT - SUBVENCIJA OBRESTNE 
MERE 

250.000 1,63 

MGRT- IZVAJANJE 75.000 0,49 

SKUPAJ 15.325.000 100 

OPIS KAZALNIKOV TER 

NAVEDBA VIROV 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE 

KAZALNIKOV 

KAZALNIK CILJ LETNO CILJ 2022-2027 

ODOBRENE GARANCIJE 10 120 

IZVAJANJE SHEME 1 1 

POTENCIALNI VINANČNI 
VIRI 

SRRS 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA 
SPOT – Slovenska poslovna točka PNR 

POVZETEK PROJEKTA 

 

Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim 

podjetjem s ciljem povečanjem informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški 

poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, ki 

bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. 

Vključuje aktivnosti informiranja, svetovanja, animiranja in povezovanje regionalnega 

okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih 

priložnosti ter sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte in krepitev 

kompetenc svetovalcev. 

PRIORITETA RRP 

 

UKREP RRP  

Prioriteta 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep 1.1 – Konkurenčno gospodarstvo 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN 

Potencialni podjetniki, MSP do 5 let, MSP nad 5 let, osnovne in srednje šole, podjetniško 

podporno okolje v regiji 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA  

Namen: krepitev podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih 

MSP. 

Cilji:  

- povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti 
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- povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti 

- izboljšanje rasti in razvoja MSP 

- povečati število novoustanovljenih MSP 

NOSILEC PROJEKTA NEC Cerknica 

PROJEKTNI PARTNERJI Podporne podjetniške organizacije 

OPIS AKTIVNOSTI 

PROJEKTA  

Projekt vključuje naslednje aktivnosti: 

1. INFORMIRANJE 

- posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje 

nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik; 

- redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva; 

- priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji. 

 

2. SVETOVANJE  

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo 

sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom agencije (npr. 

izpolnjevanje e-vavčerjev, ko bo sistem vzpostavljen) in vključuje neposreden vnos 

podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in 

podjetniki - angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka 

telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte. 

3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA 

- mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…) in 

promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva; 

- informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije; 

- promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih; 

- srečanje s predstavnikom vsake občine - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z 

namenom spodbujanja podjetništva v regiji; 

- udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s 

sorodnimi institucijami v sosednjih državah. 

 

4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE 

- izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP. 

a) Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, 

navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo 

učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja. 

b) Delavnica je proces, v katerem se udeleženec osredotoči na konkreten izziv podjetja ali 

podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira. 

Tako usposabljanja kot delavnice vlagatelj izvaja na področjih, ki spodbujajo podjetniško 

kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost.  

 

5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI izmenjava dobrih 

praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-

mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi 

MSP. 
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6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE - 

mapiranje;  

- usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in 

ministrstva ter druga strokovna usposabljanja; 

 - aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje vseh aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za 

referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev; 

- srečanje podpornega okolja v regiji; 

- koordinacija in vodenje konzorcija; 

- showroom regije - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji. 

OKVIRNO TRAJANJE 

PROJEKTA (od-do) 
Januar 2023 – December 2027 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV LOKACIJE 

IZVAJANJA  PROJEKTA 

Primorsko-notranjska regija 

OKVIRNA VREDNOST 

PROJEKTA  

 
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV  

(EUR) 

Pavšalni strošek dela (4 zaposleni polni delovni 

čas) 

864.000,00 

Zunanji stroški (dogodki) 200.000,00 

Pavšal (15%) 159.600,00 

SKUPAJ 1.223.600,00 

PRIKAZ OKVIRNE 

VREDNOSTI PROJEKTA PO 

PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIR VIŠINA SREDSTEV (EUR) % LETO PORABE 

EU sredstva (KS) + 

proračun RS 
1.223.600,00 100 2023-2027 

KAZALNIKI Z VIROM 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE  

 
Leto 
1 
2023 

Leto 
2 
2024 

Leto 
3 
2025 

Leto 
4 
2026 

Leto 
5 
2027 

Skupaj 

Informiranje - pridobivanje informacij, 
posredovanje na SPIRIT 

45 45 45 45 45 225 

Članki - informativni in strokovni članki 24 24 24 24 24 120 

Svetovanje - podjetnikov in potencialnih 
podjetnikov 

800 800 800 800 800 4000 

Animiranje in povezovanje regionalnega 
okolja - mreženje subjektov podpornega 
okolja v regiji,  komplementarnost in se 
udeležujejo dogodkov na regijskih in 
občinskih ravneh, inf. preko spleta in 
medmrežja 

12 12 12 12 12 60 

Srečanje s predstavnikom vsake občine  
- vsako leto srečanje s predstavnikom 
občine z namenom spodbujanja 
podjetništva v regiji 

24 24 24 24 24 120 

Udeležba na dogodkih čezmejnega 
povezovanja - sodelovanje in 
povezovanje s sorodnimi institucijami v 
sosednih državah. 

8 8 8 8 8 40 
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Promocije in informiranja o 
podjetništvu - urejanje intraneta. 

24 24 24 24 24 120 

Usposabljanja - daljša izobraževanja z 
namenom pridobivanja novih 
kompetenc. 

8 8 8 8 8 40 

Delavnice - krajša (2h) izobraževanja z 
namenom izmenjave izkušenj, 
preverjanje modelov…) 

24 24 24 24 24 120 

Izmenjava dobrih praks - preko ogledov 
dobrih praks, izmenjav izkušenj tako 
znotraj Slovenije, kot čezmejno z 
namenom povezovanj-mreženj in 
odpiranja novih poslovnih priložnosti 
tako za potencialne podjetnike, kot 
podjetnike. 

4 4 4 4 4 20 

Odpiranje poslovnih priložnosti- 2 2 2 2 2 10 

Mapiranje  4 4 4 4 4 20 

Udeležba na usposabljanjih agencije, 
ministrstev 

16 16 16 16 16 80 

Druge aktivnosti intranet  12 12 12 12 12 60 

Srečanje podpornega okolja v regiji  1 1 1 1 1 5 

Koordinacija partnerjev  4 4 4 4 4 20 

Udeležba na drugih usposabljanjih 12 12 12 12 12 60 

Showroom regije -predstavitev regijskih 
podjetij na enem mestu v regiji 

48 48 48 48 48 240 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA 
REGIJSKI SKLAD ZA INOVATIVNE START-UPE 

POVZETEK PROJEKTA 

 

Projekt je usmerjen v spodbujanje razvoja inovativnih start-up podjetij z omogočanjem 

začetnih investicij v inovativne produkte in storitve. Gre za finančni mehanizem, ki 

spodbuja podjetniško inovativnost na območju Primorsko-notranjske regije in 

spodbujanju razvoja novih podjetniških idej zaradi izboljšanja konkurenčnosti, okoljske, 

energetske in ekonomske učinkovitosti gospodarstva, prepoznavnosti, spodbujanja 

vključevanja znanja, uporabnih raziskav in povezovanja z institucijami znanja. 

Projekt vključuje naslednje aktivnosti: 

- neposredne spodbude inovativnim start-upom za zagon njihove dejavnosti,  

- aktivnosti za vzpostavitev in upravljanje instrumenta (nosilec: RRA Zeleni kras), 

- aktivnosti za organizacijo presoje podjetniških idej (nosilec: Podjetniški 
inkubator Perspektiva)  

promocijske aktivnosti (nosilec: RRA Zeleni kras, Podjetniški inkubator Perspektiva). 

PRIORITETA RRP 

UKREP RRP  

Prioriteta 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep 1.1 - Konkurenčno gospodarstvo 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN 
Mikro, mala in srednja podjetja Primorsko-notranjske regije, začetniki (do 3 leta starosti) 
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OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA  

Namen: 

Projekt je namenjen spodbujanju razvoja inovativnih start-up podjetij z omogočanjem 

začetnih investicij v inovativne produkte in storitve. 

 

Cilj: podpreti investicijsko sposobnost mikro, malih in srednjih podjetij Primorsko-

notranjske regije, začetnike (do 3 leta starosti) 

NOSILEC PROJEKTA Zavod Znanje, OE Podjetniški inkubator Perspektiva 

PROJEKTNI PARTNERJI RRA Zeleni kras 

OPIS AKTIVNOSTI 

PROJEKTA  

Projekt vključuje naslednje aktivnosti: 

Aktivnost 1: neposredne spodbude inovativnim start-upom za zagon njihove dejavnosti 

Aktivnost 2: aktivnosti za vzpostavitev in upravljanje instrumenta (nosilec: RRA Zeleni kras) 

Aktivnost 3: aktivnosti za organizacijo presoje in podporo razvoju podjetniških idej 

(nosilec: Podjetniški inkubator Perspektiva)  

Aktivnost 4: aktivnosti za obveščanje in informiranje (nosilec: RRA Zeleni kras, Podjetniški 

inkubator Perspektiva) 

OKVIRNO TRAJANJE 

PROJEKTA (od-do) 
Januar 2023 – December 2027 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV LOKACIJE 

IZVAJANJA  PROJEKTA 

Primorsko-notranjska regija 

OKVIRNA VREDNOST 

PROJEKTA  

 
OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV  (EUR) 

Aktivnost 1 - neposredne spodbude inovativnim start-upom za 

zagon njihove dejavnosti 
250.000  

Aktivnost 2 - aktivnosti za vzpostavitev in upravljanje 

instrumenta 
100.000  

Aktivnost 3 - aktivnosti za organizacijo presoje in podporo 

razvoju podjetniškim idejam 
100.000  

Aktivnost 4 - aktivnosti za obveščanje in informiranje 30.000  

Aktivnost 5  

Aktivnost 6  

SKUPAJ 480.000  

PRIKAZ OKVIRNE 

VREDNOSTI PROJEKTA 

PO PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIR VIŠINA SREDSTEV (EUR) % LETO PORABE 

EU + SLO 480.000  100 2023-2027 

KAZALNIKI Z VIROM 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE  

• dodeljena višina spodbud: 250.000 Eur 

• število prejemnikov spodbud: 25 

• število zaposlenih po 1/2/3 letih po prejemu spodbude: 25/27/35 
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(DELOVNI) NASLOV RAZVOJ PODJETNOSTI MLADIH  

PREDLOG VSEBIN 

Mladi – dijaki in študentje potrebujejo mentoriranje v smislu spremljanja napredka, 

povezovanja z zunanjimi deležniki, načrtnega dela na razvoju produkta/storitve, itd., zato 

predlagamo nadgradnjo razpisa SPIRIT za mladinske start up-e z bolj integrirano podporo 

v regijskem okolju, ki jo prevzema inkubator/Spot točka v sodelovanju s Šolskim centrom 

Postojna, skratka institucije, ki mlade lahko podprejo pri razvoju ideje v dejanski mladinski 

start up z možnost pridobitve financiranja za udejanjanje ideje.  

NOSILCI VSEBIN 

Zavod Znanje Postojna, OE Podjetniški inkubator Perspektiva 

Šolski center Postojna 

SPOT Primorsko-notranjske regije 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Konkurenčno gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2023-2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
135.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
SPIRIT 

 

 

(DELOVNI) NASLOV  SIO – SUBJEKTI INOVATIVNEGA OKOLJA 

POVZETEK PROJEKTA 

 

Projekt zagotavlja podporo pri razvoju začetniških poslovnih idej s strani posameznikov in 

podjetniških skupin. Vključuje aktivnosti informiranja in svetovanja, notranjega in 

zunanjega mentoriranja ter ekspertnega svetovanja. Projekt vključuje tudi aktivnosti za 

razvoj kompetenc podjetniških svetovalcev v okviru SIO ter promocijske aktivnosti, za 

informiranje ciljnih skupin o možnostih, ki jim jih nudi SIO 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
Prioriteta 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Ukrep 1.1 – Konkurenčno gospodarstvo 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN 
Začetniki podjetniki ter posamezniki in skupine s podjetniško idejo 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA  

Namen: Projekt je namenjen podpori pri razvoju začetniških poslovnih idej.  

Cilj: povišati število samostojnih podjetnikov in start-upov 

NOSILEC PROJEKTA Zavod Znanje, OE Podjetniški inkubator Perspektiva 

PROJEKTNI PARTNERJI / 

OPIS AKTIVNOSTI 

PROJEKTA  

Projekt vključuje naslednje aktivnosti: 

Aktivnost 1: promocijsko motivacijski dogodki (predstavitev splošnih informacij ali 

posameznih tematik širšemu krogu zainteresirane javnosti, predstavitev dobrih praks in 

poslovno mreženje) 
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Aktivnost 2: informiranje in svetovanje (svetovanje pri preverbi poslovne ideje in svetovanje 

podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje, posredovanje informacij o ukrepih in 

spodbudah države za ciljno skupino ter krajša individualna svetovanja povezana s poslovno 

idejo in delovanjem start up podjetij) 

Aktivnost 3: tematski dogodki (tematske delavnice, prilagojena izobraževanja, podjetniške 

šole, tekmovalni dogodki itd.) 

Aktivnost 4: mentoriranja (poglobljeno individualno delo s predstavniki ciljnih skupin, v 

trajanju 20 -70 ur, z namenom zagotavitve potrebnih znanj in usmerjanja 

podjetnika/podjetniške skupine z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela 

in izboljšanja poslovanja) 

Aktivnost 5: ekspertna svetovanja (v primeru, da podjetnik oziroma mlado podjetje 

potrebuje specialna znanja na posameznih področjih delovanja oziroma poslovanja, je 

možno k sodelovanju povabiti ustrezno usposobljene (domače ali tuje) strokovnjake) 

Aktivnost 6: upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin (identifikacija, animacija in presoja 

novih poslovnih idej z namenom širitve portfelja in vključitev v aktivnosti SIO, vodenje 

evidenc ciljnih skupin in izvedenih aktivnosti, evalvacije in poročanja o napredku podjetij, 

interna diagnostika) 

Aktivnost 7: dvig kompetenc SIO in sodelovanje (grajenje kompetenc zaposlenih pri 

upravičencih v obliki prenosa znanj med zaposlenimi, udeležbe na izobraževanjih, ogledov 

dobrih praks, prenos znanja med SIO) 

OKVIRNO TRAJANJE 

PROJEKTA (od-do) 
Januar 2023 – December 2027 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV LOKACIJE 

IZVAJANJA  PROJEKTA 

Primorsko-notranjska regija 

OKVIRNA VREDNOST 

PROJEKTA  

 
OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV  (EUR) 

Aktivnost 1 – promocijsko motivacijski dogodki 54.750,00 

Aktivnost 2 – informiranje in svetovanje 23.079,00 

Aktivnost 3 – tematski dogodki 115.000,00 

Aktivnost 4 – mentoriranja 131.059,50 

Aktivnost 5 – ekspertna svetovanja 22.487,00 

Aktivnost 6 – upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin 122.590,00 

Aktivnost 7 – dvig kompetenc SIO 20.901,50 

Pavšalni stroški 48.986,70 

SKUPAJ 538,853,70 

PRIKAZ OKVIRNE 

VREDNOSTI PROJEKTA 

PO PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIR VIŠINA SREDSTEV (EUR) % LETO PORABE 

EU + SLO 538.853,70 Eur 100 2023-2027 
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KAZALNIKI Z VIROM 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE  

• dodeljena višina spodbud: 176.625,50 Eur 

• število prejemnikov spodbud: 50 

• število zaposlenih po 1/2/3 letih po prejemu spodbude: 50/60/65 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
SPIRIT 
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3.2. Ukrep Trajnostno gospodarstvo  

 

(DELOVNI) NASLOV AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJO EU »GREEN DEAL« VSEBIN V GOSPODARSTVU REGIJE 

PREDLOG VSEBINE 

Evropski Zeleni dogovor je bil sprejet leta 2020 in s svojimi vsebinami posredno in 

neposredno naslavlja v prvi vrsti proizvodne, pa tudi storitvene in ostale gospodarske in 

obrtniške dejavnosti. Preko postavljenih zahtev do velikih podjetij, ki jih bo EU postopoma 

uveljavljala v prihodnih letih in preko zahtev finančnim institucijam, ki zagotavljajo 

finančna sredstva podjetjem. Zahteve so postavljene v širšem smislu boja proti 

podnebnim spremembam, preko uvajanja rešitev za znižanje porabe energije, surovin, 

kroženje materialov in design, ki omogoča popravila in menjave komponent.  

Na vse te teme bodo institucije iz regije pripravile vsebine in programe za pomoč prehodu 

regijskega gospodarstva v smislu Zelenega dogovora. Podporne institucije so tiste, ki so 

redno v neposrednem stiku z uporabniki – podjetniki in obrtniki in potrebujejo osnovno 

poznavanje tematike. S tem lahko podjetja opozorijo o novostih, o spremembah, ki se 

pripravljajo v prihodnjih letih. Opolnomočenje podpornih organizacij iz regije je tako eden 

od korakov k uspešnem izvajanju Zelenega prehoda v regiji.  

Drug skupek vsebin pa bo namenjen neposredno podjetjem, njihovemu vodstvu in 

tehničnemu kadru. Proizvodna podjetja so tista, ki s spremembami največ in najhitreje 

vplivajo na okoljski odtis, izpuste in količino odpadkov. Podjetjem bodo predstavljene 

možnosti, ki so na voljo v Sloveniji pri podpori pri Zelenem prehodu, ki jih nudi SPIRIT in 

nekatere druge organizacije. Predvideno pa je tudi neposredno delo z njimi, s pregledom 

stanja, smiselnimi koraki, uvajanju desing managementa tam, kjer je podjetje proizvajalec 

končnih izdelkov, ki jih daje na trg.  

Pomembne so tudi vsebine, ki so namenjene splošni javnosti – kupcem, ki s svojimi 

potrošniškimi navadami odločamo o tem, kateri izdelki in kateri pristopi so pomembni in 

jih s svojim denarjem izberemo.  

Konkreten predlog na temo novih storitev in poslovnih priložnosti s področja  kroženja 

materialov je na temo zbiranja in predelave odpadnih plastičnih surovin v avtomobilski 

panogi. V sklopu izvedbe projekta bo vzpostavljen sistem za zbiranje odpadnih plastičnih 

materialov, katere se bo glede na njihovo sestavo, ločeno zbralo in s pomočjo vgrajene 

tehnologije, pretvorilo v granulat, ki ga je mogoče v industriji preoblikovanja polimerov, v 

celoti ponovno uporabiti oz. reciklirati v proizvodnih procesih. Tehnologija v sklopu katere 

bo urejeno skladišče, sortirnica, stroj za mletje, ekstrudor in ostala tehnološka oprema, 

bo umeščena na lokaciji obstoječega centra za zbiranje in predelavo odpadnih surovin. 

NOSILCI VSEBIN 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

NEC Cerknica 

Zavod Znanje Postojna, OE Podjetniški inkubator Perspektiva  

Avtorosi, d.o.o. 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2027 
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OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.000.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, Programi ETS, DRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

RIDerS – razvojno izobraževalno in demonstracijsko središče - podpora revitalizaciji 

lesarstva v Primorsko-notranjski regiji po principih krožnega gospodarstva v lokalnem 

okolju 

PREDLOG VSEBIN  

 Projekt RIDerS omogoča revitalizacijo lesarstva po načelih zelenega (trajnostnega / 

krožnega / lokalnega) gospodarstva – koncept kroženja lesa in spreminjanja odpadkov v 

vir. Program spodbuja povezovanje podjetij na interesnih področjih, omogoča mrežo 

dobrih praks, predvideva  izobraževanja in usposabljanja ter dvig kompetenc udeležencev, 

nudi razvoj in izdelavo demo izdelkov in produktov ter ustvarja okolje za zagon novih 

podjetij, tudi spin-off oblik, omogoča širitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

 

Aktivnost 1.: vzpostavitev demonstracijskega centra – predstavlja celotno gozdno lesno 

verigo (gozdna posest, drevesnica, skladišče hlodovine, žagalnica za razrez hlodovine, 

sušenje lesa, proizvodnja stavbnega in bivalnega pohištva ter lesne galanterije / 

proizvodnja izdelkov (objektov) iz konstrukcijskega lesa, center ponovne uporabe lesnih 

ostankov in odsluženega lesa, obnova in restavriranje pohištva in ostalih izdelkov iz lesa). 

Aktivnosti projekta bodo prostor za vse zainteresirane, ki bodo potrebovali kakršno koli 

storitev na področju razvoja, izdelave demo izdelkov, izobraževanj in usposabljanj s 

področja gozdno lesne verige.  

Aktivnost 2: Raziskave – projekt predvideva raziskave novih materialov in izdelkov in 

njihovo demo izvedbo. 

Aktivnost 3: Izobraževanja in usposabljanja – zbir ponudbe znanj, veščin in spretnosti, 

kompetenc iz vseh področij gozdno lesne verige (za zainteresirane posameznike / skupine 

prilagojeno na predznanje in v skladu z željami / potrebami) za odpiranje novih zelenih 

delovnih mest. 

Aktivnost 4: Novi izdelki – razvoj in izdelava demo inovativnih izdelkov / produktov, ki 

bodo v ideji nosili potencial za razvoj lesarstva v regiji in preboj na širši trg (npr.: leseni 

izdelki iz manjšinskih drevesnih vrst, nove rešitve, kot so izdelki iz konstrukcijskega lesa, 

odsluženega lesa v sodelovanju z arhitekti in oblikovalci v ponovni uporabi, lesena igrala 

za otroke in naprave za razgibavanje iz lesa na javnih prostorih). 

Aktivnost 5: Svetovanje – v vseh fazah gozdno lesne verige. Vidiki svetovanja: ekonomski, 

tehnološki, razvojni, sledenje kakovosti, povezovanje z oblikovalci, optimizacija izdelave, 

iskanje možnosti financiranja, mreženje… 

Aktivnost 6: Mreženje – vzpostavitev interesnih mrež (proizvajalci, institucije znanja 

povezane s proizvajalci, primeri dobrih praks, mreženje za izvedbo projektov…). 

Aktivnost 7: Promocija –  izvajanje obveščevalno promocijskih akcij možnosti novih 

zelenih delovnih mest, uporabe lesa v različnih oblikah rabe lesa (od lesne biomase, 

izdelkov iz lesa do lesenih  bivalnih enot), promocija rabe domačega / lokalnega lesa pri 

javnih investitorjih… 

Aktivnost 8: Adaptacija prostorov – v namen izvajanja aktivnosti gozdno lesne verige, kot 

možnost pa se predvideva tudi najem prostorov v podjetniškem inkubatorju. 

NOSILCI VSEBIN SGLŠ Postojna 
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 UL BF (oddelek za lesarstvo, oddelek za gozdarstvo) 

ZRMK  in raziskovalne inštitucije in zavodi na področju izvajanja raziskav in razvoja novih 

izdelkov / produktov 

Zavod Znanje, OE Podjetniški inkubator Perspektiva 

Lesarska podjetja (praviloma iz regije) kot primeri dobrih praks, v vlogi učnih podjetij… 

Podjetja za gradnjo lesenih hiš kot partnerji pri gradnji lesenih objektov 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od - do) 
2022 – 2027  

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.900.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, Programi ETS, DRR 

 

  

(DELOVNI) NASLOV 

PREDELAVA LESNE BIOMASE IN ZELENEGA RAZREZA V BIOOGLJE S POMOČJO PIROLIZE 

TER SOČASNO UPORABO ODVEČNE TOPLOTE, ZA DEHIDRIRANJE BLATA ČISTILNIH 

NAPRAV 

PREDLOG VSEBIN  

Lesno biomaso in ostanke zelenega razreza, je mogoče s postopkom pirolize (t.j. 

razgradnja snovi pri visokih temperaturah brez prisotnosti kisika), razgraditi v čisti ogljik 

(biooglje). Plemenitenje tal z uporabo biooglja je bilo v praksi že dokazano potrjeno, 

pozitivni vplivi pa se na dolgi rok, odražajo v izboljšanju kationske izmenjevalne kapacitete 

v tleh, povišanju pH vrednosti tal, povečanju kapacitete za zadrževanje vode in zmanjšanju 

potrebe po uporabi gnojil (potrebno manj dognojevanja). Podjetje Kovod d.o.o. je v letu 

2018 pristopilo k izvedbi poljskega poskusa in primerjalnih študij rasti koruze, na polju z 

dodatkom in brez dodatka biooglja. Z dodajanjem  biooglja na kmetijske površine, se v  

pridelavi poljščin kot je npr. koruza, dosega občutno večji prirast, saj biooglje veže nase 

vlago in hranilne snovi, katere so rastlinam na voljo v obdobju rasti ter v sušnih obdobjih, 

značilnih za kraški svet. Na osnovi preliminarnih rezultatov, je bil ugotovljen  med 10 in 

15% povečan prirast koruze, kar pomeni izjemno velik potencial za nadaljnji razvoj 

projekta, temu pa pritrjujejo tudi študije, izdelane s strani različnih institucij. 

Biooglje omogoča široke možnosti uporabe tudi na drugih področjih. Poleg uporabe v 

kmetijstvu, se biooglje lahko uporablja tudi za filtriranje vode, preprečevanje vonjav, 

remediacijo tal, v medicini, gradbeništvu ipd.  Ker ima biooglje visoko stopnjo adsorpcije 

vode (voda se veže v pore na površini biooglja), preprečuje izpiranje hranil in posledično 

onesnaženja podtalnice, kar zagotavlja boljši izkoristek organskega gnojenja ter s tem 

pomembno zaščito vodnih virov, podtalnice in kraškega sveta. 

Odvečno toplotno energijo ki nastaja pri postopku pirolize, je mogoče koristno uporabiti 

za sušenje blata iz komunalnih čistilnih naprav, katere upravlja podjetje Kovod d.o.o. Pri 

tem postopku se blato dehidrira na 90 % suhe snovi, kar pomeni veliko zmanjšanje 

volumna blata, namenjenega za odvoz. Z manjšim volumnom blata se bistveno znižajo 
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obstoječi stroški njegovega prevzema in odvoza, kar bo dolgoročno pozitivno pripomoglo 

k ekonomiki projekta. Zmanjšanje volumna blata pomeni tudi manj obremenjevanja 

okolja, znižanje obsega tovornega prometa, kar bo prispevalo tudi k znižanju izpustov CO2 

in trdih PM delcev v ozračje. Odjem lesne biomase in zelenega razreza za potrebe pirolize, 

bo potekal na nivoju celotne regije oz. v primeru potreb in razpoložljivih kapacitet, tudi s 

širšega območja. 

Tehnologija ki zajema celotno postrojenje za pirolizo, bo umeščena na lokaciji obstoječe 

čistilne naprave pri Postojni, ki se nahaja izven naseljenega območja, neposredno ob 

izvozu iz avtoceste. Na omenjeni lokaciji bo postavljen montažni objekt, v katerem bo 

umeščena tehnologija in drugi pomožni prostori za procesiranje ter obdelavo odpadnega 

blata. 

NOSILCI VSEBIN Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna 

PROGRAM RRP 1 – Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA (od-

do) 
2022 - 2026 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.600.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV TRAJNOSTNA REGIJA = REGIJA PRIHODNOSTI 

PREDLOG VSEBIN   
 

Že nekaj let se kot družba soočamo z dejstvom, da proizvedemo vse preveč odpadkov, 
tako z embalažami kupljenih izdelkov, kot z različnimi predmeti, ki jih zavržemo, čeprav so 
v resnici potrebni le manjšega popravila. Prav tako smo v sedanjem kriznem času soočeni 
z rastjo cen živil in z zastoji v dobavnih verigah, kar kaže na pomen samooskrbnosti regije 
za večjo neodvisnost od svetovnih trgov. S podporo lokalnim pridelovalcem hrane, 
ekološkim kmetijam in samostojnim podjetnikom se bo okrepilo medsektorsko 
povezovanje, to bo znotraj regije prispevalo tudi k ekonomski rasti ter vzpodbudilo premik 
k spremembi pogleda na lokalno gospodarstvo in razvoju inovativnih pristopov za bolj 
zeleno prihodnost regije.  
Namen projekta je vzpodbuditi ekološko in trajnostno delovanje ter drugačno mišljenje o 
(upo)rabi materialnih stvari v luči podnebnih sprememb in uničevanja okolja v zadnjih 
desetletjih. V skladu z namenom je potrebno na področju Primorsko-notranjske regije 
vzpostaviti potrebne koncepte in infrastrukturo, ki se širom Evrope (predvsem v večjih 
mestih) že nekaj let uspešno razvija in uveljavlja ter dosega zavidljive rezultate. Tudi v 
Sloveniji smo v manjšem merilu tovrstne prakse že izpeljali (največkrat v obliki različnih 
projektov NVO). Podeželje na tem področju zaostaja, saj kljub boljšim pogojem, tj. manj 
industrije, več ekoloških kmetij in pridelovalcev lokalne hrane, večje število mojstrov, ki 
znajo popravljati odrabljene stvari ali iz njih narediti nove, uporabne stvari, umanjka 
podjetniška miselnost, akcijsko delovanje in osredotočenost na lokalno samooskrbno. 
Projekt se povezuje tudi z pomembno noto medgeneracijskega učenja, saj predvideva 
prenašanje uporabnih znanj iz starejših generacij (tj. generacij mojstrov) na mlajše  
generacije, kar se tesno povezuje tudi s prostovoljstvom, družbeno solidarnostjo in 
skupnostnim učenjem. 
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Aktivnosti: 
● celostna promocija ekološkega načina življenja v Primorsko-notranjski regiji 

(prilagojena različnim generacijam), 
● povezovanje lokalnih ponudnikov: vzpostavitev ponudbe lokalnih produktov in 

pridelkov za dolgoročen trajnostni razvoj regije, 
● vzpostavitev »Trajnostnih regionalnih centrov” v večjih občinah primorsko-

notranjske regije (Postojna, Pivka, Cerknica), ki bodo vključevali  
(1) »Popravljalnice« - prostore, kjer bodo mojstri, tj. tisti, ki še znajo popravljati 
pokvarjene stvari, te stvari popravljali in znanje prenašali na mlajše generacije, s 
čimer se bo širilo tudi prostovoljstvo,  
(2) centre ponovne uporabe,  
(3) knjižnico stvari,  
(4) trgovino na rinfuzo (trgovino brez embalaže za enkratno uporabo) ter  
(5) stalni prostor za izmenjevalnico oblačil in obutve. 

 
Ciljne skupine:  

● vsi prebivalci regije (celotna vertikala: od vrtčevskih otrok do upokojencev) 
● lokalni pridelovalci hrane in produktov 
● NVO-ji v regiji, 
● samostojni podjetniki. 

NOSILCI VSEBIN 

Občine Primorsko-notranjske regije 

RRA Zeleni kras 

Nevladne organizacije v regiji 

Lokalni ponudniki in pridelovalci hrane 

Ekološke kmetije 

Komunalna podjetja, ki se ukvarjajo z odvozom, predelavo in odlaganjem odpadkov 

PROGRAM RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
800.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, LAS, Programi ETS 

 

3.3. Ukrep Podporno okolje za gospodarstvo 

 

(DELOVNI) NASLOV KOMPETENČNI CENTER ZA DESIGN MANAGEMENT 3.0  

PREDLOG VSEBIN  

KCDM 3.0 Kompetenčni center za design management tretje generacije je naslednik 

prvega kompetenčnega centra KCDM 2013-2015 (19 podjetij) in drugega kompetenčnega 

centra 2.0 2017 – 2019 (37 podjetij). Partnerstvo KCDM 3.0 skupno povezuje 40 slovenskih 

podjetij, ki v tesnejši integraciji oblikovanja v poslovne procese in strategije prepoznavajo 

priložnost za razlikovanje od konkurence in povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov. 

Projekt se bo izvajal po nadgrajenem kompetenčnem modelu s poudarkom na 

trajnostnem razvoju, razvoju inovativnih storitev ter poglobljenem sistemu design 

raziskav za inovacije. 
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NOSILCI VSEBIN NEC CERKNICA  

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
1 – Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Podporno okolje za gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.300.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, Programi ETS 

 

 

(DELOVNI) NASLOV VZPOSTAVITEV PODJETNIŠKE INFRASTRUKTURE V REGIJI 

PREDLOG VSEBIN  

Za namene vzpostavitve podjetniške infrastrukture so v regiji načrtovani naslednji 

projekti: 

- Nov podjetniški inkubator in prenova podjetniškega inkubatorja v Krpanovem 
domu v Pivki 

Prostori kjer že sedaj delujejo mlada podjetja, so bili prvotno namenjeni za garsonjere in 

so neprimerni za današnje potrebe. Po prenovi bodo za podjetnike na voljo nove, sodobno 

urejene pisarne. 

 

- Mrežni podjetniški inkubator PNR – IV. faza v občini Postojna 

Obnova mansarde (3. nadstropja) za ureditev dodatnih poslovnih prostorov za potrebe 
Podjetniškega inkubatorja Perspektiva (PIP). 

 

- Izgradnja inkubatorja v občini Bloke 

Občina Bloke bo odkupila opuščen objekt od NLB-ja, ter ga prenovila za potrebe 

inkubatorja 

 

- Ureditev učnega laboratorija na področju računalništva 

Občina Ilirska Bistrica načrtuje ureditev učnega laboratorija v prostorih Gimnazije Ilirska 

Bistrica, ki bo namenjen za praktično usposabljanje dijakov in za podjetnike začetnike, ki 

jim bo tu na voljo infrastruktura in nekatera visoko tehnološka oprema (v sodelovanju z 

Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Perspektiva). 

 

- Ureditev inkubatorja v Pivki 

Obstoječi prostori so bili namenjeni pisarnam nekdanjega podjetja Javor. Po prenovi bodo 

podjetnikom na voljo nove, sodobno urejene pisarne, učilnice, sejne dvorane in velika 

konferenčna dvorana, učni prostori ter trgovina in lokal, kjer bodo lokalni ponudniki lahko 

prodajali svoje izdelke.   

NOSILCI VSEBIN Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Bloke in Občina Ilirska Bistrica 
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RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Podporno okolje za gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2024 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
6.050.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, DRR, Proračuni občin 

 

 

(DELOVNI) NASLOV VZPOSTAVITEV IN NADGRADNJA EKONOMSKO POSLOVNIH CON V REGIJI 

PREDLOG VSEBIN  

Za namene ureditve, širitve in vzpostavitve ekonomsko poslovnih con so v regiji 

načrtovani naslednji projekti: 

 

- Širitev obrtne cone Markovec v občini Loška dolina, 

Izvedba širitve obstoječe obrtne cone v Markovcu z ureditvijo vseh potrebnih 

infrastrukturnih vodov v obstoječi coni in na celotnem območju širitve. 

 

- Ureditev IC Plama – II. faza  

Ureditev povezovalno transportnih poti in zagotavljanje vodovodne oskrbe ter izvedba 

nove dostopne poti in novega vodovodnega oskrbovalnega sistema. 

 

- Ureditev obrtne cone v naselju Bač v občini Ilirska Bistrica 

Ureditev povezovalnih in dostopnih poti ter komunalne infrastrukture do posameznih 

podjetij v coni.   

 

- Širitev IOC Neverke v občini Pivka 

Obstoječa IOC Neverke je že zapolnjena s pretežno visokotehnološkimi podjetji, v njej pa 

primanjkuje površin za nove investitorje. Del novih površin bo le-tem na voljo v letu 2022, 

je pa že predvidena nova širitev cone. Občina bo izvedla odkup zemljišč in zgradila 

potrebno komunalno infrastrukturo  (cesta, kanalizacija, elektrika, TK, javna razsvetljava). 

 

− Povezava stare in nove gospodarske cone Podskrajnik 
 

Dve največji gospodarski coni v občini se prostorsko povežeta. Zgraditi je potrebno 

notranjo napajalno in  povezovalno cestno ter ostalo infrastrukturo.   

Na ta način se izboljša notranja komunikacija med conama in se hkrati komunalno opremi 

nove razvojne površine za širitev tamponske cone med staro in novo, ki ju poveže. 

Povezanost gospodarskih con pomeni boljše pogoje za njen notranji razvoj kot celote. 

NOSILECI VSEBIN 
Občina Pivka  

Občina Ilirska Bistrica 
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Občina Loška dolina 

Občina Cerknica 

PRIORITETA RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Podporno okolje za gospodarstvo 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
5.995.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, DRR, Proračuni občin 
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3.4  Ukrep Razvoj kadrov za potrebe gospodarstva 

 

DELOVNI NAZIV PROJEKTA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA PNR 

POVZETEK PROJEKTA 

Regijska štipendijska shema (RŠS) je uveljavljen in prepoznan vseslovenski projekt, ki se 
izvaja v vseh 12 regijah. Projekt je nastal na podlagi predhodnih raziskav, in sicer je bilo 
ugotovljeno, da:  na trgu dela obstaja veliko strukturno neskladje; se mladi ne 
izobražujejo za  zaposljive poklice; poklice, ki so v regijah zaposljivi; se mladi ne vračajo iz 
univerzitetnih središč nazaj v domačo regijo, od koder prihajajo; so podjetja in mladi 
premalo povezani; imajo mladi premalo informacij o zaposlitvenih potrebah 
gospodarstva; je kader s srednjo poklicno in srednjo tehnično šolo v gospodarstvu 
podcenjen; podjetja nimajo na voljo ustreznega kadra za zaposlitev. 

RŠS ima pomemben vpliv na trajnostni razvoj človeških virov in gospodarstva na območju 
celotne Slovenije. V okviru projekta sofinanciramo kadrovske štipendije delodajalcem, ki 
štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v svoji dejavnosti 
potrebujejo in jih po zaključenem izobraževanju tudi zaposlijo. Prav tako pa tudi 
povezujemo mlade in delodajalce z informiranjem, osveščanjem in usmerjanjem, da se 
njihove potrebe srečajo, poklicno razvijajo in dosežejo skupni cilj – zaposlitev. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 
UKREPA, V KATERA SE 
UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep: Razvoj kadrov za potrebe gospodarstva 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 
PROJEKT NAMENJEN, IN 
ANALIZA NJENIH POTREB 

Projekt je namenjen dvema ciljnima skupinama: 

- delodajalcem, ki potrebujejo določene poklicne profile in bi radi poklicne 
profile pri potencialnih kadrih ustvarjali že v času njihovega izobraževanja.  

- mladim, ki šele izbirajo pot do željene izobrazbe in tistih, ki se že izobražujejo 
in se že zanimajo za zaposlitvene možnosti in razvoj svoje kariere.  

V okviru RŠS ne gre zgolj za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ampak 
tudi naslavljanje deficitarnih poklicev.   

OPIS NAMENA IN CILJEV 
PROJEKTA TER OPIS 
SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 
SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekt: 

1. približati zaposlitvene potrebe delodajalcev mladim v posameznih regijah; 
2. usmerjati mlade za vpis v izobraževalne programe, ki so zaposljivi; 
3. spodbuditi delodajalce k dolgoročnemu načrtovanju kadrov s pomočjo 

štipendiranja; 
4. izboljšati kompetence za zmanjšanje neskladij na trgu dela; 
5. uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela; 
6. povečati zaposljivosti mladih. 

Cilj 1: Dvanajst (12) regij želi v programskem obdobju 2021-2027 v  projekt RŠS vključit 
okoli 1500 delodajalcev. 

Cilj 2: Dvanajst (12) regij želi v programskem obdobju 2021-2027 v  projekt RŠS vključiti 
okoli 3000 mladih (dijakov in študentov). 

Skladnost z razvojno specializacijo  

PREDSTAVITEV NOSILCA 
PROJEKTA OZIROMA 
SKUPINE PARTNERJEV 

Projekt RŠS se izvaja v partnerstvu med MDDSZ, *izvajalcem RŠS, delodajalci in mladimi. 
*izvajalec RŠS je izbran subjekt spodbujanja regionalnega razvoja v posamezni statistični 
regiji (12 regionalnih razvojnih agencij) 

OPIS POSAMEZNIH 
AKTIVNOSTI 

Aktivnosti bodo potekale v skladu z zakonskimi določili in predpisi za izvajanje 
sofinanciranega kadrovskega štipendiranja šest šolskih/študijskih let zapored. 

Aktivnosti: 

1. izvedba Javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih 
štipendijah vsako šolsko/študijsko leto (JP je namenjen zbiranju potreb 
delodajalcev po kadrovskih štipendijah v s ciljem informiranja dijakov in 
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študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro 
izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na zaposljive izobraževalne programe – 
proste potrebe se objavijo na spletnih straneh izvajalcev RŠS in v Izmenjevalnici 
na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada RS; 

2. izvedba Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem vsako šolsko/študijsko leto (obravnava vlog delodajalcev, 
odločanje in izdaja odločb delodajalcem o izboru, priprava in podpis pogodb o 
sofinanciranju kadrovskih štipendij z delodajalci, osvestitev delodajalcev o 
načinu uveljavljanja sofinanciranja kadrovskih štipendij ter o njihovih in 
štipendistovih obveznostih); 

3. vnos podatkov in dokumentov o delodajalcih in štipendistih v državni IS e-MA 
in ISCSD; 

4. obravnava prejetih zahtevkov in dokazil za sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem (dnevno); 

5. priprava in posredovanje na MDDSZ zahtevka za sofinanciranje projekta v 
okviru posameznega JR (zahtevek vključuje zbir zahtevkov in dokazil 
delodajalcev za uveljavljanje sofinanciranja kadrovskih štipendij za določeno 
obdobje); 

6. obravnava vlog delodajalcev za uveljavljanje nadaljevanja sofinanciranja 
kadrovskih štipendij v okviru veljavnih pogodb (obravnava dokazil o statusih in  
izpolnjevanju obveznosti iz štipendijskega razmerja pri delodajalcih in 
štipendistih, odločanje na podlagi ugotovljenega stanja in izdaja odločb 
delodajalcem, priprava in podpis aneksov k pogodbam o sofinanciranju 
kadrovskih štipendij); 

7. strokovna in administrativna podpora delodajalcem in štipendistom 
(svetovanje, priprava vzorcev dokumentov za ureditev statusov); 

8. obravnava ugotovljenih nepravilnosti pri izpolnjevanju obveznosti delodajalcev 
in štipendistov, priprava ustrezne dokumentacije in poročanje v registrih 
nepravilnosti MDDSZ; 

9. informiranje in obveščanje ciljnih javnosti - aktivnosti izvajamo na nivoju 
celotne Slovenije pod enotno celostno grafično podobo (objavljanje informacij  
na spletni strani in na družbenih omrežjih, priprava in posredovanje sporočil za 
javnost medijem, sodelovanje na raznih izobraževalnih in zaposlitvenih sejmih, 
informiranje izobraževalnih inštitucij o potrebah po kadrovskem štipendiranju 
delodajalcev, osebni razgovori z delodajalci in mladimi). 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
PROJEKTA 

Aktivnosti zapisane pot 7. točko tega obrazca se bodo letno ponovile in izvajale 6 
šolskih/študijskih let zapored. Za kontinuirano izvajanje projekta načrtujemo izvedbo od 
1. 1. 2022 do 31. 12. 2028. 

PROSTORSKA OPREDELITEV 
PRIMERNIH LOKACIJ ZA 
IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Prostorska opredelitev na tem projektu ni potrebna. 

PRIKAZ OKVIRNE FINANČNE 
OCENE PO AKTIVNOSTIH IN 
OKVIRNE CELOTNE 
VREDNOSTI 

- Stroški izvajanja dejavnosti RŠS – obdobje 7 let: cca. 188.500,00 EUR 

- stroški sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem – obdobje 7 let: cca. 
1.100.000,00 EUR 

Celotna vrednost za obdobje 7 let: 1.288.500,00 EUR 

PRIKAZ OKVIRNE CELOTNE 
VREDNOSTI PO 
PREDVIDENIH VIRIH 
FINANCIRANJA 

Viri financiranja:  

- 80% KRVS V-14-20-EU (operacija PP160137-PN 10.1): 1.030.800,00 EUR (Evropski 
socialni sklad) 

- 20% KRVS V14-20-SLO (operacija PP160138-PN10.1): 257.700,00 EUR (slovenska 
udeležba) 
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OPIS KAZALNIKOV TER 
NAVEDBA VIROV 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE KAZALNIKOV 

Pri izvajanju projekta RŠS bomo merili naslednje kazalnike: 

1. število vključitev mladih  v projekt RŠS vsako šolsko/študijsko leto 
2. število vključenih delodajalcev v projekt RŠS vsako šolsko/študijsko leto 

POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI 

ESS, Podjetja v regiji 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 
IZOBRAŽEVALNI CENTER SODOBNIH TEHNOLOGIJ PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE – 

2. FAZA (ICST 2. FAZA) 

PREDLOG VSEBIN  

Izobraževalni center sodobnih tehnologij je pričel v sklopu Šolskega centra Postojna 

delovati leta 2017, poleg praktičnega dela z visoko tehnološko opremo, pa slušatelji 

pridobivajo najsodobnejša znanja in izkušnje s področja sodobne obdelave materialov. 

Z izvedbo 2. faze projekta, bo v centru sodobnih tehnologij nameščena še dodatna 

visokotehnološka oprema, kot npr. stroj za plazemski razrez materialov, stroj za lasersko 

varjenje, stroj za 3D tiskanje, industrijski robot, CNC stružnica ipd., v celoti bo 

posodobljen varilski program, prav tako pa bo dobavljena še preostala oprema potrebna 

za delovanje učnega izdelovalnega laboratorija.  

Ob tem bo nujno zagotoviti finančno pokritje kakovostnega kadra, saj ICST zaradi svoje 

izobraževalne funkcije ne more biti konkurenčen in v dovolj veliki meri prisoten na trgu. 

Zaradi tega mora imeti ICST stalen vir za pokrivanje stroškov dela, da se lahko v čim večji 

meri posveti usposabljanju kadra, ne da mu je prva skrb preživetje na trgu.  

Z nadgradnjo obstoječega projekta, bodo slušatelji v prihodnje lahko pridobivali 

neprimerno večji obseg znanj in izkušenj s področja snovne in energijske učinkovitosti 

pri obdelovanju materialov ter znanja potrebna za transformacijo podjetij v krožno 

gospodarstvo, kar bo imelo neposreden vpliv na  večanje dodane vrednosti produktov 

in konkurenčnosti na globalnem trgu. 

NOSILCI VSEBIN 

 

Šolski center Postojna, v sodelovanju z regijskimi podjetji iz kovinsko-predelovalne 

industrije, s podporo občin Primorsko-notranjske regije 

Regijska podjetja iz kovinsko-predelovalne industrije 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Pivka 

Občina Postojna 

Občina Cerknica 

Občina Loška dolina 

Oblina Bloke 

RAZVOJNA PRIORITETA RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Razvoj kadrov za potrebe gospodarstva 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do): 
2022-2027 
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OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
800.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, DRR, Podjetja v regiji 

 

3.5     Ukrep Internacionalizacija regije 

 

DELOVNI NAZIV PROJEKTA REGIO INVEST SI 

POVZETEK PROJEKTA 
Regijsko upravljanje potencialov regij z oblikovanjem informacijskih paketov in storitev 
za investitorje, ki bodo vključevale pregled poslovnih in investicijskih priložnosti, 
upravljanje poslovnih con ter promocijo regij na domačih in tujih trgih. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 
UKREPA, V KATERA SE 
UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep: Internacionalizacija regije 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 
PROJEKT NAMENJEN, IN 
ANALIZA NJENIH POTREB 

Ciljne skupine: 

• domači in tuji investitorji, 

• deležniki podpornega ekosistema s področja internacionalizacije, 

• lokalne skupnosti, 

• mreža DKP. 

OPIS NAMENA IN CILJEV 
PROJEKTA TER OPIS 
SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 
SPECIALIZACIJO REGIJE 

V obdobju 2022-2027 želimo tako sistemsko urediti ter s tem nadgraditi delujoči sistem 
regionalnega skrbništva investicijskih priložnosti (sistem dvanajstih regijskih in enim 
nacionalnim koordinatorjem). Vloga koordinatorjev je t.i. upravljanje območja, ki zajema 
ažurno pridobivanje informacij s terena, vzpostavljanje koordinacije med investitorji, 
lokalnimi skupnostmi, poslovnimi conami (njihovo upravljanje), sodelovanje z javnimi 
institucijami ter deležniki podpornega ekosistema s področja internacionalizacije v regiji 
in širše. 

Regijske pisarne oz. regionalni koordinatorji so prvi filter predlaganih projektov v regiji, 
katero predstavljajo, za kar je potrebno podrobno poznavanje regionalnih razmer, 
razvojnih ciljev regije ter poznavanje prostorskega kapitala območja (dostopnost in 
kakovost zemljišč, cen zemljišč, morebitnih omejitev npr. prostorskih, razpoložljive 
delovne sile, poznavanje sogovornikov, razpoložljive infrastrukture, ostalih podjetij v 
verigi…). Vloga nacionalnega koordinatorja je vodenje in koordiniranje »Regio Invest Si« 
mreže, spremljanje kazalnikov in analiziranje podatkov, generiranje in posredovanje 
povpraševanj ter ponudb, zbiranje in posredovanje relevantnih podatkov, načrtovanje 
nadaljnjega razvoja sistema, implementiranje izboljšav ter zastopanje sistema »Regio 
Invest Si« na nacionalni in mednarodni ravni.  

Tem aktivnostim sledi tudi promocija regije v najširšem smislu kot je nadgradnja 
sodelovanja z mrežo DKP (diplomatsko-konzularnih predstavništev), predvsem z 
ekonomskimi svetovalci na DKP, mrežo poslovnih klubov v tujini ter posledično 
okrepljeno tako sodelovanje kot koordinacija med temi akterji. 

PREDSTAVITEV NOSILCA 
PROJEKTA OZIROMA 
SKUPINE PARTNERJEV 

Nosilec projekta RRA GIZ 

Regijski nosilci: 12 razvojni agencij 

Nacionalni in lokalni partnerji: SPIRIT, MGRT, lokalne skupnosti  

OPIS POSAMEZNIH 
AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

1. regionalno skrbništvo SPIRIT IP, ki zajema pripravo, vodenje in spremljanje 
investicijske priložnosti posamezne regije. 

2. upravljanja ekonomsko-poslovne infrastrukture z odličnim podpornim 
ekosistemom, ki zajema v pri fazi vzpostavitev sistema upravljanja in v 
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naslednjih fazah zagotavljanje ažurnih informacij o stanju, zasedenosti in 
potrebah poslovnih subjektov v poslovnih conah s cilje enovitega upravljanja. 

3. regija kot prepoznavna gospodarska blagovna znamka - regionalna pisarna, ki 
zagotavlja prepoznavnost regije na domačih in tujih trgih kot privlačne 
destinacije za investicijske priložnosti in kakovostnega ter zanesljivega 
poslovnega partnerja. 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
PROJEKTA 

2023 - 2028 

PROSTORSKA OPREDELITEV 
PRIMERNIH LOKACIJ ZA 
IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Celoviti projekt REGIO INVEST SI se bo izvajal na območju 12 razvojnih regij preko več 
projektov. Pri izvedbi celovitega projekta bodo sodelovale razvojne agencije, SPIRIT, 
MGRT in lokalne skupnosti 

PRIKAZ OKVIRNE FINANČNE 
OCENE PO AKTIVNOSTIH IN 
OKVIRNE CELOTNE 
VREDNOSTI 

Za aktivnost 1: 

- obdobje 5 let, 12 polnih regijskih zaposlitev 
- izvajanje aktivnosti SPOT IP  
- 2.800.000  

Za aktivnost 2 in 3: 

- obdobje 5 let 
- vzpostavitev upravljanja ekonomsko-poslovne infrastrukture  
- izvajanje aktivnosti regionalne pisarne (aktivne udeležbe na sejmih, 

konferencah, promocija regije) 
- 3.200.000  

PRIKAZ OKVIRNE CELOTNE 
VREDNOSTI PO 
PREDVIDENIH VIRIH 
FINANCIRANJA 

Nacionalno (MGRT): 1.920,000 € 

EU (Načrt za okrevanje): 2.880.000 € 

Drugi viri (projekti, investitorji, lokalne skupnosti…): 1.200,000 € 

SKUPAJ: 6.000,000 € 

OPIS KAZALNIKOV TER 
NAVEDBA VIROV 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE KAZALNIKOV 

Aktivnost 1: 

- število novih investicijskih priložnosti 
- število vodenih investicijskih priložnosti 
- število generiranih ledov 

Aktivnost 2: 

- število vzpostavljenih upravljavskih modelov 
- število vključenih poslovnih con v posamezni upravljaljski model 
- rast/število gospodarskih subjektov v upravljanih poslovnih conah  

Aktivnost 3: 

- število delegacij vlagateljev (vhodne/izhodne) 
- število vzpostavljenih mednarodnih stikov 
- število organiziranih promocijskih dogodkov (konference, delavnice)  
- število aktivnih udeležb (mednarodna srečanja in dogodki) 
- število vzpostavljenih blagovnih znamk regij 

POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI 

ESRR, SPIRIT, DRR, Programi ETS 
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3.6      Ukrep Trajnostno upravljanje destinacije Zeleni kras 

 

DELOVNI NAZIV PROJEKTA UPRAVLJANJE TURISTIČNIH DESTINACIJ  

POVZETEK PROJEKTA 

Upravljanje turistične destinacije je ključni korak na poti k uspešnemu razvoju turizma v 

Sloveniji. S poenotenim in vodenim upravljanjem destinacij bomo dvignili kvaliteto 

turističnih storitev ter dvignili BDP turističnega sektorja s trajnostno usmerjenimi produkti 

ter vlaganji v kadre na področju turizma.  

NAVEDBA PRIORITETE IN 

UKREPA, V KATERA SE 

UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

Ukrep: Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN, IN 

ANALIZA NJENIH POTREB 

Projekt je primarno namenjen upravljavcem turističnih destinacij v Sloveniji in turističnemu 

gospodarstvu. Pri tem je treba upoštevati trenutno stanje upravljavskih struktur na področju 

upravljanja destinacij slovenskega turizma in razvitost turistične ponudbe v posameznih 

regijah. Zaradi različnih stopenj, na katerih se ti nahajajo, so v projektu »Upravljanje 

turističnih destinacij« združeni tisti cilji in aktivnosti, ki so skupni vsem regijam in 

predstavljajo preskok pri razvoju turističnega gospodarstva Slovenije. 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA TER OPIS 

SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 

SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekta je dvigniti nivo upravljanja s turističnimi destinacijami, izboljšati kvaliteto 

turističnih storitev (kadri, storitve, digitalizacija), povezati turistično gospodarstvo ter razviti 

trajnostne programe v skladu s smernicami zelene sheme slovenskega turizma. 

Cilji: 

1. Izboljšanje upravljanja destinacij 
2. Dvig kvalitete turističnih storitev 
3. Povečanje BDP turističnega gospodarstva 
4. Digitalizacija turističnega gospodarstva 
5. Povezovanje in koordinacija deležnikov 
6. Razvoj trajnostnih programov in storitev 

 

Usmerjenost v trajnostni turizem idealno zasleduje cilje razvojne specializacije regije.  

PREDSTAVITEV NOSILCA 

PROJEKTA OZIROMA 

SKUPINE PARTNERJEV 

Vsaka izmed slovenskih razvojnih regij na svojem območju sestavi partnerstvo, ki je 

sestavljeno iz: 

• Regionalnih razvojnih agencij 

• Predstavnikov vodilnih destinacij slovenskega turizma iz regije (pridružena 
partnerja Slovenska turistična organizacija STO in Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo – direktorat za turizem) 

• Predstavnikov turističnega gospodarstva regije 

• Predstavnikov lokalnih skupnosti regije 

• Predstavnikov nevladnih organizacij na področju turizma, kulture, narave 

OPIS POSAMEZNIH 

AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

1. Sistemsko financiranje in koordinacija dela upravljanja destinacij: uskladitev med 
MGRT, STO, upravljavci destinacij, lokalnimi skupnostmi…   

2. Priprava strateških dokumentov: Priprava strategij, načrtov upravljanja in akcijskih 
načrtov posameznih destinacij 

3. Izobraževalne vsebine: namenjene upravljavcem destinacij in turističnemu 
gospodarstvu na različne tematike. Vsebine izobraževanj se prilagodijo vsakemu 
segmentu turističnega gospodarstva od gostinstva, namestitvenih dejavnosti, 
turističnega vodenja, specializiranih storitev za potrebe dostopnega turizma, 
upravljavce turističnih znamenitosti… 
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4. Spodbude za dvig kvalitete turističnih storitev: pomoč upravičencem v destinaciji 
pri prijavah na razpise, sodelovanje pri določanju vsebine razpisov na občinski in 
državni ravni na področju turizma, ki je v destinaciji prioritetna ter celovit pregled 
nad izvajanjem le-te 

5. Razvoj kadrov na področju turizma: celotno turistično gospodarstvo se sooča s 
težavo usposobljenih kadrov na področju turizma. Aktivnost predvideva celovit 
pristop k reševanju tematike: povezavo z izobraževalnimi ustanovami, navezavo na 
obstoječe programe (npr. štipendijska shema), navezavo na druga področja  

6. Naložbe v destinacijsko (regionalno) turistično infrastrukturo: izvedba naložb na 
regijsko pomembnih produktih in dvigu kvalitete izkušnje obiskovalcev, ureditev 
tematskih in daljinskih poti, vstopne info točke v destinaciji 

7. Promocijske aktivnosti destinacije: skupni nastopi na turističnih trgih, opremljanje 
TIC, skupna promocijska gradiva, komunikacija preko spletnih in družabnih omrežij, 
on-line in off-line promocija, izvedba foto, AV, VR in AR gradiv 

8. Digitalizacija: izvedbe pilotnih aktivnosti na področju novih regionalnih in med-
regionalnih produktov, implementacija novih digitalnih orodij na področju 
turističnega sektorja, VR in AR izkušnje za obiskovalce, izobraževalne vsebine za 
turistične ponudnike, real time zbiranje podatkov in obdelava le-teh 

9. Mobilnost na turistični destinacije: področje mobilnosti se navezuje tudi na druge 
pomembne regijske projekte, aktivnosti na področju turizma nagovarjajo 
problematiko uporabe javnega potniškega prometa in uporabe trajnostnih načinov 
za obiskovanje turističnih destinacij (pilotne aktivnosti HOP ON prevozov, skupne 
kartice, izposoja koles, e-mobilost…) 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 

PROJEKTA 
2022 - 2027 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV PRIMERNIH 

LOKACIJ ZA IZVAJANJE 

AKTIVNOSTI 

Slovenija 

 

PRIKAZ OKVIRNE 

FINANČNE OCENE PO 

AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 

CELOTNE VREDNOSTI 

1.        
Sistemsko financiranje in koordinacija dela 
upravljanja destinacij 210.000,00 € 

2.         Priprava strateških dokumentov: 15.000 EUR 15.000,00 € 

3.  Izobraževalne vsebine 50.000,00 € 

4.        Spodbude za dvig kvalitete turističnih storitev:  100.000,00 € 

5.       
Razvoj kadrov na področju turizma: celotno turistično 
gospodarstvo se sooča s težavo  100.000,00 € 

6.       
Naložbe v destinacijsko (regionalno) turistično 
infrastrukturo 150.000,00 € 

7.          
Promocijske aktivnosti destinacije: skupni nastopi na 
turističnih trgih, opremljanje  100.000,00 € 

8.       Digitalizacija 150.000,00 € 

9.          Mobilnost 80.000,00 € 

  SKUPAJ 955.000,00 € 

PRIKAZ OKVIRNE CELOTNE 

VREDNOSTI PO 

PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

1.        
Sistemsko financiranje in koordinacija dela 
upravljanja destinacij MGRT 

2.         Priprava strateških dokumentov: 15.000 EUR MGRT 

3.  Izobraževalne vsebine MGRT; MIZŠ 
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4.        Spodbude za dvig kvalitete turističnih storitev:  MGRT; STO 

5.       
Razvoj kadrov na področju turizma: celotno turistično 
gospodarstvo se sooča s težavo  MGRT; MIZŠ 

6.       
Naložbe v destinacijsko (regionalno) turistično 
infrastrukturo MGRT; MOP; DRSI 

7.          
Promocijske aktivnosti destinacije: skupni nastopi na 
turističnih trgih, opremljanje  STO; MGRT 

8.       Digitalizacija MGRT 

9.          Mobilnost MGRT; MI 

  SKUPAJ  

OPIS KAZALNIKOV TER 

NAVEDBA VIROV 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE 

KAZALNIKOV 

Kazalniki: 

1. Prihodi, nočitve, sezonskost (SURS) 
2. Število zaposlenih na področju upravljanja destinacije (upravitelji destinacije) 
3. Število imetnikov znakov Slovenia Green, število 5* doživetij (STO) 
4. BDP (AJPES; SURS; MF, GZS) 
5. Število udeležencev izobraževalne vsebine (destinacije) 
6. Plače na področju turističnega sektorja 
7. Vzpostavljena partnerstva (destinacije) 

POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI 

STO, MGRT, Občine 

 

 

(DELOVNI) NASLOV GASTRO TURIZEM 

PREDLOG VSEBIN  
Razvoj lokalne oskrbe in povezovanje lokalnih ponudnikov ter njihovo vključevanje v turistično 

ponudbo (nadgradnja kulinarične infrastrukture). 

NOSILCI VSEBIN 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

Gostinsko-turistični subjekti 

Razvojne in podporne institucije  

Kmetijski proizvajalci 

PROGRAM RRP: 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP: Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do): 
2022-2024 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Programi ETS, CLLD, integralni proračun države 
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(DELOVNI) NASLOV 
PRENOVA STAVBNEGA FONDA KULTURNEGA POMENA ZA RAZVOJ TURISTIČNIH 

VSEBIN 

PREDLOG VSEBIN  

Prenova stavbnega fonda kulturnega pomena za razvoj turističnih vsebin, ki vključujejo 

naravno in kulturno dediščino: 

  

- Obnova, štirna na Kalu (kulturni spomenik  Kal pri Pivki - Vodni zbiralnik  EŠD 
4903). Projekt zajema obnovo izvirne kamnoseške tehnične dediščine (obnova 
štirne na Kalu), ki bo del kamnoseške učne poti. Gre za obnovo  in oživljanje 
kulturne dediščine in tradicionalnih znanj 
 

- Obnova Ravbarjeva stolpa v Planini  - 3. faza, kulturni spomenik Planina - Mali 
grad EŠD 4831 

Ureditev 1., 2., in 3. nadstropja (galerij) (jeklena konstrukcija z lesenim podom 

in ograjami ), sanacija stolpa iz notranje strani, el. razsvetljava, ogrevanje s 

kaloriferji  + oprema (stoli, panoji,) + servisni objekt. Z zaključeno notranjo 

ureditvijo Ravbarjevega stolpa bi stolp predstavljal doživljajsko dominanto v 

prostoru. V galerijah bi bile predstavljene legende in pripovedke skozi 

zgodovino. V njem bi se nahajali razstavni predmeti iz srednjeveškega obdobja 

(srednjeveška viteška oprema, pohištvo, orodje, mučilne naprave,…).   

 

- Obnova  gradu Orehek za protokolarno-turistične namene, kulturni spomenik 

Orehek pri Postojni - Grad Orehek EŠD 4896 

Obnova, oživljanje objekta kulturne dediščine, ki že leta propada. Namen 
projekta je zaščita stavbne kulturne dediščine in prenova objekta za 
protokolarno turistične namene. 

 

- Obnova stare OŠ za ureditev hostla v Grahovem 

Prenova stare šole v Grahovem za namene turistične nastanitve – hostla. 
Glede na to da se občina Cerknica turistično vse bolj razvija, se kažejo potrebe 
tudi po turističnem objektu, ki bi za razliko od turističnih kmetij in 
apartmajskih namestitev, omogočal prenočitev večji skupini oseb. Z obnovo bi 
ohranili stavbno dediščino in stavbi vdahnili novo vsebino, povezano s 
turističnimi potrebami občine. 

 

- Obnova objekta bivše NLB in ureditev prostorov TIC-a ter zelenice ob 

kulturnem domu, Loška dolina 

V letu 2021 je Občina Loška dolina odkupila prostore bivše poslovalnice NLB. V 

letošnjem letu bomo pridobili projektno dokumentacijo preureditve in kasneje 

preselili TIC oziroma Javni zavod Snežnik na to bolj primerno lokacijo. V teh 

obnovljenih prostorih se bo našel prostor tudi za druženje ter preživljanje 

prostega časa za vse generacije 

- Ozaveščanje in vključitev bogate arheološke dediščine tega prostora v 
turistično ponudbo, zlasti bi tu izpostavili prazgodovinska gradišča v porečju 
reke Pivke in reke Reke, ostaline zidov, ki so bili v rimskem  
obdobju sestavni del zapor - Claustra AIpium Iuliarum ter številne ostaline 
srednjeveške arhitekture (kot. npr Mali grad na Planini, grajske ostaline na 
Soviču nad Postojno,  ostaline Starega Gradu nad Planino, Šilentabra itd.); 
ureditev upravljanja ter rednega vzdrževanja najdišč, digitalizacija ter obdelava 
starih arhivov najdišč.  

NOSILCI VSEBIN RRA Zeleni kras 
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Občina Postojna 

Občina Pivka 

Občina Cerknica 

Občina Loška dolina 

Občinski zavodi za turizem 

Civilni turistični sektor (NVO) 

Zasebni turistični sektor 

ZVKDS, OE Nova Gorica   

PROGRAM RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2026 

OKVIRNA VIŠINA FINANČNIH 

SREDSTEV 
9.000.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI VIRI Programi ETS, DRR, integralni proračun države 

 

 

(DELOVNI) NASLOV PVZ CUK III. FAZA 

PREDLOG VSEBIN  

Park vojaške zgodovine Pivka se srečuje z vse večjim pomanjkanjem prostora. Kljub 

temu, da gre za največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, ostaja cel kup velikih 

eksponatov zunaj, kar ogroža njihovo trajno hranjenje in ovira njihovo muzejsko 

prezentacijo. Z izgradnjo novega razstavnega Paviljona III s površino 8.045,85m2 bi rešili 

velik problem hranjenja in predstavljanja vozil (zlasti letala), omogočeno pa bi bilo tudi 

smiselno preoblikovanje obstoječih zbirk. Gradnja novega paviljona zahteva tudi 

izgradnjo novega mostu čez usek železniške proge. Obnova objekta 7 (3.824,68 m2) bo 

omogočila celovito muzejsko predstavitev nacionalne vojaške zgodovine ter zagotovitev 

ustreznih depojskih prostorov in arhivskih prostorov ter ureditev študijske knjižnice. 

Projekt je že pripravljen za izvedbo. 

NOSILCI VSEBIN 

Občina Pivka 

Zavod park vojaške zgodovine Pivka 

Ministrstvo RS za kulturo 

Ministrstvo RS za obrambo 

PROGRAM RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 
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UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2023 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
12.700.000 EUR  

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Integralni proračun države, proračuni občin, programi ETS, ESRR, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV RAZVOJ POHODNIŠKIH IN KOLESARSKIH POTI V TURISTIČNI PRODUKT 

PREDLOG VSEBIN  

Na osnovi novozgrajenih in obnovljenih kolesarskih poti ter daljinskih kolesarskih 

povezav v občinah Primorsko-notranjske regije bo projekt nadgradil kolesarsko 

infrastrukturo z nakupom potrebne kolesarske opreme (e-kolesa, polnilnice za kolesa, 

kolesarnice, GPS,…) ter razvojem novih storitev  (najem in servis koles, namestitve 

prilagojene kolesarjem, transferji koles, informiranje ) in izvajanjem programa 

usposabljanja človeških virov. 

Razvoj pohodniških poti zajema aktivnosti: 

- označevanje daljinske pohodne poti Via Dinarica 

NOSILCI VSEBIN 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

Občine Primorsko-notranjske regije in/ali občinski zavodi za turizem 

Zasebni turistični sektor 

Nevladne organizacije - kolesarska društva 

PRIORITETA RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do): 
2022 - 2023 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Programi ETS, integralni proračun države, proračuni občin, ESRR 
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(DELOVNI) NASLOV 
UREDITEV REKREACIJSKE IN DRUGE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE NA ZELENEM 

KRASU 

PREDLOG VSEBIN 

1.Ureditev in zagon smučišča ter zagotovitev druge športne in  namestitvene 

infrastrukture na Sviščakih.  

 

2. Izgradnja turistične infrastrukture na Bloškem jezeru: Načrtovana je izgradnja 

turistične infrastrukture za šport in rekreacijo ter kampiranje. 

NOSILCI VSEBIN 
Občina Ilirska Bistrica 

Občina Bloke 

PRIORITETA RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
3.600.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Programi ETS, integralni proračun države, proračuni občin, ESRR, DRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV UPRAVLJANJE S TOKOVI OBISKOVALCEV NA DESTINACIJI ZELENI KRAS 

PREDLOG VSEBIN 

Analiza strateških tokov gostov po najbolj napredni evropski metodi SGDM, ki je že 

preizkušena tudi v Sloveniji (destinaciji Piran & Portorož, Ljubljana). Tokovi gostov 

imajo enega ali več sidrišč. Izhajajo iz ključnih motivov, zakaj gostje prihajajo na 

destinacijo.  

Rezultati: 

– Zaznavanje in določitev glavnih tokov. 

– Izboljšanje izkušnje gosta na toku 

– Večji finančni izkoristek gosta in profitabilnost toka. 

– Tokovi so zgrajeni okoli potrošniških potreb in so osnova za pripovedovanje oz. 

udejanjanje zgodb destinacije. 

 

Rezultati bodo upravljavcu destinacije služili pri sprejemanju strateških odločitev za 

zagotovitev ciljev pri ohranjanju naravne dediščine in hkrati za načrtovanje trajnostnega 

turizma, ki bi lahko okrepil naravno dediščino in prispeval k njeni zaščiti ter k blaginji 

lokalnih skupnosti. 

NOSILCI VSEBIN 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

Slovenska turistična organizacija 

Občine Primorsko-notranjske regije 

Upravljavci večjih turističnih lokacij/znamenitosti in zavarovanih območij 
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Nevladne organizacije - turistična društva 

PRIORITETA RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.000.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Programi ETS, Norveški finančni mehanizem, ESRR  

 

 

(DELOVNI) NASLOV 
DIGITALIZACIJA ORGANIZACIJSKIH PROCESOV IN DISTRIBUCIJE INFORMACIJ IN 

STORITEV ZA OBISKOVALCE NOTRANJSKEGA PARKA 

PREDLOG VSEBIN 

Fokus projekta je digitalizacija in poenostavitev ključnih organizacijskih procesov za 
usmerjanje tokov obiskovalcev. Sledi celovita in kakovostna distribucija informacij in 
storitev do obiskovalcev. Ključni cilj je načrtovan obisk parka, skladno s trajnostnim 
razvojem turizma na zavarovanih območjih.  

• Centralizirano upravljanje s podatki. 

- Vzpostavitev sistema za centralno upravljanje s podatki (centralna uredniška 
platfoma – enkraten vnos in centralizirano posodabljanje in upravljanje 
podatkov). 

- Vzpostavitev API vmesnika za odjemalce podatkov (distribucija podatkov na 
Touchscreen ekrane v mreži informacijskih mest na območju Notranjskega 
parka). 

- Razvoj aplikacije za prikaz turističnih vsebin in informacij na touch screen 
zaslonih. 

• Centralna platforma za upravljanje načrtovanega obiska 

- Razvoj napredne digitalne destinacijske platforme 
(availability/booking/menedžment) – responsive spletno mesto. 

- Razvoj modulov za načrtovani obisk: rezervacijski in plačilni sistem za skupine, 
vodene oglede, doživetja (rezervacija ' spletno plačilo). 

- Vzpostavitev destinacijske kartice (skupni ticketing sistem za mrežo ponudnikov 
– desezonalizacija).   

- Razvoj vsebin in sistemov za samo-vodenje. 

• Distribucija informacij in ponudbe za obiskovalce na več točk v parku. 

- Vzpostavitev sistema javne informacijske mreže v parku na ključnih točkah: 
Slivnica, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, Križna jama, Cerknica, Menišija, 
Žerovnica (sistem touchscreen zaslonov, ki so na voljo uporabnikom s ključnimi 
informacijami na sami lokaciji).  

- Vzpostavitev sistema zasebne informacijske mreže (touch screen zasloni pri 
posameznih ponudnikih turističnih storitev).  

NOSILCI VSEBIN 
Notranjski regijski pak 

Zavod RS za varstvo narave 
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Občina Cerknica 

Zavod Goodplace 

Ponudniki storitev razvoja digitalnih platform. 

PROGRAM RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2026 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
300.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Programi ETS, integralni proračun države, proračuni občin, ESRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 
CELOVITO OBVLADOVANJE TURISTIČNIH TOKOV NA ZAVAROVANEM OBMOČJU 

NOTRANJSKEGA PARKA 

PREDLOG VSEBIN 

Fokus projekta je na izboljševanju ter nadgradnji primarne in sekundarne 
infrastrukture za izboljšanje izkušnje obiskovalcev Notranjskega parku, skladno s 
trajnostnim razvojem. 

• Celovito upravljanje prometa in turistične infrastrukture na območju ključnih 
naravnih znamenitosti (Cerkniško jezero, Križna jama, Rakov Škocjan, Slivnica).  

- Strategija informacijskih mest na območju občine Cerknica (ureditev razmerij: 
informacijsko središče – informacijska postaja – informacijska točka). 

- implementacija prometnega režima za zmanjševanje pritiska/gneč obiskovalcev 
v glavni sezoni; desezonalizacija obiska.  

- CARS OUT princip trajnostne mobilnosti - implementacija zaprtega sistema s 
potopnimi količki 

- Prioritetni seznam investicij v sekundarno infrastrukturo: javni toaletni prostori, 
parkirišča, pločniki, kolesarske steze, sprehajalne poti, …. 

• Upravljanje turističnih tokov. 

- Opredelitev nosilnih zmogljivosti obiska za zavarovana območja.  

- Avtomatizirano merjenje turističnega obiska.  

- Upravljanje turističnega obiska z uporabo pametnih tehnologij (pametne table 
za hitro preusmerjanje obiskovalcev na manj zasedena območja, razpršitev 
obiskovalcev na več točk v parku, sistem krožne rotacije obiskovalcev, 
sporočanje proste kapacitete parkirišč + zasedenost znamenitosti+ ticketing 
sistem).  

- Vzpostavitev sistema načrtovanega obiska parka s pomočjo pametne tehnologije 
(digitalizacija načrtovanega obiska: availability sistem + spodbujanje 
večdnevnega obiska). 

• Digitalizacija doživetij v parku 

- AR in VR doživetja za Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, Slivnico, Križno jamo 
(desezonalizacija in monetizacija  ogledov naravnih znamenitosti). 
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- Nadgradnje tematskih poti s sistemi edinstvenih doživetij na obstoječih/novih 
poteh skozi celotno leto (sistemi za samo-vodenje – digitalizacija vsebin, razvoj 
vsebin za različne ciljne skupine). 

NOSILCI VSEBIN 

Notranjski regijski pak 

IZRK SAZU 

Direkcija RS za infrastrukturo 

Zavod Znanje Postojna 

Zavod RS za ribištvo 

Zavod RS za varstvo narave  

Goodplace d.o.o. 

PROGRAM RRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP RRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2023 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
Programi ETS, integralni proračun države, proračuni občin, ESRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV POVEZOVANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV S TURISTIČNO INFRASTRUKTURO 

PREDLOG VSEBIN 

Projekt je usmerjen v vzpostavitev mreže različnih ponudnikov za skupne produkte na 

področju turizma ter povezovanje z infrastrukturo za obiskovalce v občini Pivka 

(Ekomuzej KP PPJ, Dina, kolesarske in pohodne poti..) ter vsebinska nadgradnja 

infrastrukture na terenu. 

- nadgradnja skupne platforme,  

- vključevanje turističnih ponudnikov ter lokalno in regionalno povezovanje  

- digitalizacija vsebin in enak pristop k promociji destinacij znotraj Občine, 

- razvoj enotnega sistema plačil, rezervacij, povpraševanj,  

- usmerjanje turizma (števci, parkirišča…) 

- nadgradnja TIC, digitalizacija ponudbe interaktivni prikaz. 

- Digitalizacija kulturne dediščine Pivka  

- Oblikovanje turističnih paketov / produktov  

- Oblikovanje turističnega paketa na temo kulturne dediščine 

- Ureditev tematske poti  

- Priprava strategije turizma na območju občine Pivka  

- Razvoj spominkov  
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NOSILCI VSEBIN 

Zavod za turizem Pivka 

Občina Pivka 

RRA Zeleni kras 

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka 

Ponudniki storitev razvoja platform 

PROGRAM PRP 1 – Gospodarski razvoj Primorsko-notranjske regije 

UKREP PRP Trajnostno upravljanje turizma Zelenega krasa 

TRAJANJE PROJEKTA 2024 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI 

Programi ETS, integralni proračun države, proračuni občin, ESRR 
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4. RAZVOJ ZELENE IN NIZKOOGLJIČNE REGIJE 

 

4.1    Ukrep Varovanje naravnih virov 

 

(DELOVNI) NASLOV 
ZAGOTAVLJANJE PITNE VODE IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V 

PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Za zagotavljanje rezervnih vodnih virov, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, so v regiji načrtovani naslednji projekti:  

− Izgradnja nove brvi v Cerknici (O. Cerknica) 

− Kanalizacija naselja Dolenje Jezero (O. Cerknica) 

− Izgradnja kanalizacijskega sistema Begunje (O. Cerknica) 

− Kanalizacija Unec in Ivanje Selo (O. Cerknica) 

− Rekonstrukcija vodovoda "Črne mlake" (O. Cerknica) 

− Izgradnja razbremenilnega bazena visokih vod na kanalizacijskem omrežju 
Cerknica (O. Cerknica) 

− Izdelava strokovnih podlag za zajetje in varovanje rezervnega vodnega vira 
občin Postojna in Pivka (IZRK SAZU) 

− "Rekonstrukcija primarnega vodovodnega omrežja na relaciji Volčje - Gradiško, 
Nova vas - Velike Bloke, Ulaka - Rožanče, Velike Bloke - Radlek in Nova vas - 
Glina - Občinska Meja 

Obnova centralnega vodohrana Gradiško" (O. Bloke) 

− Okoljska infrastruktura v naseljih Studeno in Glina (O. Bloke) 

− Povečanje MKČN Hudi vrh in izvedba tlačnega voda (O. Bloke) 

− Nadgradnja MKČN Nova vas tudi na terciarno čiščenje (O. Bloke) 

− Širitev komunalne infrastrukture - nad bloki Nova vas(O. Bloke) 

− Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega omrežja v naselju 
Babno polje (O. Bloke) 

− Dodatni vodni vir Loška dolina (O. Loška dolina) 

− Dograditev čistilne naprave Stari trg (O. Loška dolina) 

− Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega omrežja v naseljih 
Podgora, Vrh (O. Loška dolina) 

− Voda, vir življenja (Zavod Znanje Postojna, OE Turizem Postojna) 

− Kanalizacija Zagon (O. Postojna) 

− Kanalizacija Planina (O. Postojna) 

− Kanalizacija Dilce (O. Postojna) 

− Kanalizacija Žeje (O. Postojna) 

− Kanalizacija Ovčje Staje (O. Postojna) 

− Kanalizacija Hrenovice-Studenec (O. Postojna) 

− Kanalizacija Koče (O. Postojna) 

− Idejna zasnova za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v Občini Postojna v 
variantah – celovit pregled  (O. Postojna) 

− Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Občine Ilirska 
Bistrica (O. Ilirska Bistrica) 

− Ureditev kanalizacije v naselju Zarečje (O. Ilirska Bistrica) 
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− Kanalizacija Soze (O. Ilirska Bistrica) 

− Kanalizacija Harije (O. Ilirska Bistrica) 

− Kanalizacija Tominje (O. Ilirska Bistrica) 

− Kanalizacija Podbeže (O. Ilirska Bistrica) 

− Izgradnja komunalne infrastrukture za Trnje in Klenik (O. Pivka) 

− Izgradnja fekalne kanalizacije v Dolnji Košani do ČN (O. Pivka) 

− Hidravlična izboljšava vodovodnega omrežja Ravne-Šmihel - Mala Pristava 
(O. Pivka) 

− Postavitev rezervoarjev, opremljenih s senzorji za spremljanje količine 
deževnice, občina Postojna (O. Postojna) 

− Ureditev komunalne infrastrukture na območju IOC Javor v Pivki (O. Pivka)  

NOSILCI VSEBIN 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Bloke 

Občina Cerknica 

Občina Loška dolina 

Občina Postojna 

Občina Pivka 

IZRK, SAZU 

PROGRAM RRP 2 – Razvoj zelene in nizkoogljične Primorsko-notranjske regije  

UKREP RRP Varovanje naravnih virov 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2026 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
7.2441.236 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
NOO, KS, integralni proračun države, proračuni občin 

 

4.2   Ukrep Energetska učinkovitost in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

 

(DELOVNI) NASLOV ENERGETSKE SANACIJE V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Za zniževanje porabe energije in izpustov toplogrednih plinov so v regiji predvideni 

naslednji projekti energetske sanacije stavb: 

- Vgradnja kotla na lesno biomaso v OŠ Rakek (O. Cerknica) 

- Energetska sanacija društvenega centra na Rakeku (O. Cerknica) 

- Energetska sanacija Gerbičeve 32 v Cerknici (O. Cerknica) 

- Energetska sanacija OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (O. Ilirska Bistrica) 

- Energetska sanacija zdravstvenega doma Ilirska Bistrica (O. Ilirska Bistrica) 

- Energetska sanacija Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (O. Ilirska Bistrica) 
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- Postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi Osnovne šole Pivka, postavitev 
polnilne postaje za e-vozila in nabava službenega e-vozila ter energetska 
sanacija razredne stopnje OŠ Pivka (O. Pivka) 

- Postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi vodarne Malni (O. Postojna) 

- Postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi čistilne naprave v Pivki  (O. Pivka) 

- Sistem za daljinsko spremljanje in upravljanje javne razsvetljave in ogrevanja 
Postojna (O. Postojna) 

- Povečanje števila polnilnih postaj za električna vozila in elektrifikacija voznega 
parka občine Postojna in javnih zavodov (O. Postojna) 

- Postavitev sončnih elektrarn in energetskih senzorjev na javne stavbe v Postojni 
(O. Postojna) 

- Širitev toplovodnega omrežja in vzpostavitev kogeneracije v Postojni (O. 
Postojna) 

- Prenova doma na Slivnici (O. Cerknica) 

NOSILCI VSEBIN 

Občina Cerknica 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Pivka 

Občina Postojna 

PROGRAM RRP 2 – Razvoj zelene in nizkoogljične Primorsko-notranjske regije  

UKREP RRP Energetska učinkovitost in spodbujanje rabe OVE 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2028 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
14.318.160 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
KS, integralni proračun države, proračuni občin, komercialni ponudniki na trgu 
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4.3  Ukrep Prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj ter 

krepitev odpornosti na nesreče 

 

(DELOVNI) NASLOV PRILAGANJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Za pripravljenost in prilaganje na podnebne spremembe so v regiji načrtovani naslednji 

projekti: 

− Podporne študije upravljanja s poplavnimi območji na kraških poljih in ob 
ponikalnicah (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU)  

 

Protipoplavni ukrepi, kot so protipoplavnih zidovi, protipoplavni nasipi in črpališča, bodo 

izvedeni v naslednjih naseljih:  

− Topolc 

− Rečica 

− Trpčane  

− Ilirska Bistrica 

 

Ureditev skladiščnih prostorov civilne zaščite (Občina Il. B.) 

NOSILCI VSEBIN 
Občina Ilirska Bistrica 

IZRK, ZRC SAZU 

PROGRAM RRP 2 – Razvoj zelene in nizkoogljične Primorsko-notranjske regije  

UKREP RRP 
Prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj ter krepitev odpornosti 

na nesreče 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2025 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.171.344 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

KS, NOO, integralni proračun države, proračuni občin, programi ETS, Norveški 

finančni mehanizem, Švicarski prispevek 
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4.4  Ukrep Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture 

v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja 

 

DELOVNI NAZIV PROJEKT SKUPEN PRISTOP K STRATEŠKEM PROSTORSKEM UMEŠČANJU V PRIMORSKO-
NOTRANJSKI REGIJI PRI REŠEVANJU IZZIVOV S PODROČJA PREPLETA RABE PROSTORA 

POVZETEK PROJEKTA Ključen element trajnostnega, celovitega in usklajenega varovanja narave na območju 
regije je povezovanje in skupen pristop pri reševanju izzivov s področja prepleta rabe 
prostora med lastniki, ekonomskimi aktivnostmi in obiskovalci ter naravo – združbami in 
habitati, naravnimi vrednotami in krajino. V okviru projekta bodo pripravljene vsebine, ki 
bodo predstavljale podlage za celovito zastavljen razvoj varovanih območij, z vidika vseh 
interesov prostorskega razvoja v regiji. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 
UKREPA, V KATERA SE 
UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: Razvoj zelene in nizkoogljične Primorsko-notranjske regije 

Ukrep: Ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 
zelene infrastrukture v urbanem okolju 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 
PROJEKT NAMENJEN, IN 
ANALIZA NJENIH POTREB 

Ciljna skupina: 

Institucije, ki v regiji upravljajo varovana območja narave, občine Primorsko-notranjske 
regije, lastniki/upravniki gozdov, KGZS, interesne skupine (jamarji, lovci, ribiči TD, idr.), 
prebivalci regije in obiskovalci. 

Analiza potreb: 

V regiji imamo visok delež območij Nature 2000, določenih po habitatni in ptičji direktivi 
EU. Poleg tega imamo več zavarovanih območij narave (Notranjski regijski park, Krajinski 
park Pivška presihajoča jezera, Območje pri Gradu Snežnik idr.), ustanovljenih po Zakonu 
o ohranjanju narave, gozdne rezervate, določene po Zakonu o gozdovih, eno UNESCO 
območje (starodavni bukovi gozdovi Snežnik - Ždrocle) in vplivno območje drugega 
UNESCO območja (Regijski park Škocjanske jame). Poleg tega imamo veliko naravnih 
vrednot (vodotoki, kraška polja, udornice, presihajoča jezera, izviri, ponori in drugi kraški 
pojavi, drevesa v vaških jedrih in številne kraške jame). Večina med njimi je državnega 
pomena.  

Prebivalci regije, domačini, se, posebej po obdobju korona virusa in s tem povezanega 
zaprtja institucij, omejitev potovanj in večje vezanosti na domače okolje, ter povečanja 
števila domačih turistov, srečujejo s povečanjem obiska na določenih turističnih točkah v 
regiji. Pred nekaj leti smo v regiji dobili UNESCO območje Snežnik, ta status sam po sebi, 
brez dodatne promocije, pomeni večji interes za obisk. K številnemu obisku vabi tudi 
ohranjena narava v zavarovanih območjih in izven njih. Za dobro počutje domačinov in za 
dolgoročno ohranjanje sožitja med naravo in človekom je treba obisk usmerjati in zanj 
razviti ustrezno infrastrukturo. To lahko zagotovijo upravljavci zavarovanih območij 
narave, pri čemer je nekatera območja treba zavarovati in zavarovana območja med 
seboj povezati. Eden od osrednjih ciljev razvoja regije je zeleni, butični turizem, takšen, ki 
pripomore k ohranjanju narave preko ozaveščanja o pomenu biotske raznovrstnosti, 
dolgoročnega ohranjanja kraških pojavov in habitatov. 

Na območju se v naravi prepletata naravna in kulturna dediščina, saj preko Javornikov 
potekajo 3 linije Alpskega zidu, postavljenega v času pred 2. svetovno vojno. Še danes so 
prisotni bunkerji, kaverne in utrdbe iz tega časa. Potrebno je pravno urediti status teh 
ostankov ter dostop do njih, saj se večina ostankov utrdb nahaja na območju gozdov z 
različnim lastništvom.   

Ugotavljamo torej, da obstaja interes različnih obiskovalcev – domačinov, turistov, 
športnikov, sprehajalcev, ljubiteljev vojaške dediščine, na celotnem območju regije in 
posebej na določenih točkah, v različnih letnih časih.  

Poleg omenjenih interesov s področja turizma in obiskovanja, je v regiji prisotno resno 
pomanjkanje prostora za širjenje in umeščanje novih poslovno – ekonomskih con. Širitve 
obstoječih so ne več mestih omejene ali z območji varovane narave ali Nature 2000 ali pa 
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s kmetijskimi zemljišči. Regijska razvojna paradigma je tudi na področju gospodarstva 
zelena in trajnostna, usmerjena v proizvodno manj intenzivne panoge, v izdelke z višjo 
dodano vrednostjo. Kljub temu vendarle potrebujemo tudi nove površine, saj so potrebe 
domačih podjetij velike in predstavlja pomanjkanje prostora za širitev omejitev za razvoj 
in uspešno delovanje podjetij na trgu. Poleg tega je regija zelo zanimiva tudi za tuja 
podjetja, trenutno jim razen ene od con na območju Ilirske Bistrice ne moremo ponuditi 
prostih urejenih površin. Dejansko to delno prispeva k nazadovanju gospodarskega 
razvoja regije, v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami.  

Tretje področje, na katerem so bili v preteklosti v regiji že prisotni konflikti pri umeščanju 
v prostor, vendar pa je nujno za zasledovanje trajnostnega razvoja in dekarbonizacije, je 
področje umeščanja obnovljivih virov energije v prostor. S partnerskimi in ostalimi 
sodelujočimi institucijami želimo nasloviti tudi to tematiko in preko komunikacija in 
sodelovanja z vsemi pristojnimi, zainteresiranimi ali drugače vpletenimi deležniki doseči 
konsenz oziroma kompromis, kako lahko v regiji prispevamo k dvigu pridobivanja energije 
iz obnovljivih virov.  

Za uravnotežen razvoj v prihodnje torej potrebujemo celovito podlago, ki bo zajela 
interese in potrebe vseh akterjev, stalno ali občasno prisotnih na tem območju in hkrati 
zagotovila izpolnjevanje interesov varovanja narave.  

OPIS NAMENA IN CILJEV 
PROJEKTA TER OPIS 
SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 
SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekta je priprava strokovnih podlag za vzpostavitev z naravo uravnoteženega 
razvoja na območju regije, ob upoštevanju trajnostnega razvoja vseh vej gospodarstva.  

 

Cilji: 

1. Vzpostavljena metodologija za ugotavljanje nosilne zmogljivosti posameznih točk z 
vseh vidikov (varstvo narave, lov, kmetijstvo,….) znotraj Zelenega krasa ter opredeljena 
nosilna zmogljivost za izbrane točke na območju regije, za različne kategorije obiskovalcev 
in uporabnikov prostora.  

2. Izdelan načrt usmerjanja obiskovalcev, turistov in športnikov za celotno območje regije, 
z upoštevanjem varstvenih režimov zavarovanih in za zavarovanje predvidenih območjih z 
opredelitvijo območij za različne dejavnosti. Načrt bo usklajen z vsemi zainteresiranimi in 
pristojnimi institucijami, ki se ukvarjajo z upravljanjem, gospodarjenjem v prostoru ali tu 
izvajajo druge ekonomske aktivnosti. Posodobitev obstoječe infrastrukture za 
obiskovalce, vzpostavitev infrastrukture za obiskovalce na točkah, kjer še ni vzpostavljena 
in zagotovitev infrastrukture za usmerjanje in uravnavanje obiskovanja v skladu z nosilno 
zmogljivostjo narave; vzpostavitev digitalnih sistemov obveščanja, informiranja o pravilih 
ravnanja v naravnem okolju…  

3. Opredelitev možnosti za širitev obstoječih gospodarskih con in umeščanje novih con v 
prostor. Predlog za zmanjšanje števila con v občinah, kjer je veliko malih con, 
koncentracija gospodarskih dejavnosti v območjih, odmaknjenih od stanovanjskega dela 
naselij.   

4. Določitev možnih lokacij postavitve objektov za pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov v prostoru, usklajena s potenciali za pridobivanje te vrste energije ter drugimi načeli 
trajnosti.  

PREDSTAVITEV NOSILCA 
PROJEKTA OZIROMA 
SKUPINE PARTNERJEV 

Nosilec: Regionalna razvojna agencija Zeleni kras  

Partnerji:  

- upravljavci zavarovanih območij v regiji – Notranjski regijski park (Občina 
Cerknica), Občina Postojna, Zavod za turizem Pivka (Občina Pivka), Občina Ilirska 
Bistrica, Javni zavod Snežnik (Občina Loška dolina), Občina Bloke, Občina Logatec 

- Občine Primorsko-notranjske regije 
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana in OE Nova Gorica 
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna 
- Lovska zveza Slovenije 
- Regijski park Škocjanske jame  
- MOP 
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- MKGP 

OPIS POSAMEZNIH 
AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

1. Izbira metodologije in ugotavljanje nosilne zmogljivosti za posamezne točke ali 
zaključene geografske enote na območju Zelenega krasa. Izdelava načrta posodobitve in 
umeščanja manjkajoče infrastrukture za obiskovalce na območju regije, za usmerjanje in 
uravnavanje obiskovanja v skladu z nosilno zmogljivostjo narave 

2. Usklajevanje ciljev, potreb in interesov rabe prostora z vsemi zainteresiranimi in 
pristojnimi institucijami, ki se ukvarjajo z varstvom narave, upravljanjem, gospodarjenjem 
v prostoru ali tu izvajajo druge ekonomske aktivnosti. 

3. Opredeljevanje možnosti za širitev obstoječih poslovno – obrtnih con, umeščanje novih 
con in združevanje ali premeščanje obstoječih con na bolj primerna območja, izven 
območij poselitev.  

4. Umeščanje lokacij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, glede na potenciale za 
posamezne vrste virov in ostalimi dejavniki v prostoru. 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
PROJEKTA 

2022 - 2027 

PROSTORSKA 
OPREDELITEV PRIMERNIH 
LOKACIJ ZA IZVAJANJE 
AKTIVNOSTI 

Celotna razvojna regija in občina Logatec 

PRIKAZ OKVIRNE 
FINANČNE OCENE PO 
AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI 

 

1. Izbira metodologije in ugotavljanje nosilne zmogljivosti narave, izdelava načrta 
manjkajoče infrastrukture za obiskovalce: 50.000 € 

2. Usklajevanje ciljev, potreb in interesov rabe prostora: 350.000 € 

3. Priprava vhodnih podatkov in izdelava GIS modela umeščanja turistične infrastrukture, 
širitev obstoječe gospodarske infrastrukture in potencialnih lokacij obnovljivih virov 
energije v prostor: 55.000 € 

PRIKAZ OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI PO 
PREDVIDENIH VIRIH 
FINANCIRANJA 

455.000 EUR (ESRR, KS) 

OPIS KAZALNIKOV TER 
NAVEDBA VIROV 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE 
KAZALNIKOV 

1. število območij z ugotovljeno nosilno zmogljivostjo,  

2. izdelan predlog za dopolnitev manjkajoče infrastrukture za obiskovalce 

3. pripravljen načrt točk, območij in conacij, kot podlaga za skladen razvoj vseh 
gospodarskih panog in potrebe po umeščanju naprav za pridobivanje obnovljivih 
virov energije v prostor, usklajen s cilji, potrebami in interesi rabe prostora 

4. GIS model s prostorskimi podatki usklajenih lokacij za razvoj posameznih panog v 
regiji   
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(DELOVNI) NASLOV 
ZELENE INFRASTRUKTURE V URBANEM OKOLJU IN ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA V 

PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Za postavitev zelenih infrastruktur, tudi kot posledica aktivnosti prebivalstva med 

epidemijo in sicer, ter za zmanjševanja prisotnih okoljskih bremen so v regiji načrtovani 

naslednji projekti: 

• Zelena infrastruktura okoli mesta Postojne (O. Postojna)  

• Sanacija odlagališča Globovnik (Občina Il. B.) 

• Razširitev zbirnega centa komunalnih odpadkov Globovnik (Občina Il. B.) 

• Nakup premične naprave za sušenje odpadnega blata in montaža ob čistilni 
napravi v Postojni (O. Postojna) 

• Digitalizirano zbiranje odpadkov (O. Postojna) 

• Izdelava analize in akcijski načrt ter čiščenje jam na območju občine Pivka (O. 
Pivka) 

• Medgeneracijski mestni park v Cerknici: ureditev dokumentacije in odkup 
prostora avtobusne postaje v Cerknici za namene mestnega parka, arhitekturno 
načrtovanje mestnega parka in ureditev potrebne komunalne infrastrukture, 
nakup in postavitev trajnostnih (lesenih) otroških igral ter ostale potrebne 
infrastrukture (lesene klopi, nadstreški, pitniki s tekočo vodo, ograja), 
postavitev in ureditev skupnostnega zeliščnega vrta. 

NOSILCI VSEBIN 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Postojna 

Občina Pivka 

Občina Cerknica 

Lokalno arhitekturno podjetje 

Nevladne organizacije (Zavod Samostojen.si) 

Lokalne vrtnarije 

Lokalne gospodarske družbe 

PROGRAM RRP 2 – Razvoj zelene in nizkoogljične Primorsko-notranjske regije  

UKREP RRP 
Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju 

in zmanjšanje onesnaženja 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2025 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
6.970.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

KS, integralni proračun države, proračuni občin, programi ETS, Norveški finančni 

mehanizem, Švicarski prispevek 

 

(DELOVNI) NASLOV KRASREVITA 2.0 in PIVKA.KRAS.PRESIHA 2.0 in DINA 2.0 

PREDLOG VSEBIN 

- Fokus projekta na izboljševanju stanja na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 
(Notranjski trikotnik) 

- Fokus na različnih habitatnih tipih in vrstah nature 2000 
- Začetek z obsežnim popisom izhodiščnega stanja na posameznih tipih in vrstah 
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- Konkretne akcije- odstranjevanje zarasti, mulčenje, košnja skladno z dognanji iz 
preteklih let- cca 20 ha 

- Renaturacija vodotoka Žerovniščica 
- Revitalizacija območja Godeševega laza- rakec škrgonožec,  
- Ustanovitev zavarovanega območja Planinsko polje z obsežnim nizom pripravljalnih 

akcij 
- Optimizacija kmetijske rabe površin 
- Dodatno preusmerjanje obiskovalstva oziroma razbremenjevanje jezera- projekt CARS 

OUT na Dolenjem jezeru in Gorenjem jezeru (definiranje območij parkiranja, 
definiranje prevoza do jezera, definiranje pravice prehoda, postavitev signalizacije, 
kamer..) 

- Digitalizacija Centra za obiskovalce 
- Digitalizacija za potrebe načrtovanega obiska in razbremenjevanja parka turističnih 

viškov 
- Izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (poudarek na kmetijski krajini) 

glede na vsebine Programa upravljanja območja Natura 2000 (v delu).  
- Popis izhodiščnega stanja ključnih habitatnih tipov, razvoj območnega monitoringa 

kvalitete habitatnih tipov glede na kmetijsko rabo. 
- Izdelava načrta upravljanja KP PPJ ter celoten participativni proces z ključnimi 

deležniki.   
- Izvajanje konkretnih akcij predvsem v povezavi z Skupno kmetijsko politiko 

(povečevanje vpisa KOPOP) ter razvoj vsebin iz SKP (plačila za izvajanje ukrepov iz 
načrtov upravljanja zavarovanih območij in neproizvodne naložbe).  

- Povezovanje z sosednjimi zavarovanimi območji (Regijski park Škocjanske jame, 
Notranjski regijski park) ter izmenjava izkušenj (tudi preko širitve MAB). 

- Izboljšanje stanja suhih travišč v povezavi z izvajanjem paše, vzpostavitev treh 
eksperimentalnih pašnikov na suhih kraških travnikih - za govedo, konje in drobnico. 

- Prilagoditve za kmetovalce in prebivalce na prisotnost velikih zveri (medovarni 
smetnjaki in drugi ukrepi) 

- Povezovanje kmetij z lastnimi produkti na območju KP PPJ ter povezovanje ponudbe z 
obiskovalci KP PPJ.  

- Oblikovanje strokovnih vsebin vodenja po KP PPJ z vstopno točko Ekomuzej KP PPJ za 
različne interesne skupine z nadgradnjo digitalnih vsebin.  

- Povezovanje z drugimi investicijami povezanimi z kmetijstvom (npr. z Hišo 
tradicionalnih znanj v Zagorju), 

- Nadgradnja kolesarskih in pohodnih poti in povezovanje z obstoječimi trasami.   
- Razvoj ukrepov za omejevanje škod po velikih zvereh. 
- Podpora izvajanju ukrepov rejcev na širšem območju. 
- Komunikacijske aktivnosti in povezovanje deležnikov.  
- Nadgradnja DINE (predstavitev ukrepov, Dina II).  
- Delovanje Dine kot strokovni center regijskega pomena za velike zveri. 
- Povezovanje deležnikov na področju razvoja turističnih produktov na temo velikih 

zveri (tudi čezmejno).  
- Vzpostavitev mreže kmetij dobrih praks, ki testirajo izvajajo in predstavljajo izvajanje 

ukrepov za preprečevanje škod.  
- Izvajanje ukrepov v akcijskih načrtih za upravljanje velikih zveri. 
- Oblikovanje strokovnih vsebin in delavnic (strokovne vsebine) za različne deležnike za 

vodenje po Centru o velikih zvereh Dina Pivka   
- interesne skupine z nadgradnjo digitalnih vsebin – priprava vsebin v več jezikih 

(digitalna podpora).  

Razvoj znamke, vključevanje lokalnih ponudnikov in trženje znamke »medvedu prijazno«. 

NOSILCI VSEBIN Notranjski regijski pak 
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NOSILCI VSEBIN 

PROGRAM RRP 

DOPPS 

Občina Logatec 

Občina Postojna 

Zavod Znanje Postojna 

Zavod RS za varstvo narave 

Zavod RS za ribištvo 

Zavod za turizem Pivka 

Zavod RS za varstvo narave 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 

tehnologije  

Zavod za gozdove Slovenije 

RRA Primorsko-notranjske regije 

2 – Razvoj zelene in nizkoogljične Primorsko-notranjske regije  

UKREP RRP 
Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju 

in zmanjšanje onesnaženja 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2023 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
10.500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

KS, integralni proračun države, proračuni občin, programi ETS, Norveški finančni 

mehanizem, Švicarski prispevek 
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5. IZBOLJŠANA MOBILNOST IN POVEZANOST REGIJE 

 

5.1. Ukrep Razvoj prometne infrastrukture  

 

(DELOVNI) NASLOV PROMETNA INFRASTRUKTURA V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Za ohranjanje varnosti v prometu in njeno povečevanje so v regiji načrtovani naslednji 

projekti, ki zajemajo izgradnje pločnikov, kjer le-teh še ni, ter izgradnje in sanacije cest: 

Izgradnje in sanacije cest: 

− Obvoznica Kosovelova ulica – Jamska cesta (O. Postojna) 

− Povezovalna cesta Titova cesta – Kremenca (O. Postojna) 

− Sanacije občinskih lokalnih cest  (O. Pivka) 

− Obvoznica Cerknica (O. Cerknica) 

− Gradnja, rekonstrukcija cest ter postavitev krožnih križišč v O. Ilirska Bistrica (O. 
Ilirska Bistrica) 

NOSILCI VSEBIN 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Cerknica 

Občina Postojna 

Občina Pivka 

PROGRAM RRP 3 – Izboljšana mobilnost in povezanost regije 

UKREP RRP Razvoj prometne infrastrukture  

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2026 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
25.799.500 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
integralni proračun države, proračuni občin, KS, ESRR 
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5.2. Ukrep Ureditev javnega prometa – vzpostavitev zelene in trajnostne 

mobilnosti 

 

DELOVNI NAZIV PROJEKT REGIJSKO PROMETNO NAČRTOVANJE 

POVZETEK PROJEKTA Ključen element trajnostnega razvoja regije je regijsko celostno prometno načrtovanje in 
izvedba ukrepov, ki sledijo trajnostnemu razvoju ter konkurenčnosti. Pomembno vlogo za 
ustvarjanje prometnih sinergij bo imel regijski mobilnostni center, kot stičišče vseh oblik 
prometa. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 
UKREPA, V KATERA SE 
UVRŠČA PROJEKT 

CP3 – povezano: Specifični cilj 5.1: Razvoj trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 
regionalne in lokalne mobilnosti, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z 
boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo. 

Prioriteta: Izboljšana mobilnost in povezljivost regije 

Ukrep: Razvoj prometne infrastrukture 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 
PROJEKT NAMENJEN, IN 
ANALIZA NJENIH POTREB 

Prebivalci regije in obiskovalci, občine, gospodarstvo, javne ustanove. 

OPIS NAMENA IN CILJEV 
PROJEKTA TER OPIS 
SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 
SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekta je vzpostavitev celostnega regijskega prometnega načrtovanja za 
skladnejši trajnostni razvoj znotraj regije.  

Cilji: 

1. Boljša kakovost bivanja. 

2. Izboljšana prometna varnost. 

3. Lažja izvedba regijskih projektov. 

4. Izboljšani mobilnost in dostopnost.  

5. Optimizacija prometnih tokov v regiji. 

PREDSTAVITEV NOSILCA 
PROJEKTA OZIROMA 
SKUPINE PARTNERJEV 

Regionalne razvojne agencije v sodelovanju z občinami in razvojno mrežo ter drugimi 
pomembnimi inštitucijami v regiji.  

OPIS POSAMEZNIH 
AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

1. Izdelava celostne prometne strategije (CPS) regije. 

2. Vzpostavitev regijskega mobilnostnega centra. 

3. Izvajanje ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v regiji. 

4. Promocija trajnostnih oblik mobilnosti. 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
PROJEKTA 

2022 - 2027 

PROSTORSKA 
OPREDELITEV PRIMERNIH 
LOKACIJ ZA IZVAJANJE 
AKTIVNOSTI 

Celotna razvojna regija.  

PRIKAZ OKVIRNE 
FINANČNE OCENE PO 
AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI 

 

1. Izdelava celostne prometne strategije regije: 200.000 € 

2. Vzpostavitev regijskega mobilnostnega centra: 400.000 € 

3. Izvajanje ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v regiji: 30.000.000 € 

4. Promocija trajnostnih oblik mobilnosti: 200.000 € 

PRIKAZ OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI PO 

2.583.333 EUR (MZI, ESRR, KS) 
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PREDVIDENIH VIRIH 
FINANCIRANJA 

OPIS KAZALNIKOV TER 
NAVEDBA VIROV 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE 
KAZALNIKOV 

1. število regijskih CPS (vir: MZI) 

2. število mobilnostnih centrov (vir: MZI) 

3. število potnikov prepeljanih z JPP (vir: MZI) 

4. Število izvedenih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti (vir: MZI) 

 

 

(DELOVNI) NASLOV TRAJNOSTNA MOBILNOST V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Za povečanje trajnostne mobilnosti in alternativnih oblik mobilnosti so v regiji načrtovani 

naslednji projekti, ki zajemajo nove kolesarske povezave in ostalo infrastrukturo: 

• Ureditev okolice Tabora in Gerbičeve hiše, Cerknica (O. Cerknica) 

• Ureditev centra Nove vasi z novo infrastrukturo (O. Bloke) 

• Kolesarske poti Postojna – Razdrto – Zagon – Predjama - Planina (O. Postojna) 

• Kolo/skil park in skatepark Postojna (O. Postojna) 

• Označitev kolesarske daljinske povezave D7, odsek Ilirska Bistrica - MMP 
Novokračine, odsek Rjavče - Ilirska Bistrica, označitev kolesarske daljinske 
povezave G5, Odsek Bač – Ilirska Bistrica (O. Ilirska Bistrica) 

• Izgradnja kolesarske povezave  in površin za pešce Koseze Ilirska Bistrica ob G1-
6 in povezave D7, odsek Ilirska Bistrica – Zabiče (O. Ilirska Bistrica) 

• Ureditev kolesarske povezave G5 Železni most – Ilirska Bistrica, ureditev 
kolesarskega pasu na Vilharjevi cesti (O. Ilirska Bistrica) 

• Kolesarska steza Unec – Grahovo (O. Cerknica) 

• Izgradnja pločnika in prehoda za pešce Jasen - Ilirska Bistrica, izgradnja pločnika 
Hofer – Železni most, izgradnja pločnika Ilirska Bistrica – Črne njive (O. Ilirska 
Bistrica) 

 

Ureditev parkirišč: 

• Ureditev parkirišč v centru Pivke (O. Pivka) 

 

Regijsko prometno načrtovanje je projekt, ki se bo izvajal na slovenski ravni in bo zajemal 

povezovanje občinskih načrtov v regijske in tako lažji pregled nad zastavljenim in izvajanje 

po prioritetah. 

NOSILCI VSEBIN 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Cerknica 

Občina Postojna 

Občina Pivka 

Občina Bloke 

PROGRAM RRP 3 – Izboljšana mobilnost in povezanost regije 

UKREP RRP Ureditev javnega prometa – vzpostavitev zelene in trajnostne mobilnosti 
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TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
11.916.297 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
KS, integralni proračun države, proračuni občin, ESRR 
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5.3. Ukrep Zagotavljanje digitalne povezanosti regije 

 

(DELOVNI) NASLOV 
UVEDBA DIGITALNIH VSEBIN V DELOVANJE JAVNIH INSTITUCIJ, GRADNJA MANJKAJOČE 

INFRASTRUKUTRE  

PREDLOG VSEBIN 

Na območju regije bo v prihodnjih letih vzpostavljenih več platform, ki bodo namenjene 

digitalizaciji poslovanja, delovanja in poenostavitvi ponudbe storitev na več področjih 

življenja: 

− Promocija in razvoj novih platform za uporabo in prostorsko izkoriščenost enega 
osebnega vozila (Zavod za zaposlovanje RS) 

− Krovna občinska aplikacija za Občino Postojna (O. Postojna)  

− Rezervacijska platforma za uporabo občine in javnih zavodov (O. Postojna) 

− Digitalizacija internega poslovanja občine, občinskih služb in javnih ustanov, 
zbiranja odpadkov, virtualna tržnica, virtualni inkubator, digitalizacija turističnih 
aktivnosti, Platforma za podporo odločanju v kmetijstvu (O. Postojna) 

− Sistem za beleženje ogroženosti in materialnega stanja konstrukcije za stavbe, 
mostove in zgodovinske spomenike, (O. Postojna) 

− Postavitev občinskega/regijskega IoT omrežja (O. Postojna) 

 

Načrtovana je tudi gradnja manjkajoče infrastrukture za pokritje sivih lis na IKT 

infrastrukturi:  

− Širitev optičnega omrežja OŠO Pivka, z dograditvijo povezave za naselje Jurišče 
(O. Pivka) 

NOSILCI VSEBIN 

Zavod za zaposlovanje RS 

Občina Postojna 

Občina Pivka 

PROGRAM RRP 3 – Izboljšana mobilnost in povezanost regije 

UKREP RRP Zagotavljanje digitalne povezanosti regije 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
3.420.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
NOO, KS, ESRR, integralni proračun države, proračuni občin 

(DELOVNI) NASLOV 
VSEBINE IZ REGIONALNE STRATEGIJE DIGITALIZACIJE ZA PRIMORSKO-NOTRANJSKO 

REGIJO  

PREDLOG VSEBIN 

Daljinsko upravljanje razsvetljave in porabe energentov 

Občinske uprave bodo lahko nadzorovala porabo električne energije za razsvetljavo in 

toplotne energije v javnih stavbah preko 24-urnega centraliziranega sistema, ki bo 

odgovornim omogočal tudi upravljanje in prilagajanje porabe energentov. 

Polnilne postaje za električna vozila 
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Pametne polnilne postaje za električna vozila uporabniku sporočajo svojo dostopnost in 
predviden čas polnjenja. 

Namestitev sončnih elektrarn na javne stavbe 

Sončne celice na javnih stavbah bodo zagotavljanje njihovo samozadostnost z električno 
energijo, kar bo imele pozitivne učinke na okolje in stroške delovanja. 

Merjenje okolijskih parametrov 

Občine bodo izvajale meritve okolijskih parametrov (temperatura, vlaga, zračni tlak, nivo 
gladine vodnih površin, ipd.) in jih v prikazovale preko informativnih tabel, aplikacije in 
spletne strani. 

Digitalizacija komunalnih in pogrebnih storitev 

Ukrep napoveduje uveljavitev sodobnih digitalnih rešitev za bolj učinkovito izvajanje 
komunalne dejavnosti, kar vsebuje predvsem digitalizacijo vozil za odvoz odpadkov in 
zabojnikov ter varovanje ekoloških otokov.  

Digitalizacija poslovanja in storitev občinske uprave 

Notranje in zunanje poslovanje občinskih uprav bo digitalizirano preko uporabe 
elektronskega poslovanja, vzpostavitve e-arhiva in možnosti digitalnega oddajanja vlog in 
storitev. 

Virtualna tržnica 

Virtualna tržnica bo preko aplikacije in spletne strani predstavljala lokalne izdelke in 
storitve, kar bo povečalo njihovo prepoznavnost in posledično konkurenčnost lokalnega 
gospodarskega okolja. 

Vzpostavitev baze gospodarskih subjektov 

Javno dostopna baza gospodarskih in pravnih subjektov v regiji bo pospešila njihovo 
medsebojno sodelovanje in zunanjo prepoznavnost. 

Namestitev digitalnih varnostnih kamer  

Nadzorne kamere bodo nameščene na določene javne površine in prometna križišča. 

Izobraževanja o digitalnih kompetencah in kibernetski varnosti 

Zaposleni na občinski upravi, zavodih in podjetjih bodo deležni različnih izobraževanj 
glede uporabe digitalnih orodij in naprav, z namenom dviga splošne ravni njihovih 
splošnih digitalnih kompetenc in digitalne kulture, v skladu z obstoječimi evropskimi 
standardi. Poudarek bo postavljen tudi na področje kibernetske varnosti. 

Merjenje vibracij stavb 

Določene starejše in bolj rizične stavbe bodo opremljene s senzoriko za merjenje vibracij, 
kar bo temelj za izvajanje protipotresnih ukrepov. 

Digitalni zemljevid športnih in rekreacijskih površin.  

Zemljevid bo dostopen na spletni strani in bo prikazoval vse športne in rekreacijske 
površine in poti. Pri določenih bo možna tudi digitalna rezervacija in pregled 
razpoložljivosti. 

Vzpostavitev digitalnega dogodkovnika  

Funkcija bo omogočala vsem lokalnim kulturnim društvom in ustvarjalcem, da prijavijo 
svoj dogodek, ki bo viden vsem uporabnikom aplikacije in spletne strani občine. 

Digitalizacija naravne in kulturne dediščine 

Ogled naravne in kulturne dediščine bo mogoč tudi preko digitalnih orodij na aplikaciji in 
spletni strani. 
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Digitalni turistični vodič 

Večjezični turistični vodič bo na voljno na mobilni aplikaciji in bo povsem prilagodljiv 
interesom in finančnim okvirjem posameznega uporabnika. 

Pametna parkirišča 

Pametna parkirišča omogočajo uporabniku takojšen pregled na razpoložljivostjo parkirnih 
mest, plačevanje parkirnine preko registrskih tablic ter aplikacije in olajšajo nadzor 
plačevanja parkirnin. 

Pametni nadzor prometa 

Pametni nadzor prometa zajema vpeljavo merilnikov hitrosti, števcev cestnega in 
kolesarskega prometa ter namestitev nadzornih varnostnih kamer. 

Platforma za kmetijsko soodločanje 

Preko platforme bo omogočeno glasovanja o določenih skupnih lokalnih kmetijskih 
politikah in pridobivale povratne informacije o nadaljnjem razvoju panoge od lokalnih 
kmetovalcev.  

Pametno varovanje kmetijskih površin 

Sistem pametnega varovanja kmetijskih površin zajema namestitev senzorske opreme in 
varnostnih kamer, ki lastnika opozarjajo na vstop zveri na površino. 

Nadzor nad porabo vode in stanjem vodnih površin 

Poraba vode na javnih stavbah bo omogočena preko uporabe digitalnih števcev, 
povezanih v centralizirano programsko opremo. 

Spremljanje zdravstvenega stanja huje obolelih občanov v domači oskrbi 

Huje oboleli v domači oskrbi bodo lahko uporabljali pametne medicinske pripomočke za 
24-urno merjenje vitalnih znakov. 

Širitev ali vzpostavitev omrežja Wi-Fi točk, optičnega internetnega omrežja in IoT funkcij 

Dostop do internetne povezave je ključen za delovanje pametnih skupnosti, zato bo v vseh 
občinah na voljo razširjeno omrežje brezplačnih Wi-Fi točk, ki bodo na voljo tako 
obiskovalcem, kot tudi lokalnemu prebivalstvu. 

Sistem za podporo kriznemu komuniciranju in upravljanju 

Sistem za podporo kriznemu komuniciranju in upravljanju bo omogočal pristojnim 
službam, da po dodatnih kanalih aplikacije, spletne strani in elektronske pošte opozarjali 
na morebitne prihajajoče nevarnosti in ob tovrstnih primerih razširili navodila za nadaljnje 
varno postopanje. 

Ciljna skupina: 

- prebivalci in obiskovalci Primorsko-notranjske regije 

NOSILCI VSEBIN Vse občine regije 

PROGRAM RRP 3 – Izboljšana mobilnost in povezanost regije 

UKREP RRP Zagotavljanje digitalne povezanosti regije 

TRAJANJE PROJEKTA  
(od-do) 

2023-2027 

OKVIRNA VIŠINA 
FINANČNIH SREDSTEV 

6.010.000 EUR 
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POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI  

NOO, KS, ESRR, integralni proračun države, proračuni občin 

 

 

(DELOVNI) NASLOV DIGITALIZACIJA REGIJE 2022-2027  

PREDLOG VSEBIN 

Ozadje: Pomembni strateški dokumenti za obdobje do leta 2030 predvidevajo večjo 
stopnjo digitalizacije vseh sektorjev, saj glede na podatke različnih raziskav Slovenija v tem 
segmentu še ni dovolj razvita. Poleg promocije digitalnih orodij in znanj ter 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja v tej smeri, so potrebni tudi produkti, ki bodo 
omogočali dostop do digitalnih znanj v neposrednem lokalnem okolju vsem prebivalcem 
regije. Eden od mogočih načinov doseganja le-tega je tudi postavitev interaktivnih tabel 
na večjih pretočnih mestih v regiji (pred vhodi v trgovine, pošte, banke, itn.). Namen 
interaktivnih tabel (ki bi delovale kot tablični računalniki le v večjem merilu) je omogočiti 
mimoidočim in tistim, ki nimajo dostopa do IKT, da na njih uporabljajo vsakdanje in nujne 
aplikacije (npr. Zvem, eDavki, aplikacije različnih trgovin, itn.). Namestitev in uporaba 
interaktivnih tabel bi bila smiselna le s sočasno izvedbo izobraževanja različnih ciljnih 
skupin o pomembnosti digitalnih znanj v današnjem času ter o uporabi različnih uporabnih 
vsebin. Interaktivne table bi pripomogle tako k večji stopnji digitalne pismenosti v regiji 
kot k večjemu dostopu do digitalnih tehnologij, kar je v razdrobljenih in odmaknjenih 
naseljih primorsko-notranjske regije svojstven in neizbežen izziv. 
 
Aktivnosti: 

- Nakup in postavitev interaktivnih tabel (1 - 3 v vsaki občini v regiji, v manjših 
naseljih, ki so še vedno pretočna: npr. v trgovini v Begunjah pri Cerknici, Novi 
vasi, Starem trgu pri Ložu), 

- analiza potreb in trenutnega stanja digitalne pismenosti pri prebivalcih v 
regiji, 

- oblikovanje načrta za pridobivanje digitalnih kompetenc v regiji (v 
sodelovanju s strokovnjaki), 

- organizacija in izvajanje tečajev za pridobivanje nujnih digitalnih kompetenc, 
glede na opisnike temeljnih zmožnosti kot so jih prepoznali na Andragoškem 
centru Slovenije, 

- individualne konzultacije za reševanje digitalnih izzivov, namenjenih 
občanom v vsaki izmed občin regije, 

- vzdrževanje in nadgradnja interaktivnih tabel. 
Ciljna skupina: 

- odrasli srednjih let 
- starejši odrasli 
- vsi prebivalci regije, 
- NVO-ji v regiji 

 

NOSILCI VSEBIN 

Vse občine regije 

Lokalna podjetja, ki se ukvarjajo z IKT 

Nevladne organizacije (organizacija in izvajanje tečajev IKT, 2 NVO-ja v vsaki regiji) 

Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO 

RRA Zeleni kras 

PROGRAM RRP 4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 
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UKREP RRP 
Kakovost usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja 
Zagotavljanje digitalne povezanosti regije 

TRAJANJE PROJEKTA  
(od-do) 

2022-2027 

OKVIRNA VIŠINA 
FINANČNIH SREDSTEV 

100.000 

POTENCIALNI FINANČNI 
VIRI  

NOO, KS, ESRR, integralni proračun države, proračuni občin 

 

 

 

5.4. Ukrep Nadgradnja športno-rekreativne letališke infrastrukture in 

storitev 

 

 

 

5.5. Ukrep Ureditev trajnostne mobilnosti na jezerih in rekah v turistično 

rekreacijske namene 
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6. SOCIALNA, SOLIDARNA IN PRIVLAČNA REGIJA 

 

6.1. Ukrep Kakovost usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja 

 

(DELOVNI) NASLOV IKT IN ČLOVEŠKI VIRI V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

PREDLOG VSEBIN 

Informacijsko komunikacijske tehnologije so prisotne na vseh področjih življenja in 

obsegajo področji računalništva in telekomunikacij. Družba postaja vedno bolj 

digitalizirana, zato so znanja, kako uporabljati in razvijati IKT tehnologije vse bolj 

pomembna tako na področju dela kot vsakdanjega življenja.  

Promocija: 

• Vseregijska promocijska akcija, ki bo ozaveščala in promovirala pomembnosti e-

izobraževanja.  

Usposabljanje: 

• Osnove digitalnega izobraževanja. 

• Napredno digitalno izobraževanje. 

• E-gradiva in njihova uporaba (usposabljanje učiteljev za njihovo uporabo, širjenje 

med uporabniki). 

• Predavanja na temo učinkovite uporabe in varne uporabe IKT. 

• Programi za šolarje, kjer bi ITK povezali s podjetništvom. 

• Programe za šolarje, ki vključujejo znanja s področja robotike ter ostalih 

sodobnih tehnologij. 

• IKT programi za razvoj storitev in produktov za zaposlene v gospodarstvu. 

Tehnična pomoč: 

• Digitalizacija kulturne dediščine 

• Subvencioniranje, nakup opreme za šolarje, težje zaposljive osebe, starejše in 

ostale ranljive skupine. 

• Zagotoviti dostopnost do interneta. 

• Projekt bi moral zajeti vse starostne skupine: mlade, odrasle, starejše, ranljive 

skupine. 

NOSILCI VSEBIN 

ZRSZ, Urad za delo, RRA Zeleni kras 

Zavod Znanje, LU Postojna 

Ljudska univerza Ilirska Bistrica 

Mladinski center Postojna 

CSD Primorsko-notranjske regije 

Potencialni partnerji: Občine PNR, Gimnazija Ilirska Bistrica, Društva upokojencev, domovi 

starejših občanov, knjižnice v regiji, Centri medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljna 

društva, univerze za tretje življenjsko obdobje 

Nevladne organizacije s tega področja 

PROGRAM RRP 4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Kakovost usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja 
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TRAJANJE PROJEKTA      

(od-do) 
2022-2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.200.000  EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, EGP, NOO  

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA: 
GOSPODARSKA, OKOLJSKA IN ENERGETSKA UČINKOVITOST Z VARILSKO OPREMO 

PREDLOG VSEBIN 

V obstoječih delavniških prostorih za izvajanje praktičnega pouka, želimo del prostora 

preurediti za namen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, brezposelnih in mladih.  

Z investicijo bomo uredili dotrajane delovne prostore, uredili prezračevanje, ki ga 

trenutno ni, in kupili ustrezno varilsko opremo. Obstoječa oprema je dotrajana pa tudi 

zastarela, saj ne omogoča usposabljanj za različne postopke varjenja. Izobraževalni 

program tako za zaposlene, brezposelne kot mladino imamo pripravljen. Med delodajalci 

je usposabljanje dobro sprejeto, prav tako med udeleženci. Trenutno opremo najemamo, 

kar predstavlja precejšen strošek, obilico težav pa nam povzroča dim, ki se ustvarja v 

prostoru. Z ustrezno opremo bomo usposabljanja razširili še na NPK področje varjenja. 

Vsebino projekta je mogoče razdeliti v dva dela – nakup opreme in ureditev varilskih 

kabin. 

NOSILCI VSEBIN 

 

Šolski center Postojna 

Občina Postojna 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Kakovost usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja 

TRAJANJE (od-do) november 2022 – junij 2023 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
184.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, EGP, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA: 
INVESTICIJE V ŠOLSTVO in VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so investicije v šolstvo in vseživljenjsko učenje ter krepitev kadrov: 

• Dozidava OŠ Cerknica; Povečanje potrebnih kapacitet za dodatne oddelke, 

zagotavljanje ustreznih prostorov za šolsko knjižnico, zagotoviti ustrezno 

prezračevanje za preprečevaje prenosa okužb; Cerknica 

• Ureditev prostorov za glasbeno šolo na Rakeku; Ureditev ustreznih prostorskih 

pogojev za osnovno šolsko glasbeno izobraževanje na Rakeku; Cerknica 
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• Novogradnja vrtca na Rakeku; Zagotavljanje ustreznih kapacitet vrtca za 

doseganje ustrezne vključenosti. Vrtec na novi lokaciji bo združil dejavnosti 

vzgoje in izobraževanja na enem prostoru, kar je ugodnejše z vidika upravljanja 

in uporabe; Cerknica 

• Izgradnja II. faze trajnostnega EKO Vrtca Vetrnica v Pivki; Zaradi potreb na 

področju vzgoje je nujno potrebno načrtovati gradnjo Vrtca  Vetrnica II. faza. V 

prvi fazi gradnje od avgusta 2010 do novembra 2011 je bilo zgrajenih 1.300 m² 

novih površin; štirje oddelki za prvo starostno obdobje, kuhinja, spremljajoči 

prostori, večnamenski prostor (56 otrok). V drugi fazi je predvideno dodatnih 

1.250 m² novih površin, za osem oddelkov drugega starostnega obdobja, osrednji 

prostori, prostori za individualno delo, knjižnica in ureditev zunanjih površin z 

igrali. Druga faza je namenjena zagotovitvi prostora za 150 otrok. Objekt je 

umeščen v bližino OŠ in športne dvorane in kulturnega doma torej v središče 

centralnih dejavnosti.  Kot navedeno zgoraj je izgradnja nujna zaradi logistike, saj 

vrtec sedaj deluje na dveh lokacijah, ponovno pa se tudi srečujemo s povečanim 

vpisom, saj se v Pivki med letom odkloni večje število otrok; Pivka 

• Ureditev Hiše tradicionalnih znanj v Zagorju: registrirana nepremična kulturna 

dediščina Zagorje pri Pivki - Šola EŠD 23281. V stari šoli v Zagorju, ki je kulturni 

spomenik, se načrtuje urediti in vzpostaviti Hišo tradicionalnih znanj (HTZ), 

izobraževalni center za krepitev zavedanja ohranjanja biodiverzitete z ustreznimi 

kmetijskimi praksami na suhih kraških travnikih na območju Nature 2000. 

Načrtovana je ureditev učne sirarne za spodbuditev in nadgradnjo kvalitete 

sirarstva v regiji ter predelovalnica za sadje in zelenjavo za višanje dodane 

vrednosti; obnova in oživljanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj , objekt 

že leta propada in ideja lokalne skupnosti izjemno ustreza temu objektu; Pivka. 

NOSILCI VSEBIN 

 

Občine Primorsko-notranjske regije 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Kakovost usposabljanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja 

TRAJANJE  

(od-do) 
2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
8.453.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, EGP, NOO 
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6.2. Ukrep Izboljšanje učinkovitosti trga dela in dostopa do kakovostne 

zaposlitve preko infrastrukture, programov in socialnih inovacij 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA 
KAKOVOSTNA/PERSPEKTIVN DELOVNA MESTA IN RAZVOJ PODJETNIŠKE MISELNOSTI 

POVZETEK PROJEKTA 

 

Dela z manjšo vrednostjo ostajajo na podeželju, saj se centri selijo v mesta. Podpreti je 

potrebno manjša podjetja, ker je tu potencial za nova delovna mesta in razvoj omenjene 

industrije. Obstaja možnost spodbujanja zaposlovanja deficitarnih poklicev in 

perspektivnih kadrov, predvsem preko promocije. V okviru Mladinskega centra Postojna 

že izvajajo svetovanje glede karierne usmeritve, delavnice za pridobivanje znanj v karierni 

točki v sklopu mreže Kroj. Za oblikovanje kakovostnih delovnih mest je potreben tudi 

razvoj podjetniške miselnosti. Prav tako socialno podjetništvo in zadružništvo ponujata 

veliko priložnosti za nova delovna mesta in razvoj okolja, žal za tovrstno podjetništvo v 

zadnjem ,obdobju ni bilo pravih spodbud s strani države. Perspektivno je tudi ustvarjanje 

novih delovnih mest v turizmu, lesarstvu, IKT in kreativnih industrijah.  

Na trgu dela je velika potreba po računalniških in zdravstvenih znanjih, dodatno v regiji 

upada število aktivnih študentov, zato bi bilo smotrno razmisliti o nadgradnji do zdaj 

ponujene stopnje izobrazbe na teh dveh področjih (zdaj imamo samo srednješolske 

programe). 

Izziv je tudi v izboljšanju zadovoljstva zaposlenih na že obstoječih delovnih mestih. 

S projektnimi aktivnostmi bomo prispevali h kakovostnim delovnim mestom z: 

• Ustvarjanje delovnih mest, ki prinašajo večje zaslužke, večjo dodano vrednost; 

• Oblikovanjem trga dela, ki udeležencem zagotavlja varnost, fleksibilnost, 

profesionalni razvoj;  

• Oblikovanjem kakovostnega delovnega okolja. 

PRIORITETA RRP 

UKREP RRP  
• Socialna, privlačna in solidarna regija 

• Izboljšanje učinkovitosti trga dela 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN 

• Zaposleni 

• Brezposelni 

• Mladi 

• Podjetja 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA  

Namen je ustvariti kakovostna delovna mesta in razviti podjetniško miselnost. 

• Ustvariti kakovostna delovna mesta. 

● Zmanjšati razkorak med ponudbo izobraževanja in usposabljanja in potrebami 

trga dela. 

● Spodbuditi kreiranje in prilagodljivost (novih) delovnih mest. 

● Spodbuditi vključevanje v različne oblike izobraževanja, usposabljanja, 

vseživljenjskega učenja in na trg dela. 

● Spodbuditi podjetniško miselnost. 

● Izboljšati kakovost življenja v regiji. 

● Ohraniti in izboljšati zdravje prebivalcev regije. 

 

NOSILEC PROJEKTA 
RRA ZK, Šolski center Postojna, SGLŠ, Zavod Znanje Postojna – Ljudska univerza Postojna, 

Podjetniški inkubator Perspektiva,  

PROJEKTNI PARTNERJI 
ZRSZ; Urad za delo Postojna 

Mladinski center Postojna 
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SGLŠ 

Zavod Znanje Postojna – Ljudska univerza Postojna, Podjetniški inkubator Perspektiva 

Občine v regiji 

GZS, OZ Postojna 

OPIS AKTIVNOSTI 

PROJEKTA  

1. Ustvarjanje delovnih mest (DM), ki prinašajo večje zaslužke, večjo dodano 

vrednost  

Aktivnosti:  

• Usposabljanja na temo podjetniškega razmišljanja, za že obstoječe 

večletne podjetnike kot tudi za zaposlene 

• Promocija primerov dobrih praks (npr. GZS online forumi, obiski na 

kraju samem)  

• Ustvarjanje dodane vrednosti obstoječim produktom/storitvam:  (s 

pilotiranjem, testiranjem in evalviranjem le-teh; povezovanje področji 

izobraževanja, raziskovanja in gospodarstva; spodbujanja kreativnih 

industrij, socialnega podjetništva; uvajanje digitalizacije in IKT; 

socialno podjetništvo) 

• Iskanje perspektivnih in kakovostnih investitorjev (npr. IKT, lesna 

panoga…) 

*Opomba: Navedene aktivnosti bi  v večji meri izvajali v storitvenih 

dejavnostih (npr. v povezavi z digitalizacijo in IKT; v turizmu; ker smo 

podeželska regija, pa bi moral biti poudarek na ustvarjanju DM tudi na 

podeželju (ne samo v podjetjih);  v delovno intenzivnih panogah (kot npr. 

orodjarstvo) je to težje izvedljivo. 

 

2. Trga dela, ki udeležencem zagotavlja varnost, fleksibilnost, profesionalni razvoj:  

Aktivnosti:  

• Promocija in ustvarjanje podpornega okolja za perspektivne in 

deficitarne  poklice v regiji  

*Opomba: ZRSZ predstavlja deficitarne poklice, tudi za šole (dnevi 

odprtih vrat za šolarje – v času covid-19 je bila aktivnost opuščena in se 

seli na splet), da se lažje odločajo za šolanje. Aktivnost je financirana. 

Prizadevajo si, da ljudi usmerjajo v nove poklice, prekvalifikacije, NPK… 

Opozori na visoko dnevno delovno migracijo in beg možganov. (ZRSZ) 

Poklici ali skupine poklicev deficitarne v Primorsko notranjski regiji po 

podatkih ZRSZ: 

o Večina poklicev v strojništvu/kovinarstvu (CNC operater, orodjar, strojni 

tehnik, ing. strojništva…) 

o Poklici v zdravstvu in socialnem varstvu (bolničar, medicinski tehnik, 

socialni oskrbovalec, socialni delavci s strokovnim izpitom, zdravniki…) 

o Gostinski poklici - kuhar in natakar (tu je sicer manjše povpraševanje  kot 

v Obalno kraški regiji, vendar tudi ustreznega in usposobljenega kadra 

primanjkuje) 

o Dejavnost logistike – voznik tovornjaka (predvsem v mednarodnem 

transportu), voznik avtobusa 

o Dejavnost gradbeništva – praktično vsi poklici (zidar, tesar, železokrivec, 

pomožni gradbeni delavec, ing. gradbeništva…) 

o Gozdarstvo in kmetijstvo: Gozdar/sekač, gozdar/traktorist, različna 

preprosta dela v živinoreji in živilski industriji 

• Priprava in izvedba programov za prekvalifikacije v deficitarne poklice, 

npr. socialni oskrbovalec na domu. 
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• Aktivnosti za spodbujanje mladih na področju karierne usmerjenosti 

(PIP, ŠC PO in MCP), prav tako za odpravo dolgotrajne brezposelnih 

(ZRSZ). 

• Karierni center na višješolskem nivoju (ŠC PO) 

*Opomba: nekaj aktivnosti v tem oziru se že izvaja: Karierna točka za 

mlade (Mladinski center Postojna: Karierna orientacija se izvaja v okviru 

svetovalnih služb na ŠC PO) 

 

3. Spodbujanje sodelovanja gospodarstva in šolstva 

Aktivnosti: 

• Mentorstvo v ICST za področje strojništva (potreba po konstantnem 

mentoriranju 

• ICST – razvoj podjetniških idej za mlade 

*Opomba: Sodelovanje gospodarstva in šolstva (ICST – Izobraževalni 

center sodobnih tehnologij , 

https://www.youtube.com/watch?v=O49a1kV1Tqg). Sodelovanje med 

šolo in gospodarstvom se je poglobilo. Izvaja se projekt ICST generator 

kompetenčnega kadra, vključene šole, izvaja se tehnične dneve, objavlja 

se poziv za podjetja z namenom reševanja njihovih problemov. ICST je 

tržno naravnan. Izvaja se tudi projekt MUNERA, kjer poteka 

izobraževanje za podjetja glede na njihove potrebe 

• Kompetenčni centri (mogoče tudi nadaljevanje kompetenčnega centra 

za orodjarstvo v okviru ICST) 

• Izobraževanja za zaposlene (Erasmus +, job shadowing, pridobivanje 

novih strokovnih zanj) 

• Nadgradnji srednješolskih programov (računalništvo, zdravstvo) v 

sodelovanju z že obstoječimi univerzami (nižji stroški, potrebno manj 

novega kadra ...). Predlog ZRSZ. Milenka Simšič. 

*Opomba: V procesu je oblikovanje: Visokošolskega zavoda za 

zdravstvo, pripravlja se elaborat. Do 2023 naj bi se pripravila 

dokumentacije za zagon. 

• Računalništvo in strojni tehnik  – planirana višješolska programa (ŠC PO) 

• Spletna stran namenjena delodajalcem in iskalcem zaposlitve v regiji. 

Oblikovanje spletne strani ali zavihka, kjer bi bila navedena vsa podjetja, 

ustanove, zavodi s predstavitvijo in opisom svoje dejavnosti. 

Predstavitve bi dopolnjevali opisi nalog, ki jih opravlja perspektiven 

kader ter pogoje dela oziroma prednosti zaposlitve v konkretni delovni 

sredini. Naveden bi bil tudi termin, ki bi bil namenjen osebni predstavitvi 

kandidata ter podatki kontaktne osebe (npr. prva sreda v mesecu od – 

do). Lahko tudi v obliki kratkih predstavitvenih filmov. Zaposleni na 

Uradu za delo bi aktivnost promovirali pri perspektivnem kadru, ki je v 

evidenci iskalcev zaposlitve, osebe informirali, motivirali in usposobili za 

predstavitev pri delodajalcih (predlog ZRSZ, potencialni izvajalci: GZS, 

RRA, PIP) 

• Uvedba subvencije za samozaposlitev na ZRSZ, občinah.  

• Oblikovanje regijskega podjetniškega sklada, ki bi npr. posojal sredstva 

za zagon dejavnosti, razvoj idej ali subvencioniral programe. (predlog 

PIP) 

• Motivacijske podjetniške delavnice za npr. pridobitev subvencije za 

samozaposlitev, za sodelovanje na različnih razpisih s področja 

podjetništva.  

*Opomba: Nekateri motivacijski programi, ki se že izvajajo so: Izzivi 

podeželja (LU); Podjetniški vikendi, podjetniške delavnice, krožki, 

https://www.youtube.com/watch?v=O49a1kV1Tqg
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prijavljajo se na razpise SPIRIT (ŠC PO); Korak: program, povezuje se s 

podjetji v regiji, gre za širok spekter izobraževanj – kot kadrovska 

podpora kadrovskim službam. Za mala in srednja podjetja. 

https://korak-kadri.si/ 

OKVIRNO TRAJANJE 

PROJEKTA (od-do) 
2022-2026 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV LOKACIJE 

IZVAJANJA  PROJEKTA 

Primorsko-notranjska regija  

OKVIRNA VREDNOST 

PROJEKTA  

 
OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV  (EUR) 

1. Aktivnosti za ustvarjanje delovnih mest (DM), ki 

prinašajo večje zaslužke, večjo dodano vrednost  

 

800.000 

2. Aktivnosti za oblikovanje trga dela, ki udeležencem 
zagotavlja varnost, fleksibilnost, profesionalni razvoj 

700.000 

3. Aktivnosti za spodbujanje sodelovanja gospodarstva 

in šolstva 
2.500.000 

SKUPAJ 4.000.000 

PRIKAZ OKVIRNE 

VREDNOSTI PROJEKTA 

PO PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIR VIŠINA SREDSTEV (EUR) % LETO PORABE 

Kohezijska sredstva 3.400.000 85 2022-2026 

Lastni delež (partnerjev) 600.000 15 2022-2026 

KAZALNIKI Z VIROM 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE  

• Delovne migracije izven regije 

• Število diplomantov na 1000 prebivalcev 

• Število visokošolskih in višješolskih programov v regiji 

• Število regijskih štipendij 

 

 

(DELOVNI) NASLOV VKLJUČEVANJE NA TRG DELA 

PREDLOG VSEBIN 

Zavod za zaposlovanje že sedaj na tem področju nudi različne subvencije in usposabljanja 

(tudi na delovnem mestu), na voljo je neformalno izobraževanje, svetovanja s področja 

poklicne orientacije, sodelujejo z delodajalci in preverjajo, kakšne so njihove potrebe s 

področja usposabljanja zaposlenih.  

Velika ovira pri zaposlovanju, predvsem mladih je v tem, da nimajo vozniških izpitov ali 

možnost skupinskega prevoza s podeželja (kot so manjša javna prevozna sredstva npr. 

Furman v Postojni).  Problem mobilnosti bi lahko premostili tudi z delovnimi mesti na 

domu, vendar tu problem predstavljajo pričakovanja delodajalca, da je zaposleni na voljo 

cel dan. Iskalci zaposlitve se dodatno srečujejo z oviro varovanje otrok.  

Povečuje se delež mlajših prejemnikov socialne pomoči, tudi takih, za katere postaja to 

stil življenja, saj je to za njih ugodno. Morebitna rešitev je v večji ponudbi javnih del, saj 

gre pri tej obliki dela za daljše obdobje zaposlitve (1 leto) ter usposabljanja na delovnem 

mestu, na ta način mladi pridobijo delovne navade in motivacijo za delo. 

Povečanje mobilnosti za dostop do delovnih mest, aktivnosti: 

• Razvoju aplikacije za skupni prevoz na delovno mesto.  
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• Sofinanciranje skupinskih prevozov s strani občin ali večjih podjetji. 

Lažji vstop na trg dela: 

• Oblikovanje delovnih mest na domu. 

Varovanje otrok z  namenom lažje zaposljivosti: 

• Oblikovanje in izvedba podaljšanih in popoldanskih varstev v regiji. 

Motivacija mladih za vključevanje na trg dela: 

• Promocija za povečanje obsega javnih del v regiji. 

• Oblikovanje in izvedba praks, programov za mojstrstva. 

• Promocija regijske štipendijske sheme. 

Ciljna skupina: mladi in ostali iskalci zaposlitve. 

NOSILCI VSEBIN 

 

RRA Zeleni kras 

ZRSZ, Urad za delo Postojna; Občine v regiji 

Šolski center Postojna, SGLŠ Postojna, Višja strokovna šola Postojna 

Vrtci v regiji oz. ostali ponudniki varstva otrok 

Ostali potencialni partnerji: GZS, OZS, podjetja v regij, klubi študentov in mladinski centri 

PROGRAM RRP 4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Izboljšanje učinkovitost trga dela in dostopa do kakovostne zaposlitve 

TRAJANJE (od-do) 01.01.2022-31.12.2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.200.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, EGP, NOO 
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6.3. Ukrep Vključujoča in privlačna regija 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA 

VZPOSTAVITEV PODPORNEGA OKOLJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE IZ SOCIALNO 

OGROŽENIH DRUŽIN 

POVZETEK PROJEKTA 

Na območju regije se je v zadnjem času povečalo število otrok in mladostnikov iz socialno 

ogroženih družin kar je posledica tudi trajajoče COVID gospodarske in socialne krize. 

Posledično se povečujejo različne težave, odvisnosti, nasilje ter slabša se zdravstveno 

stanje. Omenjeno ranljivo skupino je potrebno opolnomočiti, da lahko izkoristi svoje 

potenciale ter ustvarja boljšo družbo za prihodnost. Znotraj projekta bodo za njih izvedene 

različne podporne aktivnosti. 

 

PRIORITETA RRP 

UKREP RRP  
- Socialna, privlačna in solidarna regija 
- Vključujoča in privlačna regija 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN 
- Otroci in mladostniki iz socialno ranljivih skupin 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA  

Namen je povečati socialno vključenost regijskega prebivalstva. 

Cilj projekta je zmanjšati socialno izključenost otrok in mladostnikov iz socialno ranljivih 

skupin ter  jih opolnomočiti za samostojno, kakovostno življenje. 

NOSILEC PROJEKTA CSD 

PROJEKTNI PARTNERJI 

Ljudska univerza Postojna 

OŠ in srednji šoli v regiji 

Mladinski centri 

Zavod Pantea in Zavod Moja Pot 

RRA Zeleni kras 

OPIS AKTIVNOSTI 

PROJEKTA  

• Prepoznavanje socialnih stisk otrok in mladostnikov, ki so pretežno posledica 

epidemije- Covid-19; Analiza stanja na področju mladostnikov iz socialno 

ogroženih skupin (LU) 

• Poiskati inovativne rešitve in jih pilotno testirati z namenom opolnomočenja 

otrok in mladostnikov iz socialno ranljivih družin;  

• Izobraževanje osebja v šolah in vrtcih  kako prepoznavati in ustrezno ukrepati  ob 

stiski otrok- velika večina osebja se ukvarja z vprašanjem kako bodo izgubili dober 

odnos s starši, če prijavijo nasilje (fokusirani bi morali biti v dobrobit otroka) 

(CSD); 

 

• Usmerjanje otrok v ustrezne obravnave (izvajanje laične pomoč družinam na 

terenu ter krepitev vloge staršev pri skrbi za svoje otroke oz. otroke usmerjal v 

psihoterapevtske obravnave) (CSD, Zavod Moja pot) 

• Izvajanje usposabljanj in izobraževanj za ranljive skupine, torej da se jih aktivno 

vključi v družbo (v izobraževanje ali zaposlitev) (LU, Mladinski centri) 

• Priprava in izvedba bivalnega programa za opolnomočenje osipnikov ter ostalih 

mladostnikov kot nadgradnja programa PUM.(Zavod Pantea) 

Ciljna skupina: otroci  in mladostniki na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. 
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OKVIRNO TRAJANJE 

PROJEKTA (od-do) 
2022-2027 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV LOKACIJE 

IZVAJANJA  PROJEKTA 

Primorsko-notranjska regija  

OKVIRNA VREDNOST 

PROJEKTA  

 
OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV  (EUR) 

• Aktivnost 1 Prepoznavanje socialnih stisk otrok in 

mladostnikov, ki so pretežno posledica epidemije- 

Covid-19; Analiza stanja na področju otrok in 

mladostnikov iz socialno ogroženih skupin (LU, 

Mladinski center, šole, CSD ter ostali deležniki) 

25.000 

• Aktivnost 2 Poiskati inovativne rešitve in jih pilotno 

testirati z namenom opolnomočenja otrok in 

mladostnikov iz socialno ranljivih družin; Izvedba 

dveh pilotov – prostor, aktivnosti (npr. lego robotika, 

likovno ustvarjanje, šport…) 

150.000 

• Aktivnost 3 Izobraževanje osebja v šolah in 

vrtcih  kako prepoznavati in ustrezno ukrepati  ob 

stiski otrok – npr. velika večina osebja se ukvarja z 

vprašanjem kako bodo izgubili dober odnos s starši, 

če prijavijo nasilje (fokusirani bi morali biti v dobrobit 

otroka) (CSD); Pripravi se protokol odziva na npr. 

nasilje za različne šole 

50.000 

• Aktivnost 4 Usmerjanje otrok v ustrezne obravnave 

(izvajanje laične pomoč družinam na terenu ter 

krepitev vloge staršev pri skrbi za svoje otroke oz. 

otroke usmerjal v psihoterapevtske obravnave) (CSD, 

Zavod Moja pot) 

50.000 

• Aktivnost 5 Izvajanje usposabljanj in izobraževanje za 

ranljive skupine, torej da se jih aktivno vključi v 

družbo (v izobraževanje ali zaposlitev) (LU, Mladinski 

centri) 

150.000 

• Aktivnost 6 Priprava in izvedba bivalnega programa za 

opolnomočenje osipnikov ter ostalih mladostnikov 

kot nadgradnja programa PUM.(Zavod Pantea) 

60.000 

• Vodenje in koordinacija projekta 25.000 

SKUPAJ 510.000 

PRIKAZ OKVIRNE 

VREDNOSTI PROJEKTA 

PO PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIR VIŠINA SREDSTEV (EUR) % LETO PORABE 

Kohezijska sredstva 76.500,00  2022-2027 

Lastni delež (partnerjev) 433.500,00  2022-2027 

Drugo    
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KAZALNIKI Z VIROM 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE  

• Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (15-29 let) 

• Tveganje socialne izključenosti 

• Priprava in izvedba bivalnega programa za opolnomočenje osipnikov 

• Pilotno testirati inovativnih rešitev z namenom opolnomočenja otrok in 
mladostnikov iz socialno ranljivih družin 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV INTEGRACIJA MIGRANTOV V NAŠE OKOLJE 

PREDLOG VSEBIN 

Regijski projekt na temo migracij je odgovor na sodobne izzive migracij, večkulturnost 

naše družbe ter neustrezno ravnanje s priseljenci in uvaja uspešne modele integracije. 

Vključujoča družba, ki sloni na dialogu razumevanja, je temelj strpne in demokratične 

družbe. V Postojni smo zasledili dobro prakso učinkovite integracije mladoletnih 

migrantov ter ostalih priseljencev, zato bi tovrstno dejavnost želeli nadgraditi in jo razširiti 

na celotno regijo, vključiti pa želimo tudi starejše, ki si še želijo biti aktivni in sodelovati v 

različnih dejavnostih. 

Aktivnosti:  

• Regijska informacijska točka kot pomoč pri bivanju v Sloveniji - pomoč pri 

urejanju statusa, bivanja, dokumentov za migrante, zaposlovanju, pridobivanju 

socialnih transferjev (tudi za starejše)… 

• Pomoč priseljenim šolarjem, ki vstopajo v naš sistem izobraževanja (dodatna 

učna pomoč, motivacijske delavnice, neformalno učenje slovenskega jezika…). 

• Programi za integracijo (spoznavanje kulture, okolja, kjer živijo, aktivno 

vključevanje v okolje npr. preko prenosa znanj..). Namenjeno celotnim družinam 

oziroma predvsem otrokom in materam (matere so namreč povečini 

brezposelne, doma skrbijo za otroke in je njihova integracija močno okrnjena, saj 

se družijo pretežno priseljenske družine med seboj) 

• Programi za podjetništvo, ki hkrati spodbujajo tudi integracijo migrantov v 

okolje. 

• Izobraževanja za mladostnike brez spremstva in tečaji slovenščine tudi na 

daljavo, v izvajanju LU Postojna. 

• Vzpostavitev delovnega mesta medkulturnega mediatorja 

• MBS imajo preko CSD določene skrbnike, ki so odgovorni za te osebe, v izvajanju. 

• Ciljna skupina: migranti 

NOSILCI VSEBIN 

Mladinski center Postojna 

SGLŠ 

Ljudska univerza Postojna 

CSD 

Zavod Znanje, OE Podjetniški inkubator Perspektiva 

ZRSZ, Urad za delo 

RRA Zeleni kras 

Zavod Samostojen.si 
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PROGRAM RRP 4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 01.01.2022 -31.12.2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
900.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV INVESTICIJE V GASILSKO INFRASTRUKTURO in OPREMO  

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so sledeče investicije v gasilsko infrastrukturo in opremo: 

• Novogradnja Gasilskega doma Rakek z medgeneracijskim centrom Rakek; 
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje nalog zaščite in reševanja 
na območju PGD Rakek in širše; Cerknica 

• Novogradnja gasilskega doma Podgrad; Ureditev prostorov gasilskega doma PGD 
Podgrad; 300.000 EUR; Ilirska Bistrica 

• Nabava gasilskega vozila za PGD Pivka, GVGP -2; Nabava gasilskega vozila za 
osrednje prostovoljno gasilsko društvo v občini Pivka.; Gasilsko vozilo za gozdne 
požare (GVGP-2) se uporablja za gašenje in reševanje pri požarih na težko 
dostopnih terenih. Prav tako pa bo vozilo omogočalo posredovanje ob 
intervencijah, ki so posledice naravnih nesreč, ujm, poplav, žledu; Pivka 

• Gasilski dom KOŠANA-rekonstrukcija; Načrtuje se ureditev garaže in pomožnih 
prostorov za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Košana z 
rekonstrukcijo obstoječih dotrajanih prostorov ter manjšo razširitvijo 
primarnega objekta. Predvideno je zagotoviti ustreznih cca. 320 m2 neto površin 
za normalno delovanje gasilskega društva. Društvo pokriva tudi območje 
Industrijske cone Neverke, Pivka 

• Obnova garaže PGD Pivka: Načrtuje se obnova obstoječe garaže za gasilska vozila 
osrednjega gasilskega društva – PGD Pivka. Zamenjava strehe, ureditev 
ogrevanja, zamenjava vrat, energetska sanacija objekta, odvodnjavanje, ureditev 
dvorišča.; Pivka 

• Nakup vozil za GRC Postojna; Postojna 

NOSILCI VSEBIN 

 

Občina Bloke 

Občina Cerknica 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Pivka 

Občina Postojna 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 
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UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
3.800.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV INVESTICIJE V ŠPORT IN REKREACIJO 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so sledeče investicije v šport in rekreacijo: 

• Ureditev rekreacijske infrastrukture na Mašunu; Ureditev in zagon smučišča ter 
zagotovitev ostale športne infrastrukture; Ilirska Bistrica 

• Izgradnja športne dvorane OŠ Dragotin Kette; Rušitev dotrajane telovadnice in 
izgradnja nove ob OŠ Dragotina Ketteja; lirska Bistrica 

• Ureditev športnega centra Trnovo; Ureditev nogometnega igrišča in štiristezne 
tekaške steze skupaj z osvetlitvijo in adaptacijo spremljajočih prostorov.; lirska 
Bistrica 

• Izgradnja samostojnega balinarskega nadstreška v  Dolnji Košani; Na območju 
športnega kompleksa Košana  na  parc. št. 70/1 in št. 76 vse k.o. Košana, se 
načrtuje zgraditi balinarski nadstrešek s štirimi balinarskimi stezami dimenzij 
27,50m x 3,20m ter zabojnik za spravilo balinarske opreme. V sklopu predvidenih 
del se izvede potrebno komunalno opremo s priključki na elektriko in vodo, 
odvajanje meteornih vod ter zunanjo ureditev z urejenim dostopom in parkirišči. 
Neto tlorisna površina ( 4 steze, zabojnik, nadkriti prostor ob balinišču) je 641,5 
m2; Pivka 

• Ureditev športnega kompleksa v Pivki: Obstoječi športni kompleks v Pivki ima 
stadion, igrišče za nogomet in košarko ter otroško igrišče. Po ureditvi bodo 
nastala nova igrišča za tenis, mali nogomet in odbojko, urejene bodo tudi nove 
tribune in prostori s sanitarijami; Pivka 

• SGLŠ Telovadnica; Postojna 

• Športno - rekreativne površine na Soviču; Postojna 

• Obnova atletskega stadiona; Obnova tartana, vzpostavitev odvodnjavanja 
nogometnega igrišča, vzpostavitev sistema zalivanja travnate površin, nova 
zatravitev nogometnega igrišča, vzpostavitev druge spremljajoče infrastrukture, 
skladno z standardi EU; Postojna 

• Ureditev balinišča v Starem trgu – obstoječe balinišče bo nadkrito s šotorom,  s 
tem bo zagotovljena vadba in druženje neodvisno od vremenskih razmer in letnih 
časov. Večji poudarek bo na promociji in animiranju mladih za šport balinanja. 

NOSILCI VSEBIN 

 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Pivka 

Občina Postojna 

Občina Loška dolina 

Športne zveze v regiji 
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RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
12.768.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS, programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, EGP, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV INVESTICIJE V KULTURNO INFRASTRUKTURO IN NOVE KULTURNE VSEBINE 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so investicije v kulturno infrastrukturo: 

• Ureditev prostorov in zbirke pustnih mask; Cerknica  

• Center Notranjske dediščine v Kravanjevi hiši, Cerknica; v t.i. Kravanjevi hiši v 
Cerknici, ki je gradbeno večinsko sanirana in del dediščinskega jedra Tabora, bi 
uredili Center notranjske dediščine; posvečen arheološki, naravni, rokodelski in 
nesnovni dediščini Notranjske; hiša ima cca 1000 m2, je gradbeno sanirana, 
potrebuje vsebino; vsebine so evidentirane, v letu 2023 bo pripravljen idejni 
projekt; fokus tudi na digitaliziranih vsebinah, VR izkušnjah, AR izkušnjah; v delu 
stavbe bi bil klasičen muzej; vsi procesi bi nujno potekali v sodelovanju z 
Notranjskim muzejem; Cerknica 

• Kulturni center Prestranek; Postojna 

• Kulturni dom Postojna; Postojna 

• Preureditev objekta Stare porodnišnice; objekt se preuredi in obnovi v kulturno-
turistične namene; Stara porodnišnica EŠD 19382,  registrirana nepremična 
kulturna dediščina  - obnova in oživljanje kulturne dediščine, Postojna 

• Kutinova hiša; obnova notranjosti objekta za potrebe kulturnih dejavnosti 
(galerija) in podjetnike; Postojna 

• Notranjski muzej - Muzej Krasa - III.faza; Postojna 

• Prenova večnamenske kulturne dvorane v Krpanovem domu v Pivki; Osrednja 
večnamenska kulturna dvorana je bila zgrajena pred več kot 45 leti in bi jo bilo 
potrebno obnoviti ter izvesti akustično sanacijo. Dvorana je bila deloma že 
prenovljena in ima vso potrebno sodobno tehniko; Pivka 

• Obnova kulturnega doma v Starem trgu; Loška dolina 

• Obnova in posodobitev klasične infrastrukture za kulturne vsebine v občini 
Cerknica: kreiranje novih kulturnih vsebin izven klasičnega okvira (zunanja 
prizorišča, intimnejši kulturni projekti za manjše število udeležencev, trajnostni 
kulturni projekti, interaktivne kulturne vsebine, digitalno-odrske kulturne 
aktivnosti, kulturne delavnice, promocija kulture kot varne aktivnosti za 
uporabnike); Cerknica 

• Iskanje, opredelitev in priprava novih kulturnih konceptov ter novih lokacij za 
izvedbo kulturnih vsebin, prilagojenih razmeram v času Covida in za okrevanje po 
Covidu; Cerknica 

• Obnova ruševin Loškega gradu s postavitvijo razgledne ploščadi. S projektom 
nameravamo obnoviti pomemben člen arheološke dediščine Loške doline. Grad 
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sedaj neumorno propada in potrebna bodo velika vlaganja za zaustavitev 
propadanja. Potrebno bo očistiti grmovje in ostalo zarast na lokaciji gradu in 
dostopnih poti. S projektom bomo uredili usmerjevalne table in izpeljali 
promocijske aktivnosti. Vzpostavljena bo tudi večja razgledna ploščad. 

• Vključevanje spoznavanja kulturne dediščine v vzgojno-izobraževalne ustanove z 
izvedbo raznih delavnic, predstavitev tako za otroke, kot tudi usposabljanja za 
učitelje oz. profesorje. Spoznavanje najpomembnejših spomenikov v lokalnem 
okolju. 

• Dediščina Toneta Kralja na t.i. "Kraljevem limesu" - ozaveščanje o pomenu te 
izjemne dediščine in zagotavljanje sredstev za interventne posege na delih Toneta 
Kralja, ki je izjemno zaznamoval prostor vseh treh regij s svojo umetnostjo, ki pa 
žal izjemno hitro propada. Kraljeve poslikave so z vidika konserviranja in 
restavriranja izjemno delikatne, ker je umetnik pri svojem delu velikokrat 
uporabljal nekvalitetne in neprimerne materiale in nepreizkušene tehnike. Projekt 
povezuje vse tri regije, ki jih pokriva ZVKDS OE Nova Gorica, povezan je s turizmom 
in vzgojno izobraževalnimi vsebinami. Pomembni objekti: Prem - Cerkev sv. Helene 
(EŠD 3959), Ilirska Bistrica – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3703), Podgraje – Cerkev 
Karmelske Matere Božje (EŠD 3902), Slivje – Cerkev sv. Martina (EŠD 4004), Kal pri 
Pivki – Cerkev sv. Jerneja (EŠD 3788),  (V skupen projekt bi bilo smiselno bi bilo 
vključiti še tovrstne objekte iz ostalih regij: Breginj – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 
3577),Vrtojba – Cerkev Srca Jezusovega (EŠD 4127), Trenta – Cerkev Marije Device 
Lavretanske (EŠD 4012), Soča – Cerkev sv. Jožefa (EŠD 4011), Most na Soči – Cerkev 
sv. Lucije (EŠD 3848), Tomaj – Cerkev sv. Petra in Pavla (EŠD 4071), Volče pri 
Tolminu – Cerkev sv. Lenarta (EŠD 4112), Šmartno v Brdih – Cerkev sv. Martina 
(EŠD 4051), Avber - Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3553)...) 

NOSILCI VSEBIN 

 

Občine Cerknica 

Občina Postojna 

Občina Pivka 

Notranjski regijski park 

Občina Loška dolina   

Nevladne organizacije s področja kulture, samostojni kulturni ustvarjalci 

ZVKDS, OE Nova Gorica, šole v regiji 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
15.820.000  

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 
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(DELOVNI) NASLOV IZGRADNJA in UREDITEV STANOVANJ 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidena je izgradnja in ureditev stanovanj: 

• Izgradnja novega stanovanjskega bloka za neprofitna stanovanja na Blokah; 
Bloke 

• Ureditev stanovanj v objektu na Ulici IV. Armije; Ilirska Bistrica 

• Izgradnja 50 stanovanj za mlade; Načrtuje se izgradnja dveh stolpičev z 50 
stanovanji za mlade družine v Pivki; Pivka 

• Izgradnja stanovanj za mlade in varovanja stanovanja; Postojna. 

NOSILCI VSEBIN 

 

Občina Cerknica 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Pivka 

Občina Postojna 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
12.300.000 EUR  

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, ESS , KS, integralni proračun države, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO ZA MLADE 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so investicije v infrastrukturo za mlade: 

• Mladinski center Cerknica; Cerknica 

• Ureditev prostorov za delovanje mladinskega centra v Pivki; Občina je pravkar 
postala lastnica objekta v centru Pivke, kjer bo urejen prostor za delovanje 
mladih. Objekt je v sedanjem stanju dotrajan in bo celovito obnovljen, deloval pa 
bo skupaj s centrom umetnosti Hišo kulture v Pivki; Pivka  

NOSILCI VSEBIN 

Občina Cerknica  

Občina Pivka 

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju mladinskega dela 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 



RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027
   
 

98 
 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
1.500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA: 
INVESTICIJE V JAVNO VAŠKO INFRASTRUKTURO 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so investicije v javno vaško infrastrukturo: 

• Ureditev notranjosti STARE ŠOLE KAL; Objekt je znotraj varovanja kulturne 
dediščina. Objekt je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje , izdelati 
sanitarije , čajno kuhinjo in urediti notranjost objekta vsaj pritlično etažo v celoti 
in deloma zunanjo ureditev; Pivka 

• Obnova VEČNAMENSKE DVORANE V ZAGORJU; Večnamensko dvorano je še pred 
nekaj leti uporabljala podružnična osnovna šola, objekt pa je potreben sanacije. 
V okviru projekta bo zamenjana streha, izvedena bo energetska sanacija in 
prenovljena notranjost; Pivka 

• Ureditev notranjosti STARE ŠOLE PALČJE; registrirana nepremična kulturna 
dediščina Palčje - Šola EŠD 23283. 
 Objekt je znotraj varovanja kulturne dediščina. Objekt je potrebno priključiti na 
javno vodovodno omrežje , izdelati sanitarije, čajno kuhinjo in urediti notranjost 
objekta vsaj pritlično etažo v celoti in deloma zunanjo ureditev. Oživljanje 
objekta kulturne dediščine; Pivka 

• Ureditev notranjosti VAŠKEGA DOMA NA JURŠČAH; Objekt je potrebno priključiti 
na javno vodovodno omrežje , izdelati sanitarije, čajno kuhinjo in urediti 
notranjost objekta vsaj pritlično etažo v celoti in deloma zunanjo ureditev; Pivka 

NOSILCI VSEBIN Občina Pivka 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
900.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 
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6.4. Ukrep Zdravo in aktivno življenje ter kakovost življenja 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA 
VKLJUČEVANJE STAREJŠIH V DRUŽBO IN SKRB ZANJE 

POVZETEK PROJEKTA 

V regiji zaznavamo nadaljevanje trenda staranja prebivalstva, ki pomembno vpliva tako na 

trg dela kot na storitve za zagotavljanje kakovosti življenja (zdravstvo, socialne storitve, 

oskrba starejših itd.). Na področju zagotavljanja blaginje za starostnike želimo izvesti 

aktivnosti, ki bodo podpirale kakovostno življenje najstarejših. Projekt bo usmerjen v 

vzpostavljanje podpornega okolja za starejše, ki vključuje kakovostno oskrbo, e-storitve, 

storitve, ki podaljšujejo neodvisnost za bivanje na domu, izvajanje programov za socialno 

izolirane, izvedba programov za krepitev in ohranjanje za krepitev fizičnega in psihičnega 

zdravja, znanja ter socialnih veščin. 

PRIORITETA RRP 

UKREP RRP  
- Socialna, privlačna in solidarna regija 
- Vključujoča in privlačna regija 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 

PROJEKT NAMENJEN 
- Starejši 

OPIS NAMENA IN CILJEV 

PROJEKTA  

Namen je zagotavljati ustrezno zdravstveno varstvo in promocijo zdravega življenjskega 

sloga 

Cilj: vzpostaviti pogoje in infrastrukturo za zdravo in aktivno ter kakovostno življenje 

prebivalcev Primorsko-notranjske regije v starosti. 

NOSILEC PROJEKTA CSD 

PROJEKTNI PARTNERJI 

DSOji v regiji 

Zdravstvene ustanove v regiji 

Ljudska univerza Postojna 

Občine 

Centri medgeneracijskega sodelovanja 

RRA Zeleni kras 

OPIS AKTIVNOSTI 

PROJEKTA  

• Identifikacija potrebne infrastrukture (DSO, zdravstvene kapacitete, bivalni 

prostori za dementne, s posebnimi potrebami, negovalni domovi). 

• Izgradnja novih objektov, obnove, razširitve. 

• Razvoj in uporaba zdravstvenih e-storitev na daljavo. 

• Razvoj in uporaba novih storitev za starostnike, okrepitev in razširitev pomoči na 

domu (npr. pomoč pri urejanju vrta, pripravi ozimnice…). 

• Pomoč v odročnih krajih, za tiste v duševni in socialni stiski, pa tudi nadgradnja 

zdravstvene pomoči. 

• Izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja.  

• Izvedba izobraževalnih programov za starejše. 

• Izvedba programom za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja, preventiva.      

Pomoč pri pridobivanju socialnih transferjev (izpolnjevanje obrazcev …) 
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OKVIRNO TRAJANJE 

PROJEKTA (od-do) 
2022-2026 

PROSTORSKA 

OPREDELITEV LOKACIJE 

IZVAJANJA  PROJEKTA 

Primorsko-notranjska regija  

OKVIRNA VREDNOST 

PROJEKTA  

 
OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV  (EUR) 

• Identifikacija potrebne infrastrukture (DSO, 

zdravstvene kapacitete, bivalni prostori za dementne, 

s posebnimi potrebami, negovalni domovi). Analiza 

stanja na področju starejših. 

 

20.000 

• Izgradnja novih objektov, obnove, razširitve. 

 
4.380.000 

• Razvoj in uporaba zdravstvenih e-storitev na daljavo. 

 
500.000 

• Razvoj in uporaba novih storitev za starostnike, 

okrepitev in razširitev pomoči na domu (npr. pomoč 

pri urejanju vrta, pripravi ozimnice…). Pomoč pri 

pridobivanju socialnih transferjev (izpolnjevanje 

obrazcev) itd. 

 

500.000 

• Pomoč v odročnih krajih, za tiste v duševni in socialni 

stiski, pa tudi nadgradnja zdravstvene pomoči. 

 

300.000 

• Izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja.  

 
                            800.000 

• Izvedba programov za skupino občanov, ki bo v 

kratkem prešla med upokojence 

                                       

200.000 

• Izvedba izobraževalnih programov za starejše. 

 

                                            

150.000 

• Izvedba programom za ohranjanje fizičnega in 

duševnega zdravja, preventiva.     

150.000 

• Vodenje in koordinacija (CSD, RRA) 30.000 

SKUPAJ 7.000.000 

PRIKAZ OKVIRNE 

VREDNOSTI PROJEKTA 

PO PREDVIDENIH VIRIH 

FINANCIRANJA 

VIR VIŠINA SREDSTEV (EUR) % LETO PORABE 

Kohezijska sredstva 5.950.000 85 2022-2026 

Lastni delež (partnerjev) 1.050.000 15 2022-2026 

KAZALNIKI Z VIROM 

PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE  

1. Št. novih objektov za starejše v  regiji 
2. Št. uvedenih e-storitev za starejše 
3. Št. programov medgeneracijskega sodelovanja 
4. Št. izobraževalnih in preventivnih programov za starejše 
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POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV INVESTICIJE V ZDARVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

PREDLOG VSEBIN 

Predvidene so investicije v zdravstvo in socialno varstvo: 

 

ZDRAVSTVENI DOMOVI 

• Preureditev Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, Izgradnja prizidka k 

zdravstvenem domu Ilirska Bistrica; Ilirska Bistrica 

• Nakup opreme in ureditev prostorov za Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča 

Cerknica, nakup vozil za patronažno službo in NMP, Investicija zajema nakup: 

ginekološkega UZ aparata, dodatnih stolov za izvajanje osnovne 

zobozdravstvene dejavnosti, ureditev ustreznih prostorov za obravnavo 

pacientov z sumom na nalezljive bolezni, opreme in vozila za izvajanje nalog prvih 

posredovalcev ter menjava starejših vozil, zaradi varnosti pacientov in voznikov 

ter zaradi stroškov vzdrževanja  vozil; Cerknica 

• Dograditev pediatrije (zagotavljanje ločevanja preventive in kurative), prenova 

kotlovnice prehod ogrevanja na obnovljiv vir energije, izgradnja garaž za 

službena vozila in energetska prenova fasade; Cerknica;  

• Dograditev prizidka zdravstvene postaje Stari trg; Loška dolina  

 

SOCIALNO VARSTVO 

• Izgradnja varovanih stanovanj in večgeneracijskega centra v Vojkovem 

Drevoredu; Ilirska Bistrica 

• Izgradnja doma za starejše, dnevne oskrbe starejših in gradnja varovanih 

stanovanj; Občina Bloke se dogovarja za nakup objektov in zemljišč od KGZ v 

stečaju v naselju Nova vas za potrebe projekta dolgotrajne oskrbe starejših. 

Občina je vključena tudi v konzorcij 17, ki deluje kot usmerjevalec in koordinator 

različnih aktivnosti v smislu vzpostavitve mreže integrirane dolgotrajne oskrbe 

starejših v lokalni skupnosti; Bloke 

NOSILCI VSEBIN 

 

Občina Bloke 

Občina Cerknica 

Občina Ilirska Bistrica 

Občina Loška dolina 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP 
Zdravo in aktivno življenje ter kakovost življenja v regiji 

Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE (od-do) 2022 – 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
11.405.000 EUR 
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POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS , KS , programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 

 

 

(DELOVNI) NASLOV MREŽA VEČGENERACIJSKIH CENTROV PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

PREDLOG VSEBIN  

Leta 2017 so s pomočjo evropskih sredstev in sredstev MDDSZ zaživeli Večgeneracijski 

centri primorsko-notranjske regije, ki so delovali v okviru projekta »Točke moči«. Centri 

so delovali v vseh šestih občinah regije. V 5 letih delovanja so postali pomemben člen 

povezovanja lokalnih skupnosti, saj so svoje delovanje prilagajali specifikam in potrebam 

mikro lokalnega okolja, v katerem so delovali. S svojim delovanjem bodo v zmanjšanem 

obsegu nadaljevali tudi v letih 2021 in 2022.  

Večgeneracijski centri so postali pomemben člen, ki ga kot center vseživljenjskega učenja, 

druženja, solidarnosti in prostovoljstva, prepoznava prebivalstvo celotne regije. S tem 

namenom bi bila nujna zagotovitev nadaljnjega delovanja vseh centrov, saj bodo le tako 

cilji vključujoče družbe 21. stoletja doseženi tudi v nadaljevanju. Glede na rezultate, 

dosežene med 2017 in 2021, bi bilo smiselno vse aktivnosti neformalnega učenja in 

izobraževanja ter priložnostnega učenja osrediniti na večgeneracijske centre v regiji. Zato 

bi bile potrebne naslednje aktivnosti: 

(1) zagotovitev 100% financiranja zaposlitve 1 osebe v vsakem večgeneracijskem 

centru v regiji (pri čemer občine prispevajo 50% sredstev, 50% sredstev pa se 

pridobi iz nadaljnjega razpisa ESS), 

(2) zagotovitev in sofinanciranje stroškov prostorov za aktivnosti večgeneracijskih 

centrov v vsaki regiji (prostori so v regijah že vzpostavljeni), 

(3) sodelovanje večgeneracijskih centrov z lokalnimi deležniki z namenom priprave 

skupne lokalne ponudbe aktivnosti ter osredinjenja aktivnosti neformalnega in 

priložnostnega učenja v večgeneracijskih centrih regije.  

NOSILCI VSEBIN 

Občine notranjsko-primorske regije 

Zavod Znanje Postojna 

Javni zavod Snežnik 

Zavod Samostojen si 

MDDSZ 

ESS 

Ljudska univerza Ilirska Bistrica 

PROGRAM RRP 4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Zdravo in aktivno življenje ter kakovost življenja v regiji 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2023-2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
400.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
ESS 
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6.5. Ukrep Nevladni sektor kot razvojni potencial regije 

 

(DELOVNI) NASLOV RAZVOJ REGIJSKEGA PODPORNEGA OKOLJA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE 

PREDLOG VSEBIN  

NVO imajo kot tretji steber družbenega razvoja izjemno vlogo tako pri razvoju družbene 

kohezije in solidarnosti kot pri širšem družbenem razvoju, zato je nujno, da so prepoznani 

kot pomemben in enakovreden steber razvoja regije. Zaradi problematik, s katerimi se 

NVO stalno soočajo, v ospredju so nestabilnost financiranja, pomanjkanje primernih 

prostorov za delovanje in izvajanje aktivnosti NVO ter nezadostna profesionalizacija kadra 

in samo zaposlovanje v NVO, je nujna vzpostavitev aktivnosti, ki bodo celostno prispevale 

k razvoju nevladnega sektorja. Podporno okolje mora biti vzpostavljeno tako, da bo zajelo 

najširšo problematiko in izzive ter potrebe nevladnega sektorja.  

Aktivnosti: 

- Vzpostavitev regijskega inkubatorja NVO (v eni ali več večjih občin regije; 

zagotavlja osnovno infrastrukturo za krepitev sektorja; prostori za skupno delo 

prostori – lahko se jih preuredi v prireditvene prostore, prostore za delavnice, 

posvete ...) 

- Vzpostavitev Regijskega sklada za profesionalizacijo NVO (sofinanciranje 

stroškov zaposlenih in izobraževanj) 

- Regijsko dodeljevanje nepovratnih sredstev za male regijske projekte (za 

namen gradnje kompetenc in rasti NVO) 

- Vzpostavitev regijskega sklada za premoščanje financiranja v primerih, ko NVO 

ostanejo brez tekočih sredstev (gre za kreditiranje izbranih prijaviteljev na 

razpisih) 

- Vzpostavitev regijskega solidarnostnega sklada za sofinanciranje projektov NVO 

(pomoč pri zagotovitvi lastnega deleža NVO pri razpisih, ki zahtevajo lastni 

delež) 

Ciljna skupina: NVO-ji v regiji 

NOSILCI VSEBIN 

Nevladne organizacije iz regije 

RRA Zeleni kras d.o.o. 

Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO 

Občine Primorsko-notranjske regije 

PRIORITETA RRP 4 – Socialna, privlačna in solidarna regija 

UKREP RRP Vključujoča in privlačna regija 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
400.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 

ESRR, ESS, KS, programi ETS, integralni proračun države, Norveški finančni mehanizem 

Švicarski prispevek, NOO 
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7. SKLADEN RAZVOJ MESTNIH NASELIJ, NASELIJ MESTNIH OBMOČIJ IN 

PODEŽELJA 

7.1. Ukrep Regionalno prostorsko načrtovanje 

 

DELOVNI NAZIV 
PROJEKTA 

REGIONALNO PROSTORSKO PLANIRANJE 

POVZETEK PROJEKTA 
Z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, ZUrep-2) je bila vzpostavljena pravna 
podlaga za uvedbo regionalnega prostorskega planiranja, ki se v praksi ne izvaja, 
regionalni prostorski plani (RPP) pa še vedno niso bili izdelani. 

NAVEDBA PRIORITETE IN 
UKREPA, V KATERA SE 
UVRŠČA PROJEKT 

Prioriteta: Skladen razvoj mest, mestnih naselij, naselij mestnih območij in podeželja 

Ukrep: Priprava regionalnega prostorskega načrta 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 
PROJEKT NAMENJEN, IN 
ANALIZA NJENIH POTREB 

Država (ministrstva, državne službe), občine, prebivalstvo 

Skladno z ZUreP-2 se morajo v okviru priprave RPP država (ministrstva in državne službe, 
pristojne za posamezna področja) in občine na območju posamezne razvojne regije 
dogovoriti in uskladiti zasnove prostorskih ureditev, dogovorjene rešitve pa morajo 
upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in pri izvedbi načrtovanih prostorskih ureditev. 

OPIS NAMENA IN CILJEV 
PROJEKTA TER OPIS 
SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 
SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekta je zagotoviti pogoje in pričeti z izvajanjem regionalnega prostorskega 
planiranja. 

 

Cilji: 

1. Izdelava regionalnih prostorskih planov 

2. Kontinuirano izvajanje regionalnega prostorskega planiranja 

PREDSTAVITEV NOSILCA 
PROJEKTA OZIROMA 
SKUPINE PARTNERJEV 

Skupina regionalnih razvojnih agencij, ki po 19. členu Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), v regiji opravljajo v javnem 
interesu tudi razvojno nalogo države prostorsko planiranje na regionalni ravni.  

OPIS POSAMEZNIH 
AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

A1. Zagotovitev pogojev za izvajanje regionalnega prostorskega planiranja 

A2. Priprava manjkajočih strokovnih podlag 

A3. Izdelava RPP 

A4. Izvajanje kontinuiranega regionalnega prostorskega planiranja 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
PROJEKTA 

2022–2027 

PROSTORSKA 
OPREDELITEV PRIMERNIH 
LOKACIJ ZA IZVAJANJE 
AKTIVNOSTI 

Regionalne razvojne agencije 

PRIKAZ OKVIRNE 
FINANČNE OCENE PO 
AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI 

 

Ocenjujemo, da je potrebna interdisciplinarna skupina 2-3 FTE zaposlenih oseb znanj in 
veščin urejanja prostora (npr. arhitekt, krajinski arhitekt, geograf) na ravni regije za 
izvedbo vseh aktivnosti. Ocena je nastala v okviru projekta pilot MOP, ki poteka v letih 
2021-2022, v katerem v testnem preverjanju področja 1 – zagotovitev podatkov za 
vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni, sodelujejo tri regionalne 
razvojne agencije (RRA Koroška d. o. o., Razvojni center Novo mesto d. o. o., Idrijsko-
Cerkljanska razvojna agencija d. o. o. Idrija) . 

 

Ocena stroška po aktivnostih za eno regijo 
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A1: 40.000 € 

A2: 100.000* 

A3: 300.000 

A4: 100.000 

Ocena stroška za 12 regij: 6,48 milijona € 

 

* Ocena ne vključuje stroška izdelave manjkajočih strokovnih podlag 

PRIKAZ OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI PO 
PREDVIDENIH VIRIH 
FINANCIRANJA 

EU - ESRR (80 %), SI (12 %), občine (8%) 

OPIS KAZALNIKOV TER 
NAVEDBA VIROV 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE 
KAZALNIKOV 

Število izdelanih regionalnih prostorskih planov (2021: 0; 2027: 12) 

 

 

7.2. Ukrep Trajnostni razvoj mest, mestnih naselij in naselij mestnih območij  

 

 

  



RRP Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027
   
 

106 
 

7.3. Ukrep Trajnostni razvoj podeželja 

 

DELOVNI NAZIV 
PROJEKTA 

NACIONALNI PROJEKT PREHRANSKE SAMOOSKRBE V JAVNIH USTANOVAH 

POVZETEK PROJEKTA 

Regionalne razvojne agencije pripravljamo projekt, ki bo javnim ustanovam olajšal dostop 
do kvalitetnih pridelovalcev, pridelovalcem pa omogočal stabilnejšo in dolgoročnejšo 
načrtovanje pridelave hrane.  S povezovanjem bomo lažje zagotavljali potrebne količine, 
raznovrstnost in kontinuiteto lokalne ponudbe tudi za večje porabnike hrane kot so javne 
ustanove. S spodbujanem komunikacije med javnimi ustanovami in lokalnimi pridelovalci 
ter predelovalci bomo spodbujali partnersko sodelovanje in vzpostavljanje kratkih 
oskrbovalnih verig.  

NAVEDBA PRIORITETE IN 
UKREPA, V KATERA SE 
UVRŠČA PROJEKT 

Projekt je v skladu s evropsko politiko 2021-2027: CP1: Pametnejša Evropa s 
spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe in 

CP2: Bolj Zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično 
energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 
spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj 

Projekt je v skladu s prednostnim sklopom (Partnerski sporazum) PSS 8 Odporna in 
konkurenčna pridelava in predelava hrane. 

Prioriteta RRP: Skladen razvoj mest, mestnih naselij, naselij mestnih območij in podeželja 

Ukrep RRP: Trajnostni razvoj podeželja 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE 
PROJEKT NAMENJEN, IN 
ANALIZA NJENIH POTREB 

Ciljne skupine so kmetijski ponudniki, javne ustanove, lokalno prebivalstvo (otroci in 
njihovi starši). 

OPIS NAMENA IN CILJEV 
PROJEKTA TER OPIS 
SKLADNOSTI Z RAZVOJNO 
SPECIALIZACIJO REGIJE 

Namen projekta je povezati regionalne razvojne agencije za vzpostavitev usklajenega 
sistema oskrbe z lokalno pridelano hrano. 

Cilji: 

1. Povečati količino in vrednost naročil lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah. 

2. Izboljšati prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med deležniki. 

3. Vzpostaviti podporno okolje za samooskrbo v Sloveniji. 

4. Dvig zavesti in spreminjanje prehranjevalnih navad slovenskega potrošnika. 

5. Skladnost z razvojno specializacijo.  

PREDSTAVITEV NOSILCA 
PROJEKTA OZIROMA 
SKUPINE PARTNERJEV 

Regionalne razvojne agencije v Sloveniji so v preteklosti izvajale aktivnosti, povezane s 
prehransko samooskrbo. V večini primerov so bili to manjši projekti, financirani iz projektov 
LAS, določenih ukrepov iz MKGP ali deloma od posameznih občin v regiji. 

OPIS POSAMEZNIH 
AKTIVNOSTI 

Aktivnosti projekta: 

1. Analiza obstoječega stanja in povpraševanja javnih ustanov in analiza pridelovalcev 

2. Usklajevanje in povezovanje lokalne ponudbe in povpraševanja javnih zavodov po 
lokalni hrani. 

3. Aktivnosti z javnimi naročili, izločanjem sklopov, jedilniki. 

4. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v javnih ustanovah, otrok in staršev. 

5. Izobraževanje in usposabljanje lokalnih ponudnikov za pridelavo/predelave zdrave 
hrane in pripravo proizvodov za trg. 

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT 
PROJEKTA 

2023 - 2027 

PROSTORSKA 
OPREDELITEV PRIMERNIH 

Projekt se bo izvajal na območju vseh 12 razvojnih regij. 
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LOKACIJ ZA IZVAJANJE 
AKTIVNOSTI 

PRIKAZ OKVIRNE 
FINANČNE OCENE PO 
AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI 

Aktivnost 2023-2027 € 

A0 VODENJE 315.000 

A1 Analiza obstoječega stanja  105.600 

A2 Usklajevanje in povezovanje lokalne ponudbe 972.000 

A3 Aktivnosti z javnimi naročili 675.000 

A4 izobraževanje in usposabljanje uporabnikov  396.000 

A5 Izobraževanje in usposabljanje lokalnih ponudnikov  354.000 

SKUPAJ 12 AGENCIJ 2023-2027 2.904.000 

PRIKAZ OKVIRNE 
CELOTNE VREDNOSTI PO 
PREDVIDENIH VIRIH 
FINANCIRANJA 

2.904.000 EUR – viri financiranja (MKGP, MGRT, MZ, MIŠZ) 

OPIS KAZALNIKOV TER 
NAVEDBA VIROV 
PODATKOV ZA 
SPREMLJANJE 
KAZALNIKOV 

1. Dvig odstotka izločenih sklopov lokalno pridelane hrane za 6 odstotnih točk, iz 
sedanjega povprečja 10 % na 16 % ( vir: MKGP) 

2. Število osnovnih šol in vrtcev vključenih v projektne aktivnosti – 800 (vir: projekt). 

3. Število dijaških domov, domov upokojencev, bolnišnice – 20 (vir: projekt). . 

4. Število izvedenih strokovnih delavnic – 200 (vir: projekt).. 

5. Število vključenih ponudnikov/pridelovalcev lokalne hrane – 1000 (vir: projekt).  

 

(DELOVNI) NASLOV Z ROKO V ROKI DO VEČJE SAMOOSKRBE 

PREDLOG VSEBIN 

Namen projekta je zagotoviti večjo prehransko varnost, povezati lokalne ponudnike za 

skupni nastop do končnih porabnikov, razviti nove tržne poti in nove produkte z višjo 

dodano vrednostjo in v povezavi z drugimi sektorji na podeželju. 

Predvidene aktivnosti: 

- spodbujanje povezovanja in sodelovanja lokalnih ponudnikov 

- spodbujanje pridelave povrtnin za večje vključevanje v obstoječe in nove tržne poti 

- spodbujanje predelave živil  

- spodbujanje vključevanja v sheme kakovosti 

- razvoj novih inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo in povezovanje z drugimi 

sektorji (npr. turizem, gostinstvo) 

- povezovanje ponudnikov prek tržne znamke Zeleni kras 

- povezovanje ruralnega območja z urbanim (npr. z lokalnimi pridelki) 

- pokrita tržnica pri Primorki v Postojni 

- izgradnja tržnice v Novi vasi 

- ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin  

- pridelava in ohranjanje avtohtonih sort 

- digitalizacija in uporaba sodobnih tehnologij za razvoj podeželja 

- spodbujanje krožnega kmetovanja (biogospodarstvo) 

- zagotavljanje prehranske varnosti 
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NOSILCI VSEBIN 

KGZ Nova Gorica, izpostava Postojna 

KGZ Nova Gorica, izpostava Ilirska Bistrica 

KGZ Ljubljana, izpostava Cerknica 

RRA Zeleni kras, d.o.o. 

LAS Notranjska 

LAS med Snežnikom in Nanosom 

Občina Postojna 

PRIORITETA RRP 5 – Skladen razvoj mestnih naselij, naselij mestnih območij in podeželja 

UKREP RRP Trajnostni razvoj podeželja 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2026 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
883.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
EKSRP, KS 

 

(DELOVNI) NASLOV MLADI ZA PODEŽELJE JUTRI 

PREDLOG VSEBIN 

Namen projekta je ozavestiti mlade o pomenu ohranjanja kmetovanja in podeželja kot 

celote in njegovega razvoja ter jim pomagati pri njihovih iniciativah.  

Predvidene aktivnosti: 

- ohranjanje šolskih vrtov in kmetijskih krožkov z namenom animacije mladih za 

kmetovanje 

- nadgradnja kmetijskih krožkov z učilnicami na prostem 

- sodelovanje z didaktičnimi kmetijami in medgeneracijsko sodelovanje 

- ohranjanje in prenos tradicionalnih znanj ter ohranjanje dediščine podeželja 

- združevanje mladih v različne interesne skupine  

- ustvarjanje priložnosti novih delovnih mest za mlade 

- spodbuditi diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti, mikro podjetij 

ter ustvarjanje novih delovnih mest 

- digitalizacija in uporaba sodobnih tehnologij za razvoj podeželja 

- ustvarjanje priložnosti za spodbujanje investicijskih potencialov mladih (npr. regionalna 

shema, sklad) 

NOSILCI VSEBIN 

RRA Zeleni kras, d.o.o. 

KGZ Nova Gorica, izpostava Postojna in Ilirska Bistrica 

KGZ Ljubljana, izpostava OE Cerknica 

LAS Notranjska 
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LAS med Snežnikom in Nanosom 

Društvo podeželske mladine 

PRIORITETA RRP 5 – Skladen razvoj mestnih naselij, naselij mestnih območij in podeželja 

UKREP RRP Trajnostni razvoj podeželja 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022-2025 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
400.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
EKSRP, ESRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV V LUČI SPREMEMB 

PREDLOG VSEBIN  

Podeželje se mora prilagoditi različnim spremembam prihodnosti, predvsem okoljsko-

podnebnim in demografsko-socialnim. Te spremembe hkrati pomenijo tudi priložnosti za 

razvoj novih storitev in produktov ter vzpostavitev novih delovnih mest.  

Demografsko-socialne spremembe: 

- razvoj (novih) osnovnih storitev, ki sledijo spremembam na podeželju  

- razvoj novih storitev za dolgotrajno oskrbo (zdravstvene, socialne, stanovanjske, 

tehnološke) 

- spodbujanje socialne vključenosti ranljivih skupin (predvsem starejših, upokojenih in 

samskih žensk) 

- spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja s ciljem prilagajanja na spremembe oz. 

ohranjanja samostojnosti posameznikov 

Okoljsko-podnebne spremembe: 

- smotrno izkoriščanje naravnih virov s poudarkom na obnovljivih virih energije 

- prilagoditev kmetovanja z izborom ustreznih sort, vrst  

- spodbujanje investicij za prilagoditev kmetovanja in omilitev podnebnih sprememb  

- ohranjanje vodnih virov 

NOSILCI VSEBIN 

RRA Zelen kras, d.o.o. 

KGZ Nova Gorica, izpostava Postojna in Ilirska Bistrica 

KGZ Ljubljana, izpostava OE Cerknica 

LAS Notranjska 

LAS med Snežnikom in Nanosom 

PRIORITETA RRP 5 – Skladen razvoj mestnih naselij, naselij mestnih območij in podeželja 

UKREP RRP Trajnostni razvoj podeželja 
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TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2022 - 2027 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
500.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
EKSRP, ESRR 

 

 

(DELOVNI) NASLOV 

PROJEKTA: 
ETNO V PODJETNO - ROKODELSKI CENTER PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

PREDLOG VSEBIN 

Operacija temelji na skupnih ciljih: 

- medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, 
storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega 
družbenega razvoja;  

- sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu; 
- izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije rokodelstva, 

obrtništva ter pridobivanju novih znanj;  
- vzpostavitev mrežnega rokodelskega centra, ki ohranjal, generiral, promoviral 

dediščino rokodelstva.  

NOSILEC PROJEKTA RRA Zeleni kras – LAS Notranjska 

PROJEKTNI PARTNERJI 
LAS Notranjska 

LAS med Snežnikom in Nanosom 

RAZVOJNA PRIORITETA 

RRP 
5 – Skladen razvoj mest, mestnih naselij, naselij mestnih območij in podeželja 

UKREP RRP Trajnostni razvoj podeželja 

TRAJANJE PROJEKTA  

(od-do) 
2023 - 2025 

OKVIRNA VIŠINA 

FINANČNIH SREDSTEV 
255.000 EUR 

POTENCIALNI FINANČNI 

VIRI 
EKSRP, ESRR 

 


