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DOSEŽKI
Slovenska vojska bo testirala 
Pipistrelova letala

01
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je s podjetjem Pipistrel podpisalo dogovor o 
preizkušanju Pipistrelovih letal za potrebe Slovenske vojske, po katerem bo Slovenska 
vojska preizkusila različne vrste letal za potrebe šolanja pilotov in uporabo pri nalogah 
Slovenske vojske. Predstavitev in prikaz izvedbe dogovora sta načrtovana v septembru 
2021. Po preteku preizkusne dobe bo Slovenska vojska sprejela odločitev o morebitnem 
nakupu letal podjetja Pipistrel.

Boj proti nezakonitim migracijam in uvedba 
slovensko-italijanskih mešanih patrulj

02
Na skupni meji na območjih med Trstom in Koprom ter Gorico in Novo Gorico od 30. 
julija 2021 znova delujejo slovensko-italijanske mešane patrulje. Z njimi krepimo ukrepe 
za preprečevanje nezakonitih migracijskih tokov z balkanske migracijske poti. Slovenska 
policija je julija letos z italijanskimi varnostnimi organi podpisala sporazum o obnovitvi 
skupnih patrulj, prekinjenih več kot leto dni zaradi epidemije covida-19. Glavni namen 
mešanega patruljiranja je boj proti tihotapcem, ki omogočajo nezakonito priseljevanje, 
na splošno pa bomo tako okrepili tudi nadzor vzdolž skupne državne meje za boj proti 
čezmejnemu kriminalu.

Policijska uprava Nova Gorica je v prvih sedmih mesecih letos obravnavala 44 
nezakonitih prehodov meje, največ državljanov Bangladeša in Irana. V lanskem 
enakem obdobju jih je obravnavala trikrat več, in sicer 137. Problematika na notranjih 
mejah je opazno manjša od lanskoletne. Policisti so obravnavali 24 nedovoljenih vstopov 
na notranjih mejah, lani so jih v enakem obdobju obravnavali 42. Problematika na 
področju državne meje in tujcev je na območju Policijske uprave Nova Gorica ugodna.

Minister za obrambo 
Matej Tonin in direktor 
ajdovskega podjetja Pipistrel
Ivo Boscarol sta 
podpisala sporazum o 
preizkušanju 
ustreznosti šolanja 
vojaških pilotov
s Pipistrelovimi letali. 
(foto: MORS)



Podpisano pismo o nameri za izgradnjo 
kompleksa za potrebe zaščite in reševanja
v Občini Tolmin

03

Junija letos je bilo podpisano pismo o nameri za izgradnjo kompleksa za potrebe 
zaščite in reševanja. Cilj obeh strank je na isti lokaciji združiti vse intervencijske službe, 
ki delujejo v okviru sistema zaščite in reševanja (gasilce, tabornike, gorsko reševalno 
službo, radioamaterje, jamarje, kinologe, državno enoto za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi in druge), jim zagotoviti ustrezne prostore za njihovo nemoteno 
delovanje ter s tem prispevati k uspešnemu in usklajenemu delovanju vseh zaščitno-
reševalnih služb. V okviru centra bo delovala tudi krizna soba, na voljo bodo ustrezni 
prostori za shranjevanje opreme, intervencijskim službam pa bodo na voljo primerne 
vadbene površine in površine za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev ob izrednih 
dogodkih.

NAČRTOVANI PROJEKTI

Obnova športnih površin ob vojašnici Janka 
Premrla v Vipavi

01
Še letos bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije z Občino Vipava podpisalo 
dogovor o sofinanciranju obnove športnih površin ob vojašnici Janka Premrla v Vipavi. 
Obnova predvideva preplastitev nogometnih in rokometnih površin, obnovo ograje okoli 
vojašnice ter ureditev dostopnih poti. Te objekte ima Občina Vipava v brezplačni uporabi 
in jih sproti vzdržuje. Objekti so namenjeni rekreaciji pripadnikov Slovenske vojske in 
tudi občanom občine Vipava. Prenovo notranjih prostorov vojašnice načrtujemo tudi za 
potrebe prostovoljnega služenja vojaškega roka. Z občino se dogovarjamo tudi o podpisu 
menjalne pogodbe, s katero bomo zaokrožili lastništvo cest in poti okoli vojašnice.

Odkup nepremičnin za izgradnjo kampusa 
univerze in javnih programov občine

02
Občina Ajdovščina je skupaj z Univerzo v Novi Gorici izrazila zanimanje za odkup 
nepremičnin za izgradnjo kampusa univerze in javnih programov občine. Dogovori 
potekajo skupaj s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov z okvirnim časovnim načrtom 
izvedbe prodaje po neposredni pogodbi. Na ta način bosta občina in univerza pridobili 
ustrezne površine za razvoj Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo ter drugih fakultet v 
okviru univerze. 



Selitev Policijske postaje Tolmin 03
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Občine Tolmin Uroš Brežan sta julija letos 
podpisala pismo o nameri, ki predvideva selitev Policijske postaje Tolmin s Trga 1. maja 
na novo lokacijo Na Logu. Za investicijo bomo do leta 2025 namenili tri milijone evrov

Selitev in gradnja Policijske postaje Ajdovščina 04
Gradnja nove stavbe poleg letališča v Ajdovščini bo predvidoma končana leta 2024, 
celotna investicijska vrednost je ocenjena na 3,4 milijona evrov.

Investicijsko vzdrževanje in oprema05
V letu 2022 načrtujemo zamenjavo stavbnega pohištva v prostorih Policijske uprave Nova 
Gorica (ocenjena vrednost 639.000 evrov) in sanacijo strehe na stavbi Policijske postaje 
Idrija (ocenjena vrednost 115.000 evrov).

Policijska postaja Ajdovščina (foto: www.policija.si)
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DOSEŽKI
Na območju Goriške regije delujejo Zdravstveni dom Nova Gorica, Zdravstveni dom 
Ajdovščina, Zdravstveni dom Tolmin, Zdravstveni dom Idrija in dve bolnišnici: Splošna 
bolnišnica Nova Gorica in Psihiatrična bolnišnica Idrija. 31. avgusta 2021 so v Goriški regiji 
dosegli 50-odstotno precepljenost z enim odmerkom in 46,2-odstotno precepljenost z 
vsemi odmerki. S tem so na tretjem mestu v Sloveniji.

Novogradnja oddelka za invalidno mladino in 
rehabilitacijo – ZIM Stara Gora

01
Temeljni kamen za nov oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Splošne bolnišnice 
dr. Franca Derganca Nova Gorica je bil položen 7. maja 2018. Junija 2021 je bila sklenjena 
pogodba za izvedbo druge faze gradnje novih prostorov v višini 1.858.749,21 evra.

Prva faza investicije je bila končana leta 2020 in je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi: 
po porušitvi treh paviljonov se je izvedla nadomestna novogradnja s skupno površino 
2.675,30 m2. V prvi fazi so bili zaradi preselitve dokončani tehnični prostori v kleti in 
celotno pritličje, do IV. gradbene faze pa je bilo izvedeno nadstropje. V drugi fazi, ki bo 
dokončana v letu 2022, bo objekt dokončan in do konca opremljen, urejene bodo tudi 
zunanje površine. 

V novih prostorih se bodo otroci z motnjami gibanja in drugimi kombiniranimi 
motnjami v razvoju v času rehabilitacije počutili bolje. Prav tako bomo otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami omogočili boljše vključevanje v lokalno okolje. 
Namen projekta je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki se opravlja na Oddelku za invalidno mladino tako za daljši in krajši hospitalni 
del kot za dnevni center.

Vrednost investicije je ocenjena na 6.220.822,80 evra in je bila oz. je sofinancirana s 
sredstvi EU: prva faza 2,5 mio evrov in druga faza 1.139.416 evrov. 

Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in 
rehabilitacijo - ZIM Stara Gora med gradnjo.

(foto: ZIM Stara gora)

Dokončani novi objekt Oddeleka za invalidno 
mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora.

(foto: ZIM Stara gora)



Zagotovljeni so bili dodatni zdravstveni programi za rešitev povečanega obsega dela 
družinskih zdravnikov v turistični sezoni v obliki financiranja turistične ambulante in s 
financiranjem programa dodatnega reševalnega vozila v poletnem času v občini Bovec. 
Potrebo po dodatnih zmogljivostih za obravnavo bolnikov med drugim potrjuje število 
intervencij v kategoriji »nesreče v gorah«. V celem letu 2020 je bilo teh v Goriški regiji 52, do 31. 
avgusta 2021 pa je bilo že 58 takih intervencij.

Dodatno se krepi tudi izvajanje zdravstvene dejavnosti ZD Tolmin s podelitvijo statusa 
satelitskega urgentnega centra, financiranjem kadra za triažo in krepitvijo delovanja mobilnih 
enot. 

Krajšamo dostopni čas 
do nujne medicinske pomoči

S krepitvijo zdravstvenih programov krajšamo dostopni čas do nujne medicinske pomoči, 
še posebej v času turistične sezone, in zagotavljamo boljšo dostopnost do zdravnika družinske 
medicine v obliki turistične ambulante. Program je bil sprejet v splošnem dogovoru in se bo 
izvajal tudi v prihodnjih letih.

Financiranje mobilne enote za terensko delo z uporabniki drog

Pri Ministrstvu za zdravje smo konec leta 2017 izvedli javni razpis Razvoj in nadgradnja mreže 
mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na 
področju prepovedanih drog. Iz Goriške regije je bila za izvajanje programa izbrana nevladna 
organizacija ŠENT – slovensko združenje za duševno Zdravje v Novi Gorici skupaj s partnerjem 
ZD Nova Gorica. V ŠENT-u so v uporabo prejeli mobilno enoto (kombi), prilagojeno za potrebe 
izvajanja programa, v ZD Nova Gorica pa so zaposlili diplomirano zdravstvenico, ki se na 
terenskem delu pridružuje timu ŠENT-a (socialni delavci in drugi strokovnjaki). 

Namen terenskega dela z uporabniki drog je večplasten. Preprečujemo širjenje okužb s HIV-
om in hepatitisom z izmenjavo sterilnega pribora za varno uporabo drog in preprečevanjem 
socialne izključenosti uporabnikov drog, s tem pa tudi negativnih vplivov na celotno lokalno 
skupnost. V programih se izvaja tudi zdravstvena oskrba za lažja zdravstvena stanja in težave, 
uporabnike se motivira za pozitivne spremembe, kot so vključevanje v zdravljenje, vključevanje 
na trg dela ter splošno opolnomočenje te tako stigmatizirane in ranljive skupine. Terenski 
delavci delujejo neposredno v okolju, kjer se zbirajo uživalci drog, zadržujejo in spijo, terensko 
delo pa izvajajo vsak delavnik med 7:30 in 15:30 na različnih lokacijah: Miren in Renče z okolico, 
Ajdovščina z okolico, Tolmin z okolico (do Bovca), območje Goriških brd (glede na izraženo 
potrebo uporabnikov) in Nova Gorica z okolico.



Druge investicije v primarno in sekundarno 
raven na Goriškem

02
V Splošni bolnišnici Nova Gorica smo poleg investicije v ZIM Stara Gora financirali tudi 
nabavo nove CT-naprave v višini 0,98 mio evrov in ureditev fekalne kanalizacije v višini 
slabih 320.000 evrov. Trenutno se izvaja investiranje v negovalni kovidni oddelek v 
skupni višini 376.980 evrov. Ministrstvo za zdravje je prav tako potrdilo vso investicijsko 
dokumentacijo za prenovo bolnišnične lekarne v višini 921.100 evrov ter nadgradnjo 
arhiviranja radioloških slik in komunikacijskega sistema RIS/PACS v višini 1.751.920,00 evra.

V Zdravstvenih domovih na Goriškem smo financirali nabavo varovalne opreme (zaščitna 
maska FFP2/FFP3, zaščitni vizir, vodoodporni plašč, kapa, nitrilne rokavice …) v skupni 
višini 1,2 mio evrov, nakup IT-opreme za ekipe nujne medicinske pomoči v skupni višini 
25.136 evrov ter nakup vozil NMP in defibrilatorjev v skupni višini 174.889 evrov. 

SB Nova Gorica (foto: www.bolnisnica-go.si/)
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DOSEŽKI
S sredstvi iz različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in 
programi. Na Goriškem se trenutno izvaja oziroma je bilo izvedenih 199 projektov, 121 v 
okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 172 milijonov evrov in 68 v 
okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. 

Do konca julija 2021 je bilo upravičencem v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta 
izplačanih 99 milijonov evrov, od tega v času aktualne vlade 36,3 milijona evrov.

Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in 
rehabilitacijo ZIM Stara Gora

01
Namen naložbe je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki poteka na Oddelku za invalidno mladino Splošne bolnišnice dr. Franca 
Derganca na Stari Gori, tako za daljše in krajše obravnave kot za dnevni center. 

Cilj projekta je večje socialno vključevanja mladine s posebnimi potrebami v lokalno 
okolje. Za 6,2 milijona evrov vreden projekt Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 
2,9 milijona evrov.

Izgradnja kolesarske povezave 
Ajdovščina–Lokavec 

02
V okviru projekta bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zgradila 2,1 kilometra 
nove kolesarske povezave med mestnim naseljem Ajdovščina in naseljem Lokavec.
S tem bo povezala lokalno in državno kolesarsko omrežje. 

Namen naložbe je spodbujanje trajnostne mobilnosti z zagotavljanjem pogojev za 
dnevne migracije kolesarjev, povečanje prometne varnosti ter izboljšanje pogojev za 
varno pešačenje in kolesarjenje na območju občine Ajdovščina. Za 2,4 milijona evrov 
vreden projekt Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 534.000 evrov.



WALKofPEACE 03
Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom – cilj 
čezmejnega projekta, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Italija - Slovenija 2014–
2020, je ohraniti, raziskati in promovirati snovno in nesnovno dediščino prve svetovne 
vojne ter opozoriti na pomen miru. Projektni partnerji želijo spodbuditi povezovanje, 
nadgradnjo in razvoj nove trajnostno in kulturno usmerjene turistične ponudbe. 

Poleg ureditve znane pohodniške trase so obnovili spomenike, zgodovinske objekte, 
posodobili predstavitve in uredili bazo padlih vojakov. Za 2,9 milijona evrov vreden 
projekt Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva nekaj manj kot 2,5 milijona evrov.

Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja 
Vipave – I. faza

04
V okviru prve faze celovitega projekta zagotovitve poplavne varnosti v porečju reke Vipave 
bo Direkcija Republike Slovenije za vode poskrbela za izvedbo protipoplavnih ukrepov 
na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru pritokov Bela in Vrtojbica. Del 
projekta je tudi izdelava celovite hidrološko-hidravlične študije za celotno porečje Vipave. 

Z izvedbo projekta bo ustrezne poplavne zaščite deležen 201 prebivalec občin Vipava, 
Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Poplavno zaščitenih bo tudi 40 objektov. Za 7,8 
milijonov evrov vreden projekt bo Kohezijski sklad prispeval 6,6 milijona evrov.

Obisk Evropske komisije v Sloveniji (foto: KPV)



NAČRTOVANI PROJEKTI
V okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije sta do konca programskega obdobja 
2014–2020, ki se zaključi leta 2023, za sofinanciranje predvidena še dva projekta v višini 3,6 
milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev:

Kolesarska povezava Mokraška vas–Spodnja Idrija
Za 8,8 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj 

prispeval 4 milijone evrov.

01

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – 
aglomeracija Kromberk 
Za 4 milijone evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni 

razvoj prispeval 2,6 milijona evrov.

02

Priložnosti za regijske projekte prinaša tudi julija potrjen slovenski Načrt za okrevanje 
in odpornost (NOO). Vlada je načrt, ki bo eden od pomembnejših vzvodov za digitalno 
in zeleno preobrazbo države, pripravila po zgodovinskem dogovoru voditeljev držav EU o 
obsežnem svežnju evropskih sredstev. 

Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov 
posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, usmerila v zeleni prehod, digitalno 
preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno 
varnost in stanovanjsko politiko. 

Za doseganje podnebnih ciljev (raba obnovljivi virov energije, izboljšanje energetske 
učinkovitosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov itd.) je v NOO predvidenih 42,45 
odstotka sredstev oziroma za nekaj manj kot 1,054 milijarde evrov naložb, kar je za skoraj 
štiri odstotke več kot predvideva evropska uredba. Za digitalizacijo gospodarstva in javnega 
sektorja bo Slovenija namenila 21,46 odstotka sredstev oziroma 532,75 milijona evrov.

Slovenija lahko iz svežnja za 
obnovo Evrope po pandemiji 

v prihodnjih sedmih letih računa 
na 10,5 milijarde evrov.
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Hiša dobre volje Ajdovščina

Zgradila in opremila se bo nova samostojna stavba s skupno neto tlorisno površino 
287,20 m2, s čimer se bo vzpostavila nova enota »Hiše dobre volje Ajdovščina« za 
zagotavljanje dnevnih oblik varstva za 20 oseb, starejših od 65 let. 

Po pogodbi znaša vrednost investicije 676.192,31 evra, od tega je 670.880,98 evra sredstev 
sofinanciranih iz ESRR in slovenskega proračuna, 5.311,33 evra pa iz lastnih virov. 

Dela morajo biti končana najpozneje 31. decembra 2022. 

Dnevni center Komen

Namen projekta »Dnevni center Komen« je vzpostavitev enote, ki bo namenjena za 
zagotavljanje dnevnih oblik varstva za osebe, starejše od 65 let. Novovzpostavljena 
enota dnevnega centra bo lahko sprejela 14 oseb ter jim bo zagotavljala druženje in 
kakovostno preživljanje prostega časa. 

Stavba, v kateri bo urejen dnevni center, se trenutno ne uporablja in kot taka potencialno 
pomeni nastanek degradiranega območja v Občini Komen, kar je pomembno tudi z 
vidika ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, stavba namreč stoji v okolju 
spomeniško zaščitenega borovega gozda in območja Natura 2000. 

Pogodba o sofinanciranju je bila sklenjena 19. novembra 2020. Vrednost investicije znaša 
349.046,94 evra, od tega je 347.844,30 evra sredstev sofinanciranih iz ESRR in slovenskega 
proračuna, 1.190,00 evra pa iz lastnih virov. 

Dela bodo predvidoma končana najpozneje 31. decembra 2022. 

DOSEŽKI
Skrb za starejše sodi med prednostna področja delovanja ministrstva, zato pospešeno 
krepimo investicije v gradnjo novih kapacitet in obnovo obstoječih, s katerimi bomo starejšim 
zagotovili celostno in čim bolj kvalitetno oskrbo. 

02

01



Novogradnja dnevnega centra 
in začasnih namestitev v DU Gradišče

Namen projekta »Novogradnja dnevnega centra in začasnih namestitev« je razširitev 
dejavnosti doma in izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce z dograditvijo prizidka 
in vzpostavitvijo samostojne enote z lastnim vhodom in vertikalnimi povezavami, v 
kateri se bodo zagotavljale skupnostne oblike socialnega varstva v sklopu dnevnih oblik 
varstva in zagotavljanja začasnih namestitev za osebe, starejše od 65 let. 
Novovzpostavljena enota dnevnega centra bo lahko sprejela 14 oseb, enota za začasne 
namestitve pa 10 oseb.

Pogodba o sofinanciranju je bila sklenjena 22. aprila 2021. Vrednost investicije v tekočih 
cenah je 1.346.295,26 evra, od tega je 1.277.291,27 evra sredstev sofinanciranih iz ESRR in 
slovenskega proračuna, 69.003,99 evra pa iz lastnih virov.

Dela morajo biti končana najpozneje 31. decembra 2022. 

Izgradnja doma starejših občanov (DSO) 
»Jezerca« 

04
Občina Bovec namerava investirati v izgradnjo doma starejših občanov (DSO) »Jezerca« 
na lokaciji ob zdravstvenem domu in lekarni v Bovcu. Objekt bo namenjen bivanju in 
oskrbi starejših občanov za 64 uporabnikov. Upravljanje doma naj bi prevzel Dom 
upokojencev Nova Gorica. 

Predvidena investicija bo financirana s proračunskimi sredstvi RS v višini 5.120.000,00 
evra in s proračunskimi sredstvi Občine Bovec v višini 681.240,07 evra. Skupni znesek 
investicije znaša 5.801.240,06 evra. Terminski plan investicije je določen do leta 2023. 

Energetska sanacija DU Gradišče05
Namen projekta je izvedba potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in 
energetsko upravljanje objekta Dom upokojencev Gradišče za funkcionalno izboljšanje 
in povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov obratovanja in 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

Celotna investicija je vredna 1.357.884,77 evra, od tega je nepovratnih sredstev 522.276,51 
evra (Kohezijski sklad (85 %) in slovenska udeležba (15 %)).

Pogodba o sofinanciranju je bila sklenjena 20. maja 2020. 

03



Novogradnja dnevnega centra 
in začasnih namestitev v DU Gradišče

Skupnostni center Nova Gorica06
Upravičenec je Mestna občina Nova Gorica, s katero je MDDSZ sklenil pogodbo 
o sofinanciranju operacije »Skupnostni center Nova Gorica – II. faza«. Glavna cilja 
investicijskega projekta sta celovita ureditev in obnovitev Skupnostnega centra Nova 
Gorica, ki zajema rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta (»poslovni objekt z 
bivšim samskim domom«) ter novogradnjo v skupni neto tlorisni površini 1.137,2 m2.

Namen projekta je krepitev deinstitucionalizacije v Sloveniji, tj. zagotovitev 
infrastrukture, ki bo omogočila samostojnejše bivanje oseb, ki potrebujejo 
dolgotrajno oskrbo in pomoč. 

V okviru investicije, ki jo je financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, je bila vzpostavljena infrastruktura za stanovanjski skupini za osebe z 
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, ki bosta lahko skupaj 
sprejeli do 12 oseb (v drugem nadstropju objekta). 

Investicija se je financirala v okviru dogovora za razvoj regij in je znašala 1.342.990,22 evra. 
Financirana je bila iz več virov: 

• 476.720,61 evra Mestna občina Nova Gorica,

• 350.000,00 evra Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (80 % 
ESRR in 20 % slovenska udeležba v kohezijski politiki) za sofinanciranje bivalnih enot/
stanovanjskih skupin,

• 316.780,61 evra EZTS-GO za izvedbo sorazmernega deleža Info Točke in Centra za 
duševno zdravje v okviru projekta Interreg IT-SLO Salute-Zdravstvo,

• 199.489,00 evra Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna sredstva).

Večgeneracijski center Goriške – 
Svetla stran življenja 

07
Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja je sofinanciran v okviru javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov na podlagi Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt 
poteka od leta 2017 in se bo končal 30. septembra 2021. Letno zagotavlja več kot 1.500 
ur, namenjenih druženju in informiranju obiskovalcev, poleg tega pa se v okviru tega 
izvede več kot 2.500 ur dejavnosti, ki jih obišče več kot 1.000 uporabnikov. Tem center 
nudi brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter 
medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. 

Vrednost projekta je 574.999,99 evra za obdobje od leta 2017 do 30. septembra 2021 (ESS).



Center za družine Mirenski Grad 08
V Občini Miren - Kostanjevica smo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vsebin centrov 
za družine v letih 2017–2020 kot javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov 
za družine v letih 2021–2025 financirali oziroma financiramo vsebino centra za družine z 
naslovom Center za družine Mirenski Grad – Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote. Centri za družine so prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno 
krepitev družbenih vlog posameznika, podpora pri lažjem usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja, izboljšanju medsebojnih odnosov in starševskih kompetenc ter prostor 
za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

PROJEKT LAS - ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA

Na OS Nova Gorica so v tem letu zaključili s projektom ‘Odpravljanje neskladij pri iskanih 
poklicih na trgu dela’, katerega nosilec sta bili območna Obrtno-podjetniška zbornica in 
Severno Primorska gospodarska zbornica. Projekt je naslavljal deficitarne poklice kuhar, ličar/
avtomehanik, elektrotehnik, oblikovalec kovin. Projekt, ki sta sofinancirala Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 % ESRR, 20 % SLO), je pomemben 
prispevek k doseganju specifičnih ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu 
sonca. Glavni izziv je razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti. Projekt je vključeval aktivnosti 
za vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva podpornih institucij, analizo potreb po 
iskanih kadrih na trgu dela ter izvedbo kratkih izobraževalnih filmov ter delavnic in svetovanj z 
uporabo promocijskih filmov. Cilj projekta je bil izboljšanje rezultatov poslovanja podjetij preko 
zagotavljanja ustreznih kadrov za delodajalce in podjetja, kar jim bo omogočilo razvijanje novih 
produktov in storitev ter širitev na nove trge in na nove ciljne skupine. 

PRIVABLJANJE MLADIH V REGIJO

Zaposlitev je eden od ključnih dejavnikov, ki omogočajo mladi osebi, da se osamosvoji. Mladi 
so predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj opredeljeni kot ranljiva skupina na trgu dela, 
zato so ena izmed prednostnih ciljnih skupin programov aktivne politike zaposlovanja (APZ). 
Ukrepi za mlade so usmerjeni v dodatna usposabljanja za trg dela, progami za spodbujanje 
zaposlovanja pa spodbujajo zaposlovanje mladih za nedoločen čas. Slovenija že od leta 2014 
izvaja Jamstvo za mlade, to je pobudo EU, da se vsaki mladi osebi v štirih mesecih po nastanku 
brezposelnosti oz. prehodu na trg dela omogoči usposabljanje, pripravništvo ali zaposlitev. 

Dodatna sredstva za pomoč mladim pri zaposlovanju so predvidena tudi v okviru novih finančnih 
instrumentov EU – Sklada za okrevanje in odpornost in novega kohezijskega instrumenta 
ReactEU. V okviru obeh skladov ministrstvo načrtuje intenzivnejšo obravnavo brezposelnih 
mladih in spodbujanje čim hitrejšega prehoda mladih v zaposlitve za nedoločen čas. 

Predvideno je tudi nadaljevanje izvajanja regijskih štipendijskih shem. 

V izvajanje regijske štipendijske sheme v goriški regiji je vključenih 46 podjetjih oziroma 
delodajalcev. Za goriško regijo je bilo za ta namen v okviru evropske kohezijske politike 
načrtovanih 2.113.588,16 evrov, od tega je na dan 31. 6. 2021 bilo porabljenih 1.218.406,08 evrov in 
v shemo vključenih 372 štipendistov. 



TRG DELA

V evidenci brezposelnih oseb je bilo na območni službi Nova Gorica konec julija 2021 
prijavljenih 2.726 oseb. V letošnjem prvem polletju se je v evidenco prijavilo kar 44 % manj 
oseb kot lani, do polletja se je tako število brezposelnih znižalo na raven iz konca leta 2019. V 
prvem polletju letos je bilo zabeleženih 45 % več zaposlitev kot v enakem obdobju  lani, medtem 
ko se je v celotni Sloveniji število zaposlitev povečalo za 17,6 %. 

Od maja 2020 do maja 2021 je bilo za vse ukrepe izplačanih približno 43 milijonov evrov, in sicer 
za dobrih 15 tisoč oseb oziroma 2 tisoč poslovnih subjektov. Interventni ukrepi so nedvomno 
ublažili rast števila brezposelnih.

Od januarja do julija 2021 je bilo v ukrepe ‘Aktivne politike zaposlovanja’ vključenih 608 oseb, 
med njimi:
• 360 v ukrep ‘Usposabljanje in izobraževanje’, 
• 174 v ukrep ‘Spodbude za zaposlovanje’ (od tega 128 v ‘Zaposli.me’),
• 74 v ukrep ‘Kreiranje novih delovnih mest’ (od tega 74 v ‘Javna dela’). 

1. Usposabljanje in izobraževanje

Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 46,8

Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mlade 67,5

Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 56,2

Vključitev oseb v podporne in razvojne programe 65,9

Delovni preizkus 83,4

Usposabljanje na delovnem mestu 65,6

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 82,8

Delež izhoda v zaposlitev iz programov usposabljanja in izobraževanja 
v letih 2016 - 2020

2. Spodbude za zaposlovanje

Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 63,0

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 68,2

Delež ohranjenih zaposlitev, vključenih v programe subvencionirane 
zaposlitve v letih 2016 – 2019

v %

v %
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DOSEŽKI
Aplikacija eDavki01

Prek mobilne aplikacije eDavki lahko podjetniki oddajajo vloge za prejemanje 
protikoronskih pomoči in spremljajo stanje svojih davčnih obveznosti. S prilagoditvijo 
sistema eDavki je bila vzpostavljena tudi vsa potrebna tehnična infrastruktura za preprosto 
in hitro unovčevanje turističnih bonov. Na območju Goriške regije je bilo unovčenih za več 
kot 11 milijonov evrov turističnih bonov iz leta 2020. Največ jih je bilo unovčenih v občini 
Bovec. Bonov iz leta 2021 je bilo do zdaj skupaj unovčenih za okoli pol milijona evrov. 
Največ ponovno v občini Bovec. 

Na območju goriške regije je bilo 

unovčenih za več kot 
11 milijonov evrov turističnih 

bonov iz leta 2020

Enotni zakladniški račun02
Enotni zakladniški račun države (EZRD) omogoča, da se prosta denarna sredstva vseh 
subjektov javnega sektorja združujejo na enem računu, kar zagotavlja učinkovit pregled 
nad javnofinančnimi tokovi in učinkovitejše upravljanje. Subjekti javnega sektorja z 
vključitvijo v EZRD pridobijo možnost črpanja ugodnih likvidnostnih in kratkoročnih 
posojil za različne namene do enega leta, možnost črpanja ugodnih virov financiranja do 
treh let za evropske projekte, poenostavitve računovodskih evidenc, negativne obresti pa 
niso breme občinskega proračuna. 

Pokrivanje likvidnostnih primanjkljajev, tj. črpanja posojil iz sistema EZRD, uspešno 
koristita Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Občina Idrija. Subjekti 
ohranijo avtonomijo nad poslovanjem in izvrševanjem proračuna. Trenutno je v sistem 
EZRD od 13 občin Goriške regije vključena le Občina Idrija. 

Na ministrstvu za finance prednosti sistema EZRD občinam proaktivno predstavljamo. 
Pričakujemo, da se bo za vključitev v sistem odločilo še več občin.



Podravska regija je v letu 2020 
in v prvi polovici leta 2021 prejela 

od tega za odpravo posledic 
epidemije 142,02 milijona evrov

171,29  milijonov €

6.405 
podjetij in samostojnih podjetnikov v 
podravski regiji je prejelo pomoč za 

odpravo posledic covida-19

1.971
kmetijskih gospodarstev

 je prejelo pomoč za odpravo 
posledic covida-19

Višje povprečnine04
Državljanom želimo zagotoviti enake možnosti ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zato 
smo v letu 2020 dvignili povprečnino za dobrih 34 evrov na osebo v primerjavi z letom 
prej, v letu 2021 pa še za dodatnih 4,24 evra na 628,20 evra. 

Goriška regija je v letu 2020 prejela 

6,29 milijona evrov več 
sredstev kot v letu 2019. 

Državne pomoči03
Državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu epidemije covida-19 so namenjene 
blažitvi socialnoekonomskih učinkov ob izbruhu epidemije. Goriška regija je v letih 2020 
in 2021 prejela 171,29 milijona evrov državnih pomoči, od tega za odpravo posledic 
epidemije 142,02 milijona evrov. Med največjimi prejemniki so upravičenci v občinah 
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Bovec, Renče-Vogrsko in Idrija. Pomoč za odpravo posledic 
epidemije covida-19 je prejelo 6.405 podjetij in samostojnih podjetnikov ter 1.971 kmetijskih 
gospodarstev (največ vinarski sektor).

Z državnimi pomočmi smo spodbudili gospodarsko dejavnost in preprečili povečanje 
brezposelnosti, ki v Sloveniji tako ostaja pod povprečjem Evropske unije in območja evra.



Investicije v proračunu za leto 202105
Iz veljavnega Načrta razvojnih programov 2021–2024 je razvidno, da je na območju Goriške 
regije načrtovanih 33 projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna. Ocenjena vrednost teh 
presega 5 milijonov evrov. 

26 milijonov evrov
rekonstrukcija in prenova ceste 

Želin–Dolenja Trebuša

22 milijonov evrov 
sanacija plazov, brežin in ceste 

Grahovo–Klavže

rekonstrukcija ceste 
Bača–Dolenja Trebuša

sanacija pregrade Vogršček s 
pripadajočimi objekti

rekonstrukcija ceste 
Kanal–Lig

izgradnja obvoznice Most na Soči 
in obvoznice Tolmin

vzpostavljanje kolesarskega 
omrežja Nove Gorice

izgradnja bazena v športnem 
parku Nova Gorica

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak 
je marca letos podpisal pogodbo o 

sofinanciranju izgradnje pokritega bazena 
in njegove okolice v Novi Gorici. 

(foto: Občina Nova Gorica)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko je letos maja 

odobrila 2 milijona evrov evropskih sredstev za 
projekt »Izgradnja poslovno-ekonomske 

cone Nova Gorica-Kromberk«.
(foto: Facebook MO Nova Gorica)
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DOSEŽKI
Cestna infrastruktura 01

Dolžina državnega cestnega omrežja v Goriški regiji znaša 734,68 km s priključki (729,63 
km brez priključkov), kar predstavlja 10,9 % državnega cestnega omrežja. 

Državnih cest v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo je 688,65 km (11,6 % omrežja 
glavnih in regionalnih cest), medtem ko je avtocest in hitrih cest 40,98 km (6,7 % omrežja 
AC in HC). Prevladujejo regionalne ceste v obsegu skoraj 300 km.

OBVOZNICA TOLMIN

Investicija z veliko razvojno vrednostjo in ciljem razbremeniti mestno središče tranzitnega 
prometa se bo predvidoma začela graditi v drugi polovici leta 2021. Zgradili bomo 
obvoznico, dolgo 1,5 km. Na njej bodo štiri križišča, most čez Tolminko ter podhod za 
kolesarje in pešce. 

Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Tolmin sta julija podpisala sporazum o 
sofinanciranju izgradnje obvoznice Tolmin. Vrednost investicije je ocenjena na 
približno 11 milijonov evrov, Ministrstvo za infrastrukturo bo prispevalo 10.146.992,27 evra, 
Občina Tolmin pa 748.047,47 evra. 

V sporazumu sta stranki določili, da Direkcija RS za infrastrukturo prevzame pripravo 
tehnične in investicijske dokumentacije, odkupe nepremičnin, pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izbiro izvajalca del ter izvedbo odmere zgrajene infrastrukture po končani 
gradnji. 

BOVEC-PREDEL

Poteka rekonstrukcija ceste Predel–Bovec (do naselja Log pod Mangartom). Dela, ki 
bodo predvidoma končana v drugi polovici leta 2021, vključujejo poleg obnove vozišča 
tudi ureditev opornih in podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja ter cestne 
signalizacije in opreme. Pogodbena vrednost del je 4,7 milijona evrov. 



PRESTAVITEV REGIONALNE CESTE 
SOLKAN–GONJAČE V OBČINI BRDA

Projekt prestavitve ceste Solkan–Gonjače (mimo naselja Kojsko) je razdeljen na dve 
fazi. Prva faza vključuje izgradnjo krožnega križišča v Kojskem. Prva etapa druge faze 
vključuje prestavitev regionalne ceste Solkan–Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje, 
druga etapa pa prestavitev ceste Solkan–Gonjače (mimo naselja Kojsko). 

Za celoten odsek trase (obe fazi) so podpisane gradbene pogodbe v skupni vrednosti 5,8 
milijona evrov. Konec gradnje je predviden konec leta 2022.

Oživitev smučišča Kanin02
Oživitev smučišča Kanin je za regijo izjemnega turističnega pomena. To smučišče ima 
namreč edino v Sloveniji smučarske terene nad 2.000 metrov nadmorske višine, povezano 
pa je tudi z italijanskim smučiščem Sella Nevea (Nevejski preval). 

Vlada je opredelila sanacijo kabinske žičnice kot projekt nacionalnega pomena, ki bo 
sofinanciran s sredstvi EU v višini nekaj manj kot 6 milijonov evrov. 

Na področju evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) je regija po višini dodeljenih 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj na prebivalca v potrjenih projektih najuspešnejša 
v Sloveniji. V Dogovor za razvoj Goriške regije 2014–2020 je vključenih 10 projektov v skupni 
vrednosti 48,4 milijona evrov, kar je 410 evrov na prebivalca regije. Posebej omenjamo 
izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica-Kromberk, pri kateri bo 5,9 milijona evrov 
namenjenih izgradnji prometne, komunalne, vodne in energetske infrastrukture v coni. 

Na območju Goriške regije delujejo štiri lokalne akcijske skupine: LAS dolina Soče, LAS s Ciljem, 
LAS v objemu sonca in LAS Vipavska dolina. V obdobju 2014–2020 je bilo odobrenih 45 lokalnih 
projektov v skupni vrednosti 2,2 milijona evrov. Eden od njih je ureditev Trga Kontrada v Občini 
Kanal ob Soči, projekt pa je sočasno z drugimi dejavnostmi okrepil tudi razvoj mladinskega 
turizma v občini in dolini Soče.

Tolmin
(foto: AdobeStock / Andrey Shevchenko)



NAČRTOVANI PROJEKTI

Četrta razvojna os (Gorenja vas–Cerkno)01
Ker sedanje povezave med Gorenjsko in Severno Primorsko niso dobre, je treba pristopiti 
k izgradnji četrte razvojne osi. Potek trase je bil obravnavan v dveh koridorjih – severni kot 
novogradnja in južni kot modernizacija obstoječe cestne povezave. Na podlagi sklepov 
izdelane tehnične, okoljske, prostorske in ekonomske preveritve izvedljivosti variant na trasi 
četrte razvojne osi med Cerknim in Hotavljami je bilo z Ministrstvom za okolje in prostor 
dogovorjeno, da se priprava državnega prostorskega načrta nadaljuje po novi zakonodaji. 

S cestno povezavo na četrti razvojni osi bomo izboljšali prometne razmere, zagotovili 
višjo kakovost življenja lokalnega prebivalstva in boljše pogoje za gospodarske družbe 
zaradi skrajšanja potovalnih časov. Izhodiščna vrednost v nacionalnem razvojnem 
programu znaša okvirno 135 milijonov evrov.

Izgradnja obvoznice Kanal ob Soči02
Državna cesta skozi Kanal poteka preko mostu skozi sicer tudi zaščiteno Trško jedro, kar 
preveč prometno obremenjuje tako območje. Tudi zaradi vedno večje prometne obremenitve 
pričakujemo v Kanalu čim prejšnjo izgradnjo obvoznice, da se ohrani ta edinstvena kulturna 
dediščina. 

Projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo obvoznice Kanal sta izdelana, na 
terenu je izvedena parcelacija, geodetska odločba je dokončna. Sledijo odkupi zemljišč in 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Vrednost gradnje je ocenjena na 6,5 mio evrov.

Železniška postaja Most na Soči 
(foto: AdobeStock / Andrey Shevchenko)

Solkan
(foto: AdobeStock / marcin jucha)



Železniška infrastruktura03
Prestavitev lokacije železniškega postajališča Šempeter pri Gorici z gradnjo triangla 
med progovnim odsekom cepišče Šempeter–Vrtojba–državna meja–Gorica in železniško 
progo Nova Gorica–Sežana

Projekt zajema gradnjo železniškega loka (triangl) v Šempetru pri Gorici, ki bi omogočal promet 
vlakov brez menjave smeri oz. direktno vožnjo vlakov s postaje Vrtojba v smeri postaje Volčja 
Draga (Sežana). Hkrati z gradnjo triangla bo izvedena tudi prestavitev postajališča Šempeter 
pri Gorici s trenutne lokacije v bližino bolnišnice. Izdeluje se investicijska dokumentacija in 
pripravljajo podlage za izvedbo javnega naročila za izbor projektanta, dela pa bi predvidoma 
lahko začeli izvajati v letu 2022.

Nadgradnja železniške postaje Most na Soči

Na železniški postaji Most na Soči prihaja ob prihajanju avtovlakov do dolgotrajnega 
manevriranja. Investicija zajema spremembo povezave tirov, da bodo avtovlaki lahko z 
bohinjske strani pripeljali neposredno na prvi tir, kjer je mogoč dovoz vozil nanj. Trenutno se 
pripravlja javno naročilo za projektiranje in izvedbo.

Kolesarsko omrežje Severne Primorske04
Investicijski projekt zajema širše območje Severnoprimorske regije. V regijo je vključenih 13 
občin, in sicer Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal, Brda, Nova Gorica, Šempeter-
Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava. 

Projekt obravnava ureditev kolesarskih povezav v skupni dolžini cca 170 km. Državne 
kolesarske povezave lahko potekajo v okviru javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo 
za javni cestni promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture. 
Glede na navedeno bo ureditev kolesarskih povezav v Severnoprimorski regiji kar najbolj 
izkoriščala obstoječo infrastrukturo. 

Direkcija RS za infrastrukturo je leta 2018 na podlagi opravljenih terenskih ogledov 
naročila izdelavo elaborata začasne prometne ureditve za vzpostavitev začasnega vodenja 
kolesarskega prometa po povezavah državnega kolesarskega omrežja Severne Primorske. 
Začetek izvedbe označitve kolesarskih povezav je odvisen od sklenitve sporazumov z vsemi 
upravljavci infrastrukture, po kateri bodo potekale kolesarske povezave.



 



Turizem ob Bohinjski progi 05
Bohinjska proga služi potrebam lokalnega prebivalstva, vse bolj pa podpira tudi turizem 
in s tovornim prometom pomaga gospodarstvu. Prav gotovo spada med najprivlačnejše 
regionalne proge, ki povezuje območje Julijskih Alp z obalo Jadranskega morja. Ima kar 28 
predorov, pet galerij in 65 mostov. Bohinjski predor z dolžino 6.327 metrov je še danes najdaljši 
železniški predor v Sloveniji. Solkanski most z glavnim lokom s svetlobno odprtino 85 metrov 
pa je največji železniški kamniti most na svetu! Z Bohinjsko progo se povezuje tudi t. i. Kraška 
proga. Na njej je na poti proti Štanjelu najbolj strm odcep slovenskega železniškega omrežja. 
Tu vlak premaga vzpon 26 promilov. Bohinjska proga je kot del Poti miru od Alp do Jadrana 
– dediščina prve svetovne vojne vpisana na Unescov poskusni seznam svetovne dediščine.

Najlepše doživetje Bohinjske proge je izlet z muzejskim vlakom. Slovenske železnice vožnjo 
po Bohinjski progi povezujejo tudi z drugimi izletniškimi cilji, npr. v Goriška brda. 

Lonely Planet je Bohinjsko progo uvrstil visoko na seznam najboljših železniških potovanj na 
svetu.

Bohinjska proga je zelo priljubljena med pohodniki in kolesarji – ob koncih tedna, zlasti 
v lepem vremenu, se v posameznem vlaku pelje tudi do 60 koles.

Modernizacija Bohinjske proge 06
Do posodobitve naj bi prišlo v naslednjih 10 letih. Vrednost investicije je ocenjena na 200 
milijonov evrov. Interes za izgradnjo prihaja tudi s strani Češke, Avstrije in Bavarske. 

Infrastruktura in turizem bosta imela prednost pri predlogih, ki so jih Ministrstvu za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko poslale občine, predvsem ob upoštevanju zelenega prehoda in 
zelene mobilnosti.

Za oživitev bohinjske proge si že več let prizadevajo tudi v Evropskem združenju za 
teritorialno sodelovanje, kjer so na to temo pripravili tudi študijo.

Načrtuje se ureditev cestne povezave 4. razvojne osi, to je povezave osrednje Slovenije čez Idrijo 
in navezavo na Novo Gorico. V regiji so ustanovili posvetovalno delovno telo oziroma strateško 
skupino za 4. razvojno os, ki je sestavljena iz županov, ki so že začeli usklajevati vsebino v okviru 
regijskega razvojnega sveta in sveta regije. Letos se bo začela graditi tudi tolminska obvoznica. 

Nadaljevalo se bo delo na daljinskih kolesarskih povezavah, in sicer na relacijah Idrija–
Tolmin–Bovec in Nova Gorica–Tolmin. Projektirajo se tudi posamezni odseki na relaciji Vipava–
Ajdovščina, pri čemer dela na nekaterih odsekih že potekajo. Končni cilj je povezava omenjenih 
poti s kolesarskimi potmi v Avstriji in Italiji, saj se tako krepi tudi kolesarski turizem. 



DRSI načrtuje vzpostavitev več kot 100 km kolesarskih povezav (neločenih kolesarskih poti). 
Za večino povezav se poskušajo uporabiti obstoječe maloprometne ceste, na prometnejših 
cestah in varnostno kritičnih odsekih se gradi infrastruktura. Podrobnosti bi moral sporočiti DRSI. 
Prek mehanizma Dogovor za razvoj regij je predvidena gradnja 14,85 km novih ločenih 
kolesarskih površin. Glede na zahtevnost terena je vrednost projektov 20 mio evrov, ki v 
določenih primerih vključujejo tudi rekonstrukcijo vzporedne državne ceste. Cena gradnje 
ločene kolesarske infrastrukture znaša 1,35 mio evrov na km. 

fff

V okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb je v višini 2,6 mio evrov dodatno predvideno 
sofinanciranje več odsekov gradnje ločene kolesarske infrastrukture in pločnikov in 
mobilnostnega centra v Novi Gorici. Finančno sta bila podprta tudi sistema izposoje javnih 
koles (Nova Gorica, Idrija).

Turizem je tudi sicer strateško področje regije in se prepleta z vsemi zgoraj navedenimi področji. 
Regija ustvarja več kot milijon nočitev letno in ta dejavnost se hitro razvija. Upad v letu 2020 je 
sicer znašal 31 %, predvsem zaradi zmanjšanja števila prihodov tujih gostov, ki jih je v strukturi 
nočitev nekaj več kot polovica. Najuspešnejše turistično podjetje v regiji je HIT d. d., obraz regije 
je Ana Roš, poseben pečat najslikovitejši pokrajini daleč naokoli pa dajejo briški vinarji.

V novogoriškem delu oziroma predvsem na relaciji Nove Gorice in Ajdovščine smo priča zelo 
propulzivni gospodarski rasti, zato se v regiji osredotočajo na internacionalizacijo podjetij zunaj 
Republike Slovenije oziroma izvoz blaga in storitev iz Republike Slovenije s koriščenjem bližine 
Italije in zmogljivosti Luke Koper, obenem pa na zapolnitev poslovnih con in vzpostavitev sistema 
upravljanja teh. 

Nadaljevala se bodo dela na Kaninu. Glede na načrtovane potrebe obnove in dodajanja 
zmogljivosti žičniške infrastrukture smo zagotovili sredstva za gorske centre, ker želimo 
spodbujati njihovo delovanje 365 dni na leto, pri čemer ima Kanin prav poseben potencial. S

redstva za prenovo žičniške infrastrukture smo zagotovili v okviru programa REACT. Dodatna 
sredstva za infrastrukturo in investicije v gorske centre zagotavljamo tudi v okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost, manjkajoče investicije se bodo lahko pokrile tudi iz večletnega 
finančnega okvira EU, predvsem v sklopu investicij v turistično infrastrukturo. 

Prek mehanizma Dogovor 
za razvoj regij je predvidena 

gradnja 14,85 km novih 
ločenih kolesarskih površin. 
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DOSEŽKI
Projekti Programa razvoja podeželja 2014-2020 
vključno s projekti lokalnih akcijskih skupin 
(LEADER/CLLD)

01

Gre za primere uspešnega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev iz kar treh evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (ESI) s pristopom LEADER/CLLD. Ukrep LEADER je 
orodje za spodbujanje skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. 
Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, 
tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prednostnih nalogah 
in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev 
lokalnega območja. 

LAS Dolina Soče obsega območje štirih občin – Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin v 
severnemu delu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. Območje je znano po bogati 
kulturni in naravni dediščini, je pomembna turistična destinacija in prostor, od koder 
izhajajo številni tradicionalni proizvodi in izdelki. Kljub temu je to zaradi odročne lege in 
slabo izkoriščenih razvojnih priložnostih problemsko območje. LAS Dolina Soče ima za 
programsko obdobje 2014–2020 na voljo 3,5 milijona evrov sredstev.

Projekti za sobivanje z velikimi zvermi v Alpah 02
Projekt je namenjen usklajevanju dejavnosti za sobivanje volka s človekom na 
območju Alp. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) bo nadaljeval dejavnosti na področju 
zaščitnih ukrepov, ključni bodo ustanovitev volčjih intervencijskih skupin s pooblaščenci za 
škode, spremljanje plenskih vrst z ocenjevanjem vpliva in prenova strateških dokumentov 
za volka v RS (strategija in akcijski načrt, usposabljanje pripadnikov policijskih enot za 
preprečevanje nezakonitega lova, sodelovanje pri izvajanju dodatnih dejavnosti pri 
monitoringu volka). ZGS bo aktivno vključen v pripravo protokolov v zvezi s prevencijo 
in komunikacijskih dejavnosti z bistvenimi poudarki na sobivanju. Projekt se dopolnjuje 
z ukrepi Skupne kmetijske politike in ukrepi za preprečevanje škod po velikih zvereh. In 
sicer je bil v Goriški regiji na podukrepu 4.1 Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in 
trajnosti kmetijskih gospodarstev, podprt en upravičenec v višini 28.878 EUR odobrenih 
sredstev, ki je kot strošek uveljavljal ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih 
živali oz. postavitev obor za rejo gojene divjadi.



Predstavitev projekta LAS: 

Revitalizacija prostora in uma (REVITUM) 03
Projekt REVITUM so lokalni partnerji vzpostavili, ker so na območju Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Dolina Soče zaznali na eni strani potrebo po revitalizaciji kmetijskih površin 
in odstranjevanju tujerodnih sort, na drugi pa potrebo po spodbujanju naseljevanja ljudi v 
odročne vasi. Za izvedbo projekta je bilo namenjenih skoraj 190.000 evrov Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V okviru projekta je bilo urejenih 8 ha pašnih površin, izvedeno pa je bilo tudi 
izobraževanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja. Poleg ureditve 
in ograditve pašnih površin na Kuku so posejali pšenico pod vasjo Potoki ter poskusno 
zasadili trto in oljke. Načrtuje se tudi vzpostavitev namakalnega sistema, ki bi se napajal z 
vodo iz starega rezervoarja iz leta 1916. 

V Drežnici je tako ponovno oživljen objekt, v katerem je bila nekoč trgovina Kmetijske 
zadruge Tolmin. Občina Kobarid je kupila zgornje nadstropje, ki jo danes uporablja 
krajevna skupnost. Spodnji del, v katerem je urejen mesni predelovalni in prodajni obrat, 
pa je danes v lasti Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja. Projekt prenove objekta 
v Drežnici je eden od dobrih primerov, kako ohranjati kmetijske panoge. Velik izziv 
območja je veliko število majhnih kmetij, za katere pomeni predelava mesa ogromno 
investicijo. V ta namen so uredili skupni obrat, ki rejcem zagotavlja reden odkup mesa in 
ponuja možnost večanja tropov. 

LAS Dolina Soče ugotavlja, da je turistom potrebno zagotoviti tudi ponudbo lokalnih 
izdelkov (lokalna hrana, domači izdelki, ipd.), ki so na voljo, če se želi ohraniti domače 
ponudnike. Ob tem si na območju LAS prizadevajo za povezovanje turističnih kmetij, 
lokalne ponudbe, tematskih poti v celovit pristop oz. ponudbo. Prepoznali so pomembnost 
kolektivnih blagovnih znamk, zato se je na območju uspešno uveljavila kolektivna 
blagovna znamka Dolina Soče. 

Las v objemu sonca – 

Mladinski center Štaloni na Dobrovem04
V Brdih vzpostavljamo nov mladinski center, ki ga potrebuje območje lokalne 
akcijske skupine (LAS). Z njim bo med drugim omogočen razvoj ponudbe raznovrstnih 
izobraževalnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih prostočasnih dejavnosti. 

Glavna cilja projekta sta izboljšanje razvoja prej navedenih dejavnosti in dvig kakovosti 
življenja tamkajšnjih prebivalcev. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi projekta, so 
predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli, stari od 25 do 60 
let. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega 
kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski 
center Nova Gorica). Neposredni učinek projekta bo torej vzpostavljen in delujoč mladinski 
center, ki bo pokrival celotno območje Občine Brda in sosednjih LAS občin. 



Predstavitev projekta LAS: Spajanje okusov dolina Soče 
(RIB’CA)05

Problematika nizke potrošnje sladkovodnih rib se na območju LAS Dolina Soče rešuje 
s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). LAS poudarja, da je bilo 
potrebno veliko spodbujanja na terenu, saj je ribiški sklad v tem programskem obdobju 
prvič vključen v CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Glavna naloga vodilnega 
partnerja je usmerjanje projektnih idej, kar je pripomoglo k razvoju projektov. Projekt 
predstavlja uspešen primer oblikovanja novega kulinaričnega produkta – Soški namaz, to 
je ribji namaz s koščki dimljene postrvi iz ribogojnice Faronika Tolmin in tolminske skute 
iz Mlekarne Planika. Soški namaz je bil po izboru bralcev Financ in portala Agrobiznis v 
spletnem glasovanju  na natečaju 2020 izbran za najboljše živilo. Namaz je uspešno prodrl 
v večje trgovske centre, prijavitelj projekta (Mlekarna Planika) pa se zavzema za prodor 
v šole, vrtce ter druge javne zavode. Vodilo pri oblikovanju namaza je bila le uporaba 
domačih lokalnih proizvodov z dodatkom začimb ter brez uporabe konzervansov.

Projekt tako zagotavlja dodano vrednost, spodbuja inovacijo v vseh fazah dobavne verige 
na področju akvakulture in uvaja nov proizvod (ribji namaz), prek katerega se bodo 
razvijali novi načini uporabe. Inovativen je z vidika povezovanja poslovnega subjekta s 
področja akvakulture (Faronika d. o. o.), odkupa lokalnih surovin in poslovnega subjekta 
s področja mlekarstva in sirarstva (Mlekarna Planika d. o. o.) ter z uvajanjem novega 
proizvoda v dobavne verige. S projektnimi dejavnostmi promoviramo uporabo lokalnih 
rib v kulinariki, s promocijskimi dejavnostmi pa spodbujamo prodajo v sklopu prireditev 
in organiziranih dogodkov.

Za izvedbo projekta je  namenjenih slabih 57.000 EUR sredstev Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. Projekt se izvaja v treh fazah in bo predvidoma zaključen do 
31. 12. 2021.

(foto: AdobeStock / master1305)



Mlekarna Planika07
Mlekarna Planika je v programskem obdobju Programa razvoja podeželja 2014–2020 
investirala v različne naložbe, in sicer v tehnološko posodobitev opreme hleva in mlekarne 
in v zamenjavo postaje CIP (Cleaning in Place, gre za sistem pranja notranjih površin cevi, 
posod in druge opreme).

Mlekarna Planika Kobarid pomemben delež mleka pridobiva na svojem ekološkem 
posestvu Bogata v Bovcu. Tam so v okviru sredstev Programa razvoja podeželja 
(PRP) 2014–2020 namestili novo molzišče, ki omogoča beleženje podatkov o količini, 
pretoku in prevodnosti mleka. Nova oprema nudi enakomerno obremenitev vseh seskov. 
Vsakršna nepravilnost v mleku oz. molži hitro opozori molznika, ki lahko takoj ukrepa. 
Naložba v nove sesne gume in ocevje ter cisterno za zbiranje mleka nudi ustrezno higieno 
mleka in hitro hlajenje na želeno temperaturo. Pranje je avtomatizirano in tako ni odvisno 
od človeškega dejavnika. Naložba je omogočila natančno doziranje krmil posamezni kravi 
molznici glede na njeno mlečnost in druge potrebe. Uvedli so tudi sistem Cowscout, s 
katerim spremljajo pojatev in zdravje živali. Program ves čas zbira podatke o vedenju živali 
(meri čas krmljenja, čas prežveka, neaktivnost živali …) in analizira morebitne spremembe. 
Podatki se prek spletnega vmesnika prenašajo na računalnik, tablico ali pametni telefon, 
kar omogoča sprotno spremljanje stanja živali. Posodobljen sistem je računalniško voden. 

Z naložbami smo v Mlekarni Planika zagotovili tudi manjšo porabo čistil, vode in 
delovnega časa, doseženi pa sta tudi večja varnost živali in zaposlenih v mlekarni in 
bistveno boljša varnost za okolje. 

(foto: Mlekarna Planika)



Predstavitev projekta LAS: 
Oživljanje starega mestnega jedra Tolmin08

V Občini Tolmin problematiko zamiranja starih mestnih jeder rešujejo tudi s pomočjo 
sredstev lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR). Vzpostaviti želimo pogoje za razvoj poslovnih idej s poudarkom 
na okolju starega mestnega jedra Tolmina in oživitvi drugih območij. V ta namen se 
izvajajo dejavnosti, kot so prirejanje tematskih večerov, organizacija podjetniških delavnic 
in izobraževanj, izvajanje nakupa urbane opreme in posodobitev zunanje ureditve, oddaja 
površine na trgu gostincu z lokalno ponudbo. 

Središče Tolmina se sicer oživlja prek različnih virov financiranja, saj je območje k 
obnovi pristopilo celostno. Občini je v okviru tega projekta izvedla tudi arhitekturno 
študijo starega mestnega jedra, saj se teži k temu, da bi bilo to kar najprijaznejše za 
obiskovalce in obrtnike, ki tam delajo, oz. želijo spodbuditi tudi prihod kakšnega novega 
obrtnika ali podjetnika. Študija je med drugim zajela tudi prostor, na katerem je trenutno 
tržnica. V prihodnosti načrtujejo posodobitev tržnice, ki bo prilagojena današnjim 
potrebam. Prenova te bo sicer del drugega projekta iz EKSRP Podeželje in dediščina v 
dolini Soče (vodilni partner LAS Dolina Soče).

V okviru ESRR sofinanciramo tudi številne dogodke, namenjene revitalizaciji območja. 
Eden izmed njih je znani Frika fest, poimenovan po friki, tradicionalni posoški jedi. Gre 
za jed iz tolminskega sira, ki je že skoraj pozabljena. V preteklosti se je promovirala 
z dogodkom praznik frike, ki pa je počasi zamiral, frika pa je izgubljala prepoznavnost 
na trgu. Lokalno prebivalstvo je iskalo način, s katerim bi jo ponovno oživili in prenesli 
v ponudbo vseh lokalnih gostiln, zato so oblikovali dvodnevni festival, ki sovpada s 
prigonom živine z okoliških planin . Festival danes združuje dva tradicionalna dogodka, 
se pravi kmečki praznik tolminskih kmetij in praznik frike. Velika promocijska kampanja 
zajema izdelavo celostne grafične podobe, oglaševanje, izdelavo promocijskega gradiva. 
Dvodnevni festival je eden izmed dogodkov, s katerim staro mestno jedro dolgoročno 
oživi. Iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso tako poskušamo dvigniti produktivnost in 
konkurenčnost, hkrati pa dosegati boljše okoljsko upravljanje in okoljsko učinkovitost. 
Vrednost investicije je nekaj čez 191.000 EUR.

Tolmin (foto: AdobeStock / bepsphoto)
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Novi izobraževalni programi01
Šolski center Nova Gorica v enoti Strojna, prometna in lesarska šola za šolsko leto 
2021/2022 razpisuje nov izobraževalni program Pomočnik v tehnoloških procesih. 
Gre za program nižjega poklicnega izobraževanja, ki v regiji povečuje ponudbo in izbiro 
programov za vpis novincev.

Šola je ta program predlagala, ker ima tudi prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo. 
Program je namreč precej podoben drugim programom, ki jih že izvaja. Poleg tega 
šola na ravni srednjega poklicnega izobraževanja izvaja veliko podobnih programov s 
področja strojništva, v katerih lahko dijaki, ki bodo končali program nižjega poklicnega 
izobraževanja Pomočnik v tehnoloških procesih, nadaljujejo svoje izobraževanje.

Za vpis v šolsko leto 2019/2020 smo prav tako na predlog šole Šolskega centra Nova 
Gorica namesto programa Vrtnar razpisalo nov program Gospodar na podeželju. Po 
navedbah šole gre za širši in veliko bolj zaposljiv program. Predlog je dala v skladu z 
interesi delodajalcev (zadruge, vinske kleti, velike kmetije), ki so navajali, da ni delavcev 
v kmetijstvu, ki bi znali skrbeti za sadno drevje, trto, kletarjenje, delati s kmetijsko 
mehanizacijo. V skladu s tem je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šoli 
prisluhnilo že za vpis v šolsko leto 2019/2020 in razpisalo program Gospodar na podeželju.

V Goriški regiji je razvejana mreža osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol. 16 osnovnih matičnih 
osnovnih šol s podružnicami obiskuje skupno 7.493 učenk in učencev. V regiji deluje šest 
srednješolskih zavodov, od teh je eden zasebni, izvajajo pa 46 izobraževalnih programov, ki 
jih je v minulem šolskem letu obiskovalo 4.007 dijakinj in dijakov. V regiji delujeta ena javna 
višja strokovna šola in ena zasebna, ki sta imeli v minulem šolskem letu vpisanih 220 študentk 
in študentov. Kar 77 % dijakinj in dijakov se je v minulem šolskem letu šolalo v domači regiji.

V Goriški regiji imajo sedež tudi trije zasebni visokošolski zavodi, zasebni univerzi Univerza 
v Novi Gorici in Nova univerza ter Samostojni visokošolski zavod Fakulteta za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici.

V študijskem letu 2020/2021 je bilo v študijske programe, ki se izvajajo v Goriški regiji, vpisanih 
1.430 študentov.



Več kot 6 milijonov evrov za investicije 
v vrtce in osnovne šole02

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje znanost 
in šport objavilo februarja 2021, in Sklepa vlade o zagotovitvi dodatnih sredstev za namen 
sofinanciranja investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 8. julija 2020 bodo občine 
Goriške regije prejele skupaj 6.123.876,15 evra za sedem projektov, in sicer za štiri 
investicije v vrtce in tri investicije v osnovne šole.

Občina Ajdovščina bo prejela 1.144.355,09 evra za projekt 
izgradnje večnamenske gimnastične dvorane Osnovne šole 
Danila Lokarja Ajdovščina

01

Občina Brda bo prejela 733.242,35 evra za novo enoto 
Vrtca Dobrovo02

Občina Idrija bo prejela 1.172.667,07 evra za 
gradnjo vrtca v Spodnji Idriji03

(foto: Facebook stran OŠ Danila Lokarja)



Občina Bovec bo prejela 726.555,65 evra za projekt izgradnje 
športne dvorane v Bovcu04

Občina Miren-Kostanjevica bo prejela 1.193.865,13 evra 
za izgradnjo prve faze osnovne šole v Mirnu05

Mestna občina Nova Gorica bo prejela 468.152,67 evra 
za projekt Vrtec Grgar 07

Občina Vipava bo prejela 685.038,19 evra za projekt
 prizidka k otroškemu vrtcu v Vipavi.06

(foto: Občina Bovec)

Idejna zasnova novega vrtca v Grgarju 
(foto: MO Nova Gorica)



Smela raziskovalna dejavnost 
Univerze v Novi Gorici04

Univerza v Novi Gorici sodeluje kot slovenski predstavnik (vozlišče) v ESFRI-projektu 
Cherenkov Telescope Array (CTA), v projektu pa sodeluje tudi Institut »Jožef Stefan«. V 
okviru projekta bo zgrajen observatorij za meritve kozmičnih visokoenergijskih 
gama žarkov.

Observatorij CTA bo sestavljen iz dveh delov: severni del bo zgrajen v La Palmi (Kanarski 
otoki, Španija), južni pa v kraju Paranal (puščava Atacama, Čile). S partnerji iz Italije je 
skupina Univerze v Novi Gorici vpeta v razvoj polprevodniških detektorjev svetlobe 
za teleskope Čerenkova. Z raziskavami in razvojem v svojih laboratorijih v Sloveniji bo 
prispevala k razvoju in izdelavi detektorskih sklopov ter k izgradnji observatorija.

CTA je kot ena od prioritet ESFRI vključena tudi v Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 
2011–2020 in bo tudi v naslednje. Vključenost v CTA je za slovenske raziskovalce na 
področju astrofizike izjemno pomembna, saj jim omogoča sodelovanje pri raziskavah 
najbolj energijskih procesov v vesolju.

Univerza v Novi Gorici (foto: www.ung.si)



Investicijsko vzdrževalna dela in interventna dela03
Interventna dela in planirana investicijsko vzdrževalna dela na srednjih šolah, dijaških 
domovih in zavodih v letu 2021 v Goriški regiji znašajo v skupni višini 254.797,88 EUR, in 
sicer: 

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA 
interventna zamenjava okvarjenih svetil v višini 5.244,65 EUR in investicijsko 

vzdrževalna dela (restavriranje vhodnih realčnih vrat na gimnaziji, restavriranje 

vhodnih vrat na poklicni šoli in sanacija sanitarij v višini 15.021,45 EUR, 

skupaj v višini 20.266,10 EUR

01

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
interventni nakup dostavnega vozila v višini 22.250,01 EUR in investicijsko vzdrževalna 

dela (zamenjava požarnih vrat in sanacija prezračevanja v arhivu, odstranitev 

salonitnih plošč s strehe telovadnice, sanacija talnih oblog, sanacija sanitarij in 

stenske keramike, sanacija tlakov na hodniku, dokončanje učno izdelovalnega 

laboratorija) v višini 82.281,77 EUR, skupaj v višini 104.531,78 EUR

02

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
investicijsko vzdrževalna dela (sanacija strehe) v višini 80.000,00 EUR03

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN 
USPOSABLJANJE VIPAVA
investicijsko vzdrževalna dela (sanacije strehe in sanitarij, namestitev klime in 

delno sanacijo najbolj poškodovanih tlakov) v višini 50.000,00 EUR

04

Po desetih letih je vlada objavila javni 
razpis za sofinanciranje občinskih naložb v 

osnovne in glasbene šole ter vrtce.
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Protipoplavna zaščita01
Ministrstvo za okolje in prostor izvaja dejavnosti na področju zmanjšanja poplavne 
ogroženosti ljudi in njihovega premoženja, in sicer na porečju Vipave in potoka Potok, 
v skupni vrednosti skoraj 15 milijonov evrov. 

Za Goriško regijo je za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja voda v 
letnem načrtu za leto 2021 predvideno skoraj 3 milijone evrov. Za izvedbo sanacijskih del 
kot posledice škodljivega delovanja voda zaradi ekstremnih hidroloških dogodkov je v 
letošnjem letu iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih 1,2 milijona evrov.

Sanacija pregrade na zadrževalniku Vogršček02
Nadaljuje se sanacija zadrževalnika Vogršček. V okviru sanacije pregrade bo 
izveden predor dolžine 144 m s tremi cevmi. Dve se bosta uporabljali za talni izpust, 
ena pa bo namenjena za namakanje in oroševanje. V sklopu sanacije bosta izvedeni tudi 
rekonstrukcija in dograditev obstoječega odvzemnega mesta, tako da bo omogočen 
odvzem vode za namakanje na štirih ravneh. Gradbena dela se bodo predvidoma 
končala spomladi 2022. Pogodbena vrednost del znaša skoraj 10 milijonov evrov, od tega 
kmetijsko ministrstvo zagotavlja 3,8 milijona evrov, ministrstvo za okolje in prostor pa 
okoli 6,2 milijona evrov iz Sklada za vode.

Zadrževalnik Vogršček (foto: GOV.SI)



Oskrba s pitno vodo03
Na področju javne oskrbe s pitno vodo se do konca leta 2023 izvajata dva projekta. 
S projektom »Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na 
vodovodnem sistemu Mrzlek v Občini Renče-Vogrsko« bo boljša oskrba z vodo 
omogočena 3.560 prebivalcem. 

Vrednost sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada je 1,5 milijona evrov. To znaša 
približno 340 evrov na prebivalca v občini. Odelocenjena vrednost tega pa 2,6 milijona 
evrov. S projektom »Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-
Skuk v Občini Ajdovščina« bo na območju izboljšana javna oskrba s pitno vodo za 16.517 
prebivalcev, na vodovod pa bo na novo priključenih 399 oseb. Vrednost sofinanciranj 
iz sredstev Kohezijskega sklada je 3,6 milijona evrov.

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih 

živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini04
Namen projekta so ohranjanje, izboljšanje in obnova habitatov živalskih in rastlinskih vrst 
na območjih Natura 2000 v Vipavski dolini in na Vipavskem robu. Gre za vzpostavitev 
pretočnosti rokava reke Vipave, ureditev mlak za dvoživke in izvedbo ukrepov za 
izboljšanje habitata za vidro. 

Za podporo tem naravovarstvenim ukrepom se ureja okoli 40 km dolga učna pot ob 
reki Vipavi, ki bo obiskovalce preusmerila iz najbolj obremenjenih in občutljivih območij 
Vipavske doline. Vrednost projekta je ocenjena na 3,3 milijona evrov.

Reka Vipava (foto: AdobeStock / bepsphoto)



Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Soče06

V Goriški regiji se izvajata dva projekta. Po izvedenem projektu Aglomeracija Kromberk 
v Mestni občini Nova Gorica bo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
priključenih dodatnih 443 gospodinjstev in devet dejavnosti. Vrednost sofinanciranja 
iz sredstev Kohezijskega sklada znaša 2,4 milijona evrov. V Občini Miren Kostanjevica sta 
predvideni izgradnja 742 m fekalne kanalizacije ter vzporedna rekonstrukcija meteorne 
kanalizacije in vodovoda. Višina sofinanciranja znaša 231.000 evrov.

Zaščita pred zemeljskimi plazovi 05
V Goriški regiji poteka sanacija številnih zemeljskih plazov, in sicer plazu Slano Blato nad 
Lokavcem v Občini Ajdovščina, plazu Stovže nad Logom pod Mangartom in podora v 
Srpenici v Občini Bovec, plazu Strug nad Kosečem v Občini Kobarid, plazu na območju 
naselja Grahovo v Občini Tolmin, plazu Šmihel nad Ozeljanom in plazu Gradišče nad 
Prvačino v Mestni občini Nova Gorica. Skupna vrednost sanacij je ocenjena na 27,1 
milijona evrov. 

Za financiranje sanacijskih ukrepov nekaterih plazov je do leta 2025 predvidena tudi 
uporaba sredstev EU iz Načrta za okrevanje in obnovo v skupni vrednosti približno 11,2 
milijona evrov, in sicer za plaz Slano Blato nad Lokavcem, plaz Stovže nad Logom pod 
Mangartom in plaz Gradišče nad Prvačino. Sofinanciranje znaša približno 320 evrov na 
prebivalca v regiji.
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Selitev Finančnega urada Nova Gorica 
v skupne prostore

01
Ministrstvo za javno upravo je junija 2021 podpisalo pogodbo za nakup nedokončanih 
poslovnih prostorov v skupni velikosti 4.281,86 m2 v stavbi Eda centra v Novi Gorici, s čimer 
bomo trajno rešili prostorsko problematiko Finančnega urada Nova Gorica. Združitev 
finančnega urada, ki trenutno deluje na dveh med seboj precej oddaljenih lokacijah, 
bo s selitvijo v skupne prostore omogočila boljšo organizacijo dela in lažje vodenje 
urada. Selitev v mestno središče je tudi v interesu lokalne skupnosti, saj bodo imeli 
prebivalci z umestitvijo urada v neposredno bližino drugih državnih in lokalnih ustanov 
lažji dostop do storitev državne uprave.

Prenova stavbe Upravne enote Nova Gorica02
Z investicijami v stavbo na Trgu Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici, kjer ima sedež tudi 
upravna enota, želimo izboljšati energetsko učinkovitost stavbe ter s tem zmanjšati 
stroške obratovanja, ohranjati kulturno dediščino in izboljšati pogoje zaposlenim in 
strankam. Tretjino poslovnih prostorov v stavbi zaseda upravna enota, zato je Ministrstvo 
za javno upravo leta 2020 sofinanciralo obnovo strehe, v prihodnjih dveh letih pa je (pod 
pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine) zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti 
načrtovana tudi menjava stavbnega pohištva (okna in vrata).

Dvig povprečnine občinam03
Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala kar za 40 evrov. Zdaj 
znaša 628,20 evrov. Povprečnina se je v tem mandatu povečala dvakrat. Najprej aprila 
2020 s takratnih 589,11 evra na 623,96 evra (tako so občine že v letu 2020 prejele kar 73 
milijonov evrov več sredstev od načrtovanih, kar pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev 
za sofinanciranje občinskih investicij na 51 milijonov evrov). S podpisom Dogovora o 
povprečnini med vlado in združenji občin za leti 2021 in 2022 pa se je povprečnina zvišala 
na 628,20 evra.



Zakon o finančni razbremenitvi občin04
Z ZFRO smo občine finančno in administrativno razbremenili, hkrati pa so se povečali tudi 
nekateri njihovi prihodki. Zakon občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov 
evrov prihrankov. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov. 

Država je med drugim od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso 
zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog družinskega pomočnika 
in financiranje nalog mrliško pregledne službe.

Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki je odslej plačljiva 
tudi za notarje.

Občine smo administrativno razbremenili, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje 
njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih 
potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je plačevanje 
prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb. 

Gre za rezultate odličnega sodelovanja na medinstitucionalni ravni, sodelovanja med 
državnimi organi in občinami v okviru delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo je v 
tem mandatu ustanovil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Zakon občinam na letni ravni 
prinaša več kot 70 milijonov 

evrov prihrankov.



Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev05
Dostop do upravnih enot je otežen zaradi nastalih okoliščin, povezanih z epidemijo 
bolezni covida-19, preobremenjenosti in povečanega obsega dela. Omogočili smo 
dodatna začasna prijavna mesta, na katerih si prebivalci lahko uredijo e-identiteto, 
na nekaterih upravnih enotah ob sredah podaljšali delovni čas, upravne enote kadrovsko 
krepimo in vzpostavljamo klicni center za stranke. 

Na Goriškem je delovni čas ob sredah podaljšan do 18. ure na UE Nova Gorica. V 
poletnih mesecih, ko je bil interes strank največji, pa je UE Nova Gorica omogočala 
pridobitev digitalnega potrdila in mobilne identitete smsPASS tudi ob četrtkih, ko sicer 
ni uradnih ur. 

Podpis Dogovora o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022 (foto: Skupnost občin)
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Ministrstvo za zunanje zadeve s pomočjo mreže veleposlaništev in konzulatov ščiti 
in uveljavlja interese slovenskega gospodarstva v tujini. V okviru tega ministrstvo 
nudi podporo pri prodoru na tuje trge več uspešnim podjetjem iz Goriške regije. 
Mednarodno aktivna podjetja, ki jih MZZ podpira pri prodoru na tuje trge, so: Intra 
Lighting, Incom, c-Astral, Arctur in Pipistrel. 

Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru gospodarske diplomacije pomaga priznanim 
slovenskim podjetjem pri vzpostavljanju stikov z državami po vsem svetu. Tako je podjetju 
Pipistrel pomagalo pri vzpostavitvi stikov z Indijo, Dansko in Madžarsko.  

Letos se je dansko ministrstvo za obrambo odločilo, da bo danska vojska (kot prva 
vojska na svetu) za usposabljanje pilotov uporabljala letala brez emisij. Odločili so 
se za ultralahko letalo na električni pogon Velis Electro slovenskega podjetja Pipistrel. 
Septembra letos bo podjetje Pipistrel podpisalo sporazum o tehnološkem sodelovanju 
z madžarskim podjetjem Genevation Aircraft. Podjetje C-Astral izdeluje katapultirana 
zračna brezpilotna plovila za uporabo v vojski, kmetijstvu, gozdarstvu, kartografiji in 
vremenoslovju itd. in je prek sistema gospodarske diplomacije vzpostavilo stike s partnerji 
iz več držav po svetu. 

Dosežki slovenskih podjetij iz goriške regije so odlično izhodišče za gospodarsko 
diplomacijo pri nadaljnji promociji slovenskega gospodarstva na področju visoke 
tehnologije in obnovljivih virov energije v svetu.

Ministrstvo za zunanje zadeve si v okviru gospodarske diplomacije prizadeva 
tudi za spodbujanje znanstveno tehnološkega sodelovanja z drugimi državami. 
Primer uspešnega sodelovanja na tem področju je vzpostavitev sodelovanja med 
kitajsko akademijo znanosti, Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v 
Ljubljani, slovenskim podjetjem Arctur in kitajskim podjetjem Sugon. Memorandum o 
znanstveno-raziskovalnem sodelovanju je bil podpisan v sklopu zasedanja slovensko-
kitajske medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje, ki ga je organiziralo Ministrstvo 
za zunanje zadeve. Na podlagi memoranduma je bil na Fakulteti za računalništvo in 
informatiko odprt slovensko-kitajski virtualni laboratorij za zelo zmogljivo računalništvo. 
Z vzpostavitvijo sodelovanja je Arctur postajal evropski center za podjetje Sugon, iz 
katerega bo to koordiniralo vse dejavnosti za Evropo.



Za Goriško regijo je značilna tesna povezanost Slovencev z obeh strani meje. V 
italijanski avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini živi danes okoli 80.000 Slovencev, 
ki jo bogatijo s svojo razvejano kulturno in športno dejavnostjo, prav tako pa so politično 
prisotni v italijanskem senatu ter deželnih in občinskih telesih.

Slovenska manjšina ima aktivno vlogo pri krepitvi čezmejnih odnosov na političnem, 
kulturnem in gospodarskem področju. Je največja in najbolje organizirana med 
slovenskimi manjšinami v sosednjih državah, vendar se kljub temu spopada z 
demografskim upadom, ki ga pospešujeta tiha asimilacija in šibko gospodarstvo. Njen 
obstoj, delovanje in razvoj so tesno povezani s podporo obeh držav.

Sodelovanje se z vključevanjem v evropske projekte še krepi, saj so posamezne organizacije 
Slovencev iz avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine vključene v standardne in 
strateške projekte Interreg. V okviru standardnih projektov, ki se izvajajo po Programu 
sodelovanja Interreg Slovenija-Italija 2014–2020, so sodelovale pri treh projektih: Fish-
Agro Tech, Lighting solutions in Eduka 2. Pri strateškem projektu Primis pa sodeluje 10 
projektnih partnerjev. Povezovanje obmejnih občin, ki skupaj kandidirajo za pridobitev 
evropskih sredstev, je ključno, saj z bogatenjem turistične ponudbe in ureditvijo cestnih 
povezav med kraji na obeh straneh meje ustavljajo izseljevanje mladih.

Občini Gorica in Nova Gorica sta se uspešno povezali v skupni kandidaturi za Evropsko 
prestolnico kulture 2025, projekt, v katerega se želijo aktivno vključiti tudi pripadniki 
slovenske manjšine. S Slovenci v Italiji s projekti sodelujejo tudi nekatera društva in 
organizacije iz slovenske Goriške regije, med drugim Knjižnica Franceta Bevka, Primorski 
tehnološki park, Kinoatelje, Kulturno društvo Nit, Občina Kobarid.



Primorski tehnološki park povezuje uspešna in inovativna podjetja z raziskovalno sfero 
ter ustvarja optimalne pogoje za zagon, razvoj in rast podjetij. Eden izmed projektov je 
vseslovenski projekt POPRI, tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi, v 
katerega so vključili učitelje in dijake slovenskih šol v Italiji. Kinoatelje deluje v Italiji in Sloveniji 
ter združuje prireditveno in izdajateljsko dejavnost, raziskovanje in zbiranje, video- in filmsko 
produkcijo. Posebno pozornost posveča filmski vzgoji mladih iz širšega goriškega prostora. 
Kulturno društvo Nit je dejavno na področju povezovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu. 
Deluje na področju kulturnih dejavnosti in ohranjanja slovenskega jezika, sodeluje z drugimi 
društvi v zamejstvu, prireja glasbene in likovne dogodke, literarne in pravljične večere, 
razstave, literarne delavnice in izdaja knjige.

(foto: Primorski tehnološki park)
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DOSEŽKI
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije si prizadeva za decentralizacijo (so)financiranja 
kulture ter večjo podporo ohranjanju in krepitvi kulture v lokalnih okoljih. V letu 2021 bo 
ministrstvo za kulturo izdatno finančno podprlo razvoj kulturne in medijske krajine v goriški 
regiji. Sredstva bo namenilo za področja javne kulturne infrastrukture, javnih kulturnih 
dejavnosti, spomeniško-varstvenih projektov in medijev.

Pomembna novost letošnjega leta, ki povečuje možnosti za vlaganja v izboljševanje 
pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti, je javni poziv za sofinanciranje nujnih programov 
na področju kulture. Po tem pozivu so sredstva pridobile tri goriške občine – občina Nova 
Gorica, mestna občina Nova Gorica in občina Kanal ob Soči. 

Na letnem javnem projektnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev 
v letu 2021 je sredstva v višini 217.435,47 evra prejelo pet goriških izdajateljev medijev. 

V letu 2021 bo ministrstvo za kulturo s 180.000 evri sofinanciralo nakup novega 
bibliobusa za Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. V naslednjem kratkoročnem obdobju 
načrtuje nakup novega bibliobusa tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka. Državno 
sofinanciranje nakupa bibliobusov do vključno leta 2027 omogoča Zakon o zagotavljanju 
sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi, in sicer v skupni višini 
do 150.000 evrov letno. 

Ministrstvo za kulturo zagotavlja ohranjanje nepremične kulturne dediščine tudi na 
območju goriških občin. V spomeniško-varstvenem projektnem razpisu za leti 2021 in 2022 
je odobrenih 22 projektov v višini 612.627,22 evra, med drugim za grad Dobrovo, grad 
Rihemberk in park Lanthierijeve graščine v Vipavi.

NAČRTOVANI PROJEKTI
Ministrstvo za kulturo si bo še naprej prizadevalo zagotoviti ustrezna sredstva za področje 
kulture. Poleg tega se je začel letos izvajati poseben projekt, t. i. kulturni evro, ki izvajalcem 
kulturnih dejavnosti odpira možnosti za dodatna finančna sredstva. 

Ker pa se ministrstvo zaveda, da so sredstva evropske kohezijske politike ključna razvojna 
sredstva tudi na področju kulture, se trudi zagotoviti finančna sredstva tudi v okviru 
kohezijskih programov VFO21-27. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi predvidenih dodatnih 
finančnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. V prihodnjih letih bodo občine lahko 
pridobile investicijska sredstva predvsem za projekte, ki bodo povezovali kulturno dediščino 
in javno kulturno infrastrukturo s turizmom.  

Letos ima ministrstvo rekordni 
proračun za kulturo, največji doslej v 

zgodovini samostojne Slovenije.
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DOSEŽKI
Investicijsko vzdrževanje01

V letu 2020 smo uspeli izkoristiti 12 % več sredstev EU od načrtovanega in zagotoviti 
dodatna sredstva. Pospešili smo investicijska vlaganja v pravosodne sisteme. 

Investicije, ki potekajo v ali na stavbah pravosodnih organov v Goriški regiji:

• Ministrstvo za pravosodje je leta 2017 kupilo prostore na Rejčevi 7 v Novi Gorici, 
kjer je sedež okrajnega sodišča. V letošnjem letu je predvidena zamenjave 
dotrajanega ogrevalnega in hladilnega sistema (trenutno poteka izdelava projektne 
dokumentacije). 

• V letošnjem letu je predvidena obnova kotlovnice v objektu Okrajnega sodišča v Idriji.

• Za stavbo, v kateri posluje Okrajno sodišče v Tolminu, je predvidena izvedba obnove 
objekta, vključno s potresno sanacijo. Prihodnje leto bo naročena analiza potresne 
ogroženosti stavbe, ki bo pokazala, kako obsežna sanacija je potrebna.

Dostopnost in prijaznost pravosodja02
Z digitalizacijo pravosodja smo zagotovili dostopnejši pravosodni sistem. Javne dražbe, 
zaslišanja in glavne obravnave lahko ljudje danes opravljajo dobesedno z domačega kavča. 
V okviru operacije Učinkovito pravosodje (operacijo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada) pravosodne deležnike opremljamo 
z videokonferenčno opremo. Tako je v okviru naročila nove videokonferenčne opreme 
v letošnjem letu predvidena tudi menjava opreme v veliki razpravni dvorani Okrožnega 
sodišča v Novi Gorici in oprema srednje velike razpravne dvorane Okrajnega sodišča v 
Novi Gorici.



Probacija03
Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi 
pomoč, varstvo in nadzor, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v 
skupnost, hkrati pa se sledi tudi cilju zagotavljanja večje varnosti družbe. Bistveno je, 
da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, ter da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz 
družbenega okolja in družbenih odnosov.

Uprava za probacijo (UPRO) je na območju Goriške regije v letošnjem letu odprla 
dislocirano enoto probacijske enote Koper. Izboljšan dostop do probacijske službe 
omogoča lažje izvajanje nadzorov in izvajanja probacijskih nalog. Sodelovanje z izvajalci 
sankcij na omenjenem področju je zelo kakovostno in strokovno. Sicer pa na Goriškem 
opažamo predvsem povečanje problematike odvisnosti in družinskega nasilja, zato je na 
tem območju izrazita potreba po medinstitucionalnem povezovanju, da bi se povečala 
učinkovitost reševanja te problematike. UPRO ima sicer na območju PE Koper sklenjenih 
122 sporazumov ki urejajo izvrševanje dela v splošno korist, od tega na območju goriške 
statistične regije 53 (43,4 %). 

Največ sporazumov je sklenjenih z nevladnimi organizacijami (15 = 28,3 %), lokalno 
samoupravo (12 = 22,6 %) ter socialno varstvenimi organizacijami in vzgojno 
izobraževalnimi organizacijami (po 10 = 18,9 %). 

Sledijo podpisani sporazumi s humanitarnimi organizacijami (4 = 7,5 %) ter po eden (1,9 %) 
s komunalnimi podjetji in zdravstvenimi zavodi. 

(foto: Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici)
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