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BDP
PRIHODKI

GOSPODINJSTEV INVESTICIJE JAVNI DOLG

+ 2,1 % + 3,4 % + 12,1 % + 3,5 %

+ 1,2 % + 10,1 % + 6,8 % + 7,4 %

+ 1,4 % + 6,2 % + 3,6 % + 18,9 %

- 0,1 % + 0,7 % + 1,3 % + 14,4 %

- 1,3 % - 0,2 % + 6,9 % + 20,1 %

- 1,1 % - 0,9 % - 1,9 % + 13,6 %
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Slovenija je med zmagovalkami epidemije, 
ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo.

vir: The Economist



DOHODNINA
leta 2021 v primerjavi z 2020

BLOKE
+ 0,01 mio €

CERKNICA
+ 0,01 mio €

ILIRSKA BISTRICA 
+ 0,01 mio €

LOŠKA DOLINA 
enako kot 2020

PIVKA
+ 0,01 mio €

POSTOJNA
+ 0,09  mio €

Primorsko–notranjska regija je v 
letu 2021 prejela 37,07 milijona evrov 

dohodnine, kar je 0,09 milijona evrov več 
sredstev kot v letu 2020, ko smo prvič v 

tem mandatu zvišali povprečnino.
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NOTRANJE 
ZADEVE
Aleš Hojs
minister za notranje zadeve



Povračilo obmejnim občinam zaradi 
povečanega nadzora državne meje

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo v letu 2021 zagotovili 3,5 milijona evrov za enkratno 
povračilo stroškov vsem občinam ob zunanji schengenski meji. Občinama ob zunanji 
schengenski meji v Primorsko-notranjski regiji (občini Ilirska Bistrica in Loška dolina) je bilo 
tako lani izplačanih več kot 416.000 evrov.

Za primerjavo: v letu 2020 smo občinama ob zunanji schengenski meji v Primorsko-notranjski 
regiji (občini Ilirska Bistrica in Loška dolina) povrnili skoraj 350.000 evrov za stroške: 

• obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji,  
• obnove občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske 

meje,  
• postavitve dodatnih virov razsvetljave in tehničnih sredstev,  
• večje varnosti občanov.  

Nadaljevanje uspešnega boja proti 
nezakonitim migracijam

Na tem območju je največ nezakonitih migracij na območju Ilirske Bistrice, kjer Policija 
redno zagotavlja pomoč lokalni policijski postaji z dodatnimi patruljami specializiranih enot 
za nadzor državne meje, pri varovanju državne meje pa vseskozi sodeluje tudi Slovenska 
vojska.

Policisti so pri svojem delu zelo učinkoviti, na to kaže tudi veliko število prijetih nezakonitih 
prebežnikov (na območju Policijske postaje Ilirska Bistrica je bilo v letu 2021 prijetih 1636 
nezakonitih prebežnikov, leta 2020 pa 2081). Prav tako na tem področju beležimo veliko 
število prijetih tihotapcev in oseb, ki so nudile pomoč pri nezakonitem prehodu meje. 



Uspešno preprečujemo fiktivne 
prijave prebivališča

Z novelo Zakona o prijavi prebivališča, ki se je začela uporabljati 27. junija 2021, smo 
vnovič uvedli krajevno pristojnost. To pomeni, da posameznik lahko prijavi stalno ali 
začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se 
prijavlja. Upravne enote razmere na svojem območju poznajo, lažje sledijo prijavam na svojem 
območju, hkrati pa se ne more več zgoditi, da posameznik, ki s prijavo na eni upravni enoti 
ne uspe, to opravi drugje. Ob vsaki prijavi prebivališča uradna oseba preveri tudi podatke o:

• dejanski rabi (ki mora biti stanovanjska oziroma namenjena nastanitvi, tako se 
onemogoča prijave na naslove poslovnih in drugih prostorov), 

• uporabni površini in
• številu že prijavljenih oseb na tem naslovu.

Od 27. junija 2021 do 31. januarja 2022 so upravne enote Primorsko-notranjske regije (Cerknica, 
Ilirska Bistrica in Postojna) uvedle dva nova skrajšana postopka zaradi neizpolnjevanja 
pogojev za prijavo prebivališča. Hkrati je na teh upravnih enotah v reševanju 42 klasičnih 
postopkov ugotavljanja prebivališča in postopkov preverjanja resničnosti prijave.

Ureditev prometne problematike na 
območju Občine Ilirska Bistrica
Med turistično sezono kolone vozil skozi občino Ilirska Bistrica povzročajo veliko gnečo 
in številne preglavice domačinom. Lani so predstavniki Policije, Direkcije za infrastrukturo 
in Občine Ilirska Bistrica sprejeli rešitev, ki je pripomogla k zmanjšanju števila vozil in odpravila 
zastoje v naselju Novokračine ter na križišču regionalne in glavne ceste pred Jelšanami. S tem 
smo omogočili tudi lažjo mobilnost lokalnemu prebivalstvu. Policija je ob vikendih poostrila 
nadzor na tem območju in glede na kadrovske možnosti zagotavljala ustrezno pretočnost na 
mejnem prehodu Jelšane, vendar so v turistični sezoni velikokrat čakalne dobe nastajale tako 
zaradi povečanega prometa osebnih vozil kot tudi postopkov hrvaških varnostnih organov 
ob vstopu v Hrvaško. Zaradi omejitve tovornega prometa prek mejnih prehodov Starod in 
Jelšane posebnih težav ali zastojev v preteklem letu Policija ni beležila.

Minister Aleš Hojs ob obisku Občine Minister Aleš Hojs ob obisku Občine 
Ilirska Bistrica. (foto: MNZ)Ilirska Bistrica. (foto: MNZ)



NAČRTOVANI PROJEKTI

Investicije

V okviru investicijskega vzdrževanja objektov Policije je letos predvidena pridobitev projektne 
dokumentacije za izgradnjo parkirišč na lokaciji Policijske postaje Postojna in postavitev 
ojačevalcev signala v regijskem parku Snežnik. V okviru črpanja sredstev EU je letos 
predvidena izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri ograditvi zunanjega igrišča 
s povezovalnim hodnikom in nadstrešnico na lokaciji Centra za tujce Postojna.

Nove osebne izkaznice

Od 28. marca 2022 bomo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni 
izkaznici začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice. Še vedno bo posameznik vlogo 
za osebno izkaznico vložil osebno, in sicer na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji 
ali na katerem koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, 
z razliko, da se bosta ob vlogi za izdajo osebne izkaznice poleg fotografije državljanu od 
dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzela tudi dva ploska prstna odtisa. 

Novela zakona podaljšuje uporabo osebnih izkaznic, ki jim je oziroma jim bo potekla 
veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022. Pretečeno osebno izkaznico lahko državljan 
uporablja kot dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Republike 
Slovenije. Uporaba osebne izkaznice pa ni mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil 
na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali EMŠO, ali če mu 
je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici 
ne izkazuje več njegove prave podobe. Prehajanje državne meje pa s pretečeno osebno 
izkaznico ni mogoče.

Osebnih izkaznic, ki se trenutno izdajajo, po 28. marcu 2022 ne bo treba menjati z novimi, saj 
veljajo do poteka njihove veljavnosti.

V Republiki Sloveniji bo v letu 2022 potekla veljavnost skoraj 344.000 osebnim izkaznicam, 
od tega januarja več kot 16.000, februarja več kot 24.000 in marca več kot 36.000 osebnim 
izkaznicam.

Minister Aleš Hojs, direktor PVZ 
mag. Janko Boštjančič in direktorica 
Zavoda ta turizem Jana Gržinič.
(foto: PVZ)



VARNA
SLOVENIJA
mag. Matej Tonin
minister za obrambo



Na osrednjem vadišču Poček Slovenska 
vojska skrbi za dobro usposobljenost 

Območje Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna (OSVAD) ima v sistemu 
obrambe države strateški pomen. Je edino območje v Republiki Sloveniji, na katerem se 
izvajajo zahtevnejše oblike usposabljanja. Brez OSVAD Slovenska vojska ne more uresničevati 
svoje prve naloge in poslanstva, zapisanega v 37. členu Zakona o obrambi: usposabljanje in 
izobraževanje za vodenje oboroženega boja. SV je s svojo prisotnostjo v Postojni, kjer ima 
vojašnico, in aktivnostmi na OSVAD vsakdanji sestavni del življenja v širšem območju vadišča. 
Zavedamo se, da tudi naše aktivnosti vplivajo na življenje in utrip civilnega okolja, zato 
vedno stremimo k pravočasnemu obveščanju javnosti o svojih aktivnostih, ki jih izvajamo 
samostojno ali s partnerskimi vojskami.

Zaradi razveljavitve Državnega prostorskega načrta za OSVAD Poček s strani Ustavnega 
sodišča načrtujemo nov državni načrt. Ker se soočamo z nasprotovanjem civilne iniciative, 
smo se odločili, da za prostorsko ureditev območja izvedemo celovito presojo vplivov na 
okolje. 

Vrednost celotne prenove letališča je 
Za izvedbo navedenih postopkov je treba izdelati okoljsko poročilo in dodatke za presojo 
sprejemljivosti na varovana območja, za kar je ministrstvo pripravilo projektno nalogo 
in jo uskladilo z vsemi varstvenimi nosilci urejanja prostora, ki so nanjo podali predloge in 
pripombe. Na tej podlagi je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec, tako da strokovne 
podlage že nastajajo. Z omenjenimi aktivnostmi izdelave okoljskega poročila in dodatka z 
izdelavo presoje vplivov na okolje s poudarkom na ptice in izvajanjem sledilnih poizkusov 
podzemnih voda z analizami bomo nadaljevali tudi v letu 2022. 

Vaja Defender Europe 21  (Foto: KPV)



Z evropskimi sredstvi obnavljamo vojašnico 
barona Andreja Čehovina v Postojni
Vojašnica barona Andreja Čehovina v Postojni je ena najstarejših vojašnic Slovenske vojske, 
saj so jo zgradili leta 1920 za potrebe italijanske kopenske vojske. Z evropskimi sredstvi – 
pridobili smo 627 tisoč evrov - bomo vojašnico energetsko prenovili. Ministrstvo za 
obrambo bo v okviru projekta izvedlo energetsko prenovo objekta, ki ni namenjen zgolj 
vojaški, pač pa tudi civilni rabi. Natančneje, na omenjenem objektu bo izvedena dodatna 
toplotna izolacija fasade in strehe, zamenjana bodo tudi okna. Poleg tega bo vgrajen 
prezračevalni sistem z rekuperacijo, centralni nadzorni sistem, merilnik porabe električne 
energije, toplote za ogrevanje in za pripravo sanitarne tople vode, senzorskih luči na hodnikih 
in sanitarnih prostorih ter termostatske ventile. Prenovljenih bo skoraj šest tisoč kvadratnih 
metrov neto tlorisne površine.

Končno dajemo zadoščenje in priznanje invalidom 
ter svojcem žrtev v vojni za Slovenijo. 

(foto: KPV)

V preteklem obdobju smo z občino Postojna uredili obveznosti, ki jih je na podlagi različnih 
dogovorov v preteklosti dolgovalo MORS (poplačilo sofinancerskega deleža MO za izgradnjo 
Gasilsko reševalnega centra, prenos stanovanja). Z Občino smo v letu 2020 podpisali 
Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice, s katero 
smo uredili zemljiško knjižna stanja na OSVAD, pogodba se izvaja in obe strani na sestankih 
spremljamo njeno realizacijo. Na podlagi pogodbe bo nekatera zemljišča pridobila tudi 
občina (ceste in odlagališče odpadkov). Pripravljamo nov Državni prostorski načrt za vadišče 
Poček, vključno s Celovito presojo vplivov na okolje. Ministrstvo je aktivno sodelovalo z Občino 
in drugimi državnimi organi pri pripravi Vodovarstvene uredbe, kjer smo se uskladili in podali 
pozitivno mnenje.



20 MILIJONOV EVROV
za nakup opreme za pomoč ljudem 
ob naravnih nesrečah

Gre za rekorden znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito 
in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo 
namenjenih toliko evropskih sredstev.

Vsem vojnim veteranom omogočamo 
ureditev njihovega statusa.

Svojci padlih so upravičeni do odškodnine.

Zaradi njihove vere in poguma, imamo danes 
svojo državo. Naj ne bo nikoli pozabljeno!



Nova vzletna ploščad v Ilirski Bistrici za hitrejše 
in učinkovito posredovanje v primeru nesreč
Na območju občine Ilirska Bistrica je vadišče in strelišče Bač, ki je del osrednjega vadišča 
Slovenske vojske in pomeni večjo obremenjenost lokalne javne infrastrukture, zato Ministrstvo 
za obrambo sodeluje pri številnih investicijah v lokalnem okolju. Ena izmed njih je tudi 
izgradnja območja za izven letališke pristanke v Ilirski Bistrici za izvajanje helikopterske 
nujne medicinske pomoči. Ministrstvo za obrambo je prispevalo 15 tisoč evrov.

Maja 2021 sta Ministrstvo za obrambo in Občina Ilirska Bistrica podpisala Dodatek k 
Dogovoru o pogojih in načinih medsebojnega sodelovanja glede uporabe vojaške 
infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo na območju občine Ilirska Bistrica, 
ki opredeljuje tudi financiranje omenjene investicije. Namen dogovora je bil zagotoviti 
dolgoročno uporabo vojaške infrastrukture z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti. 

Sofinanciramo obnovo ceste 
Palčje – Juršče v Pivki
Leta 2021 sta MORS in Občina Pivka sklenila pogodbo o sofinanciranju investicij v lokalno 
infrastrukturo za leti 2021 in 2022. Z denarjem, ki ga obrambno ministrstvo namenja kot 
odškodnino za uporabo območja na Počku, bodo popravili precej poškodovano lokalno cesto 
Parje-Juršče.

Investicija je vredna okrog 600 tisoč evrov, MORS bo prispeval 80 % oziroma 500 tisoč 
evrov. 

Minister Matej Tonin in župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc. (Foto: MORS)Minister Matej Tonin in župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc. (Foto: MORS)



Odlično sodelovanje s 
Parkom vojaške zgodovine v Pivki

Sodelovanje med MORS in Park vojaške zgodovine (PVZ) je zelo dobro. Januarja 2021 je 
bil podpisan sporazum o sodelovanju ob 30-letnici države, ki je posebej opredeljeval 
aktivnosti ob jubileju osamosvojitve in več aktivnosti, namenjenih promociji Slovenske 
vojske in vojaških poklicev ter pridobivanju novih kadrov. Ob podpisu pogodbe je bila v 
Parku vojaške zgodovine Pivka vzpostavljena tudi nova promocijska točka Slovenske vojske. 
Na ta način še dodatno promoviramo zaposlovanje v Slovenski vojski in krepimo zanimanje 
za vojaški poklic in ostale oblike služenja domovini. Podobno sodelovanje – za promocijo 
zaposlovanja v SV - nadaljujemo tudi letos. 

Vlada je za dejavnosti Parka vojaške 
zgodovine Pivka v letih 2020 in 2021 
namenila 400.000 evrov.

Minister Matej Tonin, župan občine Pivka Robert Smrdelj in direktor PVZ Janko Boštjančič. Minister Matej Tonin, župan občine Pivka Robert Smrdelj in direktor PVZ Janko Boštjančič. (Foto: MORS)(Foto: MORS)



EVROPSKA
SREDSTVA
Zvone Černač
minister za razvoj in EU kohezijsko politiko



S sredstvi iz različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti 
in programi. V Primorsko-notranjski regiji se trenutno izvaja 262 projektov, od tega 238 
projektov v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 138,69 milijona 
evrov in 24 projektov v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti 6,46 
milijona evrov. Do konca decembra 2021 je bilo v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta 
upravičencem izplačanih 54,63 milijona evrov evropskih sredstev.

Iz naslova dogovora za razvoj Primorsko-notranjske razvojne regije je do konca programskega 
obdobja 2014–2020 v sofinanciranje vključenih devet projektov v predvideni skupni višini 
28,55 milijona evrov. Od skupno devetih projektov je bilo osem projektov potrjenih v času 
aktualne vlade. 

139 MILIJONOV EVROV
Vrednost projektov, ki se trenutno izvajajo v regiji

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica–Rodik 

Projekt je usmerjen v izboljšavo vodooskrbe na območju Brkinov. Omogočeni bosta 
hidravlična izboljšava vodovodnega sistema in priključitev na javni vodovodni sistem več kot 
10.600 prebivalcem.

Za 23,5 milijona evrov vredna projekta bo Kohezijski sklad v okviru dogovora za razvoj 
Primorsko-notranjske razvojne regije prispeval 10,51 milijona evrov.

Minister Zvone Černač na Gradu Prem Minister Zvone Černač na Gradu Prem (Foto: SVRK)(Foto: SVRK)..



Izboljšujemo gospodarski razvoj 

Z izvedenimi projekti bosta občini Postojna in Pivka, skupaj z RRA Zeleni Kras, d. o. o., 
oplemenitili gospodarski razvoj in tako izboljšali kakovost življenja občanov. Vrednost treh 
projektov znaša 4,66 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru 
dogovora za razvoj Primorsko-notranjske razvojne regije prispeval 3,49 milijona evrov. 

Poslovna infrastruktura v IOC Neverke 
Namen projekta, ki ga izvaja Občina Pivka, je, da se vzpostavi podporno okolje za rast in 
razvoj novih podjetij, kar bo vodilo v nastanek novih delovnih mest. Ureja se komunalna 
infrastruktura na območju že obstoječe industrijsko-obrtne cone (IOC) Neverke, s katero bo 
mogoča izraba zemljišč za gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti. 

Poleg ureditve primerne infrastrukture bo Občina Pivka v okviru projekta Inkubator v IOC 
Neverke vzpostavila okolje, kjer bodo lahko mlada in novonastala podjetja začela podjetniško 
pot na področju proizvodnih dejavnosti. 

Mrežni podjetniški inkubator PNR 
Občina Postojna želi s projektom ustvariti prostor v javni lasti, ki bi služil spodbujanju 
podjetništva in odpiranju novih delovnih mest. Cilj projekta je povečanje dodane vrednosti 
MSP ter izboljšanje stanja na področju zagotavljanja ustreznega podpornega okolja za razvoj 
podjetništva in podjetij v regiji. 

Minister Zvone Černač v Pivki. Minister Zvone Černač v Pivki. (Foto: SVRK)(Foto: SVRK)



Kljub epidemiji smo 
lani na letnem nivoju 
FP 14-20 počrpali 
največ #EUsredstva 
doslej. Slovenija je po 
črpanju končno nad 
povprečjem EU.

Kolesarske poti

Na območju občin Postojna in Cerknica bosta potekali izgradnja in ureditev kolesarskih 
povezav. Zgrajena bosta kolesarska pot in hodnik za pešce na relaciji Cerknica–Dolenje 
Jezero. Zaradi potrebe po varnem nadaljevanju vožnje kolesarjev na obeh koncih načrtovane 
kolesarske poti (na eni strani v Cerknico, na drugi strani skozi Dolenje Jezero) je treba izvesti 
ureditve za umirjanje prometa in zagotovitev varnosti pri souporabi skupnih prometnih 
površin za motorna vozila in kolesarje na teh dveh odsekih. 

Kolesarska pot Postojna–Hruševje–Grobišče–Zagon 
Namen investicije je izgradnja novih in povezava že obstoječih odsekov kolesarskih povezav 
v povezani sistem kolesarskih poti. V okviru projekta bo na novo zgrajenih 7,39 kilometra in 
skupno urejenih več kot 10 kilometrov kolesarskih poti. 

Skupna vrednost obeh projektov je 4,72 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj 
pa bo v okviru dogovora za razvoj Primorsko-notranjske razvojne regije zanje prispeval 1,84 
milijona evrov.



Načrti

Priložnosti za regijske projekte prinaša tudi julija potrjeni slovenski načrt za okrevanje in 
odpornost (NOO). Vlada je načrt, ki bo med pomembnejšimi vzvodi za digitalno in zeleno 
preobrazbo države, pripravila po zgodovinskem dogovoru voditeljev držav članic 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 obnovljivih 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.

KRAS.RE.VITA 
V okviru projekta za izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov na območju 
Cerkniškega jezera in Planinskega polja bo Občina Postojna uredila spodnje nadstropje 
Ravbarjevega stolpa v Planini, zadnjega ostanka Malega gradu, in njegovo okolico. Stolp 
ponuja veliko možnosti z vidika kulturne dediščine in turistične ponudbe. Vzpostavilo se bo 
več kilometrov učne poti z informacijskimi točkami. Skupna vrednost projekta je 4,73 milijona 
evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj je prispeval 3,66 milijona evrov.



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE



SKRB ZA
STAREJŠE 
Janez Cigler Kralj
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



Izboljšujemo kakovost bivanja starejših

V letu 2019 je MDDSZ sofinanciralo rekonstrukcijo podpritličja in dozidavo stopnišča z 
dvigalom v Domu upokojencev Postojna v višini 200.000,00 evrov. Dela so obsegala rušitev 
obstoječih sten, odstranitev stavbnega pohištva, celovito predelavo sanitarnih prostorov 
in povečanje skupnih prostorov na račun centralnega atrija, vključno z obnovo strojnih in 
elektroinštalacij ter fasade. Urejeni sta bili dve gospodinjski skupini za stanovalce z demenco 
in dozidano stopnišče z dvigalom, s čimer se je zagotovila neovirana notranja komunikacija 
med etažami ter boljša varnost stanovalcev. Izvedba investicije je izboljšala bivalne pogoje 
stanovalcev in delovne pogoje zaposlenih, zadostila tehničnim zahtevam in standardom ter 
omogočila primerno oskrbo stanovalcem z demenco in sorodnimi stanji.

Področje oskrbe starejših je bilo v zadnjem desetletju zapostavljeno, zato na 
MDDSZ v mandatu ministra Janeza Cigler Kralja močno spodbujamo različne oblike 
deinstitucionalizacije, s ciljem, da starejše dlje zadržimo v domačem okolju in jim omogočimo 
čim bolj samostojno življenje. Pospešeno tudi krepimo investicije v gradnjo novih kapacitet 
in obnovo obstoječih, s katerimi bomo starejšim zagotovili celostno in čim bolj kakovostno 
oskrbo. 

Vlada Janeza Janše je v tem 
mandatu odobrila sredstva 
za 18 investicij v domove za 
starejše. 



Vzpostavljamo nove stanovanjske skupine za 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju

V letih 2021 in 2022 se izvaja tudi rekonstrukcija v enoti dnevnega varstva VDC Postojna 
v Cerknici za vzpostavitev stanovanjske skupine za potrebe odraslih invalidnih oseb z 
motnjo v duševnem razvoju, s čimer bo zadoščeno naraščajočim potrebam po vzpostavitvi 
novih stanovanjskih skupin, v katerih bodo varovanci lahko živeli samostojno glede na 
sposobnosti in veščine ter si s pomočjo osebja sami organizirali življenje. Predvidene so 
odstranitve obstoječih in izdelava novih predelnih sten ter zamenjava vrat in oken v prostorih, 
kjer bodo izdelane nove sobe in kopalnice. Dostop do novih prostorov bo po že obstoječem 
stopnišču in z dvigalom. Za potrebe stanovalcev je predviden tudi pripadajoči atrij v pritličju. 
Z izvedbo investicije se bo stanovalcem izboljšala kakovost življenja, zagotovile se jim bodo 
kakovostnejše in raznolike aktivnosti, ki bodo pripomogle k njihovi večji avtonomiji ter 
omogočilo ohranjanje in pridobivanje novih znanj in veščin.

Investicija s skupno ocenjeno vrednostjo 270.000,00 evrov se bo zaključila v letu 2022.



Trg dela

Ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest z višjo 
dodano vrednostjo je prioritetna naloga Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ). Uveljavitev interventnih ukrepov za ohranitev delovnih mest 
(začasno čakanje na delo in skrajšani polni delovni čas), ki jih je zagotovilo MDDSZ, je bistveno 
pripomoglo k ohranitvi številnih delovnih mest in znatno omejilo rast brezposelnosti.

V evidenci brezposelnih oseb je bilo v Primorsko-notranjski regiji konec decembra 2021 
prijavljenih 1.192 oseb. V letu 2021 se je v evidenco brezposelnih prijavilo kar 40,7 % manj 
oseb kot v letu pred tem, do konca leta se je tako število brezposelnih znižalo na raven iz 
oktobra 2008. V letu 2021 je bilo 1,8 % manj zaposlitev brezposelnih oseb kot v letu pred tem, 
medtem ko se je v celotni Sloveniji število zaposlitev zmanjšalo za 6,3 %.

Interventni ukrepi za ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije so nedvomno 
ublažili rast števila brezposelnih (začasno čakanje na delo, skrajšani delovni čas in višja 
sila/karantena). Od maja 2020 do konca decembra 2021 je Zavod RS za zaposlovanje za te 
ukrepe izplačal skoraj 12,0 milijonov evrov, in sicer za več kot 5.000 oseb oziroma več kot 850 
poslovnih subjektov. 

41 % MANJ BREZPOSELNIH 
V LETU 2021 V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI

Dosegli smo rekordno 
zaposlenost, prvič po 
letu 2008!

Leta 2021 smo dosegli 
zgodovinsko nizko 
brezposelnost v 
mesecu decembru!

Slovenija v drugem 
četrtletju z najvišjo 
rastjo zaposlenosti v EU!



FINANČNA POMOČ
ZA ODPRAVLJANJE
POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19

mag. Andrej Šircelj
minister za finance



Državna pomoč občinam Primorsko-
notranjske regije zaradi epidemije COVID-19

V Primorsko-notranjski regiji je bilo v letih 2020 in 2021 za odpravo posledic covida-19 
dodeljeno 45 milijonov evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljeno prejemnikom, ki 
imajo sedež podjetja ali kmetijskega gospodarstva v občini Postojna, sledita ji občini Ilirska 
Bistrica in Cerknica.

Glede na velikost subjektov na trgu so daleč največ pomoči prejela mikro podjetja in kmetijska 
gospodarstva (18,97 milijona evrov, kar predstavlja 42,20 % vseh pomoči zaradi covida-19), 
10,15 milijona evrov oziroma 22,58 % so prejela majhna podjetja, srednje velika podjetja so 
prejela 18,35 % (8,25 milijona evrov) in velike enote 6,89 % (3,1 milijona evrov).



Državna pomoč Primorsko-notranjski regiji 
zaradi epidemije COVID-19

V Primorsko-notranjski regiji je bilo v obdobju ukrepov zaradi covida-19 dodeljeno 69,93 
milijona evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljeno za odpravljanje posledic covida-19 
(nadomestilo za čakanje, povračilo škode velikim podjetjem, izplačilo mesečnega temeljnega 
dohodka (MTD), povračilo nekritih fiksnih stroškov ipd.). 

Poleg pomoči za odpravljanje posledic covida-19 je bilo precej pomoči dodeljeno tudi za 
namen regionalnih pomoči (večinoma kot pomoč za naložbe in ustvarjanje delovnih mest 
zaradi naložb) ter za mala in srednje velika podjetja (pomoč za naložbe in s tem povezane 
nove zaposlitve). 



BONITETNE OCENE SLOVENIJE

Standard & Poor's  AA-  stabilni obeti

Moody's A3  stabilni obeti

Fitch Ratings A  stabilni obeti

DBRS A (high)  stabilni obeti

Od začetka pandemije covida-19 so bonitetne agencije Standard & Poor’s Global, Fitch 
Ratings in DBRS večkrat potrdile bonitetno oceno Republike Slovenije, agencija Moody’s 
Investor Service pa jo je oktobra 2020 zvišala. 

PRELIMINARNA REALIZACIJA DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA ZA DECEMBER 2021
Dolg države, izražen v % BDP, je ob koncu leta 2021 po ocenah znašal 77,5 %, kar je 2,3 
odstotne točke nižje kot leta 2020, ko je znašal 79,8 % BDP.

-2,3 % MANJŠI DOLG DRŽAVE
LETA 2021 (V PRIMERJAVI Z 2020)

Izdatki za investicije v letu 2021 znašajo 1,24 milijarde evrov, kar je za 32 % več kot v letu 
2019 in za 36 % več kot v letu 2020.



ŠOLSTVO
IN ŠPORT
dr. Simona Kustec
ministrica za izobraževanje, znanost in šport



Z novim šolskim letom v Postojni program 
Predšolska vzgoja

V regiji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport potrdilo predlog Šolskega centra 
Postojna za razpis novega programa Predšolska vzgoja za vpis novincev za naslednje 
šolsko leto 2022/2023. Tako se bo razbremenili pritisk predvsem na Ljubljano, še posebej za 
ta program, ki je med mladimi zelo zanimiv, zato nobena šola, ki ga izvaja, praktično nima 
težav z vpisom. 

Dijaki iz Postojne in okolice so se v program Predšolska vzgoja doslej pretežno vpisovali na 
Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana in na Srednjo šolo 
Veno Pilon v Ajdovščino. V Ajdovščini se v program Predšolska vzgoja vpisujejo tudi dijaki iz 
Blok, Cerknice, Cerkna, Idrije, Ilirske Bistrice, Logatca, Loške doline, Pivke, Postojne in Sežane. 
V tem šolskem letu se skupaj izobražuje v programu Predšolska vzgoja v Ajdovščini 106 
dijakov, od tega 32 v prvem letniku. 

V Primorsko-notranjski regiji delujejo trije samostojni vrtci, 10 vrtcev, ki so enote osnovne 
šole, in dva zasebna vrtca. V vrtce je skupno vključenih 2.175 otrok. Delež vključenih v vrtec 
v tej regiji ne dosega deleža vključenih otrok v vrtce v Sloveniji, kar gre lahko pripisati tudi 
redkeje poseljeni regiji. Primorsko-notranjska regija je tudi edina regija. 

V regiji deluje 25 osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 5.046 učenk in učencev. Šolska 
mreža je racionalno organizirana, večina šol je dokaj velika, večinoma so tudi zelo dobro 
opremljene. 

Srednješolske programe izvajajo trije zavodi oziroma tri srednje šole, če štejemo organizacijske 
in dislocirane enote, ter en zavod za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Skupno 
število dijakinj in dijakov, ki se v šolskem letu 2021/2022 šolajo v Primorsko-notranjski regiji, 
je 1.073, kar je 1,4 % vpisanih v srednje šole v Republiki Sloveniji. V domači regiji se šola 39,9 % 
dijakinj in dijakov, 38,9 % pa v Osrednjeslovenski in 10 % v Obalno-kraški regiji.

V Primorsko-notranjski regiji deluje ena javna višja strokovna šola, to je Višja strokovna 
šola Postojna, ki deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna od leta 2003, ko 
so začeli izvajati izobraževanje za program Poslovni sekretar. Leta 2006 se mu je pridružil 
program Strojništvo, v jeseni 2009 pa so vpisali prvo generacijo programa Gozdarstvo in 
lovstvo. Skupno te tri programe obiskuje 247 študentk in študentov.

Regija je šibko pokrita z izvajalci izobraževanja odraslih. Izvajalci so tako javne organizacije 
(ljudska univerza, srednje šole) kot tudi zasebne organizacije. Programi osnovne šole za 
odrasle so v celoti financirani iz integralnega proračuna. Nacionalne poklicne kvalifikacije in 
neformalni izobraževalni programi za odrasle pa so za udeležence brezplačni, saj so večinoma 
financirani s sredstvi ESS. V programe izobraževanja odraslih je vključenih 258 udeleženk in 
udeležencev.



Občina Ilirska Bistrica - prizidek in telovadnica Osnovne 
šole Dragotina Ketteja 

Občina Postojna - gradnja prizidka Osnovne šole Antona 
Globočnika  

Občina Pivka - izgradnja dvorane Šmihel 

Tri investicije v vrtce in osnovne šole

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 in sklepa vlade, ki je odločila, da se MIZŠ 
zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
istem proračunskem obdobju, so bili za sofinanciranje izbrani projekti občin Ilirska Bistrica, 
Postojna in Pivka.

Po desetih letih je vlada objavila javni razpis za 
sofinanciranje občinskih naložb v osnovne in 
glasbene šole ter vrtce.

ODOBRENA SREDSTVA ZA TRI INVESTICIJE V REGIJI



Številni dosežki v tem mandatu

Brezplačen vrtec za drugega 
otroka.

Odobrili smo 126 investicij v 
vrtce in šole.

Sprejet Zakon o 
znanstvenoraziskovalni in 
inovacijski dejavnosti.

Sprejet Zakon o obravnavi otrok 
in mladostnikov s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami in motnjami 
v vzgoji in izobraževanju.

Skupno 133 mio evrov izplačanih 
sredstev za vrtce, osnovne šole, 
srednje šole, zavode s posebnimi 
potrebami, študentske in dijaške 
domove.

Višje denarne nagrade za 
olimpijske medalje.

Odobrenih 50 investicij
v športne objekte.

Občina Ilirska Bistrica bo 
prejela 22.916,66 evra za 
ureditev športnega parka 
Tivoli Golnik.

(foto: KPV)



ZDRAVJE

Janez Poklukar
minister za zdravje



Investicije v primarno raven v Primorsko-notranjski regiji

V drugi polovici leta 2021 je Ministrstvo za zdravje v okviru financiranja investicij na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti objavilo razpis za sofinanciranje nakupa IT-opreme ekip 
mobilnih enot za nujno medicinsko pomoč na primarni ravni. Namen sofinanciranja je bil 
posodobitev zmogljivosti in omogočanje nemotenega delovanja zdravstvenih domov, kakor 
tudi zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z 
razvojnimi cilji države.

Na razpis se je prijavila občina Ilirska Bistrica. Ministrstvo je občini Ilirska Bistrica za 
sofinanciranje investicije izplačalo sredstva v višini 2.895,03 EUR.

Na območju Primorsko-notranjske regije delujejo Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni 
dom Cerknica, Zdravstveni doma Postojna in porodnišnica Postojna.  

Na dan 31.1. 2022 so v Primorsko-notranjski regiji dosegli 58 % precepljenost z vsemi odmerki 
in 61% z enim odmerkom celotne populacije. Precepljenost oseb nad 18 let pa se giblje pri 73 
% z enim odmerkom in 69 % z dvema odmerkoma

So-financiranje nujne medicinske opreme in 
pomoč pri upravljanju epidemije Covid-19 

V letu 2021 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis Mobilni timi za rehabilitacijo, ki 
ga sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta 
je zagotavljanje programa rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti 
do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih 
okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih 
starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, 
sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju. 

Razvoj rehabilitacije na domu je pomemben tudi z vidika varovanja zdravja in preprečitve 
širjenja nalezljivih bolezni na starejšo populacijo, ki se v tem oziru šteje za ranljivo skupino. 
S premišljenim omejevanjem ne nujnih stikov med ljudmi, kar se je v epidemiji nalezljive 
bolezni COVID-19 izkazalo kot zelo učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja virusa, 
pa v ospredje stopa tudi nuja po razvoju rehabilitacije na daljavo. Vzpostavljeni in delujoči 
mobilni timi za rehabilitacijo bodo pripomogli k dvigu dostopnosti do storitev rehabilitacije 
ljudem, ki so slabše pomični, in so zato še bolj vezani na domače okolje. S tem bodo lahko 
pripomogli tudi k ohranjanju ali pridobivanju najvišje stopnje zdravja in dobrega počutja, 
zmanjšanju obsega odvisnosti od drugih ter izboljšani kakovosti življenja teh ljudi in tudi 
njihovih neformalnih oskrbovalcev.  V okviru projekta je bil med drugim izbran upravičenec 
ZD Postojna, ki je za namen projektnih aktivnosti prejel 333.333,00 EUR. Projekt se bo zaključil 
30. 6. 2023. 

V sklopu projekta »COVID-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne 
opreme zaradi epidemije« smo namenili sredstva, in sicer Zdravstvenemu domu 
Postojna v višini 137.603,58 evra, Zdravstvenemu domu Cerknica v višini 46.194,00 evrov 
ter Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica v višini 40.760,50 evra. 



Investiciji v Bolnišnico za ženske bolezni in 
porodništvo Postojna

V Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna se trenutno izvaja investicija 
v prenovo bolnišnične lekarne. Investicija predvideva izvedbo gradbeno-obrtniških in 
instalacijskih del (dozidavo), nabavo opreme ter vgradnjo osebnega in bolnišničnega dvigala 
za ureditev bolnišnične lekarne. Po zaključku investicije bo bolnišnična lekarna urejena 
skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, Pravilnikom o izvajanju 
storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni in Pravilnikom o pogojih za izvajanje 
radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, kar bo omogočilo verifikacijo bolnišnične lekarne in 
opravljanje dela v skladu z dobro lekarniško prakso in dobro proizvodno prakso.

Ocenjena vrednost investicije znaša 883.624,93 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje 
bo namenilo 846.314,18 evrov, bolnišnica pa 37.310,75 evrov za projektno in investicijsko 
dokumentacijo in komunalni prispevek. Investicija bo zaključena v letošnjem letu. 

Na Ministrstvu za zdravje je  v potrjevanju tudi  investicijska dokumentacija za investicijo 
v ureditev prostorov in opremo za program oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), 
vključno z zunajtelesno oploditvijo »in vitro fertilizacijo« (IVF). Postopki oploditve 
z biomedicinsko pomočjo, vključno z zunajtelesno oploditvijo »in vitro fertilizacijo«, 
predstavljajo v Sloveniji široko dosegljivo zdravstveno obravnavo ženske in moške neplodnosti 
zaradi različnih zdravstvenih razlogov. Delež Bolnišnice Postojne pri realizaciji postopkov 
OBMP/IFV v Sloveniji je 25,6-odstoten. Laboratorij, kjer se opravlja postopek OBMP, mora biti 
visoko tehnološko opremljen in dovršen, saj poskuša simulirati naravne pogoje za oploditev 
in najzgodnejši razvoj zarodka ter mora slediti strogim smernicam za delo, ki veljajo v 
laboratorijih za transplantacijo celic, tkiv in organov. Visoke zahteve ne veljajo samo za osebje 
in opremo, ampak tudi za prostore.

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.190.720,00 evrov. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo 
sredstva v višini 1.165.720,00 evrov, bolnišnica pa 25.000,00 evrov. Investicija bo zaključena v 
letošnjem letu.

2 milijardi € za investicije v zdravstvo

Ena izmed prioritetnih nalog ministrstva za zdravje je modernizacija in optimizacija 
zdravstvenega sistema. Ker je bilo strateško načrtovanje v preteklosti v zdravstvu postavljeno 
na stranski tir, je v septembru sprejeti Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko 
zdravstvo izrednega pomena, saj orje ledino v strateško in dolgoročno načrtovanje ter razvoj 
slovenskega zdravstva. 

Gre za pomemben strateški zakon na področju zdravstva, ki bo omogočil planiranje potrebnih 
kapacitet, infrastrukture, opreme, IT in kadrov. Zakon predvideva, da bomo v naslednjih 10 
letih vložili 2,093 milijarde evrov v primarno, sekundarno in terciarno raven.



Za splošne bolnišnice, negovalne 
bolnišnice in negovalne domove po vsej 
državi v naslednjih letih namenjamo 
557 milijonov evrov. 

200 milijonov evrov
za primarno zdravstveno raven

33 milijonov evrov
za Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje in Zavod Republike Slovenije za 
transfuzijsko medicino

200 milijonov evrov
za medicinski fakulteti, fakulteto za farmacijo ter pripadajoče 
študijske in raziskovalne dejavnosti 

50 milijonov evrov
za srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s 
področja zdravstvaštudijske in raziskovalne dejavnosti

(foto: KPV)



RAZVOJ
SLOVENIJE
Jernej Vrtovec
minister za infrastrukturo



Projekti s področja cestne infrastrukture

V letu 2021 je bilo za investicije (samostojni projekti iz Načrta razvojnih programov) porabljenih 
približno 3,14 milijona evrov. Delež sredstev za investicije v glavne in regionalne ceste v letu 
2021 je 2,9 %. 

Po sprejeti (november 2021) spremembi proračuna za leto 2022 in sprejetem proračunu 
za leto 2023 so za projekte v Primorsko-notranjski regiji v letu 2022 načrtovana (brez 
upoštevanja skupinskih projektov) sredstva v višini 3,6 milijona evrov, v letu 2023 pa v 
višini 4,1 milijona evrov.

Dolžina državnega cestnega omrežja v Primorsko-notranjski regiji znaša 355,73 km in 
predstavlja 5,29 % državnega cestnega omrežja. Skozi regijo poteka 323,30 km glavnih in 
regionalnih cest oz. 5,44 % vseh glavnih in regionalnih cest. 

V Načrtu razvojnih programov je na območju Primorsko-notranjske regije trenutno 
vključenih 29 posameznih projektov v skupni vrednosti 140,3 milijona evrov.

Končno jo imamo! 
Od obljube do tega, 
da od 1. februarja lahko 
uporabljamo e-vinjete. 
Digitalizacija je priložnost
za Slovenijo!

Dolžina državnega cestnega omrežja v Primorsko-
notranjski regiji znaša 355,73 kilometra.



Povezujemo
Primorsko-notranjsko regijo

• Rekonstrukcija Brkinske ceste 
• Ureditev ceste skozi Cerknico, Podskrajnik in Zelše
• Ureditev cest skozi Topolc
• Obvoznica Pivka

Rekonstrukcija Brkinske ceste 

Izdelana je projektna dokumentacija PZI za obnovo ceste. Na odsekih Rjavče–Pregarje in 
Pregarje–Harije se izvaja odkup zemljišč, predvidenih za gradnjo. Rekonstrukcija cest se bo 
izvajala sočasno z izgradnjo brkinskega vodovoda, ki ga financirajo občine Ilirska Bistrica, 
Divača in Hrpelje-Kozina (občine so pridobile odločbo za evropska sredstva za sofinanciranje 
izvedbe vodovoda). Skupna ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 19,5 milijona evrov. 
Javno naročilo za izvedbo gradbenih del na cestni infrastrukturi in izgradnjo vodovoda 
je objavljeno.

Ureditev ceste skozi Cerknico, Podskrajnik 
in Zelše
Izhodiščna vrednost projekta znaša 9,4 milijona evrov. Predvidena je ureditev ceste 
skozi Cerknico, odsek Cerknica–Bloška Polica, odsek Rakov Škocjan–Podskrajnik in ureditev 
križišča s cesto, odsek Rakek–Cerknica. Podpisana je pogodba za izdelavo IZP (idejna zasnova 
za pridobitev projektnih in drugih pogojev), ki bo izdelana predvidoma v maju 2022. Po 
uskladitvi rešitev iz IZP bo predvidoma do konca leta 2022 naročena projektna dokumentacija 
PZI (dokumentacija za izvedbo), za vsaj en odsek. 



Ureditev cest skozi Topolc

Izdelana je novelacija projekta PZI (projektna dokumentacija za izvedbo) rekonstrukcije ceste 
G1-6, odsek Prem–Ilirska Bistrica skozi Topolc v dolžini 1.225 m. Potekajo odkupi zemljišč. 
Sočasno s projektom ureditve ceste ima Občina Ilirska Bistrica izdelan projekt izgradnje 
fekalne kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda. Podpisan je sporazum o sofinanciranju. 
Ocenjena vrednost celotne investicije je po projektantskem predračunu 1.974.730,00 
evrov (brez DDV). Gradnja je predvidena po pridobitvi zemljišč.

Projekti s področja trajnostne mobilnosti

V Primorsko-notranjski regiji je bilo oz. bo sofinanciranih skupno 6 projektov prek javnih 
razpisov in javnih pozivov. Zaključenih je 5 projektov s področja infrastrukture za pešce 
in kolesarje.

Prek mehanizma Dogovor za razvoj regij se izvajata 2 projekta kolesarskih povezav. Projekt 
Občine Cerknica je že zaključen, večji – projekt občine Postojna – je v izvajanju. Skupna 
dolžina novih povezav bo 12,9 km, od tega jih bo 8,8 km potekalo po ločenih kolesarskih 
površinah, 4,1 km pa po obstoječih maloprometnih cestah. 

Vrednost projekta v izvajanju je 3.886.545,43 evra, od tega je podpora v višini 2.193.029,56 
evra oz. 56 %, pri čemer znaša podpora EU 6.409.399,84 evra in udeležba RS 1.602.349,95 
evra.

5 MILIJONOV EVROV
Vrednost vseh petih projektov je

Obvoznica Pivka

Izhodiščna vrednost projekta znaša 19,7 milijona evrov. Za obvoznico Pivka je bil izdelan 
idejni projekt obvoznice in idejna zasnova predora Kerin. V januarju 2022 je bila podpisna 
pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) 
in za izvedbo (PZI) novogradnje 1. faze južne obvoznice Pivka. Rok izdelave projekta DGD je 
300 dni od uvedbe v delo. Na osnovi do sedaj izdelane dokumentacije in sprejetih prostorski 
načrtov je načrtovana trasa obvoznice v dolžini 1.220 m in novogradnja predora Kerin v dolžini 
494 m.



Kolesarska pot Postojna–Hruševje in 
Postojna–Grobišče

Namen investicije je izgradnja kolesarskih povezav Postojna–Hruševje in Postojna–Grobišče 
ter s tem povezava obstoječih in novih odsekov kolesarskih povezav v povezan sistem 
kolesarskih poti. Gre za ureditev infrastrukture za kolesarje, ki povezuje zaledna naselja 
z občinskim in regijskim središčem. V sklopu projekta bo zgrajenih in urejenih 10,4 km 
kolesarskih povezav. Vrednost celotnega projekta znaša 3.886.545,43 evra.

Izgradnja hodnika in kolesarske steze 
Cerknica–Dolenje Jezero

V okviru projekta je Ministrstvo za infrastrukturo sofinanciralo izgradnjo kolesarske poti in 
hodnika za pešce na relaciji Cerknica–Dolenje Jezero, skupne dolžine 1,4 km. Zaradi potrebe 
po varnem nadaljevanju vožnje kolesarjev na obeh koncih planirane kolesarske poti (na 
eni strani v Cerknico, na drugi strani skozi Dolenje Jezero) je občina izvedla tudi ureditve 
za umirjanje prometa za zagotovitev varnosti pri souporabi skupnih prometnih površin za 
motorna vozila in kolesarje v skupni dolžini 1,1 km. Vrednost celotnega projekta je znašala 
270.349,89 evra.

Prometna ureditev ob OŠ Notranjski odred 
Cerknica

Investicija je obsegala novo prometno ureditev ob Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, 
ki je bolj prijazna do pešcev in kolesarjev. Izvedena je bila rekonstrukcija pločnika, ureditev 
novega parkirišča za kolesa ter ureditev avtobusnega postajališča z namenom povečanja 
prometne varnosti peščev, predvsem otrok, in povečanja števila ljudi, ki za svoje vsakodnevne 
dejavnosti uporabljajo bolj trajnostne načine mobilnosti (avtobus, kolo). Vrednost projekta 
je bila 270.940,85 evra.

Izvajamo trajne ukrepe z razširitvijo 
površin za pešce in kolesarje 



Kolesarska pot na Poljane

Z ureditvijo kolesarske poti Pot na Poljane je bil vzpostavljen manjkajoči del kolesarske poti v 
Postojni, ki povezuje urbano središče Postojne s športnim parkom. Uredilo se je dvosmerno 
kolesarsko pot skupne dolžine 682 metrov in širine 2,50 metra; postavilo urbano opremo, 
namenjeno kolesarjem; uredilo javno razsvetljavo z elektro omrežjem ob kolesarski poti v 
dolžini 682 metrov. Z operacijo se je zagotovila večja prometna varnost vseh udeležencev v 
prometu, še posebej kolesarjev. Vrednost projekta je bila 186.292,46 evra.

Kolesarski pas in površine za pešce 
na Gregorčičevi in Bazoviški 
(občina Ilirska Bistrica)

Uredili smo kolesarski pas na Gregorčičevi in Bazoviški ulici (nekdanja državna cesta), uredilo 
manjkajoče površine za pešce ter bolj varen prehod za pešce na Gregorčičevi ulici. Vrednost 
projekta je bila 156.765,71 EUR.

Posbikes – javni sistem 
izposoje koles

Z operacijo POSbikes je bil vzpostavljen sistem izposoje javnih mehanskih in električnih 
koles v mestu Postojna. Postavljenih je bilo 6 postaj za kolesa na lokacijah: TIC, zdravstveni 
dom, pošta, železniška postaja, Kidričevo naselje in Pivška ulica, v sklopu katerih so 4 postaje 
z 10 priklopnimi mesti in 2 postaji z 12 priklopnimi mesti. V uporabi je 64 koles, od tega je 
32 mehanskih koles in 32 električnih koles. Uredilo se je privlačno prometno infrastrukturo, 
ki se uporablja kot dopolnitev javnega transporta, hkrati pa povečuje mobilnost lokalnega 
prebivalstva v centru mesta in njegovi urbani okolici. Vrednost projekta je bila 291.208,41 
evra. 



Energetska prenova javnih stavb

Znotraj operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 so bile 
s pomočjo kohezijskih sredstev sofinancirane operacije energetske prenove stavb ožjega in 
širšega javnega sektorja ter stavb v lasti in rabi občin. Določene operacije se trenutno še izvajajo, 
nekatere so še v fazi priprave, vse pa imajo predviden zaključek do konca te perspektive, 
to je do konca leta 2023. Namen operacij je izvesti celovito energetsko prenovo stavb, 
kar obsega izvedbo: toplotnega ovoja stavbe, energetsko učinkovitega ogrevalnega, 
hladilnega in prezračevalnega sistema, elektroinštalacijskih del, ki pomenijo zmanjšanje 
rabe električne energije v stavbah. Cilj vseh projektov v sklopu celovite energetske prenove 
pa je povečanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju.

Sončne elektrarne

Objavljena sta bila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 ter Javni razpis za 
sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne 
energije z izrabo sončne energije.

Razpis v vrednosti 9 milijonov evrov je še v teku, sledi še en rok za prijavo na razpis, in 
sicer v februarju 2022.

Upravičeni nameni:
• nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 
MW;
• nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije 
z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči 
vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev 
na elektroenergetsko omrežje;
• stroški storitev strokovnega nadzora gradnje.



Sistemi daljinskega ogrevanja na 
obnovljive vire energije

Objavljeni so bili Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 
energije za obdobje od 2017 do 2020, Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije za obdobje od 2019 do 2022 ter Javni razpis za sofinanciranje 
daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. 

Razpis v vrednosti 16 milijonov evrov je še v teku, sledi še en rok za prijavo na razpis v 
začetku februarja 2022.

Upravičeni nameni:
• izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
• širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih 
kotlov na lesno biomaso;
• v kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti 
celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Minister Jernej Vrtovec z županom Občine Cerknica.(foto: Občina Cerknica)Minister Jernej Vrtovec z županom Občine Cerknica.(foto: Občina Cerknica)



GOSPODARSKI
RAZVOJ

Zdravko Počivalšek
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo



Od 1. januarja 2022 v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občine niso več dolžne 
vlagati vloge za sofinanciranje projektov na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Izračunani znesek dobijo avtomatično nakazan s strani Ministrstva za finance, in sicer 
vsak mesec dvanajstino povprečnine.

Na osnovi Zakona o financiranju občin so občine Primorsko-notranjske razvojne regije v letu 
2020 prejele skupaj 2,78 milijona evrov nepovratnih in 1,39 milijona evrov povratnih sredstev, 
v letu 2021 pa 2,79 milijona evrov nepovratnih in 1,39 milijona evrov povratnih sredstev. 

Odobrili smo sredstva za mrežni 
podjetniški inkubator v Postojni.

Investicije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s svojimi ukrepi za spodbujanje podjetij 
pri vlaganju v raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v obdobju te vlade finančno 
podprlo pet podjetij v regiji. Tem podjetjem smo skupaj dodelili več kot 1,2 milijona evrov 
za različne projekte, ki odgovarjajo na neposredne izzive epidemije covida-19. Projekt 
Trapview Micro podjetja Efos d.o.o. bo denimo ponujalo nove rešitve na področju trajnostne 
pridelave hrane, Flexido d.o.o. oblikuje pametno zaščitno komoro Safeguard, Irbis d.o.o. 
proizvaja lastno linijo razkužil, podjetje Matima d.o.o. pa je sredstva prejelo za razvoj lastne 
zaščitne kirurške maske ter za podporo investiciji v proizvodni proces le-te.

Podjetju PET PAK smo januarja 2021 odobrili subvencijo v višini 3 milijonov evrov za izgradnjo 
novega poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Postojni in nakup opreme. Investicija, 
ki je sicer vredna 15 milijonov evrov, se je izvajala do konca leta 2021, z njo pa smo pomagali 
zagotoviti 23 novih delovnih mest, od tega najmanj 10 visokokvalificiranih.

V Sloveniji je gospodarska 
aktivnost v letu 2021 
presegla raven 
pred epidemijo. 



Regionalni razvoj

V Dogovor za razvoj Primorsko-notranjske regije je skupaj vključenih 9 projektov, katerih 
skupna vrednost znaša 42,4 milijona evrov, od tega sofinanciranje države (evropska in 
nacionalna sredstva) predstavlja 27,5 milijona evrov. 

V okviru tega mehanizma je država podprla naslednje projekte: 
- Podjetno nad izzive v Primorsko-notranjski regiji – PONI v višini 554.000 evrov,

- Inkubator v Industrijsko obrtni coni Neverke v višini 2,1 milijona evrov,

- Poslovna infrastruktura v Industrijsko obrtni coni Neverke v višini 940.000 evrov,

- Mrežni inkubator Primorsko-notranjske regije v višini 1,04 milijona evrov,

- Regionalna cesta Cerknica – Bloška polica v višini 3,1 milijona evrov,

- Kolesarske poti Postojna – Hruševje –  Grobišče – Zagon v višini 2,1 milijona evrov,

- Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica – Dolenje Jezero v višini 98.000 evrov,

- Kras.Re.Vita: izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in 
barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju v višini 4,9 milijona evrov, 

- Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik v višini 12,3 milijona evrov. 

Minister Zdravko Počivalšek v Ilirski Bistrici. (vir: MGRT)Minister Zdravko Počivalšek v Ilirski Bistrici. (vir: MGRT)



Les

Lesarstvo ostaja perspektivna panoga v Primorsko-notranjski regiji, predvsem zaradi 
naravnih danosti območja. Regija je namreč bogata z gozdom, treba pa je nadgraditi izrabo 
te surovine predvsem v smislu večje dodane vrednosti, ki jo prinese končni izdelek.

Podjetju Mbs List lesna industrija Stari trg d. o. o. je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo marca 2021 odobrilo subvencijo v višini 7,2 milijona evrov za investicijo 
vzpostavitve visokotehnološkega lesnopredelovalnega centra v Loški dolini, ki sicer 
znaša 27 milijonov evrov. Z investicijo, ki se bo zaključila konec leta, bo do konca leta 2025 
zagotovljenih 76 novih delovnih mest, od tega 11 visokokvalificiranih.

Minister Zdravko Počivalšek v Pivki. (vir: Občina Pivka)Minister Zdravko Počivalšek v Pivki. (vir: Občina Pivka)



Turizem

Regija je s svojimi naravnimi danostmi, kulturno dediščino ter dogodki in aktivnostmi, ki jih 
ponuja, priljubljena destinacija za enodnevne obiske oziroma izletniški turizem. Največja 
turistična znamenitost je Postojnska jama ki je izjemno privlačna turistična atrakcija že 200 
let, predvsem za tuje goste. V povprečju jamo obišče okoli milijon ljudi na leto, od tega 
predstavljajo domači gosti le slabih 8 %. 

V Primorsko-notranjski regiji je bilo do konca lanskega leta unovčenih le 15.070 turističnih 
bonov iz leta 2020 v skupni vrednosti nekaj manj kot 2 milijona evrov, kar predstavlja zgolj 
1 % vseh turističnih bonov. Pri tem velja poudariti, da je bilo kar 46 % vseh bonov unovčenih v 
občini Postojna, in sicer v vrednosti dobrih 909.000 evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s svojimi ukrepi za dvig kompetenc 
in spodbujanje razvoja turistične ponudbe ter turističnih produktov vodilnih destinacij v 
letu 2020 in 2021 namenilo okoli 5,5 milijona evrov. Od tega je za sofinanciranje Postojnske 
jame s Postojno oziroma destinacijo Kras dodelilo 258.255 evrov, in sicer za projekt »Zeleni 
kras 5.0«. Projekt Zeleni kras 5.0 celovito nagovarja izziv razvoja turistične ponudbe v vodilni 
destinaciji Zeleni kras, pri čemer je glavni poudarek na treh ključnih elementih, in sicer razvoju 
integralnih turističnih produktov, digitalizaciji kulturne dediščine ter dvigu kompetenc 
zaposlenih v turizmu. 

Digitalizirana kulturna dediščina se vključi v nadgradnjo integralnih turističnih produktov 
v 5-zvezdična doživetja, ki s tem postanejo del ponudbe Slovenske turistične organizacije 
Slovenia Unique Experiences.

5,5 MILIJONOV EVROV
V letih 2020 in 2021 smo za turizem v regiji namenili

Postojnska jama (foto: John_Silver/shutterstock)



Načrti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v novem programskem obdobju načrtuje 
ukrepe na področju razvoja podpornega okolja podjetništvu s poudarkom na razvoju 
družbenih inovacij, kompetenčnih centrov, digitalnih platform za povezovanje različnih 
subjektov in posameznikov za skupni nastop na trgu. Spodbuditi želimo razvoj socialnih 
inovacij in zaposlovanje mladih na tem območju.

Za podjetniško infrastrukturo v regiji in poslovne cone bomo namenili 8,4 milijona evrov, 
za trajnostni razvoj turizma pa dodatnih 8,7 milijona evrov.

Glavni cilj na področju razvoja turizma v Primorsko‐notranjski regiji je zagotoviti turizem na 
način, da bo čim manj obremenjeval lokalno prebivalstvo in naravno okolje. Želimo namreč 
časovno razpršiti  povpraševanje in obisk gostov skozi vse leto in ne le v poletni sezoni ter 
se tako izogniti masovnem obisku v določenih terminih. Za to bomo namenili milijon evrov. 

Minister Zdravko Počivalšek (foto: Aleksandra Saša Prelesnik)Minister Zdravko Počivalšek (foto: Aleksandra Saša Prelesnik)



OKOLJE IN
PROSTOR
mag. Andrej Vizjak
minister za okolje in prostor



Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v Primorsko-notranjski regiji sofinancira vrsto projektov 
na področju zaščite pred zemeljskimi plazovi, poplavne varnosti in vzdrževanja vodotokov ter 
kohezijskih projektov.

Poplavna varnost, vzdrževanje vodotokov, 
zaščita pred zemeljskimi plazovi

MOP je v letu 2021 v Občini Pivka sofinanciral obnovo prepusta čez Farjevec na javni poti 
pri naselju Stara Sušica in gozdne ceste Nadanje selo – Goli breg v višini 67.000 evrov.

Občina Postojna je pridobila idejno zasnovo sanacije plazu v naselju Strane in naročila 
projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje. Ocenjena vrednost investicije je dobra 2 
milijona evrov, financiralo naj bi se jo v okviru sanacije plazov malega in srednjega obsega. 
Sanacija naj bi potekala v dveh fazah, in sicer v letu 2022 in 2023.

V letu 2021 so se občutno povečala 
sredstva za izvajanje javne 
gospodarske službe vzdrževanja 
vodotokov. 
V Občini Ilirska Bistrica smo identificirali šest lokacij, na katerih je treba izvesti protipoplavne 
ukrepe (Trpčane, Bistrica, Rečica, Topolc, Gornja Bitnja in Dolnja Bitnja). MOP je z občino 
sklenil dogovor o izvedbi protipoplavnih ukrepov v naselju Trpčane. Dela se bodo predvidoma 
začela februarja 2022. Ocenjena vrednost investicije je 445.000 evrov, od tega bo Direkcija RS 
za vode zagotovila 235.000 evrov, občina pa 210.000 evrov.

V občinah Pivka in Postojna so poplavljanju podvržene predvsem kmetijske površine in 
travniki. S povečanim obsegom izvajanja rednih vzdrževalnih del na vodotokih se pretočnost 
strug povečuje, stanje na izpostavljenih odsekih pa postopoma izboljšuje.

V Občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke se v okviru izvajanja javne službe urejanja voda 
redno skrbi za čiščenje požiralnikov. Posebna pozornost je posvečena požiralniku Golobina v 
Loški dolini, saj je od njega odvisna poplavna varnost celotne doline. 

V letu 2021 so se občutno povečala sredstva za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja 
vodotokov. Na vodotokih v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna so se izvajala vzdrževalna 
dela na 52 lokacijah, tudi na odsekih, kjer vodotoki niso bili vzdrževani več let. Za potrebe 
urejanja vodotokov je bilo namenjenih 1,8 milijona evrov.



Kohezijski projekti

V Primorsko-notranjski regiji se izvaja več kohezijskih projektov, ki jih sofinancira MOP:

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin 
na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju
Upravičeni stroški financiranja znašajo 5,1 milijona evrov, od tega je v Kohezijskih skladih 
zagotovljenih 4,1 milijona evrov, v proračunu pa milijon.

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera. Upravičeni stroški financiranja znašajo skoraj 3 milijone evrov, od tega je v Kohezijskih 
skladih zagotovljenih 2,3 milijona evrov, v proračuna pa 674.000 evrov.

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik
Ocenjena vrednost projekta znaša 23 milijonov evrov. V Kohezijskih skladih je zagotovljenih 
10,5 milijona evrov, v proračunu pa 1,8 milijona. Še 3,3 milijona evrov bo prispeval Sklad za 
vode.

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice v občinah Postojna in Pivka
Ocenjena vrednost projekta je 42,3 milijona evrov, upravičeni stroški financiranja pa znašajo 
31,8 milijona evrov. V Kohezijskih skladih je zagotovljenih 23,7 milijona evrov, v proračunu pa 
4,2 milijona. To znese 1.875 evrov na prebivalca teh dveh občin.

Minister mag. Andrej Vizjak v Pivki. (foto: Občina Pivka)



Številni dosežki ministrstva v tem mandatu

Ministrstvo za okolje in prostor je v tem mandatu pospešilo pripravo in sprejem uredb o 
varovanju vodnih virov, od marca 2020 jih je bilo sprejetih pet, več kot 20 jih je v pripravi.

Po desetletju slabega vzdrževanja vodotokov je Ministrstvo za okolje in prostor v tem 
mandatu povečalo sredstva za ta namen na več kot 25 milijonov evrov na leto. V letu 2021 je 
bil program rednega vzdrževanja prvič vreden več kot 28 milijonov evrov.

Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo sanacije 154 plazov oz. objektov v 78 občinah v 
vrednosti 25 milijonov evrov, s čimer se je izboljšala varnost ljudi.

Ministrstvo za okolje in prostor je prenovilo stanovanjsko zakonodajo, s čimer bo do leta 
2026 zagotovilo vsaj 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo novi Zakon o urejanju prostor in novi Gradbeni 
zakon, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve.

Minister mag. Andrej Vizjak. (foto: MOP)



RAZVOJ
PODEŽELJA
dr. Jože Podgoršek
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



Promocija reje drobnice kot turistični produkt

Naložba v pašnik v muzejskem kompleksu Park vojaške zgodovine z vso potrebno 
infrastrukturo je primer dobre prakse, saj je vzpostavitev pašnika naravi bolj prijazen način 
vzdrževanja zelenih površin, poleg tega je tudi bolj ekonomičen, saj je nenehna košnja težko 
dostopnega terena predstavljala znatne finančne stroške. Poleg pašnika je bil postavljen 
tudi turistični informacijski pano o reji drobnice ob pašniku ter kupljen večji hladilnik za sir 
in mlečne izdelke lokalnih ponudnikov v muzejski trgovini »Magazin«. Za projekt je bilo 
izplačanih več kot 13.000 evrov.

Didaktična ekološka kmetija Slavec 
v Knežaku

Mladi prevzemnik kmetije Gregor Slavec je prvi Slovenec, ki je lani na 7. Evropskem kongresu 
mladih kmetov prejel evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje 
podeželskih območij. Svojo kmetijo preusmerja v ekološko kmetijo. Redi govedo, koze in 
osle, je čebelar in ima nasad jagodičevja. Želi pa biti še bolj finančno uspešen, zato načrtuje 
novo aktivnost na kmetiji v smeri didaktike: različnim skupinam obiskovalcev – vrtičkarjem, 
osnovnošolcem, starejšim pa tudi invalidom želi prikazati kmečko delo in življenje, ki se 
v krajih, kjer živi, opušča. Kmetija bo lahko nudila nove zaposlitve, možna pa je tudi 
nadgradnja v socialno podjetje. Za projekt je bilo izplačanih več kot 52.000 evrov.

Razvoj ribolovnega turizma

Na področju LAS med Snežnikom in Nanosom delujeta dve ribiški družini – RD Bistrica in 
RD Postojna, ki upravljata z ribami v vodotokih in jezerih na tem področju. V sodelovanju 
z obema ribiškima družinama, občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter s pomočjo 
Regijske destinacijske organizacije Zeleni kras bodo pripravili različne turistične produkte 
na temo ribolovnega turizma (promocijska gradiva, spletno oglaševanje, študijske ture za 
turistične agencije, predavanja in izobraževalne delavnice na temo ribolova in spoznavanja 
rib, degustacije jedi in podobno), ki bodo povezala vse tovrstne ponudnike na območju 
LAS, urejena pa bo tudi turistična infrastruktura ob dveh jezerih v občini Ilirska Bistrica. Za 
projekt je bilo izplačanih več kot 43.000 evrov.

Minister Jože Podgoršek
na obisku v regiji junija 2021. 
(vir: MKGP)



Razvoj novega turističnega projekta 
Cerkniško jezero 

S povezovanjem ponudnikov prenočišč, kulinarike, prevozov in kulturnih znamenitosti 
bo vzpostavljen nov turistični poslovni model promocije Cerkniškega jezera z njegovim 
širšim območjem (Notranjski regijski park), ki bo prilagojen letnim časom, stanju jezera in 
načinu obiska (v fizični ali elektronski/virtualni obliki). Tako bo izboljšana turistična ponudba 
znamenitega presihajočega Cerkniškega jezera. Za projekt je bilo izplačanih več kot 48.000 
evrov.

Plodonosni gozdni rob kot podpora 
ohranjanju pestrosti gozda (projekt 
Evropskega inovativnega partnerstva)

Glavni cilj projekta, v katerem je vodilni partner Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, 
je ohranjanje in tudi povečanje biotske pestrosti v gozdu ter izdelava smernic za primerno 
vzdrževanje gozdnega roba. Gozdni rob je tisti krajinski element, ki je po rastlinski in 
živalski sestavi najbolj pester del gozda, z največ rastlinami in živalmi. Pri negi gozdnega 
roba so pomembne ekološke funkcije (življenjski prostor za številne rastline, sesalce, ptice, 
nevretenčarje …), gospodarske funkcije (prodaja gozdnih plodov/sadežev, lov, gozdarstvo), 
socialne funkcije (rekreacija, nabiralništvo, izkustveno učenje, turizem) in estetske funkcije. V 
okviru projekta bo potekalo tudi ozaveščanje lokalnih prebivalcev, mladih, ki se izobražujejo v 
kmetijskih programih, študentov. Za projekt je bilo odobrenih 250.000 evrov.

Okrepčevalnica in ribogojnica Bubec 

V ribogojnici in okrepčevalnici Bubec na domačiji Feliksa Peternelja v Ilirski Bistrici so s 
pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo kupili opremo za izboljšanje 
pogojev za ribogojstvo (namestitev avtomatskih aeratorjev za prezračevanje bazenov, 
posebna prikolica za prevoz rib), za odvajanje zalednih vod stran od bazena ter za zaščito 
ribogojnice pred poplavami. Za izvedbo projekta je bilo izplačanih skoraj 26.000 evrov. 

Leseni polizdelki podjetja TILA LE d.o.o.

Podjetje je proizvajalec masivnih, predvsem bukovih elementov za proizvajalce končnih 
izdelkov, kot so stoli, mize, omare, različna galanterija. Izdelujejo zračno suhe, grobo žagane 
in umetno suhe skobljane elemente, ki jih tržijo tudi v tujini (največ v Italiji in ZDA). Zaradi 
razmer na trgu lesa so se odločili, da bodo sami začeli pripravljati vhodni material – deske. Zato 
hlodovino iz slovenskih gozdov žagajo sami in se tako še bolje prilagajajo željam naročnikov.

Za izvedbo projekta je bilo izplačanih več kot 37.000 evrov. 



Bio dobrote in proizvodnja domačih izdelkov

Kot mlada prevzemnica je Nataša Suša Živec v upravljanje prevzela kmetijo v Košani, ki se v 
glavnem ukvarja z ovčerejo. Kmetija ima več kot 8 hektarjev površin – prevladujejo travniki in 
pašniki, gojijo ajdo, koruzo ter travinje/lucerno. Obseg njiv je povečala predvsem zaradi večje 
pridelave konoplje. Trži namreč nove proizvode iz konoplje – konopljin čaj, olje in moko. Mlada 
prevzemnica je za izboljšanje dela na kmetiji kupila tudi nov traktor, balirko in obračalnik, ima 
pa tudi novo sirarno z vso pripadajočo opremo. Za vse investicije je bilo odobrenih več kot 
670.000 evrov.

Interaktivni turizem za vse

Razvoj »dostopnega turizma« v Evropi pomeni tudi razvoj novih nišnih turističnih produktov. 
S pomočjo novih tehnologij/virtualne resničnosti so gibalno oviranim osebam približane 
fizično nedostopne lokacije. Tako se lahko sedaj s pomočjo VR-očal virtualno sprehodimo ob 
Pivških presihajočih jezerih in po Ždroclah (Snežniških gozdovih). Za izvedbo projekta je bilo 
izplačanih več kot 130.000 evrov.

Z roko v roki do kakovostne prehrane

Uspešno oblikovanje trdnih kratkih dobavnih verig je odvisno od povezanosti in dobrega 
sodelovanja lokalnih kmetov – ponudnikov lokalne hrane. Z izboljšanjem povezovanja bo 
lažje zagotavljati potrebne količine, raznovrstnost in kontinuiteto lokalne ponudbe tudi za 
večje porabnike (predvsem javne ustanove). Izvedene so bile izobraževalne in kulinarične 
delavnice in vzpostavljen seznam ponudnikov lokalne hrane. Izdelan je bil tudi vzorec 
razpisne dokumentacije za oddajo naročila za lokalno hrano, primeren za javne zavode (vrtce, 
šole, bolnišnice, domove za ostarele). Za izvedbo projekta je bilo izplačanih več kot 105.000 
evrov.

Minister dr. Jože Podgoršek na kmetiji Gregorja Slavca. (vir: MKGP)



DIGITALNA
SLOVENIJA
Mark Boris Andrijanič
minister za digitalno preobrazbo



Digitalizacija z eksponentno hitrostjo prodira v vse pore našega življenja in organizacijskega 
delovanja. Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je začela delovati 
preteklo poletje. Glavni namen Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je 
dvig digitalnih veščin ter pospešitev digitalne preobrazbe prebivalcev in organizacij v javnem 
sektorju, gospodarstvu in celotni družbi.

Ukrepi za digitalno preobrazbo Slovenije

Strateški svet za digitalizacijo je vladi junija 2021 predlagal 40 ukrepov, ki so ključni, da 
lahko Slovenija pospeši svojo digitalno preobrazbo. Te ukrepe je vlada tudi potrdila, naloga 
novoustanovljene službe pa je koordinacija z drugimi resorji in čim hitrejša implementacija 
zastavljenih ukrepov. 

Služba vlade za digitalno preobrazbo je prioritetne ukrepe že začela izvajati in koordinirati. 
Med te spada digitalizacija celotnega postopka pridobivanja e-gradbenega dovoljenja s 
pomočjo portala, ki bo omogočal oddajo, vodenje in spremljanje vloge. Portal bo vlagateljem 
in pristojnim organom vsak trenutek omogočal vpogled v status in fazo reševanja vloge, s tem 
pa izboljšal transparentnost in hitrost postopka. Uvedba informativnega izračuna otroških 
dodatkov in drugih prejemkov iz naslova družinske politike bo sledila zgledu informativnega 
izračuna dohodnine, varen in hiter način dostopanja do spletnih storitev javne uprave, bank, 
telekomunikacijskih operaterjev in drugih pa bo omogočila aplikacija za e-avtentikacijo z 
novo biometrično osebno izkaznico. Decembra 2021 je zaživel pilotni projekt virtualnega 
upravnega okenca, ki omogoča, da lahko državljani od doma urejajo upravne in druge 
storitve javne uprave: naročanje na termine, izmenjavo dokumentov, preverjanje faze 
upravnih postopkov in pridobivanje splošnih informacij. 

Novembra 2021 smo na vladi sprejeli pravno podlago, ki bo že kmalu omogočila 
odpiranje bančnih in kripto računov na daljavo prek varne videoidentifikacije. Tako 
zelo poenostavljamo sklepanje novih poslovnih razmerij, še posebej s strankami v tujini. 
To bo domačim podjetjem omogočilo večjo konkurenčnost in nove priložnosti za uspešno 
poslovanje. 

Elitni raziskovalni in razvojni inštitut na področju umetne inteligence bo k strateškemu 
partnerstvu oz. solastništvu pritegnil vodilna svetovna tehnološka podjetja. Cilj je razvoj 
in prenos vrhunskih inovacij v slovensko in širše evropsko gospodarstvo. 



Poseben del rezervne sestave slovenske vojske za strokovnjake na področju kibernetske 
varnosti bo ob rednih domačih in mednarodnih vajah na področju kibernetske varnosti 
usposobljen za primere kibernetskih napadov in vključen v obrambo države ter njene kritične 
infrastrukture.

V Sloveniji je približno 1.500 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, in okoli 200.000 oseb, 
ki imajo različne stopnje izgube sluha. Ob aktivnem sodelovanju Zveze gluhih in naglušnih 
Slovenije definiramo funkcionalne in tehnične zahteve za potrebe uvedbe samodejnega 
podnaslavljanja TV-programov. S pilotnim projektom Samodejno podnaslavljanje TV-
programov bomo osebam z izgubo ali okvaro sluha omogočili spremljanje TV-oddaj, 
ki potekajo v “živo”, v realnem času, s tem pa bomo uresničili tudi temeljni cilj projekta: 
uresničevanje pravice do informiranja in obveščenosti oseb z okvaro sluha v njim prilagojenih 
tehnikah. 

Podpis tripartitne pogodbe pilotnega projekta samodejnega podnaslavljanja avdio-video vsebin v slovenskem jeziku  
(foto: UKOM)

Za namene spodbujanja vseživljenjskega učenja digitalnih veščin bo letos namenjenih 
več kot 30 milijonov evrov. V obravnavo smo vložili Zakon o spodbujanju digitalne 
vključenosti, ki bo sistemsko reševal digitalno nepismenost starejše populacije, hkrati pa 
krepil zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot 
celoto. Z uvedbo digitalnega bona bomo okrepili zanimanje mladih za tehniška znanja, še 
posebej na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna 
inteligenca in podobno). Ob tem pa bomo okrepili razumevanje o digitalnih tehnologijah 
ter njihovi odgovorni in varni uporabi.



SLOVENIJA PRVIČ
NAD EVROPSKIM 
POVPREČJEM!
Evropski indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI 2021)

(foto: KPV)

Slovenija je letos občutno napredovala na indeksu 
digitalnega gospodarstva in družbe in se tako prvič 
v svoji zgodovini prebila nad evropsko povprečje. 

Za 5.000 najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov pa bo 
zagotovljeno sistemsko financiranje za storitve e-oskrbe na domu s pomočjo že razvitih 
in preizkušenih orodij na tem področju. S tem se vsem vključenim uporabnikom omogoči 
celovita institucionalna zdravstvena oskrba ob stalnem spremljanju njihovega fizičnega in 
duševnega stanja.

Našteti ukrepi pospešujejo digitalno preobrazbo Slovenije in s tem tudi prebivalcev ter podjetij 
v Primorsko-notranjski regiji.



VIŠJE POVPREČNINE
ZA HITREJŠI RAZVOJ
SLOVENSKIH OBČIN

Boštjan Koritnik
minister za javno upravo



Ministrstvo za javno upravo tudi v Primorsko-notranjsko z vrsto ukrepov državljanom omogoča 
dostopnejše storitve ter izboljšuje prostorske pogoje za zaposlene in stranke. Občinam 
smo v tem mandatu z dvigom povprečnin ter finančno in administrativno razbremenitvijo 
omogočili bistveno povečanje sredstev, s katerimi bodo lahko izboljšale kakovost bivanja 
občankam in občanom.

Dvig povprečnine občinam

V letu 2022 znaša 645 evrov. Povprečnina se je v tem mandatu povečala večkrat. Najprej 
aprila 2020 s takratnih 589,11 evra na 623,96 evra. S podpisom Dogovora o višini povprečnine 
med vlado in reprezentativnimi združenji občin za leti 2022 in 2023 pa se je povprečnina 
zvišala na 645 evrov za leto 2022 in 647 evrov za leto 2023, kar pomeni bistveno povečanje 
sredstev občinam. Zaradi višje povprečnine in posledično višje skupne primerne porabe 
občin, bodo občine v letu 2022 in 2023 prejele tudi več sredstev za uravnoteženje 
razvitosti občin, in sicer 106 milijonov evrov v letu 2022 in 106,3 milijone evrov v letu 2023. 
Leta 2021 so prejele 77,6 milijona evrov. 

Glede na leto 2021 bodo občine v Primorsko-notranjski regiji v letu 2023 prejele skupno 
1,1 milijona evrov več sredstev iz naslova primerne porabe (izračunano glede na število 
prebivalcev): od približno 48.000 evrov (Loška dolina) pa do 376.000 evrov (Postojna).

Skupno se je v tem mandatu 
občinam povprečnina povečala 
za skoraj 60 evrov. 

Veseli me, da smo zvišali 
višino povprečnine. 

Višina povprečnine se za 
leto 2022 z dosedanjih 
628,28 evra zvišuje na 
645 evrov, za leto 2023 pa 
še dodatno na 647 evrov.



Finančna in administrativna razbremenitev 
občin

Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin smo občine finančno in upravno razbremenili, 
hkrati pa so se povečali tudi nekateri prihodki občin. Zakon občinam na letni ravni prinaša 
več kot 70 milijonov evrov prihrankov.

Občine smo finančno razbremenili. 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 mrliškoogledne službe.

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

Občine smo upravno 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 skupine 
zavarovanih oseb. 

V obeh primerih 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.

Občinam smo na letni ravni 
zagotovili več kot 70 milijonov 
evrov prihrankov.

Izboljšanje prostorskih pogojev za 
uslužbence in stranke
V Postojni smo novembra 2011 zaključili obsežno in zahtevno prenovo palače na naslovu 
Gregorčičev drevored 3, kamor se je preselila Upravna enota Postojna, poleg nje pa 
še tamkajšnji pisarni geodetske uprave in Ajpes. S prenovo in selitvijo so tako stranke kot 
zaposleni dobili primernejše prostore, z urejenim dostopom za gibalno ovirane osebe in 
dvigalom ter kot prva upravna enota tudi s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne.



Občinam smo na letni ravni 
zagotovili več kot 70 milijonov 
evrov prihrankov.

Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev

Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja covida-19) 
je bil na dveh upravnih enotah Primorsko-notranjske regije (UE Postojna in UE Ilirska 
Bistrica) vzpostavljen sistem naročanja strank, še preden je z vladnim odlokom novembra 
2021 naročanje postalo obvezno. Ko je bil interes strank za pridobitev digitalnega potrdila 
ter mobilne identitete smsPASS povečan, pa so upravne enote državljanom to storitev 
omogočale ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur. 

Od junija 2021 na spletnih straneh vseh 58 upravnih enot in na spletni strani Ministrstva 
za javno upravo objavljamo informacije o čakalnih dobah v delovnih dneh, in sicer za štiri 
najpogostejše postopke (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, smsPASS/SIGEN-
CA). Za bolj obremenjene upravne enote v Sloveniji smo januarja 2021 vzpostavili sistem 
UeNaročanje, v okviru katerega trenutno deluje klicni center za stranke. Zaenkrat je sistem 
načrtovan za upravne enote Ljubljana, Litija in Logatec, sčasoma pa bodo vključene še druge 
večje upravne enote. S tem bomo strankam omogočili hitrejšo obravnavo in bolj kakovostne 
javne storitve.

Zaradi že omenjenega povečanega interesa za pridobitev elektronske identitete, s katero 
lahko državljani med drugim na portalu zVEM sami dostopajo do potrdila PCT, smo v 
sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo začasno omogočili več dodatnih prijavnih 
točk – v Primorsko-notranjski regiji je trenutno še 8 prijavnih mest, kjer si prebivalci lahko 
uredijo svojo e-identiteto.

Z elektronskimi postopki prispevamo k digitalizaciji poslovanja občin. Na portalih eUprava 
in SPOT omogočamo elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine 
(npr. pomoč občine ob rojstvu otroka, odmera komunalnega prispevka, različna soglasja/
dovoljenja). Veseli nas, da se je v projekt, ki je sicer šele v začetni fazi, že vključila Občina 
Cerknica, vabimo pa tudi vse druge občine, da svoje vloge objavijo na teh dveh državnih 
portalih ter s tem državljanom in podjetjem omogočijo urejanje storitev prek spleta.

Palača je reprezentativen objekt, ki je bil zgrajen med obema vojnama (leta 1930), prvotno 
je tam poslovala podružnica italijanske banke. Po dveh letih obnove smo čudovito stavbo, ki 
predstavlja simbol stavbne dediščine mesta, ponovno dali v uporabo in preprečili nadaljnje 
propadanje. Stavba v velikosti skoraj 1.400 m2, ki jo je zaradi neustrezne uporabe močno načel 
zob časa, je bila prenovljena v celoti. Med drugim je bila ojačana konstrukcija, zamenjano 
ostrešje, na novo urejene vse instalacije in hidroizolacija, zamenjano je bilo stavbno pohištvo. 
Ob tem smo posebno skrb namenili ohranitvi vseh dragocenih elementov stavbne 
dediščine in pri obnovi, vredni približno 2,7 milijona evrov, upoštevali vse zahteve Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine. 

Poleg izboljšanja prostorskih pogojev redno nadgrajujemo in posodabljamo tudi računalniško 
in strežniško opremo upravnih enot. V letu 2021 smo na upravnih enotah po Sloveniji začeli 
uvajati enoten informacijski sistem Krpan za podporo delu z dokumentarnim gradivom (gre 
za zamenjavo temeljnega informacijskega sistema, ki ga uporabljajo vsi zaposleni) – upravne 
enote v Primorsko-notranjski regiji so na nov sistem prešle med prvimi, že junija 2021.



ZUNANJE 
ZADEVE
dr. Anže Logar
minister za zunanje zadeve



Ministrstvo za zunanje zadeve s pomočjo gospodarske diplomacije zagotavlja podporo 
in pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge, pri širitvi njihovega poslovanja 
v tujini in pri reševanju morebitnih težav, povezanih s poslovanjem na tujih trgih. V okviru 
tega identificira tudi nove priložnosti za podjetja. Predstavniki ministrstva organizirajo 
poslovna srečanja, sejemske in druge predstavitve, seminarje, konference, obiske 
gospodarskih delegacij in druge promocijske dogodke ter na njih sodelujejo. Podjetja hkrati 
obveščajo o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih in sejmih, ki so zanje aktualni. V 
okviru gospodarske diplomacije predstavniki nudijo svetovanje pri vstopu na trge države 
sprejemnice ter jim pomagajo pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji.

Poleg tega Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje pri pridobivanju tujih naložb v slovensko 
gospodarstvo. V okviru tega potencialne investitorje obveščajo o slovenskem poslovnem 
okolju ter jim, kot poznavalci slovenskega gospodarstva in pravnega sistema, svetujejo. 
Ministrstvo si pri nudenju izvajanju nalog s področja gospodarske diplomacije pomaga s 
široko mrežo diplomatskih predstavništev, konzulatov in ekonomskih svetovalcev. 

Med podjetja, ki jim Ministrstvo za zunanje zadeve na ta način pomaga, spadajo mnoga iz 
Primorsko-notranjske statistične regije. V sodelovanju s podjetji in gospodarskimi združenji 
iz te regije ministrstvo redno organizira dogodke z namenom spodbujanja in pospeševanja 
internacionalizacije njihovega poslovanja. V regiji deluje več izvozno usmerjenih podjetij, 
med njimi podjetja Pivka perutninarstvo iz Pivke ter Mineralko in EBM Papst iz Cerknice. 
Slednji sta tudi pomembni tuji naložbi pri nas.

Slovenija je že drugič uspešno 
predsedovala Svetu EU.

Minister dr. Anže Logar na podelitvi nagrad zmagovalcu
Dirke po Franciji Tadeju Pogačarju.

Minister dr. Anže Logar ob predaji predsedovanja 
francoskemu zunanjemu ministru.



SLOVENCI V 
ZAMEJSTVU 
IN PO SVETU
dr. Helena Jaklitsch
ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu



Primorsko-notranjska regija leži na jugozahodu Slovenije in je najredkeje naseljena slovenska 
regija, saj pokriva območje prostranih, nenaseljenih dinarsko-kraških gozdov, hribovij, kraških 
planot in velikih kraških polj z upravnim središčem v Postojni. Južna meja regije meji z 
Republiko Hrvaško, na katero mejita tudi občini Loška dolina in Ilirska Bistrica. Medtem ko 
je območje na hrvaški strani državne meje ležečega Gorskega kotarja v preteklosti izrazito 
gravitiralo na sever, v smer sedanjih občin Postojna, Cerknica in še zlasti Loška dolina, pa 
je, nasprotno, območje občine Ilirska Bistrica nekoč gravitiralo na jug, k pomembnemu 
severnojadranskemu pristanišču in industrijskemu centru – Reki.

Z osamosvojitvijo Slovenije in Hrvaške so se tokovi trajnejših, pa tudi dnevnih migracij sicer 
pomembno zmanjšali, zlasti navezanost Gorskega kotarja na kraje slovenske Notranjske pa 
je ostala še vedno precejšnja. In prav Gorski kotar je tisto področje, ki zasluži posebno 
pozornost slovenske države. Naseljuje ga namreč teritorialno strnjena avtohtona slovenska 
narodna manjšina, ki je ohranila kostelsko narečje dolenjske narečne skupine slovenščine 
ter vrsto kulturnih tradicij in običajev, ki jo povezujejo s slovenskim narodom. Svojstveno za 
to skupnost je, da se prebuja in krepi slovensko narodno zavest, pri čemer jo podpira tudi 
Republika Slovenija. Pomaga pri organiziranju manjšine in tudi materialno omogoča njeno 
delovanje. V fazi pospešene realizacije je projekt vzorčne kmetije, katere gradnjo skupaj 
financirata Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Predstavljala bo večnamensko kmetijsko-gospodarsko, poslovno, 
izobraževalno in kulturno središče gorskokotarskih Slovencev ter bo pomenila izjemno 
pridobitev za avtohtono slovensko narodno skupnost Gorskega kotarja.

V zaledju kvarnerskega zaliva med Reko in slovensko mejo se določen del prebivalstva čuti 
precej povezan s Slovenijo in s slovenskim jezikom, saj je bil ta prostor stoletja upravno 
povezan s sedanjim ozemljem Republike Slovenije. Po drugi svetovni vojni pa se je v tiste 
kraje priselilo tudi veliko število Slovencev iz Slovenije. Na Reki, v Lovranu in Matuljih delujejo 
slovenske organizacije (dve društvi in nekaj svetov za slovensko narodno manjšino), ki se 
povezujejo z ustreznimi strukturami s slovenske strani meje.

Z vidika sodelovanja s slovensko manjšino izstopata Občina Loška dolina, ki se povezuje s 
Slovenci v Gorskem kotarju, in Občina Ilirska Bistrica, ki tke vezi s Slovenci iz širšega območja 
Reke pa tudi Trsta.

Spomine na izseljevanje Slovencev ohranja Zavod Rihtarjeva domačija z Babnega polja, 
kjer je bil rojen izseljenski pisatelj Frank Troha, po domače Rihtarjev, ki se je leta 1913 izselil v 
Združene države Amerike. Zavod se povezuje tudi s Slovenci iz Gorskega kotarja.

Društva iz Ilirske Bistrice se povezujejo z zamejskimi Slovenci na Hrvaškem in v 
Italiji. Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica je pobrateno s Planinsko sekcijo reškega 
Slovenskega društva Bazovica, Društvo upokojencev Ilirska Bistrica pa z Društvom slovenskih 
upokojencev iz Trsta. V Pavlovičevi galeriji redno razstavljajo slovenski ustvarjalci iz zamejstva. 
S Slovenci na Reki sodeluje tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti Ilirska Bistrica.

V Pivki delujoč Park vojaške zgodovine v vsebino svojih razstav vključuje vsebine slovenskih 
zamejcev in izseljencev, zlasti iz časa osamosvajanja Slovenije.

V Postojni trenirajo slovenski športniki iz Italije. Prostore jim nudita Osnovna šola Antona 
Globočnika in Šolski center Postojna. Tu so trenirale denimo odbojkarice iz Nabrežine in 
Kontovela ter košarkarji tržaškega kluba Jadran. 



KULTURA

dr. Vasko Simoniti
minister za kulturo



Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za 
kulturo. V regiji v obdobju 2021–2022 z 259.439,66 evra sofinanciramo obnovitvena, 
konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju nepremične kulturne 
dediščine. Finančna sredstva smo porazdelili med sakralno in profano stavbno dediščino. 

Lani se je začela obnova objekta Oranžerija na domačiji slovitega arhitekta Maksa 
Fabianija. Fabiani je bil prvi arhitekt svojega časa z doktoratom iz urbanizma. Po njegovem 
urbanističnem načrtu za obnovo popotresne Ljubljane se je kasneje zgledoval arhitekt Jože 
Plečnik. Fabianijevo najpomembnejše delo na področju krajinske arhitekture je zasnova 
Ferrarijevega vrta v Štanjelu na Krasu. Obnovo stavbe ministrstvo za kulturo v obdobju 
2021–2022 sofinancira s 76.219,01 evra.

Ministrstvo za kulturo je v letu 2021 
zagotovilo rekorden proračun za 
kulturo, 238 milijonov evrov, 
največji do zdaj v zgodovini 
samostojne Slovenije.

Prav tako se letos nadaljuje lani začeta obnova enega starejših gradov v Sloveniji – gradu 
Prem, ki je bil zgrajen v 12. stoletju. Grad leži na severovzhodnem delu Brkinov, na hribu nad 
vasjo Prem, ki jo poznamo tudi kot rojstno vas pesnika Dragotina Ketteja. Obnovo gradu 
sofinanciramo z 51.260,63 evra.

Grad Prem. (vir: Grad Prem)



Sofinanciranje kulturnih programov v regiji

V okviru večletnih programskih razpisov na področju vizualne umetnosti z 264.800 evri v 
obdobju 2022–2025 sofinanciramo en program. Gre za program osrednje galerije sodobne 
vizualne umetnosti v prostoru med Ljubljano in Koprom, Hišo kulture v Pivki. Galerija 
predstavlja sodobne tokove v umetnosti, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih 
avtorskih pristopih.

V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov smo 
v obdobju 2020–2021 začeli izvajati dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti pri 
zagotavljanju finančnih sredstev za razvoj javne kulturne infrastrukture, ki je v pristojnosti 
javnih zavodov s področja kulture. Sredstva, skupaj 260.720,00 evrov, je za zagotavljanje 
ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejela občina 
Pivka. Občina je s pridobljenimi sredstvi obnovila Krpanov dom in Kulturni dom Košana.

Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 24 medijev – pet televizijskih programov, dva radijska 
programa, 14 tiskanih medijev in trije elektronski mediji. Na redni letni razpis za podporo pri 
ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa 
na področju medijev, sta se iz te regije v letu 2021 prijavila dva medija, sredstva je v vrednosti 
57.970,50 evra prejel en medij. 

V okviru enoletnih razpisov za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti smo 
v letu 2021 z 11.259,15 evra sofinancirali pet projektov. Med njimi Plavajoči grad, mednarodni 
festival na gradu Snežnik, ki med drugim prinaša vrhunske koncerte etno, jazz, elektronske in 
eksperimentalne glasbe, koncert orkestra Etno Histeria World Orchestra z glasbo z različnih 
koncev sveta in postojnski poletni kulturni festival Zmaj `ma mlade.

Minister dr. Vasko Simoniti na Bledu ob začetku predsedovanja (foto: UKOM)



NAČRTOVANI PROJEKTI

Buje pri Pivki

Da bi ohranili identiteto širšega prostora, je letos predvidena rekonstrukcija gospodarskega 
objekta na domačiji v Bujah v občini Pivka, vključno z ureditvijo njegove okolice. Gre 
za domačijo iz 16. stoletja, ki ima dve žagi, mlin in skladišče s tehtnico. Rekonstrukcijo 
sofinanciramo s 96.500 evri. 

Minister dr. Vasko Simoniti v Parku vojaške zgodovine. (foto: PVZ)



PRAVOSODJE

Marjan Dikaučič
minister za pravosodje



Na območju Primorsko-notranjske regije delujejo tri okrajna sodišča, in sicer v Ilirski Bistrici, 
Postojni in Cerknici, ter Okrožno državno tožilstvo v Kopru – zunanji oddelek v Postojni. V 
regiji so določena tudi tri notarska mesta. 

Digitalizacija pravosodja

Digitalizacija pravosodja in  investicije, ki jih vlagamo v pravosodne sisteme so prioritete 
Ministrstva za pravosodje s katerimi skušamo zagotoviti  čim boljše pogoje za delovanje 
pravosodnega sistema.  V regiji smo v preteklih letih veliko vlagali v investicijsko vzdrževanje 
pravosodnih objektov, v lanskem letu pa smo od postojnske občine, za potrebe Okrajnega 
sodišča Postojna in zunanjega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, odkupili 
500m2 poslovnih prostorov, s čimer  smo znatno povečali prostorske kapacitete sodišča. V 
zadnjih letih so bile izvedene tudi številne nadgradnje na sistemih tehničnega varovanja 
sodnih stavb.

V okviru digitalizacije pravosodja želimo pravosodje čim bolj približati ljudem. Javne dražbe, 
zaslišanja in glavne obravnave tako lahko danes opravljamo dobesedno z domačega kavča. 
Avgusta 2021 je bila podpisana pogodba za razvoj novih tožilskih vpisnikov, s čimer bo 
državno tožilstvo pridobilo sodoben informacijski sistem, ki bo poenostavil izvajanje aktivnosti 
organa in zmanjšal administrativna bremena ter izboljšal kakovost izvajanja procesov na 
vseh tožilstvih. 

V okviru Projekta Nadgradnja informacijskega sistema za delo notarjev smo februarja 
2021 podpisali pogodbo za 2. fazo nadgradnje informacijskega sistema e-notar. To bo 
omogočalo, da se bodo storitve pri notarjih lahko opravljale elektronsko, na daljavo (prek 
videokonference) - sestava notarskih listin bo mogoča v elektronski obliki (overitve podpisov, 
ipd).



Probacija

Na ministrstvu zelo podpiramo izrekanje alternativnih kazni, saj je to tako za storilca kot tudi 
za samo skupnost izjemno koristno, tudi z vidika resocializacije. Delo probacije tako igra zelo 
pomembno vlogo v naši družbi. Uprava za probacijo (UPRO) osebam v okviru izvrševanja 
kazenske sankcije ponuja pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva 
dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se uresničuje tudi cilj zagotavljanja večje 
varnosti družbe. Pri tem je zelo pomembno, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, ter 
da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov. Izvajalci sankcij 
so ključni partner za izpeljavo dela v splošno korist, pri čemer je zelo pomemben pristop 
izvajalca sankcij do osebe, napotene v probacijo.

Območje Primorsko-notranjske statistične regije pokrivata probacijski enoti Koper in 
Ljubljana. Sodelovanje z izvajalci sankcij na omenjenem področju kvalitetno, le  na območju 
občine Ilirska Bistrica primanjkuje izvajalcev sankcij. Odročnost in slabe povezave pa še 
dodatno otežujejo opravljanje dela v splošno korist. 

Kot primer dobre prakse na omenjenem področju velja izpostaviti izvajalce sankcij Park 
vojaške zgodovine Pivka, Občino Postojna in Zavod znanje. Odlikujejo jih sodelovanje in 
korekten odnos tako do oseb, ki opravljajo delo v splošno korist, kot do probacijske enote in 
omogočajo izjemno dobre izkušnje za osebe, vključene v probacijo. 

Med svojim delovanjem je UPRO z izvajalci sankcij na območju primorsko-notranjske 
statistične regije sklenil skupaj 29 Sporazumov o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v 
zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist, od tega na območju občin, ki jih pokriva Probacijska 
enota Koper 24 (82,8 %), na ozemlju občin, ki jih pokriva Probacijska enota Ljubljana, pa 5 (17,2 
%). Po obliki poslovne dejavnosti je največ sklenjenih Sporazumov z vzgojno-izobraževalnimi 
organizacijami  in lokalno samoupravo.
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