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1. Cilji programa spodbujanje inovativnih 
ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih 
jedrih v letih 2016 in 2017

1  Zakon o lokalni samoupravi v 16. členu določa, da lahko mesto dobi status mestne občine, če ima najmanj 20 tisoč prebivalcev in najmanj 15 tisoč 
delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega 
območja. Izjemoma lahko pridobi status mestne občine mesto iz zgodovinskih razlogov. Na mestno občino država lahko prenese opravljanje določenih 
nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.

Glavni cilj programa je vzpostavitev in profesionalizacija 
pristopa upravljanja mestnih središč (TCM – Town center 
management) na nacionalnem nivoju, za kar sta ključna 
povezovanje lokalnih ponudnikov (MSP) in spodbujanje 
sodelovanja med občinskimi upravami in lokalnimi po-
nudniki. SPIRIT Slovenija, javna agencija je v letih 2016 in 
2017 v sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico (PTZ 
GZS) in Zavodom Koper Otok organizirala več srečanj in 
delavnic z namenom izmenjave dobrih praks, pripravila 
publikacijo z naborom 15 dobrih praks upravljanja mestnih 
središč v Sloveniji in 5 dobrih praks v tujini, organizirala 
in izvedla strokovno ekskurzijo z ogledom teh praks  v 
Sloveniji in Avstriji in pripravila načrt za nadaljnje aktivnosti 
sistematičnega oživljanja in upravljanja mestnih središč v 
Sloveniji.

Slovenske mestne občine in močnejša mestna središ-
ča1 v Sloveniji v svojih strategijah že uveljavljajo model 
upravljanja mestnih središč (TCM) in sicer po tem, ko je bil 
izveden pilotni projekt v Ljubljani, Kopru in Celju.  Primer 

dobre prakse občine Koper, je inovativni model povezo-
vanja podjetij in občinske uprave, ki je spodbudil tesno 
sodelovanje med lokalnimi ponudniki in pripomogel k 
oživitvi turistične in trgovske ponudbe na obali.  Za svoj 
inovativen pristop je bil projekt leta 2015 prepoznan in 
nagrajen kot dobra praksa tudi pred Evropsko komisijo.

Na podlagi izkušenj pilotnega projekta je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z agencijo SPIRIT 
pristopilo k programu spodbujanja oživljanja podjetništva 
in upravljanja mestnih središč. Za večjo prepoznavnost 
programa, je agencija SPIRIT zaščitila blagovno znamko 
»SRCE MOJEGA MESTA«, ki je postala logotip programa 
spodbujanja podjetništva v mestnih jedrih in je v dveh 
letih postal prepoznaven po večini slovenskih občinah.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jošt Gantar
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Profesionalizacija upravljanja mestnih središč vključuje 
številne gradnike sodobnega družbenega razvoja, kot na 
primer:

• Gospodarski razvoj in notranje naložbe

• Upravljanje z javnimi sredstvi (javna naročila)

• Razvoj, umeščanje in trženje blagovnih znamk

• Financiranje in vlaganje v infrastrukturo mestnih središč

• Razvijanje donosnejših trgovskih okolij in pogojev

• Izboljšanje transporta, parkiranja in dostopnosti do 
mestnih središč

• Upravljanje s stavbami

• Partnerstvo zasebnega in javnega sektorja

• Skrb in dialog s prebivalci v mestnih središčih

Med cilji agencije SPIRIT je v projekt na letni ravni vključiti 
vsaj 20 občin, mala in srednja podjetja in druge lokalne 
ponudnike in organizacije in tako povečati prepoznavnost 
modela upravljanja mestnih središč in spodbuditi povezo-
vanje in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks med sloven-
skimi občinami.

Vzpostavilo se je tudi neformalno združenje slovenskih 
občin, v katerem je bilo konec leta 2017 prostovoljno 
pridruženih že 23 občin, ki vsako leto organizirajo delovne 
sestanke in srečanja na temo povezovanja in promocije 
TCM modela po vseh mestih vključenih občin, vedno na 
drugi lokaciji. V zadnjih dveh letih so bila taka srečanja or-
ganizirana na Ptuju, v Kopru, v Kranju, v Krškem, v Murski 
Soboti, v Celju, v Slovenj Gradcu, v Piranu, na Jesenicah, 
v Ljubljani, v Velenju. Ugotavljamo, da niso vse aktivne, 
saj je potrebno z njimi delati in jim pomagati pri vzposta-
vljanju TCM-ja. Ne glede na to, so vsi pristali na to, da so 
o poteku našega programa informirani in da se bodo po 
svojih možnostih vključevali v posamezne aktivnosti.

2 Mestne občine v Sloveniji: 
 Ljubljana 
 Maribor 
 Ptuj 
 Celje 
 Kranj 
 Novo mesto 
 Nova Gorica 
 Koper 
 Murska Sobota 
 Slovenj Gradec 
 Velenje

V pričujoči publikaciji je predstavljen pregled aktivnosti 
slovenskih občin, usmerjenih v povezovanje deležnikov 
v občinah predvsem na področju pospeševanja in rasti 
podjetništva, s tem tudi ustvarjanja novih zaposlitvenih 
priložnosti in zagotavljanja trajnostnega razvoja, kot ga 
v svojih razvojnih strategijah načrtujejo občine. Pregled 
vključuje tudi tabelarični izvleček občinskih sredstev, 
načrtovanih za pospeševanje in razvoj podjetništva, v 
preteklih treh letih. Opazovali smo tudi gostoto podjetij na 
100 prebivalcev v občinah, njihovo ustanavljanje in rast ter 
delež hitro rastočih podjetij.

Oblikovanje in upravljanje mestnih središč ni cilj le velikih 
mestnih občin 2 v Sloveniji, kar dokazujejo primeri dobrih 
praks v manjših občinah kot na primer v Črnomlju, Kamni-
ku, Krškem ali na Jesenicah, zato želimo na ravni države 
spodbuditi tudi manjše občine, da prepoznajo pozitivne 
učinke modela upravljanja mestnih središč in ga ustre-
zno prilagojenega na svoje lokalne zmožnosti in danosti, 
uvedejo v svoje strategije razvoja. Pri tem je pomembno, 
da se povezujejo in sodelujejo z ostalimi občinami, pred-
vsem v lastnih regijah in s skupnimi projekti in rešitvami 
vzpostavijo boljše pogoje in okolje za razvoj in oživitev 
podjetništva in mestnih središč.

Mag. Mojca Skalar Komljanc
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2. Sredstva občin za pospeševanje 
podjetništva 
Občine namenijo največ denarja za gradnjo in razvoj 
poslovnih, obrtnih in industrijskih con. Pri izdelavi analize 
ugotavljamo, da ima osrednjeslovenska regija več kot 
100 obrtno podjetniških con, preostale slovenske občine 
pa še drugih 100. Večinoma gre za razvoj najbolj osnov-
ne infrastrukture, ki je ponujena v coni, druge spet so 
specalizirane, in v uporabi od glavnih investitorjev. V  
številnih občinah so obrtnopodjetniške cone šele v pro-
storskem načrtu in še ne delujejo. Dostop do informacij o 
conah ni poenoten, in za splošnega uporabnika povsem 
nepregleden. 

Zahtevnejša oblika finančnih vložkov za razvoj male-
ga gospodarstva so naložbe v inkubatorje. Zadnja leta 
opažamo porast prostorov za so-delo ali co-working, 
tudi  specializirani inkubatorji za mlade podjetnike in za 
start-up podjetja so v trendu.  Specifični »ekosistemi«, ki 
jih potrebujejo hitro razvijajoča podjetja, so koncentrirani 
v Ljubljani, v drugih regijah pa ne v zadostni meri. (ABC 
Pospeševalnik v ljubljanskem BTCju. CEED, Tehnološki 
park, Hekovnik)

Pomemben vzvod za rast malih podjetij so subvencije za 
obrestne mere, garancijske sheme in ugodni krediti. Vse 
regionalne agencije so vključene v program garancijskih 
shem, ki ga vodi Slovenski regionalni razvojni sklad. Obči-
ne se zato odločajo, da v večji meri podprejo aktivnosti 
regionalnih razvojnih agencij na področju spodbujanja 

malega gospodarstva in podjetništva s temi ukrepi. 
Ob tem pa tudi občine v različnih oblikah (neposre-
dne spodbude, sofinanciranje obrestnih mer, povračilo 
oziroma oprostitev komunalnih prispevkov ipd). ponujajo 
finančne spodbude. Veliko občin – zlasti manjših – ne 
specificira posebej namena, oziroma bolj podrobnega 
cilja teh sredstev (to je razumljivo, saj želijo ohraniti čim 
večjo fleksibilnost, potrebno v majhnem kraju z omeje-
nimi podjetniškimi potenciali). Druge so bolj specifične 
in namenjajo sredstva posebej za investicije v določene 
namene, v razvoj inovativnosti, spodbujanje zaposlovanja 
s pokritjem stroškov za prispevke, spodbujajo delovna 
mesta za določene skupine ljudi, vlagajo tudi v socialno 
podjetništvo in podobno.

Precej sredstev s kontnega mesta »spodbujanje ma-
lega gospodarstva« je namenjenih delovanju različnih 
razvojnih agencij, zavodov in podobno. Te institucije oz. 
podjetja so lahko sicer pomemben in koristen del podje-
tniškega okolja v kraju, v oči pa zbodejo v nekaterih krajih 
nesorazmerja med sredstvi za delovanje teh agencij na 
eni strani in ostalimi odhodki za spodbujanje podjetništva 
na drugi. 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jaka Ivančič
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Ostanejo še mehke dejavnosti, ki pa nikakor niso najmanj 
pomembne. To so zlasti:

• Sistematične in redne oblike komunikacije med obči-
no in podjetniki (primer dobre prakse: Ivančna Gorica).

• Delovanje podjetniških klubov (občina lahko npr. 
spodbudi formiranje teh klubov), ali selo oblikovanje 
kreditnega sklada, v katerega vlagajo tako podjetniki 
kot občina. Organizacija dogodkov (delavnice, pod-
jetniški zajtrki ali večerje in druga družabna srečanja, 
start-up vikendi, forumi ipd.).

• Nagrajevanje inovacij.

• Blagovna znamka občine je lahko pomembno orodje 
za hitrejši razvoj določenih vrst podjetništva, zlas-
ti tistih, ki izhajajo iz tradicionalnih obrti, izdelave 
prehrambnih izdelkov iz lokalnih pridelkov, oziroma 
storitev in izdelkov, ki se tako ali drugače navezujejo 
na identiteto kraja. 

• Sejemska dejavnost v občini, brezplačne stojnice za 
podjetnike

• Posebni programi za mlade podjetnike.

• Ker ima približno polovica (!) Slovencev delovno mesto 
zunaj občine prebivališča, je za razumevanje trga dela 
bistven tudi podatek o občini delovnega mesta. 

V Sloveniji je bila leta 2017 brezposelnost žensk 12,4-od-
stotna, medtem ko je bila splošna brezposelnost 11,2-od-
stotna. Razlika je torej za 1.2 odstotne točke ali za 11 
odstotkov. Razlike med občinami so zelo velike: v Osilnici 
je (ob zelo majhnem številu prebivalcev) stopnja ženske 
brezposelnosti 32-odstotna, v Železnikih 4,8-odstotna. 

Delež delovnih mest, ki jih zasedajo ženske je 45-odsto-
ten. Med občinami so razlike zelo velike: razpon sega 
od 20 (Štore) do 67 odstotkov (Dornava).  Podatki o trgu 
delovne sile tudi kažejo velike razlike v zaposlenosti 
žensk po regijah in visoko stopnjo brezposelnosti žensk s 
terciarno izobrazbo, zato bi kategorija »podpora pod-
jetnicam« v teh občinah prispevala tako k zaposlenosti 
žensk  kot  h gospodarski rasti.

V absolutnem smislu je nezaposlenost žensk najbolj 
zrasla v dveh mestnih občinah: v Murski Soboti (-1.918) in 
Mariboru (-1.818). Zlasti propad slovenske tekstilne indu-
strije je tako rekoč usodno zaznamoval žensko zaposle-
nost v teh dveh krajih. Največ ženskih delovnih mest je v 
devetih letih nastalo v Ljubljani: 8.970, to je 9,6 odstotna 
rast, kar gre predvsem na račun samozaposlovanja.

Pri obdelavi in primerjavi podatkov občin smo ugotavlja-
li, da objavljena strategija ne pomeni, da jo občina tudi 
izvaja. V Sloveniji pa je tudi veliko občin, ki so izjemno 
prodorne in uspešne, torej govorimo o strateškem 
upravljanju na visoki ravni, a nimajo strateškega doku-
menta.  Slaba polovica slovenskih občin ima celovito ra-
zvojno strategijo občine in ne le posamezne dokumente 

kot npr. prometna strategija, lokalni energetski koncept 
ali podobno.

Tretjina občin nima javno dostopnega proračuna v inte-
gralni obliki (ali pa občina deluje s sklepom o začasnem 
financiranju in je še brez proračuna). 

Pri pregledu proračunskih podatkov občin ni nujno, da so 
vsa sredstva za spodbujanje podjetništva na kontni po-
stavki, ki je za to namenjena. Tudi Ljubljana na kontnem 
mestu 1402 (spodbujanje malega gospodarstva) nima 
v proračunu za 2017 načrtovanega niti centa. Po drugi 
strani pa so na kontnem mestu »spodbujanje malega 
gospodarstva«  odhodki za reprezentanco,  investicija v 
občinsko parkirišče in podobno. 

Usmerili smo se na področje podjetniške dinamike in 
odhodke občin, namenjenih spodbujanju podjetništva 
in gospodarstva. Primerjali smo podatke o podjetniški 
dinamiki za leta 2011 in 2015 na podlagi poslovnega re-
gistra, Natnčneje pa smo pridobili podatke o podjetniški 
dinamiki na osnovi zkaljučnih računov za obdobje 2012 
- 2016.

Podjetniška dinamika vključuje podatke o gostoti pod-
jetij (po mednarodnih merilih ključni indikator za primer-
javo podjetniškega utripa po različnih okoljih), nastajanju 
novih podjetij in o hitro rastočih podjetjih. Podatki vklju-
čujejo gospodarske družbe in samostojne podjetnike.  

Odhodki za spodbujanje malega podjetništva in gospo-
darstva so zajeti iz zaključnih računov občin. Pomanjklji-
vost kazalnika je v tem, da ne more zajeti vseh dejanskih 
odhodkov, ki so v neki občini povezani s podjetništvom.

Za primerjavo so uporabljeni javno objavljeni razvojni 
dokumenti občin, vključno s proračunom za leto 2017. 
Občinske strategija pokažejo glavne razvojne priorite-
te občine, konkretne cilje na posameznih področjih in 
ukrepe, ki naj bi pripeljali do realizacije teh ciljev. Pogled 
v veljavni proračun to informacijo dopolni z otipljivimi in 
konkretnimi finančnimi ukrepi. Posebej smo se usmerili 
na podatke o odhodkih za gospodarstvo v posebnem 
delu proračuna in na investicije v razvoj gospodarstva v 
načrtih razvojnih programov.
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2.1. Podjetniška dinamika
Gostota podjetij (število poslovnih subjektov na 100 
prebivalcev)

V pregledu so vključene gospodarske družbe, zadruge in 
samostojni podjetniki. V pregledu niso vključena društva, 
nepridobitne organizacije in podobno. Vir podatkov je 
AJPES (Poslovni register Slovenije 31.3.2017)

Slovensko povprečje je 5,93 poslovnih subjektov na 100 
prebivalcev. Med občinami pa so precejšnje razlike: od 
23,99 podjetij na 100 prebivalcev v Trzinu do 1,91 pod-
jetja v Hodošu. Izstopajo pa zlasti Ljubljana, Domžale, 
Trzin, Komenda ter občine na zahodu Slovenije kot npr. 
Šempeter-Vrtojba, Sežana, Izola, Piran in Koper in na 
Gorenjskem Bled. 

Rast števila poslovnih subjektov

V Sloveniji se je število poslovnih subjektov med 
31.3.2014 in 31.3.2017 povečalo s 148.815 na 160.743 ali za 
7,4%. Zelo se je spremenila tudi struktura subjektov. Med 
vsemi poslovnimi subjekti so družbe (d.o.o.) predstavljale 
46,5 odstotka, samostojnih podjetnikov pa 53,5%. Zdaj pa 
je v strukturi manj družb (45%), espejev pa več (55%). Šte-
vilo gospodarskih družb se je povečalo za 4,6%, število 
espejev pa za 10,95%!  Velik delež le-teh se je odločilo za 
status normiranega s.p.

Hitra rast novih samostojnih podjetnikov si lahko raz-
lagamo na več načinov, v glavnem pa se porajajo ne 
toliko zaradi lastne podjetniške pobude, temveč na željo 
delodajalca.  Merilo »gospodarske družbe«, je zaneslji-
vejši indikator podjetniške dinamike za primerjavo med 
lokalnimi okolji. Največji skok so zabeležili v mikroobčini 
z novim inkubatorjem Kostel (1,6). V ospredju so še Ko-
menda, Dobrepolje, Bled, Domžale, Bohinj, Izola, Vodice, 
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in Radovljica.

Dinamika ustanavljanja novih podjetij 3

Največ podjetij so v petih letih ustanovili v Trzinu (v 
povprečju 15,73 na 1.000 prebivalcev na leto), najmanj pa 
v občini Kuzma (1,88). Povprečje za slovenske občine je 
4,93.

Ponovno izstopajo Trzin in Ljubljana, obalne občine, dve 
močni podjetniški občini na meji z Italijo (Šempeter-Vr-
tojba in Sežana) ter Kranj, ob tem pa še Velike Lašče in 
Solčava. (Glej tabelo 8)

3 Povprečno število novoustanovljenih podjetij na 1.000 prebivalcev v petletnem obdobju (2011-2015). 

Odhodki občin, namenjeni spodbujanju 
podjetništva in gospodarstva

Aktivnosti za spodbujanje podjetništva so izrazite v večjih 
krajih in zlasti v mestnih občinah, a tudi med njimi so 
razlike precejšnje. Ko gre za podjetniški razvoj, je glavno 
mesto s svojo bogato ponudbo različnih možnosti za 
nova podjetja, ki jih le-ta s pridom uporabljajo, izjemno. 
Bogastvo ukrepov in nasploh dogajanja (kjer ni vedno 
nosilec občina, ne moremo primerjati z nobeno drugo 
občino v Sloveniji. Primer Tehnološkega parka, ali ABC 
pospeševalnika, ki se je v kratkem času razvil v globalno 
uspešnico, kaže, da lahko Ljubljano mirno postavimo ob 
bok ostalim evropskim prestolnicam in drugim urbanim 
razvojnim vozliščem. 

Na kontnem mestu 1402 (Spodbujanje malega gospo-
darstva) je sredstva načrtovalo 164 občin. To ustreza 
stanju v letu 2016, ko je imelo odhodke s tega kontnega 
mesta 167 občin. Toda znesek je bistveno višji: če je bilo 
v preteklih letih za spodbujanje podjetništva po občinah 
skupaj porabljenih okrog 12 milijonov na leto, je za leto 
2017 načrtovanih kar 23 milijonov. Proračuni so seveda 
načrt – v zaključnih računih, kjer so objavljena dejansko 
porabljena sredstva, bo številka najverjetneje nižja, a  bo 
še vedno višja od 12 milijonov. 

Leta 2016 je več kot 100.000 evrov za spodbujanje pod-
jetništva namenilo 32 občin. V 2017 ima v proračunu več 
kot 100.000 evrov namenjenih malemu gospodarstvo 42 
občin. 
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2.2. Sredstva za pospeševanje podjetništva v letih 2014-2016

Delež sredstev iz občinskega proračuna, namenjen 
spodbujanju podjetništva je razviden na kontnem 
mestu 1402. Na osnovi pregleda podatkov v objavljenih 
zaključnih računih na tem kontu za obdobje 2014-2016 
smo ugotovili naslednje.

• 212 občin je na kontnem mestu 1402 v obdobju treh (3) 
let skupaj zabeležilo 39,1 milijonov evrov odhodkov, 
v povprečju torej 13 milijonov evrov na leto, največ v 
letu 2014, in sicer 14,3 milijonov evrov. V letu 2015 je 
bilo teh sredstev 14,9% manj kot leto prej, v letu 2016 
pa še za 11,8% manj.

• Tej dejavnosti je namenjalo sredstva povprečju 166 
občin, 46 občin pa temu ni namenjalo finančne pozor-
nosti.v 32 občinah so bili ti odhodki večji kot 100.000 
evrov, več kot 500.000 evrov odhodkov je izkazalo 5 
občin, največ občina Ajdovščina, več kot en (1) milijon 
evrov v letu 2016.

• 45 občin ni izkazalo odhodkov, največ, 14 občin, iz 
Podravske. Povprečni znesek je tako znašal 75.633 
evrov in se je povečal glede na leto 2015 za 1,8%

• Od 167 občin, ki so izkazale odhodke v letu 2016, je 
bilo 53 občin, ali nekaj manj kot tretjina vseh, iz Zahod-
ne kohezijske regije, med 12 statističnimi regijami je 
bilo največ odhodkov izkazanih v Goriški regiji (18,0% 
vseh v letu 2016), v obdobju 2014-2016 pa v Podravski 
regiji.

• Osrednjeslovenska statistična regije (zahodna kohe-
zijska regija), ki je po več kazalcih gospodarsko najbolj 
razvita regija v Slovenija, je bila šele na devetem mes-
tu po izkazanih odhodkih. 

• Med 11 mestnimi občinami je v letu 2016 največ  od-
hodkov izkazala mestna občina Slovenj Gradec, preko 
700 tisoč evrov, najmanj pa Ljubljana, ki ni izkazala nič 
spodbud, kar kaže na zaključek, ali da so spodbude v 
Ljubljani zabeležene na drugem kontu, ali so drugač-
ne oblike.

Tabela 1 - Proračunska sredstva za pospeševanje podjetništva – regije 
(konto 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva)

Statistične regije
Odhodki 

2014
Odhodki 

2015
Odhodki 

2016
Indeks 
16/15

Indeks 
15/14

Indeks 
16/14

Skupaj  
2014-2016

Letno povprečje 
2014-2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pomurje 153.923 305.522 287.399 94,1 198,5 186,7 746.845 248.948
Podravje 3.241.412 1.153.863 2.020.390 175,1 35,6 62,3 6.415.665 2.138.555
Koroška 1.744.593 883.660 1.173.334 132,8 50,7 67,3 3.801.588 1.267.196

Savinjska 1.195.361 2.952.814 1.125.702 38,1 247,0 94,2 5.273.877 1.757.959
Zasavje 116.894 313.471 208.890 66,6 268,2 178,7 639.256 213.085
Posavje 1.093.097 929.788 1.241.976 133,6 85,1 113,6 3.264.861 1.088.287

Jugovzhodna 2.966.119 1.441.481 1.556.805 108,0 48,6 52,5 5.964.405 1.988.135
Osrednjeslovenska 411.186 479.391 470.442 98,1 116,6 114,4 1.361.019 453.673

Gorenjska 870.637 978.638 1.486.481 151,9 112,4 170,7 3.335.756 1.111.919
Notranjska 560.219 359.765 551.048 153,2 64,2 98,4 1.471.031 490.344

Goriška 1.327.435 2.123.365 2.271.324 107,0 160,0 171,1 5.722.124 1.907.375
Obalna 647.132 266.357 237.077 89,0 41,2 36,6 1.150.566 383.522
Skupaj 14.328.008 12.188.115 12.630.867 103,6 85,1 88,2 39.146.990 13.048.997

Delež 100,0% 100,0% 100,0%    100,0% 100,0%
ZK - Zahodna kohezijska regija 3.256.389 3.847.751 4.465.323 116,1 118,2 137,1 11.569.464 3.856.488

Delež 22,7% 31,6% 35,4%    29,6% 29,6%
VK - Vzhodna kohezijska regija 11.071.619 8.340.364 8.165.544 97,9 75,3 73,8 27.577.527 9.192.509

Delež 77,3% 68,4% 64,6%    70,4% 70,4%
Vir:  Objavljeni proračuni, rebalansi proračunov in proračunska poraba sredstev občin 2014-2016 - spletne strani občin, Uradni list RS
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Tabela 2 - Proračunska sredstva za pos peševanje podjetništva – mestne občine  
(konto 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva)

Mestne občine 
(MO)

Odhodki za spod-
bujanje MG 2016 

- konto 1402

Proračun 2017-subvencije 
podjetjem,posameznikom 

- konto 14029001

Proračun 2017-trans-
feri nepridobitnim 

organizacijam, ostalo

Proračun 2017 
-Spodbujanje MG 

- konto 1402 

Promocija SLO, 
razvoj turizma in 

gostinstva-proračun

Podpora gospo-
darstvu  2017- 

skupaj konto 14

1 2 3 4 5=3+4 6 20=5+6

Slovenj Gradec 735.599 25.000 265.177 290.177 256.659 546.836

Maribor 497.289 109.600 415.800 525.400 1.978.000 2.503.400

Nova Gorica 476.751 343.000 270.216 613.216 363.600 976.816

Celje 337.829 275.000 70.000 345.000 209.000 554.000
Kranj 171.459 149.300 0 149.300 664.481 813.781
Ptuj 79.331 100.000 16.400 116.400 577.821 694.221

Novo mesto 79.069 15.000 91.479 106.479 198.000 304.479
Murska Sobota 57.570 0 2.216.930 2.216.930 321.194 2.538.124

Koper 27.988 0 46.000 46.000 619.500 665.500

Velenje 14.672 805.910 0 805.910 496.400 1.302.310
Ljubljana 0 0 0 0 3.637.004 3.637.004

Skupaj 2.477.557 1.822.810 3.392.002 5.214.812 9.321.659 14.536.471
Delež MO v SLO 19,6% 27,6% 21,8% 23,6% 21,4% 22,1%

Skupaj 12.630.867 6.608.093 15.535.469 22.143.562 43.650.360 65.793.922
Struktura 2017   10,0% 23,6% 33,7% 66,3% 100,0%

Struktura 2017 - 
konto 1402   29,8% 70,2% 100,0%    

Vir:  Objavljeni proračuni, rebalansi proračunov in proračunska poraba sredstev občin 2014-2016 - spletne strani občin, Uradni list RS

Na tem kontnem planu so izkazana tudi sredstva, ki so 
neposredno namenjena za samostojne podjetnike, za 
mikro, majhne in srednje velike družbe iz občin, kjer 
imajo sedež, kakor tudi za gradnjo  in razvoj poslovno 
obrtnih in industrijskih con, za ustanavljanje in delovanje 
inkubatorjev, dotacije različnim drugim subjektom, ki 
predstavljajo podporno okolje za podjetništvo.

Na osnovi zgornjih ugotovitev, predvsem pa zaradi celo-
vitejše informacije,  je bil izdelan ločen pregled predvide-
nih sredstev oziroma spodbud po občinah za leto 2017 za 
skupino kontov 14, oziroma za področje  Gospodarstvo, 
ki zajema Pospeševanje in podporo gospodarski dejav-
nosti (kontno 1402) in Promocijo Slovenije, razvoj turizma 

in gostinstva (kontno 1403), kakor tudi za skupino kontov 
14029001, kjer občine lahko  beležijo sredstva za nepos-
redno spodbujanje malega gospodarstva.

Dodatno so bila med sredstvi za spodbujanje malega 
gospodarstva v 2017 identificirana sredstva za neposre-
dne spodbude za podjetja in posameznike, točneje za 
samostojne podjetnike in MMS (mikro, majhne in srednje 
velike družbe)  in posredne spodbude, ki predstavljajo 
transferje nepridobitnim organizacijam (regionalne agen-
cije, zbornice,…) in izgradnji infrastrukture za podjetništvo 
(ustanavljanje in financiranje podjetniških inkubatorjev, 
graditvi in vzdrževanju obrtno-podjetniških con, …)
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Tabela 3 - Proračunska sredstva za pospeševanje podjetništva –regije – po posameznih namenih  
(konto 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva)

Statistične regije

Podpora go-
spodarstvu  

2017- skupaj 
konto 14

Proračun 
2017-subvencije 
podjetjem, posa-

meznikom

Proračun 
2017-transferi 
nepridobitnim 

organizacijam, 
ostalo

Skupaj konto 
1402-Spod-
bujanje MG 

2017…. ali raz-
pis ali proračun 

brez turizma

Promocija 
SLO, razvoj 
turizma in 

gostinstva-
-proračun

Delež 
podpore za 
podjetnike

Delež podpore 
za transferje 

nepridobitnim 
organizacijam, 

drugo

Delež podpore 
za razvoj 

turizma

1 2 3 4 5=3+4 6 7=3/2 8=4/2 9=6/2

Pomurje 6.753.488 206.545 2.351.315 2.557.860 4.195.628 3,1% 34,8% 62,1%
Podravje 8.182.472 826.269 1.708.909 2.535.178 5.647.294 10,1% 20,9% 69,0%
Koroška 5.150.773 108.775 2.093.316 2.202.091 2.948.681 2,1% 40,6% 57,2%

Savinjska 6.592.431 1.368.510 1.216.181 2.584.691 4.007.740 20,8% 18,4% 60,8%
Zasavje 479.149 142.550 55.950 198.500 280.649 29,8% 11,7% 58,6%
Posavje 1.820.937 341.000 668.837 1.009.837 811.101 18,7% 36,7% 44,5%

Jugovzhodna 6.044.542 546.586 3.320.792 3.867.378 2.177.164 9,0% 54,9% 36,0%
Osrednjeslovenska 6.430.639 457.453 245.131 702.584 5.728.055 7,1% 3,8% 89,1%

Gorenjska 6.715.895 690.405 955.634 1.646.039 5.069.856 10,3% 14,2% 75,5%
Notranjska 1.644.850 157.800 552.654 710.454 934.396 9,6% 33,6% 56,8%

Goriška 8.798.173 1.541.200 2.177.777 3.718.977 5.079.196 17,5% 24,8% 57,7%
Obalna 7.180.574 221.000 188.972 409.972 6.770.602 3,1% 2,6% 94,3%
Skupaj 65.793.922 6.608.093 15.535.469 22.143.562 43.650.360 10,0% 23,6% 66,3%

Delež 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%      
ZK - Zahodna kohezijska regija 29.125.281 2.910.058 3.567.514 6.477.573 22.647.708 10,0% 12,2% 77,8%

Delež 44,3% 44,0% 23,0% 29,3% 51,9%      
VK - Vzhodna kohezijska regija 36.668.642 3.698.035 11.967.955 15.665.990 21.002.652 10,1% 32,6% 57,3%

Delež 55,7% 56,0% 77,0% 70,7% 48,1%      
Kontrola 65.793.922 6.608.093 15.535.469 22.143.562 43.650.360

Vir:  Objavljeni proračuni, rebalansi proračunov in proračunska poraba sredstev občin 2014-2016 - spletne strani občin, Uradni list RS

Tabela 4 - Proračunska sredstva za pospeševanje podjetništva –mestne občine – po posameznih namenih  
(konto 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva)

Mestne občine

Podpora 
gospodarstvu  
2017- skupaj 

konto 14

Proračun 
2017-subven-

cije podje-
tjem,posame-

znikom

Proračun 
2017-transferi 
nepridobitnim 

organizacijam, 
ostalo

Skupaj konto 
1402-Spodbu-
janje MG 2017 

- konto 1402

Promocija SLO, 
razvoj turizma in 

gostinstva-prora-
čun - konto 1403

Delež 
podpore 
za pod-
jetnike

Delež podpore za 
transferje neprido-
bitnim organizaci-

jam, drugo

Delež 
podpore 

za razvoj 
turizma

1 2=5+6 3 4 5=3+4 6 7=3/2 8=4/2 9=6/2

Slovenj Gradec 546.836 25.000 265.177 290.177 256.659 4,6% 48,5% 46,9%
Maribor 2.503.400 109.600 415.800 525.400 1.978.000 4,4% 16,6% 79,0%

Nova Gorica 976.816 343.000 270.216 613.216 363.600 35,1% 27,7% 37,2%
Celje 554.000 275.000 70.000 345.000 209.000 49,6% 12,6% 37,7%
Kranj 813.781 149.300 0 149.300 664.481 18,3% 0,0% 81,7%
Ptuj 694.221 100.000 16.400 116.400 577.821 14,4% 2,4% 83,2%

Novo mesto 304.479 15.000 91.479 106.479 198.000 4,9% 30,0% 65,0%
Murska Sobota 2.538.124 0 2.216.930 2.216.930 321.194 0,0% 87,3% 12,7%

Koper 665.500 0 46.000 46.000 619.500 0,0% 6,9% 93,1%
Velenje 1.302.310 805.910 0 805.910 496.400 61,9% 0,0% 38,1%

Ljubljana 3.637.004 0 0 0 3.637.004 0,0% 0,0% 100,0%
Skupaj MO 14.536.471 1.822.810 3.392.002 5.214.812 9.321.659 12,5% 23,3% 64,1%

Delež MO v SLO 22,1% 27,6% 21,8% 23,6% 21,4%      
Skupaj SLO 65.793.922 6.608.093 15.535.469 22.143.562 43.650.360      

Vir: Proračuni, rebalansi proračunov, objavljeni razpisi občin v letu 2017
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Splošne ugotovitve na osnovi podatkov o spodbudah za posamezne občine v letu 2017

Od 212 slovenskih občin so v 201 občini (94,8% vseh ob-
čin) načrtovali sredstva za podporo gospodarstvu (konto 
področja 14) v skupni višini preko 65 milijonov evrov, od 
tega  164 občin (77,4% vseh občin v SLO) za spodbujanje 
malega gospodarstva v višini 22,1 milijonov evrov (konto 
1402) ali 33,6% celotnih sredstev za gospodarstvo,  in 43,6 
milijonov evrov za  promocijo Slovenije , razvoj turizma in 
gostinstva (konto 1403)

Primerjava načrtovanih sredstev za spodbujanje malega 
gospodarstva v letu 2017 s porabo sredstev 2016 (konto 
1402) kaže, da so načrtovana sredstva  2017 za 75% 
večja kot poraba v letu 2016, največ, več kot 8-krat, so  
sredstva povečali v Pomurski regiji, v Posavski regiji pa so 
načrtovana sredstva za leto 2017 manjša za skoraj 19% od 
porabe v letu 2016.

Med 12 statističnimi regijami so nominalno za spodbuja-
nje razvoja malega gospodarstva, kot se imenuje naslov 
tega konta, največ načrtovali v Jugovzhodni regiji, in sicer 
preko 3,9 milijonov evrov (17,5% vseh sredstev za malo 
gospodarstvo), načrtovana sredstva so bila 148% večja 
od porabe v letu 2016, nominalno najmanjši znesek pa so 
načrtovali v Zasavski regiji v višini 198.500 evrov.

Od 22,1 milijonov evrov planiranih sredstev za spodbu-
janje razvoja malega gospodarstva je namenjenih za 
subvencije podjetjem (po pravilu so v razpisih sredstva 
namenjena za srednje velikim, majhnim in mikro druž-
bam) in podjetnikom posameznikom v višini 6,6 milijonov 
evrov ali 29,8% vseh sredstev, preostanek, preko 70% 
sredstev,  pa za transferje nepridobitnim organizacija, 
podpori delovanju inkubatorjev, odpiranju poslovno 
obrtnih con, ....... z drugimi besedami podpornemu okolju 
za gospodarstvo.

v 44 občinah so predvidena sredstva za spodbujanje MG 
večja od 100.000 evrov, več kot 500.000 evrov za spod-
bude planira 14 občin, več kot en (1) milijon evrov v letu 
2017 pa 5 občin (Ajdovščina, Črnomelj, Metlika, Murska 
Sobota, Prevalje), največ med njimi Murska Sobota 2,2 
milijona evrov.

48 občin ni namenilo sredstev za gospodarstvo v svojih 
proračunih v letu 2017, največ, po 13 občin iz Podravske in 
Pomurske regije, v 30 občinah so bili odhodki manjši kot 
10.000 evrov.

11 mestnih občin je predvidelo dobro petino vseh 
sredstev (več kot 14,5 milijonov evrov) namenjenih za 
podporo gospodarstvu.

Največja sredstva za podporo gospodarstvu  je v pro-
računu za leto 2017 predvidela MO Ljubljana in sicer za 
Promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (konto 
1403),  ni pa izkazala sredstev za spodbujanje malega 
gospodarstva oziroma pospeševanju in podpori gospo-
darski dejavnosti (konto 1402).

20 občin z največjimi odhodki v letu 2016, katerih skupni 
znesek za spodbujanje razvoja malega gospodarstva je 
v tem letu znašal 7,8 milijonov evrov ali 62,0% celotnih 
odhodkov, je v letu 2017 namenilo za 9,7 milijonov evrov 
spodbud, kar znaša skoraj 44% vseh spodbud za razvoj 
malega gospodarstva v letu 2017.

Med 20 občinami z največjim zneskom v letu 2016 za 
pospeševanje in podpori gospodarske dejavnosti je tudi 
5 mestnih občin (Celje, Maribor, Nova Gorica, Kranj in 
Slovenj Gradec), ki so med prvimi prepoznale prednosti 
TCM oziroma managementa mestnih središč.
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Tabela 5 - Proračunska sredstva za pospeševanje podjetništva –20 občin z največjim zneskom za pospeševanje 
malega gospodarstva v letu 2016 (konto 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva)

Ime občine

Odhodki 2016 
- Spodbujanje 

MG 2016  
konto 1402

Proračun 2017 
- Spodbujanje 

MG 2017 
konto 1402

Proračun 2017 
- Promocija 
SLO, razvoj 

turizma in go-
stinstva-konto 

1403

Podpora 
gospodarstvu  
2017- skupaj 

konto 14
Skupaj su-

bjekti*

Spodbude 
gospodarstvu 

2017 glede 
na število 
subjektov

Prebivalstvo 
31.12.2016

Spodbude 
gospodarstvu 

2017 na prebi-
valca

1 2 3 4 5=3+4 6 7=5/6 8 9=5/6

Ajdovščina 1.017.428 1.761.464 816.540 2.578.004 1.079 2.389 19.093 135
Brežice 836.752 735.555 332.772 1.068.327 1.237 864 24.204 44

Slovenj Gradec 735.599 290.177 256.659 546.836 999 547 16.621 33
Tržič 521.592 505.000 659.800 1.164.800 749 1.555 14.870 78

Destrnik 503.395 9.500 7.000 16.500 81 204 2.544 6
Maribor 497.289 525.400 1.978.000 2.503.400 7.209 347 111.079 23

Nova Gorica 476.751 613.216 363.600 976.816 2.277 429 31.825 31
Črnomelj 422.340 1.090.423 150.672 1.241.095 634 1.958 14.365 86
Kočevje 418.060 130.000 406.760 536.760 574 935 15.881 34

Celje 337.829 345.000 209.000 554.000 3.673 151 49.380 11
Krško 280.030 130.000 31.000 161.000 1.262 128 25.853 6

Slovenska 
Bistrica 231.299 512.750 137.000 649.750 1.390 467 25.468 26

Postojna 230.146 230.000 596.553 826.553 874 946 16.176 51
Jesenice 229.243 216.348 204.574 420.922 759 555 20.754 20

Šempeter - 
Vrtojba 202.923 752.507 40.000 792.507 536 1.479 6.244 127

Metlika 196.123 1.037.231 193.463 1.230.694 349 3.526 8.325 148
Žalec 181.441 228.000 313.560 541.560 1.328 408 21.261 25

Ravne na 
Koroškem 179.953 217.521 70.082 287.603 517 556 11.302 25

Kranj 171.459 149.300 664.481 813.781 3.383 241 56.081 15
Velike Lašče 167.720 240.000 5.000 245.000 228 1.075 4.303 57

Skupaj 20 
občin 7.837.371 9.719.393 7.436.515 17.155.908 29.138 589 495.629 35

Delež v SLO 62,0% 43,9% 17,0% 26,1% 23,5%   24,0%  
Skupaj 212 

občin 12.630.867 22.143.562 43.650.360 65.793.922 124.058 530 2.065.895 32

Vir: Proračuni, rebalansi proračunov, objavljeni razpisi občin v letu 2017
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Manj pozornosti podjetništvu v manjših občinah 

29 občin ni namenilo za podjetništvo nobenih sredstev niti 
v zadnjih treh letih (2014-2016) niti v proračunu 2017. To so 
Ankaran, Benedikt, Brezovica, Cankova, Dobje, Dobrova – 
Polhov Gradec, Gorišnica, Hodoš, Horjul, Ig, Kidričevo, Kri-
ževci, Kuzma, Log-Dragomer, Moravče, Nazarje, Razkrižje, 
Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 
Goricah,  Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šalovci, Šmartno 
pri Litiji, Velika Polana, Veržej, Zavrč in Žetale.

Male občine iz vzhodne Slovenije so kmetijsko usmerjene 
in začenjajo vse bolj graditi razvoj na trajnostnih oblikah 
kmetijstva in turizmu: odsotnost spodbud za malo gospo-
darstvo še ne pomeni razvojne inertnosti. Pri teh občinah 
je včasih problem tudi netransparentnost in pomanjkljivo 
objavljanje podatkov. Tako skoraj nič ne vemo o dogajanju 
v občini Gorišnica. Zelo pomanjkljive so tudi informacije iz 
občine Dornava. Nekaj prav posebnega je občina Hodoš, 
najmanjša občina v Sloveniji, ki je po razvojnih kazalnikih 
prav na repu. Primer razvojno inertnega in slabo razvitega 
kraja je tudi Kuzma. Zato pa je na drugi strani Razkrižje v 
mnogočem zgledno upravljana mikroobčina, ki prepros-
to ni usmerjena v podjetništvo. V Benediktu v zadnjem 
obdobju vse stavijo v projekt term, ki pa zaenkrat nima 
najboljših obetov. 

Druga skupina občin so bolj ali manj spalna naselja na 
ljubljanskem obrobju. V občini Dobrova - Polhov Gradec 
strategija eksplicitno omenja spodbujanje podjetništva, a 
predvsem na področju samozaposlitev. Kot razvojno dokaj 
zaspan kraj v regiji bi lahko izpostavili Šmartno ob Litiji. Ig 
sicer ne namenja denarja za malo gospodarstvo, a razvoj-

no ni povsem zaspan kraj; razvojne perspektive v kraju vi-
dijo zlasti v turizmu. Moravče? Nič za podjetništvo in malo 
zanimivih razvojnih aktivnosti. Podobno velja za Horjul.

Na seznamu je tudi nekaj za slovenske razmere ne 
nepomembnih industrijskih krajev. Kidričevo ne namenja 
denarja za malo gospodarstvo. Je prva občina v Sloveniji, 
ki skuša razvoj lokalnega podjetništva spodbuditi z lastno 
valuto!  V Nazarjah so v minulih letih precej investirali v 
poslovne cone, a so bila ta sredstva zabeležena na drugih 
kontnih mestih. Tudi Slovenske Konjice sodeč po prora-
čunu, neposredno ne financirajo podjetništva, a gre za 
razvojno dokaj prodoren kraj, ki ima vrsto zanimivih aktiv-
nosti za spodbujanje podjetništva, četudi to iz proračuna 
ni razvidno. Ankaran,  najmlajša slovenska občina šele 
vzpostavlja vse funkcije. Seveda pri tej občini ne moremo 
mimo tveganja, da se bo razvoj zaustavil pri trošenju kon-
cesnin Luke Koper. 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jošt Gantar
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2.3. Kazalniki podjetniške dinamike

Gostota podjetij (na osnovi oddanih zaključnih računov za leto 2016)

Gostota podjetij je eden od kazalnikov, na osnovi kate-
rega lahko merimo podjetniško dinamiko po občinah. 
V pregledu po občinah smo uporabili število poslovnih 
subjektov, točneje število gospodarskih družb, samostoj-
nih podjetnikov in zadrug, ki so oddali zaključne račune  
za posamezno leto, in jih primerjali na število prebivalcev 
ob koncu leta. Vir podatkov za  poslovne subjekte so bili 
zaključni računi iz baze podatkov AJPES za posamezno 
leto, vir prebivalstva pa je bilo število prebivalcev po 
občinah ob koncu leta 2016. 

Število samostojnih podjetnikov pada, kar pripisujemo 
možnosti ustanavljanja samostojnih podjetnikov normi-

rancev. To nekoliko izkrivlja podjetniško dinamiko, V letu 
2016 je tako znašala povprečna gostota podjetij  v Slove-
niji 6,02 poslovnih subjektov na 100 prebivalcev. Razpon 
po statističnih regijah in občinah je precejšen tako na 
nacionalnem nivoju kot tudi znotraj posameznih regij.

Razpon gostote podjetij 2016 med statističnimi regijami 
(od 4,04 do 8,00 subjekta na 100 prebivalcev) v primerjavi 
s slovenskim povprečjem (6,02) 

Gostota podjetij (od 5,80 do 8,00), je večja v bolj razvi-
tih regijah (Zahodna kohezijska regija), med njimi pa še 
posebej izstopata Osrednjeslovenska in Obalno-kraška 
statistična regija.

Tabela 6: Gostota podjetij na 100 prebivalcev  – pregled po regijah

Statistične regije
Gospodarske 

družbe     2016
Samostojni 

podjetniki 2016
Zadruge    

2016
Skupaj 

subjekti
Prebivalstvo 
31.12.2016

Gostota 
subjektov Rang

Indeks gostote 
SLO=100

Indeks gosto-
te 2016/2015

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7=5/6 8 9 10

Pomurska 1.872 2.761 32 4.665 115.477 4,04 12 67,1 98,0
Podravska 8.037 8.546 88 16.671 322.043 5,18 6 85,9 97,9

Koroška 1.232 2.033 13 3.278 70.761 4,63 9 76,9 95,8
Savinjska 6.415 7.293 43 13.751 254.761 5,40 5 89,6 99,0
Zasavska 1.020 1.420 8 2.448 57.280 4,27 11 70,9 98,2
Posavska 1.456 2.177 17 3.650 75.544 4,83 8 80,2 96,6

Jugovzhodna 2.581 3.676 24 6.281 142.711 4,40 10 73,1 97,3
Osrednjeslovenska 28.271 14.818 90 43.179 539.672 8,00 1 132,8 97,1

Gorenjska 5.590 6.194 38 11.822 203.800 5,80 4 96,3 96,8
Primorsko-notranjska 1.108 1.594 9 2.711 52.582 5,16 7 85,6 97,6

Goriška 3.168 3.869 19 7.056 117.747 5,99 3 99,5 96,7
Obalno-kraška 4.853 4.074 25 8.952 113.517 7,89 2 130,9 96,0

Skupaj 65.603 58.455 406 124.464 2.065.895 6,02   100,0 97,4
Zahodna kohezija 41.882 28.955 172 71.009 974.736 7,28   120,9 0,0
Vzhodna kohezija 23.721 29.500 234 53.455 1.091.159 4,90   81,3 0,0

Skupaj 65.603 58.455 406 124.464 2.065.895 6,02   100,0 97,4
Vir: Kapos GZS, baza Zaključnih računov AJPES, SURS-Prebivalstvo

Razpon po občinah je še večji kot med regijami, kar 
vidimo iz podatkov za občino z najmanjšo gostoto (Sveti 
Tomaž z 1,50) in največjo gostoto (Trzin z 19,87). Prva je iz 
Vzhodne kohezijske regije in druga iz Zahodne kohezij-
ske regije.

Med prvimi desetimi občinami v Sloveniji so na prvih 
devetih mestih vse občine iz Zahodne kohezijske regije, 
in sicer 4 iz Obalno-kraške regije, 3 iz Osrednjeslovenske 
in po ena (1) iz Gorenjske in Goriške regije. Na desetem 
mestu po gostoti podjetij je občina Celje, ki ne spada v 
Zahodno kohezijsko regijo.
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Tabela 7: Gostota podjetij na 100 prebivalcev  – prvih 10 občin

Statistične regije
Gospodarske 
družbe 2016

Samostojni  
podjetniki 2016

Zadruge    
2016

Skupaj  
subjekti

Prebivalstvo 
31.12.2016 Gostota subjektov Rang

Indeks gostote 
SLO=100

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7=5/6 8 9

Komenda 239 234 0 473 6.108 7,74 9 128,5
Ljubljana 20.368 7.083 54 27.505 288.919 9,52 2 158,0

Trzin 622 148 1 771 3.881 19,87 1 329,7
Bled 303 323 2 628 7.981 7,87 8 130,6
Celje 2.198 1.475 2 3.675 49.380 7,44 10 123,5
Izola 718 634 3 1.355 16.015 8,46 5 140,4

Koper 2.390 1.745 12 4.147 51.361 8,07 7 134,0
Piran 818 632 4 1.454 17.782 8,18 6 135,7

Sežana 574 558 2 1.134 13.236 8,57 4 142,2
Šempeter-Vrtojba 313 223 1 537 6.244 8,60 3 142,7

Skupaj 10 občin 28.543 13.055 81 41.679 460.907 9,04   150,1
Skupaj 65.603 58.455 406 124.464 2.065.895 6,02   100,0

Vir: Kapos GZS, baza Zaključnih računov AJPES, SURS-Prebivalstvo

Primerjava gostote podjetij med letoma 2016 in 2015 
na nacionalnem nivoju in po statističnih regijah kaže 
na zmanjšanje, kar je posledica tako zmanjšanja števila 

subjektov, predvsem samostojnih podjetnikov, kot tudi 
povečanja prebivalstva.

 Tabela 8: Dinamika ustanavljanja novih 2015/2016 po regijah

Statistične regije
Gospodarske 
družbe 2016

Samostojni 
podjetniki 

2016
Zadruge    

2016
Skupaj 

subjekti
Prebivalstvo 
31.12.2016

Indeks GD 
16/15

Indeks SP 
16/15

Indeks 
zadruge 

16/15

Indeks 
subjekti 

16/15

Indeks 
prebival-

stva 16/15

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9 10 11

Pomurska 1.872 2.761 32 4.665 115.477 101,2  94,9  106,7  97,5  99,5  
Podravska 8.037 8.546 88 16.671 322.043 101,8  94,0  131,3  97,8  99,8  

Koroška 1.232 2.033 13 3.278 70.761 100,7  92,5  108,3  95,5  99,6  
Savinjska 6.415 7.293 43 13.751 254.761 103,1  95,9  113,2  99,2  100,2  
Zasavska 1.020 1.420 8 2.448 57.280 103,4  94,2  133,3  98,0  99,8  
Posavska 1.456 2.177 17 3.650 75.544 100,3  93,8  121,4  96,4  99,8  

Jugovzhodna 2.581 3.676 24 6.281 142.711 100,2  95,4  126,3  97,4  100,1  
Osrednjeslovenska 28.271 14.818 90 43.179 539.672 99,4  94,1  121,6  97,6  100,5  

Gorenjska 5.590 6.194 38 11.822 203.800 99,9  94,0  118,8  96,8  100,0  
Primorsko-notranjska 1.108 1.594 9 2.711 52.582 101,7  95,1  112,5  97,7  100,1  

Goriška 3.168 3.869 19 7.056 117.747 101,8  92,5  100,0  96,5  99,7  
Obalno-kraška 4.853 4.074 25 8.952 113.517 101,4  90,9  113,6  96,4  100,4  

Skupaj 65.603 58.455 406 124.464 2.065.895 100,6  94,0  119,1  97,5  100,1  
Zahodna kohezija 41.882 28.955 172 71.009 974.736 99,9  93,4  117,0  97,2  100,3  
Vzhodna kohezija 23.721 29.500 234 53.455 1.091.159 101,8  94,7  120,6  97,8  99,9  

Skupaj 65.603 58.455 406 124.464 2.065.895 100,6  94,0  119,1  97,5  100,1  
Vir: Kapos GZS, baza Zaključnih računov AJPES, SURS-Prebivalstvo
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Hitro rastoča podjetja4

4 *Kriteriji izločitve po metodologiji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:  

 1. manj kot 2 zaposlena v 2016 (pri samostojnih podjetnikih se upošteva nosilec dejavnosti + 1 zaposlen)

 2. čisti prihodki od prodaje v letu 2016 < 100.000 EUR

 3. izguba na substanci (negativna dodana vrednost) v 2016

 4. ni podatkov za 2012

 5. podjetja, ki niso poslovala 12 mesecev v 2012 ali 2016

 6. podjetja, ki so imela v letu 2016 manj zaposlenih kot v letu 2011

 7. podjetja, ki niso dosegla dvojne rasti čistih prihodkov v gospodarstvu v letu 2015 glede na leto 2011

 8. podjetja > 50 % v državni lasti

 9. Podjetja v dejavnostih L, O, S, T, U v letu 2016:

  L - poslovanje z nepremičninami

  O - dejavnosti javne uprave; obrambe; socialnega varstva

  S - druge dejavnosti

  T - dejavnosti gospodinjstev; proiz. za lastno rabo

  U - dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

 10. podjetja, ki so v obdobju 2012 do 2016 kumulativno izkazala čisto izgubo (pri samostojnih podjetnikih negativni poslovni izid)

 11. podjetja v 2015, ki so imela v letu 2012 izgubo na substanci ali dodano vrednost (DV) =0

 12. podjetja, pri katerih je DV v letu 2016 < DV v letu 2012

 13. podjetja, ki so imela v letu 2016 DV na zaposlenega < 21.000 EUR

Po kriterijih Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in teh-
nologijo je v Sloveniji 4888  hitro rastočih podjetij in 1262 
hitro rastočih s.p. ali 5,2 odstotka. 

Če pogledamo občine, sega razpon od 0 do 13,5 odstot-
ka. 6 občin nima nobenega hitro rastočega podjetja. V 
petih občinah ustreza merilom HRP več kot 10 odstotkov 
podjetij. Prav na vrhu je Semič: od 117 podjetij jih 19 raste 
zelo hitro!  Tudi po tem merilu so pri vrhu občine, ki so 
pogosto na vrhu tudi po številnih drugih kriterijih za oce-
njevanje podjetniškega utripa. To so Solčava, Šentjernej, 
Straža, Zreče, Bloke, Kobilje, Mežica, Trzin, Šentrupert, 
Kuzma, Rečica ob Savinji, Muta. 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Nea Culpa d.o.o.
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Tabela 95 - Hitro rastoča podjetja (gospodarske družbe + samostojni podjetniki) v Sloveniji  2012 – 2016 
Pregled po regijah

    Hitro rastoče gospodarske družbe in podjetniki (HRP)

Statistične regije
Število GD oddale 

ZR za 2016
Število SP oddali 

ZR za 2016
Skupaj 
GD+SP

Delež v 
SLO

Število 
HR GD

Število 
HR SP HRP

Delež v 
SLO 

HRP /  
št.subjektov %

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 9 10=8/4

Pomurska 1.790 2.475 4.265 3,7% 143 73 216 3,5% 5,1
Podravska 7.665 7.612 15.277 13,3% 566 193 759 12,3% 5,0

Koroška 1.197 1.866 3.063 2,7% 136 61 197 3,2% 6,4
Savinjska 6.146 6.602 12.748 11,1% 496 186 682 11,1% 5,3
Zasavska 984 1.273 2.257 2,0% 71 22 93 1,5% 4,1
Posavska 1.411 1.998 3.409 3,0% 117 63 180 2,9% 5,3

Jugovzhodna 2.487 3.321 5.808 5,1% 284 114 398 6,5% 6,9
Osrednjeslovenska 26.559 13.426 39.985 34,8% 1.892 258 2.150 35,0% 5,4

Gorenjska 5.337 5.606 10.943 9,5% 519 136 655 10,7% 6,0
Primorsko-notranjska 1.083 1.469 2.552 2,2% 115 35 150 2,4% 5,9

Goriška 3.039 3.443 6.482 5,6% 273 69 342 5,6% 5,3
Obalno-kraška 4.576 3.623 8.199 7,1% 276 52 328 5,3% 4,0

Skupaj 62.274 52.714 114.988 100,0% 4.888 1.262 6.150 100,0% 5,3
Zahodna kohezija 39.511 26.098 65.609 57,1% 2.960 515 3.475 56,5% 5,3
Vzhodna kohezija 22.763 26.616 49.379 42,9% 1.928 747 2.675 43,5% 5,4

Skupaj 62.274 52.714 114.988 100,0% 4.888 1.262 6.150 100,0% 5,3
Struktura 54,2% 45,8% 100,0%   79,5% 20,5% 100,0%    

Tabela 10 - Hitro rastoča podjetja (gospodarske družbe + samostojni podjetniki) v Sloveniji  2012 – 2016 
Pregled po mestnih občinah

Mestne občine(MO)
Število   

GD oddale ZR za 2016
Število   

SP oddali ZR za 2016
Skupaj 
GD+SP

Število 
HR GD

Število 
HR SP HRP

Delež v 
SLO 

HRP /  
št.subjek-

tov %

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9=7/6

Maribor 4.072 2.514 6.586 272 32 304 4,9% 4,6
Ptuj 695 687 1.382 58 18 76 1,2% 5,5

Slovenj Gradec 389 551 940 34 15 49 0,8% 5,2
Kranj 1.715 1.415 3.130 141 36 177 2,9% 5,7

Koper 2.287 1.545 3.832 152 18 170 2,8% 4,4
Nova Gorica 1.129 929 2.058 84 9 93 1,5% 4,5
Novo mesto 872 804 1.676 72 17 89 1,4% 5,3

Celje 2.091 1.327 3.418 133 20 153 2,5% 4,5
Velenje 660 574 1.234 45 10 55 0,9% 4,5

Murska Sobota 549 521 1.070 33 12 45 0,7% 4,2
Ljubljana 19.010 6.340 25.350 1.173 69 1.242 20,2% 4,9

Skupaj 33.469 17.207 50.676 2.197 256 2.453 39,9% 4,8
Delež MO v SLO 53,7% 32,6% 44,1% 44,9% 20,3% 39,9%    

Skupaj - SLO 62.274 52.714 114.988 4.888 1.262 6.150 100,0% 5,3

5 Opomba Viri za tabele 9, 10, 11 in 12: - GD - gospodarske družbe,  SP - samostojni podjetniki

 Vir: - Kapos GZS 2016, Baza zaključnih računov AJPES - gospodarske družbe, samostojni podjetniki

 - Podatki o HRP v obdobju 2012-2016, baza AJPES
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Tabela 11 – Podjetniška aktivnost v 20 občinah z največjim deležem sredstev za razvoj malega gospodarstva 

Občine

Število   
GD oddale ZR 

za 2016

Število   
SP oddali ZR 

za 2016
Skupaj 
GD+SP

Število 
HR GD

Število 
HR SP HRP

HRP /  
všt.subjektov % Rang  HR

Sredstva za MG 
2016 v €

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=7/4 9 10

Ajdovščina 419 590 1.009 51 10 61 6,0% 87 1.017.428
Brežice 535 622 1.157 37 16 53 4,6% 144 836.752

Slovenj Gradec 389 551 940 34 15 49 5,2% 121 735.599
Tržič 273 429 702 28 7 35 5,0% 127 521.592

Destrnik 24 52 76 1 2 3 3,9% 164 503.395
Maribor 4.072 2.514 6.586 272 32 304 4,6% 141 497.289

Nova gorica 1.129 929 2.058 84 9 93 4,5% 148 476.751
Črnomelj 256 342 598 32 11 43 7,2% 47 422.340
Kočevje 251 269 520 26 5 31 6,0% 89 418.060

Celje 2.091 1.327 3.418 133 20 153 4,5% 150 337.829
Krško 520 668 1.188 47 20 67 5,6% 103 280.030

Slovenska bistrica 584 700 1.284 46 24 70 5,5% 110 231.299
Postojna 376 451 827 39 12 51 6,2% 78 230.146
Jesenice 346 353 699 29 4 33 4,7% 139 229.243

Šempeter-vrtojba 303 192 495 29 3 32 6,5% 61 202.923
Metlika 114 214 328 15 7 22 6,7% 58 196.123

Žalec 639 589 1.228 64 14 78 6,4% 66 181.441
Ravne na koroškem 228 248 476 24 5 29 6,1% 82 179.953

Kranj 1.715 1.415 3.130 141 36 177 5,7% 101 171.459
Velike Lašče 106 111 217 9 1 10 4,6% 142 167.720

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jošt Gantar

20



Tabela 12 – Podjetniška aktivnost v 20 občinah z namanjšim deležem sredstev za razvoj malega gospodarstva 

Občine
Število GD oddale 

ZR za 2016
Število SP oddali 

ZR za 2016
Skupaj 
GD+SP

Število 
HR GD

Število 
HR SP HRP

HRP /  
št.subjektov %

Rang      
HR

Sredstva za 
MG 2016 

v €

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=7/4 9 10

Ig 182 204 386 15 3 18 4,7% 140 0
Radenci 66 113 179 8 0 8 4,5% 151 0

Gorišnica 54 82 136 4 2 6 4,4% 154 0
Prebold 140 137 277 8 4 12 4,3% 158 0

Črna na Koroškem 22 50 72 2 1 3 4,2% 161 0
Brezovica 416 343 759 26 5 31 4,1% 162 0

Veržej 19 33 52 1 1 2 3,8% 167 0
Sveta Ana 14 39 53 1 1 2 3,8% 171 0

Sveti Jurij ob Ščavnici 19 64 83 1 2 3 3,6% 176 0
Log-Dragomer 133 90 223 6 2 8 3,6% 177 0

Zavrč 9 19 28 1 0 1 3,6% 178 0
Cankova 17 43 60 0 2 2 3,3% 183 0

Izola 675 567 1.242 22 10 32 2,6% 194 0
Kungota 89 114 203 3 2 5 2,5% 196 0

Sveti jurij v slo.gor. 12 32 44 0 1 1 2,3% 198 0
Ankaran 83 86 169 3 0 3 1,8% 203 0

Sveti Andraž v Slov. Goricah 7 30 37 0 0 0 0,0% 207 0
Šalovci 8 24 32 0 0 0 0,0% 207 0
Hodoš 1 4 5 0 0 0 0,0% 207 0

Velika Polana 5 20 25 0 0 0 0,0% 207 0

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jošt Gantar
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3. Dobre prakse v občinah

Ajdovščina
Kraj je doživel trd pristanek na začetku desetletja, ko 
je zlasti propad Primorja precej povečal brezposelnost. 
Skozi krizo in preobrazbo je morala tudi večina drugih 
večjih »tradicionalnih« podjetij v občini. Občina se je na 
težke razmere ves čas odzivala izrazito proaktivno in s 
posebnim poudarkom na razvoju podjetništva. 

Pri tem so uporabili različna orodja:

• Intenziven razvoj infrastrukture, torej poslovnih con.

• Subvencije za podjetnike v različnih oblikah.

• Investicije v različne projekte, ki posredno pospešujejo 
razvoj podjetništva.

• Oprostitve komunalnega prispevka s transparentnimi 
pravili.

Ajdovščina je ob tem vodilna občina v politiki do mladih. 
Med prvimi v Sloveniji so skrb za mlade uvrstili med prio-
ritetna področja in pripravili za mlade posebno strategijo. 
Projekt »Mladim prijazna občina« izvira iz Ajdovščine. 

Občina ima ves čas posluh za podjetnike in je uspela 
vzpostaviti izrazito pozitivno podjetniško klimo v kraju. 
Da ima najbolj ikonični primer slovenskega podjetništva 
Pipistrel center prav v Ajdovščini, ni samo naključje: 
ustanovitelj podjetja je večkrat javno poudaril, da je za 
načrtovano selitev dela proizvodnje v Italijo »zaslužna« 
predvsem država in nikakor ne občina. V Ajdovščini delu-
je tudi Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo 
in procesno kontrolo, ki je nastal na obrobju podjetja Bia 
Separations, drugega slovenskega primera vrhunskega 
podjetništva. Vse to izjemno prispeva k temu, da se ob-

čina preobraža iz tradicionalnega industrijskega središča 
v postindustrijski kraj s pomembno vlogo v tehnologiji in 
razvoju.

Cerkno
Cerkno izstopa kot potencialni primer dobre prakse na 
področju komunikacije med podjetniki in občino. Klub 
podjetnikov v občini deluje že 20 let. Spomladi 2017 
oblikovan Gospodarsko razvojni svet naj bi sodelovanje 
med gospodarstvom in občino dvignil na še višjo raven. 
Za Cerkno je značilno tudi, da brezposelnosti skorajda ne 
poznajo, kar je veljalo tudi v času največje krize. 

Domžale
Domžale so tradicionalno središče slovenske obrti in 
podjetništva. To vlogo kraja postavlja v ospredje tudi 
ambiciozen Razvojni program Domžal do leta 2025, ki 
vključuje vrsto konkretnih ukrepov za spodbujanje pod-
jetništva. Občina namenja temu več kot 100.000 evrov 
letno, z vrsto prijemov pa skuša spodbujati tudi podjetja 
start-up (Štartaj Domžale).

Ivančna Gorica
Sodi med razvojno zelo prodorne občine s številnimi 
dobrimi praksami. Med temi lahko omenimo oblikovanje 
Medobčinskega razvojnega centra skupaj s sosednjima 
krajema Grosuplje in Trebnje. V Ivančni Gorici so pred 
nekaj leti vzpostavili vrsto konkretnih oblik za sistema-
tično komunikacijo med podjetniki in občino: redni letni 
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sprejem vseh podjetnikov pri županu ter oblikovanje 
ožjega podjetniškega sveta z rednimi sestanki. Nimamo 
podatkov o tem, kako so se oblike obnesle v praksi. V 
občini sicer za spodbujanje podjetništva letno namenjajo 
po 30.000 evrov (proračuna za 2017 in 2018). 

Jezersko 
Jezersko sodi med mikroobčine z manj kot 2.000 prebi-
valci (1.1.2017 jih je imelo vsega 625) in ga seveda težko 
primerjamo s kraji kot na primer Kranj ali Nova Gorica. 
A ta mikroobčina ima svoj jasen in konkreten strateški 
dokument, ki močno poudarja prav delovna mesta. Letos 
bodo za spodbujanje malega gospodarstva namenili 
17.100 evrov ali dobrih 27 evrov na prebivalca, od tega 
pa bodo največ namenili za subvencije (9.000 evrov): po 
podjetniških subvencijah na prebivalca je Jezersko uvr-
ščeno prav na vrh (na 10. mesto med 212 občinami). Tudi 
podjetniška dinamika je za tako majhen kraj kar živahna. 
Razvoj je sicer usmerjen predvsem v turizem.

Jezersko omenjamo kot primer kraja, ki je dokaz, da 
lahko poteka  uspešno spodbujanje podjetništva in lokal-
nega razvoja nasploh tudi v izjemno majhni občini. Enako 
velja za občino Solčava (ki z Jezerskim dobro sodeluje).

Kamnik
Leta 2015 je bil ponovno obujen Podjetniški klub Kamnik, 
ki združuje 60 uspešnih podjetij iz občine in regije. S Pod-
jetniškim klubom ima Občina Kamnik podpisan poseben 
protokol o sodelovanju. V mešani skupini obravnavajo 
odprta vprašanja tako s strani podjetnikov kot tudi občine 
in iščejo rešitve.

Podjetniški klub Kamnik združuje uspešna podjetja v 
Občini Kamnik in regiji. Lani so člani kluba ustanovili 

tudi sklad za sofinanciranje Start upov in podjetniških 
idej. Iz sklada, ki predstavlja možen semenski kapital za 
posamezna prebojna in potencialna mlada podjetja, se 
financirajo najboljše ideje, ki so predstavljene na Start 
up vikendih, organiziranih v okviru KIKŠtarterja. ki je 
namenjen so-delu (co-working). Tu se letno zvrsti več 
kot 100 dogodkov, na katerih promovirajo podjetništvo 
in razvojno miselnost, tako med občani kot tudi širše. V 
Kikštarterju redno sodeluje več kot 20 podjetij. V sode-
lovanju s Podjetniškim klubom Kamnik in KIKštarterjem 
ter Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik 
pripravljajo Karierni sejem, okrogle mize z uspešnimi 
podjetniki, sodelujejo pa tudi v drugih projektih. 

Kočevje
Kočevje je primer prebujajočega se kraja, ki je že dese-
tletja v hudih razvojnih težavah. Gre za travmatiziran kraj, 
ki ga je močno prizadelo dogajanje v drugi svetovni vojni 
in po njej. V zadnjem času lahko zaznamo zelo živahno 
razvojno dogajanje, prizadevnost in inovativnost, ki Ko-
čevje dviga močno iz povprečja. Za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva namenjajo 266.000 evrov. Od tega 
polovico za subvencije: po poročanju občinskega glasila 
je odmev na razpise občine med podjetniki zelo velik. 

Del sredstev občina nameni za delovanje lokalne ra-
zvojne agencije, okrog 80.000 evrov pa za podjetniški 
inkubator. Slednji sodi med aktivnejše podeželske inku-
batorje pri nas: redno organizira dogodke, izobraževalne 
delavnice, poleg rednega članstva pa pozna tudi status 
predinkubiranega podjetja (kar pri nas ni samoumev-
no). Prav prek inkubatorja v občini organizirajo start-up 
vikende. 

V občini posebno skrb usmerjajo v socialno podjetništvo 
in v podjetniške aktivnosti, povezane z lesom. Oboje ni 
naključno: socialna kohezija je med najslabšimi v Slove-
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niji in pomeni izrazito šibkost, izjemno lesno bogastvo pa 
veliko razvojno priložnost. Socialno podjetništvo občina 
spodbuja z dogodki kot je srečanje »Dobro jutro, soci-
alno podjetništvo«. Prizadevanja niso brez rezultatov: 
zadruga Zakladi Kočevske velja za primer dobre prakse 
na področju socialnega podjetništva.

Za spodbujevalni projekt »Les kot razvojna priložnost« 
občina namenja 15.000 evrov. Del lanskega bienala indu-
strijskega oblikovanja BIO je potekal prav v Kočevju in to 
je še en od vzvodov, s katerimi občina posredno skuša 
spodbujati ustvarjalnost in podjetnost pri izrabi lesa. 

Še ena dobra praksa: v  Kočevju letno nagrajujejo najbolj-
šo podjetniško idejo v občini – zmagovalec prejme 2.500 
evrov. 

Nova Gorica
Nova Gorica ima močno infrastrukturo za razvoj podje-
tništva. Ob tem kraj deluje izrazito povezovalno in igra 
vlogo »pametnega« osrednjega vozlišča v sodobnem 
policentričnem omrežju goriške regije. Med mestnimi 
občinami nameni prav 

Mestna občina Nova Gorica letno nameni  300.000 € 
za  finančne spodbude podjetnikom v občini. Finančne 
spodbude so namenjene tudi mladim inovativnim pod-
jetjem v Primorskem tehnološkem parku. Za  potrebe za-
gonskih podjetij objavljajo različne razpise, in sicer: javni 
razpis za sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij, 
javni razpis za projekte inovacij, javni razpis za sofinanci-
ranje prijav na mednarodne in državne razpise v strate-
ška partnerstva povezanih podjetij. V mestni občini preko 
javnih razpisov spodbujajo tudi naložbe mikro in malih  
podjetij, udeležbe na sejmih in poslovnih konferencah. 
Letno sta objavljena razpisa za nabavo opreme v mikro in 
malih podjetij in za sofinanciranje promocijskih aktivnosti 
podjetij, ki poslujejo na območju Mestne občine Nova 
Gorica. Do proračunskih sredstev za spodbujanje podje-
tništva so upravičena tudi velika podjetja, in sicer ko gre 
za subvencioniranje novih zaposlitev in subvencioniranje 
komunalnega prispevka. 

Mestna občina Nova Gorica je skupaj s sosednjimi petimi 
občinami tudi ustanoviteljica Javnega sklada malega go-
spodarstva Goriške, ki dodeljuje mikro, malim in srednjim 
podjetjem z območja občin ustanoviteljic brezobrestne 
kredite z enoletnim moratorijem na odplačevanje glavni-
ce in z odplačilno dobo do največ desetih let. 

Novo mesto
Novo mesto je gospodarsko gledano velikan in takoj za 
Ljubljano glavno središče slovenske izvozne industrije. 
Na področju lokalnega razvoja pa je bilo središče Dolenj-
ske do pred kratkim močno inertno – vsaj ko gre za obči-
no kot tako. To se je spremenilo po zadnjih volitvah: nova 
garnitura je prinesla svež razvojni veter in hiter razvojni 
zasuk. V mestu so pripravili novo razvojno strategijo, ki je 
izrazito sodobna in ima jasno postavljene cilje tudi na po-
dročju podjetništva, tej strategiji pa sledijo tudi domišljeni 
in inovativni ukrepi na različnih področjih.

V dolenjski prestolnici so se odločili za neposredno 
spodbujanje s subvencioniranjem obrestne mere. V letu 
2017 je bilo za podjetništvo v proračunu namenjenih 
106.500 evrov, največ za delovanje inkubatorja in za Cen-
ter raziskav, razvoja in inovacij JV Slovenije.

Postojna
Nova strategija postavlja konkurenčnost gospodarstva 
na prvo mesto med vsemi razvojnimi prioritetami. Tudi v 
praksi je občinski razvoj precej naravnan v to smer. Pod-
jetniški inkubator Perspektiva organizira ob vrsti srečanj 
tudi »podjetniško šolo« in organizira natečaj Inovativna 
Postojna, prek katerega občina nagrajuje najboljše pod-
jetniške ideje. Regionalna razvojna agencija Zeleni Kras 
je organizirala že drugič Dan inovativnosti: kljub ambicio-
znemu nazivu gre predvsem za spodbujanje podjetništva 
na najosnovnejši ravni. Na drugi strani občina posebej 
spodbuja inovacije s subvencijami (10.000 evrov), ob 
tem pa še investicije v opremo (30.000€) in objekte 
(150.000€). 

Semič
Semič je občina z največ hitro rastočimi podjetji na 1.000 
prebivalcev. Da ne gre za naključje, kažejo sistematične 
aktivnosti za spodbujanje podjetniškega razvoja. V Semiču 
letos namenjajo za gospodarstvo 170.130€, od tega kar 
164.280€ za subvencije. Po vrednosti podjetniških subven-
cij na prebivalca (43,25€) je Semič prva občina v Sloveniji! 
Del subvencij je namenjenih tudi za spodbujanje inovacij. 
Kot dobro prakso lahko omenimo še, da v občini sofinanci-
rajo delovanje podjetniškega krožka v osnovni šoli. 

Občina tudi sicer sodi med kraje z zglednim upravljanjem 
razvoja, ki ga vodi očitno učinkovit ženski dvojec (županja 
in direktorica občinske uprave). 
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Slovenska Bistrica
V Slovenski Bistrici si že dlje časa močno z različnimi obli-
kami prizadevajo, da bi igrali aktivno vlogo v dinamičnem 
gospodarskem razvoju kraja. Nekatere pobude na tem 
področju se v bližnji preteklosti niso najbolj obnesle, kar pa 
vodstvu občine ni vzelo zagona. Občina je v 2017 razpisala  
(skupaj s KBM)  za 769.000 evrov posojil s subvencionirano 
obrestno mero. Ob tem organizirajo izobraževalne podje-
tniške dogodke, posebej spodbujajo socialno podjetništvo 
ter ti. kreativno ekonomijo. V Slovenski Bistrici pripravljajo 
center start-upov in socialnega podjetništva. Začeta širitev 
poslovne cone Impol (skupna naložba podjetja in lokalne 
skupnosti) je vredna okrog 2 milijonov evrov. 

Tržič
Tržič je redka občina v Sloveniji z veljavnim akcijskim na-
črtom za spodbujanje podjetništva (Spodbujanje razvoja 
podjetništva in gospodarskega razvoja v občini Tržič). 
Načrt je nastal kot rezultat dela na vrsti delavnic, kjer so 
sodelovali različni deležniki. Mehke ukrepe za spodbujanje 
podjetništva so v občini povezali v okviru Tržiškega kreativ-
nega centra in spletnega portala Tržič Podjeten.si. Kreativ-
ni center organizira v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič 
izobraževalne oblike za zelo različne skupine od osnovno 
in srednješolcev, prek start-upov do aktivnih podjetnikov. 
Za slednje prireja center vrsto srečanj, podjetniške zajtrke, 
večere in podobno. Izobraževanja potekajo tudi v okviru 
Podjetniške akademije. 

V občini ne ostajajo le pri ukrepih mehke narave: na 
kontnem mestu 1402 (Spodbujanje malega gospodar-
stva) je bilo v letu 2017 pripravljenih 505.000 evrov, od 
tega 175.000 za neposredne spodbude (4. mesto med 212 
občinami). 100.000 evrov je namenjenih za regeneracijo 
industrijskega območja. 

Ljubljana
Ljubljana je posebno poglavje: pojasnitev vloge mestne 
občine v lokalnem gospodarskem in podjetniškem 
razvoju presega domet te hitre raziskave. Mestna občina 
trenutno v ta razvoj neposredno ni vpletena, po drugi 
strani pa je celotno pospeševalno okolje brez primerjave 
s katerimkoli krajem v Sloveniji. To okolje je mestna ob-
čina soustvarila skupaj z drugimi deležniki, med katerimi 
je treba omeniti Regionalno razvojno agencijo ljubljanske 
urbane regije, Tehnološki park, Ljubljanski univerzitetni 
inkubator, ABC accelerator, CEED itd.. 

4. Predstavitev regij  
z občinami
Pri pripravi predstravitev smo k sodelovanju povabili vseh 
212 slovenskih občin. Na podlagi njihovega odziva pa 
smo opravili telefonsko intervjuje s 160 sogovorniki, med 
katerimi so bili predstavniki občine iz različnih sektorjev, 
v glavnem pa so na naša vprašanja odgovarjalo osebje iz 
kabineta župana posamezne občine, direktorji občinskih 
uprav ali njihovi sekretarji ali pa vodje posameznih oddel-
kov v občinah.  Zastavljena vprašanja so bila takšna:

1. Ali strategija razvoja vaše občine vključuje tudi razvoj 
mestnega jedra v občini in kako ?

2. Glavni cilji strategije po vaši oceni so: 

3. Kje ocenjujete, da so priložnosti za razvoj mestnega 
jedra in kje so glavne ovire  

4. Ali imate osebo, ki vodi mestno jedro oz. ali to načrtu-
jete kot posebno službo znotraj občine? 

5. Ali in kako sodelujete s sosednjimi občinami 

6. Ali ima občina sklenjena partnerstva  s tujimi občinami

7. Kateri poseben projekt občine bi izpostavili 

8. Oblike sodelovanja z velikimi podjetji

9. Kako spodbujate podjetništvo in inovativnost  (mikro, 
mala in srednja podjetja)

10. Tradicionalne prireditve, dogodki, sejmi, razstave v 
občini

11. Kako spodbujate sodelovanje in dialog z občani?

12. Na kakšne teme občani največkrat opozarjajo, kaj 
predlagajo?

Za dopolnitev podatkov smo poiskali tudi razvojne 
programe občin, če so bili ti dokumenti javno dostopni in 
objavljeni na spletnih straneh občin ali regionalnih razvoj-
nih agencij.  V pričujoči publikaciji so zbrani njihovi odgo-
vori, ki zajemajo tudi predstavitev dobrih praks nekaterih 
občin. Dodani so  najnovejši podatki SURS tako za regijo 
kot za predstavljeno občino.

25



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Ana Pogačar, Jošt Gantar, Andrej Tarfila, Mojca Odar 

Gorata alpska pokrajina na severozahodu je značil-
nost Gorenjske regije, ki obsega 10,5 odstotkov skupne 
slovenske površine. Je skoraj v celoti alpska in deloma 
zaščitena kot narodni park. Pokrajina spada med go-
spodarsko najbolj razvite predele Slovenije z močno in 
raznovrstno industrijo,  obrtjo in turizmom, tako poletnim 
kot zimskim. V kmetijstvu izstopa živinoreja in poleg 
nje izkoriščanje gozdov. Razgiban relief in podnebje sta 
dobra osnova za turistično dejavnost. Pomembne gospo-
darske dejavnosti temeljijo na obdelovalnih zemljiščih za 
kmetijstvo in bogastvu gozdov, v industriji pa prevladuje-
jo proizvodnja električnih strojev in aparatov, proizvodnja 
končnih lesnih izdelkov in kovinsko predelovalna indu-
strija.

Gorenjci predstavljajo približno 10 % prebivalcev Slo-
venije, statistično pa ima Gorenjska tudi največji delež 
prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Deležu prebivalcev z 
višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (28 %) regijo uvršča 
na drugo mesto. Brezposelnost na Gorenjskem je med 
najnižjimi (v letu 2016 je bila najnižja -7,4 %). Povprečna 
mesečna neto plača je malo pod slovenskim povpreč-

jem 1.024,92, nižja kot v večini regij je tudi stopnja tvega-
nja revščine (13,3 %).

V regiji je v letu 2017 delovalo 19.462 podjetij, v njih je de-
lalo skoraj 61.820 oseb, samozaposlenih pa je bilo 8.622 
oseb. Na Gorenjskem je delovalo kar 216  hitrorastočih 
podjetji. BDP na prebivalca je v 2016 znašal 17.269 EUR, 
kar je bilo manj od državnega povprečja. Na Gorenjskem 
je tudi največ počitniških stanovanj (3.367) in turističnih 
ležišč v državi. Po številu nočitev pa se je regija uvrstila 
na prvo mesto.

Gorenjska regija

GORENJSKA REGIJA

Število družb............................................................. 5.590

Povp. št. zaposlenih po del. urah.....................41.311

Število podjetnikov .................................................6.194

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................3.633

Število zadrug ................................................................. 38

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................273

Število hitrorastočih podjetij ................................. 655

Delež  hitrorastočih podjetij .............................. 10,7%

Stopnja registrirane brezposelnosti .....................7,4
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PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 2.137 20.273
Število občin 18 212
Število prebivalcev 203.800 2.065.895
Število moških 100.955 1.025.125
Število žensk 102.845 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 7.839 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 61.820 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 8.662 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 83.789 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 6.920 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.570,01 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.024,92 1.030,16

Število podjetij 19.462 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 7.074 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 370.909 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 3.518 40.418

Število prihodov turistov 946.194 4.317.504
Število prenočitev turistov 2.224.930 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 2.188.781.517 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 1.596.872.315 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 17.269 19.576
Podatki za Gorenjsko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1.  Bled

2.  Bohinj

3.  Cerklje na Gorenjskem

4.  Gorenja vas - Poljane

5.  Gorje

6.  Jesenice

7.  Jezersko

8.  Kranj

9.  Kranjska Gora 

10.  Naklo

11.  Preddvor

12.  Radovljica

13.  Šenčur

14.  Škofja Loka

15.  Tržič

16.  Železniki

17.  Žiri

18.  Žirovnica

Mestna občina Kranj
www.kranj.si

Površina (km2) ......................................................................................... 151
Število prebivalcev  ...................................................................... 56.047
Število zaposlenih oseb  ............................................................. 21.061
Število samozaposlenih oseb  .....................................................2.187
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1044,37
Število podjetij  ..................................................................................5.360
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ........................................... 2.170.877

Staro mesto Kranj, v starejših omembah tudi Carnium, 
Creina, Chreina, Krainburg, je zgodovinsko mesto na 
konglomeratnem pomolu med rekama Sava in Kokra. 
Območje mesta je bilo poseljeno vse od obdobja Keltov 
v prvem tisočletju pred našim štetjem. Kot pomembno 
trgovsko središče je naselje v 13. stoletju dobilo mestne 
pravice ter s tem povezane številne svoboščine in 
ugodnosti za nadaljnji razvoj na področju trgovine in 
prometa s kmetijskimi proizvodi ter razvojem železarstva. 
Do sredine 19. stoletja je bil Kranj trgovsko-sejemsko 
in obrtno mesto, s pojavom manufaktur in ob koncu 19. 
stoletja tudi industrije pa je postajalo vedno bolj industrij-
sko mesto.

Danes je Mestna občina Kranj sodobno središče Gorenj-
ske regije. Ključni razvojni dokument Trajnostna urbana 
strategija (TUS) in Ciljni načrt razvoja poslovnih con v 
Mestni občini Kranj bosta vodilo za delovanje občinske 
uprave v prihodnje.

Kranj - mesto priložnosti 

To pomeni, da bo Kranj v prihodnosti trajnostno naravna-
no, napredno in živahno urbano središče Gorenjske. Po-
znano bo kot odprt prostor, kjer bo enostavno uresniče-
vati podjetniške ideje. Naklonjeno bo novim tehnologijam 
in spodbujanju mladih talentov. Postalo bo referenčno 
mesto za uvajanje novih rešitev na osnovi sodobnih infor-
macijsko komunikacijskih tehnologij. Kranj bo inovativno 
mesto in aktivni partner in moderator razvojnega preboja. 
Tako so zapisali v  razvojnem dokumentu. 

Že danes ima občina Kranj 21 poslovnih con, razdelan 
program podpore malim podjetjem v sodelovanju z BSC 
Kranj. S sosednjimi občinami sodelujejo prek različnih 
združenj občin in pri projektih. So tudi aktivni v združenju 
zgodovinskih mest, v Skupnosti občin Slovenije in Zdru-
ženju mestnih občin.

Kranj ima podpisane številne sporazume o sodelovanju z 
občinami iz evropskih držav (skupaj 28). Med najstarejši-
mi je sporazum z mestom La Ciotat (od leta 1958), zadnji 
sporazum pa so sklenili leta 2014 s Carigradom (Istanbu-
lom). Trenutno je v postopku podpisovanja sporazuma 
sodelovanje z občino Slavonski Brod.
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Med projekti, ki so imeli posebej dober odziv, je sofi-
nanciranje najemnin, sofinanciranje obnove v Starem 
mestnem jedru

Z gospodarstveniki se srečujejo na občini in ugotavljajo 
potrebe, ki jih vključujejo v razvojne dokumente in v pro-
računsko načrtovanje, predvsem na področju prostorske 
politike in infrastrukturnih objektov.

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Regionalno 
razvojno agencijo Gorenjske v Kranju vzpostavila nov 
prostor za razvoj podjetniških idej in kreativnosti mladih 
Kovačnica. Na voljo je 20 deljenih delovnih mest (pisarna 
z mizo in stolom, Wi Fi, možnost fotokopiranja, tiskanja, 
skeniranja, prostor za druženje in kovanje idej, prostor za 
sestanke, čajna kuhinja, projektor). V Kovačnici organi-
zirajo tematske delavnice, predavanja, okrogle mize in 
različne zanimive dogodke; ponujajo informiranje in sve-
tovanje, mentorstvo ter druženje z izkušenimi podjetniki, 
poslovno svetovanje za potencialne podjetnike in podje-
tja, registracijo in druge postopke pri ustanovitvi podjetja.

Za malo gospodarstvo zagotavljajo subvencije (garancij-
ske sheme), ponujajo prostore za podjetniške začetnike, 
spodbujajo tudi inovativnost in podjetništvo pri mladih. 
Občasno razpišejo tudi kratkoročna posojila za mala 
podjetja.

V Kranju so organizirane številne prireditve in dogod-
ki kulturnega pomena, Kranj je tudi sejemsko mesto, 
usmerjajo se tudi v  turistično ponudbo za domače in tuje 
goste. Dialog z občani poteka v sodelovanju s številnimi 
društvi in klubi, ki jih občina podpira tako finančno kot 
tudi v promocijskem smislu. 

Občina Bled
www.e-bled.si

Površina (km2) ...........................................................................................72
Število prebivalcev  .......................................................................... 7.914
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 2.383
Število samozaposlenih oseb  .........................................................474
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 963,03
Število podjetij  ................................................................................... 1.188
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  224.769

Bled z Blejskim jezerom spada med starejše in najlepše 
turistične kraje v Sloveniji. Leži sredi razgibane, ledeniško 
preoblikovane pokrajine, med Savo Dolinko in Savo Bo-
hinjko. Današnje mestno naselje je nastalo iz vasi Grad, 
Mlino, Rečica, Zagorice in Želeče, ki so razporejene okoli 
jezera, ločuje pa jih vrsta samostojnih vzpetin Ponudba 
dogajanj na Jezerski promenadi in v Zdraviliškem parku 
ob jezeru je pestra: Taste Bled, Martinovanje, Blejski dne-
vi, Zimska pravljica.

V okviru Razvojnega programa Občine Bled 2009 – 
2020 je začrtanih večj ukrepov, s katerimi bi na jezersko 
promenado in stara vaška jedra privabili več ljudi in na 
ta način spodbujali krepitev gospodarstva. (npr. Uredi-
tev javnih, urbanih in naravnih površin ob jezeru, umik 
parkirnih mest od jezerske promenade z izgradnjo novih 
parkirišč, oživljanje vaških jeder in vključevanje podežel-
skega turizma v ponudbo Bleda).  Projekt poteka skupaj s 
Savo turizmom in v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo 
in prostor. Januarja 2017 je bil objavljen anonimni javni 
natečaj za izbor strokovno najprimernejše rešitve za ure-
ditev Jezerske promenade na Bledu. V projektni nalogi so 
določili, da mora zasnova promenade slediti s podrob-
nim načrtom zasnovani prenovi večplastnega območja 
kulturne dediščine Bleda, območja z velikim simbolnim 
pomenom ter nacionalno in mednarodno prepoznav-
nostjo. Cilj je oblikovati promenado prostorsko celovito, 
da bo, ob upoštevanju vseh potencialov (značilnosti in 
kakovosti prostora), postala osrednja mestna površina, 
namenjena prvenstveno pešcem, ter dvignila kakovost in 
prepoznavnost prostora. 

Glavni cilji strategije so izboljšanje infrastrukture, go-
spodarska rast in delovna mesta, razvoj turizma v občini 
v povezavi s kulturno dediščino.

Jezersko promenado želijo približati domačinom do te 
mere, da se bodo tudi lokalni podjetniki (gostinci, obrtni-
ki, …) odločali za sodelovanje na tradicionalnih prireditvah 
pod okriljem Turizma Bled. Sodelovanje s sosednjimi 
občinami  poteka preko razvojne agencije RAGOR, BSC 
Kranj, in LAS Gorenjska košarica. Skupnih projektov 
nimajo, saj imajo občine različne prioritete. Razlike med 
občinami so precejšnje, zato težko pride do soglasja.
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Bled sodeluje s tujimi mesti, saj je mednarodno odpr-
ta občina. Redno sodeluje s partnerskimi mesti: Brixen 
(Bressanone), Italija (od l. 2004), Doberdob (Doberdò del 
Lago), Italija (od l. 1998), Henley-on-Thames, Velika Brita-
nija (od l. 2013), Vračar, Srbija (od l. 2008), Vrba (Velden), 
Avstrija (od l. 2004) Pisma o nameri izza sodelovanje pa 
so sklenena z mesti Beljak (Villach), Avstrija, Dubrovnik, 
Hrvaška (od l. 2001) in Rakovica, Srbija (od l. 2013)

Ocenjevalna komisija je v obravnavo prejela 11 elabo-
ratov, med katerimi nobeden ni bil dovolj prepričljiv, da 
bi lahko enotno podelili prvo nagrado. Zato je komisija 
podelila tri enakovredne druge nagrade, in pozvala k 
dopolnitvi elaboratov. Danes je zmagovalna natečajna 
rešitev izobešena v preddverju Občine Bled. Občina že 
pričela z urejanjem Jezerske promenade (vzpostavljen je 
ločen sistem za odvajanje meteornih in fekalnih voda, del 
promenade je bil zaprt za motorni promet), preurejen je 
bil del poti pod Kazino, z investicijo pa Občina nadaljuje 
tudi v prihodnjih letih.

V občini ni velikih podjetij. Interesi gospodarstva vklju-
čeni v občinske razvojne dokumente in proračun (infra-
strukturni objekti, prostorska politika itd.). Spodbujanje 
rasti podjetništva in malega gospodarstva poteka prek 
regionalne razvojne agencije, ki omogoča tudi subvenci-
oniranje obrestnih mer.

Dialog z občani poteka v okviru javnih razprav. V krat-
kem je napovedana predstavitev nove Strategije razvoja 
turizma na Bledu, kjer bodo imeli posamezniki možnost 
predstaviti svoje želje, vizije. Tudi vsi prostorski doku-
menti se sprejemajo na način, da se občanom omogoča 
sodelovanje (preko javnih razprav). V letu 2016 in 2017 je 

potekala javna razprava v zvezi s pripravo Celostne pro-
metne strategije, katere vizija je: »Bled je vsem dostopna, 
varna in zelena alpska občina. Svoje občane spodbuja 
k aktivnemu in zdravemu življenju in si hkrati prizadeva 
za dobro počutje obiskovalcev. Občina Bled trajnostno 
prenavlja in oživlja pomen javnih površin ob jezeru in 
v vaških središčih, ki spet postajajo prostor druženja in 
igre. Pestro izročilo, bogata naravna in kulturna dediščina 
domačinom in obiskovalcem ponujajo doživetje na tisoč 
in en način.«

Sicer pa posameznim društvom in klubom v letu 2018 
občina ponuja okoli 400.000 evrov za številne dejavnosti 
mladih, starejših, ljubiteljsko kulturo, sofinanciranje prire-
ditev neprofitnih organizacij in novih prireditev na Bledu.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Nikola Jurišič
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Občina Bohinj
http://obcina.bohinj.si

Površina (km2) ........................................................................................ 334
Število prebivalcev  ..........................................................................5.138
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 1.040
Število samozaposlenih oseb  .........................................................315
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  828,48
Število podjetij  ...................................................................................... 740
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  80.601

Bohinj je zelo staro poselitveno območje, zgodovinski viri 
navajajo, da so tu živeli ljudje že v železni dobi. 

Danes je upravno središče občine Bohinj Bohinjska Bistri-
ca, ki povezuje 24 naselij.  V Strategiji razvoja občine Bo-
hinj do 2030 so zapisani razvojni izzivi občine na področju 
okolja (Kako ohraniti naravne vire in naravo za naše po-
tomce?),  izzivi v družbi (Kako zadržati mlade?) in gospo-
darski izzivi (Kako povezati panoge, izkoristiti trende in 
potenciale, povečati iztržek?). Med cilji strategije je sre-
dišče za destinacijski management v turizmu, povečati 
pa želijo tudi spodbude na področju inovativnega razvoja 
v turizmu in v podjetništvu. Poudarjajo predvsem zmer-
nost v razvoju in upoštevanje meril za ohranjanje okolja 
in kakovosti življenja prebivalcev. Aktivnosti za izvedbo 
akcijskega načrta bo izvajala znotraj občine skupina, ki 
oblikuje prostorski del. Cilj je komunalna infrastruktura, 
trajnostna mobilnost v sodelovanju s Triglavskim parkom, 
kjer urejajo parkirni režim, za leto 2018 planirajo umirjanje 
prometa in rekonstrukcijo nekaterih cest.

Občina sodeluje s sosednjimi na področju regionalnih 
vprašanj in trajnostne mobilnosti. Sodelujejo tudi prek 
meja z mestom Stari Grad na Hvaru na Hrvaškem, z mes-
tom Ramsau v Nemčiji in z občino  Rožek v Avstriji.

V občini ni velikih podjetij, zato se posvečajo malim 
podjetjem in zagotavljajo subvencije v sodelovanju z 
Razvojno agencija Zgornja Gorenjska. Občina sofinancira 
udeležbo na poslovnem krožku, pri katerem pomagajo 
bodočim podjetnikom pri zagonu podjetja, zagotavljajo 
tudi pomoč pri razpisih.

Občina organizira več tradicionalnih prireditev: Praznik 
občine, Vaška ohcet-junij, Kravji bal-september, Zeleni 
vikend-april. Vsak tedensko je odprta tudi vaška tržnica, 
kjer so naprodaj lokalni proizvodi, v Muzeju Tomaža God-
ca in v Oplenovi hiši imajo stalne in občasne razstave. 
Občina tudi sofinancira programe, športnih in kulturnih 
društev in izdaja glasilo Bohinjske novice.

Občina Cerklje na Gorenjskem
www.cerklje.si

Površina (km2) ...........................................................................................78
Število prebivalcev  ..........................................................................7.585
Število zaposlenih oseb  ...............................................................2.906
Število samozaposlenih oseb  ........................................................439
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1404,53
Število podjetij  ...................................................................................... 752
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ............................................. 488.908

Cerklje praznujejo častitljivih 864 let od prve pisne 
omembe kraja, kar je bilo zapisano v civilnopravnem 
dokumentu iz leta 1154. Kraj ima zelo ugodno lego na 
prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kam-
niško-Savinjskih Alp. To je stičišče pestrega naravnega 
okolja, kulturne krajine in načina življenja prebivalcev, 
urejenega okolja in gostoljubnosti ljudi. 

Občina Cerklje na Gorenjskem je manjša občina. Center 
Cerkelj  zaradi svoje vzdolžne usmerjenosti nudi ome-
jene možnosti razvoja trškega jedra. Nimajo še sprejete 
strategija razvoja vaškega edra, a je v občinskem pro-
storskem načrtu opredeljena možnosti razvoja. Postavi-
tev vaškega jedra bo potekala v koordinaciji Zavoda za 
turizem Cerklje.

S sosednjimi občinami  sodelujejo na področju turizma, 
z občinami prek meja pa sodelujejo v okviru programa 
Town Twinning (Europe for Citizens Programme Citizen's 
meetings).

Projekt AirLED je omogočil postavitev OneStopShop info 
točke za potencialne investitorje v lokalno gospodarstvo, 
sodelujejo pa tudi v projektih LAS (Gorenjska Košarica) 
pri razvoju trškega jedra in Medgeneracijskega centra. 
Obrtna cona »Aeropolis« na območju letališča Jožeta 
Pučnika je pomemben povezovalni člen med gospodar-
stvom in občino..

Spodbude za  podjetništvo in inovativnost za mikro, mala 
in srednja podjetja so usmerjene v zagotavljanje razpo-
ložljivih prostorov za podjetniške začetnike (inkubator, 
coworking,). Občina je partner z Regionalna razvojno 
agencijo in regionalno podporno institucijo za razvoj 
podjetništva na Gorenjskem BSC Kranj.  Subvencionirajo  
nastop podjetnikov na sejmu, kot npr. sejem v Komendi.

Občina sofinancira dejavnost športnih in kulturnih dru-
štev. Objavlja tudi javni razpis za financiranje programov 
mladinskega centra ter podpira program Starejši za 
starejše. V Cerkljah potekajo kulturne športne in družab-
ne prireditve ob občinskem prazniku, ki ga sicer občina 
praznuje 23. septembra. Izdajajo tudi časopis Novice 
izpod Krvavca.
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Občina Gorenja vas - Poljane
www.obcina-gvp.si

Površina (km2) .........................................................................................153
Število prebivalcev  ..........................................................................7.527
Število zaposlenih oseb  .................................................................1.157
Število samozaposlenih oseb  ........................................................403
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................ 1009,01
Število podjetij  ......................................................................................639
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  108.823

V osredju občine, zahodno od Poljan, je upravno središče 
Gorenja vas s čedalje izrazitejšimi trškimi značilnostmi, 
kjer je ob osrednjem trgu nastalo zgoščeno trgovsko-
-storitveno jedro naselja. Poljane so znane kot rojstni kraj 
pisatelja Ivana Tavčarja ter slikarske in rezbarske rodbine 
Šubic, katere prečudovite freske še vedno krasijo nekate-
re stavbe v naselju. Da je dolina res dajala navdih umetni-
kom, priča v Dolenčicah tudi kip tamkaj rojenemu rojaku, 
slikarju Antonu Ažbetu. Skozi Javorje, eno izmed s son-
cem najbolj obsijanih vasi, vodi pot do smučišča Stari vrh, 
ki se ponaša z odličnimi smučarskimi tereni ter dolgimi 
in izvrstno pripravljenimi smučarskimi progami. Območje 
pod Starim vrhom je znano tudi po številnih turističnih 
kmetijah, iz katerih diši po okusni domači hrani.

Gorenja vas je vaško jedro, ki skupaj s Poljanami povezuje 
šest naselij Poljanske doline. Sodelujejo tudi s sosednjimi 
občinami, predvsem na področju turizma in infrastrukture, 
v partnerstvu so tudi s češko občino Plana na Lužnici.

Med pomembnejšimi projekti občine je obnova Tavčarje-
vega dvora, ki še poteka

Občina organizira srečanja gospodarstvenikov na občini 
in potrebe gospodarstva vključuje v občinske razvojne 
dokumente in proračun (infrastrukturni objekti, prostorska 
politika itd.)

Za razvoj malega gospodarstva potekajo aktivnosti in 
programi preko razvojne agencije Sora kot npr: spodbuja-
nje podjetništva pri mladih, kratkoročna posojila, izobra-
ževanje žensk.

Občina organizira številne dogodke ob prazniku žetve-
-poleti, tradicionalen dogodek je dan oglarjev v avgustu, 
enkrat mesečno pripravljajo sejem domačih dobrot, 
skrbijo za stalno razstavo v Šubičevi hiši, v njej so tudi 
občasne druge razstave, kakor tudi priložnostne razstave 
v občinski hiši. Občinski praznik je v novembru. Izdajajo 
Podblegaške novice.

Občina podpira s proračunskimi sredstvi tudi športna in 
kulturna društva, društvo upokojencev in društvo invali-
dov. Občani največkrat opozarjajo na komunalne zadeve, 
vprašanja glede vrtca, ureditev cest

Občina Jesenice
www.jesenice.si

Površina (km2) ...........................................................................................76
Število prebivalcev  ....................................................................... 20.714
Število zaposlenih oseb  .............................................................. 6.080
Število samozaposlenih oseb  ........................................................440
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................. 1036,17
Število podjetij  ................................................................................... 1.216
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  794.885

Nastanek mesta Jesenice je tesno povezan z razvojem 
fužinarstva ob reki Savi. Fužine in železarna dajeta mestu 
pod Mežaklo pečat industrijskega mesta. Vendar le korak 
iz mesta in že smo v objemu narave.Tik pod severnim 
robom Mežakle je naravni most, na vzhodnem pobočju 
pa izstopa osamljena skala Poljanska Baba.Ena najbolj 
opaznih in najbolj zelenih gora v Karavankah je Golica, ki 
slovi po narcisnih poljanah, na skalnatih grebenih pa ne 
manjka visokogorskega cvetja.

Razvoj občine je v preteklosti temeljil na težki industriji, 
ki je pustila svoj pečat tudi v današnjem gospodarstvu, 
saj v občini prevladujejo podjetja v kovinsko predelovalni 
dejavnosti, sledijo jim podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino 
ter gradbeništvo. Tudi na Jesenicah gospodarstvo okre-
va, kar se kaže v vedno večjem številu manjših podjetij, 
pretežno v predelovalni dejavnosti,  ki postajajo prepo-
znavna tudi v tujini. Zaradi večje zahtevnosti tujih trgov in 
večje konkurence, se podjetja tudi tehnološko razvijajo, 
kar se odraža tudi v višji dodani vrednosti. Prednosti 
Jesenic so predvsem geografska lega Jesenic in dobra 
logistika, saj se občina razprostira na vozlišču med sre-
dnjo in zahodno Evropo kot tudi proti jugovzhodni Evropi 
ter široka dostopnost različnih energentov. 

Občinski razvojni program občine Jesenice 2106 – 2025 
ne določa posebnega področja za  urejanje mestnega 
oz.  trškega jedra, vendar pa z aktivnostmi znotraj drugih 
področij (spodbujanje malega gospodarstva in razvoja 
turizma) izvaja  posamične ukrepe (pridobivanje subven-
cij in dotacij za gospodarske subjekte, urejanje turistične 
infrastrukture, javnih površin, ipd.)  za potrebe razvoja 
mestnega managementa.

Glavni cilji strategije so:izboljšanje infrastrukture in go-
spodarska rast ter delovna mesta; razvoj turizma v občini 
v povezavi s kulturno dediščino.

Kljub dejstvu, da je občina Jesenice pretežno urbano 
območje, je opaziti pomanjkanje privlačnih območij, ki 
bi bili zanimiva za potencialne podjetnike in obrtnik, ki bi 
s svojo ponudbo izboljšali kakovost in izbiro za lokalne 
prebivalce ter postali »point of interest« za obiskovalce in 
turiste v mestu.
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Priložnosti vidijo predvsem v povečanju zavedanja o pot-
rebi po  povezovanju gospodarskih subjektov (gostinci, 
trgovci, mali obrtniki), ki že delujejo na območju razvi-
jajočega se mestnega središča. Tako bi lahko oblikovali 
novo in  zanimivejšo ponudbo, ki bo po eni strani pove-
čala privlačnost mestnih središč, po drugi strani pa lahko 
gospodarski subjekti z manj sredstvi dosežejo večjo 
promocijo svoje dejavnosti in posledično več obiska.

Ovire za razvoj mestnega jedra so predvsem v premajh-
nem razumevanju koncepta managementa mestnih 
središč oziroma nimajo izkušenj na tem področju, saj gre 
za sorazmerno neznan in nov model poslovnega sode-
lovanja med javnim in zasebni sektorjem.  Za uspešno 
vzpostavitev TCM pa so potrebna tudi finančna sredstva.

V občini Jesenice je veliko neizkoriščenih možnosti v 
povezovanju, skupnem nastopu turističnih in gostin-
skih ponudnikov, organizatorjev kulturnih, športnih in 
drugih dogodkov. Glede na to, da ima Občina Jesenice 
precejšnje število različnih javnih zavodov ter društev, 
ki organizirajo pestro družbeno življenje, in turistično 
informacijsko službo, ki jo izvaja TIC Jesenice (v sestavi 
Občine Jesenice), bi bila manager mestnega središča 
lahko koordinator te dejavnosti.

Sodelovanje s sosednjimi občinami ni ravno aktivno, ra-
zen v zadnjem času z Občino Gorje na področju turizma 
in prometa, imajo pa sklenjeno partnerstvo z mestom 
Nagold v Nemčiji in mestom Valjevo v Srbiji. V mestu Na-
gold  so se prvič seznanili s  prakso upravljanja z mestni-
mi jedri (TCM), saj ga tam poznajo že več kot dvajset let. 

Med večjimi projekti  so vzpostavitev informacijske in 
obvestilne signalizacije skozi celotno mesto ob glavni 
državni cesti, vzpostavitev prostega WIFI območja na 
muzejskem območju Stara Sava, izdelava maskote obči-
ne Jesenice – RUDI, ki je namenjena  promociji mesta.

Občina organizira srečanja gospodarstvenikov in tako 
vključuje interese gospodarstva v občinske razvojne do-
kumente in proračun (infrastrukturni objekti, prostorska 
politika itd.). Sofinancirajo projekt »Plavž Coworking«,  v 
katerem deluje tudi Poslovni klub, ki združuje 8 uspe-
šnih podjetij v občini Jesenice. To so v glavnem izvozno 
usmerjena podjetja, zaposlujejo večje število delavcev in 
imajo primeren obseg prihodkov. Za spodbujanje podje-
tništva in inovativnosti (mikro, mala in srednja podjetja) so 
aktivnosti organizirane predvsem prek razvojne agencije 
Ragor.

Živahno kulturno življenje se odraža v številnih kulturnih 
prireditvah, in dogodkih, razstavah in festivalih. Obči-
na tudi živi z zimskim športom, predvsem s hokejem. 
V različne sfere družbenega, kulturnega in športnega 
dogajanja v občini so vključeni tudi mladi preko športnih 
in kulturnih društev. V očbini so sprejeli tudi strategija 
razvoja športa in kulture, objavljajo tudi javni razpisi za 
društva na področju kulture in športa. Starejši občani se 
vsključujejo v programe tretjega življenjskega obdobja: 
delavnice, tečaji, zdravo življenje, starejši – mentorji mla-
dim. Spodbujajo pa tudi mentorstvo mladim.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Aleš Krivec

33Gorenjska regija



Občina Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si

Površina (km2) ........................................................................................256
Število prebivalcev  ..........................................................................5.225
Število zaposlenih oseb  ................................................................ 1.247
Število samozaposlenih oseb  ........................................................203
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 900,34
Število podjetij  ......................................................................................559
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  72.109

Občina Kranjska Gora obsega 10 naselij v porečju Save 
Dolinke, ki izvira v slikovitem naravnem rezervatu Zelenci 
pod vasjo Podkoren. To je spomeniško zaščitena vas s 
še ohranjeno značilno ljudsko arhitekturo. Iz vasi vodi 
cesta preko mejnega prelaza Korensko sedlo v Avstrijo. 
Kranjska Gora slavi občinski praznik na dan postavitve 
Aljaževega stolpa na Triglavu 7.8.1895. 

Občina ima sprejete razvojne dokumente, med katerimi 
so strateški razvojni dokument občine do leta 2025 in 
strategija razvoja turizma občine Kranjska gora. Strategija 
predvideva razvoj centrov v najpomembnejših krajih v 
občini, glavni cilj strategije pa je razvoj turizma v poveza-
vo s kulturno in naravno dediščino. Cilji so tudi umirjanje 
prometa v alpskih dolinah. Želijo zagotoviti trajnostno 
mobilno rabo, zmanjšanje izpustov CO2, sonaraven 
način transporta, ohranitev dolin pred vdorom množične 
pločevine.

V Kranjski gori je cilj postavitev vaškega jedra. Ovire so 
sanacija stavb zaradi zahtev zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine ter premalo finančnih spodbud. 
Posebnega delovnega mesta za vodenje vaškega jedra 
ne predvidevajo, saj bodo najemali po potrebi zunanje 
izvajalce, projektante, sicer pa za to skrbijo znotraj občin-
ske uprave.

Občina zgledno sodeluje s sosednjimi občinami, pred-
vsem z Jesenicami. Imajo skupno čistilno napravo, 
skupno oskrbo z vodo ter skupno deponijo. Povezani so 
pri projektih z obmejnimi občinami iz Italije ter Avstrije. 
Aktivni so tudi pri iskanju sredstev za čezmejno sodelo-
vanje.

V občini ni velikih podjetij, saj nimajo ni industrije. Za 
malo gospodarstvo in podjetništvo v proračunu predvi-
devajo namenska nepovratna sredstva za razvoj malega 
gospodarstva.

V Kranjski gori potekajo številne mednarodne prireditve: 
Svetovni pokal v alpskem smučanju, teden smučarskih 
poletov v Planici, svetovni pokal smučarjev invalidov, 
kolesarska dirka Juriš na Vršič in številne manjše državne 
in lokalne športne prireditve in tekmovanja.

Občina Naklo
http://naklo.si/

Površina (km2) ...........................................................................................28
Število prebivalcev  ......................................................................... 5.339
Število zaposlenih oseb  ...............................................................2.004
Število samozaposlenih oseb  ........................................................256
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 960,39
Število podjetij  ......................................................................................559
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 466.227

Občina Naklo spada med manjše, združuje tri centre s 
skupaj 13 naselji, in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, 
Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje 
Duplje, Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje in Žeje. Naklo 
ima zelo dobre cestne povezave, kar je priložnost za ra-
zvoj gospodarstva, saj so  prometne povezave do večjih 
gospodarskih centrov po državi odlične. 

Ob lepi naravi, prijaznih ljudeh in ne nazadnje kar nekaj 
zgodovinskih znamenitosti imajo v občini Naklo pestro 
turistično ponudbo. Popotniki lahko letujejo ali preno-
čujejo v hotelu, turističnih sobah, tisti, ki ljubijo naravo 
pa lahko pridejo v kamp ob Tržiški Bistrici, rekreativci pa 
svojo energijo lahko sproščajo v gozdovih Udinboršta in 
Dobrave, igrajo tenis na urejenih teniških igriščih, uživajo 
ob jahanju konj, kolesarijo kot tudi ribarijo ali pa obiščejo 
bližnje gorenjske gore.

Občina sodeluje v neformalnem združenju občin, saj 
želijo izkoristiti dobro lego in vzpostaviti infrastrukturo 
(ureditev voda in odpadnih voda, telekom, optika, javna 
razsvetljava. Z Izboljšanjem infrastrukture si obetajo 
gospodarsko rast z razširitvijo obrtne cone in delovna 
mesta. Cilj pa je tudi razvoj turizma v občini v povezavi s 
kulturno dediščino. Imajo vaško jedro, ki je zaščiteno, kar 
je sicer prav, a to predstavlja tudi oviro, saj se na ta način 
razvija obrobje vasi, ne pa tudi samo jedro.

Sodelujejo s sosednjimi občinami prav zaradi izmenjave 
izkušenj pri razvoju vaškega jedra in ostalih vasi in na 
področju komunale. S Tržičem se dogovarjajo za oskrbo 
vode, z Radovljico imajo skupno redarsko službo, s Kra-
njem pa skupno inšpekcijsko službo.

Partnersko, predvsem turistično, so povezani z občino 
Naklo na Poljskem.

Od večjih projektov je v pripravi postajališče za avto-
dome. So na čudoviti lokaciji, primerni za turizem, zato 
si želijo urediti 24 postajališč za avtodome, kar je tudi 
priložnost za lokalne ponudnike, ki bodo oskrbovali to 
postajališče.

Organizirajo srečanja gospodarstvenikov na občini in na 
ta način ugotavljajo potrebe gospodarstva, vključitev in-
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teresov gospodarstva v občinske razvojne dokumente in 
proračun (infrastrukturni objekti, prostorska politika itd.). 
Tako so pomagali Merkurju pri prodaji zemljišč, investirali 
so tudi v infrastrukturo. 

Sodelujejo z Združenjem obrtnikov in rešujejo vprašanja 
sproti. Sicer pa imajo vsako leto razpis, sofinancira se 
določene dejavnosti in njihovo predstavitev/promocijo, 
predvsem na sejmih, pomagajo pri bankah pri kreditih 
kot garancija za obresti, planirajo skupno ustanovitev 
podjetniškega inkubatorja v 2018, za mlade so razpisane 
štipendije, a ni interesa. Veliko pa jih zahaja na delo v 
bližnji mesti Kranj in Tržič. Občina poskuša pospeševati 
razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.

24.6. je praznik občine, ki ga praznujejo z dogodkom »Na 
vasi se dogaja«. Vsi podjetniki in društva, vsi, ki so aktivni 
v občini Naklo, lahko pokažejo svoje izdelke. Velika ude-
ležba občanov, se pa dogodek vsako leto seli iz naselja v 
naselje, da se pokaže specifika kraja, kjer je predstavitev.

Sredstva za vsa društva so na voljo prek razpisa, največ 
dajo za šport in kulturo.

Občina Šenčur
www.sencur.si

Površina (km2) ...........................................................................................40
Število prebivalcev  .........................................................................8.605
Število zaposlenih oseb  ...............................................................2.050
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 423
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  1014,19
Število podjetij  ......................................................................................897
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  282.806

Starodavno naselje, na katerem danes stoji občina Šen-
čur, je nudilo dom naseljencem že v 4. stoletju našega 
štetja, vendar ni zapisov, kako se je naselje takrat imeno-
valo. Očitno pa so bili staroselski prebivalci današnjega 
Šenčurja koreniti in odločni, saj so se postavljali po robu 
oglejskim patriarhom,  agresivnim Turkom, kot tudi dru-
gim, ki so poskušali v kraju uveljavljati svojo voljo. Med 
obema vojnama je prišlo do znanih šenčurskih dogodkov, 
ko so privrženci prepovedane Slovenske ljudske stran-
ke leta 1932 v Šenčurju onemogočili shod nove stranke 
jugoslovanske radikalne kmetske demokracije. 

Danes je to mlada občina, ki je najbolj podjetniška občina 
na Gorenjskem na izjemno ugodni prometni legi ob 
avtocesti med Kranjem in Ljubljano, v bližini letališča. 
Verjetno tudi zahvaljujoč razvoju poslovno obrtne cone, 
kjer je lociranih kar 42 % vseh podjetij, je Šenčur tako 
gospodarsko uspešen.

Oktobra 2017 so sprejeli Strategijo razvoja do leta 2030, 
v kateri so opredelili identiteto Šenčurja in prihodnje na-
črte. V strategiji razvoja so priložnosti opredeljene skozi 
njihovo identiteto, ki jih opredeljuje: lega, dostopnost,  
bližina avtoceste in letališča.  Kmetijski pridelki. Poslov-
na cona. Ponos. Podjetnost. Inovativnost in odprtost. 
Pridnost. Ugoden prostor. Vitalno podeželje. Vaška scena. 
Sever in jug občine (Iz strategije občine Šenčur).

S sosednjimi občinami sodelujejo pri povečevanje mo-
bilnosti in pripravljajo skupno izgradnjo kolesarske poti. S 
tujimi občinami ne sodelujejo.

Občina sodeluje z gospodarstvom prvenstveno v okviru 
sodobne Poslovne cone Šenčur, ki je osrednji razvojni 
motor občine in tudi širše kranjske regije. V njej delujejo 
mala in srednje velika podjetja, ki pretežno poslujejo v 
tehnoloških in storitvenih dejavnostih. Cona je prispevala 
k dvakratnemu povečanju delovnih mest, rasti števila 
poslovnih subjektov v občini ter v primerjavi z regijo in 
državo nadpovprečni podjetniški aktivnosti (101 podje-
tje/1000 prebivalcev, Slovenija 93). 

Kulturne prireditve in dediščina so del njihovih prireditev 
in dogodkov: Godlarji. Pustna povorka. Štefanovanje v 
Srednji vasi. Ena od značilnih umetih obrti je keramika, 
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ponosni so na zasebne muzejske zbirke. Pokrajina nudi 
številne možnosti za rekreacijo z urejenimi gozdnimi 
potmi, potmi za  kolesarjenje in druge športe. V Šenčur-
ju poteka živahno društveno življenje. Enkrat na teden 
pripravijo tržnico z domačo hrano in z izdelki, 

V občini deluje klub mladih Šenčur, za društva imajo 
pripravljene vsakoletne razpise, društvom plačajo tudi 
uporabnino za prostore, za starejše imajo medgeneracij-
ski center, ki je namenjen tudi brezposelnim. Šenčur je 
invalidom prijazna občina, zaposlijo 4 osebe preko javnih 
del vsako leto, organiziran imajo podjetniški program. 
Občani opozarjajo na komunalne težave, informacije 
glede socialne pomoči, informacije glede postopkov 
spreminjanja namembnosti zemljišč.

Občina Gorje
www.gorje.si

Površina (km2) .........................................................................................116
Število prebivalcev  ......................................................................... 2.807
Število zaposlenih oseb  ...................................................................283
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 166
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 907,81
Število podjetij  ......................................................................................280
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  28.902

Gorje ali Gorjanski kot pojmujemo skupino vasi in zasel-
kov, oddaljenih kakih 5 kilometrov od Bleda v smeri proti 
Pokljuki, dolini Radovne in Mežaklje. Gorjansko območje 
sega od roba blejskega kota v nadmorski višini 603 m do 
malega Triglava 2700 m nadmorske višine. Občina Zgor-
nje Gorje povezuje 12 naselij.

Gorenjska razvojna agencija BSC in NAVA Arihtekti so v 
okviru projekta BUILD SEE izvedli prostorsko preveritev 
umestitve objektov na območju okoli Gorjanskega doma. 
Izhodišča umestitve so bila povzeta iz strategije razvoja 
občine Gorje in želje občine, da se prostor v največji meri 
izrabi za dejavnosti društev, šole, vrtca in občanov občine 
Gorje. Objekti in prostor morajo biti zasnovani tako, da 
bodo podprli tudi komercialne dejavnosti lokalnih pride-
lovalcev in podjetij. Na mestu Gorjanskega doma so na-
redili razvojno kulturni center, ki bo z razvojem omogočil 
nastanek vaškega jedra.  Ovire so predvsem pomanjka-
nje sredstev ter počasno pridobivanje zemljišč.

Sodelujejo s sosednjimi občinami in imajo skupno notra-
njo revizijsko službo in skupen inšpektorat ter redarstvo. 
V tujini še nimajo partnerskih povezav.

Med projekti, ki jih poudarjajo, je gradnja infrastrukture, 
energetska sanacija šole. V načrtu pa je skupen projekt 
z državo, izgradnja državne ceste, ko bo občina hkrati 
urejala kanalizacijo in pločnik.

V občini ni velikih podjetij. Imajo razpise za sofinanciranje 
razvoja malega gospodarstva za samostojne podjetnike 
ter mikro in mala podjetja.

Organizirajo kulturne in športne prireditve in izdajajo 
časopis Gorjanc. Konec aprila športno društvo prireja 
tradicionalen Jurjev smenj, januarja prirejajo Zvezde na 
snegu, Dialog z občani poteka v sodelovanju z društvi in 
klubi v občini. Občina ima letni program športa, sofinan-
cirajo rekreacijo, z razpisi za sofinanciranje programov 
mladinskih in kulturnih ali športnih društev pa prispevajo 
k uresničevanju programov. Z društvom upokojencev 
sodelujejo pri projektu Starejši za starejše.
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Občina Tržič
www.trzic.si

Površina (km2) .........................................................................................155
Število prebivalcev  .......................................................................14.804
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 2.505
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 573
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 899,64
Število podjetij  ................................................................................... 1.257
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ...............................................  237.722

Nastanek Tržiča je najtesneje povezan s potjo, ki je vodila 
z gorenjske ravnine čez prelaz Ljubelj na Koroško. Arhe-
ološke najdbe dokazujejo, da je zagotovo obstajala že v 
zgodovinski dobi, ko je prek Ljubelja povezovala Virunum 
na Gosposvetskem polju z Emono. Naselje, takrat ime-
novano Forum in Lubelino, ki je stalo ob tej poti, je zasul 
plaz in del prebivalcev se je preselil v dolino. Razvoj in 
obliko mesta pa sta narekovala prometna žila in razvijajo-
če se kovaštvo oz. fužinarstvo.

Občina Tržič danes povezuje 35 naselij. Imajo razvojno 
strategijo, in načrtujejo postavitev občinskega središča.
Želijo tudi razviti turistični potencial, in oživiti mestno 
podobo s ponudbami lokalnih podjetnikov in obrtnikov.

Tržič je z zgodovinskimi in arhitekturnimi znamenitostmi 
turistična atrakcija. Pri uresničevanju ciljev vidijo ovire 
predvsem v izseljevanje prebivalcev iz mestnega sre-
dišča, ki je kulturno-varstveno zaščiteno, zato se lokalno 
prebivalstvo seli na obrobje mesta, priseljujejo pa se 
ljudje, ki so socialno šibkejši. V okviru mestne uprave 
je oseba, ki koordinira izvajanje programa mestnega 
središča. 

S sosednjimi občinami sodelujejo na različnih skupnih 
projektih. V tujini pa so našli partnerje v Franciji, Avstriji ter 
na Hrvaškem.

Med posebne projekte štejejo izgradnjo gorenjske plaže, 
vodovod, kanalizacijo. Območje nekdanjega bazena so 
uredili v kulturno-turistični prostor, tam je tudi amfiteater, 
gostinski objekt ter prostor za prostočasne dejavnosti.

Večjih podjetij občina nima. Za mala podjetja pa orga-
nizirajo niz delavnic s podjetniki o tem, kako jim občina 
lahko pomaga, podjetniški zajtrk, v januarju sprejem 
Gazela, tudi iniciativa trzicpodjeten.si je eden od ukrepov 
v podporo malim podjetjem.  Druge oblike podpore go-
spodarstvu je tudi Šuštarska nedelja v septembru, Minfos 
v maju, Gregorjevo februar/marec

Dialog z občani poteka ves čas. Udeležujejo se tudi prire-
ditev občinskih društev društev in so jim vedno na voljo. 
Občani opozarjajo na ceste, javno razsvetljavo, v večini 
pa na področje infrastrukture.

Občina Železniki
www.zelezniki.si

Površina (km2) ........................................................................................ 164
Število prebivalcev  .........................................................................6.708
Število zaposlenih oseb  ................................................................ 2.421
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 254
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 982,69
Število podjetij  .......................................................................................518
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  240.002

Občina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline. 
Mesto se je že leta 1340 začelo razvijati kot železarsko 
središče doline. Danes so Železniki razvito elektro in 
kovinskopredelovalno industrijo (Niko, Domel, Tehtnica) 
ter lesno industrijo (Alples), ki dajejo kruh številnim pre-
bivalcem okoliških vasi. Pomemben pečat gospodarski 
razvitosti občine in razmeroma majhni brezposelnosti 
daje obrt. S kmetijsko dejavnostjo se v občini ukvarja 
malo kmetov. Najboljše možnosti za kmetovanje so v 
ravninskem delu Dolenje vasi, Selc in Studena, medtem 
ko se kmetje po okoliških vaseh zaradi skope zemlje in 
težjega obdelovanja vedno bolj zatekajo k dopolnilnim 
dejavnostim, kot so kmečki turizem, kmetije odprtih vrat. 
V občini je 29 naselij.

Razvojni dokument je bil za obdobje do leta 2015. Občina 
načrtuje ureditev starega mestnega jedra, ki bo delovalo 
znotraj občinske uprave, protipoplavne ureditve in izgra-
dnjo obvoznice. Glavna ovira: so finančna sredstva.

S sosednjimi občinami sodelujejo preko razvojne agenci-
je Sora pri razvoua turizma, povezani pa so tudi s skupno 
knjižnico, glasbeno šolo in z OŠ Jela Janežiča-za otroke 
s posebnimi potrebami. Občina se  povezuje z Bledom in 
Bohinjem  za službo redarstva in inšpektorata. V tujini so-
delujejo z občino Lepoglava-Hrvaška,  z občino Innchen-
-Italija-Južna Tirolska.

Z gospodarstveniki v občini se srečujejo in vključujejo 
interese gospodarstva v občinske razvojne dokumente in 
proračun (infrastrukturni objekti, prostorska politika itd.) 
Za potrebe malega gospodarstva in podjetništva imajo 
inkubator v industrijski coni, vendar preko podjetja Alples.

V občini imajo številne tradicionalne prireditve Čipkar-
ski dnevi-julij, Dnevi trenja lana-avgust, Pozdrav jeseni, 
Andrejev sejem v sodelovanju s Turističnim društvom 
Železniki-december, stalne razstave v muzeju in v gale-
riji. Občasne in priložnostne razstave so tudi v prostorih 
občine. Občina podpira dejavnost športnih in kulturnih 
društev, Društva starejših občanov in invalidsko društvo, 
ki lahko kandidirajo na občinske razpise za društva, so 
invalidom prijazna občina, objavljajo vloge za denarno 
pomoč. Občani opozarjajo na urejenost cest, na plazove.

37Gorenjska regija



Občina Žiri
www.ziri.si

Površina (km2) ...........................................................................................49
Število prebivalcev  ......................................................................... 4.873
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 1.989
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 223
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  935,21
Število podjetij  ......................................................................................406
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  212.505

Občina Žiri v strategiji razvoja predvideva  izboljšanje 
infrastrukture, razvoj turizma v občini v povezavi s kulturno 
dediščino, arhitekturno ureditev in zagotavljanje pogojev 
za  kvalitetno življenje. Načrtujejo oblikovanje trškega jedra, 
kjer vidijo priložnosti v ureditvi centra. Pomembna je tudi 
izboljšava cestne povezave Žiri-Vrhnika in Škofja Loka-Lo-
gatec. Načrtujejo tudi izgradnjo obvoznice mimo centra.

Občina sodeluje s sosednjimi občinami in pri regionalnih 
projektih npr. kolesarska povezava med Žirem, Škofjo Loko, 
Gorenjo vasjo, Poljanami in Železniki. S tujimi občinami 
sodelujejo na ravni gospodarskega sodelovanja z Bosno, 
Francijo pa tudi s Kitajsko in z Rusijo zaradi ruskih padlih 
vojakov.

Trenutno poteka projekt dozidave OŠ Žiri z večnamensko 
dvorano in ureditev centra mesta, dokončano pa je tudi 
medgeneracijsko središče (2011-2017). 

Občina ima redne stike z gospodarstveniki in vključuje 
njihova pričakovanja in potrebe v dokumente in v občinski 
proračun. Za malo gospodarstvo so razpoložljivi prostori za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking), spodbujajo 
podjetništva pri mladih, izvajajo pa tudi program za spod-
bujanje podjetništva žensk. Finančno podpirajo  udeležbo 
na sejmih,  posojila pa lahko pridobijo preko regionalne 
agencije Sora, na razpolago je coworking-mizarnica, pote-
kata projekta Lider in Fablab..

Kulturno življenje v občini je živahno, saj pripravljajo  klek-
ljarske dneve vsak april, pa tudi druge prireditve in stalne 
razstave, ki so v kulturnem središču stare Žiri. Na kros progi 
za kolesa organizirajo tekmovanja tudi na državni ravni. Ob-
činski praznik je junija. Vsa aktivna društva se lahko prijavijo 
na razpis za financiranje njihovega delovanja. Žiri so invali-
dom prijazna občina, potekajo razni projekti, ki upoštevajo 
invalide, občina je tudi starostnikom prijazna občina, Občina 
aktivno sodeluje pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. 
Brezposelni lahko sodelujejo v mizarnici in si tako pridobiva-
jo izkušnje in reference.

Občani sprašujejo, kdaj bo na razpolago širokopasovno 
omrežje- internetna povezava. 

Občina Žirovnica
https://zirovnica.si

Površina (km2) ...........................................................................................43
Število prebivalcev  .........................................................................4.408
Število zaposlenih oseb  ....................................................................518
Število samozaposlenih oseb  .........................................................173
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  994,11
Število podjetij  ......................................................................................387
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  44.686

Žirovničani pravijo, da je Žirovnica zibelka kulture v Slo-
veniji. Od tu prihajajo veliki in za našo kulturo pomembni 
Slovenci, med drugimi pesnik France Prešeren, jezikoslo-
vec Matija Čop, čebelar Anton Janša, pisatelja Janez Jalen 
in Fran Saleški Finžgar ter ljubljanski škof Janez Zlatoust 
Pogačar in prvi ljubljanski nadškof Anton Vovk.

Občina Žirovnica ima noveliran razvojni program, v kate-
rem so prednostne usmeritve: kultura in turizem, okoljska 
infrastruktura,  medgeneracijsko povezana skupnost in 
prijazna in učinkovita občina. Posebne pozornosti za pod-
jetništvo in gospodarstvo v programu niso izpostavili.

Čeprav občina nima mestnega jedra, je v 10 vaseh, ki so 
del občine, urejenon vaško jedro. Gre za tradicionalna 
jedra, z bogata kulturno dediščino.

Največ pozornosti namenjajo razvoju predvsem čebelar-
skega turizma, promovirajo pa tudi sonaravni turizem.

V občini so številne priložnosti zaradi naravne in kulturne 
danosti, tradicija. Ovire vidijo v prostorskih načrtih zaradi 
kulturno-varstvenih režimov..

Sodelujejo predvsem z občinskimi upravami sosednjih 
občin in z Zavodom za turizem in kulturo. Povezujejo pa 
se tudi na temo čebelarskega turizma. So tudi del projekta 
Karavanke prihodnost. V 2018 bodo pričeli z gradnjo če-
belarskega parka na Breznici.

V Žirovnici ni velikih podjetij, za mala podjetja in obrtnike 
pa so sprejeli sklep, da v poslovni coni ne plačujejo komu-
nalnega prispevka, kar štejejo za de minimis državno po-
moč, sofinancirajo tudi obrestne mere. Sofinancirajo tudi 
točko VEM. Podpirajo sobodajalce z razpisom za nakup 
opreme. Sodelujejo tudi z razvojno agencijo BSC Kranj pri 
štipendijski shemi.

Tradicionalni dogodek je Veseli dnevi v Žirovnici v sep-
tembru, 8. februarja v Vrbi. Župan obiskuje občane ob 
njihovem  80. rojstnem dnevu, sofinancirajo izvajanje 
programa športa, uredili so novo telovadnico, rekreacijski 
park,  otroška igrišča. Skrbijo tudi za odpiranje področja 
kmetijstva in podeželskih žensk. Občani zaznavajo proble-
me komunala in vzdrževanja cest.
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Vir: www.slovenia.info, Avtor: Aleš Krivec
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Alan Kosmač, Jošt Gantar, Foto Video Coppo di Marco Coppo, Tomo Jeseničnik

Goriška regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. 
Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina 
so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti 
regije. V regiji živi 6 % prebivalcev Slovenije. V primerjavi 
z Gorenjsko, ki ima najvišji delež mladih do 14 leta, pa 
Goriška izstopa po najvišjem deležu prebivalcev, starih 
nad 80 let (5,9 %). 

Gospodarstvo v goriški regiji je živahno, predvsem na 
področju predelovalne industrije: proizvodnja delov za 
motorna vozila in proizvodnje električnih naprav,  pro-
izvodnja in distribucija električne energije pomembno 
prispeva k dobrim gospodarskim rezultatom regije, pred-
vsem pa so v regiji uspešna izvozna podjetja. V goriški 
statistični regiji je bilo leta 2016 ustvarjenih 528.400 pre-
nočitev tujih turistov, kar predstavlja 77 % vseh prenoči-
tev. Največ, 23 %, so jih ustvarili italijanski turisti. Turistična 
panoga se v regiji hitro razvija.

Goriška regija

GORIŠKA REGIJA

Število družb..............................................................3.168

Povp. št. zaposlenih po del. urah................... 23.799

Število podjetnikov ................................................ 3.869

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................ 2.107

Število zadrug ..................................................................19

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................254

Število hitrorastočih podjetij ..................................342

Delež  hitrorastočih podjetij ................................ 5,6%

Stopnja registrirane brezposelnosti .................... 7,9

Goriška regija



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Alan Kosmač, Jošt Gantar, Foto Video Coppo di Marco Coppo, Tomo Jeseničnik

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 2.325 20.273
Število občin 13 212
Število prebivalcev 117.747 2.065.895
Število moških 58.896 1.025.125
Število žensk 58.851 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 4.810 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 38.245 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 5.862 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 46.335 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 4.408 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.523,53 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.006,55 1.030,16

Število podjetij 11.705 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 4.123 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 182.402 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 2.119 40.418

Število prihodov turistov 340.846 4.317.504
Število prenočitev turistov 773.246 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 1.275.776.502 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 919.683.785 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 17.968 19.576
Podatki za Goriško regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1.   Ajdovščina

2.  Bovec

3.  Brda

4.  Cerkno

5.  Idrija

6.  Kanal

7.  Kobarid

8.  Miren - Kostanjevica

9.  Nova Gorica

10.  Renče - Vogrsko

11.  Šempeter - Vrtojba

12.  Tolmin

13.  Vipava

Mestna občina Nova Gorica
www.nova-gorica.si

Površina (km2) ........................................................................................280
Število prebivalcev  .......................................................................31.780
Število zaposlenih oseb  ............................................................. 12.835
Število samozaposlenih oseb  ..................................................... 1.574
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1041,90
Število podjetij  .................................................................................. 3.643
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ........................................... 1.193.266

Mesto vrtnic je nastalo po drugi svetovni vojni. Leži tik ob 
meji z Italijo, s sosednjim mestom Gorica pa je pravza-
prav neločljivo povezano, Z vstopom Slovenije v Evrop-
sko unijo in padcem schengenske meje je prehod med 
obema mestoma odprt, bolj naraven in povezujoč. Mesto 
je zgrajeno po urbanistični zasnovi arhitekta Edvarda 
Ravnikarja, danes pa se urbanisti srečujejo z novimi izzivi. 
Zanimiva in mednarodno znana točka je skupni trg obeh 
Goric, Trg Evrope, ki leži pred novogoriško železniško 
postajo in je umeščen na meji med državama s polovico 
v Sloveniji in drugo polovico v Italiji. V Novi Gorici je grob-
nica Burbonov v Frančiškanskem samostanu na Kosta-
njevici, kjer počiva zadnji francoski kralj Karel X. Mesto na 
obrobju zaznamuje reka Soča z znamenitim solkanskim 
kamnitim mostom in s sodobnim kajak centrom.

Mestna občina Nova Gorica je ena od enajstih mestnih 
občin v Republiki Sloveniji in največja občina v Goriški 
regiji, kjer imajo sedež vse pomembnejše regionalne 
institucije. Razdeljena je na 19 krajevnih skupnosti s 44 
naselji. 

Slovi po aktivnem čezmejnem sodelovanju, saj s sosed-
njim mestom Gorica v Italiji tvori somestje. Pobratena je 
z mestom Celovec, Občino San Vendemiano in Občino 
Aleksandrovac. S številnimi drugimi občinami se povezu-
jemo zlasti na projektih, ki jih koordinira Projektna pisarna 
Mestne občine Nova Gorica. Posebnost čezmejnega 
sodelovanja predstavlja Evropsko združenje za teritorial-
no sodelovanje EZTS GO, ki so ga ustanovile tri občine: 
Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica v Italiji in Ob-
čina Šempeter-Vrtojba. Iz evropskih sredstev je združenju 
uspelo pridobiti 10 milijonov evrov za izvedbo projektov 
skupnega čezmejnega prostora, in sicer vzpostavitev 
skupne čezmejne mreže kolesarskih in pešpoti v okviru 
projekta Soča in vzpostavitev mreže čezmejnih zdra-
vstvenih storitev v okviru projekta Zdravstvo. 

Nova Gorica se pripravlja na kandidaturo za evropsko 
prestolnico kulture 2025, tudi v sodelovanju s sosednjo 
Gorico in širšim čezmejnim območjem od izvira do izliva 
reke Soče. 

V letu 2014 so v središču mesta s pomočjo evropskih 
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sredstev obnovili Bevkov trg. Življenje v mestnem jedru 
je plod sodelovanja javnih institucij, gospodarstvenikov 
in posameznikov, ki želijo prebivalcem in obiskovalcem 
ponuditi širok spekter aktivnosti. Primeri dobre prakse 
so prireditve, ki so povezovalne narave in tematsko 
obarvane. Uspešnica je poletni festival Poletna scena, 
ki ponuja pester nabor dogodkov o kulinariki, vinske 
večere, potopisna predavanja, otroške delavnice, pa do 
vrhunskih glasbenih in plesnih večerov. Dobro obiskana 
je tudi Odprta kuhna, ki jo v centru mesta gostijo spo-
mladi in jeseni. Tradicionalna Robinova zabava v začetku 
septembra zaznamuje uvod v praznovanje občinskega 
praznika. Tudi sicer Mestna občina Nova Gorica že vrsto 
let posamezno leto posveča določeni osebnosti ali 
dogodku, ki je zaznamovala prostor in je rdeča nit vseh 
prireditev, ki se dogajajo v mestu in okolici. Jeseni je v 
mestu pred-martinovanje, decembra pa se mestno jedro 
namenja druženju ob drsališču ter manjšim in večjim 
prazničnim dogodkom, namenjenih vsem generacijam. 
Z organizacijskega vidika bi potrebovali enoto,  ki bi se 
posvečala promociji in povezovanju akterjev v središču 
mesta. 

Mestna občina Nova Gorica letno nameni  300.000 € za  
finančne spodbude podjetnikom v občini. Te so name-
njene tudi mladim inovativnim podjetjem v Primorskem 
tehnološkem parku. Za  potrebe zagonskih podjetij 
objavljajo različne razpise, in sicer: za sofinanciranje 
zagona novih inovativnih podjetij, za projekte inovacij, za 
sofinanciranje prijav na mednarodne in državne razpi-
se v strateška partnerstva povezanih podjetij. V mestni 
občini spodbujajo tudi naložbe mikro in malih  podjetij, 
udeležbe na sejmih in poslovnih konferencah. Letno sta 

objavljena razpisa za nabavo opreme v mikro in malih 
podjetij in za sofinanciranje promocijskih aktivnosti pod-
jetij, ki poslujejo na območju Mestne občine Nova Gorica. 
Do proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva so 
upravičena tudi velika podjetja, in sicer ko gre za subven-
cioniranje novih zaposlitev in subvencioniranje komunal-
nega prispevka. 

Mestna občina Nova Gorica je skupaj s sosednjimi petimi 
občinami tudi ustanoviteljica Javnega sklada malega go-
spodarstva Goriške, ki dodeljuje mikro, malim in srednjim 
podjetjem z območja občin ustanoviteljic brezobrestne 
kredite z enoletnim moratorijem na odplačevanje glavni-
ce in z odplačilno dobo do največ desetih let. 

Med glavnimi projekti, ki jih trenutno načrtujejo, je zago-
tovo vzpostavitev gospodarske cone Meblo vzhod v Novi 
Gorici, ki naj bi zaživela predvidoma v treh letih in bo na 
53.000 m2 novih površin investitorjem omogočila gradnjo 
novih poslovnih prostorov, širitev dejavnosti in odpiranje 
novih delovnih mest. 

Na področju komunikacije z občani izpostavljajo začetek 
izvajanja Participativnega proračuna Mestne občine Nova 
Gorica, v okviru katerega so občani izglasovali projekte v 
skupni vrednosti 260.000 eur. 

Sicer zlasti mladi pogrešajo več stanovanj za mlade dru-
žine, kar poskušajo urejati preko Stanovanjskega sklada 
MO Nova Gorica, ki načrtuje gradnjo novih stanovanj za 
mlade družine v Prvačini. Prebivalci sporočajo tudi kar 
nekaj predlogov na področju urejanja javnih površin, kar 
zdaj urejajo tudi s pomočjo participativnega proračuna 
in v samem  mestu z načrtovano prenovo Cankarjevega 
naselja. 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Mirko Bijuklič

43Goriška regija



Občina Ajdovščina
www.ajdovscina.si

Površina (km2) ........................................................................................ 245
Število prebivalcev  ........................................................................ 19.174
Število zaposlenih oseb  ...............................................................4.836
Število samozaposlenih oseb  ........................................................943
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 964,50
Število podjetij  ....................................................................................1.774
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  482.964

Ajdovščina leži ob sotočju potokov Hublja in Lokavščka, 
na stiku nasutega Ajdovskega polja in flišnega pobočja 
pod Goro (Sinji vrh, 1002 metra). Povezuje 26 krajevnih 
skupnosti s sedežem v občini Ajdovščina.

Občina izvaja prenovo v komunalno infrastrukturo, razvoj 
novega električnega omrežja, izgradnjo telekomunikacij-
skih omrežij, na novo tlakovanje trga.  Trg želijo nameniti 
pešcem in kolesarjem ter druženju.

V strategiji razvoja občine je začrtanih 5 enakovred-
nih prioritet. V oblikovanju občinskega središča vidijo 
predvsem priložnost za zapolnitev praznih prostorov v 
mestnem jedru. Napolniti jih je treba z vsebino, da bo 
mestno jedro živelo. Z izgradnjo trgovskih centrov, šol 
na obrobju se je mestno jedro izpraznilo. Ovira je tudi 
razdrobljeno lastništvo. Mestni prebivalci si ne želijo 
hrupnih prireditev. Sklepati je treba kompromise, da bo 
življenje v mestu prijetno. Prenove so zaradi kulturne 
dediščine dražje - to je hkrati priložnost in tudi ovira.  

Vodenje mestnega jedra so po pogodbi začasno zaupali 
managerki, ki kontaktira z lastniki prostorov v mestnem 
jedru in usklajuje stališča. Sodelujejo s sosednjimi obči-
nami na nivoju regije in prek skupnosti občin, imajo tudi 
skupno medobčinsko upravo. V mednarodnem partner-
stvu so s kitajsko občino.

V Ajdovščini se izvaja projekt Moja pobuda - participativ-
ni proračun. Prvo leto se zaključuje - izbrani projekti se 
že uresničujejo. To je najbolj odmeven projekt in primer 
dobre prakse v Sloveniji - kako lahko občane neposred-
no vključimo v izgradnjo proračuna in vse do realizacije. 
Naslednji dve leti bodo s tem nadaljevali. 

Z gospodarstveniki so organizirali okrogle mize v okviru 
izvajanja nove strategije na temo gospodarskega razvoja. 
Interes gospodarstva se odraža v občinskih razvojnih 
dokumentih in proračunu (infrastrukturni objekti, prostor-
ska politika itd.),  

Razpisi na temo infrastrukture za podjetja, ki so v teku, so 
namenjeni opremljanju con z državnimi sredstvi. Zago-
tavljajo tudi  subvencije za prispevke delodajalcem, ki za-

poslujejo nov kader najmanj za 3 leta - finančne spodbu-
de za promocijo proizvodov in udeležbo na sejmih

v Ajdovščini potekajo tudi številne kulturne prireditve in 
sejmi, organizirajo razstave, obeležujejo praznik obči-
ne in pripravljajo športne dogodke.  Vsako leto objavijo 
poseben razpis, ki  je zasnovan v dveh deli (1) prireditve 
znotraj društev, (2) prireditve občinskega pomena, za 
katere iščejo organizatorje kot na primer Ajdovščina v 
maju (okrog praznika občine) – Božično-novoletni sejem. 
Specifično in edino na severnem Primorskem je živinsko 
sejmišče. V Ajdovščini je pomembna tudi Pilonova galeri-
ja, kjer prirejajo razstave. 

Dialog v občini razvijajo z mladino, podpirajo športna in 
kulturna društva ter dom upokojencev.  Razvita je politika 
za mlade tudi na področju stanovanjske ponudbe. Obči-
na ima status Mladim prijazne občine. Razpis za šport je 
zelo kompleksen, občina tudi dodeljuje sredstva za po-
sebne dosežke v športu – sodelovanje s Športno zvezo, 
Na voljo so tudi prostori za dejavnosti.starejših občanov 
in invalidov, saj so invalidom prijazna občina, Delavnice 
so povezane z dostopnostno rampo. Občina financira 
formalno in neformalno izobraževanje brezposelnih in 
pripravlja posebne programe za lažje iskanje zaposlitve 
pa tudi javna dela (za 60 brezposelnih oseb) - 

POSEBNA sredstva za pripravništva - Akcija MOJA POBU-
DA (občani participativno sodelujejo v pripravi proračuna)

Občani opozarjajo na ceste in komunalo- za druga pod-
ročja pa je občane treba kar spodbujati, da dajo pobude 
za kaj kompleksnejšega.

44 Goriška regija



Občina Bovec
http://obcina.bovec.si

Površina (km2) ........................................................................................367
Število prebivalcev  .........................................................................3.066
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 916
Število samozaposlenih oseb  .........................................................157
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................... 947,71
Število podjetij  .......................................................................................431
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  110.760

Bovec je kot osrednji kraj v dolini skozi stoletja zrasel v 
veliko in močno naselje. Občina ima turistično strategijo, 
s katero želijo razviti turizem v občini. Priložnosti vidijo 
predvsem v bogati kulturni dediščini in izjemni pokrajin-
ski raznolikosti. Zaradi arheoloških del- Zavoda za kultur-
no dediščino pa aktivnosti potekajo počasi.

S sosednjimi občinami Sodelujejo preko Zavoda za turi-
zem doline Soče, pobrateni so z mestom Tarcento v Italiji.

Občina je aktivna pri več projektih: Projekt Artistic, izgra-
dnja infrastrukture, oživitev kaninske žičnice, izgradnja 
hangarja in letališča. steze na letališču Bovec, izgradnja 
Doma zaščite in reševanja.

Srečanja gospodarstvenikov na občini so organizirana, da 
bi sledili potrebam gospodarstva in jih vključili v občinske 
razvojne dokumente in proračun (infrastrukturni objekti, 
prostorska politika itd.)

Malim podjetjem sofinancirajo obrestne mere, imajo prip-
ravljeno garancijsko shemo, investicijsko so  usmerjeni v 
nakup zemljišča, osnovna sredstva, sofinancirajo za nova 
delovna mesta do 10.000 eur, nad 10.000 pa se lahko in-
vestira v turizem. Spodbujanje podjetništva poteka preko 
poslovnega razvojnega centra, imajo tudi subvencije za 
mlade kmete.

V  občini potekajo etnološke prireditve, kmečke igre-av-
gust, Čomparska noč in Trentarski sejem-julij. V juliju in 
avgustu lahko na kmečki tržnici dobite domače izdelke 
in pridelke.V kulturnem domu so organizirane razstave,V  
Strgulčevi hiši pa je na ogled stalna razstava o zgodovini 
mesta Bovec.

Brezposelne osebe in društva sofinancirajo preko 
razpisov za športna, kulturna, turistična in humanitarna 
društva. Če dobijo pobudo, organizirajo tudi humanitarne 
dobrodelne akcije, preko Zavoda za zaposlovanje imajo 
razne delavnice in motivacijske projekte, zaposlujejo tudi 
preko javnih del. Občane zanima promet, informacije za 
prostorsko ureditev in izgradnjo.

Občina Brda
www.obcina-brda.si

Površina (km2) ...........................................................................................72
Število prebivalcev  ......................................................................... 5.624
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 573
Število samozaposlenih oseb  .........................................................474
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 944,88
Število podjetij  ......................................................................................429
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  88.472

Brda so dežela, prepojena z burno preteklostjo in zani-
mivimi dogajanji v sedanjosti. Na poti od vasi do vasi se 
srečamo z bogato naravno in kulturno dediščino. Brda so 
dežela gradov in belih cerkvic večinoma na vrhu gričev; 
ohranjenih je skoraj 30.

Občina Brda povezuje 15 vaških in krajevnih skupnos-
ti.  Ne načrtujejo mestnega jedra. V ta namen tudi niso 
sprejeli strateških dokumentov. Uredili so trg v Dobrovem 
skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo. 

Razvoj turizma v občini je v povezavi s kulturno dedišči-
no. Brda so turistično eno najbolj prepoznavnih desti-
nacij v Sloveniji, za obnovo vile Vipolže so poželi veliko 
priznanj. Sredstva za prenovo je zagotovilo Ministrstvo za 
kulturo ob izdatnem angažmaju župana in občine. Z vilo 
upravlja Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda 
– Brda so evropska destinacija odličnosti. Poleg turizma 
sta pomembni gospodarski panogi, vinarstvo in vinogra-
dništvo..

S sosednjimi občinami sodelujejo projektno in imajo s 
tem dobre izkušnje. Imajo prijateljske in pobratene obči-
ne na Hrvaškem, Italiji in Avstriji - še posebej sodelujejo z 
ACCE iz Celovca, preko katere se promovirajo.

Pomemben je projekt Mrzlek. Gre za izgradnjo vodovoda 
in obnovo vile Vipolže.

Nimajo velikih podjetij, malim podjetjem pa pomagajo z 
različnimi oblikami pomoči. Skrbijo za skladen regionalni 
razvoj preko PPN. Imajo razpis za neposredne spodbu-
de, vključeni so v Sklad za malo gospodarstvo Goriške, 
kjer imajo podjetja 0% obrestno mero (obrestna mera se 
financira) in moratorij za odplačila; preko RRA-občina je 
ena izmed ustanoviteljic - organizirajo delavnice za nove 
podjetnike; vključeni so v razvoj regije. V načrtu je gradnja 
komunalne infrastrukture v poslovni coni Agraria. Prido-
bili so EU sredstva za cestno - komunalno infrastrukturo, 
tako se bodo podjetniki samo priključili.

Občina Brdo ima živahno kulturno življenje in številne 
prireditve. Vsak letni čas je razlog za praznovanje in ve-
selje ob radodarni naravi. Občinski praznik češenj je drugi 
vikend v juniju, praznujejo Martinovanje, nastopajo na 
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sejmih na avstrijskem Koroškem - z mini praznikom če-
šenj, pripravljajo razstave - Art ambasad, kjer nastopajo 
priznani umetniki iz 8 različnih držav, ki bivajo pri vinarjih 
in potem razstavijo svoja dela za 3 mesece v Vili Vipolže.

Ustanovili so Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport 
Brda, ki se  intenzivno posveča tem področjem, npr. 
organizira izobraževanja,  razne delavnice; ustanovljena 
je tudi  Komisija za mladino za šport, socialo, kjer se tudi 
ad hoc ukvarjajo s problematiko; za invalide skrbijo preko 
razpisa Las, da jim omogočijo lažji dostop; imajo zelo 
nizko stopnjo brezposelnosti. Preko občinskih svetnikov 
in župana občani največkrat opozarjajo na ureditev cest, 
komunalne infrastrukture, javne razsvetljave, cestni pro-
met, kar tudi na občini rešujejo sproti.

Občina Kanal
www.obcina-kanal.si

Površina (km2) .........................................................................................147
Število prebivalcev  ..........................................................................5.347
Število zaposlenih oseb  ...................................................................933
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 198
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  964,06
Število podjetij  ...................................................................................... 352
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  99.827

Občina Kanal ob Soči leži v zahodnem delu države 
ob meji z Italijo. Ozemlje občine se razprostira prek 
treh pokrajinsko različnih delov: spodnja Soška dolina, 
Kambreško pogorje in zahodni del Banjšic, ki jim je sku-
pna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozem-
skim svetom. Nastala je 1994 leta z razdelitvijo Goriške 
občine. Občinsko središče, kulturni in gospodarski center 
je naselje Kanal. Občina je razdeljena na osem krajevnih 
skupnosti.

Imajo sprejeto razvojno strategijo. Zaključuje se celovita 
obnova trga Kontrada, na katerem organizirajo prireditve 
in festivale, ponudbe pa se širi.

Za potrebe malih podjetij, saj velikega gospodarstva ni 
v občini, bodo postavili obrtno cono v okviru Salonita 
Anhovo. Namenjena bo za razvoj podjetništva. Za zače-
tek pa sredstva vlagajo v vodovodno in kanalizacijsko 
omrežje. V regiji načrtujejo vzpostavitev kolesarskega 
omrežja Solkan-Plave, pogovori z Agencijo za infrastruk-
turo pa so v teku.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Tomo Jeseničnik
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Vir: www.slovenia.info, Avtor: Tomo Jeseničnik

Trg Kontrada in oblikovanje občinskega središča ob tem 
bo zagotovil boljše pogoje za organizacijo dogodkov 
in razvoj ponudbe v občini. Že zdaj pa ovire predstavlja 
pomanjkanje parkirišč, in premalo sredstev za poveča-
nje ponudbe. Posebnega delovnega mesta za vodenje 
občinskega jedra ne načrtujejo, saj je občina majhna.

Z ostalimi občinami sodelujejo projektno in v promocij-
skih aktivnostih. Občina nima partnerstev, pobrateni so z 
mestom  Sonina iz Italije, ni pa sodelovanja.

Najuspešnejši projekt je Obnova trga Kontrada (celovita 
obnova trga v središču Kanala - razsvetljava, tlakovanje, 
vodovod, kanalizacija, elektrika, oprema: oder, stoli za 
prireditve)

Vsako leto ima župan srečanje z gospodarstveniki; sreču-
jejo se tudi prek leta; sodelujejo z Obrtno zbornico; dajejo 
v prostorske projekte, proračun.

Za malo gospodarstvo namenjajo podporo in pomoč.  
Druge oblike podpore in pomoči: podpora Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške (občina je sousta-
novitelj sklada), nepovratna sredstva za subvencioniranje 
najemnin, spodbude za nove zaposlene (plačevanje 
prispevkov), dajejo razpis za mikro, mala, srednja podje-
tja – lahko zaprosijo za posojila za opremo, pripravljajo 
izobraževanja za podjetnike.

Občina sofinancira prireditve preko razpisov za subven-
cioniranje sejmskih nastopov v stari Gorici. V galeriji pri-
rejajo razstave, Obeležujejo praznik občine -konec aprila, 
praznujejo tudi dan samostojnosti in enotnosti.

Primer dobre prakse pomoči starejšim ter neformalnim 
oskrbovalcem je dnevni center za starejše, pripralvjajo 
tudi delavnice za razvoj mladinskega turizma,  Trenu-
tno pa je aktualen razpis s planinci - veza tematska pot, 
projekt naše ribe – sodelovanje s Turističnim društvom 
Kanal; projekt Aktivni mladi, kjer mladi generirajo ideje, 
v občini pa so v proračunu predvideli tudi sredstva za iz-
vedbo nekaj najboljših idej, Občani si želijo več poudarka 
na razvoj turizma, vzdrževanje cest, stanovanjski proble-
matiki in razvoju podjetništva v občini.
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Jaka Ivančič, Aleš Fevžer,  Nea Culpa d.o.o., Julia Wesely

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je 
edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne da-
nosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje 
posebnih kultur v kmetijstvu. 

Tukaj živi 5 % prebivalcev Slovenije. Regija izstopa po 
najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (9,2 %). 
Delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošol-
sko izobrazbo v tej regiji je tretji najvišji v Sloveniji (27 %). 

BDP na prebivalca je drugi najvišji v Sloveniji (19.928 
EUR); višji je le še v osrednjeslovenski statistični regiji (po 
podatkih za leto 2016). V regiji je aktivnih 13.855 podjetij, 
z najmanjšim povprečnim številom zaposlenih v posa-
meznem podjetju (3,1 osebe). Obalno-kraška je izrazito 
turistična regija. V 2015 je bilo tam ustvarjenih 2,384.693  
turističnih prenočitev (42 % domačih, 58 % tujih), kar je 
največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočit-
vami tujih turistov je bilo največ prenočitev italijanskih 
turistov (23 %). (Vir: Statistični urad RS) 

Obalno-kraška regija 

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Število družb..............................................................4.853

Povp. št. zaposlenih po del. urah...................20.863

Število podjetnikov .................................................4.074

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................ 2.254

Število zadrug ................................................................. 25

Povp. št. zaposlenih po del. urah.......................... 161

Število hitrorastočih podjetij ..................................328

Delež  hitrorastočih podjetij .................................5,3%

Stopnja registrirane brezposelnosti ....................9,9



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Jaka Ivančič, Aleš Fevžer,  Nea Culpa d.o.o., Julia Wesely

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA 

Površina, km2 1.044 20.273
Število občin 8 212
Število prebivalcev 113.517 2.065.895
Število moških 56.166 1.025.125
Število žensk 57.351 1.040.770
Število študentov (po prebivališču) 3.494 79.547

Število zaposlenih oseb 
(po delovnem mestu) 39.572 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 5.268 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev 
(po prebivališču) 45.523 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 5.119 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA 

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.559,86 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.014,77 1.030,16

Število podjetij 13.855 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 5.169 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 239.667 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod, 
mio. EUR 2.256 40.418

Število prihodov turistov 785.793 4.317.504
Število prenočitev turistov 2.384.693 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 1.036.741.456 24.236.306.354
Uvoz blaga (EUR) 1.030.111.196 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 19.928 19.576

Podatki za Obalno-kraško regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1. Ankaran

2. Divača

3. Hrpelje - Kozina

4. Izola

5. Komen

6. Koper

7. Piran

8. Sežana

Mestna občina Koper/Capodistria
www.koper.si

Površina (km2) ........................................................................................303
Število prebivalcev  ........................................................................51.641
Število zaposlenih oseb  ............................................................. 21.559
Število samozaposlenih oseb  .................................................... 2.265
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...............  1066,58
Število podjetij  ...................................................................................6.331
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..........................................  3.592.220

Koper ima zelo bogato zgodovino saj poselitev širšega 
koprskega teritorija lahko spremljamo že od srednje bro-
naste dobe dalje, ko se sredi 2. tisočletja pr.n.št. pojavijo 
gradišča, poimenovana tudi kaštelirji. Kasneje v rimskem 
obdobju pa se je na tem odročju razvila trgovska po-
stojanka Aegida, ki je po rimski zasedbi postala močno 
tržišče. Mnogo kasneje so temu področju zavladali Bene-
čani, ki so koprskim patriarhom dali veliko oblast v Istri.

Danes v Kopru živi večinsko slovensko in manjšinsko 
italijansko prebivalstvo, ki ob dvojezičnosti enakovred-
no ohranja tako jezik kot vse druge kulturne vrednote 
italijanske narodnosti. S prepletanjem spoznanj, izkušenj, 
interesov in vrednost dveh narodov nastaja specifična 
bogatejša »kultura ob meji«, ki je kultura sožitja, sode-
lovanja in prijateljstva med somejaki. Podoba starega 
mesta je s svojo specifično zgradbo še danes dragocen 
urbanistični spomenik v mediteranskem prostoru. Spre-
hod po njegovem starem mestnem jedru odkriva slo-
govno govorico različnih obdobij in dejavno kontinuiteti 
ustvarjalnih hotenj, ki so v stoletjih oblikovala to zanimivo 
in privlačno obmorsko središče.

Mestna občina Koper se je v samostojni državi razcve-
tela. Občinska strategija v veliki meri upošteva potrebe 
za razvoj mestnega jedra, kar so v občini Koper sprejeli 
kot vodilo že pred leti. Za ta namen so letno predvidena 
tudi ustrezna sredstva, postavljena je tudi oseba, ki skrbi 
za vsebino. Občina razvija oboje tako gospodarstvo kot 
družbeno sfero, saj se to povezuje in mora delovati z 
roko v roki. V reviji EKODEŽELA z dne 30.11.17 je Občina 
Koper zmagovalka na več področjih (šport, urejenost, 
najboljše življenje...). Koper je eden od iniciatorjev razvoja 
mestnih jeder v združenju mestnih občin kjer prenaša-
jo svoje dobre prakse. V zvezi s kulturnimi prireditvami 
izvaja občina delavnice s turističnimi društvi in krajevnimi 
skupnostmi s ciljem dvigniti ponudbo v zaledju na višji 
nivo, ter tako promovirati tudi zaledje in ne samo center 
mesta.  

Priložnosti za razvoj mestnega jedra so številne. Po-
membna je komunikacija in usklajevanje potreb malega 
gospodarstva in občine, ki omogoča ta razvoj (opremlje-
nost, čistoča, urejenost fasade, poslovni prostori - tudi 
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tisti, ki niso zasedeni), priložnosti so tudi v turizmu (prihod 
velikih ladij). Uredili so okolico, omogočili dostop do cen-
tra mesta z dvigalom ter tako gibalno oviranim osebam 
olajšali prihod v center mesta. Prav dvigalo pa je tudi 
velika pridobitev za potnike iz potniških ladij.

Občine na Obali sodelujejo pri prometu, sodelovanje 
poteka tudi med šolami, na področju skupnih prireditev, 
na področju športa, med občinskimi upravami poteka 
izmenjava informacij in izkušenj, kar ima pozitivne učinke 
tudi pri sodelovanju z metnimi trgovci. Koper je pove-
zan z istrskimi občinami tudi na Hrvaškem - pobrateni 
so z Buzetom, sodelovanje je zelo uspešno tudi z mesti 
drugih držav, še posebno so za intenzivno sodelovanje 
zainteresirane kitajske občine, ki si želijo tudi investirati v 
mesto Koper. 

Koper si je pridobil v okviru Športnega parka Bonifika 
status olimpijskega športnega centra, je mesto ki s špor-
tom diha in veliko vlaga prav v športno infrastrukturo. Vse 
več je športnih dogodkov, ki so mednarodnega ali celo 
svetovnega značaja. Področje, ki se je v zadnjih letih še 
posebno razvilo, pa je turizem, pred kratkim so spre-
jeli Strategijo razvoja turizma do leta 2025. S prihodom 
potniških ladij, se je Koper začel usmerjati tudi v speciali-
zirani mednarodni turizem.

Srečanja gospodarstvenikov na občini in ugotavljanje 
potreb gospodarstva je ena od oblik sodelovanja z go-
spodarstveniki. Interesi gospodarstva so vključeni tudi v 
občinske razvojne dokumente in proračun (infrastrukturni 
objekti, prostorska politika itd.), Poleg tega izvajajo po-
moč pri realizaciji projektov, pri širitvi poslovnih prostorov, 
pri nakupu nepremičnin, večplastno - župan se redno 
srečuje z gospodarstveniki; proračun je izredno inve-
sticijsko naravnan, kar privablja številna nova podjetja v 
občino.

Za pospeševanje razvoja malega gospodarstva omogo-
čajo kratkoročna in investicijska posojila, subvencije. V 

mestu so razpoložljivi prostori za podjetniške začetnike 
(inkubator, coworking, start up,), Inovativnost spodbujajo 
preko razpisov za »naj« ideje in podobno. Občina je ure-
dila tudi prometni režim in tako razbremenila mestno je-
dro in pospešila pretok prometa. Občina podpira nove in 
inovativne ideje na področju varovanja okolja  - zmanjša-
nje vnosa plinov,  pridelava avtohtone hrane, pospešeno 
vlaga v alternativne vire energije – energetske sanacije, 
električna vozila - razpis za eko avtobuse. 

V občini Koper je organiziranih več 100 dogodkov preko 
celega leta. Velika koncentracija dogodkov je ravno ob 
božično-novoletnih praznikih, se pa dogodki vrstijo preko 
celega leta. Imajo festival salse, predstavitev glasbene 
šole, otroške folklorne skupine, športne igre Igraj se z 
žogo, otroški festival. V decembru in del januarja pa pos-
tavijo drsališče, vsak večer pa se predstavljajo različne 
glasbene zvrsti, od mladih umetnikov in še ne uveljavlje-
nih glasbenikov do tistih, ki so bolj poznani. Dogodki, ki 
imajo že širšo prepoznavnost so Istrski karneval, Sladka 
Istra, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre.

Vse te prireditve so tudi način za dialog z občani, postavi-
li so spletni portal: www.ekoper.si, imajo  center dnevnih 
aktivnosti za starejše občane, kjer se srečuje skoraj 80 
odstotkov starostnikov, prav tej skupini se v Mestni občini 
Koper posveča še posebno pozornost. Prav tako pa 
občina posveča posebno pozornost tudi mladim, ki svojo 
kreativnost izražajo v Centu mladih Koper.

Občina Koper je tretja največja občina z zaledjem, kar 
predstavlja izredno velik finančni zalogaj pri urejanju cest 
in dostopnih poti, vse potrebne infrastrukture in seveda 
izpolnjevanje vseh potreb ljudi, ki v zaledju živijo. Sveto-
valec za zaledje zbira informacije glede potreb krajevnih 
skupnosti. Občina je zelo pozorna glede potreb prebival-
cev, spremlja njihove pobude in ideje in jih skuša vključiti, 
glede na realne možnosti, v občinske razvojne projekte. 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Tadej Bernik
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Občina Ankaran
www.ankaran.si

Občina Ankaran namenja večji del sredstev za oblikova-
nje participativnega proračuna, ker le-ta daje prednost 
zadovoljevanju potreb občank in občanov, dvigu kako-
vosti bivanja in skladnemu razvoju naselja in podeželja. 
Temelji na demokratičnem principu, da so prav občanke 
in občani tisti, ki najbolje vedo, kako lahko še izboljšajo in 
nadgradijo kakovost življenja v lokalni skupnosti.

Gre za proces, ki se začne z evidentiranjem dejanskih 
potreb, nadaljuje z oblikovanjem predlogov, rešitev, 
konkretnih projektov in zaključi s sprejetjem odločitve, 
kateri projekti so izvedljivi in kateri bodo prednostni. 
Naložbe so tako smiselne in usmerjene v konkretne 
rešitve, ki bodo občanom olajšale vsakodnevno življe-
nje. Možnost soodločanja o investicijah in sodelovanje 
pri oblikovanju proračuna daje možnost soodločati o 
tem, kako bodo porabljena sredstva, ki jih ima občina na 
razpolago.

V letu 2017 je bilo kar 56 % proračuna občine Ankaran 
pripravljenega po načelu participativnosti. V proračun je 
bilo vgrajenih 220 novih pobud občanov, prvič pa so se 
vključile tudi pobude učencev Osnovne šole Ankaran. 
Nekatere so že opravljene in zaključene, druge se bodo 
prenesle v leto 2018. Dolgoročnejše aktivnosti so obli-
kovane v 39 projektov, ki tvorijo vsebino Načrta razvojnih 
programov občine Ankaran. 

Občina Divača 
www.divaca.si

Čeprav skromna po obsegu, le slabih dvajset kilometrov 
je od skrajne severne do skrajne južne točke, je občina 
Divača polna raznolikosti, ki jih prinaša lega na prehodu 
od morja v hribovito notranjost. Tu se mešajo tople južne 
sapice z viharnim severnim vetrom, znamenito burjo. 
Veličastne Škocjanske jame, vpisane na seznam svetov-
ne dediščine Unesco, slikovite udornice, vrtače, škrapelje 
in žlebiče, ki jih voda počasi dolbe na poti v podzemlje 
kraške planote so ena od znamenitosti na ozemlju obči-
ne Divača.

Občine Obalno-kraške regije: Mestna občina Koper, Ob-
čina Izola, Občina Piran, Občina Hrpelje-Kozina, Občina 
Sežana, Občina Divača, Občina Komen, Občina Ilirska Bi-
strica, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 
pripravile razvojni program južnoprimorskih občin do leta 
2025, Občina Divača pa ima tudi svoj razvojni program 
(do 2013)

Glavni namen dolgoročnega razvojnega programa je za-
gotoviti trajnostni razvoj, predvsem pa zagotoviti preboj 
občine med razvojno perspektivna območja, zagotoviti 
skladnejši razvoj celotne občine, povečati sodelovanje 
občine v območnih in regijskih aktivnostih, zagotoviti 
možnost koriščenja regijskih, državnih in mednarodnih 
razvojnih spodbud za projekte v občini.

Program se osredotoča tudi na razvoj gospodarstva in 
podjetništva z aktiviranjem kadrovskega in naravnega 
potenciala. S tem je povezana tudi potreba po ureditvi 
primerne infrastrukturo, ki bo vsem občanom omogočala 
enako kvaliteto bivanja. Da bi bilo v občini na voljo tudi 
več ponudbe storitvenih in servisnih dejavnosti, kar bi pri-
spevalo tudi h kvalitetnejši turistični ponudbi, je potrebno 
zagotoviti prostorski razvoj, ob tem pa tudi gospodarsko 
rast, pa tudi pospeševanje kmetijskega sektorja. Divača 
ne slovi po velikem turističnem obisku, je pa še dovolj 
priložnosti za promocijo zgodovinskih danosti in zanimi-
vosti v občini (rojstni kraj slovenske igralke Ite Rine). Na-
črtujejo povečanje ustreznih ukrepov, ki bodo  prispevali 
k naraščanju števila novih podjetij in samozaposlitvenih 
sposobnosti občanov. 

Občina Divača obsega 32 naselij v petih krajevnih sku-
pnostih – KS Barka, KS Misliče, KS Vreme, KS Senožeče 
in KS Divača. V naseljih in krajevnih skupnostih razvijajo 
večnamenski prostor za potrebe vaške skupnosti in ure-
ditev vaškega jedra. 

Občina prek Razvojnega centra Divača spodbuja podje-
tništvo in malo gospodarstvo, kjer zagotavljajo tudi pot-
rebne storitve na področju registracije podjetja, usmeri-
tve na druge trge in druge vsebine za podjetništvo. 
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Občina Hrpelje - Kozina
www.hrpelje-kozina.si

Površina (km2) .........................................................................................195
Število prebivalcev  .........................................................................4.389
Število zaposlenih oseb  .................................................................1.313
Število samozaposlenih oseb  .........................................................193
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 921,04
Število podjetij  ...................................................................................... 424
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ...............................................  133.521

Osnovna značilnost občine je velika prometna tranzitnost 
območja, saj tu vodijo glavne prometne poti Ljubljana-
-Koper in Reka-Trst. Širše jo obdajajo tri severnojadranska 
pristanišča (Koper, Trst in Reka). Gospodarsko, kulturno in 
upravno središče občine predstavljata naselji Hrpelje in 
Kozina. Gospodarske in razvojne možnosti temeljijo prav 
na geografski poziciji in prometu. Rast malih podjetij in 
potrebe po razširitvi obrtno industrijske cone to potrjuje-
jo.

Strategija razvoja občine Hrpelje Kozina vključuje tudi ra-
zvoj občinskega jedra, saj v Kozini le-ta manjka, še pose-
bej, ker se je prebivalstvo preusmerilo v trgovski center. 
Priložnosti za razvoj turizma v občini vidijo v povezavi s 
kulturno dediščino.

Sodelovanje s sosednjimi občinami je zelo dobro, 
predvsem s tistimi, ki so del bivše Sežanske občine, prav 
tako tudi z Ilirsko-Bistrico in Koprom. Pobrateni so tudi 
z makedonsko občino Novaci, sodelujejo z Italijansko 
obmejno občino Dolina ter Lanišče na Hrvaškem.

Pomembnejši projekt občine je Otvoritev dnevnega 
centra za starejše, za kar so pridobili sredstva iz Interre-
ga (EU). Partnerji v projektu so še Primorsko-goranska 
županija, dom starejših Kantrida (Reka), dom upokojen-
cev Koper in slovensko in hrvaško ministrstvo za delo, 
družino, družino in socialne zadeve.

Občina enkrat letno organizira srečanje z gospodarstve-
niki. Za malo gospodarstvo in njegovo rast sofinacirajo 
obrestno mero za male podjetnike. Ugodno prodajajo 
komunalno urejena zemljišča, podjetja so oproščena 
komunalnega prispevka,  sofinancirajo prve zaposlitve ali 
samozaposlitve.

V začetku septembra imajo Praznik občine, v oktobru 
pripravijo češpov praznik, in praznik jabolk – Tatre V knji-
žnici potekajo razstave, pa tudi v predprostoru v kultur-
nem domu.

Podpirajo prostovoljno gasilsko društvo, vključena sta 
dva mlada svetnika in odbor za mladino. Sofinancira-
jo projekt na bivši žagi - za mlade in medgeneracijsko 
sodelovanje. Na podlagi razpisa subvencionirajo rokome-

tno društvo, balinarsko in nogometno društvo. V občini 
deluje tudi godba, folklora in dnevni center za starejše. 
Invalidi so vključeni v medobčinsko združenje invalidov, 
ki ga občina sofinancira. Občina izdaja tudi občinsko 
glasilo.

Občani največkrat opozarjajo, glede prometa na cesti 
Reka – Trst. Organizirali so okroglo mizo z ministrstvom, 
V načrtu je postavitev zaščitne ograje, predvidena je tudi 
obvoznica mimo Kozine v naslednjih 4 letih.
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Občina Izola/Isola
www.izola.si

Površina (km2) ...........................................................................................29
Število prebivalcev  ...................................................................... 16.009
Število zaposlenih oseb  ................................................................4.435
Število samozaposlenih oseb  ........................................................770
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  976,45
Število podjetij  .................................................................................. 2.044
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 330.702

Izola ima večstoletno zgodovino, v glavnem povezano z 
vladavino oglejskih patriarhov in Benečanov. Današnja 
Izola je moderno majhno mesto, usmerjeno v turizem. 
Mesto ponuja privlačno in varno bivalno okolje občanom 
z različnimi potrebami, izkorišča kulturno dediščino na 
trajnostni način in ima bogato turistično in rekreativno 
ponudbo z zmerno ter smiselno rabo naravnih virov. 
Sprejeli so celostno prometno strategijo, v kateri so 
postavili cilje za izboljšanje prometne infrastrukture in 
ugodnejše pogoje za hojo, kolesarjenje, javni potniški 
promet, motorni promet, trajnostno načrtovanje prometa.

Občina ima predvsem priložnosti v obmorskem turizmu, 
ki je zadnja leta s širitvijo marine doživel hiter razvoj. V 
dialogu z lokalnimi prebivalci pa je še naprej treba iskati 
rešitve za prilagajanje prebivalstva na turistični utrip v 
glavni sezoni, poseben izziv pa je zamiranje mestnega 
jedra. Občina je ustanovila Javni zavod za spodbujanje 
podjetništva in razvojne projekte, ki bo koordiniral tudi 
razvoj mestnega jedra, kar je eden od prvih projektov 
zavoda.

Največ sodelujejo s koprsko občino glede povezovanja 
v turizmu in raznih prireditev, v tujini pa imajo stike z Itali-
janskimi in hrvaškimi mesti pri evropskih projektih. 

Zanimiv je projekt Mala barka, ki ohranja tradicijo ribištva, 
ladjedelništva in pomorstva in nadaljevanje oživljanja 
trase Parencane-legendarne istrske železnice. Projekt 
poteka od Italije prek Slovenije na Hrvaško do Poreča. 

Z velikimi podjetji nimajo vzpostavljene oblike sodelova-
nja. Za mala podjetja pa imajo razpoložljive prostore za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking,) in subven-
cije za promocije in nastope na sejmih.

V Izoli prirejajo številne kulturne prireditve in razstave v 
centru, obeležujejo praznik občine in praznik ribe in oljk 
v juniju, ribiški praznik v avgustu, pripravljajo športne 
prireditve, kot je občinski kolesarski maraton-septembra, 
istrski tekaški maraton-april. Vse te prireditve povezujejo 
občane, tako mlade kot starejše. Podpirajo klube in špor-
tna in kulturna društva na podlagi razpisa, imajo pa tudi 
dodatne spodbude pri aktivnostih za mlade. 

Leta 2017 so izgradili 60 oskrbovalnih stanovanj, dnevni 
center za starejše pa bo zaživel v letu 2018. Občani opo-
zarjajo na stanovanjske probleme in na turistično sezono 
in s tem povezanim hrupom.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jacob Riglin, Beautiful Destinations
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Občina Komen
www.komen.si

Površina (km2) ........................................................................................ 103
Število prebivalcev  ..........................................................................3.525
Število zaposlenih oseb  ...................................................................482
Število samozaposlenih oseb  .........................................................159
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  854,93
Število podjetij  .......................................................................................312
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  39.825

Strategija razvoja občine vključuje razvoj občinskega 
središča v povezavi s kulturno dediščino. Oseba, ki bi skr-
bela za razvoj mestnega jedra, ni predvidena. Priložnosti 
so številne, vendar se bo treba še veliko pogovarjati, saj 
ljudje težko sprejemajo spremembe.

Dobro sodelujejo z občino Sežana in Miren Kostanjevica. 
Povezani so zaradi vodovoda in drugih projektov. Pod-
pisali so listino z občino Kungota. Čezmejno so odnosi 
odlični, nimajo pa še skupnih projektov. Želijo si pred-
vsem razviti kolesarske in pešpoti. Med pomembnejšimi 
projekti občine je obnova gradu Štanjel s Ferrarijevim 
vrtom. Štanjel privlači obiskovalce in turiste, zato želi 
občina celovito podpreti razvoj ostale ponudbe in še 
povečati turistični obisk.

V občini ni velikih podjetij, Obnavlja se holding in Livarna, 
ki ima 80 zaposlenih, ostala podjetja so majhna in mikro, 
zato se občina posveča predvsem tem. Skrbi za izgra-
dnjo infrastrukture in omogoča investicijska sredstva in 
subvencije. Omogočajo regresiranje za podjetnike: npr. 
subvencioniranje obrestne mere za kredite.  Spodbujajo 
tudi zaposlovanje, saj financirajo prve tri plače novo za-

poslenih v podjetjih. Odprava komunalnega prispevka za 
obrtnike in podjetnike, ki gradijo je prav tako dobrodošla. 
Z razpisom za kmetovalce pomagajo pri nabavi opre-
me in postavljanju novih nasadov (trta in druge kulture: 
oljke...). Občina omogoča odkup zemljišča v okviru obrtnih 
con in spodbuja urejenost okolja z razpisanimi nagradami.

Odmevnejša kulturna  prireditev je ob Sv. Martinu v Šta-
njelu, ki je-povezana s sežanskim tekom in tednom odpr-
tih kleti. Grajske večere v juniju in juliju obišče veliko ljudi. 
V božičnem času postavijo 40 jaslic in stojnice z raznimi 
ponudbami, vsako soboto pa so v Komnu stojnice s polj-
skimi pridelki in obrtnimi izdelki. Občani lahko prijavljajo 
projekte do 6000 €, v letu 2017 je bilo zaključenih 10 pro-
jektov, narejena so tri igrišča, šolsko igrišče v Štanjelu je 
namenjeno vsem, povečali bodo telovadnico. Načrtujejo 
dnevni center za starejše, regresirajo tudi obiske starejših 
na domu, tesno sodelujejo z Centrom za socialno delo. 
Občani opozarjajo tudi na potrebe mladih, ki nimajo svo-
jega prostora in se dobivajo po gostilnah.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jacob Riglin, Beautiful Destinations
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Občina Piran/Pirano
www.piran.si

Površina (km2) ...........................................................................................45
Število prebivalcev  ....................................................................... 17.667
Število zaposlenih oseb  ................................................................5.515
Število samozaposlenih oseb  ........................................................840
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  929,73
Število podjetij  ...................................................................................2.418
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 407.640

Občina Piran je s Portorožem turistično daleč najbolj raz-
vita slovenska občina in eno izmed pomembnejših sre-
dišč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtič-
nega turizma v severnem Sredozemlju. Izredne naravne 
znamenitosti burijo domišljijo turistov in domačinov. 

Strategija razvoja predvideva postavitev mestnega jedra 
na osnovi sodelovanja med deležniki in občino. Občino 
delajo živo društva s svojo aktivnostjo, restavracije in 
bari s svojo ponudbo, kvalitetna nastanitvena ponudba, 
tipična istrska gastronomija. Cilj tega sodelovanja je tudi 
podaljšanje turistične sezone.

Mestno jedro Pirana je kulturna dediščina, zato vse po-
teka v skladu smernicami za varstvo kulturne dediščine, 
kar tudi poveča stroške. Uredili so omejitev prometa v 
mestnem jedru prevoz do parkirišč pred mestom.  Zelo 
dobro sodelujejo- z roko v roku s prebivalci - osveščajo 
ljudi o prihodnosti brez avtomobila, 

S sosednjimi občinami se ne povezujejo posebej, se pa 
seznanjajo z dobrimi praksami (npr. Otok Koper) in tudi 
na slovenski ravni. Zdi se jim smiselno, da dobijo pobudo 
»od spodaj«.

Piran se povezuje z drugimi zgodovinskimi mesti – saj 
potekajo številni projekti, zaenkrat je to bolj na nivoju 
pisarn občin.

Pobrateni so z občinami v Italiji: Aquileia, Porano, Aqua-
laguna; na Hrvaškem: Vis, Valeta na Malti, na Norveškem 
Caster Burgen- v Makedoniji Ohrid, v ZDA  Indianapolis, v 
Romuniji-Mangalia, v Turčiji Karsika, 

Občina ima številne projekte, s katerimi se ponaša. Piran 
- otrokom prijazno Unicefovo mesto, sodelovali so v dveh 
projektih obnavljanja trase Parencane, So del gibanja-
Evropsko sodelovanje za zaščito zgodovinskih obzidnih 
mest, v teku je EU projekt MobiTour – Trajnostna mobil-
nost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmej-
nega območja. Med drugim predvidevajo tudi pripravo 
petih načrtov trajnostne mobilnosti za Piran, Lignano, 
Caorle, Lipico. Načrtujejo tudi obnovitev turističnih kapa-
citet v zaledju. 

V sodelovanju s podjetji vključujejo interese gospodar-
stva v občinske razvojne dokumente in proračun (infra-
strukturni objekti, prostorska politika itd.), hotel Bernardin, 
Marina, hotel Life class; njim občina zagotavlja nemote-
no delo. Za malo gospodarstvo ponujajo razpoložljive 
prostore za podjetniške začetnike (inkubator, coworking), 
Spodbujanje podjetništva pri mladih poteka v okviru 
inkubatorja.

Med prireditvami poudarjajo Solinarski praznik, Praznik 
Sv. Jurija v aprilu in praznik vrtnic v juniju. Novejši je 
festival penin v decembru, in aprila praznik olja, Sejem 
navtike v maju pritegne številne obiskovalce tudi iz tujine, 
vse leto pa potekajo razstave.

V glavnem so v dialogu preko društev: športna društva, 
imajo poudarek na morskih športih, dela se tudi nov 
jadralski center v Portorožu, spodbujao pa tudi tudi ko-
šarkao in nogomet.

Občani opozarjajo na največjo težavo: parkiranje v starem 
mestnem jedru, poleg tega je pereče prostorsko plani-
ranje.
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Občina Sežana
www.sezana.si

Površina (km2) .........................................................................................217
Število prebivalcev  ........................................................................13.243
Število zaposlenih oseb  ...............................................................4.599
Število samozaposlenih oseb  ........................................................736
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  957,46
Število podjetij  ...................................................................................1.683
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 538.022

Sežana je bila dolgo časa zgolj nepomembna kraška vas. 
Njen pomen je zrasel v 18. in 19. stoletju - leta 1713, ko 
so grofje Petači (po tem, ko so jim kmetje požgali grad 
Završnik v Vremski dolini) v Sežano prenesli sedež svoje 
uprave, s čimer je postala Sežana administrativno središ-
če regije. Najhitrejši razvoj je doživela po prihodu južne 
železnice na trasi Dunaj-Trst po letu 1857, ki je povečal 
pretok blaga in obseg trgovine. Njen geografski položaj 
tik ob meji z Italijo z ugodno cestno povezavo je tudi 
danes ključni vidik razvoja občine.

Občina ima strategijo razvoja in namerava oblikovati 
občinsko središče v povezavi s kulturno dediščino. Cilji so 
predvsem v ureditvi javnega prostora, ki povezuje zelene 
površine in javno dobro. Priložnosti: razvoj glavne prome-
tne osi, izgradnja južne obvoznice in umiritev prometa.

Za vodenje občinskega središča ne načrtujejo posebne-
ga delovnega mesta, saj bo to potekalo znotraj občine. 
Po potrebi pa bodo povabili k sodelovanju zunanje izva-
jalce za razne projekte.

Sodelujejo s sosednjimi občinami, predvsem tistimi na 
Krasu. Imajo redne mesečne koordinacije z župani na 
področju šolstva, turizma, social e, kulture, financ,... 

So odprta občina za partnerstvo s tujimi občinami. 
Sodelujejo z italijanskimi občinami-Sant Ambrogio di 
Valpolicella, Sant' Ambrogio di Torino, Sant'Ambrogio sul 
Garigliano, v Franciji-pa z Montbrisonom. Na Hrvaškem 
so povezani z Medulinom,v Srbiji pa z -Gornjim Milanov-
cem

Posebej izpostavljajo Projekt Kras-Carso, ki vključuje 
trajno uporabo naravnih virov in teritorialno kohezijo na 
Krasu v Sloveniji in Italiji in Živi muzej Krasa, za kar so bili 
tudi dobitniki nagrade l. 2017.

Z velikimi podjetji nimajo posebnih oblik sodelovanja. 
Za mala podjetja pa predvsem omogočajo prostore za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking,) nudijo sub-
vencijo za zaposlovanje, podjetniki pa imajo tudi na voljo 
sredstva iz regionalne garancijske sheme. Omogočajo 
tudi ugodna dolgoročna posojila.

Med nacionalno razpoznavnimi dogodki je FESTIVAL 
VILENICA-ki poteka v spomladanskem času, organizirajo 
tudi srečanje mladih MLADIFEST-julij, ter občasne ali pri-
ložnostne razstave, občinski praznik obeležujejo avgusta

Za izboljšanje dialoga z občani so ustanovili komisijo 
za mladinska vprašanja, mladi sodelujejo pri aktualnih 
občinskih vprašanjih, organizirajo okrogle mize. Podpirajo 
aktivnosti društev z različnimi razpisi, občina spodbuja 
različne aktivnosti za starejše in invalide, sofinancirajo 
udejstvovanja in dejavnosti društva za upokojence in 
invalide, imajo tudi varstveni delovni center, zaposlujejo 
preko javnih del. Odprli so projekt za zaposlovanje mla-
dih na lokalnem trgu dela.

Občani si želijo več prireditev in bazen.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Matevž Kostanjšek in Gruša Zorn
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Matevž Lenarčič, Jošt Gantar, Arhiv Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, 

Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev 
najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, 
po površini pa naša druga največja statistična regija. 
Ljubljanska urbana regija združuje 26 občin osrednjes-
lovenske regije in je regija z največ znanja in kreativnega 
potenciala v Sloveniji: v glavnem mestu pa so zgoščene 
ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževal-
ne in kulturne institucije. Položaj regije je tudi prometno 
izredno ugoden, saj se tu križata dva najpomembnejša 
prometna koridorja.

V osrednjeslovenski statistični regiji živi največji del pre-
bivalcev Slovenije, 26 %, in v povprečju so tudi najmlajši 
(41,3 leta). 

V regiji ima sedež tretjina vseh podjetij v Sloveniji, ki za-
poslujejo pomemben delež slovenskega prebivalstva in 
ustvarijo 37% slovenskega bruto družbenega proizvoda. 
Tukaj je največ hitrorastočih podjetij 2150 (35%); v hitro-
rastočih podjetjih je v letu 2017 delalo skoraj 21.000 oseb. 
Ljubljanska urbana regija je gospodarsko najbolj razvita 
regija v državi. Več kot 500.000 prebivalcev z visoko 
stopnjo izobrazbe, kreativnosti, inovativnosti in podjetni-

ške naravnanosti, ustvarja najvišjo dodano vrednost na 
zaposlenega v Sloveniji.

Regijo odlikujejo tudi dobro ohranjeno in lahko dostopno 
naravno okolje, velika biotska raznovrstnost in pestra 
krajina. Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave ter 
prepletenosti grajenega in naravnega okolja je edinstve-
na med evropskimi metropolitanskimi regijami.

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je 
najvišja med vsemi statističnimi regijami (1.118,06 EUR) in 
višja od slovenskega povprečja.

Osrednjeslovenska 
regija

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 

Število družb............................................................28.271

Povp. št. zaposlenih po del. urah.................172.003

Število podjetnikov ...............................................14.818

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah .................................................................8.711

Število zadrug .................................................................90

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................270

Število hitrorastočih podjetij .............................. 2.150

Delež  hitrorastočih podjetij ..............................35,0%

Stopnja registrirane brezposelnosti ....................9,6



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Matevž Lenarčič, Jošt Gantar, Arhiv Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, 

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA 

Površina km2 2.334 20.273
Število občin 26 212
Število prebivalcev 539.672 2.065.895
Število moških 264.118 1.025.125
Število žensk 275.554 1.040.770
Število študentov 
(po prebivališču) 21.051 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 256.857 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 22.934 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 220.847 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb  
(po prebivališču) 24.845 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA 

Povprečna mesečna bruto plača na  
zaposleno osebo, EUR 1.751,43 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na  
zaposleno osebo, EUR 1.118,06 1.030,16

Število podjetij 65.412 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 45.135 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 2.330.749 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod, 
mio. EUR 14.872 40.418

Število prihodov turistov10) 820.621 4.317.504
Število prenočitev turistov10) 1.498.447 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 6.265.349.084 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 10.210.762.450 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 27.644 19.576
Podatki za  Osrednjeslovensko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1.  Borovnica

2.  Brezovica

3.  Dobrepolje

4.  Dobrova - Polhov Gradec

5.  Dol pri Ljubljani

6.  Domžale

7.  Grosuplje

8.  Horjul

9.  Ig

10.  Ivančna Gorica

11.  Kamnik

12.  Komenda

13.  Ljubljana

14.  Log - Dragomer

15.  Logatec

16.  Lukovica

17.  Medvode

18.  Mengeš

19.  Moravče

20.  Škofljica

21.  Šmartno pri Litiji

22.  Trzin

23.  Velike Lašče

24.  Vodice

25.  Vrhnika

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si

Površina (km2) ........................................................................................ 275
Število prebivalcev  ................................................................... 288.250
Število zaposlenih oseb  ..........................................................198.635
Število samozaposlenih oseb  ..................................................12.003
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................. 1159,83
Število podjetij  ................................................................................41.828
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .......................................  37.349.469

Ljubljana je glavno mesto Slovenije in sedež istoimenske 
mestne občine, najbolj naseljene občine v Sloveniji. Je 
geografsko, kulturno, znanstveno, ekonomsko, politič-
no in administrativno središče države. Na Ljubljano je 
skozi zgodovino vplivalo več kultur, saj je bila v križišču 
germanskih, romanskih in slovanskih narodov, njihovih 
jezikov, šeg in navad.

Ljubljanske prometne povezave, zgoščenost industrije, 
znanstvene in raziskovalne institucije ter trgovska tradi-
cija so dejavniki, ki so pripomogli k njenemu vodilnemu 
ekonomskemu položaju. Ljubljana je sedež centralne 
vlade, javne uprave in vseh ministrstev v Sloveniji. Prav 
tako je sedež slovenskega državnega zbora, slovenske 
vlade in predsednika Slovenije, največje univerze, Naro-
dnega muzeja, Narodne univerzitetne knjižnice, Slo-
venskega etnografskega muzeja, Narodne in Moderne 
galerije ter Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Vseh 26 občin regije je pristopilo k sooblikovanju ra-
zvojnega programa, ki temelji na znanju, inovativnosti, 
kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sek-
torjev. Tempo izdelave razvojnega programa je ves čas 
dajalo mesto Ljubljana. Posebno pozornost je namenjena 
razvoju gospodarstva, ki naj bo skladen z razpoložljivimi 
okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije 
bo rastla z ustrezno prenovo ter razvojem prometne, 
okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene 
infrastrukture.  Opredeljene so bile tri razvojne prioritete: 
Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva, Ohranjeno 
okolje in trajnostna raba virov in Ljudem prijazna regija. 
Dokument je osnova za razvojne programe posameznih 
občin v regiji. Občine so povezane v posameznih pro-
jektih glede na njihove razvojne cilje. Učinki takšnega 
pristopa se kažejo v hitrejših spremembah v prometu 
in infrastrukturi. Zaradi dnevnih migracij delovne sile, ki 
prihaja iz obrobnih občin pa tudi iz drugih regij v glavno 
mesto na delo, je bila ena prvih prioritet razviti organi-
zirano oblika javnega prevoza P + R, v katerega so se 
vključile tudi občine v bližini glavnega mesta. Oktobra 
2017 sta bila podpisana prva dva sporazuma z Gorenjsko 
in Osrednjeslovensko regijo, ki zagotavljata tudi kohezij-
ska sredstva za uresničitev načrtovanih projektov.
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Občina Borovnica
www.borovnica.si

Površina (km2) ...........................................................................................42
Število prebivalcev  .........................................................................4.408
Število zaposlenih oseb  ....................................................................513
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 140
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  932,89
Število podjetij  .......................................................................................281
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  63.774

Borovnica, znana po nekoč mogočnem železniškem via-
duktu in slikoviti soteski Pekel, je danes prepoznavna tudi 
po največjih nasadih ameriških borovnic v Sloveniji. Razte-
zajo se na Ljubljanskem barju, po slastnih modrih jagodah 
pa je poimenovana vsakoletna turistična prireditev Praznik 
borovnic, ki jo prebivalci pripravijo v drugi polovici julija.

V letu 2017 je občina sprejela razvojno Strategijo občine 
Borovnica 2017 – 2027, v kateri je predviden tudi razvoj va-
škega jedra. Predvsem morajo zagotoviti obnovo stavbne  
dediščine in izboljšati infrastrukturo. Upravljanje vaškega 
jedra bo organizirano v okviru več občinskih služb.

V občini je veliko parkovnih površin, spodbuditi želijo tudi 
lokalno samooskrbo, poskrbeti pa bo treba za varstvo 
voda in za čiščenje odpadnih voda.

S sosednjimi občinami nimajo razvitega sodelovanja, 
razen v okviru regijskih srečanj. Tudi s tujimi občinami še 
nimajo posebnih partnerstev.

Med projekti, ki bi jih poudarili, je prenova stare pošte, ki je 
v pripravi kot večnamenski prostor s knjižnico, trenutno pa 
je v zaključevanju postopek za sprejem OPPN, prav tako 
je pomemben projekt Zbiralnica odpadkov. Število hitro 
rastočih podjetij v zadnjem obdobju narašča, v glavnem 
pa ne gre za velika podjetja. Za malo gospodarstvo zago-
tavljajo subvencije, spodbujajo podjetništvo pri mladih, in 
projekte, ki bodo zagotovili večjo samooskrbo s hrano, in 
energijo. Strategija občine predvideva podporo krožnemu 
gospodarstvu. 

Za občane je pomembno, da občina zagotavlja tudi kul-
turne prireditve, razstave in sejme. Posebej znan je Praznik 
borovnic, ki privabi tudi obiskovalce iz drugih regij. Ponosni 
so na železničarsko dediščino. V občini delujejo številna 
društva, ki povezujejo mlade, delujejo tudi športna in 
kulturna društva, društva upokojencev. Podprli so tudi 
lokalno skupino hokej brez drsalk. Občane skrbi prometna 
infrastruktura, razsvetljava, hrup železniškega transporta 
ponoči, športni objekti so zastareli, razen Društvo Partizan.

Občina Brezovica
www.brezovica.si

Površina (km2) ........................................................................................... 91
Število prebivalcev  ........................................................................12.126
Število zaposlenih oseb  ................................................................2.091
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 577
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 888,87
Število podjetij  ...................................................................................1.283
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  271.879

Občina Brezovica sodi med manjše občine v Sloveniji, 
imajo aktivno vaško jedro. 

Tudi ta občina se posveča razvoju turizma v povezavi s 
kulturno dediščino, Strategija turizma se navezuje na vse 
dejavnosti. Gospodarska rast lahko prinese tudi nove pri-
ložnosti v občini je sorazmerno visok delež hitrorastočih 
podjetij, zato so pomembni cilji zagotavljanje prometne 
infrastrukture in oblikovanje con.

Občina se povezuje s sosednjimi občinami iz svoje regije 
po potrebi na skupnih projektih. S tujimi občinami nimajo 
vzpostavljenih partnerstev. Med projekti izpostavljajo 
ureditev kanalizacije. Organizirajo letno srečanja gospo-
darstvenikov na občini in tako ugotavljajo, kakšne so 
potrebe gospodarstva.

Pogoji za rast podjetništva so v izgradnji infrastrukture, 
omogočajo pa tudi subvencije in druge oblike podpore in 
pomoči.  V občini je zelo aktivna dejavnost tudi čebelar-
jenje.

V dialogu  z občani spodbujajo kulturne prireditve v 
občini, organizirajo tudi praznik, v okviru katerega poteka 
več prireditev. Občina premore tudi županov sklad, iz ka-
terega donirajo sredstva ljudem, ki so se znašli v socialni 
stiski.

Vsak petek je na prostoru pred občino organizirana tudi 
tržnica. Imajo svoje glasilo Barjanski list.
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Občina Dobrepolje
www.dobrepolje.si

Površina (km2) ........................................................................................ 103
Število prebivalcev  ..........................................................................3.891
Število zaposlenih oseb  ....................................................................744
Število samozaposlenih oseb  .........................................................181
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  862,73
Število podjetij  .......................................................................................314
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  55.304

Občina Dobrepolje se razprostira na območju dveh med 
seboj povezanih kraških dolin, ki ležita med Malo goro in 
Tisovško planoto Dobrepoljske in Struške doline. Imajo 
občinsko središče, radi bi vzpostavili trg. Občina nima 
posebne strategije razvoja, tudi ne razvija mestnega sre-
dišča glede na velikost občine in 24 naselij v okolju.

V občini nimajo velikih podjetij, v okviru proračunskih 
možnosti pa zagotavljajo nekaj pomoči malemu gospo-
darstvu v gospodarski coni. Občina ima tudi svoj praznik, 
ko organizirajo številne prireditve, podpirajo pa športna in 
kulturna društva. Pobrateni so z občino Kostanjevica.

Projekt, ki je za občino še posebej pomemben, je zagoto-
vitev poplavne varnosti oz.  sanacije rečnih strug, pris-
topili so tudi k projektu oskrba s pitno vodo na območju 
Suhe krajine. Občani največkrat opozarjajo na infrastruk-
turo, javno razsvetljavo, pluženje cest..

Občina Dobrova - Polhov Gradec
www.dobrova-polhovgradec.si

Površina (km2) .........................................................................................118
Število prebivalcev  ..........................................................................7.661
Število zaposlenih oseb  ................................................................1.024
Število samozaposlenih oseb  ........................................................387
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  877,61
Število podjetij  ......................................................................................673
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  105.647

Občina Dobrova - Polhov Gradec ima sprejet razvojni 
program do leta 2022. Povezanih 6 naselij, že ima ali pa 
načrtuje postavitev vaškega središča, dva kraja, Dobrova 
in Polhov Gradec, imata funkcijo občinskega središča, 
ostala pa imajo lokalna središča. Občinska središča bodo 
koordinirana s strani posameznih služb v občini.

Med cilji v razvojnem programu velja omeniti urbani-
stično zasnovo Dobrove in Polhovega Gradca, ureditev 
vaških jeder in sprejem potrebnih prostorskih načrtov 
za realizacijo teh ciljev. V občini spodbujajo tudi razvoj 
kmetij, ki bodo ustvarila nova delovna mesta za občane, 
Priložnost vidijo tudi v storitvenih dejavnostih. Glavna 
ovira je pomanjkanje sredstev za infrastrukturo.

Sodelujejo z ljubljansko občino pri skupnih razvojnih in 
turističnih programih. V tujini pa so povezani z občino 
Kragujevac v Srbiji.

Med pomembnejšimi projekti so Obnova kulturne dediš-
čine za kulturni turizem, Polhograjska graščina, gradnja 
obvoznice.

Župan organizira srečanja gospodarstvenikov na občini 
in tako ugotavljajo potrebe gospodarstva. Sodelovanje je 
dobro. Za malo gospodarstvo izboljšujejo infrastrukture, 
vključeni so v regionalno garancijski shemo, nudijo raz-
položljive prostore za podjetniške začetnike (inkubator, 
coworking). Pomembno je spodbujanje podjetništva pri 
mladih. 

V občini je živahna kulturna dejavnost, v juniju obeležuje-
jo svoj praznik, ko pripravijo tudi več dogodkov. Posebna 
pozornost je namenjena mladim in delovanju različnih 
društev. Občasno organizirajo tudi javna dela. Občani 
opozarjajo na ureditev cest, kanalizacijo, komunalne 
čistilne naprave, vodovodi..
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Občina Dol pri Ljubljani
http://dol.si/

Površina (km2) ...........................................................................................33
Število prebivalcev  ......................................................................... 5.982
Število zaposlenih oseb  ................................................................ 1.225
Število samozaposlenih oseb  ........................................................258
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1077,99
Število podjetij  ...................................................................................... 542
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  203.685

Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljan-
ske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste 
Ljubljana – Litija. V svoji strategiji načrtujejo tudi razvoj 
mestnega jedra. Priložnost pa vidijo v razvoju turizma. Za 
uresničitev oblikovanja mestnega jedra morajo zago-
toviti odkupu zemljišč, kar predstavlja težavo. Vodenje 
mestnega središča bo teklo v okviru drugih občinskih 
služb.

S sosednjimi občinami sodelujejo v manjši meri, s tujimi 
občinami pa delno. Že sedaj imajo vaško jedro Dol, kjer 
organizirajo številne aktivnosti od kulturnih prireditev do 
različnih dogodkov. 

V občinske razvojne dokumente in proračun so vklju-
čeni tudi interesi gospodarstva (infrastrukturni objekti, 
prostorska politika itd.), Sodelovanje z gospodarstvom je 
dobro. Dialog z občani poteka v sodelovanju z različnimi 
društvi in skupinami ter posamezniki. Občani največ opo-
zarjajo na infrastrukturo in neurejeno prometno varnost.

Občina Domžale
www.domzale.si

Površina (km2) ...........................................................................................72
Število prebivalcev  ...................................................................... 35.659
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 9.234
Število samozaposlenih oseb  .....................................................1.584
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 963,41
Število podjetij  ...................................................................................3.794
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..........................................  1.260.538

Občina Domžale ima dobro razdelan razvojni program 
do leta 2025, ki obsega številne usmeritve, ki jih izraža 
njihova razvojna vizija: Ugledno in uspešno gospodarsko, 
športno in kulturno središče. Mesto priložnosti. Prostor 
zadovoljnih ljudi. V okviru tega je predvidena vzpostavi-
tev mestnega središča, z urejenim prometnim sistemom 
in ostalo ponudbo.

Glavni cilji so kakovostno bivalno okolje, inovativno 
gospodarstvo, infrastrukturne podlage razvoja, vzajemna 
družba, prepoznavnost in kohezivnost občine. Vode-
nje projekta mestnega središča je razdeljeno med več 
službami. 

Z izboljšanjem infrastrukture bodo zagotovljeni tudi 
pogoji za razvoj in rast malega gospodarstva v mestnem 
jedru, Občina zaznava ovire za uresničitev  teh ciljev zara-
di neurejenega lastništva zemljišč. Občina ne sodeluje s 
sosednjimi občinami, je pa pobratena z občino Koprivni-
ca (Hrvaška) in mestom Rütti v Švici.

Z gospodarstvom sodelujejo na občasnih srečanjih. Ob-
čina skrbi za razvoj malega gospodarstva na različne na-
čine, predvsem z izgradnjo infrastrukture, zagotavlja tudi 
posojila, spodbuja podjetništvo pri mladih. Vse aktivnosti 
so predstavljene v obliki razpisov in javnih povabil.

Domžale so občina s številnimi prireditvami na področju 
kulture pa tudi ohranjanja kulturne dediščine. Organizira-
jo sejme, različne razstave, obeležitev občinskega prazni-
ka, izdajajo občinsko glasilo Slamnik.

Za občane je še posebej dragocena vzpostavitev Češmi-
novega parka, tržnica z organizirano prireditvijo »Kuhna 
na plac«, postavljen je tudi Center mladih, spodbujajo 
športna in kulturna društva, imajo programe za starejše 
občane in Invalide v občini. 
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Občina Grosuplje
www.grosuplje.si

Površina (km2) .........................................................................................134
Število prebivalcev  ...................................................................... 20.520
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 5.657
Število samozaposlenih oseb  ........................................................766
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  942,63
Število podjetij  ...................................................................................1.875
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  646.853

Občina se je že pred leti usmerila v zeleno prihodnost. Z 
največjim infrastrukturnim projektom so zgradili najmo-
dernejšo čistilno napravo. Občina ima posamezne stra-
teške dokumente ter krovni Dolgoročni strateški načrt do 
leta 2020, ki predvideva tudi ureditev mestnega središča. 
Predvsem predvideva ureditev prostorov za druženje 
in zadrževanje občanov, ureditev otroških igrišč, spre-
hajalnih in kolesarskih poti ipd. Strategijo razvijajo pod 
sloganom 3G Gospodarno, Gostoljubno, Globalno.

Grosuplje je hitro rastoča občina, ki nima pravega centra, 
vendar si to ljudje želijo, kot v številnih drugih občinah pa 
je problem pridobitev prostora. Vodenje mestnega jedra 
bo porazdeljeno med posamezne urade. S sosednjimi 
občinami dobro sodelujejo, saj so oblikovane tudi me-
dobčinske službe, izmenjujejo si tudi dobre prakse.

Občina se mednarodno povezuje predvsem z institucija-
mi po Evropi, saj iščejo partnerje pri oblikovanju skupnih 
interesov in pridobivanju sredstev.

Izpostavljajo projekte ureditve parkirne hiše: P+R, kroži-
šča, organiziranje prireditev Grosuplje v jeseni, in razvoj 
šolstva.

Interesi gospodarstva so v občinskih razvojnih doku-
mentih in proračunu (infrastrukturni objekti, prostorska 
politika itd.), Podjetniki tudi sami povabijo župana na 
srečanja. Za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva je pomembna izgradnja infrastrukture, spodbujajo 
tudi podjetništvo pri mladih. Občina nudi prostor za delo 
društev.

V vseh podjetniških občinskih conah je urejena osnovna 
infrastruktura, podjetniki in obrtniki pa imajo možnost na-
kupa zazidljivih zemljišč za izgradnjo poslovnih prostorov. 
Podporo razvoju malega gospodarstva dajeta Občina 
Grosuplje - Urad za finance, gospodarstvo in družbene 
dejavnosti .

Priseljenci iz Ljubljane želijo isti standard kot v Ljubljani, 
prostor za rekreacijo, dobro razsvetljavo, razširitev šole, 
nove podružnice

Občina Ig
www.obcina-ig.si

Površina (km2) .......................................................................................... 99
Število prebivalcev  ..........................................................................7.339
Število zaposlenih oseb  ................................................................ 1.297
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 310
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  956,80
Število podjetij  ......................................................................................601
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................. 98.291

Ig z okolico je najbolj znan po najstarejši kulturi – kulturi 
koliščarjev, ki so tu živeli pred 6000 leti. Po nekaterih 
zgodovinskih virih je to četrto najstarejše mesto v Slove-
niji. Občina ima razvojni dokument, v katerem je med cilji 
tudi gradnja informacijskega centra in razvoj turizma v 
povezavi s kulturno dediščino. 

Občina je majhna, zato je razvitejše vaško jedro, ki pa ima 
prostorske omejitve, kar se kaže v pomanjkanju parkir-
nih mest. Vodenje prihodnjega mestnega središča bo 
potekalo preko razlličnih občinskih služb in za ta namen 
ni predvidena oseba.

S sosednjimi občinami sodelujejo po potrebi, ne gre pa 
za redno sodelovanje. Bolj so povezane občine, ki so v 
Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Sodelujejo z občinami v španski Andaluziji (Escacena del 
Campo in Paterna del Campo).

Občina posveča veliko pozornosti komunalni opremlje-
nosti. V teku je projekt Interpretacija biotske raznovrstno-
sti in dediščine kolišč na ljubljanskem barju, ki bo trajal 
do leta 2021 in je sofinanciran iz kohezije preko Ministr-
stva za kulturo.

Z gospodarstveniki nimajo razvitega posebnega sode-
lovanja. Za pospeševanje podjetništva nimajo posebnih 
oblik spodbud. Iz proračuna namenjajo sredstva za razvoj 
turizma v obliki subvencij.

V občini organizirajo številne prireditev med njimi je tudi 
pustovanje, sejem v septembru in Praznik občine. 

Občani opozarjajo na ureditev infrastrukture-voda, kana-
lizacija in ceste...
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Občina Ivančna Gorica
www.ivancna-gorica.si

Površina (km2) ........................................................................................ 227
Število prebivalcev  .......................................................................16.456
Število zaposlenih oseb  ...............................................................3.687
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 797
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...............  1006,65
Število podjetij  ...................................................................................1.262
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ............................................... 372.913

Na območju današnje občine Ivančna Gorica je bogata 
arheološka in kulturnozgodovinska dediščina. Občina je 
mlada in nima mestnega jedra. Središče občine je mlado 
naselje Ivančna Gorica, k njej pa sodi še dvanajst krajev-
nih skupnosti in številna naselja in zaselki, ki se povezu-
jejo v občino.

Kot sami menijo, nimajo mestnega jedra, glede na število 
naselij, pa je to vsekakor potrebno. Ovira je pridobivanje 
vseh soglasij za vse, kar so si zadali. Občina je matični se-
dež svetovno znanega podjetja Akrapovič. Tudi ta občina 
posveča veliko pozornosti razvoju turizma v povezavi s 
kulturno dediščino, zato je njihov cilj trajnostni turizem s 
kulturno dediščino. 

S sosednjimi občinami ne sodelujejo, razen v  okviru ob-
stoječih organizacij kot npr. Medobčinski razvojni center v 
okviru regionalnega razvoja, lokalna skupnost STIK. Imajo 
partnerstvo z občino Hirschaid v Nemčiji, in s hrvaško 
občino Ivanec.

Poudarjajo projekt Sanacija starega jedra,  kjer name-
ravajo preurediti v muzej Kranjske čebele staro šolo. 
Organizirajo srečanja gospodarstvenikov na občini in 
ugotavljajo potrebe gospodarstva. V okviru Podjetniških 
kolegijev so vzpostavili ustvarjalno sodelovanje. Posve-
čajo se tudi razvoju malega gospodarstva in ves čas 
izboljšujejo pogoje za njihovo poslovanje v občini z izgra-
dnjo infrastrukture, omogočajo razpoložljive prostore za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking,)

Občina organizira sejme, večgeneracijske dogodke ob 
občinskem prazniku v maju in različne razstave. V občini 
so aktivna športna in kulturna . Občani opozarjajo na 
infrastrukturo, želijo pa si bolj zmogljiv internet.

Občina Kamnik
www.kamnik.si

Površina (km2) ........................................................................................266
Število prebivalcev  ...................................................................... 29.458
Število zaposlenih oseb  ...............................................................6.466
Število samozaposlenih oseb  ..................................................... 1.233
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  948,70
Število podjetij  ..................................................................................2.586
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  677.533

V strategiji razvoja in trženja turizma v občini Kamnik je 
staremu mestnemu jedru namenjeno posebno poglavje. 
Lani so se aktivno vključili v projekt Oživljanja starega 
mestnega jedra s pomočjo neformalnega združenja 
TCM. So tudi člani Združenja zgodovinskih mest Slove-
nije. Prenovili so dobršen del glavnega trga, preostanek 
pa pričakujejo v letu 2018 oz. 2019. Začeli so s povezova-
njem deležnikov in subjektov, ki deluje v mestnem jedru, 
kjer so zaposlovalci izdelali načrte za boljšo predstavitev 
in promocijo teh na skupnih delavnicah. To prakso bodo 
nadaljevali tudi v prihodnje.  

Glavni cilj strategije je povečati obisk domačih in tujih 
gostov v mestnem jedru in na drugih turističnih točkah. 

Kamniško mestno jedro je edinstveno po arhitektur-
ni zasnovi, v kateri se ponujajo pestre vsebine. Je eno 
izmed srednjeveških mestnih jeder z bogato kulturno in 
zgodovinsko dediščino. V kamniškem mestnem jedru 
posluje več kot 60 poslovnih subjektov. Občina obli-
kuje »razvojno koalicijo« za oblikovanje njihove pestre 
ponudbe (izdelki, dogodki), ki bodo privabili v mesto tako 
domačine kot tudi turiste. Pripravlja se prenova predsta-
vitvene spletne strani, ki bo prikazovala vso ponudbo 
mestnega jedra (vključno s trgovci, gostinci, obrtniki, 
muzeji in znamenitostmi). Glavne ovire so (kot v podobnih 
mestih) sprememba nakupovalnih navad (obiskovanje 
večjih trgovskih centrov), pomanjkanje parkirišč, izgled 
posameznih privatnih objektov-fasad. 

V občini Kamnik vodi in koordinira aktivnosti v mestnem 
jedru podžupan.

Sodelovanje s sosednjimi občinami poteka tako v okviru 
regijskega razvojnega sveta in pri posameznih projek-
tih. Že vrsto let uspešno sodelujejo na področju športa, 
kulture, turizma, izobraževanja in še nekaterih drugih de-
javnosti s pobratenima občinama Andechs in Trofaiach. 

Eden večjih projektov je bil izgradnja vodovodnega 
in kanalizacijskega sistema na območju Tunjic, Stranj, 
Perovega, Šmarce, Volčjega Potoka ter Tuhinjske doline v 
skupni dolžini preko 16 km, obnovljene so bile tudi ceste 
in ostala infrastruktura. Skupaj s sosednjimi občinami so 
zgradili četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode 
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v Republiki Sloveniji – CČN Domžale - Kamnik. Leta 2014 
so odprli prenovljeno in dograjeno Osnovno šolo Toma 
Brejca. V letu 2018 nadaljujejo s prenovo glavnega trga, ki 
sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih 
središč. Avtomobile umikajo v prid prostora za obiskoval-
ce, za dogodke in vsakodnevno življenje prebivalcev. 

Leta 2015 je bil ponovno obujen Podjetniški klub Kamnik, 
ki združuje 60 uspešnih podjetij iz občine in regije. S Pod-
jetniškim klubom ima Občina Kamnik podpisan poseben 
protokol o sodelovanju. Lani so člani kluba ustanovili 
tudi sklad za sofinanciranje Start upov in podjetniških 
idej. Iz sklada, ki predstavlja možen semenski kapital za 
posamezna prebojna in potencialna mlada podjetja, se 
financirajo najboljše ideje, ki so predstavljene na Start up 
vikendih, organiziranih v okviru KIKŠtarterja. ki je name-
njen so-delu (co-working). V Kikštarterju redno sodeluje 
več kot 20 podjetij. V sodelovanju s Podjetniškim klubom 
Kamnik in KIKštarterjem ter Gimnazijo in srednjo šolo 
Rudolfa Maistra Kamnik pripravljajo Karierni sejem, 

V Kamniku se zvrstijo številne prireditve in dogodki, ki 
jih organizira Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 
ter različna društva in posamezniki pa tudi podjetja, ki 
delujejo na področju turizma. Med večjimi dogodki so 
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine drugi vikend v 
septembru. Dogodek privabi več kot 30.000 ljudi. Drugi 
večji festival, ki ga obišče več 10.000 ljudi, je Kamfest 
vsako leto v avgustu. Omeniti velja še maraton Alpe 
Scott, tek na Grintovec, Veronikin tek, razstavo tulipa-
nov v Arboretumu Volčji Potok, revijo starodobnih vozil, 
decembrske prireditve Pravljični Kamnik, plavalni miting 
Veronika. Vsako leto se Občina Kamnik na občinski 
praznik pokloni rojaku, generalu Rudolfu Maistru. Na ulici 
Šutna v njegovi rojstni hiši so odprli tudi Spominsko sobo 
Rudolfa Maistra. 

V letu 2018 bo prvič organizirana manifestacija »Cvetje 
na pragu Alp«, ko bo mestno središče srednjeveške-
ga mesta Kamnik okrašeno z ekskluzivnimi cvetličnimi 
inštalacijami. Ker želijo pokazati, da sta urbano okolje in 
zelena narava neločljivo prepleteni, bodo v staro mestno 
jedro Kamnika za deset dni naselili cvetje in zeleno nara-
vo. Da bo izkušnja za obiskovalca popolna, bo program 
potekal tudi v največjem slovenskem botaničnem parku 
Arboretumu Volčji Potok. Dialog z občani spodbujajo na 
sestankih in preko pobud občanov. Vsak prvi četrtek v 
mesecu ima župan rezerviran čas za srečanje z občani, 
vsak teden pa pripravljajo odgovore na vprašanja obča-
nov preko rubrike Žulj tedna, ki je objavljena na uradni 
spletni strani občine Kamnik. Največ predlogov prihaja 
glede razvoja, obnove in dograditev cestnega omrežja. 

Občina Komenda
www.komenda.si

Površina (km2) ...........................................................................................24
Število prebivalcev  ..........................................................................6.110
Število zaposlenih oseb  ................................................................ 2.197
Število samozaposlenih oseb  ........................................................296
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...............  1098,88
Število podjetij  ......................................................................................647
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  661.670

Občina Komenda nima mestnega jedra. Priložnosti, ki jih 
vidi občina, so na področju kohezijskih projektov in skrbi 
za odpadne vode. Poseben projekt, ki ga občina poudar-
ja, je izgradnja kanalizacije in izgradnja poslovne cone.

Občina ima močno obrtno podjetniško cono, skrbi pa 
tudi za izgradnjo infrastrukture. Za malo gospodarstvo 
nudi investicijska sredstva, spodbujajo pa tudi podje-
tništvo pri mladih in socialno podjetništvo z razpisi, ki jih 
objavljajo vsako leto.

Med tradicionalnimi prireditvami so sejmi, razstave v ob-
čini, praznik občine, v občini delujejo številna društva.

Dialog z občani poteka predvsem v sodelovanju z mladi-
mi, podpirajo aktivnosti športnih in kulturnega društva.
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Občina Logatec
www.logatec.si

Površina (km2) .........................................................................................173
Število prebivalcev  ........................................................................13.919
Število zaposlenih oseb  ...............................................................3.309
Število samozaposlenih oseb  ........................................................599
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 970,51
Število podjetij  ...................................................................................1.276
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  402.900

Občina ima sprejeto razvojno strategijo in načrtuje 
oblikovanje mestnega središča. Glavni cilji strategije so 
usmerjeni v gospodarsko rast in nova delovna mesta. 
Že obstoječe obrtno industrijske cone bodo razširili, 
predvsem pa večino prometa preusmeriti izven središ-
ča. Glavne ovire so pomanjkljiva urbanistična ureditev, 
preozke ulice, pomanjkanje kolesarskih poti in peš cone. 
Mestno središče bodo koordinirale različne službe na 
občini. 

S sosednjimi občinami sodelujejo v skupnih projektih 
LAS, Natura 2000 in na področju ureditve kolesarskih 
poti. Pobrateni so z občino Repen Tabor v Italiji.

Med pomembnejšimi projekti je zadrževalnik vode pred 
poplavami, Narodni dom in knjižnica (novogradnja). Obči-
na je v letu 2018 pridobila kohezijska sredstva za ener-
getsko sanacijo stavb. To bo posredno prispevalo tudi k 
hitrejšemu oblikovanju mestnega središča. Občina dobro 
sodeluje z gospodarstvom. Za malo gospodarstvo vzdr-
žujejo infrastrukturo, omogočajo prostore za podjetniške 
začetnike in spodbujajo podjetništvo pri mladih. 

Logatec je živahno kulturno središče, ki povezuje prebi-
valce iz bližnjih naselij, ki so del občine z organiziranjem 
dogodkov in kulturnih prireditev. V občini deluje tudi 
medgeneracijski center.

Občani predvsem opozarjajo na infrastrukturo, želijo si 
več igrišč in urejene prehode za pešce.

Občina Lukovica
www.lukovica.si

Površina (km2) ...........................................................................................75
Število prebivalcev  ..........................................................................5.777
Število zaposlenih oseb  .................................................................1.153
Število samozaposlenih oseb  ........................................................306
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1042,10
Število podjetij  ...................................................................................... 444
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ............................................... 474.914

Razvojni program Občine Lukovica iz leta 2002 je 
vključen tudi v Regionalni razvojni program Ljubljanske 
urbane regije 2014-2020, kjer se povezujejo in združujejo 
projekti več občin hkrati in podajajo razvojne usmeritve 
za regijo. Trkamo na vrata dediščine – je projekt, ki je bil 
izoblikovan pred vzpostavitvijo RPSS in iz naslova katere-
ga so bila postavljena npr. igrala v Šentvidu ter označene 
točke dediščine: Gradiško jezero, Stari trg in grad Brdo. 

Priložnosti občine so na področju turizma, razvoj če-
belarskega centra in podobno. Občina nima urejenega 
osrednjega trga, deluje kot mesto duhov, fasada propada 
na nekaterih hišah, manjka pa tudi informacijska pisarna. 
V načrtu imajo postaviti pisarno na Trojanah. 

Občina Lukovica sodeluje z mestom Ljubljana na podro-
čju turizma, vključena pa je tudi v Razvojni center Srca 
Slovenije, in projektno z občino Domžale. Pobrateni so z 
občino St. Lambrecht in Amaroni. 

Posebej poudarjajo različne prireditve, ki potekajo na 
trgu. Z velikimi podjetji sodelujejo od primera do prime-
ra. Spodbujanje podjetništva pri mladih, Aktivni mladi 
pa poteka preko razpisov. Vključeni so tudi v regijsko 
garancijsko shemo, ki ponuja podjetnikom subvencije za 
obrestne mere.

Ob prazniku občine 4. septembra organizirajo kulturne 
prireditve in podelitev nagrad in priznanj občanom, v 
občini deluje godba na pihala, organizirajo razstave in 
občinski sejme trikrat  na leto. Izdajajo občinsko glasilo 
Rokovnjač.

Dialog z občani poteka predvsem v sodelovanju z mladi-
mi, podpirajo aktivnost športnih in kulturnega društva.
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Občina Medvode
www.medvode.si

Površina (km2) ...........................................................................................78
Število prebivalcev  .......................................................................16.346
Število zaposlenih oseb  ................................................................3.427
Število samozaposlenih oseb  ........................................................634
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................... 973,11
Število podjetij  ...................................................................................1.545
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  438.208

Občina nima dokumenta o strategiji občine in vendar raz-
mišljajo o oblikovanju mestnega jedra s pokrito tržnico. 
Želijo urediti tudi park, sprehajalne poti ob sotočju Save 
in Sore. V načrtu je tudi stanovanjska gradnja. Ovire so v 
prometnih povezavah, predvsem obremenjenost glavne 
ceste, ki vodi skozi Medvode.

Dejavnosti v zvezi z oblikovanjem mestnega jedra so po-
razdeljene med več služb in za to niso načrtovali poseb-
nega delovnega mesta. 

S sosednjimi občinami sodelujejo predvsem pri urejanju 
komunale. Občina Medvode je pobratena s francoskim 
mestom Crest, v Srbiji se povezujejo Zaječarjem, v Nem-
čiji z mestom Nidda, v Italiji pa  z občino Ponte San Nicolo.

Med pomembnejšimi projekti je izgradnja kanalizacije, ki 
je kohezijski projekt.

Župan se enkrat letno sreča z gospodarstveniki. 

Za spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter rast 
mikro, malih in srednjih podjetij v občini zagotavljajo 
finančno pomoč v manjših zneskih, imajo tudi subvencije 
za obrestne mere (garancijska shema), skrbijo pa tudi za 
izboljšanje in izgradnjo infrastrukture, organizirajo sejme 
in nudijo ugodne pogoje, za podjetnike. V programu je 
tudi  spodbujanje podjetništva žensk, 

Med tradicionalnimi prireditvami je obeležitev občinskega 
praznika, organizirajo občinski sejem, pripravljajo različne 
razstave.

Občina se predvsem usmerja k mladim, podpira športna 
in kulturna društva, skrbijo pa tudi za starejše občane in 
invalide v občini, za brezposelne osebe organizirajo javna 
dela, srečujejo pa se tudi z društvi v občini.

Občani največkrat opozarjajo na problem komunale, 
vodovod, kanalizacijo, želijo si tudi boljše optično omrežje.

Občina Šmartno pri Litiji
http://smartno-litija.si

Površina (km2) ...........................................................................................95
Število prebivalcev  ......................................................................... 5.546
Število zaposlenih oseb  ....................................................................941
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 244
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 814,20
Število podjetij  .......................................................................................381
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  73.991

Občina ne načrtuje oblikovanja vaškega jedra. Imajo sicer 
osrednji prostor, vendar je slabo urejen. Kljub majhnosti 
ima bogato zgodovino, ki sega v leto 1580. 

V strategiji načrtujejo predvsem izboljšanje infrastrukture. 
Priložnost je v turizmu, a je ena od glavnih ovir prav slabo 
urejen prostor. Vodenje vaškega jedra bo organizirano v 
okviru ostalih služb v občini. 

Občina sodeluje tudi s sosednjimi občinami pri skupnih 
projektih na področju razvoja podeželja, sodelujejo z 
zavodi, z redarstvom. S tujimi občinami nimajo vzpostav-
ljenega sodelovanja. Med najpomembnejše projekte 
štejejo izgradnjo novega vrtca in kuhinje za šole.

Z gospodarstveniki sodelujejo predvsem na področju 
urejanja zemljišč, srečanja organizirajo po potrebi. 

Med tradicionalnimi prireditvami je predvsem Martinov 
sejem, podpirajo pa tudi aktivnosti različnih društev v 
občini. Občani opozarjajo na ureditev cest, komunalo... 
V občini je živahno društveno življenje, izdajajo pa tudi 
svoje glasilo Krajevne novice.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jošt Gantar
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Vir: www.slovenia.info, Avtor: Jošt Gantar

Občina Trzin
www.trzin.si

Površina (km2) ............................................................................................. 9
Število prebivalcev  ......................................................................... 3.892
Število zaposlenih oseb  ...............................................................4.965
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 196
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................. 1017,06
Število podjetij  ......................................................................................923
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ...............................................  821.716

Trzin je tretja najmanjša občina v Sloveniji, spada med 
razvite, bogatejše in gospodarsko pomembnejše občine. 
V nekaj desetletjih se je iz umirjene predmestne vasice s 
približno 700 prebivalci prelevil v živahno, kipeče naselje 
z nekaj tisoč prebivalci ter bogato podjetniško in obrtno 
dejavnostjo.

V strategiji razvoja občine vključujejo razvoj trškega jedra. 
Glavni cilj strategije je razvoj turizma v občini in povezava 
s kulturno dediščino, kjer tudi vidijo največ priložnosti. 
Ovire so finančne, boljše bi bilo, če bi občina imela svoja 
zemljišča. S sosednjimi občinami sodelujejo pri projek-
tu LAS in nekaterih manjših projektih. S tujimi občinami 
nimajo dogovorjenega sodelovanja.

Za obnovitev starega trškega jedra čakajo na primeren 
razpis. Z velikimi podjetji ne sodelujejo. Za malo gospo-
darstvo imajo programe za podjetnike začetnike inku-
bator, coworking. Spodbujajo podjetništvo pri mladih, 
organizirajo občinski kreativni laboratorij.

Občina skrbi tudi za kulturno življenje, organizirajo tudi 
sejem, razstave, dogodke ob prazniku občine v maju, 
spodbujajo društveno življenje. Izdajajo tudi občinsko 
glasilo.  Občani predvsem opozarjajo na prometno ure-
ditev, komunalno infrastrukturo, vodovod, kanalizacijo, 
zahtevajo dodatna parkirna mesta, obnovo cest.

Občina Velike Lašče
www.velike-lasce.si

Površina (km2) ........................................................................................ 103
Število prebivalcev  ..........................................................................4.319
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 455
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 186
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  845,39
Število podjetij  ......................................................................................388
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................. 41.192

Občina ima razvojni dokument, v katerem načrtuje vzpo-
stavitev trškega središča. Velik poudarek je namenjen 
razvoju  turizma.

Priložnosti, ki jih vidijo v občini, so predvsem na področju 
turizma in storitvenih dejavnosti. K razvoju občine pa bo 
prispevala tudi kulturna in športna dejavnost, ki bo pove-
zovala mlade in starejšo generacijo. Ovire so večinoma 
finančne narave, zaradi gostega prometa skozi center, si 
želijo obvoznico.

Občinsko središče bodo koordinirale različne službe na 
občini. 

Občina sodeluje s sosednjimi občinami, trenutno pa 
ni skupnih projektov. Sodelujejo s švicarsko pokrajino 
Emental.

Med izpostavljenimi projekti je Ureditev javnih površin, 
parkirišč, zelenic...

V občini ni velikih podjetij, za mala podjetja pa je po-
membna izgradnja infrastrukture, investicijska sredstva in 
subvencije. Občina dokupuje zemljišča v poslovni coni. V 
Velikih Laščah deluje tudi Klub podjetnikov in obrtnikov.

Ponosni so na izročila Primoža Trubarja, zato so kul-
turne in druge prireditve številne. V občini skrbijo tudi 
za dejavnost mladih in podpirajo športna in kulturna 
društva, skrbijo za aktivnost med starejšimi, v glavnem 
pa so usmerjeni v razvoj podeželja. Občani opozarjajo na 
vprašanje otroškega varstva.
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Občina Vodice
www.vodice.si

Površina (km2) ............................................................................................31
Število prebivalcev  .........................................................................4.860
Število zaposlenih oseb  ....................................................................716
Število samozaposlenih oseb  .........................................................219
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  873,54
Število podjetij  ...................................................................................... 424
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  76.883

Občina ima občinsko središče in ne načrtuje oblikovanje 
mestnega jedra. Glavni cilji občinske strategije so usmer-
jeni k izboljšanju infrastrukture. Načrtujejo skupen prostor 
za kulturne dejavnosti. Sodelujejo z drugimi občinami, ko 
oblikujejo skupne projekte. Partnerstva s tujimi občinami 
pa nimajo.

Med pomembnejšimi projekti je izgradnja kanalizacije. V 
občini ni velikih podjetij, za malo gospodarstvo zagota-
vljajo subvencije, spodbujajo tudi inovativnost z razpisom 
za »naj« ideje, spodbujanje podjetništva mladih in spod-
bujanje prve zaposlitve.

Občina organizira tradicionalne kulturne prireditve, pra-
znik občine in redne tržnice, izdaja tudi občinsko glasilo 
Kopitarjev glas. Dialog z občani poteka z različnimi skupi-
nami mladih, s športnimi in kulturnimi društvi, s starejšimi 
občani, z invalidi v občini, za brezposelne osebe orga-
nizirajo socialno pomoč. Občani si želijo širokopasovni 
internet, in izboljšanje kanalizacije.

Občina Vrhnika
www.vrhnika.si

Površina (km2) .........................................................................................116
Število prebivalcev  ...................................................................... 16.998
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 3.389
Število samozaposlenih oseb  ........................................................694
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  929,45
Število podjetij  ...................................................................................1.538
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ............................................... 377.787

Občina Vrhnika ima sprejeto celostno strategijo razvoja, 
katere glavni cilji so gospodarska rast in delovna mesta, 
razvoj turizma v občini v povezavi s kulturno dediščino.  
Za uresničitev ciljev iz strategije je potrebna ureditev 
infrastrukture, obnova kulturne dediščine, razvoj turizma 
v povezavi s Cankarjem in priložnostmi, ki jih skriva reka 
Ljubljanica. Ovire so predvsem zaradi prometne obre-
menjenosti. Za razvoj turizma ob Ljubljanici pa so ovire v 
zakonodaji saj le-ta ne dopušča na brežini reke Ljubljani-
ce urediti sprehajalne poti. 

Razvoj mestnega jedra, ki ga načrtujejo, bodo vodili s 
porazdelitvijo med uradi in za to ne načrtujejo poseb-
nega delovnega mesta. Tesneje sodelujejo z občinami 
Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Log-Dra-
gomer. Pobrateni pa so z občino Gonars. V to vključujejo 
tudi občane prek različnih projektov. Sodelujejo tudi s 
sosednjimi občinami na več nivojih. V tujini so našli par-
tnerstvo z občino Iolos v Grčiji in Gonars v Italiji.

Posebej izpostavljajo projekt Cankarjevega doma, ter 
ureditve njegove rojstne hiše.

Z gospodarstveniki sodelujejo po potrebi v sodelovanju 
z obrtno zbornico. Za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva izboljšujejo infrastrukturo v obrtno-podjetni-
ških conah, zagotavljajo subvencije in nudijo razpoložljive 
prostore za podjetniške začetnike (inkubator, coworking). 
Inovativnost spodbujajo preko razpisov za »naj« ideje in 
podobno, spodbujajo tudi podjetništvo pri mladih.

Med stalnimi dejavnosti je pomembno delovanje na 
področju kulturnih prireditev, organiziranje sejmov in 
razstav ter obeležitev Praznika občine, maja pa potekajo 
Cankarjevi dnevi. Izdajajo glasilo Naš časopis, ki povezuje 
tudi občine Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul 
in Log-Dragomer.

V zadnjem času je pereča problematika v povezavi z 
okoljem in onesnaženostjo zaradi ekološke nesreče v 
tovarni Kemis.
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Matevž Lenarčič, Iztok Medja, Marko Šinkovec, Arne Hodalič 

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo 
in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti 
te statistične regije, ki leži na jugu ljubljanske kotline, 
vanjo pa se zlije vpliv Primorske burje in piš jadranskega 
morja. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti 
prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija.  Regija 
obsega območja šestih občin in sicer: Bloke, Cerknica, 
Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Državno in 
regionalno cestno omrežje je sorazmerno dobro razvito 
in omogoča kakovostno dostopnost znotraj regije in nav-
zven, predvsem v smeri proti Ljubljani, Kopru in Reki.

Velik delež prebivalcev (38 %) se vozi na delo v drugo 
regijo, večinoma v osrednjeslovensko statistično regijo. 
Zanimivo je, da je bruto dodana vrednost v kmetijskih 
dejavnostih med največjimi v primerjavi z vsemi regijami. 
Tudi Notranjsko regijo radi obiskujejo tujci, saj ustvarijo 
85 % prenočitev tuji turisti, predvsem iz Italije. 

Regija je gospodarsko manj razvita in k slovenskem 
BDP prispeva le 1,8 %. Gospodarski kazalci v regiji pa 
se izboljšujejo, število delujočih podjetij narašča, prav 
tako neto dodana vrednost, neto čisti dobiček, podjetja 

v regiji pa so manj zadolžena od slovenskega povpre-
čja. Med brezposelnimi imajo v regiji velik delež tistih z 
osnovnošolsko izobrazbo in oseb, ki so starejše od 50 let. 
Zelo pomemben del gospodarske aktivnosti predstavlja 
razvoj turistične dejavnosti pod okriljem Postojnske jame, 
ki je v letu 2017 presegla vse rekorde.

Primorsko-notranjska 
regija

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA

Število družb...............................................................1.108

Povp. št. zaposlenih po del. urah......................8.410

Število podjetnikov ................................................. 1.594

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku, po del. urah ..

1.067

Število zadrug ....................................................................9

Povp. št. zaposlenih po del. urah.......................... 177

Število hitrorastočih podjetij ..................................150

Delež  hitrorastočih podjetij .................................2,4%

Stopnja registrirane brezposelnosti ................. 10,0

Primorsko-notranjska regija
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PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 1.456 20.273
Število občin 6 212
Število prebivalcev 52.582 2.065.895
Število moških 26.637 1.025.125
Število žensk 25.945 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 1.869 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 14.159 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 2.128 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 21.757 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 2.457 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.388,68 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 924,82 1.030,16

Število podjetij 4.448 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 1.468 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 86.043 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 758 40.418

Število prihodov turistov 65.310 4.317.504
Število prenočitev turistov 100.628 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 513.275.445 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 311.077.450 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 14.412 19.576
Podatki za Primorsko-notranjsko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1. Bloke

2. Cerknica

3. Ilirska Bistrica

4. Loška dolina

5. Pivka

6. Postojna

Občina Postojna
www.postojna.si

Površina (km2) ........................................................................................270
Število prebivalcev  ....................................................................... 16.194
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 4.943
Število samozaposlenih oseb  ........................................................594
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  968,10
Število podjetij  ...................................................................................1.482
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 494.635

Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo 
bogata z naravo in kulturno dediščino, gospodarsko je 
prvenstveno usmerjena v turizem in turizmu kompatibil-
ne panoge. Več kot 60% občine pokriva gozd, kmetijska 
zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave 
vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita 
panoga je kmetijstvo in živinoreja. Narava je razmero-
ma dobro ohranjena, problemov z ekološko spornimi 
gospodarskimi programi občina nima, velik del občine pa 
obsega osrednje vadbišče slovenske vojske  Poček, ki pa 
predstavlja svojstven ekološki problem. Občina povezuje 
14 krajevnih skupnosti.

Občinska razvojna strategija predvideva oblikovanje 
konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, ki bo izko-
riščalo prednosti geografske lege, naravnih znamenitosti, 
lesnopredelovalne dejavnosti in ostalih predelovalnih 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Na drugi strani pa 
se strategija usmerja v celovit razvoj turizma na osnovi 
naravne, kulturne in zgodovinske dediščine s poudarkom 
na povezovanju ponudnikov. Cilj je podaljšanje bivanja 
turista z oblikovanjem celovite ponudbe za prehodne 
in stacionarne goste. Tretji cilj pa je izkoriščanje narav-
nih danosti za energetsko samooskrbo: lesna biomasa, 
sončna energija, vetrne elektrarne in toplotne črpalke. 
Znotraj urbanega okolja pa načrtujejo ureditev mestnega 
jedra. Sodelujejo z nevladnimi organizacijami, na podro-
čju urbanizma, arhitekture in vsebine - povezali so se s 
ponudniki praznih prostorov in potencialnimi najemniki, 
potekajo arhitekturne delavnice za ureditev mestnega 
jedra in na splošno. Glavne ovire so arhitekturne, ker so 
večji posegi.

Posebnega delovnega mesta za managerja mestnega 
jedra ne načrtujejo, s tem se ukvarja celotna občinska 
uprava, še posebej urbanistični in protokolarni odde-
lek - strokovno in vsebinsko - funkcije so iste, osebe se 
menjujejo, odvisno od posameznega projekta.

S sosednjimi občinami imajo skupno medredarsko služ-
bo. Vsebinsko področje: medgeneracijski center, ki ga 
koordinirajo v Postojni; na infrastrukturnem - sodelujejo 
z občino Pivka; čim več se skušajo regijsko povezovati - 
preko kohezije in infrastrukturnih projektov.  Težave imajo 
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pri večjih infrastrukturnih projektih - občine jih ne zmo-
rejo sofinancirati. Sodelujejo s Krapino, kjer jih povezuje 
skupna zgodba o najdbah neandertalca, pobrateni so 
tudi z občino Supetar na Braču.

Med večjimi projekti je izgradnja novega gasilsko - reše-
valnega centra.

V sodelovanju z regijsko gospodarsko zbornico priprav-
ljajo vsako leto razvojno konferenco gospodarstvenikov 
na občini in ugotavljajo potrebe gospodarstva,  ki so 
vključeni v občinske razvojne dokumente in proračun 
(infrastrukturni objekti, prostorska politika itd.).

Za podjetništvo so na voljo prostori v industrijski coni 
- pospešeno poskušajo prodajati komunalno opremlje-
na zemljišča; subvencije: pri komunalnih prispevkih, za 
zaposlovanje, za inovacijske projekte  - preko razpisov; 
inkubator. Imajo razpis Inovativna Postojna, zmagovalci 
dobijo pakete v znanju, v prostoru in v podpori pri ure-
sničevanju idej v življenje (prijavljajo se predvsem mladi); 
imajo tudi center sodobnih tehnologij pod okriljem sre-
dnješolskega centra. Prizidek je sofinancirala občina.

Praznik občine je 23. aprila in takrat so organizirane 
številne prireditve, obeležujejo tudi kulturni praznik 8.2. 
Vsak mesec organizirajo sejem na trgu, spodbujajo tudi 
razstave na različnih lokacijah, saj nimajo namenskega 
prostora. Turistično društvo organizira furmanski praznik. 

Župan ima dan odprtih vrat enkrat na teden, konstanten 
dialog z vsemi; mladi - ustanovili so komisijo za mla-
de-Unicefovo otrokom prijazno mesto, delujoč otroški 
občinski svet, župan za en dan. Podpirajo športna in 
kulturna društva. Občina omogoča, da sami uporabniki 
oblikujejo kriterije-in ključ razdelitve sredstev, občina pa 
nudi strokovno podporo.  Starejši so vključeni v večgene-
racijski center, dobro sodelujejo z društvom upokojen-
cev. V pripravi je fitnes na prostem, pravilnik o sofinanci-
ranju varovanega oddelka v domu starejših občanov, ki 
je last države. Za invalide so pristopili k pripravi celostne 
prometne strategije v občini za invalidom prijazno mesto, 
predvidene so taktilne oznake za slepe in slabovidne, 
umikajo ovire. Sodelujejo z Zavodom za zaposlovanje za 
reševanje problematike brezposelnih. 

Občani najbolj opozarjajo na infrastrukturna vprašanja, 
kot npr. luknje na cesti, česar se z veseljem lotijo, ker so 
to manjše zadeve. Vrata so odprta vsem, vse vzamejo 
zelo resno in izpostavljene teme obravnavajo na te-
denskih kolegijih.

Občina Bloke
www.bloke.si

Površina (km2) ...........................................................................................75
Število prebivalcev  ..........................................................................1.529
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 169
Število samozaposlenih oseb  ...........................................................97
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  829,21
Število podjetij  .......................................................................................139
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..................................................  17.274

Bloška planota leži na skrajnem robu Notranjske med 
Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. Bloke so 
dostopne z več smeri: s primorske avtoceste A1 izhod 
Unec, preko Cerknice in Bloške Police; iz Velikih Lašč čez 
Lužarjev breg ter iz Ribniške doline čez Boncar. V Slove-
niji je le malo tako ravnega in poseljenega površja tako 
visoko (800 m). Zaradi specifičnih vremenskih razmer je 
poimenovana tudi slovenski Tibet; značilne so spomla-
danske pozebe in zgodnje jesenske slane. Ima le malo 
površinskih tokov, večji znan potok je Bloščica, ki svojo 
počasno vijugasto strugo oblikuje že tisočletja. 

Bloke so ena najmanjših občin z nekaj več kot 1500 
prebivalci. V kraju je oblikovano vaško jedro, v načrtu je 
občinsko središče v Novi vasi, vendar so lastniški proble-
mi. Lastnik je kmetijska zadruga v stečaju. Vaško jedro je 
del občinske strategije.

Bloke in vasi v okolici so polne zanimivih točk, in zna-
menitosti, ki si jih velja ogledati: muzej Bloški smučar, 
Krpanova pot, Bloško jezero, podzemna jama. 

Občina sodeluje s sosednjimi pri skupnih projektih, regij-
sko povezovanje. Z mesti v tujini nimajo partnerstev.

Načrtujejo ureditev povezovalne ceste, križišča, občinsko 
infrastrukturo. S podjetji se srečujejo po potrebi. Odprli so 
obrtno cono, pridobili so evropska sredstva.

Med tradicionalnimi prireditvami so tradicionalni bloški 
smučarski teki in pohod po Krpanovi poti. Krpan naj bil 
namreč doma iz kraja Vrh. Društvom v občini namenjajo 
sredstva na podlagi razpisov. Občani najbolj opozarjajo 
na oskrbo z živili.
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Občina Loška dolina
www.loska-dolina.si

Površina (km2) .........................................................................................167
Število prebivalcev  ..........................................................................3.813
Število zaposlenih oseb  ................................................................ 1.375
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 105
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  856,09
Število podjetij  ...................................................................................... 227
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  84.213

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s 
precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo 
višje kraške planote od Blok do Racne gore na severu in 
vzhodu do mogočnega Snežnika (1796 m) ter Javornikov 
na jugu in zahodu. Snežnik je ne le najvišji, temveč tudi 
najmarkantnejši vrh v gorskem obodu Loškega polja. Še 
dolgo v pomlad, ko vse više zelenijo bukovi gozdovi, se 
v soncu blešči zasneženi vrh. Mnogi ga imenujejo kar 
Loški Snežnik, po njem pa so v minulem stoletju označe-
vali Loško dolino kot Snežniško dolino. Po vseh naravnih 
značilnostih spada Loška dolina med tipična kraška polja, 
vendar se po legi, obliki ter vodnih razmerah, pa tudi po 
gospodarski rabi prostora precej razlikuje od sosednjih 
kraških polj v porečju Ljubljanice, ki izvira prav v tej dolini 
pod imenom Obrh.

Kot posebnost kraškega sveta je znana tudi Križna jama 
kot pretočna vodna jama med kraškimi polji. Leži na se-
vernem robu Loške doline in ima 22 jezer. Jezera ločujejo 
sigasti pragovi. Po podzemnih vodnih kanalih je možen 
ogled podolgovatih jezer med Kalvarijo in Kristalno goro 
le s čolni. Jama je znana po najdbah kosti ledenodobne-
ga jamskega medveda.

Občina povezuje 20 vasi v okolici. Strategija  vključuje 
tudi postavitev občinskega središča. Cilj strategije je 
predvsem izboljšanje infrastrukture. Želijo predvsem 
urediti javne površine, prometni režim. Občinsko središče 
vodijo v okviru občinskih služb. S sosednjimi občinami 
sodelujejo tako, da si medsebojno pomagajo, če je to 
potrebno, sicer pa sodelujejo posamezna društva. Pobra-
teni so z občino Čabar in Lepoglava.

Izpostavili bi gradnjo športne dvorane in projekt medge-
neracijskega sodelovanja. Občina Loška dolina je v par-
tnerstvu z mestom Čabar pri  projektu »Ohranimo vode 
čiste« v okviru pobude Skupnosti Intereg III a. Rezultat 
projekta, ki ga v sodelovanju s partnerji izvajata občina 
Loška dolina in na hrvaški strani Grad Čabar, je izdelan 
koncept zaščite vodnih virov. Pripravljeni so ukrepi za 
zaščito voda in programi sistemov za odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda. V občini ni velikih podjetij.

Praznujejo občinski praznik, in polharsko noč. Za športna 
in kulturna društva, ter društvo starejših občanov name-
njajo sredstva na podlagi razpisa. Izdajajo glasilo Obrh.
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Vir: www.slovenia.info, Avtor: Iztok Medja, Postojnska jama d.d. Postojna 
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Dunja Wedam, Jošt Gantar, Christine Sonvilla, Andrej Tarfila

Po površini naša največja statistična regija povezuje v 
enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevske-
ga medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija je najbolj izvozno naravnana re-
gija, saj dve tretjini prihodkov ustvari na tujih trgih. K temu 
prispevajo tehnološko zahtevnejša farmacevtska in av-
tomobilska industrija, pa tudi delovno intenzivne panoge 
kot npr. lesarstvo.

V tej statistični regiji živi 7 % prebivalcev Slovenije. Ju-
govzhodna Slovenija je poleg osrednjeslovenske edina 
statistična regija s plačami, ki so višje od slovenskega 
povprečja. Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev 
dela zunaj regije svojega prebivališča, največ jih odhaja 
na delo v osrednjeslovensko statistično regijo. 

BDP na prebivalca je tretji najvišji v Sloveniji (17.941 EUR), 
industrija prispeva največji delež k regionalni bruto doda-
ni vrednosti (51 %). Regija ima zaradi svoje lege in bogate 
narave tudi dobre turistične potenciale v zdraviliškem 
turizmu, ribarjenju na Krki ali Kolpi, pohodništvu itd.. V 
2015 je bilo v tej regiji zabeleženih skoraj 380.000 preno-

čitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (37 %) pa 
je predzadnja. 

Regija  
Jugovzhodna Slovenija

REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Število družb.............................................................. 2.581

Povp. št. zaposlenih po del. urah.................... 27.617

Število podjetnikov ................................................ 3.676

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ...............................................................3.000

Število zadrug ................................................................. 24

 Povp. št. zaposlenih po del. urah .......................569

Število hitrorastočih podjetij ................................. 398

Delež  hitrorastočih podjetij ................................ 6,5%

Stopnja registrirane brezposelnosti ..................10,9



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Dunja Wedam, Jošt Gantar, Christine Sonvilla, Andrej Tarfila

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 2.675 20.273
Število občin 21 212
Število prebivalcev 142.711 2.065.895
Število moških 72.044 1.025.125
Število žensk 70.667 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 5.478 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 46.551 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 5.510 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 58.415 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 7.754 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.583,01 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.035,66 1.030,16

Število podjetij 10.378 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 5.980 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 301.507 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 2.655 40.418

Število prihodov turistov 125.081 4.317.504
Število prenočitev turistov 400.742 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 2.860.721.274 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 1.670.832.771 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 18.604 19.576
Podatki za regijo Jugovzhodna Slovenija, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI
1. Črnomelj

2. Dolenjske Toplice

3. Kočevje

4. Kostel

5. Loški Potok

6. Metlika

7. Mirna

8. Mirna Peč

9. Mokronog - Trebelno

10. Novo mesto

11. Ribnica

12. Semič

13. Sodražica

14. Straža

15. Šentjernej

16. Šentrupert

17. Škocjan

18. Šmarješke Toplice

19. Trebnje

20. Žužemberk

Mestna občina Novo mesto
www.novomesto.si 

Površina (km2) ........................................................................................236
Število prebivalcev  .......................................................................36.435
Število zaposlenih oseb  ..............................................................21.739
Število samozaposlenih oseb  .....................................................1.229
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1149,06
Število podjetij  ..................................................................................3.007
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ........................................... 3.758.013

V sklopu Strategije razvoja turizma je Glavni trg osrednji 
element turistične osi, ki povezuje prihodnji Arheološki 
park s Hišo tehnološkega napredka. To je vmesni lprostor 
za doživetja, počitek, gostinsko ponudbo in nakup spo-
minkov. Največja investicija tega mandata je vezana rav-
no na obnovo tega dela mesta. Sočasno z infrastrukturno 
obnovo pa poteka tudi vsebinska prenova, ki vključuje 
iskanje novih investitorjev, najemnikov in stanovalcev v 
mestnem jedru. Tako bo nova podoba dobila tudi nove 
uporabnike in nove vsebine. Novi ponudniki storitve-
nih dejavnosti trgovine, gostinstva, kulture, IT storitev, 
podjetniških spodbujevalnikov, kreativnih centrov in 
co-working prostorov, ki jih v mestu še ni, bodo ponujali 
predvsem lokalne izdelke in storitve, zanimive za občane 
in predvsem obiskovalce. 

Pri oblikovanju mestnega jedra so številne priložnosti 
od investicije v infrastrukturo do vsebinske prenove in 
evidenca nepremičnin, naselitev novih stanovalcev in 
iskanje novih najemnikov lokalov, pa do razširitve prire-
ditvene in turistične ponudbe, ki bo pozitivno vplivala 
na kakovost življenja prebivalcev in bo privlačna za tuje 
obiskovalce. Razvila se bo tudi enotna celostna podoba 
mestnega jedra.. Večjih ovir ne vidijo, razen nekoliko toge 
zakonodaje za  področje varovanja kulturne dediščine. 
Seveda pa je vedno velik izziv zagotavljanje finančnih 
sredstev za projekte, kot je razvoj mestnih jeder.

Trenutno je zaposlena ena oseba kot koordinator 
mestnega jedra, z razvojem mesta bo angažiran še me-
stni manager.

Občina Novo mesto sodeluje s sosednjimi občinami na 
družbenem in turističnem področju, vendar premalo. 
Občine so se s časom preveč zaprle same vase. Povezu-
jejo se na različnih nivojih, tudi preko skupnih občinskih 
služb kot je Medobčinski inšpektorat. Pomembno vlogo 
pri povezovanju v regiji imata Razvojni svet regije ter 
Razvojni center Novo mesto. Imajo partnerstva, v katerih 
želio vzpostaviti več interakcij na področju gospodarstva 
in turizma. 

Trenutno največ aktivnosti in pozornosti v občini usmer-
jajo v tri projekte, ki bodo prispevali k razvoju in kvaliteti 
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življenja v mestu ter bogatitvi turistične ponudbe: pre-
nova Glavnega trga, pokritje Veledroma v Češči vasi ter 
izgradnja Arheološkega parka Situla.

Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof ) bo 
Novemu mestu omogočil postati pomembna turistična 
destinacija na področju trženja arheološke dediščine.

Interesi gospodarstva so vključeni v občinske razvojne 
dokumente in proračun (infrastrukturni objekti, prostor-
ska politika itd.). V začetku leta 2017 so občine JV regije 
skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto ustanovile 
Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI) tudi na pobudo 
največjih gospodarskih družb, ki uspešno delujejo doma 
in v tujini. Majhna in srednje velika podjetja pogosto 
premalo vlagajo v razvoj in raziskave, saj so jim težje do-
stopni centri znanja. Program predvideva tudi izobraže-
vanje mladih na področju robotike in njihovo vključevanje 
v različne robotske projekte.

Podporno okolje za rast podjetništva in nastanek delov-
nih mest zagotavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o., 
katerega soustanoviteljica je tudi Mestna občina Novo 
mesto. Tu izvajajo podjetniška svetovanja in izobraževa-
nja, omogočajo pridobitev ugodnejših bančnih kreditov in 
garancij za razvoj podjetništva. Za mlade in delodajalce 
je na voljo tudi štipendijska shema, prostori za zagon 
startup-ov, coworking ter najem sejnih dvoran. Nudi tudi 
pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije in poslovnih 
načrtov. Razvojni center Novo mesto d.o.o. bo v sode-
lovanju z občinami iz regije predvidoma aprila že 18. 
leto zapored objavil razpis ugodnih posojil in garancij iz 
sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko. 

Upravičenci bodo mikro in male gospodarske družbe 
in samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi, 
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji, društva in socialna podjetja. Številne možnosti za 
podjetniško rast nudi tudi Podjetniški inkubator Podbre-
znik (pip), kjer lahko podjetnik v urejenem poslovnem 
okolju začne svojo dejavnost v sodelovanju z mentorji in 
svetovalci.

Infrastruktura inkubatorja je podprta s podjetniškimi pro-
grami in dogodki, ki so namenjeni različnim ciljnim skupi-
nam. Potencialnim podjetnikom so tako na voljo indivi-
dualna svetovanja, startup vikendi, mentorski programi, 
mladim podjetjem izobraževanja, mreženja, predstavitev 
dobrih praks ... Podjetniški inkubator Podbreznik nudi 
kvalitetno podporo podjetjem v prvih letih poslovanja in 
je pravo mesto za nova, inovativna podjetja. 

Občina Novo mesto je tudi prostor za številne dogod-
ke športne ali kulturnih vsebin. (Pohod po Slakovi poti)  
Novomeški poletni festival klasične glasbe prinaša 
bogat izbor vrhunskih koncertov na različnih prizoriščih v 

mestnem jedru. Praznik situl je festival železnodobnega 
življenja in kulinarike, posvečen izjemnim spomenikom 
– situlam, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev. 
Prvi konec tedna v juliju Glavni trg postane oder čudes, 
spektakla, ognja, velikih opernih zgodb, obešenjaškega 
kabareta, plesa, predstav in glasbe. 

Tradicionalno mednarodno tekmovanje v skokih v vodo s 
Kandijskega mostu poteka prvo soboto v septembru. Ob 
skokih se v mestu ves vikend dogajajo številne športne, 
kulturne in družabne prireditve.  Dolenjsko Martinovanje 
na Glavnem trgu je tradicija ter edinstven enološki in kuli-
narični dogodek, ki ga v sodelovanju z gostinci pripravlja-
jo dolenjski vinogradniki. 

Sodelovanje in dialog s starejšimi občani in invalidi spod-
bujajo s sofinanciranjem programov nevladnih organi-
zacij.  Programe izvajajo društva upokojencev ter ostale 
nevladne organizacije na področju socialnega varstva. 
Brezposelne osebe vključujejo v programe javnih del. 
Občani so posebej pozorni na stanje javne infrastruk-
ture. Pogosto se pobude nanašajo tudi na spremembo 
voznega reda mestnega potniškega prometa in uvedbo 
novih relacij.
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Občina Črnomelj
www.crnomelj.si

Površina (km2) ........................................................................................340
Število prebivalcev  ........................................................................14.310
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 3.276
Število samozaposlenih oseb  ........................................................628
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  898,43
Število podjetij  ...................................................................................1.044
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 208.552

Na nivoju občine Črnomelj je razvoj mestnega jedra 
opredeljen v strateškem delu OPN-ja. V pripravi je Stra-
tegija razvoja občine Črnomelj. Mestno jedro bo spod-
budilo gospodarsko rast in delovna mesta, pa tudi razvoj 
turizma v občini v povezavi s kulturno dediščino. Obnova 
mesta brez programskih vsebin, ki omogočajo revitali-
zacijo mestnega jedra, je neučinkovita, zato je potrebno 
oboje usklajevati.

Za fizično obnovo starih mest je potrebno zagotavljati 
precejšnja finančna sredstva, ki jih največkrat ni. Kot do-
datno finančno breme se kažejo tudi visoki stroški arhe-
oloških raziskav, ki so obvezne pri obnovi talnih površin 
v mestnih jedrih z arheološkimi ostalinami. Te stroške 
morajo, poleg vseh ostalih obveznosti, pokrivati občine 
same. Lastniki stavb v mestnem jedru so tudi izven ob-
čine Črnomelj, znotraj le-te pa so pogosto tudi socialno 
šibki, zato tudi finančno ne zmorejo financirati obnove 
stavb. Kljub zgrajeni obvoznici in naporom občine, da bi 
se država odločila za prekategorizacijo regionalne ceste, 
ki teče skozi jedro,  na lokalni nivo, se to premika zelo 
počasi. 

V sklopu del in nalog občinskega urbanista področje 
vsebin mestnega jedra pokriva ena oseba, po potrebi pa 
še ostali sodelavci ali zunanji izvajalci.

S sosednjo občino Metlika sodelujejo z izmenjavo dobrih 
praks. Urbanistka Občine Črnomelj je članica komisije za 
urejanje mestnega jedra Metlike in na ta način prenaša 
oz. dopolnjuje strokovno prakso med mestoma. Občina 
Črnomelj je članica neformalnega združenja TCM, kjer si 
z ostalimi članicami izmenjuje bogate izkušnje pri delu za 
oživitev mestnih jeder.

Pobrateni so z mestom Duga Resa iz Hrvaške, občino 
Negotino iz Makedonije ter občinama Antillo in Terzo 
d'Aquileia iz Italije. Pri izvedbi skupnega projekta z mes-
tom Jastrebarsko in občino Metlika so pridobili bogate 
izkušnje, ki jih bodo uporabili pri načrtovanju vsebin.

Med  pomembnimi projekti je projekt »Mestne muzejske 
zbirke« na ulici Mirana Jarca v Črnomlju,  s katerim so 
zaključili obnovo objektov v lokalni lasti in dali poudarek 
kulturi, saj so ulico simbolično poimenovali Ulica kulture. 

Gre za obnovo rojstne hiše pesnika Mirana Jarca, ki je 
kulturni spomenik lokalnega pomena. V njem je mestna 
muzejska zbirka, ki obiskovalca popelje skozi čas in živ-
ljenje Črnomaljcev. 

Srečanja gospodarstvenikov na občini in ugotavljanje 
potreb gospodarstva pripravljajo enkrat letno. Oblikujejo 
se tudi posamezni odbori , kadar gre za ureditev poslov-
nih con. Občina Črnomelj ima posluh za potrebe pod-
jetij in to izvaja s pripravami prostorskih aktov glede na 
podjetniške pobude. Poleg  tega v okviru svojih pristoj-
nosti sodelujejo s podjetniki pri zagotavljanju ustrezne 
infrastrukture za razvoj in podporo podjetjem.

V letu 2017 so izvedli Projekt »Izgradnja ekonomsko po-
slovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. 
del« in  Projekt  Prenova ekonomsko poslovne infrastruk-
ture v poslovni coni Majer.

V občini že več let subvencionirajo obrestne mere, za 
kar vlada veliko zanimanje. V občinskem podjetniškem 
inkubatorju deluje tudi coworking. Na voljo so tri  lokacije 
oziroma poslovni prostori, s katerimi upravlja Razvojno in-
formacijski center Bele krajine. Za delovanje podjetniške-
ga inkubatorja zagotavljajo sredstva vse tri belokranjske 
občine, od tega 50%  občina Črnomelj, ki preskrbi tudi 
investicijska sredstva za vzdrževanje poslovnih prosto-
rov.  V okviru regijskega povezovanja imajo štipendijsko 
shemo za območje Črnomlja, ki jo izvaja Razvojni center 
Novo mesto. Omogočajo tudi sofinanciranje stroškov 
investicijske in razpisne dokumentacije in subvencionira-
nje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj. Tudi 
Garancijsko shemo izvaja Razvojni center Novo mesto 
v sodelovanju z vključenimi občinami.  Sodelujejo pri 
zagonu projekta Center razvoja, raziskav in inovacij Ju-
govzhodne slovenije  (CRRI) in zagotavljajo dogovorjena 
sredstva za planirane aktivnosti.

V Črnomlju poteka najstarejši folklorni festival v Sloveniji, 
Jurjevanje v Beli krajini, ki je preplet tradicije s sodob-
nostjo. Za oživitev mestnega jedra Občina Črnomelj po 
vzoru neformalnega združenja TCM letno organizirajo tri 
prireditve, ki v mestno središče privabijo obiskovalce. Po-
leg tega je v mestnem jedru tudi sicer pestro dogajanje s 
številnimi predavanji, razstavami, delavnicami in koncerti.

Občani opozarjajo na omejitve v prostorskih aktih (OPN) 
za širitev  ali zasnovo nove načrtovane dejavnosti (turi-
zem, kmetijstvo,…). Opozorila se tudi nanašajo na ure-
jenost mestnega jedra, kulturnih spomenikov in druge 
dediščine tako v državni, lokalni in zasebni lasti.
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Občina Dolenjske Toplice
www.dolenjske-toplice.si 

Površina (km2) .........................................................................................110
Število prebivalcev  ..........................................................................3.435
Število zaposlenih oseb  ...................................................................548
Število samozaposlenih oseb  .........................................................124
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 917,80
Število podjetij  ...................................................................................... 245
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  24.903

Občina Dolenjske Toplice se nahaja na zahodnem robu 
novomeške pokrajine. Središče občine je naselje Do-
lenjske Toplice, ki nosi ime po izvoru termalne vode. 
Na zahodu jo omejuje Kočevski Rog, na jugu sega do 
belokranjskih vrat, ki jo ločijo od Bele krajine. Osamelec 
Ljuben in širok pas gozda razmejujeta občino od no-
vomeške pokrajine na vzhodu, proti severu pa občino 
omejuje strmi rob Ajdovske Planote. Danes so Dolenjske 
Toplice prostor zdraviliškega, wellness in kongresne-
ga turizma ter območje neokrnjene naravne in bogate 
kulturne dediščine. Gonilna sila zdraviliškega in wellness 
turizma so Terme Krka, ki tu delujejo že skoraj štirideset 
let. Najnovejša pridobitev je Kulturno kongresni center.

Občina nima sprejete strategije razvoja. V občini je pove-
zanih 29 naselij, nobeno od teh nima statusa mesta. 

Z dvema sosednjima občinama imajo ustanovljeno Me-
dobčinsko redarstvo in inšpektorat. Trenutno se na ob-
močju večjih občin izvaja kohezijski projekt na področju 
vodooskrbe, kjer je sosednja občina vodilni partner. Sicer 
sodelujejo pri zadevah skupnega pomena, predvsem 
v javnih zavodih in javnih podjetjih, ki so ustanovljena 
na območju večjih občin. Redno sodelujejo posamezne 
strokovne službe občinskih uprav. 

Občina ima podpisani dve listini o pobratenju: Tuhelj iz 
Hrvaške in Rekovac iz Srbije.

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine je namenjen 
reševanju problematike oskrbe s pitno vodo. V okviru 
projekta se izvaja nadgradnja in hidravlična izboljšava 
obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih 
prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev 
novih vodnih virov in s tem zagotovitev varne ter zdrave 
oskrbe s pitno vodo.

Pri prostorskem načrtovanju in izgradnji javne infrastruk-
ture sledijo potrebam gospodarstva. Vključeni so v regij-
sko garancijsko in štipendijsko shemo. Preko Razvojnega 
centra neposredno subvencionirajo obresti za posojila 
in sofinancirajo inovativne rešitve v podjetjih. Subven-
cionirajo tudi nove zaposlitve. Zainteresirani podjetniki 
začetniki imajo možnost vstopa v podjetniški inkubator, 
prav tako je na razpolago prostor za coworking.  

S kulturnimi prireditvami obeležujejo državne praznike 
in pomembne obletnice ter praznik občine v juliju. Vse 
leto pripravljajo številne kulturne prireditve na prostem 
(letni kino, koncerti, pogovorni večeri). Na ploščadi pred 
sedežem občine je enkrat mesečno organiziran sejem 
z mešanim blagom ter vsako soboto tržnica, na kateri 
se predstavljajo lokalni pridelovalci. V mesecu juliju je v 
okviru praznovanja praznika občine (22.7.) organizirana 
tudi največja turistična prireditev Topliška noč. V spomla-
danskem času je tradicionalno organizirana razstava ve-
likonočnih dobrot ter v oktobru v okviru prireditve Praznik 
topliškega jabolka: razstava jedi iz jabolk ter tekmovanje 
v pripravi jabolčnega zavitka. V avli sedeža občine redno 
pripravljajo tematske razstave in razstave umetniških del.

Na območju občine delujejo številna društva, ki izvajajo 
programe športa in kulture. Občina sofinancira programe 
športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter društev, 
ki jih ustanovijo posebne skupine (invalidi, starejši…). 
Predšolskim in šolskim otrokom preko OŠ sofinancirajo 
dodatne programe. Brezposelnim osebam omogočajo 
vključitev v programe javnih del.  
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Občina Metlika
www.metlika.si

Površina (km2) ........................................................................................ 109
Število prebivalcev  ......................................................................... 8.355
Število zaposlenih oseb  ................................................................2.510
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 301
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  863,10
Število podjetij  ......................................................................................568
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  203.496

Metlika ima burno in zanimivo zgodovino. Nikoli ni bila 
bogato mesto, ker ni utegnila obogateti. Pritiskali so jo 
sovražni vpadi, vojne, požari, bolezni in davki, ki so jih 
nalagali vsi mogoči oblastniki. Ozemlje, kjer stoji Metlika, 
je bilo poseljeno že v prazgodovini in antiki.

Metlika je doživela velik napredek po drugi svetovni vojni 
z razvojem industrije. Ustanovili so tudi moderno vinsko 
klet in tako postali vinarsko središče Bele krajine. V Met-
liki delujejo tudi Belokranjski muzej, Slovenski gasilski 
muzej in Ljudska knjižnica. V mestu obratuje tudi tekstil-
na šola. V občini je povezanih 14 krajevnih skupnosti   s 
številnimi naselji. 

Občina nima dokumenta o strategiji razvoja občine. 
Zaskrbljujoče je odseljevanje prebivalstva, in prazna me-
stna središča  brez »življenja«, propadajoče stavbe, …

Občina Metlika spodbuja razvoj mestnega jedra s 
sofinanciranjem najemnin poslovnih prostorov ter s 
sofinanciranjem obnove fasad in streh stavb v mestnem 
jedru, kar pa še vedno  ni dovolj. V pripravi je projektna 
dokumentacija ureditve mestnega jedra in ta projekt 
vodi sodelavka na občini. Z občinami Regije JVZ Slove-
nije sodelujejo, predvsem pa z obema belokranjskima 
občinama, saj potekajo redna srečanja županj in župana, 
skupaj se prijavljajo na evropske projekte. Sodelujejo tudi 
s sosednjimi občinami na Hrvaškem (prijave na evropske 
projekte in ostalo sodelovanje).

Občina ima podpisana pobratenja z  občinami Wagna v 
Avstriji, Ronchi dei Legionari  v Italiji, in občino Ozalj na 
Hrvaškem.

V zadnjih letih so izvedli številne projekte, ki so pomemb-
ni za občino in prebivalce (obnova in dograditev vrtca 
Metlika, izgradnja dislocirane enote Doma starejših Met-
lika, obnova ceste in izgradnja pločnika v naselju Grm, 
izgradnja komunalne infrastrukture v naseljih Radovica, 
Gradac, Bušinja vas, komunalno opremljanje poslovnih 
con, investicije v Zdravstveni dom Metlika,…)

Gospodarstvu so zagotovili komunalno opremljene 
poslovne cone. Omogočajo pa tudi subvencioniranje 
obrestnih mer, prispevajo tudi sredstva za plačilo stro-

škov prijav na državne in evropske razpise, sofinancirajo 
nastope na sejmih in razstavah, subvencionirajo stroške 
najemnim za poslovne prostore, pa tudi  stroške nakupa 
zemljišč in komunalnega prispevka. Sofinancirajo tudi 
štipendije in zagotavljajo garancije za kredite, ker sodelu-
jejo v regionalni garancijski in štipendijski shemi. Sofi-
nancirajo tudi izobraževanje članov Obrtne podjetniške 
zbornice Metlika. V okviru programa Pokolpje sofinanci-
rajo podjetniški inkubator. 

Med dogodki poudarjajo Vinsko vigred v Beli krajini, to je 
tradicionalni tridnevni vinski festival. Jeseni pripravljajo 
tudi dogodek Darovi jeseni (oktober), in tradicionalne 
poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad. Z občani 
sodelujejo na zborih krajanov krajevnih skupnosti, občnih 
zborih društev, pripravljajo tudi javne obravnave v zvezi z 
občinsko zakonodajo, srečanja z obrtniki in županovo uro 
vsak drugi torek…

Občani opozarjajo na cestno in okoljsko problematiko, …
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Občina Mirna
www.mirna.si

Površina (km2) ............................................................................................31
Število prebivalcev  ......................................................................... 2.576
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 723
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 109
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  955,05
Število podjetij  ......................................................................................208
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................. 76.442

Naselje Mirna nima klasičnega krajevnega jedra, zato so 
se lotili izdelave urbanističnih zasnov, ki bodo podlaga za 
kasnejšo realizacijo. Projekt je v fazi prostorskega načrto-
vanja. Pred nastankom občine Mirna je kraj zaostajal, saj 
ni bilo vlaganj v infrastrukturo. Nekatera naselja v občini 
nimajo kakovostne pitne vode iz javnega vodovodne-
ga omrežja (v letu 2015 so z uspešno prijavo na 8. javni 
poziv pridobili 866.500 EUR iz evropskega regionalnega 
sklada in izvedli 9 km novega vodovodnega omrežja v 
naseljih, ki niso imela dostopa do pitne vode iz javnega 
omrežja). Za ureditev mestnega jedra je ključno urediti 
obvoznico, saj središče kraja prečka regionalna cesta 
Sevnica-Trebnje. Potrebna sredstva za izgradnjo ceste 
je država uvrstila v svoje razvojne programe. Za Mirno in 
celotno mirnsko dolino bo to velika pridobitev. Še večja 
pridobitev pa bo pa za razvoj gospodarstva v občini, saj 
bodo podjetja v poslovni coni tako imela neposreden 
dostop do državne ceste in ne tako kot sedaj, ko ozka 
grla povzročajo prometne zamaške v središču Mirne.

V letu 2016 so komunalno opremili poslovno gospo-
darsko cono, s čimer smo pridobili 2,38 ha zemljišč za 
poslovni dejavnost;  območje so komunalno uredili s 
pomočjo sredstev iz evropskega regionalnega sklada v 
višini 505.000 EUR.

Občina želi zagotoviti ugodno poslovno okolje, kolikor je 
to v njeni pristojnosti in moči. Tako podjetnikom sofi-
nancirajo izobraževanja, omogočajo pridobitev garancij 
za najem kreditov in sofinancirajo poslovna svetovanja, 
poleg že omenjene gradnje poslovne cone. 

Občina Mirna je nosilka projekta Mreža postajališč za av-
todome po Sloveniji, v katerega je aktivno  vključenih 82 
občin (od tega so v projekt vključene tudi vse mestne ob-
čine), zunanji partnerji in podporniki. Projekt je edinstvena 
priložnost za promocijo Slovenije popotnikom z avtodomi 
prijazne destinacije. Trenutno je po evropskih standardih 
zgrajenih 152 postajnih mest na 53 postajališčih. Dolgo-
ročni cilj projekta je, da ima vsaka občina partnerica vsaj 
po eno ustrezno opremljeno postajališče, kjer popotnik 
z avtodomom lahko parkira in se oskrbi s svežo vodo ter 
izprazni sive sode.

V okviru projekta se Slovenija in vse občine partnerice s 
svojo ponudbo predstavljajo na sejmih avtodomarstva v 
tujini. Zaradi vedno večjega števila partnerjev v projektu 
so lahko posledično stroški sejemske promocije na ob-
čino partnerico nižji, kar pomeni, da se lahko udeležimo 
več sejmov, kot smo se jih v samem začetku projekta. 

Občina odlično sodeluje s sosedami in ostalimi občinami 
v dolenjski regiji. 

Med pomembnejšimi projekti je opremljanje podjetniško 
industrijske cone I. in II. faze s komunalno infrastrukturo 
ter priprave na pričetek izgradnje mirnske obvoznice, 
izgradnja športnega parka in rekreacijske površine s šte-
vilnimi sprehajalnimi potmi in športnimi igrišči.

V letu 2018 bo športni park pridobil še: pump track, 
motorični poligon, rusko kegljišče, učilnico na prostem in 
drsališče na umetni podlagi.  

Občina organizira vsakoletno srečanje župana in gospo-
darstvenikov v decembru ali januarju, kjer teče pogovor 
o aktualnih temah in potrebah podjetij. Za podjetništvo in 
malo gospodarstvo so na razpolago prostori za podje-
tniške začetnike (inkubator, coworking,), Med drugimi 
oblikami pomoči pa je ponudba kratkoročnih posojil, 
izdajanje garancij za pridobitev kreditov in subvencije.

Vse oblike potekajo v sodelovanju z Razvojnim centrom 
Novo mesto d.o.o., s katerim imajo sklenjeno pogodbeno 
sodelovanje za podjetnike s sedežem v Občini Mirna.

Občina pripravlja ali prek javnih razpisov sofinancira 
različne kulturne ali športne prireditve, ki jih organizirajo 
domača društva na področju kulture, športa, otroške in 
mladinske dejavnosti, prireditev ter socialnega in zdra-
vstvenega varstva. 

Dogodki poskrbijo za pestro dogajanje v občini za različ-
ne starostne skupine in potrebe občanov. Vsa društva se 
trudijo, da se lahko vsi občani aktivno vključujejo v njiho-
ve dejavnosti, kar uspešno dokazujejo s velikim obiskom 
na prireditvah, tako športnih, kulturnih in dobrodelnih. V 
znak podpore dobrodelnosti so mirnski prostovoljci že 5. 
leto zapored organizirali Dobrodelni tek po Trimmigo, kjer 
v sodelovanju z občino ter s Šolskim skladom Osnovne 
šole Mirna zbirajo sredstva za pomoč socialno šibkejšim. 
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Občina Mirna Peč
www.mirnapec.si

Površina (km2) ...........................................................................................48
Število prebivalcev  .........................................................................2.956
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 255
Število samozaposlenih oseb  .........................................................118
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  896,72
Število podjetij  .......................................................................................132
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................. 25.637

Ob nekdanji cesti med Ljubljano in Zagrebom, v sre-
dnjem delu doline reke Temenice, se je razvilo naselje 
Mirna Peč, ki je danes upravno in politično središče 
Občine Mirna Peč. 

Zgodovinski viri Mirno Peč prvič omenjajo 1135. leta, kot 
prafaro pa leta 1228. Novo mesto je po cerkveni jurisdik-
ciji spadalo podnjo. Pred drugo vojno so tu iskali zlato 
tele. Sklepamo lahko, da so v predkrščanskem času 
častili boga Mitro. Domačini so v preteklosti občasno pri 
oranju naleteli na različne najdbe, predvsem lončevino. 
Našli pa so tudi zlat in bakren rimski denar. 

Kasneje, od srednjega veka naprej, je bil razvoj naselja 
odvisen od pomembne trgovske poti od Ljubljane proti 
Suhi krajini, Karlovcu, Zagrebu, o čemer so govorile 
številne trgovine in furmanske gostilne. Železnica je bila 
zgrajena na terasi severno od Mirne Peči leta 1894.

Med obema svetovnima vojnama je Mirna Peč slovela 
po živinskih sejmih. Z izgradnjo železnice leta 1894 in 
kasneje hitre ceste Ljubljana-Zagreb pa je kraj obtičal v 
prometnem zatišju, vendar je gospodarski razvoj po letu 
1999, ko je Mirna Peč postala občinsko središče, zopet v 
porastu.

Občina Mirna Peč nima posebnega razvojnega doku-
menta, v občinskem aktu pa je predviden razvoj mestne-
ga jedra. Predvsem pričakujejo, da bo to ustvarilo pogoje 
za gospodarsko rast in delovna mesta, in spodbudilo 
razvoj turizma v občini v povezavi s kulturno dediščino. 
Gospodarstvo je na prvem mestu, čeprav je vse skupaj 
povezano s turizmom in kulturno dediščino Trenutno 
urejajo kompleks muzeja (muzej Toneta Pavčka in Lojze-
ta Slaka).

Mirna Peč je podeželska občina, kjer ni jedra oz. je 
izgubilo svoj pomen, jedro je izven starega dela. Sedaj 
se ukvarjajo s starimi stavbami (sofinanciranje fasad), tr-
govinska dejavnost - s  tem tudi obnova mestnega jedra. 
Pridih kulturne dediščine – urejanje trga ob cerkvi, kjer je 
stara šola, v kateri bo muzej (Pavček, Slak).

Ne načrtujejo posebnega delovnega mesta za osebo, ki 
bo usklajevala aktivnosti v mestnem jedru. Zakon predvi-

deva zaposlitev urbanista, Mirna Peč pa je majhna občina 
in si ne more privoščiti urbanista, čeprav bi bil zelo do-
brodošel za planiranje. Imajo  svetovalca po pogodbi in 
pomoč univerze (študenti primerne stroke). 

Sodelovanje s sosednjimi občinami ocenjujejo kot zelo 
dobro. Imajo tudi skupno občinsko upravo (redarstvo, 
inšpekcije), tako, da določene projekte izvajajo skupaj. 
Povezujejo se z: Žužemberkom, Stražo, Trebnjem, Do-
lenjskim Toplicam, Kočevjem, Dobrim  Poljem.  Vpra-
šanje oskrbe s pitno vodo pa urejajo s Suho Krajino, 
kjer vključujejo tudi  kohezijski sklad in naložbe v lepšo 
prihodnost.

Za podporo gospodarstvu se razvija industrijska cona ob 
avtocesti s priključno cesto v Mirno Peč.

Interese gospodarstva predvsem na področju infrastruk-
turnih objektov in prostorske politike  itd. vključujejo 
v občinske dokumente. Omogočili pa so tudi olajšavo 
gospodarstvenikom pri komunalnem prispevku  v višini 
41%. To je kot državna pomoč, s strani Mirne peči. Malim 
podjetjem zagotavljajo prostore za podjetniške začetnike 
(inkubator, coworking,) Ponujajo tudi garancije namesto 
posojil in subvencionirane obrestne mere. 

Občina ima tudi vrsto kulturnih in športnih dogodkov, 
obeležujejo tudi praznik občine.

Želeli bi si  več sodelovanja z mladimi. So aktivni pri or-
ganizaciji kmečkih iger, ni pa sodelovanja na dnevni ravni. 
Športna in kulturna društva so zelo dejavna, zato občina 
omogoča tudi sofinanciranje. Postavili so nov objekt, 
športno dvorano. Za upokojence in različna društva in 
invalide prek razpisa zagotavljajo finančne vire. Za brez-
poselne pa organizirajo javna dela na področju vzgoje in 
izobraževanja ter urejanja javnih površin).
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Občina Mokronog-Trebelno
www.mokronog-trebelno.si

Površina (km2) ...........................................................................................73
Število prebivalcev  ..........................................................................3.015
Število zaposlenih oseb  ...................................................................488
Število samozaposlenih oseb  .........................................................135
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  907,20
Število podjetij  .......................................................................................184
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  37.079

Občina Mokronog-Trebelno spada med manjše sloven-
ske občine. Leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je del 
Upravne enote Trebnje. Občino sestavlja 43 naselij, 

Občina je pred leti sprejela dokument vizije razvoja v 
kateri je zapisala, da bo »občino odlikovalo razvito go-
spodarstvo. Ob industriji bodo delovna mesta zagotavljali 
podjetništvo in obrt, turizem ter dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah. Lepo bivalno okolje, prijaznost do mladih družin 
ter infrastrukturna urejenost bodo ustvarjale prijetno 
bivalno okolje. Občina bo v okviru skupnih projektov na 
področju turizma, varovanja okolja, prometnih povezav in 
infrastrukture sodelovala predvsem s sosednjimi občina-
mi v Mirnski dolini.« Drugi razvojni dokument je name-
njen turizmu v povezavi s kulturno dediščino. Znotraj 
tega je načrtovano tudi vaško jedro. 

Trenutno je v ospredju gradnja Športnega centra Trebel-
no.

Občina tesno sodeluje z Razvojnim centrom Novo mesto, 
ki skrbi za izvajanje programa regionalnega razvoja in 
spodbujanje podjetništva v Regiji Jugovzhodna Slovenija. 

V občini pripravljajo dogodke in prireditve kot npr. »(ah), 
TE ORGLICE« v mesecu februarju, »Apel podobo na 
ogled postavi« v decembru, »Kresna noč« v mesecu 
juniju. Vsako tretjo soboto v mesecu je kramarski sejem, 
praznik občine pa slavijo v marcu  Veliko manjših priredi-
tev organizirajo zelo dejavna društva v občini.

Občina Semič
www.semic.si

Površina (km2) .........................................................................................147
Število prebivalcev  ......................................................................... 3.786
Število zaposlenih oseb  ................................................................1.200
Število samozaposlenih oseb  ......................................................... 151
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 840,82
Število podjetij  .......................................................................................215
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................ 66.488

Stari Slovani so se proti koncu 6. stoletja ustavili v Beli kra-
jini in naselili tudi področje današnjega Semiča, kjer se je 
skozi vso zgodovino izmenjalo veliko zavojevalcev, Rimljani 
in še posebej Turki v 15. in 16. stoletju. Kasneje so na ozem-
lju zavladala zemljiška gospoda, uporni duh prebivalcev 
pa se je odražal v kmečkih uporih, zadnji je bil leta 1848. 
Semič je bil z Belo krajino aprila 1941 vključen v italijansko 
okupacijsko področje, tLjubljansko pokrajino. Italijani so 
prišli v Semič 26. aprila 1941. Odporniško gibanje se je za-
čelo kmalu in 30. oktobra 1941 so na Smuku ustanovili Prvo 
belokranjsko četo, že 28. oktobra 1941 pa Semiško četo (na 
ta dan praznujemo občinski praznik). Po kapitulaciji Italije 
so se v Semiču namestili partizani. 

Po vojni sta se pričeli obnova in izgradnja kraja, ki je v nas-
lednjih desetletjih ponovno vsestransko zaživel predvsem 
z razvojem tovarne Iskre (1. april 1951). Leta 1952 je bilo 
ustanovljeno mizarsko podjetje, 15. septembra 1946 lovsko 
društvo, aprila 1952 so se krajevni ljudski odbori združili v 
občino, julija 1954 so obnovili planinski dom na Mirni gori 
(1942 so ga požgali Italijani).

Semič doživlja nov polet v razvoju, odkar je leta 1995 zopet 
postal samostojna občina. Zadnja leta se občina razvija 
tako, kot se je koncem 19. stoletja.

Občina Semič ima strateški razvojni načrt. V okviru tega 
razvijajo trško jedro, kjer so povečali število uporabnih bi-
valnih prostorov v obstoječih stavbah starega dela Semiča 
ter uredili večje števila parkirnih prostorov.

Urejeno trško jedro z izboljšano infrastrukturo bo prispe-
valo h gospodarski rasti in novim delovnim mestom. Prav 
tako je pomembna izgradnja infrastrukture medobčin-
skega pomena predvsem pa cestna povezava v okviru 3. 
razvojne osi in električna povezava Črnomelj - Kočevje za 
večjo zanesljivost energetske oskrbe. Med cilji, ki jih želijo 
uresničiti, je tudi modernizacija železniške proge Ljublja-
na – Novo mesto – Metlika, saj  bo izboljšala pogoje za 
poslovanje podjetij.

Razvoj turizma v občini v povezavi s kulturno dediščino 
je trenutna prioriteta. Začeli so z obnovo muzejske hiše v 
Semiču, v kateri bodo postavili sodobno razstavo Narava 
Bele krajine, v letu 2019 bodo nadgradili kraško učno pot 
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ob reki Krupi in ustrezno uredili dostope do dediščine ter 
skupaj s partnerji na projektu Misterion (Interreg Slo Hr) 
razvili nov čezmejni produkt, ki bo generiral tudi kakšno 
novo delovno mesto v občini.  

Dobro sodelujejo z belokranjskimi občinami pa tudi širše 
na področju turizma.  Namenjajo proračunska sredstva za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva ter spodbuja-
nje razvoja kmetijstva in podeželja v občini.

Z občinama Črnomljem in Metliko, so sodelovali v obsež-
nem skupnem projektu »Trajnostna oskrba prebivalstva s 
pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«. Županji 
in župan vseh treh občin se nekajkrat letno srečujejo, kjer 
obravnavajo teme, ki so skupne vsem trem občinam oziro-
ma pomembne za razvoj celotne Bele krajine.

Občina sodeluje tudi v drugih Projektih kot npr. Misteri-
on – Doživetje skrivnosti voda v sklopu Programa Interreg 
Slovenija – Hrvaška. Investicijski projekt Občine Semič 
vključuje obnovo in ureditev muzejske hiše v Semiču z ure-
jeno interaktivno razstavo naravne dediščine Bele krajine 
ter ureditev kraške učne poti, vključno z gradnjo viseče brvi 
čez reko Krupo. 

Za spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva je 
občina sprejela vrsto ukrepov: od subvencij obrestnih mer 
za dolgoročne kredite; subvencioniranje priprave vlog na 
javne razpise. Na voljo so sredstva za najem ugodnih kredi-
tov preko garancijske sheme in sredstva štipendij preko 
štipendijske sheme. Sredstva namenjajo tudi za nagraje-
vanje inovatorjev. Uvedli so 100 % oprostitev komunalnega 
prispevka za gradnjo poslovnih objektov;  in znižali ceno 
zemljišč za gradnjo poslovnih objektov  pod ugodnimi 
pogoji. Sofinancirajo delovanje podjetniškega inkubatorja 
Bela krajina. 

Osrednja turistično etnološka prireditev je »Semiška 
ohcet«, ki se odvija zadnji vikend v avgustu. Prireditev 
prikazuje stare običaje, prepletene s tradicionalno kulina-
riko kraja.  Odmevnejše prireditve v občini so še: Razstava 
drobnice (v juniju), Razstava konj (v septembru), Praznova-
nje jeseni (v začetku novembra), tradicionalno ocenjevanje 
medu (okt., nov.), Štefanje – blagoslov konj (26.12.). Kulturne 
prireditve in razstave potekajo skozi vse leto, saj imajo za to 
odlične pogoje v Kulturnem centru. 

V okviru Kulturnega centra Semič se izvajajo različni 
programi za vse starostne skupine (razne delavnice v času 
počitnic). Občina objavlja tudi razpis za podporo dejavnosti 
športnih in kulturnih društev, financirajo izvajanje programa 
pomoč na domu za starejše občane,  program družinski 
pomočnik.  Za brezposelne osebe pa sofinancirajo tri 
programe javnih del; in enkratno denarno pomoč ob izgubi 
zaposlitve.

Občina Šentjernej
www.sentjernej.si

Površina (km2) .......................................................................................... 96
Število prebivalcev  ..........................................................................7.109
Število zaposlenih oseb  ................................................................1.594
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 327
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................ 1050,57
Število podjetij  ......................................................................................467
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  144.077

V letih 1546-1547 je v Šentjerneju služboval župnik Pri-
mož Trubar. V povesti ''Bajke in povesti o Gorjancih'' je te 
kraje slikovito opisoval pisatelj Janez Trdina. Občina ima 
kar nekaj ohranjenih srednjeveških gradov, kot so Gracar-
jev turn, Vrhovo, Prežek. Šentjernej je znan po pridelavi 
cvička, po tradicionalnih konjskih dirkah, po žegnanju 
konj na štefanovo, koledovanju ter po Jernejevem – 
prazniku občine ob godu sv. Jerneja konec avgusta. V 
zavetni šentjernejski dolini pod Gorjanci stoji kartuzijanski 
samostan Pleterje. 

Občino Šentjernej sestavlja 58 naselij. V načrtu je ohrani-
tev mestnega jedra, izključitev prometa iz središča mesta 
in  prometna razbremenitev. 

Priložnosti mestnega jedra so v izboljšanju infrastruk-
ture, gospodarski rasti in delovnih mestih. Pričakujejo 
pospešen razvoj turizma v občini v povezavi s kulturno 
dediščino, pri tem je izgradnja obvoznice nujen pogoj za 
gospodarsko rast.

V mestnem jedru načrtujejo povečanje turističnih  kapa-
citet v najstarejšem delu kraja.  Šentjernej je pobraten s 
srbskim mestom Svrljig. 

Na srečanjih z gospodarstveniki ugotavljajo njihove pot-
rebe in jih vključujejo v občinske razvojne dokumente in 
proračun (infrastrukturni objekti, prostorska politika itd.). 
V občini širijo industrijsko. Pri načrtovanju sodelujejo z 
Razvojnim centrom.

V občini in njenih naseljih pripravljajo številne kulturne 
prireditve, praznovanje novega leta, in občinskega pra-
znika, vsak drugi teden poteka sejem, predstavniki različ-
nih društev pa v kulturnem centru organizirajo dogodke..

Športna in kulturna društva lahko kandidirajo na razpisa-
na sredstva za njihove programe, prav tako tudi starejši 
občani-društvo upokojencev.  Za brezposelne osebe pa 
potekajo javna dela.

Občani so kljub temu premalo vključeni v odločitve obči-
ne, premalo je razprav, in premalo vključevanja.
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Občina Žužemberk
www.zuzemberk.si 

Površina (km2) ........................................................................................ 164
Število prebivalcev  ......................................................................... 4.622
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 723
Število samozaposlenih oseb  .........................................................231
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  886,12
Število podjetij  ......................................................................................263
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................. 49.103

Žužemberk leži na obeh straneh reke Krke, ob križišču 
cest Ivančna Gorica-Črnomelj in Novo mesto ter Treb-
nje-Dvor-Kočevje. Je prestolnica Suhe krajine, ki sega od 
Muljave do sv.Petra, Brezove Rebri in Dobrniča. Nase-
lje, iz katerega se je razvil srednjeveški trg Žužemberk, 
je imelo že svojo zgodovino, saj so te kraje naseljevali 
že Iliri in Kelti, Rimljani pa so speljali skozi pomembno 
rimsko cesto. Današnje naselje se je razvilo ob gradu, po 
katerem je Žužemberk dobil tudi svoje ime. Ker so na bli-
žnjem griču, imenovanem Einsenberg (današnja Zafara), 
kopali železovo rudo, so grad poimenovali Seinsenberg, 
domačini so to preoblikovali v Žužemberk. 

Žužemberk je v zadnjih letih ponovno oživel in s prazno-
vanji 600-letnice omembe trga Žužemberk in 1000-le-
tnice žužemberškega gradu so prinesli v kraj tudi nekaj 
srednjeveškega pridiha, saj so viteški turnirji s srednjeve-
ško tržnico turistična privlačnost, ki privabi v Žužemberk 
obiskovalce iz vseh koncev Slovenije. Občina povezuje 51 
naselij.

Občina nima pripravljene strategije, ker opravljajo sta-
tično sanacijo Žužemberškega gradu, potrebno pa je še 
dokončati gradnjo infrastrukture. 

Zaradi izjemne kulturne, naravne in nesnovne dediščine, 
povezane s samim centrom Žužemberka je razvoj trške-
ga jedra zelo pomemben. Ena od ovir je, da glavni pro-
met po regionalni cesti poteka skozi center. Trenutno se s 
projektom mestnega jedra ukvarja le občinski uradnik, ki 
pokriva prostorsko načrtovanje in urejanje javnih površin 
ter Turistično društvo Suha krajina, ki skrbi za turistične 
aktivnosti.

Sodelujejo z vsemi sosednjimi občinami, še posebno 
znotraj Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice 
in Krke ter z občinami v Združenju zgodovinskih mest 
Slovenije.

Sklenjena partnerstva so z občino Golubac iz Srbije, z 
mestom Pregrada iz Hrvaške in z občino Čachtice iz 
Slovaške.

Med pomembnejšimi projekti je kohezijski projekt Oskrba 
s pitno vodo Suhe krajine.

Za podporo gospodarstvu je najpomembnejše zagota-
vljanje ustrezne infrastrukture. Organizirajo tudi srečanja 
z gospodarstveniki in obrtniki. Pripravljajo dvojezično (slo, 
ang) brošuro Poslovne cone v Občini Žužemberk.

V občini potekajo kulturne prireditve Trški dnevi v 
Žužemberku, sejem, ki ga organizirajo vsakega 22.dne 
v mesecu in razstava suhokranjskih dobrot v mesecu 
februarju. Praznujejo tudi občinski praznik 15. julija. Trški 
dnevi so največja kulturno-turistično-etnološko-rekrea-
tivna prireditev, kjer se prepletata preteklost in sedanjost, 
temelji na praznovanju obletnice tiska pesnitve Janeza 
Fajtana Seisenbergensis Tumultus, ki je bila tiskana julija 
1560. Osrednji dogodek je Srednjeveški dan na Žužem-
berškem gradu. Dogodek bo v letu 2018 med 6. in 16. 
julijem. 

Občina razpisuje sredstva za podporo programov špor-
tnih in kulturnih društev, pa tudi za starejše občane in 
invalide v občini. Za brezposelne osebe RIC Novo mesto 
izvaja svetovanja.
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Tomo Jeseničnik, Domen Grögl, Thermana Laško, Andrej Tarfila

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko 
zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske 
doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo 
Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Tempo gospodarskega razvoja regije diktirajo velike go-
spodarske družbe, vse bolj uspešna pa so srednje velika 
in manjša podjetja. Savinjska prispeva 12 odstotkov BDP, 
45,2 % odstotkov regionalne BDV pa je ustvarila izvo-
zno naravnana industrija.  V regiji se vse bolj razvija tudi 
turizem kot panoga, saj ima na svojem območju sedem 
termalnih zdraviliških centrov in dva smučarska centra. 
Odlične so tudi možnosti za razvoj kmetijstva. Posebnost 
v regiji je tudi hmeljarstvo in lesarstvo.

V savinjski statistični regiji živi 12 % prebivalcev Slovenije. 
Stopnja brezposelnosti v regiji (10,4 %) je nekoliko višja 
od slovenskega povprečja (9,0 %). Povprečna mesečna 
neto plača je bila za skoraj 70 EUR nižja od slovenskega 
povprečja; znašala je 945 EUR.

V 2015 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,4 milijona turi-
stičnih prenočitev (tudi po vrednosti tega podatka je bila 

tretja med preostalimi regijami); 53 % turističnih prenoči-
tev so ustvarili domači turisti. 

Savinjska regija

SAVINJSKA REGIJA

Število družb.............................................................. 6.415

Povp. št. zaposlenih po del. urah................... 57.366

Število podjetnikov ................................................. 7.293

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................ 6.132

Število zadrug ................................................................. 43

Povp. št. zaposlenih po del. urah.........................400

Število hitrorastočih podjetij ................................. 682

Delež  hitrorastočih podjetij ................................11,1%

Stopnja registrirane brezposelnosti .................. 11,9



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Tomo Jeseničnik, Domen Grögl, Thermana Laško, Andrej Tarfila

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 2.301 20.273
Število občin 33 212
Število prebivalcev 254.761 2.065.895
Število moških 127.753 1.025.125
Število žensk 127.008 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 9.673 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 87.531 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 10.928 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 101.920 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 14.479 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.445,36 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 954,44 1.030,16

Število podjetij 21.490 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 9.601 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 504.887 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 4.589 40.418

Število prihodov turistov 426.385 4.317.504
Število prenočitev turistov 1.464.601 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 2.475.501.688 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 1.874.946.072 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 18.006 19.576
Podatki za Savinjsko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1.  Braslovče

2.  Celje

3.  Dobje

4.  Dobrna

5.  Gornji Grad

6.  Kozje

7.  Laško

8.  Ljubno

9.  Luče

10.  Mozirje

11.  Nazarje

12.  Podčetrtek

13.  Polzela

14.  Prebold

15.  Rečica ob Savinji

16.  Rogaška Slatina

17.  Rogatec

18.  Slovenske Konjice

19.  Solčava

20.  Šentjur

21.  Šmarje pri Jelšah

22.  Šmartno ob Paki

23.  Šoštanj

24.  Štore

25.  Tabor

26.  Velenje

27.  Vitanje

28. Vojnik

29.  Vransko

30.  Zreče

31.  Žalec

Mestna občina Celje 
www.celje.si

Površina (km2) ...........................................................................................95
Število prebivalcev  ...................................................................... 49.376
Število zaposlenih oseb  ............................................................. 26.116
Število samozaposlenih oseb  .....................................................1.832
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1001,23
Število podjetij  ...................................................................................5.351
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..........................................  3.398.242

Mestni svet Mestne občine Celje je leta 2015 potrdil Stra-
tegijo razvoja starega mestnega jedra, ki je del Strategije 
razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje v tč. 5. Ukrepi 
za razvoj gospodarstva za doseganje specifičnih ciljev 
(5.2.2.2. Oživitev mestnega jedra) in del Trajnostne urbane 
strategije Mestne občine Celje.

Glavni cilji strategije so izboljšati pestrost ponudbe in 
kakovost bivanja v starem mestnem jedru, še posebej pa 
na področju maloprodaje postati storitveno usmerjeno 
nakupovalno mesto v Savinjski regiji. Posebno vlogo v 
strategiji ima tudi turizem in cilj postati kulinarični biser 
na vplivnem območju. Bogato zgodovinsko izročilo in 
kultura pa omogočata, da bo Celje in Savinjska regija 
postala zgodovinski dragulj regije Alpe-Jadran na podro-
čju kulture. Urbani razvoja mestnega jedra bo prispeval 
k viziji, da Celje postane udobna dnevna soba vseh 
prebivalcev Celja.

Priložnosti za razvoj mestnega  jedra so v avtentičnem 
zgodovinskem pridihu in privlačnosti prenovljenega 
mestnega jedra, kjer svoj prostor lahko najdejo tudi novi 
ponudniki. Mestno jedro je privlačno tudi za obiskovalce 
in turiste, ki so nastanjeni v okoliških zdraviliščih. Celje je 
vmesna postaja za avstrijske in nemške turiste. V izdelavi 
je tudi načrt za razvoj mestnega jedra (Izvedbeni načrt 
strategije).

Po drugi strani pa je v metu premalo urejenih poslovnih 
prostorov (tudi neustrezna velikost) za potencialne po-
nudnike, fasade so neurejene, lastništvo je razdrobljeno, 
zahteve denacionalizacijskih upravičencev še niso zaklju-
čene. Tudi socialni nivo prebivalcev mestnega jedra je 
nizek. V mestu so  stanovanja manjša, ovira bi lahko bila 
tudi v premajhnem sodelovanju med celjskimi podjetniki

Mestna občina Celje leta je 2012 pričela z uvajanjem 
mestnega marketinga v staro mestno jedro. Od leta 2016 
pa deluje mestni marketing kot del Zavoda Celeia Celje, 
za koordinacijo, komunikacijo med deležniki in imple-
mentacijo projektov, za staro mestno jedro skrbi ena 
oseba znotraj Zavoda.

Sodelovanje s sosednjimi občinami poteka preko Ob-
močnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko in 
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preko Razvojne agencije Savinjske regije. S posamezni-
mi občinami se povezujejo tudi pri skupnih vsebinskih 
projektih. Mestna občina Celje ima številne bogate stike 
s pobratenimi mesti: Singen, Nemčija (1990), Grevenbro-
ich, Nemčija (1986), Sombor, Srbija (1986), Čuprija, Srbija 
(1966), Doboj, BiH (1965), Slavonski Brod, Hrvaška (2010), 
Budva, Črna gora (1984), Veles, Makedonija (1979), Sisak, 
Hrvaška (1965), Šabac, Srbija (2012), Gaziantep, Turčija 
(2014), Ščjolkovo, Rusija (2017)

Med pomembne projekte zagotovo sodi obnova 
mestnega jedra, revitalizacija Starega gradu Celje in 
Knežjega dvora, razvoj Šmartinskega jezera (turizem in 
šport). Tudi projekt energetske obnove javnih objektov 
in uvajanje trajnostne mobilnosti (kolesarske povezave, 
uvedba sistema izposoje koles, uvedba javnega po-
tniškega prometa…) je del strateškega razvoja občine. 
Sodelovali so pri izgradnji Regijskega centra za ravnanje 
z odpadki in Centralne čistilne naprave Celje

Mestna občina Celje od leta 2015 objavlja razpise o do-
deljevanju pomoči za razvoj gospodarstva, ki so name-
njena mikro, malim in srednjim podjetjem.  Gre za enega 
izmed ukrepov skladno s Strategijo razvoja gospodarstva 
na področju Mestne občine Celje in na njeni podlagi 
sprejetih akcijskih načrtov. 

Sredstva iz razpisa je Mestna občina Celje razdelila več 
upravičencem za različne ukrepe spodbujanja gospodar-
stva. Pomoč je namenjena za sofinanciranje materialnih 
in nematerialnih investicij, stroške komunalnega prispev-
ka, za najemnine poslovnih prostorov, samozaposlovanje 
in odpiranje novih delovnih mest, za zagon podjetij v 
inkubatorjih in tehnoloških parkih ter za sofinanciranje 
stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Poleg dodeljevanja subvencij za razvoj gospodarstva po-
sameznim gospodarskim subjektom, pa Mestna občina 
Celje zagotavlja izvajanje še drugih programov za razvoj 
gospodarstva v skladu s strategijo.

Na Mestni občini Celje si prizadevajo ustvariti stimulativ-
no okolje za razvoj gospodarstva in se zavedajo, da inve-
stitorji pričakujejo več kot samo komunalno opremljeno 
zemljišče po primerni ceni. Če želijo privabiti investitorje, 
jim morajo poleg dostopa do infrastrukture zagotoviti 
tudi strokovno usposobljen kader. 

V Celju težave s pomanjkanjem najbolj iskanega kadra 
rešujejo s kadrovsko štipendijsko shemo in s financira-
njem Projekta promocije poklicev, kariernih poti in pod-
jetništva ter Razvojnega projekta promocije podjetniške 
miselnosti. 

Mentorice, podjetniki in obrtniki že vrsto let seznanja-
jo učence v osnovnih šolah in njihove starše s poklici, 

kariernimi potmi trgom dela in z vsem ostalim, kar morajo 
vedeti, da bo njihova pot v svet odraslih lažja. 

Pod okriljem Razvojnega projekta promocije podjetniške 
miselnosti  se izvajajo delavnice, seminarji in svetovanja 
za občane, ki se že ukvarjajo s podjetništvom, in za tiste, 
ki se na samostojno podjetniško pot še pripravljajo. 

Visokotehnološka podjetja iz Celja in širše regije so že 
pred leti opozorila, da potrebujejo primerne prostore, v 
katerih bodo lahko iskala in oblikovala rešitve za potrebe 
globalnega trga, ustvarjala in izmenjevala znanje in izku-
šnje. Da bi jim omogočili razvojne možnosti, smo kupili 
del poslovne stavbe na Gubčevi 1 v središču mesta. Gre 
za nekdanjo veleblagovnico T.

Še v letošnjem letu nameravajo s pomočjo evropskih 
sredstev začeti obnavljati stavbo imenovano Generator, 
od kateri si v mestu veliko obetajo. Namenjen bo namreč 
start up podjetjem, visoko tehnološkim podjetjem, ki 
beležijo visoko rast in sodelujejo pri gradnji podjetniške 
skupnosti ter inovativnim posameznikom. Generator 
bo združeval vse generacije, od predšolskih otrok do 
starejših. V prvem nadstropju se načrtuje znanstveno 
industrijski park s stalno zbirko interaktivnih eksperimen-
tov in eksponatov s področja astronomije, naravoslovja 
in tehnike. Organizirane skupine iz vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol bodo imele tam na voljo različne tematske 
delavnice. Drugo nadstropje bo namenjeno  visoko teh-
nološkim podjetjem. V njem bodo pisarne, co-working 
prostori, sejna soba in tehnološki laboratorij z najnovejšo 
opremo. V tretjem nadstropju bodo prostori za start up 
podjetja in inovativne posameznike. V Generator se bo 
preselil tudi Podjetniški inkubator, ki od februarja 2015 
na Gregorčičevi ulici kreativnim podjetnikom in mladim 
ljudem zagotavlja ustvarjalni prostor za razvoj in uresni-
čitev poslovnih idej. Projekt Generator se bo predvidoma 
zaključil leta 2019, ocenjen pa je na 3,5 milijona evrov. 
Mestna občina Celje pričakuje, da bo zanj dobila 2,8 mili-
jonov evrov evropskega denarja iz mehanizma celostnih 
teritorialnih naložb.   

Kot je bilo omenjeno je občina v sodelovanju z Obmo-
čno podjetniško zbornico Celje in s številnimi drugimi 
partnerji že pred leti pripravila Strategijo razvoja go-
spodarstva občine od leta 2014 do 2020. Strateška cilja 
sta blaginja občanov in preseganje povprečja razvojne 
uspešnosti v Sloveniji. S številnimi ukrepi na različnih 
področjih  želimo doseči dvig gospodarske aktivnosti, 
povečati samooskrbo, zagotoviti stimulativno poslovno 
okolje, stanovanja za mlade družine in postati prepo-
znavna turistična destinacija z bogato kulturno ponudbo. 

V okviru strategije je bil osnovan tudi forum Celje Inter-
national, ki je namenjen internacionalizaciji celjskega 
gospodarstva. V ta namen je ustanovljena posebna 
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komisija, ki je sestavljena iz gospodarskih združenj, orga-
nizatorja sejemskih prireditev, podjetniškega inkubatorja, 
regionalne razvojne agencije, združenja podjetnikov in 
lokalnih političnih struktur s področja gospodarstva. V 
okviru foruma je bilo organizirano več odmevnih priredi-
tev, ki so bili namenjene tkanju gospodarskih stikov lokal-
nega gospodarstva s tujimi investitorji in potencialnimi 
kupci. V cilju prepoznavnosti celjskega gospodarskega 
okolja so bili izdelani tudi promocijski materiali in spletna 
stran.

Tradicionalne prireditve v starem mestnem jedru: 
Dobimo se v mestu/ podeželje v mestu (spomladi, 
jeseni), Poletje v Celju (prireditvene lokacije v mestnem 
jedru in Starem gradu Celje junij-avgust), Dežela celjska 
vabi (zadnji vikend v avgustu na trgih in ulicah), Pravljično 
Celje (cel december na trgih in ulicah). Razstave na pano-
jih, umeščenih na prostem  – v sodelovanju z različnimi 
organizatorji (skozi celo leto na različnih lokacijah), Med-
narodni obrtni sejem MOS, Mesec športa (maj), Praznik 
Mestne občine Celje (11. april). projekt Celje zdravo mes-
to – vključevanje različnih skupin preko WHO.

Občani imajo na razpolago spletno aplikacijo za komu-
nikacijo z občino Servis 48, organizirane so okrogle mize 
in javne razprave pri pripravi strateških dokumentov (ce-
lostna prometna strategija, strategija razvoja mestnega 
marketinga, strategija gospodarstva…) in javne obravnave 
pri posegih v prostor. Občani lahko tudi podajajo pobude 
ob sprejemanju proračuna občine. 

Na servis 48 se občani največkrat obračajo z vpraša-
nji glede vzdrževanja cest, javne razsvetljave, otroških 
igrišč, košnje zelenic, postavitev prometne signalizacije 
in podobno. Opozarjajo tudi na nepravilno parkirane 
avtomobile, previsoke žive meje oz. nevarne-nepre-
gledne odseke cest ter dajejo tudi razne pobude za nove 
investicije (na področju turizma, ceste, sprehajalne in 
kolesarske poti…).

Mestna občina Velenje
www.velenje.si

Površina (km2) ...........................................................................................84
Število prebivalcev  ...................................................................... 32.848
Število zaposlenih oseb  .............................................................15.076
Število samozaposlenih oseb  ....................................................... 898
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  984,42
Število podjetij  ...................................................................................2.243
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ...........................................  1.411.668

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške 
doline na nadmorski višini 396 m. Osrednji del občine 
predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski 
del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po 
številu prebivalcev šesto največje v Sloveniji, v svojem 
razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in 
zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno.

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrij-
sko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech …) 
in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito 
trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugi-
mi dejavnostmi. Velenje ima status mestne občine.

Mestna občina Velenje ima veliko zastavljenih ciljev, ki so 
namenjeni izboljševanju življenjskega okolja in ponudbi 
različnih storitev v občini in mestu Velenje, ki so predsta-
vljeni v strateškem dokumentu trajnostna urbana stra-
tegija MO Velenje in v izvedbenem načrtu za Trajnostno 
urbano strategijo Mestne občine Velenje.

Pred leti so oblikovali Odbor za mestni marketing, ki skrbi 
za izvedbo projektov, dogodkov in promocij. Med njimi 
projekt Razvajaj se v mestu, ki ga že vrsto let izvajajo 
ob mednarodnem dnevu žena. K sodelovanju povabijo 
trgovske in gostinske ponudnike iz mestnega središča, 
ki se na dogodku predstavijo z izdelki in storitvami ter 
obiskovalcem pripravijo posebne ugodnosti.

Tradicionalna je postala tudi Promenada okusov, kuli-
narična tržnica, na kateri lokalni ponudniki gostinskih 
storitev (pretežno iz Savinjsko-šaleške regije) dvakrat na 
leto (junija in septembra) poskrbijo za razvajanje brbončic 
na velenjski promenadi.

V želji po hitrem dostopu do informacij o prireditvah 
ter ostalih dogodkih v mestu so spletno stran občine 
nadgradili z aplikacijo  Koledar dogodkov, iz katere je 
mogoče izvedeti več o aktualnih dogodkih v mestu. V 
pripravi je tudi interaktivni zemljevid zasedenih prodajno-
-poslovnih prostorov, ki bo omogočil vpogled v ponudbo 
v mestu, potencialnim podjetnikom pa pregled možnosti 
najema ali odkupa poslovnih prostorov.
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Odbor za mestni marketing se javnosti predstavlja 
s storitveno znamko Lepi center – razvoj mestnega 
središča. Enako se imenuje stran na socialnem omrežju 
Facebook, preko katere občanke in občane obveščajo o 
ponudbi, dogodkih ali poslovnih prostorih, ki so na voljo 
v mestnem središču. Spletna stran Lepi center je še v 
pripravi.

V MO Velenje je ustanovljen klub podjetnikov, ki sodeluje 
pri srečanjih z občinskimi službami. Osnovni pogoji za 
rast gospodarstva so izgradnja infrastrukture, kratkoroč-
na posojila, subvencije, razpoložljivi prostori za podje-
tniške začetnike (inkubator, coworking,), spodbujanje 
inovacij in spodbujanje podjetništva pri mladih, razširi-
tev poslovne cone, znižanje komunalnega prispevka, 
subvencija za nakup zemljišča, kar vse poskuša občina 
zagotoviti v največji možni meri.

Mesto ima zelo bogato kulturno življenje in številne prire-
ditve, sejme in razstave.

Prireditve: Pikin festival v septembru, Skok v poletje in 
Starotrški dan junija, Silvestrovanje, prižiganje lučk v 
mestu decembra, enkrat tedensko je odprta kmečka 
tržnica, bolšji sejem pa enkrat  na mesec, spomladan-
ski sejem-maja, regijska galerija, ki ima stalno razstavo, 
organizira pa tudi priložnostne razstave.

V občini je živahno društveno življenje, kjer se organizi-
rajo mladi v  športnih in kulturnih društvih, aktivni so tudi 
starejši občani in invalidi. Občina razpisuje sredstva za 
sofinanciranje teh programov. Ustanovljen je sklad za 
ogrožene občane, občina ima tudi naziv občina, prijazna 
invalidom. Objavljajo  razpise za stanovanja in za poslov-
ne prostore. Mladim talentom so namenjene posebne 
štipendije za nadarjene.

Občina Braslovče
www.braslovce.si

Površina (km2) ...........................................................................................55
Število prebivalcev  ......................................................................... 5.567
Število zaposlenih oseb  ....................................................................631
Število samozaposlenih oseb  ........................................................294
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  922,49
Število podjetij  ......................................................................................450
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................. 73.370

Občina Braslovče sodi med mlajše občine. Nastala je leta 
1998 po razpadu bivše Občine Žalec. V Občino Braslovče 
je vključenih 22 naselij. Glede na velikost občine razvijajo 
predvsem trško jedro, kar predvideva tudi občinska stra-
tegija. Glavni cilji strategije pa so Razvoj turizma v občini 
v povezavi s kulturno dediščino. Za postavitev trškega 
jedra nimajo v načrtu posebnega delovnega mesta.

Razvoj mestnega jedra bi zagotovil večjo poseljenost. 
Demografska gibanja kažejo na odseljevanje mladine iz 
kraja. Pri razvojnih projektih in vzpostavitvi infrastrukture 
sodelujejo s sosednjimi občinami , s tujimi občinami pa 
nimajo sodelovanja Pomembnejši projekt občine je Iz-
gradnja kanalizacijskega sistema, sanacija gradu Žovnek

Potrebe in interesi gospodarstva so vključeni v občinske 
razvojne dokumente in proračun (infrastrukturni objekti, 
prostorska politika itd.), promocija

V pomoč malemu gospodarstvu je Center za podeželje 
in kmetijstvo, ki ponuja opremljen prostor za srečanja.

Med večjimi zaključenimi projekti so  ureditev pešpoti 
okoli braslovškega jezera, ureditev otroškega igrišča 
Gomilsko, izgradnja pločnika Braslovče – pokopališče, 
predvsem pa ureditev  odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju 
Savinje – projekt Žalec in Odvajanje komunalnih odpa-
dnih voda v Spodnji Savinjski dolini. Občina Braslovče je 
partner v čezmejnem projektu »Veronika – ljubezenska 
pot mitov in dejstev« skupaj z občino Laško in partnerji iz 
tujine.

V Braslovčah  skrbijo tudi za kulturo in dogodke za 
prebivalce, ki se odvijajo v glavnem v kulturnem domu 
pa tudi na drugih prireditvenih prostorih. Občina podpira 
delovanje Športnih in kulturnih društev, društva upoko-
jencev in aktivnosti mladih. Občani večinoma opozarjajo 
na problematiko obnove cest in izgradnja kanalizacije
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Občina Dobrna
www.dobrna.si

Površina (km2) ...........................................................................................32
Število prebivalcev  ..........................................................................2.219
Število zaposlenih oseb  ...................................................................483
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 103
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 867,33
Število podjetij  .......................................................................................126
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  23.543

Občina, z nekaj več kot 2000 prebivalci, se ponaša z 
bogato kulturno in naravno dediščino, ki sega daleč 
v zgodovino. Sloves ji daje zdravilni vrelec, saj sodijo 
dobrnske toplice med najstarejša zdravilišča pri nas. Je 
turistični biser, kar potrjujejo tudi številna priznanja za 
gostoljubnost Turistične zveze Slovenije. Dobrna je tudi 
čebelam prijazna in najbolj zelena občina.  V letu 2017 so 
prejeli področno priznanje Zlati kamen. Občina nima po-
sebne razvojne strategije. Z razvojem se ukvarja splošna 
skupina znotraj občine.

Na osrednjem prostoru na trgu je ponudba lokalne hra-
na, promocija narave in turizma, ovire za razvoj jedra pa 
so predvsem pomanjkanje finančnih sredstev.

V okviru LAS- Lokalne akcijske skupine - od Pohorja do 
Bohorja, sodelujejo v skupinskih projektih s 7 občinami 
Dobrna, Vitanje, Sl. Konjice, Oplotnica, Šentjur, Dobje, 
Zreče. Dogovorili so se za enotne stojnice, skupne pri-
reditve, prikazovalnik informacij in oblikovali območno 
razvojno partnerstvo, Dežela celjske. S tujimi občinami ne 
sodelujejo.

Eden glavnih projektov v zadnjih letih je prenova in 
dograditev Osnovne šole Dobrna s prizidkom za kulturni 
dom in knjižnico, vključno z ureditvijo okolja in opremo. 
Ta, do sedaj najzahtevnejši projekt, so v Občini Dobrna 
pripravljali pet let. Med pomembnejše projekte prišteva-
jo tudi postavitev paviljona na trgu, v njem gostuje TIC. 
Paviljon je vključen v mrežo Odprte hiše Slovenije, ki je 
del svetovne mreže.

Enkrat letno se srečujejo z gospodarstveniki na občini 
in ugotavljajo potrebe. Po možnosti jih vključujejo tudi v 
občinske razvojne dokumente in proračun (infrastrukturni 
objekti, prostorska politika itd.). Za spodbujanje podje-
tništva in inovativnosti  pri mikro, malih in srednjih podje-
tja v proračunu namenjajo sorazmerno malo sredstev. 

Prireditve: Sejem, Praznik občine, Noč kostanjev - ekolo-
ška tržnica - vsako soboto. Izdajajo tudi glasilo Dobrnčan.

Dobrna je občanom prijazna občina po meri invalidov, 
sodelujejo tudi s humanitarnimi organizacijami (Rdeči križ 
in Karitas)  

Občina Kozje
www.kozje.si

Površina (km2) .......................................................................................... 90
Število prebivalcev  .........................................................................3.062
Število zaposlenih oseb  ....................................................................417
Število samozaposlenih oseb  ........................................................209
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  925,28
Število podjetij  ......................................................................................230
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  28.446

Kozje je eno najstarejših naselij na Kozjanskem. Kraj se 
prvič omenja leta 1016. Trške pravice je dobil pred letom 
1384, 1385 je postal sedež sodnega in davčnega okraja. V 
19. stoletju je postal pomembno sejemsko središče.

Strategija razvoja občine ne predvideva postavitev 
mestnega ali trškega jedra. Glavna osredotočenost 
občine je na razvoju kmetijstva. Glavna ovira za razvoj 
je promet in oddaljenost od večjih središč. S sosednjimi 
občinami sodelujejo na področju turizma. Občina nima 
sklenjenih partnerstev s tujimi občinami

Med pomembnejše projekte občine uvrščajo vlaganja v 
kulturno dediščino, obnova gradu Podsreda, ustanovitev 
muzeja Šola moje mame, oživljanje trga.

Nimajo posebnih oblik sodelovanja z velikimi podjetji. 
Spodbujanje podjetništva in inovativnosti  (mikro, mala 
in srednja podjetja). Izgradnja infrastrukture, Subvencije, 
Spodbujanje podjetništva pri mladih, pomagajo tudi pri 
trženju - finančna podpora z vsakoletnim razpisom za 
sofinanciranje promocije, zaposlovanja in svetovanja.

Med tradicionalne prireditve, sodijo razstave v občini. 
Občinski praznik - april, Koza Zmaj In Še Kaj - maj, Pra-
znik Kozjanskega Jabolka – Oktober. Občina je nosilka 
certifikata Občina dobrega življenja.

Občina subvencionira športna in kulturna društva. Občani 
največkrat opozarjajo na javno gospodarsko infrastruktu-
ro, komunalna infrastruktura.
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Občina Laško
www.lasko.si

Površina (km2) ........................................................................................ 198
Število prebivalcev  .........................................................................13.131
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 3.022
Število samozaposlenih oseb  ........................................................679
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  926,55
Število podjetij  ......................................................................................928
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  179.077

Prvi zapis o Laškem izhaja iz leta 1147, prva uradna 
omemba Laškega pa iz leta 1182. Ves laški okoliš je do 
19.stoletja živel odmaknjeno življenje, ker ni bilo pravih 
cest. Šele leta 1815-16 je bila na desnem bregu Savinje 
zgrajena cesta Celje - Zidani Most, leta 1826 pa je bil v 
Zidanem Mostu zgrajen most čez reko Savinjo. Te cestne 
povezave so omogočile začetek razvoja skromne indu-
strije in rudarstva. Danes je Laško med večjimi sloven-
skimi kraji (26. mesto po površini). V občini je 85 naselij 
in 9 krajevnih skupnosti. Mesto Laško je gospodarsko in 
upravno središče spodnjega Posavinja.

Laško je prepoznavno kot ena izmed slovenskih zdravi-
liških občin z dolgoletno zdraviliško tradicijo (ki ima ob 
Thermani Laško z oživitvijo Rimskih Term kar dva močna 
zdraviliška in termalna turistična centra; ob tem pa se 
razvijajo tudi drugi, večinoma manjši zasebni turistični 
ponudniki).

Občina ima strategijo razvoja turizma do leta 2020, ki je 
osrednji razvojni dokument, saj je turizem glavno gibalo 
razvoja. Objavili so Natečaj za ureditev starega mestne-
ga jedra Laško. Za razvoj mestnega jedra je pooblaščen 
oddelek za  gospodarske javne službe, okolje in prostor. 

Izvedba mestnega jedra bo povečalo turistično ponudbo 
v mestnem jedru in tudi v trškem jedru.

S sosednjimi občinami sodelujejo pri različnih projektih, 
kot je poenotena mobilnost z občino Celje. Občina Laško 
je kot partner sodelovala pri prijavi v čezmejnem projektu 
»Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«. Ureditev 
starega mestnega jedra je pomembnejši projekt občine.

Laško sodeluje s tujimi mesti v Srbiji s Trstenikom in obči-
no Mionica, v Nemčiji sodelujejo z mestom Pliezhausen, 
na Hrvaškem pa so podpisali dogovor z občino Vrbovo.

Enkrat letno pripravijo srečanje z gospodarstveniki. Pot-
rebe gospodarstva so tudi vključene v občinske razvojne 
dokumente in proračun (infrastrukturni objekti, prostor-
ska politika itd.)

Za spodbujanje podjetništva in inovativnosti  (mikro, mala 
in srednja podjetja) imajo razpis za udeležbo na sejmih – 
financiranje, sodelujejo z razvojno agencijo, preko katere 
teče tudi garancijska shema.

Številne tradicionalne prireditve, dogodki, sejmi in raz-
stave so del turistične ponudbe mesta. Dan občanov julij, 
Božični sejem december, Sejem Pivo in cvetje, ki je že 
pridobil mednarodno razpoznavnost.

V občini delujejo centri po meri občanov: Mladinski 
center, Medgeneracijski center, Center starejših občanov. 
Občina financira njihovo dejavnost in zagotavlja prostore.

Občani največkrat opozarjajo na ureditev cest, stanovanj-
ske probleme, vprašanja v zvezi z gradnjo komunalnih 
kapacitet, razne pomoči socialno šibkim osebam.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Thermana Laško
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Občina Slovenske Konjice
www.slovenske-konjice.si

Površina (km2) .......................................................................................... 98
Število prebivalcev  ........................................................................14.781
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 4.765
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 547
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  899,09
Število podjetij  ................................................................................... 1.245
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  429.667

Slovenske Konjice imajo tisočletno starotrško zasnovo. 
Prijazno srednjeveško podeželsko mesto je položeno 
med Konjiško goro na eni strani, na drugi pa ga objemajo 
sončni zlati griči vinorodnih Škalc. Mesto, katerega prva 
pisna omemba sega v leto 1146 pod nazivom Counowiz, 
s številnimi okoliškimi vasmi pooseblja podobo doline 
ob reki Dravinji. Slovenske Konjice so središče Dravinjske 
doline, ki se od tukaj s svojimi lepo obdelanimi polji in 
griči odpre vse do pod Boča, Ptujske gore, Haloških goric 
in Dravskega polja. Na prestižnem tekmovanju Entente 
Florale Europe pa je prejelo kar dve zlati medalji (1998, 
2014), kar ga postavlja ob bok najlepše urejenih evrop-
skih mest. V letu 1998 je bronasto priznanje prejela tudi 
vas Žiče, kar je dokaz urejenosti celotne občine.

Korenine preteklosti zaznamujejo življenje ljudi v mestu 
in v okoliških vaseh. Zgodovina 870 let starega konjiškega 
trga pod Cerkvijo svetega Jurija daje mestu dušo. Bogato 
izročilo preteklosti je polno doživetij - so zgodbe boljših 
in slabših časov, je bogata kulturna in naravna dediščina 
generacij ljudi, ki so tukaj ustvarjali in živeli. 

Občina načrtuje tudi oživitev mestnega jedra. Naravna in 

kulturna dediščina v občini predstavlja neprecenljivi del 
gospodarskih in turističnih možnosti prihodnjega razvoja 
tega območja. V oživitvi mestnega jedra vidijo predvsem 
priložnost za povezovanje akterjev v mestnem jedru, turi-
zem, ovire pa so pomanjkanje finančnih sredstev. V občini 
deluje oseba, ki je zadolžena za projekt mestnega jedra, 
vendar to ni njena edina naloga.

Dobro sodelujejo z občinami Zreče, Vitanje, Oplotnica na 
temo razvoja turizma. Pobrateni pa so s hrvaško občino 
Križe, V Bosni pa z občino Konjic. Zanima jih  turistično 
povezovanje občin na nivoju destinacij.

Z gospodarstveniki, ki so povezani v Dravinskem klubu, 
se srečujejo enkrat letno. Slovenska Bistrica v poslovnih 
conah zagotavlja vso ustrezno infrastukturo, in omogoča 
tudi prostore za podjetniške začetnike (inkubator, cowor-
king,) in za spodbujanje podjetništva pri mladih.

Živahno kulturno in športno življenje v občini in naseljih 
poteka vse leto. Praznujejo jurjevanje v aprilu, martinova-
nje v novembru, zelo dejavna je galerija, ki prireja  stalne 
in občasne razstave, v juniju pa imajo občinski praznik.

Za pomoč društvom na področju športa in kulture, ter 
klubov mladih, pa tudi v podporo starejšim in invalidom, 
ki so organizirani v društva ali klube, imajo letni razpis za 
sofinanciranje njihovih programov.

Občani opozarjajo na infrastrukturo, na zaščito in položaj 
ranljivih skupin in pomoči potrebnih posameznikov. 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Mankica Kranjec
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Občina Mozirje
www.mozirje.si

Površina (km2) ...........................................................................................54
Število prebivalcev  .........................................................................4.050
Število zaposlenih oseb  .................................................................. 806
Število samozaposlenih oseb  ........................................................220
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  909,52
Število podjetij  .......................................................................................419
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  47.327

Zgornja Savinjska dolina, kjer leži občina Mozirje, je ena 
najlepših alpskih dolin v Evropi. Mozirju, v katerem so se 
nekoč vrstili sejmi, danes dajejo turistični utrip predvsem 
park cvetja Mozirski gaj s svojimi prireditvami in smu-
čarski center Golte z zimsko in letno ponudbo. Kraj je 
izhodišče za številne planinske in kolesarske izlete.

V občini je 8 naselij. Trško jedro občina obuja s prijaznim 
sporočilom za domačine in turiste. Naslonili se bodo v 
prvi vrsti na kulturno dediščino, priložnost pa vidijo tudi v 
gastronomiji in gostinstvu. Projekt obuditve trškega jedra 
vodijo v občinski službi za splošne zadeve.

S sosednjimi občinami se povezujejo pri urejanju komu-
nale in povezovanju turistične ponudbe, razvoju infra-
strukture. Sodelujejo tudi z občinami v tujini: Vinodolski, 
Hrvaška in Dobrča vas v Avstriji.

Pomembni projekti so bili cesta na Golte, obnova vaške-
ga jedra v Šmihelu.

Velikih podjetij v občini ni, zato se posvečajo podjetništvu 
in malemu gospodarstvu v sodelovanju z obrtno zborni-
co in razvojno agencijo. 

Kulturne prireditve: Stalna razstava cvetja v Mozirskem 
gaju, stalna zbirka Mozirje in Mozirjani, kulturni dom ima 
občasne in priložnostne razstave, ki se menjajo na 3-4 
tedne, prižiganje lučk-december, jurjevo-april, državni 
praznik-februar in junij.

Z razpisi zagotovijo sredstva za sofinanciranje programov 
mladih v športnih in kulturnih društvih, društvih starejših 
občanov, pa tudi za društva invalidov v občini. Brezposel-
nim osebam sofinancirajo razna izobraževanja in organi-
zirajo javna dela.

Občani se največkrat obrnejo po pomoč zaradi sosedske 
problematike, informacij za posege v prostor in težave 
sezonske narave.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Mankica Kranjec
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Iztok Medja, Iztok Medja, Darinka Mladenovic

Regija je tako po površini kot po številu prebivalcev 
najmanjša slovenska statistična regija. Leži ob srednjem 
toku reke Save, obkrožena s številnimi vrhovi z najvišjim 
Kumom. Regijo sestavljajo tri občine. To je bila nekdaj 
najbolj rudarska regija v Sloveniji. Pomemben delež 
gospodarskega uspeha prispevajo steklarska, elektro-
tehnična, kemična, livarska in strojna industrija (42%).  
Razvijajo se inovativna mala podjetja na področju infor-
macijskih tehnologij in novih materialov, med njimi tudi 
mednarodno razpoznavna.

V Zasavju živi 3 % prebivalcev Slovenije. Stopnja brezpo-
selnosti je bila tretja najvišja v državi (10,8 %). Odstotek 
delovno aktivnih, ki odhajajo na delo v drugo regijo, je 
tukaj najvišji (49 %), velika večina jih je dela v osrednjeslo-
venski statistični regiji.

BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.060 EUR). 
Industrija je k regionalni bruto dodani vrednosti prispe-
vala skoraj 42 %. V zasavski statistični regiji deluje okoli 
3.900 podjetij, povprečni prihodek podjetja na osebo, ki 
dela v podjetju, pa je najnižji v državi (68.743 EUR). Regija 
ni izrazito turistična, zabeleženih je bilo blizu 5.000 pre-

nočitev tujih in blizu 2.000 prenočitev domačih turistov. 
Pohodništvo v krajinskih parkih v zasavskem hribovju, 
turne kolesarske poti, spusti po reki Savi pa ponujajo 
dodatne priložnosti za razvoj turizma.

Zasavska regija

ZASAVSKA REGIJA

Število družb..............................................................1.020

Povp. št. zaposlenih po del. urah......................6.724

Število podjetnikov ................................................. 1.420

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................... 838

Število zadrug ....................................................................8

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................120

Število hitrorastočih podjetij .................................... 93

Delež  hitrorastočih podjetij ................................. 1,5%

Stopnja registrirane brezposelnosti ..................12,9



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Iztok Medja, Iztok Medja, Darinka Mladenovic

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 485 20.273
Število občin 3 212
Število prebivalcev 57.280 2.065.895
Število moških 28.277 1.025.125
Število žensk 29.003 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 2.069 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 11.951 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 1.966 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 22.246 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 3.585 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.410,34 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 932,60 1.030,16

Število podjetij 3.916 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 1.007 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 52.877 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 600 40.418

Število prihodov turistov 2.872 4.317.504
Število prenočitev turistov 7.746 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 257.588.191 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 165.395.638 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 10.443 19.576
Podatki za Zasavsko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1.   Hrastnik

2. Litija

3.  Trbovlje

4.  Zagorje ob Savi

Občina Hrastnik
www.hrastnik.si

Površina (km2) ...........................................................................................59
Število prebivalcev  ..........................................................................9.210
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 2.057
Število samozaposlenih oseb  ........................................................240
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 920,67
Število podjetij  .......................................................................................491
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ............................................... 132.470

Občina Hrastnik je sprejela svoj razvojni dokument, po 
tem, ko so veljali cilji iz razvojne strategije regije Zasav-
je. Med številnimi cilji, ki so usmerjeni v zagotavljanje 
ugodnega okolja za zadovoljne prebivalce in ustvarjanje 
delovnih mest, temelječih na znanju, je tudi oblikova-
nje prometne infrastrukture, zagotavljanje možnosti za 
izobraževanje in znanje, in skladen okolju prijazen razvoj. 
Prioritetna usmeritev je razvoj gospodarstva in njegova 
rast.

V mestnem jedru želijo primerno urediti izpraznjene 
prostore RTH in privabiti mestotvorne dejavnosti. Ovire 
so: konfiguracija terena, neurejeni denacionalizacijski 
postopki (lastništvo), etažno lastništvo (posegi v dvorišča 
blokov ipd.). Pri uresničevanju mestnega jedra občinski 
oddelki medsebojno sodelujejo.

Sodelujejo s sosednjimi občinami, pa tudi širše. Z občino 
Trbovlje načrtujejo skupne projekte (cestna povezava 
Hrastnik-Ojstro, ureditev rekreativnih površin Ojstro, ipd.) 
Z občino Laško sodelujejo pri iskanje skupnih rešitev 
glede čistilnih naprav in vodooskrbe na manjših obmo-
čjih. Obnovili so stike z občino Raško (Srbija), izmenjujejo 
primere dobrih praks na različnih področjih (gospodar-
skih, razvojnih, kulturnih, turističnih...).

Med pomembnejšimi projekti je Revitalizacija opuščenih 
površin in objektov po rudarjenju, ohranjanje tehnične 
dediščine rudarstva z uvajanjem novih dejavnosti, sta-
novanjska gradnja novih objektov na teh površinah, nova 
industrijska cona za širitev Steklarne.

Za malo gospodarstvo sodelujejo v regijski garancijski 
shemi z Regionalnim razvojnim centrom Zasavja, pa 
tudi na področju spodbujanja podjetništva pri mladih, 
objavljeni so tudi javni razpisi za ugodnejše kredite in 
subvencije.

Organizirajo več kulturnih prireditev, hkrati pa podpirajo 
programe društev v občini. 

Občani opozarjajo na izboljšanje javnega prevoza (doda-
tne frekvence, dodatne povezave s centrom, povezave z 
železnico in avtobusi, taksisti).
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Občina Litija
www.litija.si

Površina (km2) .........................................................................................221
Število prebivalcev  ........................................................................15.332
Število zaposlenih oseb  ................................................................2.812
Število samozaposlenih oseb  ........................................................663
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 884,30
Število podjetij  ................................................................................... 1.169
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  226.572

O tem, da je bilo območje občine Litija poseljeno že v 
prazgodovini, pričajo številna arheološka najdišča v ne-
posredni bližini mesta. Litijsko hribovje je izjemno bogato 
z rudo, zato se je rudarska dejavnost začela že v železni 
dobi in se nadaljevala vse do 60. let prejšnjega stoletja, 
ko je bil opuščen rudnik Sitarjevec, ki velja za enega 
najstarejših rudnikov svinca pri nas. Kraj je najmočneje 
zaznamoval rečni promet. V Litiji je tako deloval čolnarski 
urad, mitnica in carinarnica. Donosna brodarska obrt je 
usahnila z izgradnjo južne železnice leta, prihod železni-
ce pa  je sprožil povsem nov razvoj Litije. Leta 1881 so sto 
metrov od železniške postaje zgradili topilnico, ki so jo že 
pred drugo svetovno vojno podrli, na drugi strani železni-
ce pa leta 1886 Predilnico.  Nastanku Litije so botrovale 
izključno gospodarske in prometne potrebe ter ugodna 
strateška lega,  Po drugi svetovni vojni je bila 12. aprila 
1952 Litija razglašena za mesto in je bila do sprememb v 
lokalni samoupravi tudi mestna občina.

V dokumentu Občina trajnostne mobilnosti in dobre-
ga življenja v Srcu Slovenije 2030  so zapisani strateški 
cilji občine na področju prometa. Celostna prometna 
strategija je prvi in ključni korak k drugačnemu prome-
tnemu načrtovanju. Z njo Občina Litija oriše učinkovito 

zaporedje ukrepov na področju prometa, s katerimi bo 
dosegla celostne spremembe na področju mobilnosti. 
Te spremembe bodo posledično povečevale kakovost 
bivanja v občini., pa tudi v vseh drugih sferah življenja 
tudi v  gospodarstvu. »Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«. Stra-
tegija ne vključuje tudi razmisleka o oblikovanju mestne-
ga jedra. Priložnosti, ki jih bo prineslo uvajanje ciljev nove 
prometne ureditve, pa so tako na področju podjetništva 
– ustvarjanje nove, drugačne ponudbe v mestu, kot na 
področju družbenega življenja, pa tudi turizma. Dobro in 
varno prometno urejeno mesto bo primerna destinacija 
tudi za obiske domačih in tujih gostov. Glavne ovire za 
realizacijo so predvsem v potrebnem spreminjanju misel-
nosti ljudi, ki se bodo sprva težko odpovedali avtomobilu.

Občina Litija sodeluje z občinami, ki so povezane v ra-
zvojni agenciji Srce Slovenije, katere soustanovitelj je Liti-
ja. Župan se srečuje s predstavniki gospodarstva in pod-
jetništva. Pričakovanja gospodarstvenikov se odražajo 
tudi v proračunskih sredstvih, namenjenih gospodarstvu 
in podjetništvu.  Razvojna agencija Srce Slovenije skrbi 
za izobraževanje in informiranje podjetnikov, omogoča 
prostore za delo (coworking) in organizira dogodke za 
podjetnike. Občina je vključena tudi v regionalno garan-
cijsko shemo, preko katere podjetniki lahko zaprosijo za 
subvencioniranje obrestnih mer. 

Med najbolj znamenitimi prireditvami v Litiji je Litijski 
pustni karneval, organizirajo pa tudi gledališka gostova-
nja, različne koncerte, srečanja in dogodke.  

Občani lahko svoje predloge in pripombe posredujejo na 
spletni strani, preko te komunikacije pa občina na pobu-
de odgovori in glede na tematiko in možnosti jih vključi v 
program dela.

Avtor: KTRC Zasavje Iztok Gospodaric
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Občina Trbovlje
www.trbovlje.si

Površina (km2) ...........................................................................................58
Število prebivalcev  ....................................................................... 16.149
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 3.503
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 437
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1020,31
Število podjetij  ................................................................................... 1.104
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  318.728

Trbovlje so mesto, ki leži v geografskem osrčju Slovenije. 
Že dve stoletji je znano po kakovostnem premogu, iz 
bližnje preteklosti pa po burnih dogodkih, ki so desetletja 
v marsičem spreminjali tok ne le krajevne, pač pa tudi 
širše zgodovine. Mesto leži ob reki Savi, ki je bila dolga 
stoletja njegova edina pomembna prometna povezava z 
ostalim svetom. To je veljalo vse do odkritja bogatih plasti 
premoga v začetku 19. stoletja in izgradnje železniške 
proge Dunaj-Trst. Desetletja je bilo eno redkih, če že ne 
najmočnejše rudarsko in industrijsko središče Slovenije, 
obenem pa tudi kulturno, upravno ter politično središče 
Zasavja, za kar velja še danes.

V občinskem načrtu je tudi  revitalizacija mestnega jedra. 
S tem želijo izboljšati infrastrukturo, omogočiti gospodar-
sko rast in nova delovna mesta.

Občina vidi priložnost za gospodarski razvoj v visoki 
tehnologiji, še posebej glede na aktivnosti visokotehno-
loškega podjetja DEWEsoft ki je ustanovil inkubator  Ka-
tapult ki je testno okolje za inovativna start-up podjetja. 
Občina pri tem zagotavlja podporo. Zaradi geografskega 
položaja so razvojne ambicije temu prilagojene. Čeprav 

je bilo v načrtu postavitev kolesarskih poti, to prav zaradi 
tega ni mogoče. 

Ovire so, ker je dolina ozka, prostorsko omejena, ne 
morejo imeti kolesarske poti. Mestno središče upravljajo 
deljeno ostale občinske službe.

Občina sodeluje s sosednjimi občinami v okviru skupnih 
regijskih projektov in na izboljšanju prometne poveza-
ve. Pobrateni so z občino Sallaumines v Franciji, občino 
Valandovo v Makedoniji in Lazarevac v Srbiji.

Od projektov je trenutno najpomembnejši revitalizacija 
mestnega jedra.

Z gospodarstvom sodelujejo v koordinaciji z gospodar-
sko zbornico regije. Za malo gospodarstvo in podje-
tništvo spodbujajo inovativnost prek razpisa, podjetništvo 
pri mladih s projekti in ugodnimi razpisi za mlade pod-
jetnike.  Regionalni tehnološki center Zasavja povezuje 
gospodarstvo in znanost, spodbuja in omogoča nastaja-
nje novih znanj, tehnologij in izdelkov.

Občina ima tudi živahno kulturno življenje, organizira 
sejme, in v juniju praznik občine. Občina sofinancira 
programe društev in klubov, ki jih je zelo veliko. Občani 
opozarjajo na pomanjkanje parkirišč.
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Občina Zagorje ob Savi
www.zagorje.si

Površina (km2) .........................................................................................147
Število prebivalcev  ...................................................................... 16.566
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 3.579
Število samozaposlenih oseb  ........................................................626
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  891,49
Število podjetij  ....................................................................................1.152
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 329.647

Občina Zagorje je dobila ime po kraju Zagorje, dokaj 
raztegnjenem mestnem naselju na sotočju rečice Medija 
in potoka Kotredež. V pisnem viru je prvič kot Sagor 
oziroma Sagur omenjeno v seznamu papeške desetine 
oglejskega patriarhata iz leta 1296, ki jo danes hranijo v 
Vatikanu.

Zagorje se je začelo gospodarsko razvijati po letu 1755, 
ko so tam odkrili ležišče premoga. Sprva zagorski pre-
mog zaradi slabih prometnih povezav ni našel veliko kup-
cev. Manjše količine, ki so jih uspeli prodati, so vozili po 
Savi in s težkimi vozovi prek Trojan. To se je spremenilo, 
ko je leta 1795 belgijski industrialec Leopold Ruard odprl 
rudnik, kjer je kopal premog za potrebe svojih plavžev.

V razvojnem programu Zasavja je predstavljena skupna 
strategija zasavskih občin, ki vključuje tudi oblikovanje 
somestja. To izhaja iz Strategije prostorskega razvoja Slo-
venije (2004), ki opredeljuje somestje Trbovlje–Hrastnik–
Zagorje ob Savi kot središče nacionalnega pomena. 
Enako kot za druga središča širšega pomena velja tudi za 
Zasavje, da slabša opremljenost funkcij krepi pretirano 
središčno vlogo Ljubljane, Maribora in Celja. Za Zasavje 
je to še bolj izrazito zaradi bližine Ljubljane in Celja, drugi 
razlog pa je, da urbani sistem nima ustreznega središča. 

Funkcije somestja Trbovlje–Hrastnik–Zagorje ob Savi 
služijo oskrbi prebivalstva z javnimi funkcijami in služno-
stnimi dejavnostmi na nacionalni ravni. Njihova poglavit-
na naloga je pokrivanje splošno preskrbovalnih potreb 
prebivalstva v izobraževalnem, socialnem, kulturnem in 
gospodarskem pogledu ter tudi povezovanje prebival-
stva iz lokalnih in občinskih središč.  Somestje se razvija 
ob delitvi funkcij (npr. regionalna bolnišnica in okrajno 
sodišče sta v Trbovljah, davčni urad v Hrastniku, inšpek-
torati v Trbovljah in Zagorju ob Savi, regionalna razvojna 
agencija ter območna enota GZS v Zagorju ob Savi). 
Trbovlje in Zagorje ob Savi sta tudi srednješolski izobra-
ževalni središči. 

Občina Zagorje razvija mestno središče in ga obnav-
lja, saj je to skladno s cilji, da zagotovijo tudi povečan 
obisk turistov v občini v povezavi s kulturno dediščino in 
ponudbo kraja. Predvsem pričakujejo od takšnih vlaganj 

gospodarsko rast in dodatne zaposlitve. Ciljna usmeritev 
je »zeleno mestno jedro, pametno mesto« ob uporabi 
sodobnih informacijskih tehnologij. Vodenje mestnega 
središča je v koordinaciji službe GJS na občini.

S sosednjimi občinami sodelujejo na več področjih, 
večinoma so projekti regijski, skladno z regijsko razvoj-
no strategijo. Pobrateni so z občinami iz Hrvaške, Srbije, 
Češke in Nemčije.

Med projekti je pomembnejši letalsko-tehnološki center, 
in projekti za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci 
PM10 v skrbi za okolje .

Srečanja z gospodarstveniki na občini potekajo v ko-
ordinaciji z regijsko zbornico, tako vključujejo interese 
gospodarstva tudi v občinske razvojne dokumente in 
proračun (infrastrukturni objekti, prostorska politika itd.), 
Sodelovanje je dobro.

Za pospeševanje podjetništva zagotavljajo prostore za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking,) Potekajo pa 
tudi številni projekti kot npr. Podjetno v svet podjetništva, 
seminarji, delavnice in mrežna srečanja v okviru regional-
nega razvojnega centra. Za spodbujanje podjetništva je 
Regionalni center za razvoj uveljavil številne mehanizme: 
Finančne spodbude kot so garancijske sheme omogoča-
jo ugodnejše pridobivanje posojil in jamstev zanje. Raz-
lične oblike podjetniškega svetovanja prinašajo podjetni-
kom možnosti brezplačnega ali cenovno ugodnejšega 
svetovanja. Mrežni podjetniški inkubator ponuja začetni-
kom zelo ugodne pogoje najema poslovnih prostorov in 
podjetniškega svetovanja. Regionalni tehnološki center 
Zasavja povezuje gospodarstvo in znanost, spodbuja in 
omogoča nastajanje novih znanj, tehnologij in izdelkov.

Zagorje je tudi živahno mesto, kjer se dogajajo številne 
prireditve in dogodki. Občina podpira tudi programe 
mladih, športna in kulturna društva, aktivnosti starejših 
občanov in za njih pa tudi za invalide v občini, za brezpo-
selne osebe organizirajo javna dela.

105Zasavska regija



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Alan Kosmač, Iztok Medja, Andrej Tarfila, Iztok Medja

Spada med najmanjše regije na jugovzhodu Slovenije. 
Obmejno regijo sestavljajo štiri gospodarsko živahne 
urbane občine s kulturno tradicijo. Zelo dobra prometna 
dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet 
vinogradov in velika količina vodnega bogastva ustvarjajo 
podobo naše druge najmanjše statistične regije. 

Razvoj temelji na Nuklearni elektrarni in verigi hidroelek-
trarn na spodnji Savi, kar zadosti 38% slovenskih potreb 
po električni energiji. Njen geostrateški potencial in dob-
re prometne povezave pomenijo posebno prednost. 

Regija ima tudi dobre turistične danosti s Termami Čatež, 
gradom Mokrice in gričevnatim svetom.

V Posavju živi 4 % prebivalcev Slovenije. Skoraj tretjina 
delovno aktivnih prebivalcev te regije je v 2016 delala v 
drugi regiji. Povprečna mesečna neto plača v posavski 
statistični regiji je bila za skoraj 60 EUR nižja od sloven-
skega povprečja; znašala je 955 EUR.

BDP na prebivalca te regije znašal 16.202 EUR (2016). 
Skoraj polovica regionalne bruto dodane vrednosti je 
ustvarjena v industriji, kar je tretji največji delež med vse-

mi regijami. Skoraj V 2016 je bilo v posavski regiji ustvar-
jenih 661.000 turističnih prenočitev, kar je bilo nekaj več 
kot 6 % vseh turističnih prenočitev v državi. 

Posavska regija

POSAVSKA REGIJA

Število družb.............................................................. 1.456

Povp. št. zaposlenih po del. urah....................10.333

Število podjetnikov ..................................................2.177

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................2.028

Število zadrug ..................................................................17

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................165

Število hitrorastočih podjetij ..................................180

Delež  hitrorastočih podjetij .................................2,9%

Stopnja registrirane brezposelnosti ..................12,6



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Alan Kosmač, Iztok Medja, Andrej Tarfila, Iztok Medja

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 968 20.273
Število občin 4 212
Število prebivalcev 75.544 2.065.895
Število moških 37.958 1.025.125
Število žensk 37.586 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 2.831 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 19.847 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 3.428 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 29.828 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 4.382 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.480,66 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 975,68 1.030,16

Število podjetij 5.772 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 3.587 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 188.239 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 1.227 40.418

Število prihodov turistov 193.456 4.317.504
Število prenočitev turistov 661.364 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 540.909.794 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 496.716.578 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 16.202 19.576
Podatki za Posavsko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI 
1. Bistrica ob Sotli

2.  Brežice

3.  Kostanjevica na Krki

4.  Krško

5. Radeče

6.  Sevnica

Občina Bistrica ob Sotli
www.bistricaobsotli.si

Površina (km2) ............................................................................................31
Število prebivalcev  ...........................................................................1.351
Število zaposlenih oseb  ....................................................................221
Število samozaposlenih oseb  .......................................................... 99
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 908,67
Število podjetij  .........................................................................................93
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................... 9.451

Občina Bistrica ob Sotli je slikovito območje v skritem 
kotičku južne Štajerske, na vzhodnem obrobju Slovenije, 
kjer se svet ob mejni reki Sotli odpira Hrvaškemu Zagorju. 
Od bizeljskih vinskih goric jo loči predalpski greben goz-
dnate Orlice.  Tudi na severu obroblja, k Bistrici ob Sotli 
pripadajoče vasi in zaselke, pobočje s pretežno buko-
vimi gozdovi, ki mestoma prehajajo v skrbno obdelane 
vinograde in polja, pa tudi v soteske, kraške globeli ali 
suha travišča in sadovnjake. Ime kraju Bistrica ob Sotli 
danes daje reka Bistrica, ki se skozi eno najlepših sotesk 
v Sloveniji tukaj poslavlja od nekdanjih žitnih mlinov in se 
pridruži vijugasti in počasnejši Sotli.

Občina ima trško jedro, kjer želijo ustvariti možnosti za ra-
zvoj turizma v občini v povezavi z  arhitekturno dediščino. 
Vodenje projekta trškega jedra poteka znotraj občinske 
uprave. Z bližnjimi občinami se poskušajo povezovati na 
več področjih, prek meja pa sodelujejo z občino Bošnjaci 
na Hrvaškem in Kumrovcem.

Občina Bistrica ob Sotli je v okviru projekta »Ne pozabi-
mo vasi«, katerega glavna nit je ohranjanje in promocija 
naravne in kulturne krajine Kunšperka in okoliških vasi, 
izvedla številne aktivnosti.  Med rezultati projekta je 
drevored ob lokalni cesti proti Klestjam in učna pot Kun-
šperk – Klestje, ki v osmih vsebinskih točkah povezuje 
naravne, zgodovinske in etnološke značilnosti območja. 
Za izvedbo krožne pešpoti je bila očiščena trasa, urejena 
razgledna točka in počivališče, postavljene označeval-
ne table in smerokazi, v začetnem delu poti v Bistrici pa 
postavljen enostavni objekt z otroškimi igrali.

V pomoč gospodarstvu, predvsem manjšim podjetjem je 
razpisana štipendija in garancijska shema za subvencio-
niranje obrestne mere. 

Pripravljajo vsakoletni občinski praznik v juniju in Petrov 
sejem – junij, v Kulturnem domu potekajo tudi gostujoče 
gledališke predstave in različna predavanja.

Občina razpisuje sredstva za podporo športnim in kultur-
nim društvom, društvom starejših občanov in invalidom 
v občini.. Občani predlagajo predvsem več aktivnosti za 
razvoj gospodarstva in kmetijstva.
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Občina Brežice
www.brezice.si

Površina (km2) ........................................................................................268
Število prebivalcev  ........................................................................24.143
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 5.655
Število samozaposlenih oseb  ..................................................... 1.041
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  948,78
Število podjetij  ...................................................................................1.943
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  499.677

Občina Brežice spada med večje občine, ima odlično 
geostrateško lego in odlične naravne danosti, kar je 
osnovni pogoj za razvoj turizma. Brežice so že stoletja 
staro stičišče osrednjih in južno evropskih poti. Bliži-
na hrvaške prestolnice in dobre prometne povezave s 
Hrvaško pomenijo vrata Slovenije proti Balkanu. Dobro 
čezmejno sodelovanje je plod večletnega truda, vzaje-
mnega spoštovanja in dobrega sosedstva. Načrtovanje 
obvoznice, širitev civilnega letališča, načrtovana gradnja 
hidroelektrarn na Savi, ureditev industrijske cone Brezina 
ter načrtovani logistični center projekta Feniks ponujata 
Brežicam nove možnosti razvoja.

Občina oživlja mestno jedra tako, da subvencionira 
najemnino podjetnikom, ki pričnejo izvajati dejavnost v 
starem mestnem jedru in sicer do 40% neto vrednosti 
najemnine.

Cilj strategije je izboljšanje infrastrukture, gospodar-
ska rast in delovna mesta. Naravne in kulturne danosti 
občine so velik potencial za raznoliko prostorsko ustre-
zno razvrščeno turistično ponudbo. Ob že uveljavljenih 
lokacijah (Čatež, Mokrice) občina usmerja svoje aktivnosti 
tudi na območje Bizeljskega in Gorjancev. Grad Brežice in 
Grad Mokrice imata še veliko potencialov. Glavni cilj ra-
zvoja Občine Brežice je razvoj turizma in človeških virov s 
Fakultete za turizem Brežice ter vzpostavitev pogojev za 
razvoj podjetništva, kot so ureditev industrijsko poslovnih 
con in posodobitev infrastrukture. Razvoj vidijo v pospe-
ševanju razvoja drobne obrti in prodaji lokalno pridelane 
hrane, ki bo zanimiva za turiste. Za vodenje mestnega 
jedra ne načrtujejo dodatnih zaposlitev.

Obmejne občine se povezujejo pri turističnih projektih, 
eden takšnih je prireditev »Dobro nam došel sosed«. 
Občina sodeluje pri projektih, ki so regionalnega pomena 
preko Regionalno razvojne agencije Krško   (hidravlične 
izboljšave, Lokalna akcijska skupina Posavje) Občina 
sodeluje tudi z drugimi inštitucijami in zavodi v regiji v  
regijski projekt »Večgeneracijski center Posavje«, sode-
lovanje pri projektu »PiMP – Priložnost in izzivi mladih 
v Posavju«, ki ga izvaja  Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino, garancijska shema Posavja-pa je v pomoč 
podjetnikom pri poroštvu za kredite. Z občino Dobřany 

na Češkem imajo razvito sodelovanje, prav tako pa se 
povezujejo s sosednjim Zagrebom.

Med projekti, ki jih izpostavljajo, je posodobitev oskrbe s 
pitno vodo-projekt »Hidravlične izboljšave« in Izgradnja 
OŠ Cerklje in sodelovanje pri mednarodnem projektu 
Feel the freedom of the water.

Občina približno na dve leti pripravlja gospodarski forum 
za podjetnike in obrtnike, na katerem se obravnavajo 
aktualne teme. Na forumu imajo možnost predlagati 
določene ukrepe, ki bi jih lahko občina izvedla za boljše 
delovanje podjetij. Industrijske cone v občini s svojo infra-
strukturo pa nudijo dobre možnosti gospodarstvu.

Za malo gospodarstvo omogočajo kratkoročna posojila, 
investicijska posojila, subvencije (sofinanciranje zače-
tnih investicij na področju podjetništva, sofinanciranje 
novih delovnih mest, sofinanciranje najemnine v starem 
mestnem jedru, sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč 
v poslovno industrijskih conah. Razpoložljivi prostori za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking,), spodbu-
janje inovacij preko razpisov za »naj« ideje in podobno, 
sofinanciranje udeležbe na sejmih z inovativnimi produkti 
in storitvami spodbujanje podjetništva pri mladih ter dru-
ge oblike podpore in pomoči, kot npr. garancijska shema 
za podjetnike.

V Brežicah je že tradicionalna prireditev »Brežice moje 
mesto« v sklopu katere se odvijajo najrazličnejše vzpore-
dne prireditve, kot je »Praznik kruha, salam in vina«. Vsa-
ko leto 24.6. poteka ocenjevanje kruha, v drugi polovici 
oktobra pa je v občini tradicionalni »Podjetniško obrtno-
-kmetijski sejem. Občina ima 28.10. občinski praznik, to je 
hkrati priložnost za organiziranje najrazličnejših kulturnih, 
turističnih in športnih prireditve skoz ves mesec.

Občina sodeluje pri nacionalnem projektu Europe goes 
local z LAS Posavje in pri projektu »PiMP – Priložnost in 
izzivi mladih v Posavju«. Sofinancira tudi projekte društev 
za mlade, portna in kulturna društva, podpirajo tudi med-
narodni Festival stare glasbe »Seviqc Brežice«. Potekata 
tudi projekt Starejši za starejše in aktualen »Sopotnik«. V 
proračunu so tudi sredstva za sofinanciranje programov 
delovanja društev upokojencev in regijskega projekta 
»Večgeneracijski center Posavje«.. Občina pomaga brez-
poselnim osebam preko javnih del.

Največ problemov imajo občani s področja komunalne 
infrastrukture (ureditev cest, kanalizacije, odvodnjavanje 
meteornih voda, javna razsvetljava, ureditev pločnikov, 
kolesarskih stez). Veliko problemov pa je tudi glede la-
stništva, saj še veliko cest poteka po zasebni lastnini.
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Občina Kostanjevica na Krki
www.kostanjevica.si

Površina (km2) ...........................................................................................58
Število prebivalcev  .......................................................................... 2.441
Število zaposlenih oseb  ....................................................................751
Število samozaposlenih oseb  ..........................................................111
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  747,82
Število podjetij  .......................................................................................178
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  61.128

Staro mestno jedro današnjega naselja Kostanjevica na 
Krki je nastalo na umetnem otoku v meandru reke Krke, 
na ravnici v podnožju Gorjancev, ob jugozahodnem robu 
krške kotline. V letu 2014 je Občina Kostanjevica na Krki v 
zgradbi na Kambičevem trgu 5 v starem mestnem jedru 
uredila poslovni prostor – Mestno tržnico, namenjeno 
zagotavljanju oskrbe prebivalcev z lokalno pridelano hra-
no. Žal pa tržnica zaradi slabega obiska ni zaživela, zato 
se prostor uporablja za občasne dogodke. Leta 2014 je 
na otoku zasebni vlagatelj obnovil staro meščansko hišo 
in v njej uredil B&B prenočišča. Imenuje se Vila Casta-
nea, povečan obisk je zlasti v poletnih mesecih, pozimi 
pa stavba bolj kot ne sameva. Priložnosti za izboljšanje 
infrastrukture in razvoj turizma v občini so povezane s 
kulturno dediščino. Vse vpadnice v mesto so obnov-
ljene in urejene, tako da se gost zadovoljen pripelje do 
destinacije. V letu 2018 namerava Občina Kostanjevica 
na Krki zgraditi postajališče za avtodome, idejna zasnova 
predvideva 12 parkirnih mest na odlični lokaciji poleg 
reke Krke. V starem mestnem jedru je v letu 2017 pričel 
delovati TIC pod okriljem Galerije Božidar Jakac, ki je bil 
pred tem lociran pri galeriji, ki je kilometer oddaljena od 
mestnega jedra. V TIC-u sedaj dela oseba, ki se ukvarja 
izključno z razvojem in trženjem mikrodestinacije Kosta-
njevica na Krki. 

Priložnosti za razvoj mestnega jedra vidijo v odlični 
edinstveni lokaciji  v meandru reke Krke, potrebno pa 
bo še veliko volje in dela za prepoznavnost Kostanje-
vice na Krki. Glavne ovire so v tem, da je mestno jedro 
kulturni spomenik lokalnega pomena, Druga ovira pa 
je poplavnost območja, kar se odraža predvsem zadnja 
leta, ko reka Krka neusmiljeno poplavlja površine na 
otoku. S tem so omejene prostorske možnosti razvoja 
mestnega jedra, kajti kakršnekoli novogradnje niso dovo-
ljene, dozidave in obnove pa omejene.

V letu 2017 je bila zaposlena oseba v TIC-u Kostanjevica 
na Krki, ki se načrtno ukvarja s trženjem mikrodestinacije 
Kostanjevica na Krki. V letu 2018 bodo vzpostavili Odlok o 
lokalnih turističnih vodnikih v Občini Kostanjevica na Krki, 
s tem je mišljeno predvsem poenotenje dosedanjih krite-
rijev in meril vodenj s strani obstoječih lokalnih vodnikov. 

Kostanjevica na Krki je vključena v regijo Posavje, v kateri 
so združene tudi občine Krško, Brežice, Sevnica, Bistrica 
ob Sotli in Radeče. Vse te občine so tudi ustanoviteljice 
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, 
ki pripravlja regijske strategije in projekte ter skrbi za 
povezovanje med občinami. Preko mreže Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije se povezujejo z vsaj 15 
občinami iz različnih predelov Slovenije (npr. Škofja Loka, 
Piran, Kamnik, Kranj, Novo mesto, Slovenske Konjice, 
itd.). Mreženje in povezovanje s sosednjimi občinami 
podpira dobro sodelovanje v regiji in širše, kar učinkuje 
na različnih nivojih in z različnimi cilji (npr. skupen nastop 
pri prijavi razpisov in pridobivanju sredstev, povezovanje 
s ponudniki in zavodi s sosednjih občin ali pri izvajanju 
ponudbe za javnost ali pri pripravi novih turističnih pro-
duktov, itd.).

Občina bo v letu 2018 začela urejati postajališče za avto-
dome na lokaciji poleg reke Krke, kjer bodo uporabnikom 
na voljo poleg naravnega kopališča tudi športne površine 
(odbojkarsko igrišče na mivki, igrala za otroke). Občina 
Kostanjevica na Krki je namreč vključena v projekt Mreže 
postajališč za avtodome (MPZA). Z vzpostavitvijo mreže 
postajališč za avtodome po Sloveniji želijo partnerji pod 
enotno tržno znamko tako doma kot v tujini promovirati 
Slovenijo, predvsem pa lokalno turistično ponudbo skozi 
oči popotnika z avtodomom.

Drugi dolgoročni projekt, ki bi ga izpostavili na področju 
turizma, je izgradnja term za koriščenje termalne vode iz 
vrtine  v Krakovskem gozdu.

Izgradnja infrastrukture (izgradnja obrtne cone z 
možnostjo nakupa zemljišč) -Kratkoročna posojila, 
-Investicijska posojila, (Garancijska shema pri regionalni 
razvojni agenciji Posavje); subvencije (tržnih in nepro-
fitnih najemnin za stanovanja, za male čistilne naprave, 
za obnovo kulturne dediščine, za naložbe v kmetijska 
gospodarstva, subvencija k cenam storitev gospodar-
skih javnih služb). Na voljo so prostori za podjetniške 
začetnike (inkubator, coworking,) Spodbujanje inovacij 
peko razpisov za »naj« ideje in podobno (razvoj novih 
turističnih produktov preko javnih razpisov) -Spodbujanje 
podjetništva pri mladih (spodbujanje razvoja in prodaje 
lokalno pridelanih izdelkov), izobraževanje mladih na po-
dročju ročnih spretnosti. Druge oblike podpore in pomoči 
(lokalna društva vzpodbujajo podjetniške ideje in poma-
gajo uresničevati od ideje do produkta, TIC pa povezuje 
in spodbuja k medsebojnemu povezovanju ponudnikov 
pa tudi k mreženju izven občine).

Razstave pod okriljem Galerije Božidar Jakac (stalne in 
občasne), tudi v prostorih Lamutovega likovnega salona 
v mestnem jedru. Praznik občine: 16. avgust, ko obči-
na vsakoletno obeleži pridobitev mestnih pravic leta 
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1252.  Tradicionalne prireditve, ki jih organizira Etnološko 
društvo Kostanjevica na Krki, so Šelmarija (pustovanje) 
in Kostanjeviška noč (tretjo soboto v juliju). Osnovna 
šola Jožeta Gorjupa vsako leto v sodelovanju z Občino 
Kostanjevica na Krki pripravi otroški extempore – gre za 
tradicionalno tematsko likovno kolonijo učencev pod 
vodstvom likovnih mentorjev. Ne smemo pozabiti aktiv-
nosti domačega Planinskega društva Polom ( pohod po 
Ressljevi poti, po čebularski poti).

Občina podpira društva preko javnih razpisov za sofinan-
ciranje programov, ki jih izvajajo društva, v sodelovanju 
z zunanjimi institucijami izvaja preventivne programe, 
predvsem na področju zdravja, podpirajo delovanje 
Večgeneracijskega centra, ki vključuje najbolj ranljive 
skupine občanov (brezposelni, starejši, invalidi...). Obča-
ni opozarjajo na poplavno ogroženost mestnega jedra, 
prostorske omejitve, stanovanjske kapacitete za mlade in 
socialno šibke skupine, aktivnosti za mlade, razvoj novih 
delovnih mest in gospodarstva.

Občina Krško
www.krsko.si

Površina (km2) ........................................................................................287
Število prebivalcev  ...................................................................... 25.802
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 7.967
Število samozaposlenih oseb  .....................................................1.160
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  1059,11
Število podjetij  ..................................................................................2.004
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ........................................... 2.616.163

Strategija razvoja občine je v zaključni fazi in vsebuje tudi 
oživljanje občinskega  jedra, ki naj bi bilo vzpostavljeno v 
letu 2019.  Na podlagi razvojnih ciljev pričakujejo go-
spodarsko rast in nova delovna mesta. Za razvoj turizma 
v občini v povezavi s kulturno dediščino je oblikovanje 
osrednjega dela mesta zelo pomembno, prav tako pa 
tudi izboljšanje infrastrukture in odvajanje in čiščenja 
voda. Ceste so obnovljene, prav tako tudi mestno jedro, 
občina ima zelo visoko pokritost z optičnimi kabli. 

Trenutno potekata 2: Drugi most na Savi in obvozni-
ca do Brežic. V občini so stalni razpisi za spodbujanje 
podjetništva, subvencionirajo mala in srednja podjetja 
in izvajajo projekte Erasmus plus. V občini želijo vrniti 
dualni sistem izobraževanja, ki bo zagotavljal zaposlitve. 
Pobuda poteka v okviru LAS Posavje (gospodarstvo s 
šolo). Turizem v občini se razvija ob promociji kulturne 
dediščine na gradu Rajhnburg, kjer so nekdaj delovali 
trapisti in izdelovali čokolado. Grad je obnovljen z EU 
sredstvi. V mestnem jedru so obnovili zgodovinske  hiše 
(Valvasorjeva hiša, Mencingerjeva hiša, Valvasorjeva knji-
žnica) Poteka tudi projekt Zelena urbana mesta: Zelena 
doživetja Posavja.

Za koordinacijo mestnega jedra in pridobivanje EU 
sredstva načrtujejo dodatno zaposlitev. Sedaj je v to 
vključena projektna skupina (arhitekti, PR…).

Občina sodeluje s projekti LAS Posavje in prvenstveno 
s 5 občinami (Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na 
Krki, Bistrica ob Sotli) v okviru dogovora za razvoj regij. 
Krško je pobrateno z mestom Obrigheim (Nemčija) in z  
občino Cerna Voda (Romunija). 

Največji projekti: odvajanje in čiščenje voda, oskrba s 
čisto vodo, obnova kulturne dediščine (grad), nadgradnja 
knjižnice. Uvajanje dualnega sistema, zavezništvo za 
mlade.

Organizirajo srečanja gospodarstvenikov in ugotavljajo 
njihove potrebe in interes, kar vključujejo v občinske 
razvojne dokumente in proračun (infrastrukturni objekti, 
prostorska politika itd.). V občini deluje Center za pod-
jetništvo in turizem. Na voljo so prostori v poslovnih  
conah, opremljenih s potrebno infrastrukturo, podjetniški 
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inkubator na ravni Posavja. Med deležniki na področju 
gospodarstva v občini so GEN energija, Spodnjeposa-
vske elektrarne, Termo elektrarne v Brestanici, Fakulteta 
za energetiko, Gospodarska zbornica Posavje, Obrtna 
zbornica Posavje. Posavska štipendijska shema

Sredstva za mala podjetja so v obliki subvencije pri regio-
nalni garancijski shemi, na razpolago so prostori za pod-
jetniške začetnike (inkubator, coworking,) Opremljajo tudi 
stari objekt v mestnem jedru, ki je namenjen inkubatorju 
z vso potrebno opremo in infrastrukturo. V tehnološkem 
centru Posavja Techpo d.o.o - se ukvarjajo s podjetniki 
začetniki. V okviru programa oživljanje mestnega jedra 
vabijo tudi nove podjetnice (trgovinice). Brezplačno za-
gotavljajo promocije v Mesečniku. 

Praznik občine (7.6.) slovesnost, druženje občank in 
občanov, v sklopu tega 14-dnevna dogajanja. Kulturni 
dom Krško – sofinanciranje, abonmaji (gledališče). Bir fest 
(april), Okusi Posavja (september), Veseli december (de-
cember), Dogodki na tržnici,  Sejem na tržnici (Miklavžev, 
Božični, Matinov). Stalne razstave (mestni muzej Krško, 
Grad Rajhnburg, Valvasorjeva knjižnica, galerija Krško). 
Razstava uličnega muzeja, Savina zgodba-prazni prostori 
v mestnem jedru, grafike na izložbenih oknih.

Občina sodeluje z vsemi generacijami in spodbuja pro-
grame Mladinskega centra Krško, prav tako sofinancira 
športna in kulturna društva s subvencijami Za starejše 
občane poteka projekt Zdrava skupnost in projekt Sopot-
niki (pomoč starejšim na domu). Urejene so pešpoti, na 
voljo so pripomočki za vadbo, prilagojeni za starejše, Za 
različna društva in invalide (naglušni, Sonček) so odprti 
javni razpisi. Uredili so zunanje površine za gibalno ovi-
rane osebe. Brezposelne osebe imajo možnost pridobiti 
subvencije za stanovanja, objavljeni so tudi Javni razpisi 
za neprofitna stanovanja, kjer so kandidati iz ranljivih 
skupin prednostno obravnavani..

Občani lahko svoja vprašanja, pritožbe, predloge posre-
dujejo na aplikacija-»pobuda občanov«

Občina Radeče
www.radece.si

Površina (km2) ...........................................................................................52
Število prebivalcev  ..........................................................................4.201
Število zaposlenih oseb  ...................................................................828
Število samozaposlenih oseb  ......................................................... 151
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  922,92
Število podjetij  ......................................................................................306
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  76.331

Mesto Radeče označuje slikovita geografska lega v 
severovzhodnem delu Posavskega hribovja. Zamejujejo 
ga reka Sava ter apniško-dolomitski “dolenjski Triglav” 
– Kum (1220 m) in Lisca (948 m). Prvotno naselje, trg in 
kasneje mesto so nastali ob izlivu rečice Sopote v Savo. 
Ko se slednja izvije iz tesnega objema zasavskih sotesk, 
se pri Radečah umiri in zareže strugo v osrčje Posavja. 
Na reki Savi se je že v srednjem veku ustalila meja med 
Štajersko in Kranjsko, ki velja še danes.

Zgodovinsko izročilo pravi, da je bilo tu nekoč osrednje 
pristanišče na Savi. Mnogi splavarji so si tu služili kruh. 
Njihovo življenje je pustilo kraju neizbrisen pečat, njihove 
šege in običaje pa še danes obujajo splavarji s tradicio-
nalnim splavarjenjem in splavarskim krstom. Občina Ra-
deče danes povezuje 4 krajevne skupnosti in 23 naselij.

Za razvoj občinskega jedra nimajo posebnih načrtov niti 
ne sprejete razvojne strategije, ki bi vključevala tudi to 
področje. 

Radi bo pospešili razvoj turizma

Priložnosti so v razvoju turizma, kmetijski del je v manjši-
ni, imajo podružnično šolo, živijo v majhni  skupnosti. Po-
vezujejo se med krajevnimi skupnostmi in naselji občine. 
S sosednjimi občinami sodelujejo pri skupnih projektih. 
Pobrateni so z občino Velika Plana v Srbiji.

Pomembno je, da ohranijo podružnično šolo, sicer pa 
skrbijo za obnovo infrastrukture in  javno razsvetljavo.

Sodelovanje z gospodarstveniki ocenjujejo kot zelo 
dobro.  Cilj je izgradnja infrastrukture in pomoč mladim in 
ostalim. Ob prazniku občine imajo več prireditev.
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Občina Sevnica
www.sevnica.si

Površina (km2) ........................................................................................ 272
Število prebivalcev  ........................................................................17.484
Število zaposlenih oseb  ................................................................4.425
Število samozaposlenih oseb  ....................................................... 866
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  907,39
Število podjetij  ...................................................................................1.248
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 324.565

Sevnica se je začela industrijsko razvijati v začetku 20. 
stoletja in je imela že pred prvo svetovno vojno dva obra-
ta, tovarno kopit in parno žago. Med obema vojnama je 
bila Sevnica že najbolj razvit kraj v Posavju, drugo večje 
delavsko središče pa je bil Krmelj z rudnikom rjavega 
premoga. Med drugo svetovno vojno je bilo območje 
vključeno v Hitlerjev selitveni program, zato je to obdobje 
med ljudmi pustilo globoke in boleče sledi

Občina Sevnica  ima razvojni dokument, akt o oblikova-
nju starega mestnega jedra je bil sprejet pred leti, aktiv-
nosti pa izvedene.  Staro jedro ima tudi urejen promet z 
modro cono. Na trgu je zaradi turistov tudi postajališče v 
letu 2018 pa bodo začeli z obnovo fasad.

Dobro oblikovano mestno jedro pospešuje tudi gospo-
darski razvoj. V občino Sevnica se selijo srednja in manjša 
storitvena podjetja, veliko se dogaja, veliko je trgovin. 
Občina dokupuje zemljišče za vzpostavitev industrijske 
cone. 

Staro mestno jedro je pod okriljem Zavoda za kulturo Ce-
lje, ki daje samo usmeritve, ne pa tudi sredstev. Težave 
so tudi zaradi neurejenih lastništev določenih objektov 
(stari ljudje mladim ne prepišejo, mladi gredo v večja 
mesta, ne čutijo pripadnosti). Spomeničarji imajo besedo 
pri prenovi, ampak ker zagovarjajo staro stanje, se nika-
mor nič ne premakne.

Za mestno jedro skrbi občinski arhitekt-urbanist. 

S sosednjimi občinami zelo dobro sodelujejo, še pose-
bej z občinami Radeče, Sevnica, Krško, Brežice, Bistrica 
ob Sotli, Kostanjevica na Krki. Najboljši primer je skupen 
projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kohezija od 
l. 1999), čistilna naprava (celo Posavje). S tujimi občinami 
ne sodelujejo.

Med pomembnejšimi projekti je občinski program za 
varstvo okolja (edini v Posavju) Zrak, voda, odpadne 
vode, hrup, ki obsega analizo, Na področju okolja so sku-
paj z dolenjskimi občinami izpeljali tudi optično omrežje

Med kulturnimi prireditvami so Sevniško grajsko poletje 
(sredina maja do konca septembra), Kitariada (druga 
polovica avgusta)  Vsakomesečni sejem v centru mesta 

s predstavitvijo različnih rokodelcev, ponudnikov hra-
ne, oblačil, ipd. (prva sobota v mesecu)  in razstave na 
sevniškem gradu  čez celo leto. V Sevnici je tudi stalna 
razstava Rudija Stoparja, ki vsak mesec gosti drugega 
ustvarjalca. V novembru potekajo različne prireditve ob 
občinskem prazniku.

V dialogu z občani občina podpira aktivnosti mladih, ki jih 
tudi  vabijo k sodelovanju pri projektih, sofinancirajo kon-
cert Kitariada, organizirane so igre na bazenu, koncerti na 
gradu , izvedba skupnih programov v mladinskem centru. 
Občina zagotavlja tudi sredstva za financiranje progra-
mov športnih in kulturnih društev.

Med skupnimi programi so tudi Olimpijski teden, obe-
leženje Tedna otroka, kolesarski izleti, občinske lige v 
nogometu  Potekajo tudi razne delavnice v mladinskem 
centru ali domu starejših občanov za starejšo populaci-
jo. Občina Sevnica bo v letu 2018 prevzela koordinacijo 
projekta Sopotniki v občini  za invalide v občini.

Za brezposelne osebe  poteka sodelovanje z Zavodom 
za zaposlovanje, izvajajo razne delavnice, srečanja, semi-
narje in zaposlujejo javne delavce.

.
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Vir: www.slovenia.info, Avtor slik: Tomo Jeseničnik

Koroška regija je ena manjših obmejnih industrijskih regij 
in leži med Južnimi in Centralnimi Alpami, z veliko goz-
dnato površino ter rečnim omrežjem. Ledeniška pot je 
omogočila nastanek Mežiške, Mislinjske in Dravske doli-
ne, kjer so se razvila mesta in naselja. Velik delež ozemlja 
je v okviru območja Natura 2000.  Rudarska tradicija je 
omogočila tudi razcvet železarstva in lesne industrije, 
med gospodarskimi dejavnostmi pa je pomembna tudi 
kovinskopredelovalna industrija in strojegradnja. Težka 
industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost 
okolja, zlasti v dolinah. Gospodarstvo je izvozno naravna-
no.

V koroški statistični regiji je bilo v 2015 ustvarjenega 2,8 
% nacionalnega BDP-ja. Preračunano na prebivalca je 
bil BDP tukaj četrti najnižji v Sloveniji (15.103 EUR). V 2015 
je bil tam ustvarjen le 1 % vseh turističnih prenočitev v 
Sloveniji, manj turističnih prenočitev je bilo ustvarjenih le 
še v zasavski in primorsko-notranjski statistični regiji. Od 
tujih turistov so v koroški statistični regiji ustvarili največ 
prenočitev hrvaški turisti.

Koroška regija

KOROŠKA REGIJA

Število družb...............................................................1.232

Povp. št. zaposlenih po del. urah................... 12.003

Število podjetnikov .................................................2.033

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................1.580

Število zadrug ..................................................................13

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................139

Število hitrorastočih podjetij .................................. 197

Delež  hitrorastočih podjetij .................................3,2%

Stopnja registrirane brezposelnosti .................. 10,1



Vir: www.slovenia.info, Avtor slik: Tomo Jeseničnik

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 1.041 20.273
Število občin 12 212
Število prebivalcev 70.761 2.065.895
Število moških 35.494 1.025.125
Število žensk 35.267 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 2.659 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 20.555 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 2.904 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 27.014 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 3.219 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.493,84 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 980,68 1.030,16

Število podjetij 5.526 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 2.141 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 113.275 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 1.121 40.418

Število prihodov turistov 41.799 4.317.504
Število prenočitev turistov 116.816 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 942.013.322 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 537.553.143 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 15.781 19.576
Podatki za Koroško regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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OBČINE V REGIJI
1.  Črna na Koroškem

2.  Dravograd

3.  Mežica

4.  Mislinja

5.  Muta

6.  Podvelka

7.  Prevalje

8.  Radlje ob Dravi

9.  Ravne na Koroškem

10.  Ribnica na Pohorju

11.  Slovenj Gradec

12.  Vuzenica

Mestna občina Slovenj Gradec
www.slovenj-gradec.si

Površina (km2) ......................................................................................... 174
Število prebivalcev  .......................................................................16.593
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 6.763
Število samozaposlenih oseb  ........................................................779
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  971,76
Število podjetij  ...................................................................................1.637
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  569.570

Mestna občina Slovenj Gradec leži v osrednjem delu 
Koroške regije in je po številu prebivalcev njena največja 
občina. Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v 
statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, ban-
čno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, 
prometno središče Mislinjske doline in širšega območja 
statistične Koroške regije. Leta 1989 je generalni sekretar 
Organizacije združenih narodov, Perez de Cuellar, Slovenj 
Gradec uvrstil med častne nosilce naziva Glasnik miru.

Mestna občina Slovenj Gradec je za potrebe oživlja-
nja mestnega središča vzpostavila pisarno mestnega 
managementa. Pisarna skrbi za učinkovitejšo komuni-
kacijo med ponudniki in prebivalci mestnega središča 
ter občinsko upravo, spremlja utrip in potrebe mestnega 
središča ter prenaša in vnaša inovativne primere dobrih 
praks domačih in tujih mestnih ureditev. Občino sestavlja 
5 četrtnih skupnosti in 10 vaških skupnosti.

Pod okriljem mestnega managementa potekajo tudi 
različne aktivnosti, ki spodbujajo oživljanje mestnega 
središča (urbane delavnice, brezplačni najemi stojnic 
za ponudnike v mestnem središču, skupno oglaševa-
nje praznih poslovnih prostorov, projekti spodbujanja 
trajnostne mobilnosti, obnova kulturnih spomenikov ipd.). 
Oživljanje mestnega središča poteka tudi preko javnih 
razpisov za kulturne in turistične dogodke in projekte, ki 
so za realizacijo znotraj mestnega središča nagrajeni z 
dodatnimi točkami. V postopkih priprave pa je tudi javni 
razpis za ponudnike v mestnem središču ter spodbude 
za podjetnike, ki bodo s svojo podjetniško idejo zasedli 
prazen prostor v mestnem središču. Občina dobro sode-
luje z občinami v regiji in je izvrsten primer dobre prakse 
mestnega managementa. 

Z gospodarstvom v občini dobro sodeluje, v sodelovanju 
z razvojno agencijo pa je pripravila tudi pregled gospo-
darskih lokacij in trga dela za potencialne investitorje. V 
mestu deluje podjetniški center, na katerem deluje točka 
SPOT in mrežni podjetniški inkubator. Podjetniki imajo 
možnost pridobiti subvencije za obrestne mere v okviru 
regijskih shem, mladi pa sel lahko obrnejo na isti naslov 
zaradi pridobitve štipendije in štipendijske sheme.

V Slovenj Gradcu potekajo številne umetniške, kulturne 
in športne prireditve skozi vse leto.
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Občina Črna na Koroškem
www.crna.si 

Površina (km2) ........................................................................................ 156
Število prebivalcev  ..........................................................................3.319
Število zaposlenih oseb  ....................................................................617
Število samozaposlenih oseb  .......................................................... 98
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  1011,85
Število podjetij  ....................................................................................... 171
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  79.625

Občina ima razvojni dokument, v katerem načrtujejo 
postavitev vaškega  jedra, ki kot spomenik lokalnega 
pomena predstavlja naselbinsko zgodovinsko dediščino. 
Tam se nahajata Plečnikov spomenik žrtvam obeh vojn, 
ki je zaščiten kot spomenik državnega pomena in Ru-
darski muzej na prostem, ki sodi med posvetno stavbno 
dediščino. Občina se trudi vaško jedro ohraniti in urejati 
v skladu s smernicami za varstvo kulturne dediščine in v 
njem še naprej ohranja vse elemente, po katerih je Črna 
na Koroškem prepoznavna: muzejske zbirke, votlina z 
medvedom, park, krožišče s Plečnikovim spomenikom in 
pitnik oz. “vodnjak” pod cerkvijo. Vaško jedro nameravajo 
tudi poživiti z organizacijo različnih prireditev, name-
njenih tako domačim prebivalcem kot obiskovalcem: 
različni sejmi, obeležitev pomembnih dni (dan knjige, dan 
zemlje,dan za spremembe, simbioza giba, zdrav zajtrk na 
vasi...), športne in novoletne prireditve.

Vsebina vaškega jedra bo prispevala k razvoju turizma 
v občini v povezavi s kulturno dediščino, saj je občina 
prepoznala turizem kot tisto gospodarsko panogo, ki bo 
v povezavi z ohranjanjem in trženjem bogate kulturne in 
zgodovinske dediščine ter edinstvenimi naravnimi da-
nostmi in pogoji za športne aktivnosti omogočila nadaljnji 
razvoj občine, ustvarjanje delovnih mest, rast dodane 
vrednosti in višjo kvaliteto življenja ter posredno tudi 
urejanje in gradnjo infrastrukture.

Na ta način se bodo v dejavnosti vključili tudi domači po-
nudniki kot izvajalci in organizatorji oz. ponudniki storitev, 
in tako privabili več obiskovalcev. Koordinacija vaškega 
jedra bo potekala v okviru občine oz. turistične pisarne v 
sodelovanju z različnimi društvi in kompetentnimi posa-
mezniki.

S sosednjimi občinami dobro sodelujejo, poteka več sku-
pnih projektov na področju turizma, razvoja podeželja in 
spodbujanja razvoja podjetništva s skupnimi ukrepi preko 
Lokalnega podjetniškega centra in Regionalne razvojne 
agencije.

Občina sodeluje v Delovni skupini Geopark Karavanke, 
kjer skupaj z občinami iz sosednje avstrijske Koroške in 
občinami iz Mežiške doline izvajajo različne dejavnosti, 

predvsem na področju razvoja turizma v povezavi z geo-
loškimi posebnostmi območja.

Občina je zelo prepoznavna po tradicionalnih prireditvah, 
ki so znane v slovenskem in tudi širšem okolju, to so; Ko-
roški turistični teden – že 62 let, Vseslovensko srečanje 
pod Najevsko lipo – že 27. let in Gradovi kralja Matjaža 
– 26 let. Vse prireditve so nekaj posebnega in edinstve-
nega v slovenskem prostoru, zato imajo tudi tako dolgo 
tradicijo in ostajajo zanimive za obiskovalce.

Skladno z razvojnim programom Koroške regije potekajo 
programi za spodbujanje podjetništva. Nekatere ukrepe 
izvaja občina sama, pri drugih sodeluje v skupnih aktiv-
nostih Lokalnega podjetniškega centra in Regionalne 
razvojne agencije.

Med kulturnimi in športnimi prireditvami posebej ome-
njajo Pomežik kulturi – 8. februar; Teden zdravja v aprilu; 
Prvomajski pohod na Pikovo, Festival kulture, maj; 
Vsedržavno srečanje pod Najevsko lipo, junij; kolesarski 
maraton Black hole, julij; Koroški turistični teden (že 62 
let, sredi avgusta), Kramarski sejem, 15. avgust, Maraton 
kralja Matjaža, avgust; Dan za zdravje, september; Veseli 
december. Organizirajo tudi številne razstave domačih 
in tujih ustvarjalcev z likovnega, literarnega in drugih 
področij.

Občina ima začrtane programe oz. strategijo za sodelo-
vanje z vsemi ciljnimi skupinami prebivalcev, ki jih tudi 
zelo aktivno izvaja. Zato so mladim prijazna občina, sta-
rejšim prijazna občina, občina po meri invalidov, prosto-
voljcem prijazna občina in branju prijazna občina. Pri vseh 
prireditvah v kraju sodelujejo različna društva in skupine 
prebivalcev pri njihovem načrtovanju in izvedbi. Prav tako 
občina aktivno podpira prireditve, ki jih organizirajo po-
samezna društva ali ciljne skupine. Pri načrtovanju vseh 
strateških razvojnih strategij, politik in izvedbenih načrtov 
se posvetuje in pridobi mnenje posameznih ciljnih skupin 
prebivalcev in ga poskuša v največji možni meri upošte-
vati.

Prebivalci največkrat opozarjajo na varstvo okolja, stanje 
cestne infrastrukture in socialno problematiko. Predlaga-
jo različne rešitve, ki so včasih uresničljive, včasih pa ne.
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Občina Dravograd
www.dravograd.si

Površina (km2) ........................................................................................ 105
Število prebivalcev  .........................................................................8.857
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 2.045
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 343
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  938,52
Število podjetij  ......................................................................................629
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  176.636

Dravograd je geografsko središče Koroške, ki leži na 
stičišču dolin treh rek: Drave, Meže in Mislinje, na seve-
rovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo. Obdajajo 
ga gozdno bogata hribovja Strojne na zahodu, Kozjaka na 
severu in Pohorja na jugu. K občini Dravograd sodi štiri-
indvajset naselij, zaokroženih v območja petih krajevnih 
skupnosti. Dravograd je srednje velika občina, ena od 
dvanajstih v Koroški pokrajini.

S starim mestnim jedrom je upravno, kulturno in go-
spodarsko središče občine. Trg Dravograd je eden 
najstarejših v Sloveniji, listinsko izpričan že leta 1185 kot 
trg Traberch, ki je bil v srednjem veku največji in najpo-
membnejši trg Dravske doline. Podoba trga z razvalina-
mi starega gradu nad njim je še danes takšna, vendar 
izgublja nekdanjo živahnost in urejenost, saj se žal tudi v 
občini pojavlja problem zapuščenosti trških jeder. 

Koroška regija ima svoj razvojni program, v katerem so 
opredeljene prioritete. Glede na velikost regije, geograf-
sko raznolikost, njene naravne potenciale in prepoznano 
vodilno predelovalno gospodarsko panogo vidi regija 
priložnost v nadaljnjem razvoju kovinsko-predelovalne 
industrije in industrije vgradnih delov za avtomobilsko 
industrijo, v razvoju lesno-predelovalne dejavnosti, v tu-
rizmu in prehranski samooskrbnosti. Razvoj teh področij 
bo podprt z lastnim znanjem, raziskavami in razvojem, 
predvsem v smeri primerjalnih prednosti za nadaljnjo 
gospodarsko rast in trajnostni razvoj.

Prevladujoče gospodarske panoge v občini Dravograd 
so gradbeništvo, prevozništvo in transportne storitve, 
kovinsko in lesno predelovalne dejavnosti ter trgovina 
in gostinstvo. Razvojne prioritete občine Dravograd so 
opredeljene v programu občine.

Mestno jedro Dravograda je že urejeno (zaključen pro-
jekt), urediti pa želijo še vaški središči Trboj in Črnič, kar 
bo prispevalo k razvoju turizma v občini v povezavi s kul-
turno dediščino. Skozi mestno jedro vodi državna cesta, 
zato bi potrebovali obvoznico. 

Pomembnejši projekti so Geopark Karavanke, Projekt 
vodne oskrbe Drava (zaključena čistilna naprava).

Gospodarstvo v središču Dravograda obsega predvsem 
gostinske in trgovske lokale ter druge storitvene dejav-
nosti v dveh poslovnih centrih: Poslovno-športni center 
Traberg in Poslovni center Meža. Podporno podjetniško 
okolje v občini predstavljajo: Gospodarska zbornica Slo-
venije – Območna zbornica Koroška (www.gzs.si/slo/re-
gije/oz_koroska), Regionalna razvojna agencija Koroška 
(www.rra-koroska.si) v sodelovanju z Občino Dravograd in 
Območna obrtna zbornica Dravograd (www.ooz-dravog-
rad.si), kjer so organizirani obrtniki in podjetniki z name-
nom uresničevanja poslovnih in strokovnih interesov.

V okviru Regionalne razvojne agencije Koroška delujejo 
tudi druge, podjetništvu namenjene vsebine. Na po-
dročju gospodarstva so v razvojnem programu Koroške 
regije opredeljene naslednje prioritete:

• Razvoj in opremljanje poslovnih con v Koroški regiji 

• Sofinanciranje razvojnih projektov za nastajanje novih 
start-up podjetij in inovativnih proizvodov ter spodbu-
janje njihove globalne rasti v okviru MPI 

• Koroška podjetniška platforma (KOPP) 

• Podjetno v svet podjetništva 

• Mreža za socialno podjetništvo v Koroški regiji – Pod-
jetniški SOCIONet 

• Oskrba Mežiške doline z električno energijo

Za boljši stik z gospodarstvom organizirajo srečanja, 
podeljujejo pa tudi priznanja občine, ki gredo v roke go-
spodarstvenikov (Higal, Kirstal steklarstvo). Podjetnikom 
v regiji omogočajo kratkoročna posojila in prostore za 
podjetniške začetnike (inkubator, coworking,), spodbujajo 
podjetništvo pri mladih in socialno podjetništvo. 

Občina Dravograd organizira številne kulturne prireditve, 
sejme in razstave. Javni zavod Dravit Dravograd skrbi za 
mladino, šport, kulturo in turizem. V svojem stičišču prire-
jajo razstave, Jožefov sejem, ob prazniku občine 4. julij je 
cel teden kulturnih prireditev. 

Športna društva in klubi, kjer se srečujejo mladi, pa 
tudi starejši občani in invalidi v občini, najdejo prostor v 
Mladinskem centru. Na razpolago pa so tudi kolesarske 
steze, večnamenska dvorana, namenjena športu, nogo-
metna šola Dravograd. Med počitnicami je organizirano 
brezplačno smučanje na Bukovju za mlade. Želijo biti 
invalidom prijazna občina, zato so urejene tudi spreha-
jalne poti. Medgeneracijski center pa je v pripravi, saj so 
odkupili stavbo, ki jo bo potrebno preurediti in opremiti. 
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Občina Mežica
www.mezica.si

Površina (km2) ...........................................................................................26
Število prebivalcev  ..........................................................................3.575
Število zaposlenih oseb  .................................................................1.421
Število samozaposlenih oseb  .........................................................110
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................  1048,19
Število podjetij  ......................................................................................246
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  326.308

Mesto Mežica, ki je dobilo mestne pravice leta 1983, leži 
v srednjem delu Mežiške doline ob sotočju reke Meže in 
potoka Šumca. Prva omemba kraja (Mežica - Mise) sega 
v leto 1154. V 16. stoletju se Mežica prvič pisno omenja 
kot rudarsko mesto. Sedemnajsto stoletje Mežici prinese 
razcvet fužinarstva, v kraju zrastejo številni industrijski 
obrati za vlivanje rude. 

Na tegobe in upanja tistih časov, bojnih spopadov s Turki, 
kmečkih uporov in drugih nadlog, spominja tudi legenda 
o Kralju Matjažu, ki s svojo vojsko spi v gori Peci in čaka, 
da bo vstal in odrešil slovensko ljudstvo.

Rudarstvo ima v Mežici večstoletno tradicijo. Večji obseg 
in nezadržno rast je doseglo rudarstvo v dolini v 18. in 19. 
stoletju. Njegov vzpon in napredovanje sta se nadalje-
vala tudi še v 20. stoletju, četudi je koncentracija svinca 
v rudi upadala. Ob rudniku se je vedno bolj razvijala tudi 
predelovalna industrija, katere deli uspešno delujejo še 

danes. Z rudnikom je bil močno povezan tudi celotni 
razvoj mesta, rudarji pa so narekovali tudi utrip pestremu 
kulturnemu življenju.

Po zaprtju Rudnika svinca in cinka Mežica v 1994 je v 
spomin na čase rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini ostal 
Turistični rudnik in muzej.

Mežica predstavlja urbano in upravno središče občine in 
vključuje še pet manjših podeželskih naselij okoli mesta

Občina ima izdelano dokumentacijo za ureditev mestne-
ga jedra, ki predvideva izboljšanje infrastrukture, razvoj 
turizma v občini v povezavi s kulturno dediščino, želijo 
tudi zagotoviti ljudem (občanom in obiskovalcem) lepo 
in prijazno mesto. Glavna ovira je zagotovitev finančnih 
sredstev. Za izvedbo projekta so imenovali skrbnika.

Občina sodeluje s sosednjimi občinami tako v formalnih 
kot neformalnih združenjih. S tujimi občinami sodelujejo 
predvsem čezmejno pri projektu Geopark Karavanke (v 
združenje je včlanjenih 5 koroških slovenskih občin in 9 
koroških avstrijskih občin).

Imajo veliko formalnih in neformalnih srečanj s podjetji. 
Pomembna je predvsem izgradnja infrastrukture, trenu-
tno gradijo javno infrastrukturo za poslovne cone.

Kulturne prireditve: Sejem, razstava, Praznik občine

Z razpisi sofinancirajo program dela športnih  in kulturnih 
društev.

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Aleš Fevžer
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Občina Muta
www.muta.si 

Površina (km2) ...........................................................................................39
Število prebivalcev  ......................................................................... 3.387
Število zaposlenih oseb  ...................................................................955
Število samozaposlenih oseb  .........................................................154
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 950,58
Število podjetij  .......................................................................................251
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  101.404

Občina Muta leži v v predalpskem svetu, ki ima boga-
to floro in razmeroma obilo površinskih voda. Središče 
občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni 
naselbini ob glavni cesti Dravograd – Maribor, ki posebej 
lepo izstopa na zahodni strani. Tukaj je tudi upravno sre-
dišče z  županstvom, krajevnim uradom, šolo, knjižnico, 
banko, pošto, župnijskim uradom, zdravstvenim domom, 
trgovinami in drugimi ustanovami. Večja naselja Zg. Muta, 
Sp. Muta  in Gortina so se razvijali na ravninskem delu, 
zaselki Pernice, Mlake, Sv. Jernej nad Muto in Sv. Primož 
nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice 
in Kobanskega ob državni meji.

Občina ima v načrtu postavitev trškega jedra v Muti pa 
tudi ureditev trških jeder – centrov dveh večjih naselij (Zg. 
Muta in Sp. Muta) v obliki: nove avtobusne postaje, amfi-
teater, nov drevored, parkovna ureditev, krožišče ipd.

Osnova za razvoj je zagotovljena infrastruktura, ki 
omogoča deležnikom izvajanje dejavnosti, pomembnih 
za kraj. Oviro pogosto predstavljajo omejena finanč-
na sredstva, delno pa tudi neoblikovana vizija razvoja. 
Vodenje investicij za razvoj jedra opravljajo pooblaščene 
osebe znotraj občinske uprave in tudi preko organa sku-
pne občinske uprave.

S sosednjimi občinami sodelujejo prek skupne občinske 
uprave, pa tudi zaradi investicij, ki jih povezujejo (izgra-
dnja kolesarskih poti, vodovodnega sistema ipd.). Sode-
lujejo tudi z nekdanjo občino Soboth iz Avstrije.

Že več let v januarju organizirajo srečanja s podjetniki 
in gospodarstveniki v občini, da pridobijo informacije o 
njihovih potrebah in željah. Na voljo je potrebna infra-
strukture, in urejene poslovne cone na skoncentriranem 
območju, da bi spodbudili manjše podjetnike, da se 
preselijo iz strnjenih stanovanjsko-obrtniških naselij.

Kulturna prireditev (obeležitev), Praznik občine, organi-
ziranje kulturnih prireditev ob večjih. Prireditve:občinski 
praznikih, (junij), športne in kulturne prireditve.

Program športnih in kulturnih društev in društev starejših 
občanov sofinancirajo preko razpisov. Brezposelne ose-
be, vključujejo v program javnih del.

Občina Prevalje
www.prevalje.si

Površina (km2) ...........................................................................................58
Število prebivalcev  ......................................................................... 6.767
Število zaposlenih oseb  ................................................................1.449
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 227
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  922,51
Število podjetij  ......................................................................................468
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  107.697

Prevalje so srednje velika občina na Slovenskem. Obsega 
3 krajevne skupnosti in 8 naselij, tudi geografska oblika 
Prevalj je podolgovata, zato je razvoj mestnega jedra 
zelo omejen. V razvojnem dokumentu so oblikovanje 
jedra začrtali že pred časom, zdaj je projekt zaključen. Po 
obnovi nadaljujejo z ohranjanjem kulturnih spomenikov.

Čezmejno sodelovanje s tujimi (avstrijskimi) občinami 
prinaša veliko zanimivih vsebin in možnosti. Izkušnje in 
znanja so zanimive izkušnje za prihodnje rodove (kul-
turno in turistično področje). V projektu Interreg poteka 
sodelovanje med  6 občinami v Avstriji, in 5 v Sloveniji. Cilj 
je kulturna in turistična povezava. 

Na srečanjih gospodarstvenikov in podjetnikov na občini 
dobijo veliko zanimivih predlogov in pobud, ki jih po 
možnosti vključijo v občinske razvojne dokumente in pro-
račun (infrastrukturni objekti, prostorska politika itd.)

Izgradnja infrastrukture, in spodbujanje podjetništva pri 
mladih, skupaj z razpoložljivimi prostori za podjetnike 
začetnike so v načrtu za 2018

V Prevaljah je kultura zelo pomembna, saj tam deluje več 
kot 40 kulturnih društev. 

Dogodki. Slikarski-kiparski tabor Poljane. Branju prijaz-
na občina. Pridobivajo še certifikat na področju glasbe. 
Praznik občine je 25.6.

Mladi, Starejši občani, Invalidi v občini, Brezposelne ose-
be, Za delovanje športnih in kulturnih društev vsako leto 
objavijo razpis. ,Za različne skupine ponujajo brezplačno 
prostore. Pridobili so tudi certifikat – Invalidom prijazna 
občina V načrtu pa je še Medgeneracijski center. Brezpo-
selni: stiske rešujejo individualno.

120 Koroška regija



Ravne na Koroškem 
www.ravne.si

Površina (km2) ...........................................................................................63
Število prebivalcev  .........................................................................11.314
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 4.562
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 357
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................ 1058,49
Število podjetij  ......................................................................................877
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ............................................... 522.723

Današnje Ravne imajo to ime šele od leta 1952. Nekdanji 
Guštanj je bil trgovsko in  obrtno središče (čevljarji, ko-
vači, lončarji, usnjarji, barvarji, rokavičarji, glavničarji). Po 
letu 1774 se je začela industrijska izdelava železa, ko so 
ob reki Meži delovale prve kovačnice in žebljarne. Leta 
1807 so fužinske obrate kupili grofje Thurni, ki so do kon-
ca stoletja širili izdelavo železnih in jeklenih izdelkov. Leta 
1863 je kraj dobil železniško povezavo, ki je omogočila 
nagel gospodarski razvoj v drugi polovici 19. stoletja . 

Že pred prvo svetovno vojno so kvalitetno ravensko jeklo 
prodajali na Bližnji in Daljni vzhod ter v Rusijo. Konec 
tridesetih let so začeli v železarni razen plemenitih jekel 
izdelovati tudi končne izdelke za potrebe kmetijstva, pro-
meta in železnice. Zaradi razvoja jeklarstva je na Ravnah 
zaostala druga gospodarska dejavnost, zlasti obrt.

Razvoj  ravenske  železarne  sta pospešili obe svetovni 
vojni, ko je delovala kot vojno podjetje. Odločilni razvoj 
se je začel z letom 1946, ko so zgradili livarno in valjarno 
kvalitetnega jekla, mehanično delavnico za pnevmatična 
kladiva in kovačnico. Ko so železarno v celoti elektrifici-
rali, so dogradili še valjarno, halo za izdelavo industrijskih 
nožev, kalilnico, lužilnico in kemijski laboratorij. Danes 
so Ravne največje koroško mesto in upravno, gospodar-
sko, izobraževalno, športno in kulturno središče Mežiške 
doline in zgodovinske Koroške nasploh, v marsičem pa 
presegajo meje svoje koroške pokrajine.

Občina je razdeljena na 16 naselij. Največje naselje po 
številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 
70 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še 
Kotlje, Tolsti Vrh in Dobja vas.

V razvojnih dokumentih občine Ravne je opredeljeno 
tudi mestno središče, prioritete pa so namenjene obnovi 
objektov in zapolnitvi prostih prostorov v mesnem jedru 
in izboru dejavnosti, ki bi bile primerne za te prostore ter 
izboljšanju infrastrukture. Mestno središče ima proste lo-
kacije, slabost pa je, da vodi državna cesta skozi mestno 
jedro, ki je zaščiteno območje kulturne dediščine.

S sosednjimi občinami sodelujejo skladno s smernica-
mi iz skupnega razvojnega dokumenta. Posebej so se 
povezali pri Projektu Geopark, ki povezuje 12 občin doma 

in v tujini (področje infrastrukture in turizma). Pomemben 
je tudi Projekt ureditve kolesarskih in peš poti. 

Gospodarstvo občine je razvojno in izvozno naravnano, 
s preoblikovanjem iz monokulturne dejavnosti z izrazi-
tim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo 
paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče 
težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, 
gradbeništvo in promet. Večina gospodarskih družb je lo-
cirana na območju Poslovne cone Ravne ter na območju 
bivše Železarne Ravne. V občini je v letu 2016 delovalo 
238 gospodarskih družb in 279 podjetnikov, največji de-
lež zaposlenih je v predelovalnih dejavnostih. Opazna je 
rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelo-
valnih dejavnosti in gostinstva. 

Imajo urejene poslovne cone, načrtujejo še dva projekta 
komunalne ureditve dveh novih področij. 

V podporo malemu gospodarstvu subvencionirajo 
stanarine v mrežnem in podjetniškem inkubatorju. Glede 
spodbujanja podjetništva mladih so imeli proračunska 
sredstva, a postopek ni bil zaključen. 

Občina Ravne je tudi živahno kulturno stičišče. Ob občin-
skem prazniku poskušajo zajeti raznolike nivoje kulture 
(npr. jazz festival) in ciljne publike. Imajo več razstav-
nih prostorov in organizirajo tudi razstave na prostem. 
Tradicionalno organizirajo sejme na Avguštinovo, Črno 
nedeljo.

Mladim družinam subvencionirajo nakup prvega sta-
novanja. Občina je tudi  mladim prijazna, saj podpirajo 
delovanje društev in njihovih programov. Na razpolago je 
zelo veliko športne infrastrukture. Ravne so tudi starejšim 
in invalidom prijazna občina, saj imajo Medgeneracijski 
center, ki odlično deluje. Župan se srečuje s seniorji. 
Skrbijo pa tudi za brezposelne in jih vključujejo v javna 
dela.
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Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Jošt Gantar, Nikola Jurišič, Jošt Gantar, Jošt Gantar

Podravska regija je druga največja obmejna regija v 
Sloveniji tako glede velikosti kot po številu prebivalcev. Z 
griči na severovzhodu in subalpskim gozdnatim hribov-
jem Pohorja in Kozjaka na zahodu ter Dravsko Ptujskim 
poljem predstavlja privlačno geografsko destinacijo za 
gospodarstvo in turizem. Vodno bogastvo regije omo-
goča pridobivanje električne energije z verigo hidroe-
lektrarn na Dravi, plodna zemlja pa omogoča kmetijsko 
dejavnost in gojenje vinske trte. Podravje se ponaša  z 
največjim deležem kmetijskih gospodarstev in kmetijskih 
zemljišč v uporabi. Geostrateški položaj in dobra prome-
tna povezanost predstavlja potencial za širitev v medna-
rodni prostor.

Tukaj živi 16 % prebivalcev Slovenije. Stopnja brezpo-
selnosti v tej regiji (11,0 %) je bila višja od povprečja v 
Sloveniji (9,0 %). Regija prispeva 13 % nacionalnega BDP, 
BDP na prebivalca pa je peti najnižji v Sloveniji. Tukaj je v 
2016 delovalo nekaj več kot 26.000 podjetij, v vsakem so 
delale povprečno 4,6 osebe. V podravski statistični regiji 
je bilo v 2016 ustvarjenih skoraj 600.000 turističnih preno-
čitev, od teh so jih skoraj dve tretjini ustvarili tuji turisti.

Podravska regija

PODRAVSKA REGIJA

Število družb..............................................................8.037

Povp. št. zaposlenih po del. urah...................63.386

Število podjetnikov ................................................ 8.546

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................ 7.244

Število zadrug .................................................................88

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................353

Število hitrorastočih podjetij ..................................759

Delež  hitrorastočih podjetij ...............................12,3%

Stopnja registrirane brezposelnosti .................. 12,3



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Jošt Gantar, Nikola Jurišič, Jošt Gantar, Jošt Gantar

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 2.170 20.273
Število občin 41 212
Število prebivalcev 322.043 2.065.895
Število moških 160.047 1.025.125
Število žensk 161.996 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 10.889 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 102.747 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 12.466 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 120.013 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 17.149 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.449,99 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 955,44 1.030,16

Število podjetij 26.125 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 10.451 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 461.055 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 5.170 40.418

Število prihodov turistov 276.097 4.317.504
Število prenočitev turistov 579.782 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 2.455.117.982 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 1.965.534.584 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 16.078 19.576
Podatki za Podravsko regijo, © Statistični urad Republike Slovenij 
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OBČINE V REGIJI 
1. Benedikt

2. Cerkvenjak

3. Cirkulane

4. Destrnik

5. Dornava

6. Duplek

7. Gorišnica

8. Hajdina

9. Hoče - Slivnica

10. Juršinci

11. Kidričevo

12. Kungota

13. Lenart

14. Lovrenc na Pohorju

15. Majšperk

16. Makole

17. Maribor

18. Markovci

19. Miklavž na Dravskem polju

20. Oplotnica

21. Ormož

22. Pesnica

23. Podlehnik

24. Poljčane

25. Ptuj

26. Rače - Fram

27. Ruše

28. Selnica ob Dravi

29. Slovenska Bistrica

30. Središče ob Dravi

31. Starše

32. Sveta Ana

33. Sveta Trojica v Slov. goricah

34. Sveti Andraž v Slov. goricah

35. Sveti Jurij v Slov. goricah

36. Sveti Tomaž

37. Šentilj

38. Trnovska vas

39. Videm

40. Zavrč

41. Žetale

Mestna občina Maribor
www.maribor.si

Površina (km2) .........................................................................................148
Število prebivalcev  ..................................................................... 110.461
Število zaposlenih oseb  ............................................................. 52.743
Število samozaposlenih oseb  ....................................................3.684
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ................... 997,25
Število podjetij  ................................................................................ 11.084
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ........................................... 5.332.577

Strategija razvoja mestne občine Maribor vključuje tudi 
razvoj mestnega jedra v okviru trajnostne strategije mes-
ta. Tudi v okviru prometne strategije so predvideni ukrepi 
za ureditev mestnega jedra, ki bo prijaznejše do pešcev, 
kolesarjev, stanovalcev, zaposlenih v centru mesta.

Glavni cilji strategije so: povečanje privlačnosti mesta in 
mestnih območij, oživljanje mesta in določenih zapušče-
nih predelov mesta, krepitev gospodarskih, stanovanjskih 
in oskrbnih funkcij mesta, ustvarjanje pogojev za trajno-
stno mobilnost, izboljšanje kvalitete okolja in bivanja.

Priložnosti za razvoj mestnega jedra so v trajnostni rabi, 
energetski učinkovitosti, uporabi obnovljivih virov v javni 
infrastrukturi, izboljšanju urbanega okolja z vidika, hrupa, 
prometa, onesnaženosti zraka, ovire pa so v prepočasnih 
ukrepih mestne uprave za izboljšanje stanja v mestu.

Posamezne aktivnosti za ureditev mestnega jedra peljejo 
strokovni uslužbenci po posameznih uradih (Urad za ko-
munalo, Urad za gospodarske dejavnosti, Služba za pro-
jekte. Glede na to, da je potreba po stalnem sogovorniku 
oz. koordinatorju, so v lanskem letu imenovali kontaktno 
osebo, ki je v kabinetu župana, za to nalogo zadolžena in 
je sogovornik med županom ter deležniki v jedru mesta.

Sodelujejo s sosednjimi občinami, saj so soustanovitelji v 
nekaterih javnih podjetjih in zavodih, prav tako sodelujejo 
na področju oživitve letališča Maribor, saj je v skupnem 
interesu razvoj letališke infrastrukture, ki je zelo po-
membna za gospodarski razvoj celotne regije.

Občina ima sklenjenih veliko sporazumov s partnerskimi 
mesti in občinami v Evropi, z nekaterimi so tudi pobrateni. 
Sodelujejo tudi z več mesti na Kitajskem. 

Med pomembnejšimi projekti je : Celovita prenova Ljud-
skega vrta in nova trava, Evropska prestolnica socialne 
ekonomije 2018 in Evropska prestolnica športa 2018. 
Obeležili bodo tudi Leto generala Maistra.

Velika podjetja so vabljena v županove izhodne delega-
cije v tuje države, z namenom iskanja novih investitorjev 
in okrepitev sodelovanja večjih podjetjih med državama.
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Za spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva 
sofinancirajo startup podporne podjetniške aktivnosti v 
občini in tako sooblikujejo močno podporno okolje za 
razvoj inovativnih podjetij, z zagonskimi nepovratnimi 
sredstvi nato poskrbijo za njihov razvoj in rast.

Med tradicionalnimi prireditvami v mestni občini goto-
vo sodi najbolj znan Festival Lent, Stara trta, Evropska 
prestolnica kulture 2012, Evropska prestolnica mladih 
2013, Evropska prestolnica socialne ekonomije 2018 in 
Evropska prestolnica športa 2018. Organizirajo največje 
martinovanje v Sloveniji, Zlato lisico, nogometne tekme 
na državnem in evropskem nivoju, 

Župan ima vsakih 14 dni določene termine za razgovore 
z občani, na občinski spletni strani imajo zavihek Izbolj-
šajmo Maribor za pobude in predloge meščanov. Občani 
si želijo participatorni proračun, predlagajo postavitev 
trgovskih obratov v kakšnem predelu mesta ali mestni 
četrti, boljših avtobusnih povezav v določene dele mesta 
in v krajevne skupnosti.

Občina Hoče-Slivnica
www.hoce-slivnica

Občina Hoče-Slivnica ima dve jedri– Hoče in Slivnica. 
Za razvoj trškega jedra so najprej uredili infrastrukturo, 
šoli in vrtca. Pripravili so celostno prometno strategijo in 
tako infrastrukturo trajnostno povezali še z ostalimi deli 
občine. Načrtujemo še izgradnjo postajališč za avtodo-
me, polnilnico električnih avtomobilov, gradnjo doma 
starostnikov…

Hoče-Slivnica ima velik potencial tudi v turizmu in veliko 
kulturne dediščine, ki jo velja pokazati širši javnosti in 
privabiti turiste. Dosedanja vlaganja so bila usmerjena v  
gospodarsko rast in povečanje delovnih mest..

Zaradi razvoja trškega središča so priložnosti številne. 
Gostinci, trgovci in drugi ponudniki lokalno pridelane 
hrane in izdelkov imajo prostor za predstavitev, pri tem je 
vključeno tudi lokalno prebivalstvo, podjetniki in nevla-
dne organizacije.

Za trško jedro skrbi več služb, ki pri tem sodelujejo.

Verjamejo, da je povezovanje ključ do uspeha in tako 
na vseh področjih sodelujemo s sosednjimi občinami. 
Podpisana so tudi pisma o nameri z Občino Stari Grad in 
Občino Grossklein.

Pomemben projekt je Celostna prometna strategija. 
Promet povezuje uporabnike iz družbenih dejavnosti, go-
spodarstva, turizma in na koncu koncev tudi komunale. 
Promet je tisti, ki povezuje vse generacije. Že v preteklo-
sti je občina veljala za prometno in imamo v grbu pridih 
preteklosti, ki jo trajnostno uresničujemo tudi v strategiji.

Obe naselji: Hoče in Slivnica; imata še danes pomen pre-
hodnih naselij, ker preko njiju vodi glavna, celo medna-
rodno pomembna smer zahod- vzhod. Tudi koridor zrač-
nega prometa vodi nad področjem občine. Občina se 
lahko pohvali s številnimi prometnimi povezavami – ima 
mednarodno letališče v Slivnici, dve železniški postaji – v 
Hočah in Orehovi vasi, 12 kilometrov železniške proge, 2 
kilometra avtoceste, 3 kilometre magistralne ceste, 22 
kilometrov regionalnih cest in 44 kilometrov lokalnih cest.

Občina ima vzpostavljeno z inovacijo nagrajeno sodelo-
vanje med gospodarskimi subjekti v občini. Podjetniška 
mreža Občine Hoče-Slivnica je nastala prav zaradi iz-
menjave  dobrih praks, predstavitev podjetij in mreženja. 
Mreža za gospodarstvo v Občini Hoče-Slivnica je prinesla 
pozitivne učinke na delo znotraj Občinske uprave in 
sodelovanje s podjetniki in povezala več deležnikov Z 
gospodarstveniki se srečujejo redno na dva meseca.

Podjetništvo spodbujajo z zagotavljanjem infrastrukture, 
z urejanjem prometa. Občina zagotavlja subvencije in 
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začetne finančne spodbude začetnikom v sodelovanju z 
Mariborsko razvojno agencijo. Pripravljajo tudi izgradnja 
večnamenskega doma, kjer bodo imeli prostore tudi 
podjetniki. Mladim so namenjena svetovanja in pomoč 
pri prijavah na razpise.

Kulturne prireditve: Vsak državni praznik (8.2., 26.6., 
26.12….) ter obletnice delovanja kulturnih društev v občini; 
Sejem (božično – novoletni v času praznikov – na več 
lokacijah, še posebej izpostavljen je na Pohorski tržnici, 
kjer je v času praznikov še dodatni program); Občasne 
tematske razstave – Hoška Marija, rezbarska kolonija, 
slikarska kolonija

Občina je pridobila certifikat Mladim prijazna občina in na 
podlagi tega so sprejeli strategijo razvoja mladih. Na po-
dročju športa in kulture imajo posebne razvojne razpise, 
s katerimi sofinancirajo redne in izredne dogodke, ki jih 
pripravljajo društva. V pripravi je medgeneracijski center, 
da bo še več aktivnosti na tem področju. Omogočamo in-
formiranje in vključevanje invalidov in brezposelnih oseb.

Občane redno obveščamo preko glasila Utrinki in jih va-
bimo k sodelovanju na dogodkih in prireditvah. Odzivajo 
se na ankete in vprašalnike in nas opozarjajo na različne 
tematike: urejanje cest, pitna voda, komunala…

Občina Kidričevo
www.kidricevo.si

Površina (km2) ...........................................................................................72
Število prebivalcev  .........................................................................6.428
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 4.623
Število samozaposlenih oseb  ........................................................295
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 833,00
Število podjetij  ......................................................................................458
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  629.290

Kidričevo sodi med mlajše kraje, je urbano, sodobno 
naselje. Nastalo je kot novozgrajeno industrijsko naselje, 
ki je raslo s stanovanjskimi bloki med borovimi gozdovi 
sredi Dravskega polja, nedaleč od tovarne glinice in alu-
minija, ter prevzelo vodilno vlogo v širšem prostoru in se 
razvilo v samostojno krajevno in občinsko središče. Kraj 
je bil leta 1953 poimenovan po revolucionarju in gospo-
darstveniku Borisu Kidriču (1912-1953). Pri Kidričevem gre 
za poseben fenomen novodobnega kraja, ki je umeščen 
v zgodovinsko bogato kulturno krajino starih župnijskih 
središč Svetega Lovrenca, Svete Kungote, Cirkovc in 
občinskega središča Slovenja vas. V občini je 18 naselij. 

Občina ima razvojni dokument iz leta 2012, ki pa je potre-
ben prenove in posodobitve ciljev in pričakovanj. V občini 
velja, da je razvoj turizma v povezavi s kulturno dedišči-
no, še bolj pa zadnje čase poudarjajo razvoj športnega 
turizma,  čeprav je Kidričevo mlajše urbano naselje, ki je 
nastalo zaradi v bivši državi ustvarjenega industrijske-
ga projekta v občini.  V letu 2014 so dopolnili osnutek 
občinskega prostorskega načrta, da bi lahko na območju 
gramoznice Pleterje zgradili turistično-rekreacijski center 
in park pod tisočerimi zvezdami. Gramoznice v Podrav-
ju postajajo vse bolj zanimive za oblikovanje različne 
turistične ponudbe za rekreativce in izletnike. Tudi projekt 
Bon Sternthal, ki spodbuja lokalno krožno gospodarstvo, 
je eden takšnih.  Model prihaja iz ZDA, in temelji na prin-
cipu »denar naj kroži«.

S sosednjimi občinami sodelujejo pri razvoju športnega 
turizma. Imajo sklenjene dogovore o sodelovanju z Obči-
no Crikvenica na Hrvaškem in Občino Ugljevik - Bosna

Med pomembnejšimi projekti je izgradnja Wake parka v 
Gramoznici Pleterje.

Veliki podjetji v občini  Talum in Boxmark zelo dobro 
sodelujeta pri razvoju občine in tudi večjih projektih. Za 
mala podjetja imajo razpis za subvencije po sistemu de- 
minimis.

Med kulturnimi prireditvami so Otroško pustovanje, 
Fašenk v Cirkovcah, Zahvala polju v Starošincah, Dob-
rote podeželja v Lovrencu na Dravskem polju, srečanje 
motoristov “Tulipanjada” v Cirkovcah, pomladni koncert 
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Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, letni koncert MoPZ 
Talum Kidričevo, Binkoštno jutro v Cirkovceh, “Park  
pod tisočerimi zvezdami” v mesecu decembru. Gre za 
prireditve ob drsališču – Miklavževanje, Božičkovanje, 
Žive jaslice. Sejem v sklopu prireditev “Park od tisočerimi 
zvezdami”. Osrednja prireditev je 25.junija ob občinskem 
prazniku, ko poteka 10 vzporednih prireditev.

Za športna in kulturna društva, društvo upokojencev in 
invalidov objavljajo razpis za finančna sredstva za podpo-
ro njihovih programov.

Občina Kungota
www.kungota.si

Površina (km2) ...........................................................................................49
Število prebivalcev  ..........................................................................4.774
Število zaposlenih oseb  ...................................................................685
Število samozaposlenih oseb  .........................................................183
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  852,40
Število podjetij  ......................................................................................338
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................  54.685

Občina Kungota je med manjšimi občinami in ne načrtuje 
oblikovanja mestnega jedra, saj že ima svoje središče 
Načrtujejo pa izboljšanje infrastrukture.

S sosednjimi občinami nimajo skupnih projektov. Izme-
njujejo mnenja in izkušnje na srečanjih. Pobrateni so z 
občino Focy iz Francije. 

V proračunu vključujejo interese gospodarstva (infra-
strukturni objekti, prostorska politika itd.). Po deležu 
sredstev, namenjenih za gospodarstvo, je občina na 174 
mestu.

Projekt »Gremo na podeželje« postavlja temelje za 
celovito ponudbo na podeželskem območju Toti Las. 
S predstavitvijo območja in izboljšanim povezovanjem 
in sodelovanjem interesentov, bodo dosegli večjo 
prepoznavnost in predvsem višjo kakovost turistične 
ponudbe. Z razvojem novih turističnih produktov, ki bodo 
upoštevali vse posebnosti območja ter bodo povezali tu-
ristično in kmetijsko dejavnost, želijo omogočili trajnostni 
razvoj in pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest na 
podeželju.

Imajo razpoložljive prostore za podjetniške začetnike (in-
kubator, coworking,). Na voljo so prostori za mala podje-
tja, mirne obrti. V OPPN pa je tudi izgradnja obrtne cone. 
V občini Kungota so proizvodne in poslovne dejavnosti 
trenutno razpršene po celotnem naselju, kjer si podje-
tniki urejajo potrebne prostore v prizidkih, s preureditvijo 
delov objektov ali z novogradnjami, ki združujejo po-
slovno in stanovanjsko funkcijo. Za obrtne in proizvodne 
dejavnosti je sicer namenjeno tudi dislocirano območje 
izven ureditvenega območja naselja v zahodnem delu, 
ki pa infrastrukturno še ni urejeno, zaradi odmaknjenosti 
in infrastrukturne neurejenosti pa ni pravega interesa. 
Občina Kungota je zato z zadnjimi spremembami in do-
polnitvami prostorskih sestavin planskih aktov opredelila 
zemljišča  za razvoj poslovnih in proizvodnih dejavnosti, 
na območju, ki ima dobro prometno lego in kjer se je 
pojavil interes po širjenju območja, kjer se že odvijajo 
tovrstne dejavnosti.

Občinski praznik obeležujejo v sodelovanju z vaškimi 
skupnostmi (vsaka vaška skupnost želi svoj praznik)   Jur-
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jevanje, Kmečki praznik v Svečini, Praznik cvetja in Peciva 
v Zgornji Kungoti, Postavitev klopotca (Spodnja Kungota). 
- Tržnica v Zgornji Kungoti ( številni spremljevalni kulturni 
dogodki). Pripravljajo tudi stalne in občasne razstave 

Posebej so ponosni na Medgeneracijski center Hiša vseh 
generacij. Lani so uvedli še novo prireditev Veseli de-
cember. Vsako soboto je organizirana tržnica v Kungoti.

Klubi in športna in kulturna društva, pa tudi starejši ob-
čani in invalidi imajo svoje prostore v Hiši vseh generacij, 
kjer imajo tudi svoj radio. Društva so spodbujena z razpisi 
(nogomet je zelo razvit). Starejši imajo projekt Starejši za 
starejše (projekt je finančno in infrastrukturno podprt s 
strani občine), srečanja oseb 75+ Župan obišče krajane, 
ki dosežejo 90. jubilej. Invalidom pomagajo s sredstvi 
enkratne denarne pomoči, pomagali so sofinancirati na-
kup invalidskega vozička in dveh avtomobilov za invalide. 
Brezposelnosti je veliko, tudi njim je na voljo enkratna 
denarna pomoč. 

Občani se večinoma pritožujejo nad težavami s cestami, 
veliko je makadama, ki ga dež odnaša, pokrajina je hribo-
vita, zato so ceste še kako aktualen problem.

Občina Ormož
www.ormoz.si

Površina (km2) .........................................................................................142
Število prebivalcev  ........................................................................12.185
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 3.294
Število samozaposlenih oseb  ........................................................492
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ....................  857,11
Število podjetij  ......................................................................................768
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................. 202.207

Občina Ormož je del Prlekije, pokrajine med Muro in Dra-
vo. Leži med slovensko-hrvaško mejo ter Gornjo Radgo-
no in Ptujem. Ormož se lahko postavlja s tremi izrednimi 
dobrinami: z vinom, neokrnjeno pokrajino in ljudmi. To pa 
se združi v vinsko kulturo, kulinariko in običaje. Njegova 
lega nad Dravo z lepo urejeno graščino, parkom, cerkvijo 
in urbano urejenostjo zasluži obisk in daljši postanek z 
ogledom lokalne muzejske zbirke. Številne stavbe so 
zgodovinsko pomembne, kot so turška, mestna in ogrska 
vrata. Lepo urejene so parkovne in zelene površine ter 
športni park z bazenom. Zgledno vzdrževani so mno-
gi spomeniki. Ena največjih turističnih znamenitosti je 
ormoška vinska turistična cesta, ki poteka po ormoških 
goricah in lahko nudi turistom veliko užitkov, če jih le ti 
znajo ustrezno izkoristiti. Ker na območju ormoških goric 
uspevajo in zorijo najžlahtnejša vina, so to območje ure-
dili v sklop ormoških vinsko turističnih cest. V Ormožu je 
6 krajevnih skupnosti in 60 naselij v širšem prostoru.

Občina ima razvojni dokument, v katerem je začrtan tudi 
razvoj mestnega jedra, nakup ustrezne opreme (parkov-
na, tržnica), urejanje potrebne infrastrukture (za pešce, 
kolesarje), za izvedbo različnih dejavnosti - športne, kul-
turne. ureditve nastanitvenih kapacitet v mestnem jedru, 
izvedba prireditev.

Glavni cilj strategije razvoja je izboljšanje infrastrukture 
in aktiviranje obstoječih in novih ponudnikov (seznanitev 
s strategijo lokalnega razvoja, vključevanje v projektne 
in delovne skupine v okviru LAS projekta, vključevanje v 
pripravo prometne strategije), kreiranje razvoja s po-
nudniki od spodaj navzgor. Aktivnosti potekajo znotraj 
posameznih oddelkov občinske uprave ter v sodelovanju 
z nekaterimi javnimi zavodi (JSKD, muzej).

S sosednjimi občinami sodelujejo projektno v okviru 
LASa , kjer je eden od aktualnih projektov vodovod. Imajo 
tudi stike z občinami na Poljskem, v Srbiji in na Kitajskem. 
Ormož je na 34.mestu po deležu proračunskih sredstev, 
namenjenih za gospodarstvo.

Poudarjajo skrb občine za infrastrukturne projekte za 
ustvarjanje pogojev za udobno življenje občanov. 

Gospodarstvu so namenjeni prostori za podjetniške za-
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četnike (inkubator, coworking), Spodbujanje podjetništva 
pri mladih in druge oblike podpore in pomoči.

Praznik občine v februarju,  Pustovanje, Ormoško poletje, 
Martinovanje, Razstava pridnih rok, Tekmovanje godb za 
pokal Vinka Štrucla (novembra), tradicionalni sejmi ( april, 
julij, november). Izdajajo tudi občinsko glasilo.

Aktivnosti za mlade v okviru MCO in KOSa, razpisi za 
podporo delovanja klubov in športnih društev ter društva 
upokojencev. Podpirajo delovanje Centra starejših obča-
nov – imajo tudi spodbude za zaposlovanje, sodelovanje 
z zavodom za zaposlovanje. 

Občani največkrat kritizirajo dolg birokratski postopek za 
spremembe prostorskih planov, zapleten postopek pri 
projektu namakalnega sistema in komasacije, počutijo se 
zapostavljeni zaradi politike države - neskladen regional-
ni razvoj ...

Občina Ptuj
www.ptuj.si

Površina (km2) ...........................................................................................67
Število prebivalcev  ........................................................................ 23.112
Število zaposlenih oseb  ............................................................. 11.380
Število samozaposlenih oseb  ........................................................933
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................  906,64
Število podjetij  ...................................................................................2.329
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  913.482

Naselbina, na kateri je kasneje nastala tudi rimska Po-
etoviona, je bil na jantarski poti. Na tem prostoru so se 
v pozni železni dobi naselili Kelti . V obdobju srednjega 
veka je bil Ptuj pomembno trgovsko in obrtno središče s 
sejemskimi privilegiji in sejemskim sodstvom. 

Danes je Ptuj pomembno upravno, prometno, gospo-
darsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno in zdravstveno 
središče Spodnjega Podravja. Je tudi turistični kraj s ter-
malno ponudbo, z najbolj obiskanimi muzejskimi zbirka-
mi na Slovenskem, ponaša se s slikovitim srednjeveškim 
mestnim jedrom, z živo pustno tradicijo, z enim največjih 
etnografskih festivalov v tem delu Evrope – Kurentova-
njem, z več kot 770 let tradicije kulture vina in z bogatim 
ter raznolikim kulturnim in festivalskim dogajanjem.

Glavni cilji strategije razvoja so spodbujanje podjetništva 
in privabljanje investitorjev, uveljavljanje koncepta traj-
nostne mobilnosti, učinkovita raba energije v javnem in 
zasebnem sektorju, povečanje oskrbe iz obnovljivih virov 
energije in nižanje ogljičnega odtisa. Prav tako je v stra-
tegiji začrtan turistični razvoj mesta, inovativni turistični 
produkti in storitve ter učinkovita promocija. Oživljanje 
starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja 
in revitalizacija degradiranih urbanih površin pa je eno 
od prednostnih področij. Za uskladitev ključnih dejavni-
kov, kamor sodi ohranjena kulturna dediščina, bivanje v 
zgodovinskem jedru, promet ter uravnotežena struktura 
dejavnosti, namenjenih prebivalcem zgodovinskega 
jedra, in obiskovalcem, je potrebno zagotoviti strateški 
načrt (ADHOC) in urediti vrsto občinskih predpisov in 
prostorskih aktov 

Mestno jedro je v primerjavi z ostalimi območji manj 
privlačno za bivanje in poslovno dejavnost prav zaradi 
sorazmerno omejujočih predpisov v zvezi z varstvom 
kulturne dediščine (peš cone, omejeno število parki-
rišč). Mestna občina se zaveda, da je kulturna dediščina 
mesta Ptuja bogastvo, ki ga je potrebno ohranjati in ki 
lahko mestu pripomore k razvoju, zato si želi poiskati pot, 
po kateri bo mogoč razvoj mesta ob ohranjanju kvalitet 
zgodovinskega mestnega jedra, ne pa propadanje kot se 
v posameznih primerih dogaja tudi na Ptuju. 
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Občine so ustanovile skupno občinsko upravo v Spo-
dnjem Podravju za skupne naloge na področjih pro-
storskega načrtovanja, izobraževanja, zagotavljanja in 
izvajanja javnih služb, občinske inšpekcije in občinskega 
redarstva. V tej finančni perspektivi sodelujejo tudi pri 
skupnih regijskih projektih s področja vodooskrbe in traj-
nostne mobilnosti v okviru Dogovora za razvoj regije. 

Med pomembnejšimi projekti je ureditev mestne tržnice, 
kar bo prispevalo k oživljanju starega mestnega jedra in 
ureditev degradiranega  območja starega pokopališča v 
Spominski park (sredstva Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj). S prenovo mestne tržnice bo Ptuju pridobil 
urejen prostor za organizacijo dogodkov, ponudbo do-
mačih izdelkov in privlačen kraj za druženje in preživlja-
nje prostega časa. 

Mestna občina Ptuj  vsako leto pripravi javni razpis za 
dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva. Upravičenci 
so samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja. 
Spodbude so namenjene za sofinanciranje materialnih in 
nematerialnih investicij, svetovanja in razširjanja znanja, 
usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih 
v podjetjih, pa tudi za spodbujanje povezovanja med 
podjetji in institucijami znanja, sofinanciranje samoza-
poslovanja in odpiranja novih delovnih mest, zagona 
podjetij v inkubatorjih in parkih, stroškov promocije, za-
poslovanja mladih, sofinanciranje stroškov komunalnega 
prispevka.

Mesto Ptuj z okolico je zanimiva turistična destinacija. 
Zgodovinski dokumenti ga umeščajo med najstarejša 
mesta v tem delu Evrope, ponaša se z bogato kulturno 
dediščino in naravnimi danostmi in pestro festivalsko 
in umetniško produkcijo. Kurent je zagotovo unikum 
Spodnjega Podravja oziroma Ptuja z okolico. Kurentova-
nje sodi med uveljavljene prireditve z večletno tradici-
jo. Obhodi kurentov so bili sprejeti za vpis na Unescov 
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva na zasedanju Unesca decembra 2017.

V mestu potekajo tradicionalni sejmi: Jurijev, Ožbaltov in 
Katarinin sejem. Ptuj se vedno bolj uveljavlja tudi s pole-
tnimi festivali: Art Stays, glasbeni festival Arsana in Dnevi 
poezije in vina in številnimi manjšimi dogodki. 

Za sodelovanje z občani ima MO Ptuj vzpostavljen portal  
»Izboljšajmo Ptuj« za poročanje občanov o napakah na 
javni infrastrukturi, odpadkih na javnih mestih in izboljša-
vah za prijetnejši Ptuj. 

Različne pobude, predloge, pripombe in vprašanja lahko 
občani oddajo tudi na spletnem obrazcu, ki je objavljen 
na spletni strani pod zavihkom »Pobude meščanov«. Ve-
liko javnih debat o posameznih projektih in problematiki 
se razvije tudi preko socialnih omrežij.

Občina Slovenska Bistrica
www.slovenska-bistrica.si

Površina (km2) ........................................................................................260
Število prebivalcev  .......................................................................25.484
Število zaposlenih oseb  ................................................................6.732
Število samozaposlenih oseb  .....................................................1.037
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  973,84
Število podjetij  ..................................................................................2.095
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..........................................  1.245.658

Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Slove-
niji. Območje občine je izredno raznoliko, pregledno, 
zanimivo, velike pa so tudi njegove turistične, kulturne in 
naravne danosti. Gospodarstvo s svojimi dejavnostmi je 
bistveni dejavnik razvoja in napredka v občini. Prevladuje 
predelovalna industrija, ki predstavlja 2/3 gospodarstva 
(proizvodnja kovinskih izdelkov s poudarkom na alumi-
niju, živilsko predelovalna industrija), sicer pa se cca 25% 
podjetij ukvarja s proizvodnjo ali predelavo.

V neposredni bližini mesta je obrtna cona, ki je na to 
območje privabila predvsem proizvodno naravnana pod-
jetja iz Slovenije in iz tujine. Predvideno pa je tudi širjenje 
obrtne cone ob izvozu z avtoceste, kjer naj bi se v priho-
dnosti razvijala predvsem proizvodnja, trgovska, storit-
vena in gostinska dejavnost. Največja prednost razvojnih 
možnosti mesta in občine Slovenska Bistrica je ugodna 
strateška lega, saj leži na križišču poti v smeri Maribora, 
Ptuja, Ljubljane in Rogaške Slatine. V neposredni bližini 
poteka vzhodna smer slovenskega avtocestnega križa, v 
smeri proti Madžarski in Hrvaški.

Občina pripravlja strategijo razvoja, ki še ni potrjena, 
vključuje pa konkretne projekte za izboljšanje infra-
strukture in tudi vzpostavitev mestnega jedra. Mestno 
jedro želijo razbremeniti tovornjakov, saj zdaj vozijo skozi 
mestno središče do večjega podjetja IMPOL, in zgraditi 
obvoznico. Ovira je denar (počrpali  so evropska in držav-
na sredstva, prijavljajo se na razpise)

V občini delujeta Razvojno informacijski center in Javni 
zavod v lasti občine, ki se ukvarja z razvojem in projekti 
v občini.  Odlično sodelujejo s  sosednjimi občinami in 
širše v regiji.  Tudi s tujino so dobro povezani, saj teče 14 
evropskih projektov, ki vključujejo čezmejno sodelovanje. 
Pobrateni so s 3 občinami z Balkana. Pomembnejši so 
kohezijski projekti kot npr. regijsko odlagališče odpadkov, 
vodovodni sistem, dom upokojencev in poslovna cona 
Impol.

Občina sledi potrebam gospodarstva in jih vključuje v 
občinske razvojne dokumente in proračun (infrastrukturni 
objekti, prostorska politika itd.). 
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Malim podjetjem so na voljo investicijski krediti, raz-
položljivi prostori za podjetniške začetnike (inkubator, 
coworking), spodbujanje inovacij preko razpisov za »naj« 
ideje in podobno, spodbujanje podjetništva pri mladih in 
druge oblike podpore in pomoči, e-vem točka za pomoč 
podjetnikom. Podjetjem iz občine sofinancirajo udeležbo 
na sejmih.

Živahno kulturno življenje s številnimi prireditvami so del  
družbenega življenja v občini. Organizirajo tudi sejem, 
različne razstave v Gradu Slovenska Bistrica in dogodke 
ob prazniku občine. Različni dogodki imajo tudi svojo 
blagovno znamko: Podobe bistriških domačij, Martinova-
nje, Veseli december. Organizirajo tudi razstave.

Občina želi biti invalidom prijazna občina. Za športna 
in kulturna društva v proračunu načrtujejo sredstva, za 
katera lahko predlagatelji zaprosijo na podlagi razpisa. V 
občini deluje Center za starejše  Metulj. Organizirajo de-
lavnice in natečaje za mlade. Z uradom za zaposlovanje 
sodelujejo pri reševanju problematike brezposelnih. 

Občani se obrnejo na občino zaradi problemov z in-
frastrukturo, pridobivajo informacije o subvencijah za 
stanovanjske stroške in podobno. 

Občina Poljčane
www.poljcane.si

Občina Poljčane je nastala marca 2006 z izločitvijo iz 
občine Slovenska Bistrica.

Leži v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in 
Dravinjskimi goricami na jugu, na križišču pomembnih 
cestnih prometnic Maribor – Brežice ter Ptuj – Celje. V 
občini je večja železniška postaja ob železnici petega ko-
ridorja EU. Poljčane so naravno središče prostora, v kate-
rem se nahaja tudi središče živahne trgovske dejavnosti 
s centralnimi skladišči za oskrbo celotnega zaledja Ptuja, 
Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah in Slovenskih Konjic. 

Občina Poljčane meji na 5 sosednjih občin, v občino pa je 
povezanih 18 naselij.

Razvojni dokumenti občine predvidevajo tudi razvoj 
trškega jedra z arhitekturnega vidika. Potrebno bo preu-
smeriti promet, da bi samo jedro lahko kulturno zaživelo. 
Prednosti trškega jedra so številne, ovire pa so prav 
prometno stičišče cest in železnice.

S sosednjimi občinami dobro sodelujejo predvsem pri 
kohezijskih projektih. 

Pomemben projekt je izgradnja vrtca in vodovodnega 
sistema v sodelovanju z Občino Makole (iz evr. kohezij-
skega sklada)

V občini ni velikih podjetij. 

Za podporo malemu gospodarstvu imajo pravkar v 
pripravi ureditev razpoložljivih prostorov za podjetniške 
začetnike (inkubator, coworking)in razpis za malo gospo-
darstvo.

Kulturne prireditve: Razstava, Praznik občine, Žive jaslice, 
mesečno razstave v prostorih občine. 

Občina ima vedno oprta vrata – saj nimajo uradnih ur – 
ljudje lahko pridejo kadarkoli v delovnem času. Poveza-
nost z občani je velika. – Izdatno sofinancirajo mladinsko 
društvo in tudi druga društev. Za brezposelne organizira-
jo dogodkov za pospeševanje zaposljivosti (informiranje s 
tega področja) brezposelnih
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Meji na tri države, kar predstavlja še posebno prednost 
zaradi petega evropskega transportnega koridorja med 
Barcelono in Kijevom. Obsega 6,6 % celotne površine 
Slovenije in 5,8 % populacije. Rodovitna prst, celinsko 
podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere za 
kmetijstvo. K temu prispevajo tudi lokacija geotermalnih 
vod. Kar ustvarja še dodatne izjemno ugodne razmere 
za razvoj kmetijstva in živilsko predelovalne industrije, 
pa tudi trajnostnega zelenega turizma, podjetništva in 
možnost izkoriščanja obnovljivih virov energije.

V pomurski statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebi-
valcev Slovenije. Ta regija že več let izstopa po najvišji 
stopnji brezposelnosti. V 2016 je ta bila 17,3-odstotna. 
Povprečna mesečna neto plača v 2016 je bila v tej regiji 
tretja najnižja v Sloveniji (939,81 EUR). 

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % 
nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je tukaj zna-
šal 13.232 EUR na prebivalca; slovensko povprečje je 
bilo 19.576 EUR. V regiji deluje 7983 podjetij, v njih pa je 
povprečno zaposlenih 3,9 osebe. V pomurski statistični 
regiji je bilo v 2016 na voljo nekaj več kot 7.000 turističnih 

ležišč. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo 
ustvarjenih skoraj 966.884 turističnih prenočitev, od tega 
je bilo 60 % prenočitev domačih turistov

Pomurska regija

POMURSKA REGIJA

Število družb.............................................................. 1.872

Povp. št. zaposlenih po del. urah....................15.651

Število podjetnikov ..................................................2.761

Povp. št. zaposlenih pri podjetniku,  

po del. urah ................................................................ 2.740

Število zadrug ................................................................. 33

Povp. št. zaposlenih po del. urah..........................120

Število hitrorastočih podjetij ..................................216

Delež  hitrorastočih podjetij .................................3,5%

Stopnja registrirane brezposelnosti ...................17,3



Vir: www.slovenia.info, Avtorji: Foto Video Coppo di Marco Coppo, Jošt Gantar, Jošt Gantar, Rok Deželak

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Površina, km2 1.337 20.273
Število občin 27 212
Število prebivalcev 115.477 2.065.895
Število moških 56.780 1.025.125
Število žensk 58.697 1.040.770
Število študentov  
(po prebivališču) 3.795 79.547

Število zaposlenih oseb   
(po delovnem mestu) 30.691 730.526

Število samozaposlenih oseb  
(po delovnem mestu) 4.629 86.684

Število delovno aktivnih prebivalcev  
(po prebivališču) 39.523 817.209

Število registriranih brezposelnih oseb 
(po prebivališču) 8.300 103.152

PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA

Povprečna mesečna bruto plača na 
zaposleno osebo, EUR 1.412,02 1.584,66

Povprečna mesečna neto plača na 
zaposleno osebo, EUR 939,81 1.030,16

Število podjetij 7.983 196.072
Prihodek podjetij, mio. EUR 2.836 98.574
Investicije v osnovna sredstva,  
1.000 EUR 139.250 4.970.859

Regionalni bruto domači proizvod,  
mio. EUR 1.533 40.418

Število prihodov turistov 293.050 4.317.504
Število prenočitev turistov 966.884 11.179.879
Izvoz blaga (EUR) 753.801.013 24.236.306.354

Uvoz blaga (EUR) 762.521.531 23.492.917.572

Bruto dom. Proizv./prebivalca 13.232 19.576

Podatki za Pomursko regijo, © Statistični urad Republike Slovenije
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Občine v regiji
1. Apače

2. Beltinci

3. Cankova

4. Črenšovci

5. Dobrovnik

6. Gornja Radgona

7. Gornji Petrovci

8. Grad

9. Hodoš

10. Kobilje

11. Križevci

12. Kuzma

13. Lendava

14. Ljutomer

15. Moravske Toplice

16. Murska Sobota

17. Odranci

18. Puconci

19. Radenci

20. Razkrižje

21. Rogašovci

22. Sveti Jurij ob Ščavnici

23. Šalovci

24. Tišina

25. Turnišče

26. Velika Polana

27. Veržej

Mestna občina Murska Sobota 
www.murska-sobota.si

Površina (km2) ...........................................................................................64
Število prebivalcev  .......................................................................18.858
Število zaposlenih oseb  ............................................................ 10.988
Število samozaposlenih oseb  ........................................................694
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 980,28
Število podjetij  ...................................................................................1.901
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ...........................................  1.081.433

Murska Sobota je prestolnica Pomurja, ki se po dolgem 
obdobju tranzicije in globoke gospodarske ter socialne 
krize danes pospešeno razvija. Z avtocestno povezavo, s 
prenovljenimi železniškimi povezavami, z rastočo indu-
strijsko cono ter z načrtno usmeritvijo v oživljanje mesta 
in privabljanje novih vsebin se Murska Sobota spreminja 
v moderno regionalno središče.

Mesto načrtno vlaga v prenovo mestnega središča, v 
razvoj novih oblik urbane mobilnosti (kolesarske steze, 
najem mestnih koles, sistem souporabe električnih vozil, 
brezplačen mestni avtobusni promet), obnovo športne 
in rekreacijske infrastrukture. V letu 2018 bo mesto v 
sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom nada-
ljevalo projekt Murska Sobota 4 Future, s katerim želi 
na vključujoč in kreativen način najti nove odgovore za 
povečanje kakovosti urbanega življenja (laboratorij za 
urbane inovacije). 

Posebno pozornost namenjajo krepitvi privlačnosti za 
nove naložbe, še posebej s spodbudami v Severni obrtno 
– industrijski coni. To daje rezultate, zaradi česar regi-
strirana brezposelnost v zadnjih dveh letih stalno pada. 
Nove naložbe domačih in tujih investitorjev privablja 
ugodna geostrateška lega na stičišču štirih držav, dobre 
prometne povezave, usposobljena delovna sila in dobri 
pogoji za kakovostno življenje. Pomurje je po rasti BDP 
druga med slovenskimi regijami, prav tako po zmanjšanju 
brezposelnosti, po skupni rasti prihodkov podjetij pa je 
regija celo na prvem mestu.

Spreminjanje značaja kraja v prepoznavno, razvojno pro-
dorno mesto, Murska Sobota nadaljuje tudi s projektom 
Vrata v Pomurje, saj na obrobju mesta, neposredno ob 
avtocesti Budimpešta – Ljubljana, nastaja novo regio-
nalno razvojno, turistično, poslovno in športno središče. 
Srce tega projekta je postavitev slovenskega paviljona iz 
svetovne razstave Expo v Milanu, v katerem bo vstopna 
točka za odkrivanje Pomurja z interaktivno predstavitvijo 
zanimivih turističnih vsebin, informacijska točka za nove 
naložbe v regiji in nov regionalni prireditveni prostor. Po-
stavitev paviljona, ki bo končan v prvi polovici letošnjega 
leta, je sicer del revitalizacije gramoznice Kamenšnica v 
moderni športni in rekreacijski center Soboško jezero.
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Občina Cankova
www.cankova.si

Površina (km2) ............................................................................................31
Število prebivalcev  ..........................................................................1.784
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 198
Število samozaposlenih oseb  ......................................................... 112
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 895,36
Število podjetij  .......................................................................................133
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  11.608

Prekmurje je znano po lepi naravi, dobri in kakovostni 
hrani ter prijaznih ljudeh. V občini si želijo, da bi se odpi-
ralo več malih družinskih podjetij, ki ne bi samo pridelo-
vali jabolk/mesa ipd, ampak bi iz tega proizvajali produk-
te z dodano vrednostjo.

Odprli so turistično vinsko točko, urejena je avtobusna 
postaja ter postaja za kolesarje in vozila. Na informacijski 
tabli si ob postajališču se vsakdo lahko ustavi in prebere, 
kje so posamezne točke, gostišča, priložnosti za nakup 
zdrave hrane, medu, vina itd. 

Zakonodaja ni naklonjena malim občinam, preveč je biro-
kracije pri prijavi na razpise za pridobivanje sredstev.

S sosednjimi občinami zelo dobro sodelujejo po načelu 
sosedske podpore in sodelovanja. 

Sodelujejo tudi z avstrijskimi občinami, na katere meji ob-
čina. Sosednje avstrijske občine so turistično zelo razvite, 
tako da imajo tudi  v Cankovi veliko kolesarjev, ki prihajajo 
iz Avstrije. Tudi vinska pot se začne v Avstriji in konča v 
občini Puconci.

Med pomembnejšimi projekti je poleg turističnih pro-
jektov tudi končanje poslovno obrtne cone v letu 2018 
ter projekt Sončne terme (imajo vrtino z vročo vodo, tam 
želijo postaviti terme ter hotel z 216 posteljami), kjer je 
občina pomagala predvsem pri pridobivanju dokumen-
tacije.

V občini ni velikih podjetij, za mala podjetja pa objavljajo 
razpis za subvencije ob zaposlovanju. Vsak, ki zaposli vsaj 
enega domačega delavca in ohrani zaposlitev 2 leti, dobi 
subvencijo. Predvsem ciljajo na zaposlovanje mladih. V 
preteklosti so nudili subvencioniranje obrestne mere, a ni 
bilo odziva.

Med prireditvami v občini izpostavljajo hišni center pod-
jetja Niros v aprilu, vsako soboto pa je odprta tržnica/
sejem s predstavitvijo lokalnih produktov.

Sofinancirajo vsa društva v občini. Občane spodbujajo, 
da predlagajo ideje na turistično-kulturnem ter podjetni-
škem  področju in jim vedno prisluhnejo.

Občina Gornja Radgona
www.gornja-radgona.si

Površina (km2) ...........................................................................................75
Število prebivalcev  ......................................................................... 8.427
Število zaposlenih oseb  ............................................................... 4.055
Število samozaposlenih oseb  ........................................................386
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................. 950,50
Število podjetij  ......................................................................................628
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .............................................  408.493

Gornja Radgona se je kot predmestje nekoč na Murinem 
otoku zgrajene in obzidane Radgone razvila tako rekoč 
iz ene točke, kar je posebnost, ki jo le redko kje srečamo. 
Kot trg je omenjena že leta 1265, kot mesto 1299, leta 
1308 je pridobila avtonomijo. Z mestnim središčem na le-
vem bregu širokega vodotoka jo je povezoval most, ki se 
je na desni breg Mure naslonil prav v točki, kjer se grajski 
grič in Mura srečata.

Občina Gornja Radgona je mesto penine, znana povsod 
po Sloveniji in mnogo kje v svetu po vinu in Zlati Rad-
gonski penini, ki jo proizvajajo že od leta 1852 po klasični 
šampanjski metodi. Gornja Radgona je tudi mesto sej-
mov, številni razstavljavci in obiskovalci pa jo poznajo po 
vsakoletnem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu, 
AGRA. Občina obsega pet krajevnih skupnosti s tridese-
timi naselji.

Mesto in občina ima nekaj edinstvenih kulturnih objektov, 
tako npr. ob dveh gradovih še edinstveni Špital iz 17. sto-
letja in Spominski park, v katerem stoji opomnik na vojne 
dogodke v občini ter Aleja velikih, v kateri so doprsni kipi 
znamenitih Radgončanov, ki so zaznamovali slovenski, 
pa tudi širši evropski poti.

Z Razvojnim programom občine Gornja Radgona za ob-
dobje 2009 do 2013 so si zastavili visoke cilje z vizijo, da 
bo prepoznavna in uspešna, če bo gospodarsko uspešna 
in okoljsko ozaveščena. Ugodnejši pogoji za rast gospo-
darstva glede na devetdeseta leta 20. stoletja so omogo-
čili hitrejši napredek, tako da z novo nastajajočimi podjetji 
v industrijski coni Mele ter z novimi inovativnimi podjetji 
brezposelnost pada, kar neposredno vpliva na višji bruto 
domači proizvod v občini.

Kmetijska proizvodnja s predelovalno industrijo je ena 
izmed najpomembnejših panog v občini, po vinogradni-
štvu pa je občina Gornja Radgona najbolj prepoznavna.

Gornja Radgona se je zaradi obmejne lege tudi med-
narodno uveljavila. Ima pogoje za razvoj turizma kot 
gospodarske panoge, kar izhaja iz naravnih in ustvarjalnih 
danosti. V turizmu se uspešno razvijata ponudba pro-
gramov in turističnih produktov ter usposabljanje na tem 
področju. Obiskovalci se lahko popeljejo s turističnim 
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vlakcem in možnost obiskati številne znamenite vinske 
kleti ter v njih degustirati izvrstna vina, občudovati izvire 
slatine ali pa uživati v flori in favni Lisjakove struge ob 
Muri, ki je poseben raj za ribiče.

V zadnjih letih se močno razvija kraj Negova, kjer se z 
obnovo edinega še ohranjenega renesančnega gradu v 
Sloveniji, z novimi turističnimi programi ob iniciativnosti 
prebivalstva, ponuja veliko možnosti za nadaljnji razvoj in 
blagostanje.

Vsekakor pa je temelj razvoja in ključnega pomena 
občine njeno prebivalstvo. Veliko prebivalk in prebivalcev 
se udejstvuje na področju kulture in športa oz. obiskuje 
številne prireditve. Na turistično športno-rekreacijskem 
centru oz. stadionu pa so urejene površine, namenje-
ne različnim oblikam športa, katere predvsem domače 
prebivalstvo s pridom koristi. Za mesto ni mogoče reči, 
da ima jedro, imajo pa urejen stari del mesta, ki meji na 
avstrijsko Radgono, tam so tudi poslovni objekti.

Ureditev infrastrukture in povezava s celim Pomurjem je 
pomembna tudi za gospodarstvo. Osem prleških občin 
ima tudi skupno podjetje za odlaganje odpadkov, skupno 
podjetje za oskrbo s pitno vodo, skupni javni zavod Po-
murske lekarne, del projekta Pomurski vodovod. Dobro 
sodelujejo s sosednjo občino Bad Radkersburg v Avstriji, 
pa tudi z občinami  Mladenovac v Srbiji in Bruchsal, 
Nemčija. 

Z avstrijsko Radgono sodelujejo tudi v Projektu SKUPAJ. 
Gre za skupno pridobivanje evropskih sredstev za uredi-
tev neoviranega dostopa do Mure. 

Drugi pogoji za uspešno rast gospodarstva je prepre-
čevanje dejavnikov, ki bi ovirali rast podjetij. Takšni so 
največkrat na področju urejanja prostora in prostorskih 
predpisov, zato takšna vprašanja rešujejo od primera do 
primera. Zadnja tri leta razpišejo sredstva za pomoči in 
pospeševanje malega gospodarstva (področje samoza-
poslovanja in spodbujanja zaposlovanja, socialnega pod-
jetništva, tudi za nakup nove opreme ipd.). Gospodarstvu 
so namenjeni tudi sejmi, kot sta Pomurski sejem AGRA v 
avgustu in Megra (promocija gradbeništva).

V občini deluje veliko društev, ki lahko kandidirajo za 
sredstva v proračunu. Tako so mladi postavili Mladinski 
center, za kar so dobili priznanje Občina, prijazna mladim, 
njihovemu vzoru sedaj sledijo tudi drugi.

Predlogi občanov so: asfaltiranje cest, vodovod na 
podeželju, prevzemanje vaških vodovodov v upravljanje, 
gradnja hiš na kmetijskih parcelah. Kljub temu, da imajo 
ogromen športni stadion, si želijo še športno dvorano v 
bližini šole, da se da možnost nastopa vrhunskim špor-
tnikom. Župan pa ima vsako sredo tudi uradne ure, kjer 
lahko občani povejo vse o svojih težavah.

Občina Lendava 
www.lendava.si 

Površina (km2) .........................................................................................123
Število prebivalcev  ....................................................................... 10.437
Število zaposlenih oseb  ...............................................................2.946
Število samozaposlenih oseb  ........................................................ 282
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) .................... 924,11
Število podjetij  .......................................................................................751
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ..............................................  199.492

Najstarejši pisni vir o Lendavi je darilna listina iz leta 
1192. Ob koncu 16. stoletja so Lendavo ogrožali Turki, 
vendar mesta in gradu nikoli niso zavzeli. Praznik Občine 
Lendava je 28. oktober. Na ta dan leta 1366 je kralj Ludvik 
I. rodbini Bánnfy podelil sejemske pravice in s tem se je 
lendavska posest zapisala v takratni gospodarski, politič-
ni in kasneje tudi meščanski zemljevid Evrope.

Občina ima Razvojni dokument, ki je podlaga za spreje-
manje strateških odločitev in za oblikovanje potrebnih ra-
zvojnih partnerstev. Analize kažejo na razvojne probleme 
občine, ki ne dosega slovenskega povprečja na področju 
demografskih kazalnikov, zaposlovanja in angažiranosti 
prebivalstva. V okviru tega je sprejet program spodbu-
janja malega gospodarstva in turizma, pa tudi program 
spodbujanju kmetijstva v občini Lendava. 

Za oblikovanje mestnega jedra je občina odkupila 
pomemben objekt v samem mestnem jedru, kjer je bila 
včasih blagovnica, danes pa želijo narediti multimedij-
sko središče, prostorsko povezovati kulturne objekte na 
trgu, urediti območje, razširiti trg, povezati grad. Prav tako 
želijo urediti prometno ureditev in zagotoviti infrastruk-
turne pogoje za turizem. V mestnem jedru bodo imela 
prednost mala podjetja in drobna obrt, pa tudi druge 
dejavnosti za turiste in meščane.

Zaradi pravil varovanja kulturne dediščine morajo posege 
v prostor skrbno načrtovati. Mesto ima bogato zgodovino, 
ki ga bogati medkulturnost različnih narodov, ki so živeli 
tu in živijo še dandanes. Občina ima službo za prostorsko 
planiranje, ki bo koordinirala projekt postavitve mestnega 
jedra, sicer pa to vidijo kot projekt, ki združuje različne 
dejavnosti in vključuje različne službe in interese. 

Občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje so pred dese-
tletjem ustanovile medobčinsko upravo predvsem za 
področje infrastrukture. Na širšem območju so s 6 obči-
nami urejali kanalizacijsko infrastrukturo, bili so tudi del 
projekta Pomurski vodovod. Povezujejo se tudi z drugimi 
regijami, če se za to pokaže interes. Sklenjene imajo tudi 
sporazume o sodelovanju z občinami iz Avstrije, Hrva-
ške in Madžarske, z vsako na specifičnem področju. Na 
širšem mednarodnem območju je več občin oblikovalo 
še teritorialno sodelovanje.
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Občina organizira srečanja z gospodarstveniki, kjer jim 
predstavniki občine prisluhnejo, kaj podjetja pogrešajo, 
kaj pričakujejo, kako lahko občina pomaga. Ob posebnih 
primerih se s podjetjem pogovorijo tudi na individualni 
ravni  Primer: Pakirni center Lek.

Za malo gospodarstvo in podjetništvo so na razpolago 
prostori za podjetniške začetnike (inkubator, coworking,), 
spodbujajo podjetništvo pri mladih in podjetništvo žensk. 
Imajo urejeno poslovno cono, kamor vabijo tudi nove 
investitorje. Če malo podjetje zaposli delavca, občina 
nudi subvencije za zaposlitev,  in pa subvencije malim 
podjetjem pri zagonu ali malim in večjim podjetjem pri 
širitvi. Za vstop v inkubator ni bilo zanimanja, saj so bili v 
ponudbi pisarniški prostori, podjetniki pa so povpraševali 
po proizvodnih prostorih. Sedaj poskušajo še s cowor-
kingom. Posebnega spodbujanja za mlade in ženske ni, 
imajo pa na razpisih prednost podjetniki, ki so mlajši od 
30-35 let, ženske in starejši od 55 let ter invalidi v smislu, 
da dobijo več točk in posledično več sredstev.   

Dogodki in kulturne prireditve v Lendavi so številni od 
praznika občine 25.10. pa do festivalov v poletnih mese-
cih, ko pripravijo Bograč fest, jeseni pa Festival vinarjev 
ter Lendavsko trgatev, kjer se poudarja vinogradništvo 
in kulinarika. Kot občina se bolj povezujejo na infrastruk-
turnih zadevah, društva med sabo pa se povezujejo, npr. 
Javni sklad za kulturne dejavnosti s 7 občinami, športniki 
se tudi povezujejo. Občina pa financira delovanje društev. 

Občina Razkrižje 
www.razkrizje.si 

Površina (km2) ...........................................................................................10
Število prebivalcev  ...........................................................................1.281
Število zaposlenih oseb  ....................................................................134
Število samozaposlenih oseb  ...........................................................57
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ..................  931,80
Število podjetij  .........................................................................................62
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) ................................................... 9.839

V pisnih virih se Razkrižje prvič omenja leta 1478 kot 
Racz-Kanizsa, ravno tako tudi Gibina. 1498 pa se prvič 
omenja tridesetinska postaja v Rach-Kanizsi. Že takrat je 
obstajal na reki Muri brod med Gibino in Dolnjo Bistrico.

Takoj po drugi svetovni vojni, 7. maja 1945, je območje se-
danje občine Razkrižje in Štrigove bilo v sestavi Slovenije. 
2. aprila 1946 pa je takratno predsedstvo slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta sprejelo zakon o upravni 
razdelitvi LR Slovenije, v katerem ni bilo več Razkrižja in 
Štrigove. Območji sta brez vednosti prebivalstva pri-
ključeni k Hrvaški. Šele z velikimi prizadevanji tukajšnjih 
prebivalcev je bilo območje sedanje občine Razkrižje po 
nekaj mesecih vrnjeno Sloveniji, Štrigova z okolico pa je 
ostala Hrvaški.

Kljub relativni majhnosti območja, umeščenosti v 
»Razkriški kot«, med reko Muro in slovensko-hrvaško 
mejo, je Občina Razkrižje postala pomemben dejavnik 
povezovanja na stičišču dveh sosednjih narodov. Kljub 
oteževalnim okoliščinam (schengenski pravni red), ki za 
obmejno prebivalstvo prinaša kar nekaj težav, postaja 
Razkrižje prepoznaven dejavnik sodelovanja in povezo-
vanja med ljudmi in narodi.

V občini je bila sprejeta Strategija  razvoja, dela in življe-
nja občine Razkrižje za obdobje 2015 – 2025. V dokumen-
tu so zajeta vsa ključna področja življenja prebivalcev 
Razkrižja in potrebe po izboljšanju

• Na področju šolstva in otroškega varstva: investicija v 
prostorsko ureditev in energijsko prenovo šole in vrtca

• Na področju kulture: Občina bo spodbujala folklorne 
dejavnosti, delovanje tamburaških skupin, pevskih 
zborov in tudi dramske dejavnosti. 

• Na področju športa: zagotovitev pogojev za NK Tele-
ing Razkrižje, ureditev šolske telovadnice in šolskega 
igrišča. 

• Na področju turizma aktiviranje večjega števila ponu-
dnikov za projekt RAZKRIŠKI KOT, 

• Na področju podjetništva: Širitev trga in privabljanje 
čim večjega števila obiskovalcev,

• Na področju kmetijstva: Preusmerjanje v zdrav način 
pridelave hrane, izvedba melioracij in zlasti hidromeli-
oracij kmetijskih zemljišč. 
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• Na področju vodnega režima: vodni nasipi ob reki Muri 
in Ščavnici ter ureditev potokov. 

Načrtujejo tudi postavitev vaškega jedra in zagotavljanje 
nastanitvenih kapacitet, da bi tako zadržali prebivalstvo v 
domačem kraju - predvsem z zagotavljanjem infrastruk-
ture ter razvojem male obrti. Ovire so  predvsem finančne 
narave, priložnosti za razvoj male obrti pa je precej  tudi, 
ker so neizkoriščene naravne znamenitosti.

Občina sodeluje z drugimi na osnovi projektnega par-
tnerstva, pa tudi v skupni občinski upravi. Aktivni so tudi 
kot del Razvojnega sveta Pomurja ter LAS Prlekija.

Pomembni projekti so bili kanalizacijski sistem, energet-
ska sanacija vrtca in šole, v pripravi pa še obnova regio-
nalne ceste ter izgradnja športnega centra.

Posebnega sodelovanja z gospodarstvom ni. Z občani 
sodelujejo predvsem ob večjih praznikih in dogodkih kot 
na primer: V božičnem času Božična noč pri Ivanovem 
izviru, spomladi Pohod po prleških goricah, 15.8. Pozdrav 
jeseni ter Mednarodni tek prijateljstva (takrat so tudi od-
prte meje s Hrvaško), jeseni še Trgatev v Šprincu.

Občina Veržej
www.verzej.si

Površina (km2) ............................................................................................12
Število prebivalcev  .......................................................................... 1.297
Število zaposlenih oseb  ................................................................... 247
Število samozaposlenih oseb  .......................................................... 69
Povpr. mesečna neto plača na zaposl. (EUR) ...................  921,78
Število podjetij  ........................................................................................ 98
Prihodek podjetij  (1.000 EUR) .................................................  20.551

Imajo vaško jedro, ki so ga obnovili, uredili pešpot, povr-
šine za gibanje, parkirni prostor. Poleg tega so uredili tudi 
promocijski prostor za projekt Natura 2000.

Priložnost vidijo v naravni dediščini, so del projekta Na-
tura 2000, podpirajo rokodelstvo, turizem, tudi doživetja 
kulturne dediščine. Zato je pomembno urediti vaško 
jedro takšno, da je zanimivo za čim širši spekter ljudi, da 
imajo tam kaj početi, kot neka  »dnevna soba v naravi.« 
Ovira: objekti se ne obnavljajo.

S sosednjimi občinami, predvsem s Križevci, sodelu-
jejo pri skupni turistični promociji, z Razkrižjem pa so 
del projekta Božična Prlekija. Predvsem gre za skupno 
promocijo.

Občina Veržej je v sodelovanju z Zavodom Marianum 
sodelovala pri projektu razvijanja rokodelstva, kjer so 
bili 3 podsklopi. Prvi, da se znanja ohrani in jih certificira, 
drugi da se rokodelski izdelki na novo dizajnirajo in prip-
ravijo za vsakodnevno uporabo ter tretji, da se ponudbo 
vključi v turistični produkt. Med petimi izbranimi projekti 
so se predstavili tudi v Bruslju. Kar je najbolj pomembno, 
projekt še danes živi in se financira  sam.

Velikih podjetij v občini ni, posvečajo se predvsem izgra-
dnji infrastrukture, ki prispeva k uspešnejšemu malemu 
gospodarstvu. Imajo tudi garancijsko shemo za sub-
vencioniranje obrestnih mer podjetnikom, prav tako so 
načrtno znižali komunalni prispevek.

Med dobro obiskanimi prireditvami je Božična vas Ba-
novci (občani na svojih dvoriščih postavijo jaslice, že 18 
leto zapored, zabeležijo več kot 10.000 obiskovalcev). 
Zadnja nedelja v septembru je namenjena Miholovemu 
sejmu, kjer se predstavijo rokodelci ter ponudniki lokalne 
prehrane. V maju je Ostrčev večer resne glasbe. Zanimiv 
pa je tudi BioBlitz, 24 urno raziskovanje reke Mure ter 
vsakoletno srečanje krvodajalcev iz vse Slovenije (prva 
sobota v juniju).

Imajo poseben pravilnik za financiranje vseh društev, 
mladim družinam nudijo pomoč ob rojstvu otroka, štu-
denti dobijo stimulacijo ob diplomi, so občina, ki nameni 
največ denarja/po občanu za nevladne organizacije.
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5. Metodologija dela 
Raziskava Analiza ukrepov slovenskih občin za spodbu-
janje podjetništva in malega gospodarstva v mestnih 
središčih s priporočili temelji na metodi kvantitativnega 
zbiranja podatkov iz razpoložljivih javno dostopnih virov, 
na podlagi vprašalnika ter telefonskih oziroma osebnih 
intervjujev v občinah.

V raziskavi smo lahko prikazali tiste aktivnosti občin, za 
katere obstajajo javne objave in podatki,  zato prav vse 
aktivnosti občine na področju spodbujanja podjetništva 
ni bilo mogoče evidentirati. Čeprav ima slaba polovica 
občin objavljeno strategijo, to še ne pomeni, da jo tudi 
uporabljajo ali da obstaja tudi akcijski načrt za izvajanje 
te strategije. Tudi občine, ki morda nimajo strateškega 
dokumenta, se po drugi strani zelo razvojno prodorne in 
lahko govorimo o strateškem upravljanju in vodenju. 

Pri tretjini občin proračun v integralni obliki ni javno 
dostopen (ali pa občina deluje s sklepom o začasnem 
financiranju in je še brez proračuna). Ugotavljamo tudi, da 
ni pravilo, da so vsa sredstva za spodbujanje podjetništva 
tudi na ustrezni kontni postavki. Primeroma Ljubljana 
nima v proračunu na kontu 1402 (spodbujanje malega 
gospodarstva) za leto 2017 niti eura. V nekaterih občinah 
pa na kontnem mestu spodbujanje malega gospodar-
stva knjižijo tudi odhodke za reprezentanco,  investicijo v 
občinsko parkirišče ali pa investicije v podjetniško obrtno 
cono. Zato smo si pomagali tudi z objavljenimi članki in 
prispevki v drugih medijih, ki poročajo denimo o podje-
tniških uspehih v posameznih občinah.

Vzorčna enota 
Ciljno populacijo raziskave predstavljajo lokalne skup-
nosti, v prvi vrsti občine (urad župana, občinska uprava); 
pa tudi regionalne razvojne agencije. Uporabljeni so po-
datki za vseh 212 slovenskih občin, ki so bili v glavnem na 
razpolago za leto 2016 in za prvi kvartal 2017. Vključeni so 
tudi novejši podatki SURS o občinah in regijah, kjer ugo-
tavljamo, da sta regiji Posavje dodani dve občini (Radeče 
in Bistrica ob Sotli), prav tako pa je Litija statistično v regiji 
Zasavje (prej Osrednjeslovenska regija)

Velikost vzorca 
Namenski vzorec sestavljajo vse občine, ki so se do 
vključno 21. decembra 2017 odzvale na povabilo k sode-
lovanju v raziskavi. Od povabljenih se je 168 anketiranih 
občin odzvalo in odgovorilo na vprašalnik v celoti, 44 
občin pa v času zaključevanja poročila ni dalo odgovora.

Postopek 
Na podlagi pregleda aktivnosti slovenskih občin na 
področju pospeševanja podjetništva (občinski proraču-
ni načrtovana sredstva na kontu  1402) je bila izdelana 
tabela »najbolj podjetništvu naklonjenih« in podjetništvu 
»najmanj naklonjenih« občin.  Sodelavke, ki so izvajale 
intervjuje, so dobile sezname občin po regijah z barvnimi 
oznakami. Izdelan je bil tudi vprašalnik in objavljen na 

Vir: www.slovenia.info, Avtor: Tomo Jeseničnik
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portalu, da so lahko anketarke ob telefonskem razgo-
voru sproti vnašale odgovore. Prvotni roku za izpolnitev 
vprašalnika je bil le-ta večkrat podaljšan. Občine so v tem 
obdobju prejele vprašalnik po elektronski pošti, saj so 
se želele pripraviti na odgovore. Na ta način je postopek 
stekel gladkeje.

Ob izbiri načina diseminacije vprašalnikov smo upoštevali 
slabosti spletnega anketiranja, ki ga načeloma osebe 
zavračajo, če gre za »odprta vprašanja«, zato smo se  
odločili za voden intervju, saj smo ocenili, da utegne biti 
učinkovitejša. 

Analiza stopnje sodelovanja v 
raziskavi 
Izmed 212-ih obstoječih občin v Sloveniji, se je 168 občin 
odzvalo na povabilo k sodelovanju in izpolnilo anketni 
vprašalnik. Stopnja sodelovanja oz. odzivnost občin je 
bila torej 79-odstotna. Odzivnost lahko označimo kot zelo 
dobro. 

Razloge za neodziv pripisujemo slabši urejenosti pod-
ročja, ki ga smo ga analizirali in objektivnim težavam (po-
manjkanje časa osebe, ki naj bi odgovarjala na vprašanja, 
kadrovske težave itd.) 

Podatki za obravnavo
Pri obdelavi in primerjavi podatkov smo ugotavljali, da 
objavljena strategija ne pomeni, da jo občina tudi izvaja. 
V Sloveniji pa je tudi veliko občin, ki so izjemno prodorne 
in uspešne, torej govorimo o strateškem upravljanju na 
visoki ravni, a nimajo strateškega dokumenta.  Slaba po-
lovica slovenskih občin ima celovito razvojno strategijo 
občine in ne le posamezne dokumente kot npr. prome-
tna strategija, lokalni energetski koncept ali podobno.

Tretjina občin nima javno dostopnega proračuna v inte-
gralni obliki (ali pa občina deluje s sklepom o začasnem 
financiranju in je še brez proračuna). 

Podjetniška dinamika vključuje podatke o gostoti podjetij 
(po mednarodnih merilih ključni indikator za primerjavo 
podjetniškega utripa po različnih okoljih), nastajanju no-
vih podjetij in o hitro rastočih podjetjih. Podatki vključuje-
jo gospodarske družbe in samostojne podjetnike.  

Odhodki za spodbujanje malega podjetništva in gospo-
darstva so zajeti iz zaključnih računov občin. Pomanj-
kljivost kazalnika je v tem, da ne zajema vseh dejanskih 
odhodkov, ki so v neki občini povezani s podjetništvom.

Trg dela je edina skupina kazalnikov, ki vključuje tudi 
podatke o spolu. 

Za primerjavo so uporabljeni javno objavljeni razvojni 
dokumenti občin, vključno s proračunom za leto 2017. 
Občinske strategije pokažejo glavne razvojne priorite-
te občine, konkretne cilje na posameznih področjih in 
ukrepe, ki naj bi pripeljali do realizacije teh ciljev. Pogled 
v veljavni proračun to informacijo dopolni z otipljivimi in 
konkretnimi finančnimi ukrepi. Posebej smo se usmerili 
na podatke o odhodkih za gospodarstvo v posebnem 
delu proračuna in na investicije v razvoj gospodarstva v 
načrtih razvojnih programov.
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