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Notranjsko-kraška statistična regija

Regije
• Pomurska
• Podravska 
• Koroška 
• Savinjska 
• Zasavska
• Spodnjeposavska
• Jugovzhodna
• Osrednjeslovenska
• Gorenjska
• Notranjsko-kraška
• Goriška
• Obalno kraška



* občini sodelujeta pri pripravi 
RRP 2007-2013

3

Demografska podoba

• Občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, 
Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica*, Logatec*  

• Med najmanjšimi po številu prebivalcev 
(67.000)

• Najredkeje poseljena regija (35 ljudi/km2)



Statistična podoba

• Po IRO na predzadnjem mestu med regijami
• Po BDP na prebivalca na 10. mestu med 

regijami
• Nizka produktivnost dela
• Podpovprečna izobrazbena struktura
• Neugodna starostna struktura
• Nizka stopnja brezposelnosti, tudi na račun 

dnevnih migracij v bližnja središča, odliv 
sposobnih kadrov



Gospodarstvo

• Tradicionalne panoge (lesna, pohištvena, 
kovinska in orodjarska industrija)

• Nove perspektivne dejavnosti (elektro, 
elektronska industrija)

• 70 % zaposlenih v industriji, 20 % v storitvenih 
dejavnostih, sledi kmetijstvo, gradbeništvo

• Zelo izvozno usmerjena, nizka dodana vrednost 
proizvodov, neto investicije za polovico nižje od 
povprečja

• Prevladujejo delovno intenzivna podjetja, nizka 
stopnja inovativnosti, visoki stroški dela



Gospodarstvo - ukrepi

Ukrep 1

Podporne storitve za podjetništvo (poslovne cone, 
finančne sheme, poslovne storitve, vzpostavitev 
razvojnega foruma)
Ukrep 2

Razvojna infrastruktura kot podpora podjetjem 
(razvoj tehnoloških centrov, centrov odličnosti, 
spodbujanje prenosa znanja med raziskovalnimi 
inštitucijami in podjetji)



Turizem

• Osredotočen na naravne potenciale z 
osrednjo turistično točko Postojnsko jamo

• Slabo razvita dopolnilna ponudba
• Obiskovalci se v regiji zadržijo le 3-6 ur
• Turistični ponudniki niso dovolj povezani
• Naravne in kulturne danosti so premalo 

izkoriščene



Turizem- ukrepi

Ukrep 1

Razvoj novih storitev/programov in 
povezovanje turističnih ponudnikov 
(organizacija za management, upravljanje z 
obiski, promocija strategije, izobraževanje)
Ukrep 2

Investicije v dopolnilno in obstoječo 
turistično infrastrukturo (manjše turistične 
kapacitete, kolesarske, peš poti..)



Podeželje

• Kmetijska dejavnost upada (majhnost, 
razdrobljenost, slaba opremljenost)

• Kmetijsko dejavnost smiselno usmeriti v 
proizvodnjo ekoloških proizvodov, rejo 
pašnih živali (dosegli bi višjo dodano 
vrednost kmetijskih proizvodov, kmečki 
turizem)

• Z dvigom dohodkov in obnovo vasi bi 
dvignili kakovost življenja



Podeželje - ukrep

Ukrep 1

Trženje kmetijstva za razvoj podeželja 
(blagovna znamka regije, povezovanje 
pridelovalcev in odjemalcev, povezovanje s 
predelovalci drugih regije, obnova 
podeželskih jeder in naselij)



Okolje, prostor, infrastruktura 

• Z okoljskega vidika regija dobro ohranjena
• Visoka stopnja biodiverzitete (54 % regije je v 

Naturi 2000)
• Gozd in voda pomembna naravna vira
• Prometna dostopnost navzven dobra
• Opremljenost s kanalizacijo v glavnem slaba
• Veča se suburbanizacija, prostorska 

razpršenost, spreminjanje tipoloških značilnosti 
naselij



Okolje, prostor, infrastruktura -
ukrepi

Ukrep 1

Trajnostni promet (prometna infrastruktura, 
IKT, regionalni prostorski akt)
Ukrep 2

Učinkovite javne storitve (vodni viri, 
vodooskrba, odvajanje čiščenje odpadnih 
voda, ravnanje z odpadki, obnovljivi viri)



Človeški viri

• Visok delež starega prebivalstva
• Pomanjkanje praktičnih izobraževalnih 

programov
• Mladi se ne vračajo v regijo
• Slaba mreža zdravstvenih in socialnih 

storitev
• Premajhna vključenost civilne družbe
• Slaba razvita infrastruktura za preživljanje 

prostega časa



Človeški viri - ukrepi

Ukrep 1

Znanje za zagotavljanje potreb gospodarstva 
(promocija podjetniškega znanja, izobraževalni 
programi, štipendije, VŽU)
Ukrep 2

Širši družbeni razvoj (obnavljanje kulturne 
infrastrukture, ustvarjanje pogojev za razvoj 
društev, ureditev infrastrukture za invalide, 
rehabilitacijski programi)



Vizija in cilj regije 2007-2013

»Postali bomo prepoznavna, gospodarsko 
stabilna, razvojno ekološko usmerjena regija, ki 

bo spodbudila lasten razvoj skozi izrabo 
naravnih in kulturnih danosti ter postala znana 

po zdravem načinu življenja.«

Prehod regije iz skupine regij A v skupino B.



Prioritete

• EKO razvoj regije
• Znanje za povečevanje globalne 

konkurenčnosti
• Dostopna, okolju prijazna in podporna 

infrastruktura 



Vizija programa
in dolgoročni cilji

Prioriteta 1 Prioriteta 2 Prioriteta 3

Ukrepi 1…n

Projektne 

aktivnost 

1…n

Program



Zaključek 

• Dosežen konsenz glede vizije razvoja regije
• Imamo resurse in  voljo za razvojni preboj
• Razvojni cilji in ukrepi so usmerjeni k 

reševanju ključnih razvojnih ovir
• Želimo vzpostaviti konstruktivni dialog z 

nosilci razvoja na državnem nivoju


