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TRAJNOSTNI RAZVOJ KRASA Z VIDIKA EZMEJNEGA SODELOVANJA

Izvle ek:
Obmo!je Krasa odlikujejo ohranjenost in pestrost naravnega okolja ter edinstvena
kraška pokrajina. Na primeru štirih kraških ob!in je bila s pomo!jo izbranih kazalnikov
izdelana ocena trajnostnega razvoja, ki je pokazala, da so kraške ob!ine šele na za!etku
poti k trajnostnemu razvoju. Od leta 1994 dalje pa ima obmo!je Krasa tudi možnost
koriš!enja sredstev iz programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo,
katerega namen je povezovanje obmo!ij, razdeljenih z državno mejo in s tem
prispevanje k trajnostnemu razvoju na obmo!ju celotne Skupnosti. Evropska finan!na
sredstva so bila usmerjena na razli!na podro!ja razvoja, od varstva okolja, izgradnje
infrastrukture, gospodarstva, turizma, do kulturnih izmenjav in razvoja !loveških virov,
ki so pomembno prispevala k razvoju obmejnega obmo!ja, tudi z vidika spoštovanja
na!el trajnostnega razvoja, kar potrjuje ocena izbranih projektov. Zato bo tudi v
prihodnje potrebno oblikovati take projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju
trajnostnega razvoja obravnavanega obmo!ja.
KLJU NE BESEDE: regionalna geografija, trajnostni razvoj, kazalniki, Kras,
!ezmejno sodelovanje, slovensko-italijanska meja

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE KARST REGION IN TERMS OF
THE CROSS-BORDER COOPERATION

Abstract:
Karst excels in preservation and diversity of the natural environment and unique karst
landscape. Four Karst municipalities have served as the bases for the preparation of the
sustainable development appraisal by means of selected indicators. The appraisal has
shown that the Karst municipalities have only just begun their way to sustainable
development. Since 1994, the Karst area has had the possibility of using funds from the
cross-border cooperation programme between Slovenia and Italy. The purpose of the
cross-border programme is to integrate the areas divided by national borders, thereby
contributing to sustainable development throughout the Community. The funds have
targeted different areas of development, from environmental protection, infrastructure
construction, economy, tourism, cultural exchanges to human resources development,
which has significantly contributed to the development of the border area, including
from the point of view of the principles of sustainable development. This has also been
confirmed by the evaluation of selected projects. Consequently, the future requires us to
be involved in designing such projects which will contribute to the improvement of
sustainable development of the area.
KEY WORDS: regional geography, sustainable development, indicators, Karst, crossborder cooperation, Slovene-Italian border
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Na Krasu je krasnonikdar ni prezgodaj,
nikdar ni prekasno:
vse je zmeraj o pravem asu,
na Krasu.

(Miroslav Košuta, 1988, str. 76)

Foto: Olga Abram, 2010 in 2011
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1.

UVOD

Trajnostni razvoj je v zadnjih letih vse bolj razširjen koncept in sprejet kot eden od
ciljev tako globalnih kot nacionalnih razvojnih politik. Je razvoj, ki zadovoljuje potrebe
današnjih generacij, ne da bi pri tem oviral možnosti prihodnjih generacij pri
zadovoljevanju njihovih lastnih potreb. Navedena definicija trajnostnega razvoja je ena
najbolj preprostih in nazornih, ki je nastala leta 1987 v okviru konference Svetovne
komisije za okolje in razvoj oz. t.i. Brundtlandine komisije (Trajnostni razvoj na
splošno, 2010). V Pogodbi o delovanju Evropske unije je trajnostni razvoj naveden kot
temeljni cilj Evropske skupnosti in tako povezuje gospodarski razvoj, varstvo okolja in
socialno pravi!nost (Sustainable development in the European Union, 2009).
Kras, ki s svojim manjšim zahodnim delom sega v Republiko Italijo, je ena najbolj
prepoznavnih in izrazitih slovenskih naravnih regij. Celotno obmo!je Krasa je
avtohtono poseljeno s Slovenci (Kladnik, Urbanc, 2011). Zaradi svojih naravnih potez
ter izpostavljenosti izrazitim notranjim in zunanjim družbenim ter gospodarskim
spremembam mora zasledovati cilje trajnostnega razvoja za ohranitev te izjemne
pokrajine prihodnjim generacijam.
Dolga desetletja so meje zavirale gospodarsko, družbeno in kulturno izmenjavo,
prepre!evale celovito in u!inkovito upravljanje z ekosistemi, zato je Evropski parlament
uvedel poseben instrument INTERREG, z namenom zmanjšati negativne u!inke
obrobnosti obmejnih obmo!ij in s tem podpreti gospodarsko in družbeno integracijo
razširjene Evrope. (Rener, 2005) Z navedenim problemom obmejnosti se je dolga
desetletja sre!eval tudi Kras. Namre! obmejna obmo!ja so poseben tip perifernih regij,
v katerih je gospodarsko in družbeno življenje neposredno pod vplivom bližine
mednarodne meje (Bufon, 2001, str. 12). Praviloma so obmejna obmo!ja manj razvita
in podvržena tako neugodnim vplivom državne meje kot tudi posledicam dejstva, da so
kot obrobna obmo!ja ve!krat zapostavljena s strani mati!ne države. Položaj dodatno
zaostrujejo razli!ne politike na obeh straneh meje, predvsem na podro!ju uprave,
gospodarstva, sociale in kulture. Razdeljenost ozemlja prepre!uje u!inkovito
upravljanje z naravnimi dobrinami in omejuje razvoj lokalnega gospodarskega trga.
(Nared, 2005, str. 296)
Z razvojem ideje o Evropi regij so obmejna obmo!ja postavljena v nov položaj. Vse
bolj se poudarja enakomeren razvoj celotnega evropskega prostora, kar je posledi!no
privedlo do vse tesnejšega sodelovanja sosednjih obmejnih obmo!ij. Nova filozofija
Evrope tako stremi k odpravljanju meja kot pregrad, obenem pa poskuša z instrumenti
regionalne politike zagotoviti dostojen in trajnosten razvoj obmejnih obmo!ij. Prišlo je
do !ezmejnega sodelovanja s pomo!jo katerega se zagotavlja uresni!evanje skupnih
potreb na podro!ju varstva okolja, regionalnega planiranja, medsebojne prometne in
informacijske povezanosti, regionalnega gospodarskega razvoja in zaposlovanja,
prosto!asnih dejavnosti ter izobraževanja in kulture. Mejna !rta v evropskem prostoru
tako doživlja razvoj od prvotne meje, ki pomeni oviro sodelovanju, preko meje kot filtra
v meddržavnih odnosih, v mejo oziroma obmejno obmo!je, ki je generator razvoja.
(Nared, 2005, str. 295-296)
V današnji Evropi je gospodarski uspeh pogosto odvisen od zmožnosti regije, da razvije
povezave z drugimi regijami. Sodelovanje in izmenjava izkušenj med regijami je lahko
klju!ni povod za spodbuditev dinami!nega in v prihodnost usmerjenega procesa
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regionalnega razvoja. Evropska unija ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju in
podpiranju takih partnerstev, tako med regijami znotraj Unije kot s sosednjimi regijami
zunaj njenih meja. Številni projekti, ki so se skozi leta razvili na podlagi pobude
INTERREG, so pokazali koristi, ki jih imajo regije, !e sodelujejo v partnerstvih, delijo
ideje ter na!rtujejo nove in inovativne na!ine izkoriš!anja evropskega vlaganja.
(Evropska kohezijska politika v Sloveniji, 2010)
Slovenija sodeluje v programih !ezmejnega sodelovanja od leta 1994. S pomo!jo
!ezmejnih programov se je umetno postavljena državna meja, ki je po drugi svetovni
vojni v veliki meri razdvojila slovenski etni!ni prostor, za!ela spreminjati iz ovire v
priložnosti, saj so prav !ezmejni programi prispevali in omogo!ili medsebojno
poznavanje in zaupanje ljudi, ki živijo v obmejnem obmo!ju. Zaupanje in vedenje drug
o drugem pa je prvi pogoj za nastanek sodelovanja, preko katerega je možno za!eti
odpravljati skupne razvojne probleme življenjskega prostora in težiti k doseganju
trajnostnega razvoja. (Rener, 2005)

1.1. NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrskega dela je oceniti, kako instrumenti Evropske unije, ki spodbujajo
!ezmejno sodelovanje, prispevajo k trajnostnemu razvoju Krasa. Obmo!je Krasa je
vklju!eno v program !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo od leta 1994. S
finan!no pomo!jo Evropske unije so bili na tem obmo!ju uspešno izvedeni številni
projekti, z rezultati pomembnimi tudi za trajnostni razvoj Krasa.
S pripravo magistrskega dela želimo dose!i naslednje cilje:
- ugotoviti trajnostni razvoj kraških ob!in s pomo!jo preizkusa uporabe kazalnikov za
merjenje trajnostnega razvoja v Sloveniji,
- predstaviti program pomo!i Evropske unije, namenjen !ezmejnemu sodelovanju, in
njegovo izvajanje ob slovensko-italijanski meji, s posebnim poudarkom na Kras,
- izbrane projekte, izvedene na obmo!ju Krasa v okviru Programa !ezmejnega
sodelovanja med Slovenijo in Italijo, vrednotiti z vidika spoštovanja na!el
trajnostnega razvoja in
- predlagati smernice za izboljšanje trajnostnega razvoja Krasa z vidika !ezmejnega
sodelovanja.

1.2. DELOVNA HIPOTEZA
V magistrskem delu želimo v okviru delovne hipoteze potrditi naslednji domnevi:
-

v kraških ob!inah se vrednosti kazalnikov trajnostnega razvoja z vidika socialne
komponente približujejo ciljnim vrednostim, medtem ko vrednosti kazalnikov za
okoljsko in ekonomsko komponento zelo odstopajo od ciljnih vrednosti,
izvedeni projekti, sofinancirani v okviru programa !ezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Italijo, pozitivno prispevajo k spodbujanju trajnostnega razvoja Krasa.
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1.3. METODE DELA
Trajnostni razvoj postaja vse bolj globalni cilj, vklju!en v številne razvojne dokumente.
Pogosto zastavljeno vprašanje pa je, kako meriti trajnosti razvoj. Danes v svetu obstaja
mnogo naborov kazalnikov trajnostnega razvoja, na nacionalni in tudi na mednarodni
ravni. Oblikujejo se po najrazli!nejših konceptih. Posamezni nabor kazalnikov nastane
najve!krat iz potrebe po spremljanju izvajanja strategij trajnostnega razvoja. (Suvorov
et al., 2010, str. 3)
In kje na zemljevidu trajnostnega razvoja se nahaja Kras? V okviru magistrskega dela
tako poskušamo najti odgovor s pomo!jo:
a) izdelave ocene trajnostnega razvoja kraških ob!in na podlagi izbranih kazalnikov za
merjenje trajnosti ter
b) vrednotenja izbranih projektov z vidika trajnosti, ki so jih v okviru programa
!ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo izvedli upravi!enci obmo!ja
obravnavanih kraških ob!in v vlogi prijaviteljev oz. vodilnih partnerjev v obdobju
2004-2011.
Statisti!ni urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je leta 2010 izdelal
nacionalni nabor 26 kazalnikov trajnostnega razvoja za Slovenijo1 in dolo!il pet
klju!nih ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji: blaginja, dolgoro!no ravnovesje,
skromnost, sodelovanje in celostnost. Za vsak cilj so bili predlagani kazalniki, ki so bili
nato smiselno združeni v tri podro!ja:
kazalniki blaginje,
kazalniki ravnovesja in skromnosti,
kazalniki medgeneracijskega sodelovanja.
V vsako izmed treh navedenih podro!ij so vklju!ene okoljske, ekonomske in socialne
vsebine. (Suvorov et al., 2010)

1

Suvorov, M., Rutar, T., Žitnik, M., 2010. Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo. Druga,
posodobljena izdaja. Ljubljana, Statisti!ni urad Republike Slovenije, Zbirka Brošure, 48 str.
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Gospodarstvo

Okolje in naravni viri

Preglednica 1: Nabor kazalnikov trajnostnega razvoja za Slovenijo
BLAGINJA

RAVNOVESJE IN
SKROMNOST

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE

Kakovost naravnih virov

Naravni viri

Intenzivnost rabe naravnih
virov

!
Koncentracija
delcev PM10
!
Fekalna
onesnaženost pitne vode
z E.coli po velikostnih
razredih
oskrbovanih
obmo!ij
!
Kmetijska
gospodarstva
z
ekološkim kmetovanjem
ali s kmetovanjem v
preusmeritvi
in
kmetijska zemljiš!a v
uporabi z ekološko
pridelavo ali s pridelavo
v preusmeritvi

!
Kon!na poraba
energije/prebivalca in
delež obnovljivih virov
energije v kon!ni porabi
energije
!
Poraba vode iz
javnega vodovoda v
gospodinjstvih
na
prebivalca
!
Koli!ina
komunalnih
odpadkov/prebivalca
!
Število
vseh
osebnih avtomobilov v
uporabi
fizi!nih
oseb/1000 prebivalcev
in število opravljenih
potniških kilometrov v
cestnem
javnem
potniškem prometu

!
Oskrba
z
energijo/BDP
!
Izpusti toplogrednih
plinov
!
Poraba mineralnih
gnojil in glavnih rastlinskih
hranil v kmetijstvu
!
Intenzivnost poseka
lesa

Ekonomska rast

Raziskave in razvoj

Državni dolg

!
Realna
rast
BDP/prebivalca
!
Povpre!na letna
razpoložljiva sredstva na
!lana gospodinjstva

Dolg sektorja države
!
Viri financiranja !
izdatkov
za (% BDP)
raziskovalno-razvojno
dejavnost v poslovnem
sektorju (bruto doma!i
izdatki za raziskovalnorazvojno dejavnost v
poslovnem sektorju)
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Varnost

Sociala

!
Povpre!na
stopnja
registrirane
brezposelnosti
!
Izdatki
za
socialne prejemke po
podro!jih
socialne
zaš!ite
!
Število
prebivalcev na zdravnika
v
zunajbolnišni!nem
zdravstvenem varstvu
!
Število študentov
v
terciarnem
izobraževanju
!
Število
oseb
obsojenih na sodiš!ih
splošne pristojnosti
Vir: Suvorov et al., 2010

Prebivalstvo, enakost
spolov in revš!ina
!
Skupni prirast
prebivalstva na 1000
prebivalcev
!
Razlika
med
povpre!nima
bruto
pla!ama moških in
žensk
!
Stopnja tveganja
revš!ine
glede
na
dohodek (brez dohodka
v naravi)

Skrb za vse generacije
!
Koeficient starostne
odvisnosti
!
Število
otrok
v
vrtcih (delež)
!
Število
oskrbovancev v domovih za
starejše (razlogi za sprejem
oskrbovancev v dom za
starejše)

Eden od ciljev magistrskega dela je preizkusiti uporabnost kazalnikov iz nabora
kazalnikov SURS za izdelavo ocene trajnostnega razvoja na lokalni ravni oz. na ravni
ob!in. Izdelava ocene trajnostnega razvoja se nanaša na obmo!je štirih kraških ob!in
(Diva!a, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana), ki so del Obalno-kraške statisti!ne regije
in je izdelana na podlagi ožjega izbora devetih kazalnikov iz nacionalnega nabora 26
kazalnikov, razvidnih iz Preglednice 1. Iz vsakega izmed treh podro!ij je izbran po en
kazalnik, ki se nanaša na okoljsko, ekonomsko in socialno komponento.
Najpomembnejši kriterij za izbor devetih kazalnikov, razvidnih iz Preglednice 2, je bila
dostopnost statisti!nih podatkov na ravni posamezne ob!ine, saj so le-ti ve!inoma
dostopni samo do ravni statisti!ne regije. V primeru ekonomskega stebra ni bilo mogo!e
za dve podro!ji (blaginja in medgeneracijsko sodelovanje) izmed ponujenih možnosti
izbrati primernega kazalnika, ker so podatki dostopni le na ravni države, zato je bil
poiskan vsebinsko !imbolj podoben kazalnik. Vsak kazalnik je predstavljen s !asovno
vrsto, ki ve!inoma zajema obdobje med letom 2000 in zadnjim letom, za katerega so
podatki dostopni, ve!inoma je to leto 2010. V primeru nekaterih kazalnikov se podatki
lahko nanašajo tudi na krajše obdobje, ker (še) niso dostopni za celotno desetletje.
Vrednost posameznega kazalnika se v magistrskem delu primerja z vrednostjo le-tega v
posamezni ob!ini, za vse štiri kraške ob!ine skupaj in na ravni Slovenije.
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Gospodarstvo

Okolje in naravni viri

Preglednica 2: Ožji izbor kazalnikov trajnostnega razvoja Krasa
BLAGINJA

RAVNOVESJE IN
SKROMNOST

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE

Kakovost naravnih virov

Naravni viri

Intenzivnost rabe naravnih
virov

!
Kmetijska
!
Koli!ina
gospodarstva
z komunalnih
ekološkim kmetovanjem odpadkov/prebivalca
ali s kmetovanjem v
preusmeritvi
in
kmetijska zemljiš!a v
uporabi z ekološko
pridelavo ali s pridelavo
v preusmeritvi
Ekonomska rast
!
Osnova
za
dohodnino na prebivalca
(povpre!ni
bruto
prejemek na prebivalca
v € - iz dohodnine)

Sociala

Varnost

!
lesa

Raziskave in razvoj
!
Bruto
doma!i !
izdatki za raziskovalnorazvojno dejavnost v
poslovnem sektorju na
raziskovalca
Prebivalstvo, enakost
spolov in revš!ina

!
Število
!
Skupni
prirast !
prebivalcev
na prebivalstva na 1000
zdravnika
v prebivalcev
zunajbolnišni!nem
zdravstvenem varstvu

Intenzivnost poseka

Državni dolg
Zadolževanje ob!in

Skrb za vse generacije
Delež otrok v vrtcih

Podatki za izra!un izbranih kazalnikov so bili ve!inoma pridobljeni s strani
Statisti!nega urada Republike Slovenije. Podatke o kmetijskih gospodarstvih in
kmetijskih zemljiš!ih v uporabi smo pridobili pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pa
podatke o strukturi in obsegu obdelovalnih površin vklju!enih v ekološko pridelavo.
Stanje o zadolženosti ob!in izhaja iz podatkov Ministrstva za finance. Podatke o številu
zdravnikov, koli!inah komunalnih odpadkov, gozdnih površinah ter prirastu in poseku
lesa pa pri institucijah, ki delujejo na Krasu, in sicer: Zdravstveni dom Sežana,
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Zavod za gozdove Slovenije, Obmo!na
enota Sežana.
V poglavju 1.3.1 so podrobneje predstavljene splošne zna!ilnosti posameznih
kazalnikov ožjega izbora, na!in izra!una, njihov pomen za trajnostni razvoj in zaželena
smer njihovega gibanja. Za posamezen kazalnik so dolo!ene tudi ciljne vrednosti na
podlagi strateških dokumentov na državni ravni, v kolikor pa v le-teh ni kvantitativnih
podatkov, pa so ciljne vrednosti dolo!ene na podlagi strateških dokumentov Evropske
unije ali na podlagi drugih baz podatkov razli!nih organizacij, ki se ukvarjajo z vplivi
okolja. Pri nekaterih kazalnikih, katerim zaradi specifi!nosti za posamezno državo ni
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mogo!e dolo!iti ciljne vrednosti v skladu s predhodno navedenim, se kot ciljna vrednost
uporablja vrednost na državni ravni.
Za navedene štiri kraške ob!ine in na ravni države je na podlagi statisti!nih podatkov
izra!unanih izbranih devet kazalnikov za !asovni niz, za katerega so podatki dostopni.
Njihov trend je tudi grafi!no predstavljen. V prilogah so zbrani statisti!ni podatki
tabelari!no prikazani. Pri dolo!itvi vrednosti posameznih kazalnikov so uporabljeni
podatki, ki so bili na razpolago do konca julija 2011.
Za zadnje razpoložljivo leto so kazalniki vrednoteni tudi v lu!i njihovega pomena za
trajnostni razvoj na podlagi primerjave vrednosti kazalnika za zadnje razpoložljivo leto
z njegovo ciljno vrednostjo. Tako se ugotovi v kolikšni meri se vrednosti kazalnika
približujejo ali oddaljujejo od ciljne vrednosti, kar je razvidno iz uvrstitve v enega
izmed treh velikostnih razredov. Velikostni razredi so povzeti po »Trajnostni razvoj v
Evropski uniji. 2009. Poro!ilo o spremljanju Evropske strategije trajnostnega razvoja«
oz. »Sustainable development in the European Union. 2009 Monitoring Report of the
EU sustainable development strategy« (2009, str. 37), kjer je navedeno, da v primeru
doseganja kvantitativno dolo!ene ciljne vrednosti v višini:
- ve! kot 95% ciljne vrednosti kazalnika – je kazalnik v smeri ciljne vrednosti,
- 80-95% ciljne vrednosti kazalnika – se kazalnik zelo približuje ciljni vrednosti,
- pod 80% ciljne vrednosti kazalnika – je kazalnik dale! od ciljne vrednosti.
Vrednosti posameznega kazalnika lahko torej odstopajo od ciljne vrednosti v pozitivno
ali negativno smer z vidika ugodnosti za trajnostni razvoj. Zato so za potrebe obravnave
pri dolo!anju odstopanja vrednosti kazalnika od ciljne vrednosti posameznega
kazalnika, uporabljeni naslednji velikostni razredi:
- do 5%,
- 5 do 20%,
- nad 20%.
Dolo!eni so kot razlika med ciljno vrednostjo, t.j. 100% in velikostnimi razredi
opredeljenimi v "Trajnostni razvoj v Evropski uniji. 2009. Poro!ilo o spremljanju
Evropske strategije trajnostnega razvoja" oz. "Sustainable development in the European
Union. 2009 Monitoring Report of the EU sustainable development strategy".
Za izra!un odstopanja od ciljne vrednosti je uporabljen enostavni indeks, ki je
izra!unan:
I1/0 = 100 x Y1 / Y0
Y1 - podatek, ki ga primerjamo s podatkom Y0
Y0 - podatek, na katerega primerjamo oz. baza ali osnova indeksa
Indeks pod 100 pomeni, da je pojav manjši od osnove, indeks 100 pomeni, da sta
primerjani podatek in osnova enaka. Indeks pa je nad 100, !e je podatek ve!ji od
osnove. (Blejec, 1996) Baza ali osnova indeksa za posamezni kazalnik je ciljna
vrednost. Za koliko odstotkov je primerjani podatek ve!ji ali manjši od podatka, na
katerega primerjamo, pa vrednost I1/0 zmanjšamo za 100. Razliko izrazimo pri
strukturnih odstotkih v odstotnih to!kah, pri indeksih pa v indeksnih to!kah. (Arh,
1996) Torej pri kazalnikih, katerih vrednosti so v !asovnem nizu izražene v obliki
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indeksov, se odstopanje od ciljne vrednosti ugotovi glede na razliko vrednosti indeksa
od 100.
V primeru odstopanja od ciljne vrednosti v pozitivno smer se kazalniku dodeli znak ",
kar predstavlja pozitivni vpliv z vidika trajnostnega razvoja. V nasprotnem primeru,
torej odstopanju od ciljne vrednosti v negativno smer, pa se kazalniku dodeli znak #, ki
predstavlja negativni vpliv z vidika trajnostnega razvoja. Glede na to!ke odstopanja od
ciljne vrednosti je dolo!eno ustrezno število znakov s pozitivnim ali pa negativnim
vplivom. Ve!je kot je odstopanje od ciljne vrednosti, ve!je je število znakov, t.j. od
enega do treh.
Preglednica 3: Možnosti ocene posameznega kazalnika glede na ugodnost z vidika
trajnostnega razvoja
Velikostni razred
do 5 to!k
5 do 20 to!k
nad 20 to!k

Ocena
Pozitivni vpliv
Negativni vpliv
"
#
""
##
"""
###

Vrednotenje posameznega kazalnika je izvedeno na ravni posamezne ob!ine, vseh štirih
kraških ob!in skupaj in na ravni Slovenije. Na osnovi devetih kazalnikov je izdelana še
skupna opisna ocena trajnostnega razvoja za vsako ob!ino posebej, za vse štiri kraške
ob!ine skupaj in na ravni Slovenije. Skupna ocena trajnostnega razvoja obenem služi
kot podlaga za izdelavo smernic, namenjenih izboljšanju oz. spodbujanju trajnostnega
razvoja Krasa. V pomo! pri izdelavi smernic so tudi rezultati vrednotenja projektov
!ezmejnega sodelovanja, kar kaže na to v kolikšni meri so z vidika !ezmejnega
sodelovanja že izkoriš!ene možnosti, pa tudi na to, kakšen je njihov še neizkoriš!en
potencial.
V okviru programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo so bili izvedeni
številni projekti, katerih rezultati so pomembni tudi za trajnostni razvoj Krasa. Kakšen
je njihov pomen z vidika spoštovanja na!el trajnostnega razvoja skušamo ugotoviti s
pomo!jo vrednotenja izbranih projektov.
Izbor projektov temelji na naslednjih pogojih:
- projekt je bil odobren za sofinanciranje,
- sofinanciranje je zagotovljeno v okviru Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006 ali Programa !ezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013,
- projekt je izveden oz. v izvajanju,
- prijavitelj oz. vodilni partner ima sedež ali organizacijsko enoto oz. opravlja
naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo!ju Krasa.
Izbor projektov je omejen le na odobrene in izvedene projekte oz. projekte, ki so v
izvajanju, saj le takšni projekti lahko resni!no prispevajo k razvoju Krasa. Poleg tega pa
tudi u!inki in rezultati projektov, katerih prijavitelji so subjekti, ki imajo sedež ali
organizacijsko enoto oz. opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo!ju
Krasa, se neposredno nanašajo na obmo!je Krasa.
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Med pogoje za izbor projektov je uvrš!en tudi vir programskih sredstev. V okviru
programa !ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija so bila namre! od leta 1994
zagotovljena sredstva iz razli!nih finan!nih instrumentov Evropske unije, kar je seveda
povezano s stopnjo razvoja !ezmejnega sodelovanja in vklju!evanjem Slovenije v
Evropsko unijo. Da bi zagotovili !im ve!jo povezanost med izdelavo ocene trajnostnega
razvoja v izbranem !asovnem obdobju in izvedenimi projekti je bilo zato izbrano
obdobje sofinanciranja projektov po letu 2004. Drug pomemben razlog pa je tudi v tem,
da so po vstopu Slovenije v Evropsko unijo nastale spremembe v okviru programov
!ezmejnega sodelovanja, pripisana jim je bila namre! še ve!ja pomembnost. ezmejno
sodelovanje je tako dobilo nov zagon in vzpostavila so se še tesnejša partnerstva, ki so
privedla do kakovostnejših projektov, tako z vidika same kakovosti projektov, dodane
vrednosti kot tudi kakovosti !ezmejnega partnerstva. Obenem je bil partnerjem iz obeh
držav na voljo enoten finan!ni instrument z enakimi pravili izvajanja, pa tudi po letu
2004 so bili prvi! objavljeni isto!asno skupni javni razpisi. Z novim programskim
obdobjem, ki se nanaša na obdobje med leti 2007 in 2013, pa so nastale še dodatne nove
spremembe s ciljem pove!anja kakovosti !ezmejnega sodelovanja.
Za vsak projekt so podani osnovni podatki o projektu, in sicer: programsko obdobje,
prednostna naloga, ukrep, naslov in akronim projekta, tip projekta, prijavitelj in
projektni partnerji, trajanje projekta, celotna vrednost projekta, delež realizacije sredstev
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in povzetek projekta z navedbo doseženih
rezultatov.
Tako kot za izdelavo ocene trajnostnega razvoja s pomo!jo izbranih kazalnikov se tudi
za vrednotenje projektov uporablja razdelitev na tri podro!ja, in sicer: blaginja,
ravnovesje in skromnost ter medgeneracijsko sodelovanje. Pri vsaki izmed treh
navedenih podro!ij se upošteva okoljska, ekonomska in socialna komponenta.
Neposredno vrednotenje s pomo!jo izbranih devetih kazalnikov, uporabljenih za
izdelavo ocene trajnostnega razvoja kraških ob!in, namre! ni mogo!e zaradi narave
samih projektov. Zato pa se lahko iz istih vidikov le smiselno vsebinsko oceni vpliv
izbranega projekta na trajnostni razvoj Krasa. Oblikovan je bil seznam devetih
kriterijev, ki je razviden iz Sheme 1. Za vsako podro!je, ki vklju!uje okoljsko,
ekonomsko in socialno komponento, je bil dolo!en en kriterij. V pomo! pri dolo!itvi
kriterijev je bila opredelitev kriterijev za oblikovanje trajnostne zasnove regionalne
agende 21, ki jih je izoblikovala Vovk-Korže (2010, str. 41-42).
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Shema 1: Podlaga za izdelavo ocene vpliva posameznega projekta na trajnostni
razvoj
Ravnovesje in
skromnost
Projektne aktivnosti Projektne aktivnosti
se
nanašajo
na so
usmerjene
k
Okoljska
zmanjševanje
ohranjanju naravnih
komponenta
pritiskov na okolje
virov

Akronim projekta

Projekt/Ocena

Blaginja

Projektne aktivnosti
so
usmerjene
v
raziskovalnorazvojne dejavnosti

V okviru projektnih
aktivnosti
je
Ekonomska predviden nastanek
kvalitetnih
komponenta novih
delovnih mest

Projektne aktivnosti Projektne aktivnosti
prispevajo k dvigu zagotavljajo enakost
Socialna
kvalitete bivanja in med spoloma
komponenta
življenja

Medgeneracijsko
sodelovanje
Projektne aktivnosti
pospešujejo razvoj
dejavnosti,
ki
izhajajo iz lokalnega
okolja
Projekt
je
investicijske narave
(npr.
gradnja
infrastrukturnih
objektov,
nabava
opreme)
Projektne aktivnosti
prispevajo
k
pove!anju možnosti
izobraževanja za vse
prebivalce

Vrednotenje izbranih projektov je bilo izvedeno na podlagi v shemi navedenih
kriterijev. Vir informacij za izvedbo vrednotenja projektov so navedbe v Prijavnici in
Opisu stroškovnega na!rta posameznega projekta ter vmesnih/zaklju!nih poro!ilih, ki
so jih pripravili upravi!enci in so dostopna pri upravi!encih in Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
V Shemi 1 navedeni kriteriji izkazujejo pozitivni vpliv na trajnostni razvoj. Pri
vrednotenju projektov s pomo!jo predlaganih kriterijev obstaja ve! možnosti vpliva na
trajnostni razvoj, in sicer posamezen projekt lahko v celoti, delno ali pa sploh ne
izkazuje pozitivnega vpliva na trajnostni razvoj. V primeru, da je kriterij v celoti
dosežen, izkazuje projekt pozitivni vpliv k trajnostnemu razvoju in se zato dodeli znak
". V nasprotnem primeru, ko kriterij ni dosežen, govorimo o negativnem vplivu in zato
znak #; v primeru, ko je kriterij delno dosežen, pa se dodeli znak $. Pri vsakem
vrednotenem projektu je nato dodan še komentar oz. utemeljitev glede dodeljenih ocen.
Preglednica 4: Možnosti ocene vpliva posameznega projekta glede na ugodnost z
vidika trajnostnega razvoja
Vpliv
V celoti - pozitivni vpliv
Delno
Ne - negativni vpliv

Ocena
"
$
#

Namen vrednotenja izvedenih projektov je preveriti ali izvajanje projektov s pomo!jo
evropskega finan!nega instrumenta za !ezmejno sodelovanje prispeva k
socialnoekonomskem razvoju ob upoštevanju okoljskih omejitev. Na podlagi
vrednotenja posameznih projektov je izdelana še skupna opisna ocena za vse izbrane
projekte, kjer je uporabljeno na!elo prevlade dodeljenih znakov. Skupna ocena obenem
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služi kot podlaga za izdelavo smernic, namenjenih izboljšanju oz. spodbujanju
trajnostnega razvoja Krasa.

1.3.1. Izbrani kazalniki trajnostnega razvoja
1.3.1.1.

Kazalniki blaginje

Blaginja ne pomeni le materialnih dobrin temve! se nanaša tudi na !lovekovo po!utje,
bivanje, medsebojne odnose. Ko je govora o blaginji ljudi, je potrebno biti pozoren na
naslednje vsebine: življenjski standard v materialnem smislu, zdravje, izobrazba, osebna
aktivnost, vklju!no z delom, volilna pravica in upravljanje, socialne vezi in odnosi,
okolje ter varnost in nevarnost v materialnem in fizi!nem smislu. (Suvorov et al., 2010,
str, 11) V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni izbrani trije kazalniki.
%
Kmetijska gospodarstva z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v
preusmeritvi in kmetijska zemljiš!a v uporabi z ekološko pridelavo ali s pridelavo v
preusmeritvi (okoljska komponenta)
Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega na!ina gospodarjenja z naravnimi
viri, ki sledi na!elom dviga kakovosti hrane, zmanjševanja onesnaženosti okolja in
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni
dovoljena uporaba sinteti!nih sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih
gnojil, regulatorjev rasti in hormonov, gensko spremenjenih organizmov ipd. (Kazalci
okolja v Sloveniji, 2011) Povedano preprosto: ekološko kmetijstvo je kmetijski sistem,
ki si prizadeva, da nas, porabnike, preskrbuje s svežimi, z okusnimi in s pristnimi živili,
ob tem pa spoštuje sisteme naravnih življenjskih ciklov (Kaj je ekološko kmetijstvo,
2011).
Ekološko kmetijstvo (Kaj je ekološko kmetijstvo, 2011) se opira na vrsto ciljev in na!el
ter na skupne prakse, ki so naravnane tako, da je !loveški vpliv na okolje !im manjši, ob
tem pa zagotavljajo, da kmetijski sistem deluje !im bolj naravno. Zna!ilne prakse
ekološkega kmetijstva so:
- široko kolobarjenje kot pogoj za u!inkovito rabo krajevnih virov,
- zelo stroge omejitve glede rabe pesticidov in sinteti!nih gnojil, antibiotikov v
živinoreji, živilskih dodatkov, pomožnih tehnoloških sredstev in drugih snovi,
- popolna prepoved rabe gensko spremenjenih organizmov,
- izkoriš!anje prednosti lokalnih virov, denimo hlevskega gnoja za gnojilo ali na
kmetiji pridelane krme,
- izbira vrst rastlin in pasem živali, ki so odporne proti boleznim in prilagojene na
krajevne razmere,
- reja živali v sistemih proste reje, na prostem in na osnovi ekološke krme,
- uporaba rejskih praks, ki ustrezajo potrebam razli!nih vrst živali.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in ozna!evanju
ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 je ekološka pridelava
celotni sistem upravljanja kmetijskega gospodarstva in pridelave hrane, ki združuje
najboljšo okoljsko prakso, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih
virov, uporabo visokih standardov dobrega po!utja živali in na!in pridelave v skladu s
preferencami nekaterih potrošnikov za proizvode, pridelane z uporabo naravnih snovi in
postopkov. Postopek ekološke pridelave igra tako dvojno družbeno vlogo: po eni strani
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oskrbuje specifi!en trg in s tem zadoš!a povpraševanju potrošnikov po ekoloških
proizvodih, po drugi strani pa zagotavlja javne dobrine in s tem prispeva k varovanju
okolja, dobremu po!utju živali in razvoju podeželja.
Kot kazalnika za ugotavljanje prisotnosti ekološkega kmetijstva sta tako uporabljena
število kmetijskih gospodarstev2 z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v
preusmeritvi3 in površina kmetijskih zemljiš! v uporabi4 (v nadaljevanju KZU) z
ekološko pridelavo ali s pridelavo v preusmeritvi. Kazalnika prikazujeta število
kmetijskih gospodarstev in površine zemljiš!, ki so vklju!ene v ekološko kmetovanje
ter njihov delež glede na skupno število kmetijskih gospodarstev oz. skupne površine
kmetijskih zemljiš! v uporabi v obdobju 2006-2010. Zajeta so vsa kmetijska
gospodarstva in površine, vklju!ene v kontrolo ekološke pridelave, to je tiste, na katerih
se ekološko kmetovanje že izvaja, in tiste, ki se preusmerjajo v ekološko pridelavo.
Podatki o številu kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem so uporabljeni
neposredno, za primerjavo pa je izra!unan še relativni kazalnik, in sicer s primerjavo teh
kmetijskih gospodarstev z vsemi kmetijskimi gospodarstvi (število kmetijskih
gospodarstev z ekološkim kmetijstvom/vsa kmetijska gospodarstva x 100). Enak pristop
je uporabljen tudi pri podatkih o površinah kmetijskih zemljiš! v uporabi (površina
KZU z ekološkim kmetijstvom/površina vseh KZU x 100). Kazalnika ne zagotavljata
neposredne informacije o okoljski u!inkovitosti ukrepa, kažeta pa na odziv kmetijskih
gospodarstev na kmetijsko politiko, ki podpira tovrstno pridelavo (Kazalci okolja v
Sloveniji, 2011).
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (2007, str. 242243) predvideva za podro!je ekološkega kmetijstva kot cilj pove!anje deleža površin
vklju!enih v ekološko pridelavo, in sicer iz izhodiš!nih 4% na 10% glede na vsa KZU
do leta 2013 oz. iz 26.800 ha na 64.000 ha. Obenem pa tudi, da naj bi se število
kmetijskih gospodarstev, vklju!enih v ekološko kmetovanje do leta 2013 pove!alo iz
1.650 na 5.000. Še nekoliko bolj optimisti!ni cilji pa so dolo!eni v Akcijskem na!rtu
razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (2006, str. 56), po katerem naj bi
se do leta 2015 delež ekoloških kmetij v Sloveniji pove!al na 15%, delež kmetijskih
zemljiš! v uporabi vklju!enih v ekološko kontrolo pa na 20%. Za potrebe obravnave so
kot ciljne vrednosti izbrane vrednosti, ki jih dolo!a Program razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, t.j. trikratno pove!anje števila kmetijskih
gospodarstev glede na izhodiš!no leto in 10% KZU glede na vsa KZU, vklju!ena v
ekološko kontrolo.

2

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljiš!, gozdov,
zgradb, opreme in delovne sile, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo in ima enotno vodstvo. Kmetijsko
gospodarstvo je enotno vodeno, !e je enotno vodeno pri delitvi dobi!ka in izgub, ne glede na to, koliko
oseb ga vodi. e je upravljanje kmetijskega gospodarstva porazdeljeno med družinske !lane, vendar sta
dobi!ek in izguba skupna, skupni pa so tudi delovna sila in stroji, je to še vedno eno kmetijsko
gospodarstvo. Na kmetijskem gospodarstvu lahko gospodari fizi!na ali pravna oseba. (Popis kmetijstva
2010, 2011)
3
Preusmeritev pomeni preusmerjanje z neekološkega na ekološko kmetovanje v dolo!enem obdobju, v
katerem so se uporabljale dolo!be o ekološki pridelavi (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007).
4
Kmetijska zemljiš!a v uporabi so njive in vrtovi, travniki in pašniki, sadovnjaki, olj!niki, vinogradi,
drevesnice ter trsnice in mati!njaki, ki jih kmetijska gospodarstva obdelujejo (lastništvo ni pomembno)
(Struktura kmetijskih gospodarstev. Metodološka pojasnila, 2011).
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V Tematski strategiji za trajnostno rabo naravnih virov (2008) je tako navedeno, da je v
kmetijstvu potreben zlasti napredek pri raziskovanju ekoloških na!inov proizvodnje,
ureditvi in spremljanju, predvsem glede uporabe gnojil, pesticidov in vode, spodbujanju
kratkih proizvodnih verig, internalizacijo zunanjih stroškov in povezovanju gospodarske
podpore z okoljskimi pogoji ter obenem, da je potrebno priznavati in podpirati pionirsko
vlogo organskega in trajnostnega kmetovanja ter njegovo odgovorno uporabo naravnih
virov.
%

Osnova za dohodnino na prebivalca (ekonomska komponenta)

Osnova za dohodnino na prebivalca je kazalnik s katerim ugotavljamo ekonomsko mo!
prebivalstva. Zajema vse obdav!ljive dohodke prebivalstva, brez olajšav, ki jih dav!ni
zavezanci lahko uveljavljajo. Prikazuje se za tisto teritorialno enoto, kjer ima prebivalec
stalno prebivališ!e. Vrednost kazalnika na teritorialni ravni ob!in posredno poda tudi
informacijo o kupni mo!i prebivalstva. (Pe!ar, 2008, str. 82)
Osnova za dohodnino na prebivalca je v posamezni ob!ini obravnave primerjana tudi s
pomo!jo indeksov, kjer vrednost kazalnika na ravni Slovenije služi kot osnova za
prera!une (indeks SLO=100) in obenem je vrednost indeksa 100 tudi ciljna vrednost
kazalnika.
%
Število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu
(socialna komponenta)
Zdravje je v ve!ini sodobnih družb spoznano kot najve!ja vrednota posameznika,
družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja, obenem je tudi
predpogoj za pove!anje blaginje. Nanj vplivajo številni med seboj prepleteni dejavniki,
tako imenovane determinante zdravja. Krepitev in varovanje zdravja posameznika pa
zahteva celovit pogled in sodelovanje tako posameznika kakor celotne družbe.
(Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, 2008; Zdravje v
Sloveniji, 2010, str. 8)
Med temeljnimi vrednotami politike javnega zdravstva je na prvem mestu enakost, kar
pomeni, da ima vsakdo enake možnosti za !im boljše zdravje. Zdravstvene politike, ki
temeljijo na upoštevanju na!ela enakosti, zagotavljajo, da so zdravstvene storitve
enakomerno dostopne prebivalstvu ter da je posebna pozornost namenjena revnim in
drugim ranljivim skupinam ter skupinam, ki živijo na obrobju družbe. Pomembna
vrednota je tudi solidarnost, ki pomeni predvsem, da vsak posameznik prispeva v
zdravstveni sistem glede na svojo sposobnost in da so vsakomur zagotovljene storitve
glede na potrebe. Solidarnost pomeni tudi na!in doseganja enakosti, saj pomaga pri
uravnoteženju vpliva razli!nih determinant zdravja in dostopnosti do zdravstvenih
storitev. Enakost in solidarnost sta neposredno povezani s tretjo vrednoto, to je
vklju!enost. Dejavna vklju!enost posameznikov in razli!nih organizacij v zdravstvenem
sistemu bistveno izboljšuje kakovost odlo!anja.
Eden od klju!nih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter prepre!evanje bolezni je
zdravo okolje. Pomembne naloge javnozdravstvenih institucij so prou!evanje povezave
med negativnimi dejavniki okolja in njihovimi u!inki na zdravje ljudi, da se !im prej
prepoznajo tveganja, ki obstajajo na tem podro!ju, ter pripravijo ukrepi in postopki za
njihovo odstranitev ter s tem zaš!ito zdravja ljudi. Dejavniki tveganja so vezani na
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segmente iz širšega okolja, kakršni so: zrak, voda in zemlja; na živila, vklju!no s pitno
vodo, in predmete splošne rabe, s katerimi smo v neposrednem stiku oziroma
predstavljajo pomemben doprinos k ožjemu bivalnemu okolju.
Dobro zdravje vpliva na ve!jo produktivnost ter s tem na konkuren!nost gospodarstva
in pove!anje blaginje, zato je vlaganje v zdravje v sodobnih družbah spoznano kot ena
najboljših naložb. Pripomore k ve!ji zmožnosti za delo, podaljšanju zdrave pri!akovane
življenjske dobe, aktivnemu staranju in višji kakovosti življenja. Hkrati pomeni
zmanjšanje bremena bolezni, obvladovanje zdravstvenih izdatkov za starajo!e se
prebivalstvo, manjšo obremenitev zdravstvene blagajne in krepitev vzdržnosti sistemov
javnih financ. Krepitev zdravja in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti tudi v poznem
življenjskem obdobju je zato velik izziv za dolgožive družbe.
Ve!ina evropskih držav se v današnjem !asu v javnem zdravstvu sre!uje s pritiski za
dodatna sredstva zaradi pove!anja cen zdravil in novih bioloških zdravil, uvajanja novih
tehnologij za diagnostiko in zdravljenje. Prav zaradi tega je krepitvi zdravja in
preventivi dan najve!ji poudarek, upošteva pa se tudi pomen rehabilitacije in ponovnega
vklju!evanja že obolelih v delovno okolje, družino in širšo družbo. (Resolucija o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, 2008)
Eden izmed pokazateljev stanja na podro!ju zdravstva je tako število prebivalcev na
zdravnika v zunajbolnišni!em zdravstvenem varstvu. Zunajbolnišni!no zdravstveno
varstvo obsega zdravstveno dejavnost na primarni ravni5 in specialisti!no ambulantno
dejavnost na sekundarni in terciarni ravni6.
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in
lekarniško dejavnost. Osnovna zdravstvena dejavnost je tista oblika organiziranosti, ki
je dostopna brez napotnice in praviloma predstavlja prvi stik uporabnika z zdravstveno
službo. Dejavnost vklju!uje: dejavnost splošne medicine, zdravstveno varstvo
predšolskih otrok, zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, zdravstveno varstvo
žensk, dejavnost medicine dela, prometa in športa, zobozdravstveno dejavnost,
patronažno zdravstveno dejavnost, dežurno službo in nujno medicinsko pomo!.
(Zdravstveni statisti!ni letopis 2009, 2010) Zunajbolnišni!ne ambulante so tako
5

Primarna raven obsega (Metodološko gradivo ver. 1.9 Zunajbolnišni!na zdravstvena statistika, 2009):
D-medicina dela, prometa in športa - preventivna dejavnost,
G-splošna medicina - kurativna dejavnost,
H-splošna medicina - preventivna dejavnost,
M-šolsko varstvo - kurativna dejavnost,
N-šolsko varstvo - preventivna dejavnost,
O-otroško varstvo - kurativna dejavnost,
P-otroško varstvo - preventivna dejavnost,
R-dejavnost razvojnih ambulant,
T-varstvo žensk - posvetovalnica za kontracepcijo,
V-varstvo žensk - posvetovalnica za nose!nice,
Z-varstvo žensk,
X-splošna dežurna služba in nujna medicinska pomo! oz. NMP.
6
Sekundarna oz. terciarna raven obsega (Metodološko gradivo ver. 1.9 Zunajbolnišni!na zdravstvena
statistika, 2009):
F-dejavnost pulmoloških ambulant (brez napotnice),
I-dejavnost psihiatri!nih ambulant (brez napotnice),
K-dejavnost kožno-veneri!nih ambulant (brez napotnice),
S-ambulantna specialisti!na dejavnost (z napotnico).
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ustanove, ki se primarno ukvarjajo z zdravstvenimi storitvami za ambulantne bolnike, ki
ne potrebujejo bolnišni!nih storitev (Izdatki in viri za financiranje zdravstva, 2011).
Specialisti!no ambulantna dejavnost na sekundarni in terciarni ravni je dostopna z
napotnico. Dejavnost je dostopna tudi brez napotnice za neposredno pla!ilo v t.i.
samopla!niških ambulantah zasebnih izvajalcev in nekaterih javnih zdravstvenih
zavodov. Organizirana je v bolnišnicah, zdraviliš!ih, zdravstvenih domovih in zasebnih
ordinacijah. Specialisti!na ambulantna dejavnost je izredno heterogena, med regijami
neenakomerno razvejana in zelo raznoliko organizirana. Za statisti!ne potrebe
spremljanja je specialisti!no ambulantna dejavnost prikazana po 13 specialnostih:
dermatovenerološki, ginekološki in porodniški, infektološki, internisti!ni, kirurški,
nevrološki, okulisti!ni, onkološki, ortopedski, otorinolaringološki, pediatri!ni,
psihiatri!ni, fizikalno medicinski in rehabilitacijski ambulantni dejavnosti. (Zdravstveni
statisti!ni letopis 2009, 2010; Zdravje v Sloveniji, 2010)
Število zdravnikov v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu je izra!unano iz
delovnih ur, in sicer tako, da predstavlja razmerje med podatkom o številu opravljenih
delovnih ur zdravnikov v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu in normativom
1.430 ur letno na zdravnika (Statisti!ni urad Republike Slovenije. Statisti!ni letopis
Republike Slovenije 2010, 2011). Na podlagi podatkov o številu prebivalcev in številu
zdravnikov v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu je izra!unano razmerje med
navedenima podatkoma, ki predstavlja vrednost izbranega kazalnika, t.j. število
prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu. Število
zdravnikov je za vsako državo relativno specifi!en podatek, zato so vrednosti kazalnika
primerjane tudi s pomo!jo indeksov, kjer vrednost kazalnika na ravni Slovenije (za
obdobje 2005-2009) služi kot osnova za prera!une (indeks SLO=100) in obenem je
vrednost indeksa 100 tudi ciljna vrednost kazalnika.
1.3.1.2.

Kazalniki ravnovesja in skromnosti

Za ohranjanje dolgoro!nega ravnovesja je potrebno že danes dose!i ravnovesje med
potrebami !loveštva in zmogljivostjo narave. Pri tem sta pomembni komponenti
skromnost in zavedanje o omejenosti razpoložljivih virov, kot so voda, hrana, energija.
Vlaganje v raziskave in razvoj ter spodbujanje inovativnosti lahko prispevajo k takemu
tehnološkemu razvoju, ki bo omogo!al manjšo porabo naravnih virov. Obenem pa je
potrebno pozornost usmeriti tudi na zagotavljanje enakosti med spoloma ter pravi!ne
porazdelitve dobrin. (Suvorov et al., 2010, str. 23) V nadaljevanju so podrobneje
predstavljeni izbrani trije kazalniki.
%

Koli!ina komunalnih odpadkov na prebivalca (okoljska komponenta)

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki iz trgovine,
industrije in javnega sektorja, vklju!no z lo!eno zbranimi frakcijami (Uredba o ravnanju
z odpadki, 2008). Po Zakonu o varstvu okolja se komunalni odpadki zbirajo in
prevažajo v okviru obvezne ob!inske gospodarske javne službe varstva okolja. (Okolje
na dlani, 2007; Kazalci okolja v Sloveniji, 2011) Odpadek je vsaka snov ali predmet,
razvrš!en v eno od skupin odpadkov po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga
lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu
škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavre!i (Javni odvoz in odlagališ!a
odpadkov, 2011). Z gospodarsko rastjo se ve!a poraba naravnih virov in posledi!no se
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proizvede ve!je koli!ine odpadkov. To je še posebej vidno v gospodinjstvih, kjer se v
zadnjih letih, zaradi razvoja potrošništva in izboljšane kupne mo!i prebivalstva,
proizvede vedno ve!je koli!ine odpadkov (Kazalci okolja v Sloveniji, 2011). Do
nedavnega so se odpadki odlagali v skupne zabojnike in javna podjetja so jih vozila na
odlagališ!a nenevarnih odpadkov. S tem se je obremenjevalo zrak, vodo in tla, sproš!ale
so se zdravju škodljive snovi. Najve!ja pomanjkljivost takega ravnanja pa je bila poraba
naravnih virov. Ve!ino tovrstnih odpadkov se lahko namre! vrne v proizvodni proces
kot vhodno surovino, vendar morajo biti v ta namen zbrani lo!eno. (Okolje na dlani,
2007)
Zato sta v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012
opredeljena naslednja cilja:
a) lo!eno zbiranje odpadkov na izvoru in u!inkovita obdelava (mehanska, biološka,
termi!na) preostanka odpadkov po lo!enem zbiranju;
b) zmanjševanje koli!in odpadkov s povezovanjem proizvodnih in porabniških
vzorcev ter navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih
dejavnosti in ukrepov ter demografskih sprememb. (Resolucija o nacionalnem
programu varstva okolja 2005-2012, 2006)
Cilj Evropske unije je, da se približa "družbi recikliranja", ki se poskuša izogibati
nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot snovni in energetski vir. K ukrepom za
zagotavljanje lo!evanja pri viru, zbiranja in recikliranja prednostnih tokov odpadkov
poziva zlasti šesti okoljski akcijski program Skupnosti. V skladu s tem ciljem in kot
sredstvo za poenostavitev ali izboljšanje možnosti za predelavo je potrebno odpadke
zbirati lo!eno, !e je to tehni!no, okoljsko in gospodarsko izvedljivo, preden se jih
predela, kar skupaj zagotavlja najboljši izid za okolje. (Operativni program
odstranjevanja odpadkov, 2008, str. 11) V Evropski uniji se poleg u!inkovitega zbiranja
in lo!evanja komunalnih odpadkov, glede na hierarhijo ravnanja z odpadki vedno bolj
poudarja prepre!evanje nastajanja odpadkov. V Sloveniji smo glede tega šele v za!etni
fazi, saj so nujne spremembe tako pri izdelavi izdelkov kot tudi visoka okoljska
ozaveš!enost prebivalstva. Že v samem gospodinjstvu se namre! lahko zmanjša koli!ina
odpadkov z izbiranjem izdelkov za ve!kratno uporabo, brez nepotrebne ali vsaj s
povratno embalažo, dolgo življenjsko dobo in podobno. (Kazalci okolja v Sloveniji,
2011)
Nastajanje odpadkov je kot kazalnik tesno povezano s stopnjo gospodarske dejavnosti v
dolo!eni državi in obenem pokazatelj rabe surovin. Premožnejša gospodarstva ustvarijo
ve! odpadkov. V številnih razvitih državah zmanjšanje obsega nastalih odpadkov kaže
na spremembe v strukturi potrošnje surovin in pove!anje recikliranja ter ponovne
uporabe. (Indicators of sustainable development, 2001, str. 241)
Z zmanjševanjem koli!in komunalnih odpadkov se zmanjšuje vpliv na okolje, predvsem
v povezavi z odlaganjem odpadkov in nastajanjem emisij toplogrednih plinov ter
izcednih voda. Dolgoro!no nikakor ni mogo!e pri!akovati odprave nastajanja
odpadkov. Velik poudarek je zato potrebno nameniti predvsem promociji in
ozaveš!anju prebivalstva ter s tem spodbujanju k lo!enemu zbiranju odpadkov.
Vsekakor pa je potrebno aktivnosti usmeriti predvsem v zmanjševanje nastajanja
odpadkov na izvoru, saj se s tem pove!a snovna u!inkovitost in zmanjša poraba
naravnih virov (Okoljsko poro!ilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne
infrastrukture, 2007, str. 97).
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Koli!ine komunalnih odpadkov so prera!unane na prebivalca, pri !emer je upoštevano
število prebivalcev na 31. december teko!ega leta. V petem okoljskem akcijskem
programu je bil zapisan cilj, da je potrebno na ravni Evropske unije do leta 2000
stabilizirati nastajanje komunalnih odpadkov, in sicer na 300 kg/prebivalca na leto, a se
je izkazalo kot zelo težko dosegljiv cilj (Kazalci okolja v Sloveniji, 2011). Kot ciljna
vrednost kazalnika je za potrebe obravnave uporabljena vrednost dolo!ena v petem
okoljskem akcijskem programu, t.j. 300 kg/prebivalca/leto.
%
Bruto doma!i izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem sektorju
na raziskovalca (ekonomska komponenta)
Bruto doma!i izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljevanju BIRR) so
skupni notranji izdatki za raziskovalno-razvojno (v nadaljevanju R-R) dejavnost, ki se
izvaja na nacionalnem ozemlju v dolo!enem obdobju. BIRR vklju!uje tudi R-R
dejavnost, ki se izvaja znotraj države in je financirana iz tujine, izklju!uje pa pla!ila za
R-R dejavnost, ki se izvaja v tujini. BIRR sestavljajo tako skupaj notranji izdatki štirih
sektorjev: poslovnega sektorja, vladnega sektorja, visokošolskega sektorja in zasebnega
nepridobitnega sektorja. Navedeni štirje sektorji so obenem tudi viri financiranja, pri
!emer je potrebno dodati še peti vir, in sicer tujino. (Raziskovalno-razvojna dejavnost,
Slovenija. Metodološka pojasnila, 2011)
R-R dejavnost obsega tri vrste raziskovanj (Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija.
Metodološka pojasnila, 2011): temeljno raziskovanje, aplikativno raziskovanje in
eksperimentalni razvoj.
Temeljno raziskovanje je eksperimentalno ali teoreti!no delo, katerega osnovni cilj je
pridobivanje novega znanja na podlagi temeljnih pojavov in opazovanih dejstev.
Usmerjeno je k iskanju novih ob!ih spoznanj in zakonitosti. Aplikativno raziskovanje je
tudi izvirno raziskovanje, ki je usmerjeno k pridobitvi novega znanja. Usmerjeno je k
specifi!nim prakti!nim ciljem ali namenom, v pridobivanje znanja ali razumevanje za
dolo!anje na!inov, s katerimi lahko zadovoljimo spoznane ali opredeljene potrebe.
Eksperimentalni razvoj je sistemati!na uporaba znanja, pridobljenega s temeljnim in
aplikativnim raziskovanjem oziroma prakti!nimi izkušnjami, ki so usmerjene v
proizvodnjo novih materialov, proizvodov ali naprav, k vzpostavljanju novih procesov,
sistemov in storitev. Je sistemati!na uporaba znanja in razumevanja, pridobljenih z
aplikativnim in temeljnim raziskovanjem ter iz prakti!nih izkušenj, usmerjenih v
ustvarjanje novih materialov, naprav, sistemov in metod, vklju!no s fazo oblikovanja
proizvodov, prijavo prototipov, postopkov, storitev in organizacijskih sistemov,
oziroma v bistveno izboljšanje že obstoje!ih materialov, naprav, sistemov in postopkov.
V obravnavo so vklju!eni le BIRR v poslovnem sektorju. Poslovni sektor
(Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija. Metodološka pojasnila, 2011) zajema
gospodarske družbe, katerih osnovna dejavnost je tržna proizvodnja blaga in storitev za
prodajo po ceni, ki naj bi pokrila vsaj stroške. Jedro sektorja sestavljajo gospodarske
družbe, in sicer pridobitne in nepridobitne. Poslovni sektor vklju!uje tudi javna podjetja
v okviru gospodarskih javnih služb, ki se v osnovi ukvarjajo s prodajo iste vrste blaga in
storitev kot zasebne gospodarske družbe, vendar so zaradi cenovne politike njihove
cene lahko nižje, kot je polna cena proizvodnje. Vklju!eni so tudi zasebni nepridobitni
inštituti, ki so tržno usmerjeni proizvajalci blaga in storitev. V okviru poslovnega
sektorja so bila leta 2008 in 2009 vklju!ena nekatera inovativna podjetja, ki izvajajo
17

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

tudi R-R dejavnost in do sedaj niso bila del poro!anja podatkov o raziskovalno-razvojni
dejavnosti.
Spodbujanje skupnih (zasebnih in javnih) vlaganj v raziskave in razvoj ter inovacije je
ena izmed klju!nih prioritet države s ciljem vzdržnega pove!evanja gospodarske rasti in
pove!evanja globalne konkuren!nosti gospodarstva. Analize kažejo, da vlaganja v
raziskave in razvoj pomembno prispevajo k rasti produktivnosti, zato so vlaganja v
raziskave in razvoj ena najpomembnejših prioritet in morajo skladno s cilji strateških
dokumentov in zavez države rasti stabilno do ciljne vrednosti najmanj 3,0% bruto
doma!ih izdatkov za R-R dejavnost v bruto doma!em proizvodu (v nadaljevanju BDP)
do leta 2020. Ob tem naj bi se izboljšali predvsem pogoji in možnosti za financiranje
raziskav in inovacij. K doseganju navedenega bodo prispevali tudi BIRR v poslovnem
sektorju, katerih delež v BDP naj bi znašal 1,40%. (Lautar, Poljak, 2010; Poro!ilo o
razvoju 2011, 2011)
Podatki o BDP na ravni ob!ine ne obstajajo zato ni mogo!e izra!unati BIRR v
poslovnem sektorju kot deleža BDP-ja na ravni ob!ine. Le-ta je izra!unan samo na
ravni države, kar je razvidno iz Priloge 10. Za potrebe obravnave so zato vrednosti
BIRR v poslovnem sektorju prera!unane na posameznega raziskovalca zaposlenega v
R-R dejavnosti v poslovnem sektorju. Vrednosti BIRR na posameznega raziskovalca so
nato primerjane tudi s pomo!jo indeksov, kjer vrednost BIRR na posameznega
raziskovalca na ravni Slovenije (za obdobje 2004-2009) služi kot osnova za prera!une
(indeks SLO=100) in obenem je vrednost indeksa 100 tudi ciljna vrednost kazalnika.
%

Skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev (socialna komponenta)

Prebivalstvo so vsi ljudje, ki živijo v dolo!eni pokrajini. Prebivalstvo je zelo odvisno od
naravnih razmer, ki so razmeroma stalne, in družbenih razmer, ki so zelo spremenljive,
zato se tudi njegove zna!ilnosti hitro spreminjajo. Eno izmed najpomembnejših
prebivalstvenih prvin je število prebivalcev, v njem so združeni podatki o številu
rojenih, umrlih, priseljenih in odseljenih ljudi. (Geografski atlas Slovenije, 1998; Kras:
trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008)
Prebivalstvo s svojimi demografskimi zna!ilnostmi mo!no zaznamuje pokrajino. Od
števila rojenih, umrlih, priseljenih ali odseljenih, mladih ali starih ljudi ter njihove
družbenogospodarske sestave je odvisno, kateri procesi in dejavnosti bodo v neki
kulturni pokrajini prevladovali. Obenem ima pokrajina s svojimi prostorskimi,
naravnimi in gospodarskimi možnostmi pomembno vlogo v življenju njenih
prebivalcev. Pozitivne ali negativne spremembe v prebivalstveni sestavi se v njej
odrazijo v sorazmerno kratkem !asu. (Kras. Trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008,
str. 197)
Spreminjanje števila prebivalcev je odvisno od naravnega in selitvenega spreminjanja
njihovega števila. Najpogosteje ga prikazujemo s skupnim prirastom. Skupni prirast je
seštevek naravnega in selitvenega prirasta na dolo!enem obmo!ju v koledarskem letu.
Naravni prirast je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih na
dolo!enem obmo!ju v koledarskem letu. Selitveni prirast pa je razlika med številom
priseljenih in številom odseljenih na dolo!enem obmo!ju v koledarskem letu. (Naravno
in selitveno gibanje prebivalstva, 2011)
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Prirast prebivalstva (naravni, selitveni ali skupni prirast) je lahko izražen v absolutni
vrednosti ali pa relativno kot koeficient, ki je izra!unan na 1000 prebivalcev. V
nadaljevanju so podatki predstavljeni kot vrednosti na 1000 prebivalcev.
Eden od pomembnejših kazalnikov za ugotavljanje ugodnega ali neugodnega
demografskega stanja v pokrajini je naravni prirast, ki ga najve!krat izra!unavamo na
1000 prebivalcev. Naravni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med naravnim
prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na dolo!enem
obmo!ju, pomnoženo s 1000 (Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, 2011). Pove
nam, za koliko bi se pove!alo prebivalstvo na izbranem obmo!ju, !e ne bi bilo selitev.
Za ugoden gospodarski razvoj pokrajine bi moralo, razen ob izrednih dogodkih, kot so
vojne, epidemije in naravne nesre!e, število rojenih praviloma presegati število umrlih.
Zaradi nenehnega zmanjševanja števila rojstev in splošnega staranja prebivalstva pa
naravni prirast v sodobnih družbah dobiva negativni predznak in lahko govorimo le še o
naravnem upadu. (Kras. Trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008, str. 203)
Zmanjševanje naravnega prirasta je mogo!e delno ublažiti s pozitivnim selitvenim
prirastom. Selitve so tista demografska komponenta, ki v primerjavi z naravno rastjo v
zadnjih desetletjih krepkeje spreminjajo število in razporeditev prebivalcev.
Najpogosteje jih registriramo s spremembami naselja stalnega bivališ!a dolo!ene osebe.
Po vzrokih, družbenogospodarskih in demografskih zna!ilnostih, intenzivnosti in
smereh, so zelo heterogen pojav. Na mednarodni ravni jih praviloma delimo na notranje
(znotraj države) in mednarodne, po trajanju na stalne in sezonske, po vzrokih pa zlasti
na gospodarske in politi!ne. Pri notranjih selitvah je potrebno razlikovati med
medregijskimi in lokalnimi selitvami. (Kras. Trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008,
str. 223) Selitveni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med selitvenim prirastom v
koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na dolo!enem obmo!ju,
pomnoženo s 1000 (Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, 2011).
Kot že navedeno predstavlja skupni prirast seštevek naravnega in selitvenega prirasta.
Skupni prirast na 1000 prebivalcev pa je razmerje med skupnim prirastom v
koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na dolo!enem obmo!ju,
pomnoženo s 1000 (Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, 2011).
Za potrebe obravnave je kot ciljna vrednost kazalnika prirasta na 1000 prebivalcev
izbrana vrednost kazalnika na ravni države v posameznem letu.
1.3.1.3.

Kazalniki medgeneracijskega sodelovanja

Pri medgeneracijski solidarnosti in sodelovanju je najpomembnejše vprašanje, kaj bomo
zapustili zanamcem, tako v okoljskem kot tudi v materialnem in socialnem smislu.
Omejenost naravnih virov je dejstvo, intenziteta izkoriš!anja teh dobrin pa je naša
izbira. Medgeneracijska solidarnost pomeni delitev materialnih dobrin in bremen med
generacijami in tudi ustvarjanje priložnosti za zagotavljanje dostojnega življenja.
(Suvorov et al., 2010, str. 33) V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni izbrani trije
kazalniki.
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%

Intenzivnost poseka lesa (okoljska komponenta)

Gozd je eden izmed najpomembnejših naravnih virov. Ne gre samo za lesno bogastvo,
za naravni vir, ki ga je potrebno trajnostno upravljati, ampak tudi za izredno bogastvo
biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so osnova za ekološko ravnotežje v
naravi, za ekosistem, ki prispeva k ohranjanju dobrega stanja nadzemnih in podzemnih
voda, ohranjanju kvalitetnih virov pitne vode, ohranjanju zdravja prebivalcev in
ohranjanju kulturne dediš!ine. Neprecenljiv je prispevek gozda k ugodnemu stanju
okolja. Gozd je med najpomembnejšimi ekosistemi, ki prispevajo k stabilnosti razmerja
med antropogenim in naravnim okoljem in bistveno prispeva k okoljski zavesti. S
slabšanjem stabilnosti gozda se neposredno pove!uje tudi nestabilnost v okolju,
življenje za !loveka, rastline in živali postaja manj pestro in prijazno ter ima negativne
u!inke na mnogih podro!jih. (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 2007)
Gozd zagotavlja obnovljive in do okolja prijazne surovine ter ima pomembno vlogo pri
gospodarskem razvoju, zaposlovanju in blaginji v Evropi, zlasti na podeželju. Gozdovi
prispevajo h kakovosti življenja, saj ponujajo prijetno življenjsko okolje, možnosti za
rekreacijo in skrb za zdravje, hkrati pa ohranjajo in krepijo okoljske dobrine in ekološke
vrednote. Gozdovi morajo ohraniti duhovno in kulturno dediš!ino, ki jo vsebujejo.
(Sporo!ilo Komisije, 2006)
Generalna skupš!ina Združenih narodov (OZN) je leto 2011 razglasila za mednarodno
leto gozdov, ki poteka pod geslom "Gozdovi za ljudi". S tem je želela predvsem
spodbuditi družbo, da bi ta namenila gozdovom in trajnostnemu gospodarjenju z njimi
ve! pozornosti, da bi les kot surovino bolj spoštovala in da bi povezovala vse z gozdom
in lesom povezane dejavnosti. (Teden slovenskih gozdov 2011, 2011)
Kazalnik intenzivnosti poseka lesa je izražen kot razmerje med letnim posekom in
letnim prirastkom lesa (Intenzivnost poseka lesa, 2011). Resolucija o nacionalnem
gozdnem programu (2007) dolo!a, da na!rtovani možni posek v gozdovih na ravni
Republike Slovenije lahko doseže 75% prirastka. Dovoljena intenzivnost poseka lesa bi
se do leta 2040 po opravljeni simulaciji Zavoda za gozdove lahko pove!ala na približno
90% (Poro!ilo o razvoju 2011, 2011, str. 186). Za potrebe obravnave je kot ciljna
vrednost intenzivnosti poseka lesa izbrana vrednost 75%.
%

Zadolževanje ob!in (ekonomska komponenta)

Ob!ina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov
samostojno ureja in opravlja ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni (Zakon
o lokalni samoupravi, 2007). Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o
financiranju ob!in, Pravilnika o postopkih zadolževanja ob!in in Pravilnika o pošiljanju
podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in ob!in se
lahko ob!ine zadolžujejo in o zadolževanju poro!ajo Ministrstvu za finance (Poro!ilo o
stanju zadolženosti ob!in…, 2010). V skladu z 10.a !lenom Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju ob!in (v nadaljevanju ZFO-1A) se za izvrševanje
ob!inskega prora!una v teko!em prora!unskem letu lahko ob!ina zadolži samo s
!rpanjem posojila doma, in sicer za investicije, predvidene v ob!inskem prora!unu.
Najve!ji obseg možnega zadolževanja ob!ine je dolo!en v drugi to!ki 10.b !lena ZFO1A, ki pravi: "ob!ina se v teko!em prora!unskem letu lahko zadolži, !e odpla!ilo
obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finan!nih najemov in blagovnih
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kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev
obveznosti posrednih prora!unskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je ob!ina, v posameznem letu odpla!ila ne preseže 8% realiziranih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov ob!inskega prora!una v letu pred letom
zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega
prora!una za investicije in prejeta sredstva iz prora!una Evropske unije ter prihodke
režijskih obratov." (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju ob!in,
2008)
Iz navedenega izhaja, da se ob!ine lahko zadolžujejo le za investicije, ki so na!rtovane v
ob!inskem prora!unu in pri tem so omejene z najve!jim obsegom možnega
zadolževanja. Na podlagi podatkov iz Poro!il o prihodkih in odhodkih, ra!unu finan!nih
terjatev in naložb ter ra!unu financiranja, ki so dostopna na spletnih straneh Ministrstva
za finance, je izra!unan delež zadolževanja v posameznem letu, kot je razvidno iz
spodnje ena!be:
% zadolževanja (v letu 2010) = neto zadolževanje (v letu 2010) / prihodki (v letu 2009)
Vrednost neto zadolževanja predstavlja razliko med vrednostjo zadolževanja in
vrednostjo odpla!ila dolga. Višina prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
ob!inskega prora!una pa je zmanjšana za prejete donacije, transferne prihodke iz
državnega prora!una za investicije in prejeta sredstva iz prora!una Evropske unije ter
prihodke režijskih obratov. Pri izra!unu deleža zadolževanja za posamezno leto (npr.
leto 2010) se v osnovo za izra!un upošteva višina prihodkov v letu pred zadolževanjem
(npr. leto 2009). Kot ciljna vrednost kazalnika je za potrebe obravnave uporabljena
vrednost 8%.
%

Delež otrok v vrtcih (socialna komponenta)

Vrtci so ustanove, ki varujejo in izobražujejo predšolske otroke in jih vklju!ujejo v
življenje skupnosti. V vrtce se vklju!ujejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev do
vstopa v osnovno šolo. Temeljne naloge vrtcev danes so pomo! staršem pri celoviti
skrbi za otroke, pri izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter pri ustvarjanju
razmer za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja ni
obvezna, izvajajo pa jo javni in zasebni vrtci. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena
izmed temeljnih nalog ob!ine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo ob!ine. (Predšolska
vzgoja, 2011; Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, 2011)
Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, !e želimo dose!i
dolgoro!ni razvoj in napredek, ter se odzivati na tehnološke in demografske
spremembe. Za doseganje željenih rezultatov je potrebno zagotoviti kvalitetni in
u!inkoviti sistem že na nivoju predšolske vzgoje, s !im ve!jo vklju!enostjo predšolskih
otrok v vrtce, t.j. 78% do leta 2014, ter s postopnim zniževanjem pla!il staršev za vrtce.
(Lautar, Poljak, 2010) Kot ciljna vrednost kazalnika je za potrebe obravnave
uporabljena vrednost 78% vseh otrok vklju!enih v vrtce, kar si je zadala Slovenija za
doseganje ciljev, ki so opredeljeni v strategiji Evropa 2020.
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1.4. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV
EZMEJNO SODELOVANJE – poteka med dvema ali ve!jim številom sosednjih
upravnih organov (regije in/ali lokalni organi), ki se nahajajo na geografsko sosednjih
obmo!jih vzdolž skupne meje.
ezmejno sodelovanje pogosto temelji na
zgodovinskih/kulturnih vezeh in pogosto odraža mo!ne skupne interese, ki obstajajo na
teh obmo!jih sodelovanja. ezmejno sodelovanje poteka ob notranjih mejah Evropske
unije (notranje !ezmejno sodelovanje), kot tudi ob zunanjih mejah Evropske unije in ob
mejah med tretjimi državami (zunanje !ezmejno sodelovanje). Notranje in zunanje
!ezmejno sodelovanje poteka na podlagi heterogenih pravnih okvirov in se izvaja s
pomo!jo posebnih struktur, pogosto na podlagi javnega ali zasebnega prava. V številnih
državah osrednje vladne inštitucije še vedno igrajo pomembno vlogo pri !ezmejnem
sodelovanju. (Transeuropean Co-operation between Territorial Authorities, 2001, str.
201)
Osnovno na!elo !ezmejnega sodelovanja je vzpostavitev povezave in pogodbenih
razmerij na obmejnih obmo!jih, tako da je mogo!e najti skupne rešitve za podobne
probleme. Državni organi se pogosto ne zavedajo posebne narave in sosedskih težav
njihovih obrobnih skupnosti, s katerimi se le-te sre!ujejo. Zato je potrebno graditi
dinami!no Evropo, ohraniti regionalne identitete ter posebne lastnosti lokalnih in
regionalnih skupnosti, ki se nahajajo na obeh straneh meje, kjer so skupaj poskušali
razviti živo partnerstvo s pravo sinergijo in popolno solidarnostjo kar kaže na to, kaj bi
združena Evropa v raznolikosti morala biti. (Handbook of transfrontier co-operation,
2006, str. 17)
Svet Evrope (v nadaljevanju SE) in Evropska unija (v nadaljevanju EU) vzpodbujata in
pospešujeta razne oblike !ezmejnega sodelovanja.
Osnovna mednarodna pogodba Sveta Evrope o !ezmejnem in prekomejnem
sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti je Evropska okvirna konvencija o
!ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (v nadaljevanju Madridska
konvencija ali EOK). 21. maja 1980 so države !lanice SE podpisale Madridsko
konvencijo, s katero so se zavezale, da bodo omogo!ale in spodbujale obmejno
sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, ki so pod njihovo sodno pristojnostjo, ter si
prizadevale za sklenitev ustreznih sporazumov in dogovorov v ta namen. Konvencija, ki
ima le dvanajst !lenov, šteje za obmejno sodelovanje vsak dogovor, s katerim se krepijo
in razvijajo sosedski odnosi med lokalnimi skupnostmi, kot tudi vsak sporazum,
sklenjen v ta namen. ezmejno sodelovanje poteka predvsem na podro!ju regionalnega,
urbanega in podeželskega razvoja, varstva okolja, izboljšanja infrastrukture in storitev
ter medsebojne pomo!i ob nesre!ah. (Vlaj, 2006, str. 69; Zakon o ratifikaciji Evropske
okvirne konvencije o !ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, 2003)
Republika Slovenija je EOK podpisala 28.1.1998, ratificirala pa 17.7.2003. Republika
Slovenija je tudi podpisala in ratificirala oba dodatna protokola k Madridski konvenciji
(Dodatni protokol k Evropski okvirni konvenciji o !ezmejnem sodelovanju teritorialnih
skupnosti ali oblasti7 je Republika Slovenija podpisala 28.1.1998 in ratificirala
7

Dodatek h konvenciji vsebuje vzor!ne meddržavne sporazume o obmejnem sodelovanju na regionalni in
lokalni ravni ter okvirne sporazume, pogodbe in statute, ki so lahko podlaga za obmejno sodelovanje med
teritorialnimi oblastmi ali skupnostmi. (Vlaj, 2006, str. 69; Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola k
Evropski okvirni konvenciji o !ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, 2003)
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17.9.2003, Protokol št. 2 k Evropski okvirni konvenciji o !ezmejnem sodelovanju
teritorialnih skupnosti ali oblasti8 pa je podpisala 20.10.1998 in ratificirala 17.9.2003).
( okert, 2010)
V Utrechtu na Nizozemskem je bil 16. novembra 2009 sestavljen Protokol št. 3 k
Evropski okvirni konvenciji o !ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
glede združevanja in sodelovanja evropskih regij, katerega je podpisala tudi Republika
Slovenija in še osem !lanic Sveta Evrope. Protokol št. 3 je komplementaren akt
instrumentu Evropske unije iz leta 2006, Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje (EZTS), le da dodatni protokol št. 3 odpira možnosti in podpira
tovrstno sodelovanje tudi !ez meje Evropske unije. Dodatni protokol do sedaj še ni
stopil v veljavo, ratifikacijski postopki pa potekajo v ve! državah !lanicah Sveta
Evrope. ( okert, 2010) Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k EOK je v Sloveniji stopil v
veljavo 22. marca 2011 (Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni
konvenciji o !ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede
združevanja in sodelovanja evropskih regij, 2011).
Podobno tudi Evropska unija pospešuje razne oblike !ezmejnega sodelovanja, ki ga
vzpodbuja v okviru svoje strukturne politike (Benko, 2002, str. 39). Programi so zelo
razli!ni od spodbujanja stikov, do finan!nih subvencij pri !ezmejnih projektih. V obeh
asociacijah (SE in EU) z omenjenimi dejavnostmi nadaljujejo in jih pospešujejo ne
glede na širitev obeh. V SE je sedaj 47 držav !lanic z 800 milijoni prebivalcev, v EU je
trenutno 27 !lanic s 500 milijoni prebivalcev, ob teh podatkih ugotavljamo, da je
možnosti za sodelovanje izredno veliko. ( okert, Mele, 2003)
KAZALNIK – je kvalitativno ali kvantitativno merilo uspeha (politike). Kazalniki
pomagajo analizirati in primerjati rezultate ter dolo!ati prednostne naloge politike.
(Public health, 2011) Kazalnik lahko opredelimo kot mero za uresni!enost na!rtovanih
ciljev, mero za mobilizirane vire in mero za u!inke, ki jih želimo dose!i, pri !emer daje
koli!insko izražene informacije z namenom pomo!i akterjem pri na!rtovanju aktivnosti
in odlo!anju ter pri usmerjanju odgovornih ob izvedbi. Predstavlja skupek meritev
dolo!ene spremenljivke v prostoru in !asu. (Nared, Kavaš, 2009, str. 20) Obstajajo torej
razli!ne definicije kazalnikov, pri !emer je pri vsaki druga!en poudarek glede na
specifi!nost narave in namena kazalnika ( erne, Kušar, 2010).
Kazalniki morajo temeljiti na naslednjih želenih zna!ilnostih (Nared, Kavaš, 2009, str.
20):
- specifi!nost: izbrani kazalniki morajo biti prilagojeni aktivnosti in obenem
ustrezati namenu, za katerega so bili izbrnai,
- merljivost: omogo!ati morajo merjenje, kar je najlažje dose!i, !e so koli!insko
izraženi,
- dosegljivost: dosegljivi morajo biti bodisi ob dolo!enem !asu, bodisi za
dolo!eno teritorialno enoto,
8

Protokol št. 2 k EOK je zakonita podlaga za sodelovanje med nesosednjimi lokalnimi in regionalnimi
oblastmi. Protokol upošteva, da teritorialne skupnosti ali oblasti za u!inkovito uresni!evanje svojih nalog
vedno bolj sodelujejo ne samo s sosednjimi lokalnimi skupnostmi drugih držav (!ezmejno sodelovanje),
temve! tudi s tujimi nesosednjimi lokalnimi skupnostmi, s katerimi imajo skupne interese
(medteritorialno sodelovanje). (Vlaj, 2006, str. 70; Uredba o ratifikaciji Protokola št. 2 o medobmo!nem
sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o !ezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti,
2003)
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realnost: temeljiti morajo na realnih predpostavkah tako z vidika ustreznosti
zastavljenega cilja kot z vidika ustreznosti kazalnika,
jasnost: razumljivi morajo biti uporabnikom, pri !emer je nujno, da so
nedvoumno opredeljeni, jasno morata biti opredeljena tudi na!ina izra!una in
pridobivanja podatkov,
zanesljivost: njihovo merjenje mora biti zanesljivo,
!asovna opredeljenost: odražati morajo dogajanje v to!no dolo!enem obdobju,
cenovna ugodnost: biti morajo lahko dostopni in, !e je le mogo!e, del rednih
statistik.

KONCEPT TRAJNOSTI/SONARAVNOSTI (ang. sustainability) – sodobno
pojmovanje !lovekovega napredka, !lovekove blaginje vklju!uje pove!anje ekonomske,
socialne in okoljske blaginje. Za pove!evanje okoljske sestavine !lovekove blaginje
torej ne zadoš!a zgolj pasivno zasnovano varstvo geografskega okolja, temve! tudi t.i.
razvoj geografskega okolja oziroma trajna raba naravnega (okoljskega) kapitala.
Trajnost (sustainability) praviloma ozna!uje ohranjanje zmogljivosti povezanega
sistema ekonomije in okolja za stalno (trajno) zadovoljevanje potreb in želja !loveštva v
prihodnosti, kar naj bi omogo!il trajnostni razvoj (sustainable development). (Plut,
2007)
Z uporabo besede trajnost pod!rtujemo cilj, težnjo trajnega oziroma trajnostnega
ohranjanja naravnega (okoljskega) kapitala in hkrati dolgoro!no (trajno) zasnovanega
delovanja gospodarstva in celotne družbe. Prav tako je uporaba pojma trajnost primerna,
!e želimo poudariti širšo skrb za dvig široko pojmovane kakovosti življenja, enakost
ljudi v sedanjosti in prihodnosti, seveda v okviru zmogljivosti okolja in narave. (Plut,
2002 in 2005)
Z besedo sonaravnost (sonaravno) pa pod!rtujemo na!in (usmeritev, smernica) za
ohranjanje naravnega kapitala, torej naravi in okolju trajno (primerneje dolgoro!no)
prilagojeno delovanje (dejavnosti) družbe. (Plut, 2002 in 2005)
Pojem trajnost je torej dejansko širši (obsega zlasti gospodarsko, družbeno in okoljsko
trajnost) in ve!pomenski kot pojem sonaravnost, ki se veže na udejanjanje na!el varstva
okolja in narave, torej na okoljsko trajnost (Plut, 2005).
Sonaravnost kot postopno uravnoteževanje delovanja družbe (!loveka) z naravo in
okoljem je torej proces, od nižje (šibke) k višji (strogi, mo!ni) stopnji sonaravnosti
skupnosti, gospodarstva. Sonaravni na!in materialnega življenja družbe, države, regije
naj bi omogo!il !im bolj dolgotrajno, torej trajnostno (trajno) delovanje in obstoj
družbe. Sonaravnost delovanja družbe je torej na!in, smernica (kažipot, smerokaz in
hkrati pot) za dosego trajnosti kot med!asovne (medgeneracijske) kategorije, zgolj
idealnega oziroma idealiziranega (zaradi neizogibne entropije vsake materialne
dejavnosti) cilja. Sonaravni razvoj poselitve, gospodarstva, pokrajinske rabe in
infrastrukture je torej "pot", trajnost tudi z vidika okolja (okoljska trajnost) pa zaželeni
kon!ni cilj. (Plut, 2002 in 2005)
Pri geografskem konceptu trajnosti/sonaravnosti se (geografska) trajnost opredeljuje kot
na!elo in (geografska) sonaravnost kot na!in (praksa) udejanjanje tega na!ela (Plut,
2002 in 2007).
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Trajnostni razvoj (napredek) !loveštva in vsakega posameznika naj bi bil torej oznaka
za kakovostno zasnovano izboljšanje vseh treh temeljnih sestavin blaginje, ekonomske,
družbene (socialne) in okoljske, torej brez iz!rpavanja okoljskega kapitala. (Plut, 2007)

1.5. OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMO JA
V obravnavo je vklju!eno obmo!je štirih kraških ob!in, in sicer ob!ina Diva!a, HrpeljeKozina, Komen in Sežana, ki ležijo v jugozahodnem delu Republike Slovenije v osr!ju
mati!nega Krasa. Kras, ime pisano z veliko za!etnico, je apneniška kraška planota med
Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino, ki se z ostrim robom dviguje nad Soško ravnino
in sosednje pokrajine. Obmo!je leži v jugozahodnem delu submediteranske Slovenije.
Ker so bili tu prvi! raziskani in znanstveno opisani nekateri kraški pojavi, je ravno
pokrajina "Kras" dala ime celotni krasoslovni terminologiji, ki je mednarodno sprejeta.
Pokrajinsko ime kras, pisano z malo za!etnico, je postalo ime za geomorfološki pojav.
Kras, kot enotno naravnogeografsko obmo!je, deli državna meja, del apneniške kraške
planote namre! pripada Republiki Italiji. Italijanski del Krasa se tako s strmo kraško
stopnjo proti jugu spusti do morja in proti zahodu v Furlansko nižino. (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 1: Obravnavano obmo!je štirih kraških ob!in
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2. TRAJNOSTNI RAZVOJ
lovek je z razvojem znanja in tehnologije sposoben posegati v vse ekosisteme na
našem planetu in jih tudi spreminjati. Za kvaliteto našega življenja in tudi preživetja pa
je pomembno, da se s svojim delovanjem !imbolj približamo naravnim zakonitostim, da
s posegi ne rušimo naravnega ravnovesja, da ne presegamo njihovega naravnega
potenciala in, da v razvoj vklju!ujemo trajnostna na!ela in cilje. Danes skoraj ni
mogo!e najti razvojnega dokumenta, ki se ne bi skliceval na koncept trajnosti. Najbolj
nedvoumno razlago je pripravila Svetovna komisija za okoljski razvoj leta 1987, kjer je
navedeno, da je to "proces sprememb, kjer je izkoriš!anje naravnih virov, usmerjanje
investicij, tehnološkega napredka in institucionalnih sprememb skladno tako s sedanjimi
kot prihodnjimi potrebami". (Špes, 2007, str. 274)
Bistvo trajnostnega razvoja je, da je ekosistem sposoben prenesti kvalitetne spremembe,
ki dolgoro!no prinašajo socialni, gospodarski in tehnološki razvoj, a obenem ne
pove!ujejo obremenitve oziroma ne povzro!ajo neravnovesja v ekosistemu. Doseganje
trajnosti ni kon!ni cilj, ampak je uravnotežen in prilagodljiv evolucijski proces iskanja
ravnovesja med materialno blaginjo, socialno varnostjo in zdravim okoljem. Zasnova
trajnosti tako dopuš!a spremembe, !lovekove vplive oziroma razvoj, vendar le do meje,
ko ni presežena nosilnost okolja. Trajnost ni enota za preživetje, ampak pomeni
nadaljevati kakovostno in z naravo skladno življenje v spremenjenih razmerah. (Špes,
2008, str. 53)
Tako kot trajnostni razvoj trajno ni mogo! brez upoštevanja okoljskih/ekoloških
omejitev in druga!ne razdelitve bogastva, tako trajno tudi ni možen sedanji na!in
globalizacije s poglabljanjem socialnoekonomskih razlik in ve!jimi okoljskimi pritiski.
Ekonomski kazalniki (rast BDP) sveta kot celote so v zadnjih desetletjih pozitivni,
trajanje življenja se pove!uje, a planetarni okoljski kazalniki (iz!rpavanje naravnih
virov, kakovost okolja, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost) so vse bolj
negativni. Sedanji gospodarski sistem je zasvojen s koli!insko rastjo, zanika posledice v
okolju in ne upošteva omejitev oziroma nosilnosti naravnih ekosistemov. Naraš!a
spoznanje, da se iz!rpavanju in degradaciji okolja lahko izognemo zgolj z okolju in
naravi prilagojeno dejavnostjo, ki bo ohranila klju!ne planetarno pomembne vire ter
življenjske oskrbne sisteme. Rekonstrukcija gospodarstva pa zahteva spremembe v vseh
poljih !lovekove dejavnosti, na!inu organizacije podjetništva in svetovnega
gospodarstva ter trgovine, vklju!no s spremembami v sistemu vrednot. (Plut, 2007 in
2008)
Za na!rtovanje udejanjanja okoljske, gospodarske in socialne (družbene) trajnosti so
klju!ne potrebe !loveka, okoljske omejitve, gospodarsko-socialna varnost in
medgeneracijska pravi!nost (odgovornost). (Plut, 2007) Razvoj na vsakem od treh
podro!ij ima svoje zna!ilnosti in na!ine merjenja. Cilj pa je, da je gibanje razvoja
!imbolj uravnoteženo na vseh treh podro!jih in na ta na!in se tako ciljem posameznega
podro!ja ne pripisuje prevelike vloge in s tem ne prihaja do prevelikih skokov ali
padcev na posameznem podro!ju. (Seljak, 2001)
Evropska unija je postala prva svetovna makroregija, ki je okoljsko etiko in model
trajnostnega razvoja sprejela kot osnovni vzorec gospodarskega razvoja in na!ina
življenja (Plut, 1999). Evropska unija je cilj trajnostnega razvoja vklju!ila v številne
politike. Trajnostni razvoj je v Pogodbi o delovanju Evropske unije opredeljen kot eden
26

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

glavnih dolgoro!nih prednostnih ciljev EU. Pomembno vlogo pri spodbujanju splošnega
cilja trajnostnega razvoja ima Strategija Evropske unije za trajnostni razvoj. Prenovljena
strategija Evropske unije za trajnostni razvoj iz leta 2006 je okvir za dolgoro!no vizijo
trajnosti, v kateri se gospodarska rast, socialna kohezija in varstvo okolja skupno
razvijajo in vzajemno podpirajo. (Sporo!ilo Komisije, 2009) Splošni cilj strategije je
oblikovanje ukrepov, ki omogo!ajo EU dosego stalnega dolgoro!nega izboljšanja
kakovosti življenja, in sicer z vzpostavitvijo trajnostnih skupnosti sposobnih u!inkovito
upravljati in uporabljati vire, izkoristiti ekološki in socialni potencial v gospodarstvu ter
zagotavljati blaginjo, varstvo okolja in socialno kohezijo. Strategija dolo!a splošne cilje
in ukrepe za sedem klju!nih prednostnih izzivov, med katerimi so številni pretežno
okoljski (Sustainable development, 2011):
- podnebne spremembe in !ista energija,
- trajnostni promet,
- trajnostna poraba in proizvodnja,
- ohranjanje in upravljanje naravnih virov,
- javno zdravje,
- socialna vklju!enost, demografija in migracije,
- svetovni izzivi glede revš!ine in trajnostnega razvoja.
EU si na podro!ju kohezijske politike prizadeva spodbujati trajnostni razvoj, in sicer
tako, da v nacionalne in regionalne razvojne strategije vklju!uje pobude za trajnostni
razvoj. Trajnostni razvoj je tako klju!no na!elo, ki dolo!a okvir za vse programe
sofinancirane iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada. V programskem obdobju
2007–2013 ta politika še naprej podpira klju!ne izzive in medsektorske tematike. V
obdobju 2007–2013 bo na primer 105 milijard € oziroma 30% skupnega zneska v višini
347 milijard €, dodeljenega skladom kohezijske politike, porabljenih na podro!ju
okolja. Kohezijska politika pospešuje tudi oblikovanje mehanizmov politike, kot sta
programski pristop in upravljanje na ve! ravneh, ki podpirajo trajnostni razvoj v okviru
struktur upravljanja programov ter spodbujajo regije k trajnostnemu razvoju. (Sporo!ilo
Komisije, 2009)
Slovenija je kot del!ek svetovnega ekosistema in svetovnega gospodarstva pod trajnim
vplivom posledic posegov !loveštva v naravno okolje in globalnih ekonomskih trendov.
Okoljska globalizacija je tudi za Slovenijo postavila v ospredje na!elo planetarne in
medgeneracijske odgovornosti, torej trajno globalno sprejemljivost obsega porabe
naravnih virov in obremenjevanja na prebivalca. Slovenijo ozna!uje stabilizacija
prebivalstva in prebivalstvenih pritiskov na okolje, a prekomerna poraba naravnih virov
in ustvarjanje razli!nih oblik obremenjevanja okolja in prostora. (Plut, 2008)
Vizijo in cilje razvoja je Slovenija opredelila v Strategiji razvoja Slovenije (v
nadaljevanju SRS) za obdobje 2006-2013, ki v ospredje postavlja blaginjo vsakega
posameznika in posameznice. Strategija se zato ne osredoto!a samo na gospodarska
vprašanja, temve! vklju!uje socialna, okoljska, politi!na in pravna ter kulturna
razmerja. SRS je zato po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije,
hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje ob
upoštevanju specifi!nih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije. SRS je tako
krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz na!el trajnostnega razvoja in
integracije razvojnih politik. Podro!ne, sektorske in regijske strategije razvoja,
nacionalni programi in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih
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opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami. (Strategija razvoja Slovenije,
2005)
V SRS (2005) so dolo!eni naslednji temeljni štirje cilji razvoja Slovenije:
- gospodarski razvojni cilj je v desetih letih prese!i povpre!no raven ekonomske
razvitosti EU (merjene z BDP na prebivalca v pariteti kupne mo!i) in pove!ati
zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije,
- družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh
posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki !lovekovega razvoja,
socialnih tveganj in družbene povezanosti,
- medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje na!ela trajnosti kot
temeljnega kakovostnega merila na vseh podro!jih razvoja, vklju!no s ciljem
trajnostnega obnavljanja prebivalstva,
- razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju, je da bo s svojim razvojnim
vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti
postala v svetu prepoznavna in ugledna država.
Izvajanje strategije pa je osredoto!eno na pet klju!nih razvojnih prioritet:
1. konkuren!no gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast,
2. u!inkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski
razvoj in kakovostna delovna mesta,
3. u!inkovita in cenejša država,
4. moderna socialna država in ve!ja zaposlenost,
5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
V okviru pete razvojne prioritete se ukrepi nanašajo na trajno obnavljanje prebivalstva,
spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, zagotavljanje optimalnih pogojev za
zdravje, izboljšanje gospodarjenja s prostorom, interakcijo okoljevarstvenih meril v
sektorske politike in potrošniške vzorce ter razvoj nacionalne identitete in kulture. V
okviru ukrepov za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja je posebna pozornost
namenjena krepitvi !ezmejnega regionalnega sodelovanja, tudi z vklju!itvijo slovenskih
manjšin. (Strategija razvoja Slovenije, 2005)
Trenutna gospodarska in finan!na kriza kaže, da je trajnost klju!ni dejavnik tudi za
finan!ne sisteme in gospodarstvo kot celoto. Kriza vpliva na vse gospodarske sektorje,
gospodinjstva, podjetja in delovna mesta. EU bi morala to krizo izkoristiti za
spodbujanje trajnostnega gospodarskega in ekološkega razvoja ter za oblikovanje
dinami!ne nizkooglji!ne, glede virov u!inkovite, na znanju in socialnem vklju!evanju
temelje!e družbe ter ta pristop spodbujati na svetovni ravni. (Sporo!ilo Komisije, 2009)
Tako na ravni EU kot tudi v Sloveniji že aktivno potekajo priprave za oblikovanje
strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2013-2020. Kriza je izni!ila leta
gospodarskega in družbenega napredka in razkrila strukturne pomanjkljivosti
evropskega gospodarstva. Svet pa medtem hitro napreduje in dolgoro!ne težave –
globalizacija, pritiski na vire, staranje prebivalstva – se zaostrujejo. V ospredju
strategije Evropa 2020-Strategija za pametno, trajnostno in vklju!ujo!o rast (Sporo!ilo
Komisije, 2010) so tako tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo:
- pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah,
- trajnostna rast: spodbujanje bolj konkuren!nega in zelenega gospodarstva, ki
gospodarneje izkoriš!a vire,
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vklju!ujo!a rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi
socialno in teritorialno kohezijo.

Razprava o Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020 se je že pri!ela in nastal
je predlog vizije, ki se glasi: dose!i ustvarjalni trajnostni razvoj, prehod iz pasivizirajo!e
v omogo!ujo!o socialno državo ter redifiniranje odgovornosti za doseganje ciljev
ekonomskega razvoja. Pove!evanje blaginje ljudi z višjo zaposlenostjo, višjo dodano
vrednostjo, višja produktivnost, višji indeks zadovoljstva/sre!e pa so predlogi ciljev, ki
naj bi jih do leta 2020 dosegli. Trajnostni razvoj, kateremu je bila v SRS za obdobje
2007-2013 namenjena peta razvojna prioriteta, bo v novi strategiji smiselno integriran
že na ravni ciljev, nato pa bodo še v vsaki izmed dveh prioritet, ki bosta opredeljevali
strategijo, dolo!ene ustrezne usmeritve za doseganje teh ciljev. (Informacija o pripravi
Strategije razvoja Slovenije, 2011)
Obdobje do leta 2015 naj bi bilo tako za!etno obdobje udejanjanja zahtevnega
trajnostnega prehoda (Plut, 2008, str. 16). Trajnostnega razvoja pa ne bodo zagotovile le
politike temve! mora postati splošno na!elo pri številnih vsakodnevnih odlo!itvah
državljanov, poleg odlo!itev na politi!ni in gospodarski ravni. Vse to pa zahteva
temeljite spremembe v razmišljanju, v gospodarskih in socialnih strukturah ter v vzorcih
porabe in proizvodnje. (Sustainable development, 2011)
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3. TRAJNOSTNI RAZVOJ KRAŠKIH OB IN

3.1. IZBRANI KAZALNIKI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA
PRIMERU KRAŠKIH OB IN
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni izbrani kazalniki za obmo!je štirih kraških
ob!in, katerih vrednosti so primerjane med temi ob!inami, skupaj za celotno obmo!je
Krasa in s stanjem na nacionalni ravni v obdobju po letu 2000 do leta 2010. V nekaterih
primerih je obdobje obravnave lahko tudi krajše zaradi (ne)dostopnosti podatkov.
%
Kazalnik blaginje: kmetijska gospodarstva z ekološkim kmetovanjem ali s
kmetovanjem v preusmeritvi in kmetijska zemljiš!a v uporabi z ekološko pridelavo ali s
pridelavo v preusmeritvi (okoljska komponenta)
Za Slovenijo so vse sonaravne oblike kmetovanja dolgoro!na strateška usmeritev, med
katerimi ima ekološko kmetijstvo poseben pomen, saj pomembno prispeva k
zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti,
ohranjanju virov pitne vode, ohranjanju kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja.
Poleg tega pa zagotavlja tudi pridelavo visoko kakovostne in varne hrane z visoko
prehransko vrednostjo in v najve!ji možni meri vpliva na trajnostno gospodarjenje z
neobnovljivimi naravnimi viri ter uveljavljanja principa živalim ustrezne reje. (Program
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 2007) Ekološko
kmetijstvo, gledano v svetovnem merilu, zadnja leta pridobiva na pomenu. Vedno ve! je
kmetij, ki na svojih površinah ve!ajo obseg pridelave in s tem posledi!no predelave.
Vse to se v kon!nem izra!unu pokaže tudi pri tržnem deležu. (Akcijski na!rt razvoja
ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, 2006)
Ekološko kmetijstvo temelji na ravnovesju v sistemu tla-rastline-živali-!lovek in
sklenjenem kroženju hranil v njem. Osrednjo vlogo v ekološkem kmetijstvu imajo tla
kot živ (eko)sistem. Kar iz njih vzamemo, moramo vrniti, s !imer zagotovimo, da je
kmetijstvo resni!no trajnostno. Zato so metode ekološkega kmetovanja usmerjene v
ohranjanje rodovitnosti tal in minimiziranje vplivov na okolje. Zelo je poudarjeno
u!inkovito upravljanje virov, kroženje hranil, varovanje okolja, biotska raznovrstnost in
živalim prilagojena reja. Tako v rastlinski pridelavi kot v živinoreji je poudarjeno
prepre!evanje težav namesto njihovega zdravljenja. Ekološko kmetijstvo je obi!ajno
mešano; kombinira rastlinsko pridelavo in rejo živali. Kon!ni cilj je pridelava živil z
visoko prehransko vrednostjo ob hkratnem kar najve!jem možnem zmanjšanju vseh
oblik onesnaževanja. (Akcijski na!rt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta
2015, 2006)
Za!etki ekološkega kmetijstva v Sloveniji segajo v zgodnja devetdeseta leta. Prve
kontrolirane kmetije so se v Sloveniji pojavile leta 1998, prvi! pa so pridelovalci prejeli
pla!ila v letu 1999. Na ve!ini kmetij v ekološki pridelavi prevladuje živinoreja, !eprav
je najve!je povpraševanje potrošnikov po zelenjavi, sadju in nemesnih predelanih
živilih (mlevski in mle!ni izdelki). (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013, 2007)
Na obravnavanem obmo!ju kraških ob!in je bilo v obdobju 2006-2010 med 40 (leta
2006) in 43 (leta 2007 in 2008) kmetijskih gospodarstev vklju!enih v ekološko kontrolo
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(glej Prilogo 1), kar predstavlja okrog 3% vseh kmetijskih gospodarstev na obmo!ju
Krasa. Ve!ina kmetijskih gospodarstev na Krasu, vklju!enih v ekološko kontrolo, je
pridobila eko certifikat, tako da se je njihov delež pove!al iz 55% v letu 2006 na 86% v
letu 2008, kar je bil najve!ji delež v obravnavanem obdobju, po letu 2008 se delež
kmetijskih gospodarstev s pridobljenim eko certifikatom znižuje in v letu 2010 doseže
75,61%. V postopku preusmeritve, ki traja najmanj 24 mesecev od prve prijave v
kontrolo, za trajne nasade pa tri leta, se delež kmetijskih gospodarstev od leta 2006 do
leta 2008 zmanjšuje in v letu 2008 doseže najnižjo vrednost (13,95%), po letu 2008 pa
ponovno raste in v letu 2010 doseže 24,39%.
Ob!ine Diva!a, Hrpelje-Kozina in Sežana imajo v obravnavanem obdobju ve! kot 10
kmetijskih gospodarstev vklju!enih v ekološko kontrolo, ob!ina Komen pa med 4 in 6.
V ob!ini Diva!a se število v celotnem obdobju pove!uje, in sicer iz 11 na 14. V ob!ini
Hrpelje-Kozina je število kmetijskih gospodarstev vklju!enih v ekološko kontrolo
stalno 11, izjema je leto 2009, ko se le-to zmanjša na 10 kmetijskih gospodarstev. V
ob!ini Sežana se število kmetijskih gospodarstev vklju!enih v ekološko pridelavo v
letih 2006-2007 pove!uje (14 v letu 2006 in 15 v letu 2007), v preostalih letih
obravnave pa se zmanjšuje in v letu 2010 je njihovo število le še 10. V ob!ini Komen se
število kmetijskih gospodarstev v obravnavanem obdobju stalno pove!uje, izjema je
leto 2008, ko se število zmanjša (4 kmetijska gospodarstva) v primerjavi s predhodnim
letom (6 kmetijskih gospodarstev). V letu 2006 je v vseh štirih kraških ob!inah dobra
polovica kmetijskih gospodarstev s pridobljenim eko certifikatom, skoraj polovica pa
jih je v postopku preusmeritve. V naslednjih letih se delež kmetijskih gospodarstev s
pridobljenim eko certifikatom pove!a na najmanj tri !etrtine, v ob!ini Hrpelje-Kozina
so v letih 2008 in 2009 vsa kmetijska gospodarstva s pridobljenim eko certifikatom,
medtem ko je v ob!ini Komen v letu 2007 le tretjina takšnih kmetijskih gospodarstev, v
ob!ini Sežana pa dve tretjini. Preostala kmetijska gospodarstva pa so v postopku
preusmeritve.
Podoben trend pove!evanja števila kmetijskih gospodarstev vklju!enih v ekološko
kontrolo je tudi na ravni Slovenije. V obravnavanem obdobju se tako njihovo število
stalno pove!uje, in sicer iz 1.876 v letu 2006 na 2.218 v letu 2010, kar predstavlja
15,4% pove!anje glede na leto 2006. V primerjavi z vsemi kmetijskimi gospodarstvi pa
kmetijska gospodarstva vklju!ena v ekološko kontrolo predstavljajo manj kot 3% izmed
vseh kmetijskih gospodarstev in njihov delež se v obravnavanem obdobju giblje med
2,63% (leta 2009) in 2,76% (leta 2010). Med kmetijskimi gospodarstvi, vklju!enimi v
ekološko kontrolo, prevladujejo tista s pridobljenim eko certifikatom (74,25% v letu
2006 in 88,41% v letu 2009). Število kmetijskih gospodarstev v preusmeritvi se od leta
2006 (483) do 2009 (243) zmanjšuje, v letu 2010 pa se njihovo število prvi! pove!a za
78 kmetijskih gospodarstev v primerjavi s predhodnim letom. Kmetijska gospodarstva v
preusmeritvi namre! predstavljajo potencial za nadaljnji razvoj te vrste obdelovanja.
V spodnjem grafikonu je prikazan delež kmetijskih gospodarstev vklju!enih v ekološko
kontrolo v odnosu do vseh kmetijskih gospodarstev. Iz grafikona je razvidno, da je v
ob!inah Diva!a in Hrpelje-Kozina najvišji delež kmetijskih gospodarstev vklju!enih v
ekološko kontrolo, in sicer med 4,20% in 5,53% in tako skoraj še enkrat višji od
državnega. V ob!inah Komen in Sežana pa je takšnih kmetijskih gospodarstev v
obravnavanem obdobju ve!inoma pod 2%. Delež kmetijskih gospodarstev vklju!enih v
ekološko kontrolo vseh štirih kraških ob!in skupaj je le nekaj desetink odstotka višji od
deležev na državni ravni.
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Grafikon 1: Delež kmetijskih gospodarstev, vklju!enih v ekološko kontrolo, glede
na vsa kmetijska gospodarstva v obdobju 2006-2010
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Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Analiza stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 2011
Kmetijska gospodarstva vklju!ena v ekološko kontrolo so v letu 2010 obdelovala
30.695 ha oz. 6,40% vseh kmetijskih zemljiš! v uporabi na ravni Slovenije, na obmo!ju
Krasa pa 1.343,27 ha oz. 14,27% vseh kmetijskih zemljiš! v uporabi (glej Prilogo 2). V
obravnavanem obdobju se na državni ravni površina KZU, ki so ekološko obdelana,
stalno pove!uje (26.831 ha v letu 2006 in 30.695,93 ha v letu 2010), kar je razvidno tudi
iz njihovega deleža v primerjavi z vsemi KZU. Delež ekološko obdelanih površin v
skupni površini KZU je tako s 5,66% porasel na 6,40%, izjema je le leto 2009, ko se je
le-ta (5,88%) zmanjšal za 0,15 odstotnih to!k v primerjavi s predhodnim letom (6,03%
v letu 2008). Na obmo!ju kraških ob!in pa je trend ravno nasproten, površina ekološko
obdelanih KZU se od leta 2006 (4.421,18 ha) stalno zmanjšuje in v letu 2010 je takšnih
površin le še 1.343,27 ha. Podobno stanje je tudi na ravni posamezne kraške ob!ine, ko
je zaznati mo!an upad površin KZU, vklju!enih v ekološko kmetovanje, med letoma
2006 in 2007. Manjša izjema je ob!ina Komen, kjer je med leti obravnavanega obdobja
nekoliko ve!ja dinami!nost v obsegu površin KZU z ekološkim kmetovanjem. V
ob!inah Diva!a, Hrpelje-Kozina in Sežana je bilo leta 2006 nekaj ve! kot 1.200 ha KZU
ekološko obdelanih v posamezni navedeni ob!ini, v naslednjih letih se je njihova
površina zmanjšala na rang med 400 in 1.000 ha, v letu 2010 pa je bilo takšnih površin
le še med 200 in 650 ha. V ob!ini Komen je bilo najmanj KZU ekološko obdelanih leta
2008, in sicer 36,14 ha, najve! pa leta 2007 (108,03 ha).
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Delež površin KZU z vzpostavljenim ekološkim kmetovanjem se v primerjavi z
deležem površin KZU v preusmeritvi na državni ravni (glej Prilogo 2) vse do leta 2010
pove!uje in predstavlja od 75,10% v letu 2006 do 87,85% v letu 2009, prvi! se tako
njihov delež zmanjša v letu 2010 za 6,2 odstotni to!ki v primerjavi s predhodnim letom
in tako znaša 81,65%. Trend gibanja deleža površin KZU v postopku preusmeritve pa je
ravno obraten in se le v letu 2010 (18,35%) pove!a za 6,2 odstotni to!ki v primerjavi s
predhodnim letom (12,15%). Na obmo!ju vseh štirih kraških ob!in se delež KZU z
ekološkim kmetovanjem vse do leta 2008 pove!uje (od 70,27% leta 2006 do 93,27%
leta 2008), nato pa zmanjšuje in leta 2010 znaša 81,81%. Delež KZU v postopku
preusmeritve se tako po letu 2008 pove!uje in leta 2010 znaša 18,19%. Med
posameznimi ob!inami pa je v obravnavanem obdobju ve! kot 50% površin KZU
ekološko obdelanih, izjemi sta ob!ina Komen, ko je bilo v letu 2007 le 23,82% površin
KZU ekološko obdelanih in kar 76,18% površin KZU v postopku preusmeritve ter
ob!ina Hrpelje-Kozina, kjer so bile v letu 2008 vse površine KZU ekološko obdelane.
KZU vklju!ena v ekološko kontrolo na obmo!ju kraških ob!in tako v primerjavi z
vsemi KZU predstavljajo med 14,27% (leta 2010) in 42,48% (leta 2006) vseh KZU
(glej Grafikon 2). Njihov delež se, kot je razvidno iz spodnjega grafikona, v
obravnavanem obdobju stalno zmanjšuje in podoben trend je zaznati tudi v vsaki
posamezni ob!ini. V primerjavi z deležem na nacionalni ravni so KZU, vklju!ena v
ekološko kontrolo, tako v ob!inah Diva!a, Hrpelje-Kozina in Sežana kot na celotnem
obmo!ju kraških ob!in nad vrednostmi državnega deleža in obenem je zaznati tudi
precejšnja odstopanja med posameznimi leti obravnave. Izjema je zlasti leto 2006, ko je
v ob!ini Diva!a izmed vseh KZU kar 70,42% vklju!enih v ekološko kontrolo, v
naslednjih letih se le-ta zniža za polovico. V ob!ini Komen pa so deleži KZU,
vklju!enih v ekološko kontrolo, v primerjavi z vsemi KZU najnižji in se gibljejo med
2,41% (leta 2008) in 7,58% (leta 2007). Le v prvih dveh letih obravnave so za dobro
odstotno to!ko nad vrednostmi na državni ravni, preostala tri leta pa so za skoraj
polovico nižji od vrednosti na državni ravni.
Površine z ekološkim kmetovanjem na Krasu tako predstavljajo dobre 4% vseh površin
v Sloveniji, ki so bile ekološko obdelane v letu 2010, medtem ko je bil ta delež leta
2006 štirikrat ve!ji, in sicer 16,48%. Po visokih rasteh ekološke kmetijske pridelave v
za!etnem obdobju se oddaljujemo od zastavljenih ciljev v Akcijskem na!rtu razvoja
ekološkega kmetijstva (20% KZU do leta 2015) in Programu razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (64.000 hektarjev do leta 2013). Le-ta sta
po uspešnem razvoju v za!etnem obdobju prakti!no postala že nedosegljiva, kljub
možnostim za hitrejši razvoj (Poro!ilo o razvoju 2010, 2010, str. 172; Poro!ilo o
razvoju 2011, 2011, str. 184). Razlog za nezainteresiranost za ekološko kmetovanje so
ve!krat tudi zelo ostri pogoji, ki veljajo za ekološko pridelavo in predelavo in majhne
razlike v podporah v primerjavi z ostalimi kmetijsko-okoljskimi podukrepi. Na drugi
strani pa trg z ekološkimi pridelki in izdelki še ne deluje, s prodajo ekoloških pridelkov
kmetje še ne dosegajo zadovoljivih prodajnih cen. ( rv, 2011)
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Grafikon 2: Delež kmetijskih zemljiš! v uporabi, vklju!enih v ekološko kontrolo,
glede na vsa kmetijska zemljiš!a v uporabi v obdobju 2006-2010
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KZU – kmetijska zemljiš!a v uporabi
Vir: Register kmetijskih gospodarstev in Evidenca ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Analiza stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 2011
Na podlagi podatkov iz zbirnih vlog Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (glej Prilogo 3) na površinah, ki so vklju!ena v ekološko kmetovanje,
prevladujejo trajni travniki in pašniki, sledijo njive in vrtovi ter kmetijska zemljiš!a
porasla z gozdnim drevjem. Podatki o strukturi rabe kmetijskih zemljiš! se nanašajo na
obdobje 2006-2010 in vklju!ujejo le tiste površine, za katere kmetijska gospodarstva
vlagajo vloge za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, zato prihaja do odstopanj s
površinami KZU navedenimi v Prilogi 2.
Razlogi za prevladujo! delež travnikov in pašnikov v strukturi rabe zemljiš! (Program
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 2007, str. 18) so:
- razgibanost reliefa in !lenjenost površin,
- humidnost klime, ki z nadpovpre!no vlažnostjo in razmeroma ugodno letno
razporeditvijo padavin in temperatur nudi ugodne razmere za rast travniških
rastlinskih vrst,
- nadmorska višina, ki skupaj z reliefno razgibanostjo, predvsem v hribovskih in
gorsko višinskih obmo!jih, onemogo!a druge intenzivnejše rabe,
- kraški zna!aj površja v ve!jem delu države, ki zaradi plitvosti in slabše
kakovosti tal pogojuje predvsem travniško rabo tal.
Iz grafikona 3 je razvidno, da so na obmo!ju kraških ob!in trajni travniki in pašniki v
letih 2006 in 2007 zavzemali dobrih 97% površin v ekološki pridelavi, v letu 2008 se je
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delež znižal za 31,58 odstotnih to!k in po letu 2009 ponovno porasel na 71,96% oz.
79,10% v letu 2010. Delež trajnih travnikov in pašnikov je bil v prvih dveh opazovanih
letih za skoraj 7 oz. dobrih 8 odstotnih to!k nad državnim deležem. Na državni ravni se
namre! delež trajnih travnikov in pašnikov zmanjšuje (iz 90,46% v letu 2006 na 82,32%
v letu 2010), pove!uje pa se delež njiv in vrtov. V letu 2006 so njive in vrtovi zavzemali
6,84% površin, leta 2010 pa 10,26%. Na obmo!ju Krasa se delež njiv in vrtov giblje
med 1,71% (leto 2007) in 2,95% (leta 2010). Manj kot odstotek površin v strukturi rabe
zemljiš!, tako na ravni Krasa kot Slovenije, pa zavzemajo vinogradi. Na Krasu je tudi
delež površin travniških in intenzivnih sadovnjakov pod odstotkom, izjema je leto 2009,
ko se delež dvigne na 1,17%. Na državni ravni se delež površin sadovnjakov,
intenzivnih in travniških, giblje med 1,98% v letu 2007 in 2,53% v letu 2009. Od leta
2008 pa na obmo!ju kraških ob!in pomemben delež v strukturi rabe zemljiš!
predstavljajo kmetijska zemljiš!a porasla z gozdnim drevjem. Njihov delež se iz
31,48% v letu 2008 zmanjša na 16,39% v letu 2010. Na državni ravni je delež precej
manjši in ravno tako v upadanju (4,94% leta 2008 in 3,07% leta 2009). Na državni ravni
je potrebno omeniti še površine namenjene olj!nikom, le-te predstavljajo manj kot
!etrtino odstotka, manj kot desetinko odstotka pa zavzemajo drevesnice, trsnice in
mati!njaki.
Grafikon 3: Struktura rabe kmetijskih zemljiš!, vklju!enih v kontrolo ekološkega
kmetovanja, na ravni kraških ob!in in Slovenije v obdobju 2006-2010
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Obmo!je kraških ob!in se tako zaradi specifi!nih naravnih razmer uvrš!a med obmo!ja
s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost, kar v veliki meri pogojuje izbor kultur ter
obseg in na!in pridelave. Ekološko kmetovanje je zato eden izmed najprimernejših
na!inov, saj je najbolj sonaravna oblika kmetovanja in ima za okolje pomembno
varovalno funkcijo. Obenem pa je spodbujanje razvoja ekološkega kmetovanja v skladu
z razvojnimi usmeritvami slovenske kmetijske politike in seveda z vse bolj ekološko
usmerjenostjo agrarne politike EU (Lampi!, 2005, str. 210). Iz strukture rabe zemljiš! je
tako razvidno, da prevladuje usmeritev v živinorejo, predvsem rejo drobnice, za katero
so naravni pogoji ugodnejši kot za govedorejo. Kmetijska dejavnost pa ima obenem tudi
izredno pomembno funkcijo v vzdrževanju poseljenosti podeželja ter ohranjanju kraške
pokrajine in rastlinske ter živalske raznovrstnosti.
%

Kazalnik blaginje: osnova za dohodnino na prebivalca (ekonomska komponenta)

Na obmo!ju obravnavanih štirih kraških ob!in se vrednost osnove za dohodnino na
prebivalca (glej Prilogo 4 in Grafikon 4) za obdobje 2004-2009 stalno pove!uje,
najnižjo vrednost v višini 6.799 € doseže ob!ina Hrpelje-Kozina v letu 2004, najvišjo pa
ob!ina Diva!a v letu 2008, in sicer 9.787 €. Kazalnik na ravni vseh štirih kraških ob!in
skupaj je v obravnavanem obdobju nad vrednostjo na ravni Slovenije. Najvišje
vrednosti osnove za dohodnino na prebivalca so v ob!ini Sežana (med 8.106 € leta 2004
in 8.924 € v letu 2007), izjema sta leti 2008 in 2009, ko sta najvišji vrednosti (9.787 €
za leto 2008 in 9.773 € za leto 2009) doseženi v ob!ini Diva!a. Najnižje vrednosti v
celotnem obravnavanem obdobju se nanašajo na ob!ino Hrpelje-Kozina, in sicer se
gibljejo med 6.799 € v letu 2004 in 8.958 € v letu 2008, pri !emer se razlika v
primerjavi z vrednostjo na nacionalni ravni med leti 2006 in 2008 zmanjšuje, v letu
2009 pa ponovno nekoliko poraste glede na leto 2008.

36

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

Grafikon 4: Osnova za dohodnino na prebivalca (v €) v obdobju 2004-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Za kazalnik osnove za dohodnino na prebivalca je bil izra!unan tudi indeks (glej Prilogo
4 in Grafikon 5), pri !emer je osnova vrednost kazalnika na ravni Slovenije (SLO=100)
v posameznem letu obravnave. Vrednost indeksa osnove za dohodnino na prebivalca
znaša na obmo!ju obravnavanih štirih kraških ob!in povsod ve! kot 90. V ob!inah
Diva!a in Sežana so vrednosti indeksa v obravnavanem obdobju nad 100, v ob!ini
Komen pa so vrednosti nad 100 le v obdobju 2004-2007, v zadnjih dveh letih pa le
nekaj stotink indeksne to!ke pod 100. V ob!ini Hrpelje-Kozina je vrednost indeksa v
opazovanem obdobju pod 100 in le leti 2007 in 2008 zaznamuje rast vrednosti indeksa
in tako leta 2008 preseže vrednost 95. Izjema sta leti 2006, ko je zabeležen rahel upad
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za 0,35 indeksnih to!k in leto 2009, ko je zabeležen upad za 0,61 indeksnih to!k v
primerjavi s predhodnim letom.
Najvišjo osnovo za dohodnino na prebivalca na indeksni ravni je imela v obdobju 20042007 ob!ina Sežana, le-ta pa se zmanjšuje, od 111,26 v letu 2004 na 105,35 v letu 2007,
kar predstavlja upad za 5,91 indeksnih to!k. Tudi za ob!ino Komen (2,38 indeksnih
to!k) in za vse štiri kraške ob!ine (2,57 indeksnih to!k) je zna!ilen trend rahlejšega
upadanja indeksne vrednosti. Na ravni vseh štirih kraških ob!in je izjema le leto 2008,
ko se vrednost indeksa pove!a za 1,22 indeksnih to!k v primerjavi s predhodnim letom
in se tako trend obrne navzgor. Razlika med ob!ino z najvišjo (Sežana - 111,26 v letu
2004) in najnižjo (Hrpelje-Kozina – 92,95 v letu 2006) vrednostjo je 18,31 indeksnih
to!k. Osnova za dohodnino na prebivalca se je relativno najbolj pove!ala v ob!ini
Diva!a (4,11 indeksnih to!k), najbolj zmanjšala pa v ob!ini Sežana (7,66 indeksnih
to!k).
Grafikon 5: Osnova za dohodnino na prebivalca (indeks) v obdobju 2004-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Razlike v osnovi za dohodnino na prebivalca niso velike, kar je predvsem posledica
pla!ne politike, s katero se skuša uravnavati pla!na nesorazmerja. Do razlik med
ob!inami pa prihaja predvsem zaradi razli!ne gospodarske strukture, izobrazbene
strukture zaposlenih in posledi!no splošne razvitosti. (Pe!ar, 2008, str. 83) Potrebno je
upoštevati tudi dnevno delovno migracijo med ob!inami, pri !emer prihaja do
prelivanja dohodka med ob!inami ter dohodke iz zaposlitve v Italiji, ki pa nastajajo
ve!inoma v okviru t.i. sive ekonomije in niso zajeti v obravnavani kazalnik.
38

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

%
Kazalnik blaginje: število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem
zdravstvenem varstvu (socialna komponenta)
Na obmo!ju obravnavanih kraških ob!in je zunajbolnišni!no zdravstveno varstvo
urejeno v okviru Zdravstvenega doma Sežana. Zdravstveni dom Sežana (Letno poro!ilo
2008, 2009, str. 31) je neprofitni javni zavod, vklju!en v javno zdravstveno mrežo.
Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Sežani
ter v petih zdravstvenih enotah, ki so razvidne iz spodnje preglednice in razvrš!ene po
posameznih ob!inah.
Preglednica 5: Javni zavod Zdravstveni dom Sežana z zdravstvenimi enotami po
posameznih ob!inah
Ob ina
Diva!a

Lokacija zdravstvene enote
Skupno število enot
Zdravstvena postaja Diva!a
2
Ambulanta Senože!e
Hrpelje-Kozina
Zdravstvena postaja Hrpelje
1
Komen
Zdravstvena postaja Komen
1
Sežana
Zdravsteni
dom
Sežana
2
Zdravstvena postaja Dutovlje
Skupaj
6
Vir: Letno poro!ilo 2008, 2009, str. 31
Za delovanje zavoda skrbijo štiri kraške ob!ine ustanoviteljice, ki po teritorialnem
principu sofinancirajo njegovo delovanje (Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Sežana, 1997). Gravitacijsko obmo!je zdravstvenega doma tako obsega ve! ob!in, s
!imer je dosežena optimizacija vseh virov in obenem zagotovljena primerna krajevna
dostopnost.
V Zdravstvenem domu Sežana (Zdravstveni dom Sežana, 2011) je na primarni ravni
organizirana dejavnost splošne medicine (splošna ambulanta), zdravstveno varstvo
predšolskih otrok (otroški dispanzer), zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
(šolski dispanzer), zdravstveno varstvo žensk (dispanzer za žene), dejavnost medicine
dela, prometa in športa (dispanzer medicine dela, prometa in športa), zobozdravstveno
dejavnost (zobna ambulanta za odrasle in zobna ambulanta za šolarje in mladino),
patronažno zdravstveno dejavnost (patronažna služba), dežurna služba in nujna
medicinska pomo! (NMP). V vseh štirih zdravstvenih postajah in v Senože!ah deluje
splošna ambulanta in patronažna služba, v zdravstveni postaji Diva!a, Dutovlje in
Komen deluje tudi zobna ambulanta za odrasle ter zobna ambulanta za šolarje in
mladino, v zdravstveni postaji Hrpelje pa le zobna ambulanta za šolarje in mladino.
V Zdravstvenem domu Sežana je na sekundarni in terciarni ravni organizirana naslednja
ambulantno specialisti!na dejavnost: psihiatri!na ambulanta, center za zdravljenje
odvisnosti, diabetološka ambulanta, ortopedska ambulanta za odrasle, ortopedska
ambulanta za otroke, kirurško-urološka ambulanta ter dispanzer za mentalno zdravje.
V obravnavo je vklju!eno obdobje od leta 2004 do 2010, pri !emer se pridobljeni
podatki nanašajo le na redno zaposlene zdravnike/ce na primarni ravni v okviru
Zdravstvenega doma Sežana. Zdravniki/ce na sekundarni in terciarni ravni so ve!inoma
zaposleni kot zunanji sodelavci na podlagi pogodb o sodelovanju ali podjemnih pogodb,
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zato podatki o opravljenih delovnih urah za le-te niso dostopni in posledi!no niso
vklju!eni v obravnavo. Podatki na ravni Slovenije so dostopni le za obdobje 2005-2009,
za katerega so izra!unane tudi vrednosti indeksa.
Grafikon 6: Število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem
varstvu v obdobju 2004-2010
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije. Statisti!ni letopis Republike Slovenije, 2011
Arhiv Zdravstvenega doma Sežana, 2011
Število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu (glej
Prilogo 5 in Grafikon 6) se na obmo!ju kraških ob!in v obdobju 2004-2010 rahlo
pove!uje, izjema je leto 2008, ko je zabeleženo manjše znižanje. Najnižja vrednost
(468,30 preb/zdravnika) je bila dosežena v ob!ini Sežana leta 2004, najvišja (1.019,44
preb/zdravnika) pa v ob!ini Komen leta 2008. Kazalnik na ravni vseh štirih kraških
ob!in skupaj je v obravnavanem obdobju skoraj za polovico nižji od vrednosti na ravni
Slovenije in se giblje od 596,06 preb/zdravnika v letu 2004 in 655,16 preb/zdravnika v
letu 2007. Najvišje število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem
varstvu je v ob!ini Komen (med 806 preb/zdravnika leta 2004 in 1.019,44
preb/zdravnika v letu 2008), izjema je leto 2004, ko je bila najvišja vrednost (961,21
preb/zdravnika) dosežena v ob!ini Diva!a. Najnižje vrednosti v celotnem
obravnavanem obdobju se nanašajo na ob!ino Sežana, in sicer se gibljejo med 468,30
preb/zdravnika v letu 2004 in 548,36 preb/zdravnika v letu 2008. Vrednosti kazalnika
na ravni Slovenije v obdobju 2005-2009 dosegajo ve! kot 1.260 preb/zdravnika,
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najvišja vrednost je bila dosežena leta 2008 (1.343,76 preb/zdravnika), najnižja pa leta
2004 (1.269,10 preb/zdravnika).
Za kazalnik števila prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu
je bil izra!unan tudi indeks (glej Prilogo 6 in Grafikon 7), pri !emer je osnova vrednost
kazalnika na ravni Slovenije (SLO=100) v posameznem letu obravnave za obdobje
2005-2009. Vrednost indeksa znaša na obmo!ju obravnavanih štirih kraških ob!in
okrog 50. Ob!ine Diva!a, Hrpelje-Kozina in Komen imajo v celotnem obdobju vrednost
indeksa višjo kot je na ravni vseh štirih kraških ob!in skupaj, izjema je le leto 2008, ko
je vrednost indeksa za ob!ino Hrpelje-Kozina nižja in znaša 42,85. Najvišje indeksne
vrednosti so dosežene v ob!ini Komen, in sicer 76,43 v letu 2009, najnižje pa v ob!ini
Sežana (46,37 leta 2006).
V celotnem obravnavanem obdobju so najvišje vrednosti indeksa v ob!ini Komen, kjer
se vrednost indeksa med leti 2005 (73,95) in 2007 (65,16) zniža za 8,79 indeksnih to!k,
zadnji dve leti pa ponovno raste in se v letu 2009 (76,43) pove!a za 0,57 indeksnih to!k
v primerjavi s predhodnim letom (75,86). Vrednosti indeksa nad 60 zaznamuje ob!ino
Diva!a, kjer je med letoma 2005 in 2006 najve!ji upad, in sicer za 5,88 indeksnih to!k,
za obdobje med 2007 in 2009 pa se vrednost indeksa giblje med 62 in 63. Nekoliko
nižje vrednosti indeksa so v ob!ini Hrpelje-Kozina, in sicer med 42,85 v letu 2008 in 65
v letu 2005. Najnižje vrednosti indeksa pa so v opazovanem obdobju dosežene v ob!ini
Sežana, in sicer najve! do 41,02 v letu 2007, najnižja vrednost je bila dosežena v letu
2006, in sicer 37,37.
Razlika med ob!ino z najvišjo (Komen – 76,43 v letu 2009) in najnižjo (Sežana – 37,37
v letu 2006) indeksno vrednostjo je 39,06 indeksnih to!k. Odstopanje v vrednosti
indeksa števila prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu na
ravni posamezne ob!ine je najve!je v ob!ini Hrpelje-Kozina (22,16 indeksnih to!k),
najmanjše pa v ob!ini Sežana (3,20 indeksnih to!k).
Iz navedenih podatkov je tako razvidno, da prihaja do zelo velikih odstopanj v
primerjavi s ciljno vrednostjo. Ob tem je potrebno poudariti, da so v analiti!no
obravnavo vklju!eni samo redno zaposleni zdravniki/ce na primarni ravni, zato je
število zdravnikov, izra!unano iz števila opravljenih delovnih ur nižje, vrednosti
izbranega kazalnika pa posledi!no nekoliko višje. Poleg tega pa je potrebno izpostaviti
tudi dejstvo, da so le na lokaciji v Sežani, kjer je sedež zdravstvenega doma,
organizirane poleg splošne ambulantne dejavnosti tudi druge specialisti!ne dejavnosti
primarne ravni. Le-teh se poslužujejo prebivalci vseh štirih kraških ob!in in ne samo
prebivalci ob!ine Sežana, na podlagi katerih števila je izra!unana vrednost kazalnika,
zato so tudi njegove vrednosti v ob!ini Sežana najnižje. Tudi pri ostalih vrednostih
kazalnika za posamezne ob!ine prihaja do t.i. lokacijske anomalije, saj se storitev v
posameznih zdravstvenih postajah poslužujejo tudi prebivalci drugih ob!in, tak primer
je npr. zdravstvena postaja Dutovlje, na katero gravitira precej prebivalcev ob!ine
Komen. Vrednost kazalnika je torej izra!unana glede na število prebivalcev ob!ine, v
kateri se zdravstvena enota nahaja. Ob vsem tem pa je potrebno poleg dostopnosti
upoštevati tudi na!elo svobodne izbire zdravnika/ce. Vrednosti kazalnika torej ne
odražajo povsem dejanskega stanja in se jih lahko uporabi le za grobo oceno.
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Grafikon 7: Število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem
varstvu (indeks) v obdobju 2005-2009
90,00

Št. preb/zdravnika-indeks (SLO=100)

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
2005

20,00

2006
2007

10,00

2008
2009

0,00
Diva!a

Hrpelje-Kozina

Komen

Sežana

Kraške ob!ine
skupaj

Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije. Statisti!ni letopis Republike Slovenije, 2011
Arhiv Zdravstvenega doma Sežana, 2011
Slovenija se že vrsto let soo!a tudi s pomanjkanjem klju!nih profilov zdravstvenega
osebja, v prvi vrsti zdravnikov, zobozdravnikov in medicinskih sester z visoko- in
višješolsko izobrazbo. S približno 240 zdravnikov na 100.000 prebivalcev je Slovenija
še vedno na repu držav Evropske unije. (Zdravje v Sloveniji, 2010, str. 108) V nekatere
kraje je zdravnike težko pritegniti in tam je dostopnost zdravstvene službe za prebivalce
slabša. Delno destimulativno vlogo ima v sedanjem trenutku tudi dosedanji na!in
pla!evanja izvajalcev. (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 20082013, 2008) V letu 2010 so bili sprejeti nekateri ukrepi (Poro!ilo o razvoju 2011, 2011,
str. 166) za pove!anje priliva tujih zdravnikov9 in pove!an vpis na medicinski fakulteti
v Ljubljani in Mariboru za dodatnih 30 študijskih mest v študijskem letu 2011/2012,
pozitiven u!inek pa bo verjetno imel tudi visok dvig pla! zdravnikov v javnem sektorju
v zadnjih letih.

9

Sprejet je bil nov Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, ki skrajšuje postopek za priznavanje
kvalifikacije pridobljene v eni izmed držav, ki ni !lanica EU, Evropske gospodarske skupnosti ali
Švicarske konfederacije. (Poro!ilo o razvoju 2011, 2011, str. 166)
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Tudi na obmo!ju Krasa se soo!ajo s podobnimi problemi. V Zdravstvenem domu
Sežana je glede na starostno strukturo zaposlenih že polovica zdravnikov dosegla
starostno mejo, ko bi se dežurstvu lahko odpovedali, nekaj pa tudi že upokojilo. Na
ra!un visoke starostne strukture zaposlenih je veliko dopustov in s tem odsotnosti.
Zaradi pomanjkanja zdravnikov oziroma zaradi premajhnega obsega dela za polno
zaposlitev delavcev dolo!enega profila, imajo z nekaterimi zunanjimi sodelavci
sklenjene podjemne pogodbe ali pogodbe o sodelovanju. (Letno poro!ilo 2008, 2009)
%
Kazalnik ravnovesja in skromnosti: koli!ina komunalnih odpadkov na
prebivalca (okoljska komponenta)
Na obmo!ju obravnavanih kraških ob!in izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi
odpadki Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana (v nadaljevanju KSP). V
obravnavo je vklju!eno obdobje zbiranja komunalnih odpadkov od leta 2005 do leta
2010, z aprilom leta 2004 je namre! za!ela delovati tehtnica, zato so podatki o koli!inah
na letni ravni od leta 2005 realnejši, pred uvedbo tehtanja pa so koli!ine zbranih
odpadkov temeljile le na ocenah.
Letne koli!ine zbranih komunalnih odpadkov (glej Prilogo 7) se od leta 2005 do leta
2008 ve!inoma stalno pove!ujejo, in sicer od 8.925.238 kg zbranih v letu 2005 do
9.339.231 kg v letu 2008. V obdobju 2005-2008 se je tako koli!ina zbranih komunalnih
odpadkov pove!ala za 4,43 odstotne to!ke. V letu 2009 in 2010 pa se skupne koli!ine
zbranih komunalnih odpadkov zmanjšujejo, leta 2010 je bilo tako zbranih 8.100.775 kg
komunalnih odpadkov, kar predstavlja 13,26 odstotnih to!k manj kot leta 2008.
Letne koli!ine zbranih komunalnih odpadkov prera!unane na prebivalca (glej Grafikon
8), pri !emer je upoštevano stanje prebivalcev na dan 31. december posameznega leta,
se na obmo!ju Krasa gibljejo med 392,53 kg/preb v letu 2006 in 330,71 kg/preb v letu
2010. V vseh štirih kraških ob!inah se koli!ine komunalnih odpadkov na prebivalca
pove!ujejo v letih 2005 in 2006, v letu 2007 je zaznati rahel upad, leto 2008 pa
zaznamuje ponovno rast, po letu 2009 pa se letne koli!ine komunalnih odpadkov na
prebivalca zmanjšujejo. Najnižje vrednosti odpadejo na prebivalce ob!ine Komen, kjer
najvišjo vrednost dosežejo v letu 2008, in sicer 279,88 kg/preb ter najnižjo, 238,85
kg/preb, v letu 2010. Sledi ob!ina Diva!a, kjer letno zberejo na posameznega prebivalca
ob!ine 327,85 kg (v letu 2008) oz. 281,95 kg (v letu 2010) komunalnih odpadkov. V
ob!ini Hrpelje-Kozina v celotnem obravnavanem obdobju zberejo ve! kot 300 kg
komunalnih odpadkov/preb letno. Najvišja vrednost je bila dosežena leta 2008, in sicer
425,10 kg/preb, najnižja pa 355,98 kg/preb leta 2010. V ob!ini Sežana je bila najvišja
vrednost letnih koli!in komunalnih odpadkov na prebivalca dosežena v letu 2006
(441,14 kg/preb), najnižja pa 362,32 kg/preb v letu 2010. Podoben trend v gibanju
nastalih koli!in komunalnih odpadkov na prebivalca je zaznati tudi na ravni Slovenije,
kjer pa so letne koli!ine na prebivalca med letom 2005 (422 kg/preb) in letom 2008
stalno v porastu (453 kg/preb) in šele leta 2009 (449 kg/preb) upadejo za 4 kg/preb v
primerjavi s predhodnim letom. Ve!inoma so koli!ine nastalih komunalnih odpadkov na
prebivalca v kraških ob!inah pod slovenskim povpre!jem, izjema je le ob!ina Sežana,
kjer sta vrednosti v letih 2005 in 2006 nekoliko nad vrednostmi, ki se nanašajo na
Slovenijo, in sicer za 7,94 kg/preb oz. 10,14 kg/preb. V letu 2010 so prebivalci Krasa
ustvarili 27,56 kg/preb komunalnih odpadkov mese!no oz. 0,91 kg/preb dnevno.
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Grafikon 8: Letna koli!ina komunalnih odpadkov na prebivalca v obdobju 20052010
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Kazalci okolja v Sloveniji, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Na obmo!ju Krasa je uvedeno lo!eno zbiranje odpadkov, njihove koli!ine se v
obravnavanem obdobju letno pove!ujejo, kar je potrebno pripisati tudi vsakoletnemu
pove!anju števila ekoloških otokov in s tem njihovega približevanja prebivalcem. Na
ekoloških otokih se zbirajo papir, steklo, plastenke, plasti!na embalaža, plo!evinke, bio
odpadki. V obdobju 2005-2010 (glej Prilogo 8 in Grafikon 9) med lo!eno zbranimi
frakcijami prevladujejo zbrane koli!ine papirja, kar predstavlja skoraj polovico vseh
koli!in lo!eno zbranih frakcij, nato sledi plasti!na embalaža, ki predstavlja !etrtino
koli!in, dobrih 20% predstavlja steklo, 3% predstavljajo plo!evinke in dobra 2% bio
odpadki, katerih zbiranje je bilo uvedeno šele marca 2010.
Ob pri!etku opremljanja naselij z ekološkimi otoki je bil upoštevan normativ države, ki
pravi 1 ekološki otok na 500 prebivalcev. Izkušnje, struktura naselij ter pripombe
uporabnikov – gospodinjstev, pa so dokazali, da to merilo ni ustrezno. Namre! po tem
merilu je na en ekološki otok gravitiralo tudi po ve! vasi. Z namenom pove!anja koli!in
lo!eno zbranih odpadkov je bilo potrebno število ekoloških otokov pove!ati in jih
ljudem !im bolj približati. V sodelovanju z ob!inami se stalno širi mreža ekoloških
otokov, s !imer je bil presežen državni normativ. Na obmo!ju Krasa je tako na približno
69 prebivalcev en ekološki otok. (Letno poro!ilo 2010, 2011) Na KSP ugotavljajo, da
so prebivalci spoznali, da eko otoki niso nebodiga treba, ampak da jih je dobro imeti
blizu ( i!, 2011).
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Grafikon 9: Koli!ine lo!eno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na obmo!ju
kraških ob!in v obdobju 2005-2010 v kilogramih
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Vir: Arhiv Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, 2011
S pove!evanjem koli!in lo!eno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki so bili oddani
v predelavo oz. varno odstranitev, se tako zmanjšujejo koli!ine odloženega ostanka
komunalnih odpadkov na odlagališ!u za nenevarne odpadke na lokaciji Centra za
ravnanje z odpadki Sežana ob cesti Sežana-Vrhovlje. Odlagališ!e za nenevarne odpadke
ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje do konca leta 2015. Nanj dnevno pripeljejo
25 ton odpadkov. Leta 2005 je bilo na odlagališ!e odloženih 87,03% zbranih
komunalnih odpadkov, leta 2010 pa se je delež zmanjšal na 58,87% (glej Prilogo 9 in
Grafikon 10). Za leto 2011 so si zastavili cilj odložiti le polovico zbranih komunalnih
odpadkov. (Arhiv Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, 2011)
Kosovni in nevarni odpadki se zbirajo v okviru akcij zbiranja kosovnih oz. nevarnih
odpadkov po naseljih. Kosovni in nevarni odpadki pa se zbirajo tudi v zbirnem centru
za individualni dovoz odpadkov v okviru Centra za ravnanje z odpadki Sežana (ob
Odlagališ!u nenevarnih komunalnih odpadkov Sežana, ob cesti Sežana-Vrhovlje),
Zbirnem centru Komen in Zbirnem centru Hrpelje-Kozina. V izgradnji je tudi zbirni
center Diva!a. (Letno poro!ilo 2009, 2010)
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Grafikon 10: Delež odloženega ostanka komunalnih odpadkov v obdobju 20052010 na obmo!ju kraških ob!in
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Vir: Arhiv Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, 2011
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Kazalnik ravnovesja in skromnosti: bruto doma!i izdatki za raziskovalnorazvojno dejavnost v poslovnem sektorju na raziskovalca (ekonomska komponenta)
Po podatkih Statisti!nega urada Republike Slovenije se na obmo!ju Krasa bruto doma!i
izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem sektorju nanašajo le na ob!ini
Sežana (obdobje 2004-2009) in Hrpelje-Kozina (le za leto 2009). V ob!inah Diva!a in
Komen pojava ni (glej Prilogo 10 in Grafikon 11). V ob!ini Sežana se obseg BIRR v
poslovnem sektorju v obdobju 2004-2009 stalno pove!uje, in sicer od 489.000 € leta
2004, ko je bila dosežena najnižja vrednost, do 1,64 mio € v letu 2009, kar je tudi
najvišja vrednost in predstavlja ve! kot trikratno pove!anje glede na izhodiš!no leto
obravnave. V ob!ini Hrpelje-Kozina je leta 2009 znašala vrednost BIRR v poslovnem
sektorju 1,57 mio €. Tudi skupno za obmo!je Krasa velja, da se v obravnavanem
obdobju pove!ujejo BIRR v poslovnem sektorju in tako je bila v letu 2009 dosežena
vrednost 3,21 mio €. Navedeno potrjuje dejstvo, da se ve!ina gospodarskih subjektov
nahaja prav v mestu Sežana, ki je bilo pred uvedbo reforme lokalne samouprave v letu
1994 ob!insko središ!e takratne enotne ob!ine Sežana, ki se je nato razdelila na štiri
ob!ine: Diva!a, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. V mestu Sežana je bila v zadnjih
letih zgrajena Poslovna cona Sežana-zahod na obmo!ju jugozahodno od terminala in
Partizanske ceste, leta 2006 je za!el delovati Poslovno inovacijski center – PIC Sežana.
PIC Sežana predstavlja nadgradnjo podjetniškega inkubatorja z novo vsebino. Novi
center je po vsebini mešanica tehnološkega inkubatorja, inovacijskega centra in
pospeševalca internacionalizacije (Poslovno inovacijski center Sežana, 2011). V na!rtu
je tudi vzpostavitev eko poslovne cone Sežana, za katero je bila v letu 2011 izdelana
študija predizvedljivosti, ki je izmed dveh predlaganih lokacij dolo!ila kot primernejšo
lokacijo za pozidavo cono Sežana-jug, ki se nahaja južno od železniške postaje, druga
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lokacija je bila Sežana-severozahod (Eko poslovna cona Sežana, 2011). V Hrpeljah pa
od oktobra 2006 deluje Obrtno-industrijska cona Hrpelje, ki nudi vrsto potencialnih
možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti.
Grafikon 11: Bruto doma!i izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v
poslovnem sektorju (v 1.000 €) v obdobju 2004-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Vrednost BIRR v poslovnem sektorju na nacionalni ravni v obdobju 2003-2009 tudi
zaznamuje trend rasti, izjema je le leto 2005, ko je zabeležen rahel upad. Na nacionalni
ravni se v poslovnem sektorju za R-R dejavnost nameni od 204 mio € v letu 2003 do
424 mio € v letu 2009, kar predstavlja enkratno pove!anje v primerjavi z izhodiš!nim
letom obravnave. Za primerjavo je na nacionalni ravni izdelan izra!un, iz katerega je
razviden delež BIRR v poslovnem sektorju v strukturi BDP (glej Prilogo 10). Le-ta se
giblje od 0,81% leta 2003 do 1,2% leta 2009. Iz navedenega izhaja, da se pove!uje
obseg sredstev namenjen raziskavam in razvoju in tako prispeva k doseganju
zastavljenih ciljev v nacionalnih strateških dokumentih. Vlaganje v raziskave in razvoj
je v Sloveniji glede na delež sredstev BDP še vedno prenizko. Problem predstavlja
ob!utno zaostajanje na podro!ju inovacij v gospodarstvu, zastarelost raziskovalnorazvojne opreme, neizkoriš!enost možnosti pri prenosu znanja, rezultatov raziskav in
novih tehnologij iz javne raziskovalne sfere v gospodarsko izrabo, premajhen poudarek
na uporabnih raziskavah, premajhno sodelovanje med podjetji, kakor tudi med
gospodarsko, izobraževalno in raziskovalno sfero, šibko povpraševanje podjetij po
storitvah raziskovalnih institucij in podobno. (Vintar, 2003, str. 57)
Na državni ravni med vsemi zaposlenimi v R-R dejavnosti poslovnega sektorja (glej
Prilogo 11 in Grafikon 12) prevladujejo raziskovalci. V letu 2003 jih je bilo med
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zaposlenimi v tej dejavnosti 39,01%, njihov delež pa se stalno pove!uje in v letu 2008
je znašal 47%. V kraških ob!inah je delež raziskovalcev med zaposlenimi v R-R
dejavnosti poslovnega sektorja med leti 2004 in 2007 znašal 26,67%, v letu 2008 se je
pove!al na 65,22% in leta 2009 dosegel 69,23%, kar je za 23,02 odstotnih to!k ve! kot
na državni ravni. V letu 2009 je delež le-teh v ob!ini Sežana še višji, in sicer znaša
74,42%. Vzroke za porast deleža raziskovalcev je tako mogo!e pripisati za!etku
delovanja PIC Sežana in Visokošolskega središ!a Sežana. Za ob!ino Hrpelje-Kozina so
za leto 2009 prvi! dostopni statisti!ni podatki, iz katerih je razviden višji delež
raziskovalcev (59,09%) kot je na državni ravni.
Grafikon 12: Delež raziskovalcev med zaposlenimi v raziskovalno-razvojni
dejavnosti v poslovnem sektorju v obdobju 2003-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Na podlagi pridobljenih podatkov o BIRR v poslovnem sektorju in številu raziskovalcev
zaposlenih v R-R dejavnosti v poslovnem sektorju je bila izra!unana višina BIRR na
posameznega raziskovalca (glej Prilogo 12 in Grafikon 13). Na državni ravni se
vrednost kazalnika v obdobju 2004-2007 zmanjšuje, in sicer iz 132.540 € v letu 2004 na
103.220 € v letu 2007, leti 2008 in 2009 zaznamuje rahel porast na dobrih 114.000 €
BIRR na raziskovalca. V primeru ob!ine Sežana je v obdobju 2004-2007 trend ravno
obraten, višina BIRR na posameznega raziskovalca se pove!uje, in sicer iz 122.330 € v
letu 2004 na 153.410 € v letu 2007. Leto 2008 v ob!ini Sežana zaznamuje zelo velik
upad, ko je bilo le 34.470 € BIRR namenjenih za posameznega raziskovalca.
Naslednjega leta se je vrednost BIRR na posameznega raziskovalca pove!ala na 51.190
€. Takšna razlika je posledica dejstva, da se je v letu 2008 za skoraj osemkrat pove!alo
število raziskovalcev zaposlenih v R-R dejavnosti poslovnega sektorja v primerjavi s
prehodnimi leti, višina BIRR pa se je pove!ala le za dvakrat. V ob!ini Hrpelje-Kozina
je v letu 2009 znašala vrednost BIRR na posameznega raziskovalca 120.620 €, kar je
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nekoliko ve! kot na državni ravni. Vrednost BIRR na posameznega raziskovalca za vse
kraške ob!ine skupaj je bila v letu 2009 (71.250 €) za dobro tretjino manjša od
vrednosti na državni ravni (114.020 €).
Grafikon 13: Vrednost BIRR na posameznega raziskovalca (v 1.000 €) v
poslovnem sektorju v obdobju 2004-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije
Za kazalnik BIRR na posameznega raziskovalca v poslovnem sektorju je bil izra!unan
tudi indeks (glej Prilogo 12), pri !emer je osnova vrednost kazalnika na ravni Slovenije
(SLO=100) v posameznem letu obravnave. Vrednost indeksa BIRR na posameznega
raziskovalca v poslovnem sektorju se v ob!ini Sežana od leta 2004 (92,30) do leta 2007
(148,62) pove!a za 56,32 indeksnih to!k, leta 2008 pa vrednost indeksa mo!no upade in
znaša le 30,08, z letom 2009 se pove!a na 44,90. V ob!ini Hrpelje-Kozina v letu 2009
indeks doseže vrednost 105,78. Vrednost indeksa za obe ob!ini skupaj v letu 2009 znaša
66,49. Iz navedenega tako izhaja, da se na obmo!ju vseh kraških ob!in skupaj namenja
manj sredstev na raziskovalca kot na državni ravni.
Sredstva za raziskave in razvoj v poslovnem sektorju ve!inoma zagotavljajo (glej
Grafikon 14) sama podjetja v višini ve! kot 70%, preostalo država, le nekaj % pa je tudi
sredstev iz tujine. V primeru ob!ine Hrpelje-Kozina skoraj dve tretjini (68%) sredstev
za R-R namenjajo podjetja, tretjino (32%) pa država. V ob!ini Sežana podjetja
financirajo R-R dejavnost skoraj v treh !etrtinah (74%), 24% prispeva država, preostala
2% sredstev so v letu 2009 prejeli iz tujine. Pri sredstvih države je potrebno poudariti,
da je izmed 393.000 € bilo 122.000 € (oz. 31%) namenjenih za t.i. splošni univerzitetni
fond oz. SUF, ki vklju!uje kritje stroškov znanstvenega in raziskovalnega dela in delo
visokošolskih u!iteljev na podiplomski ravni. V prostorih PIC Sežana so z letom 2006
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za!eli izvajati študijske programe Visokošolskega središ!a Sežana. Leta 2004 je namre!
Ob!ina Sežana ustanovila Visokošolsko središ!e Sežana. V študijskem letu 2010/2011
(Visokošolsko središ!e Sežana, 2011) so izvajali štiri študijske programe, in sicer
visokošolski strokovni program "Ra!unalništvo in informatika" ter "Poslovni sistemi v
turizmu", višješolski program "Oblikovanje materialov" in "Fotografija". V navedene
programe je bilo vpisanih 340 študentk in študentov. Na ravni Slovenije pa je delež
zagotavljanja sredstev za R-R dejavnost s strani podjetij še višji, in sicer 84%, država
zagotavlja 12%, 4% sredstev pa prihaja iz tujine na podlagi odobrenih projektov.
Zasebne nepridobitne institucije pa v letu 2009 niso sofinancirale R-R dejavnosti v
poslovnem sektorju. V primerjavi z letom 2008 so se v letu 2009 sredstva za R-R
dejavnost, ki so jih namenila podjetja zmanjšala zaradi neugodnih gospodarskih razmer
(za 6,92 odstotnih to!k), pove!ala pa sredstva države (za 6,12 odstotnih to!k) in tujine
(za 0,80 indeksnih to!k). Na realno pove!anje izdatkov državnega sektorja za R-R
dejavnost so vplivali ukrepi vlade za izboljšanje konkuren!nosti v letu 2009, kar se
odraža v njegovem ve!jem deležu v strukturi financiranja izdatkov za R-R dejavnost
(Poro!ilo o razvoju 2011, 2011).
Grafikon 14: Viri financiranja bruto doma!ih izdatkov za raziskovalno-razvojno
dejavnost v poslovnem sektorju v letu 2009 za ob!ino Hrpelje-Kozina in Sežana,
kraške ob!ine skupaj in za Slovenijo
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
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%
Kazalnik ravnovesja in skromnosti: skupni prirast prebivalstva na 1000
prebivalcev (socialna komponenta)
Obmo!je Krasa v obravnavanem obdobju 2000-2009 zaznamuje negativna naravna rast
(glej Prilogo 13 in Grafikon 15), ki je bila leta 2002 najnižja, in sicer -4,2 na 1000
prebivalcev (v nadaljevanju se vse navedene vrednosti nanašajo na 1000 prebivalcev),
na ravni Slovenije -0,6, in se nato v naslednjih letih po!asi zvišuje in le leta 2008 doseže
pozitivno raven (1,8). Posamezne kraške ob!ine imajo sliko naravne rasti prebivalstva
še manj ugodno. V vseh štirih obravnavanih ob!inah je bila naravna rast do vklju!eno
leta 2007 negativna in se je gibala med -2 in -7, kar je krepko pod vrednostmi na
nacionalni ravni, šele leta 2008 je bila pozitivna, z letom 2009 pa ponovno upada in v
ob!ini Komen in Sežana je tako naravna rast ponovno negativna. Najve!ja nihanja
naravne rasti so zabeležena v ob!ini Diva!a, kjer je bila leta 2005 dosežena najnižja
vrednost, in sicer -9,6, tri leta kasneje pa je bila naravna rast pozitivna in je znašala 4,7,
ki pa je že z naslednjim letom 2009 upadla na 2,9. Gibanje naravne rasti na ravni
Slovenije pa je v razponu med -1,1 in 1,7, po letu 2006 državo zaznamuje pozitivna
naravna rast. Že v nekaj letih pa lahko spet pri!akujemo negativni naravni prirast, ne
samo zaradi manjšega števila rojstev, ampak tudi zaradi porasta števila umrlih (Pe!ar,
2008, str. 11).
Grafikon 15: Naravni prirast na 1000 prebivalcev v obdobju 2000-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
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Selitveni prirast pa izkazuje ravno obratno sliko kot naravni prirast (glej Prilogo 13 in
Grafikon 16). V nadaljevanju prikazani podatki vklju!ujejo tako selitve med ob!inami
kot tudi selitve s tujino. Obravnavano obmo!je ve!inoma zaznamuje pozitivna selitvena
rast, izjema je leto 2004, ko je v vseh kraških ob!inah zaznana negativna selitvena rast.
Vzroke za tak upad je zagotovo potrebno iskati v posledicah vstopa Slovenije v
Evropsko unijo in s tem novih, predvsem ostrejših pogojev za zaposlovanje tujcev. Tudi
v primeru selitvenega prirasta so najve!ja nihanja dinamike v ob!ini Diva!a. Najnižja
vrednost selitvenega prirasta je bila v ob!ini Diva!a leta 2009, in sicer -10,1, najvišja pa
21,5 v letu 2006. Najmanjša razlika med najvišjo (8 v letu 2009) in najnižjo (-6,1 v letu
2004) vrednostjo selitvenega prirasta je v ob!ini Komen. V ob!ini Sežana so leta 2008
zabeležili najvišji selitveni prirast, in sicer 26,8, najnižjega pa v ob!ini Diva!a leta
2009, in sicer -10,1.
Grafikon 16: Selitveni prirast na 1000 prebivalcev v obdobju 2000-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
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Na državni ravni je selitveni prirast obravnavanega obdobja pozitiven in se giblje med
0,9 (leta 2002) in 9,2 (leta 2008). V obdobju 2005-2008 je v stalnem porastu. Povezan
je bil z visoko gospodarsko rastjo po vstopu Slovenije v EU v letu 2004, in še bolj v letu
2007, ko je za!elo primanjkovati dolo!enih doma!ih poklicnih profilov, zlasti
gradbenih, in so podjetja vse pogosteje najemala tuje delavce, tako da se je njihovo
število v tem !asu podvojilo. Vzrok pove!anega priseljevanja v letu 2008 pa je bil tudi
pristop Slovenije k Schengenskemu sporazumu. (Poro!ilo o razvoju 2010, 2010, str.
55). Selitveni prirast pa se je za!el zlasti v drugem !etrtletju 2009 in še pospešeno v letu
2010 zmanjševati zaradi poslabšanih gospodarskih razmer, ki so zaustavile
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zaposlovanje tujcev, poleg tega pa tudi zaradi zaostrenih pogojev pridobivanja dovoljenj
za bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki jih je v tem !asu sprejela Vlada Republike
Slovenije (Poro!ilo o razvoju 2011, 2011, str. 194).
Ve!inoma je selitveni prirast na obmo!ju Krasa višji od selitvenega prirasta na državni
ravni. Pred desetletji so bile lokalne selitve usmerjene v glavnem iz vasi v mesta, v
novejšem obdobju pa prevladuje obratna smer, ki ima za posledico urbanizacijo ali
suburbanizacijo podeželja (Kras. Trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008, str. 223). K
temu pojavu poleg samega lokalnega kraškega prebivalstva znotraj lokalnih in
medob!inskih selitev v zadnjih letih prispevajo tudi prebivalci iz osrednje Slovenije kot
del medregijskih selitvenih tokov. Obmo!je Krasa je namre! zelo priljubljena
destinacija za t.i. vikendaše, ki so sicer z nakupom propadajo!ega stavbnega fonda v
veliko primerih prispevali k obnovi in ohranitvi kraške kulturne dediš!ine, k samemu
prirastu prebivalstva pa bistveno ne prispevajo.
Glede priseljenih iz tujine pa je potrebno izpostaviti, da so po letu 1991 priselitve iz
tujine šibkejše kot na ravni cele države. Priseljevanje je tako ve!inoma usmerjeno v
manjše število urbanih središ!. (Kras. Trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008, str. 223)
Izstopata zlasti Sežana in Diva!a, ki imata zaradi svoje obmejne lege in funkcije
železniških središ! ter dejavnosti gradbeništva najve! priseljenih iz tujine. V zadnjih
nekaj letih pa je v Lokvi, Sežani in deloma tudi Diva!i zaznati pojav priseljevanja iz
Italije, ne samo etni!no slovenskega prebivalstva, temve! tudi italijanskega
prebivalstva. Razlogi so predvsem v nižjih cenah nepremi!nin in umiku iz urbanega
tržaškega obmo!ja. Zaradi bližine delovnih mest v tržaški urbani aglomeraciji pa je
kraško obmejno obmo!je zelo privla!no, po drugi strani pa postajajo kraška naselja t.i.
spalna naselja mesta Trst.
Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na dolo!enem obmo!ju v koledarskem letu
predstavlja skupni prirast prebivalstva. V prvi polovici obravnavanega obdobja je
skupni prirast (glej Prilogo 13 in Grafikon 17) pozitiven in se giblje med 0,3 in 3,5, leto
2004 zaznamuje velik upad (-6,9), v preostalem drugem delu obdobja obravnave pa je
skupni prirast ve!inoma ponovno pozitiven (-0,3 v letu 2005 in 19,4 v letu 2008). Tudi
pri skupnem prirastu so najve!ja nihanja v dinamiki v ob!ini Diva!a, in sicer od -13,7 v
letu 2004 do 19,4 v letu 2006. Skoraj celotno obravnavano obdobje negativni skupni
prirast beleži ob!ina Komen, izjemi sta le leti 2007 in 2009, ko vrednost skupnega
prirasta znaša 5,6 oz. 6,3. Najvišji skupni prirast pa beleži ob!ina Sežana, kjer je bil le
leta 2001 (-1,0) in 2004 (-4,6) negativni skupni prirast, vsa ostala obravnavana leta pa je
bil pozitiven in leta 2008 tudi najvišji (27,1).
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Grafikon 17: Skupni prirast na 1000 prebivalcev v obdobju 2000-2009
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Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
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Direktorat za upravne notranje zadeve, 2011
Pozitivni skupni prirast je predvsem posledica pozitivnega selitvenega prirasta, saj je
naravna rast premajhna. Kadar pa je na obmo!ju z negativnim naravnim prirastom tudi
število odseljenih ve!je od števila priseljenih, lahko govorimo o potencialnih obmo!jih
odmiranja prebivalstva ali o tako imenovani depopulaciji (Kras. Trajnostni razvoj
kraške pokrajine, 2008, str. 204). Takšen primer je ob!ina Komen.
Demografski razvoj Slovenije bo v bodo!e prakti!no odvisen od priseljevanja,
predvsem iz naslednjih razlogov: število rojenih je odvisno od demografskih pogojev
(število žensk v rodni dobi), število umrlih pa od preteklega demografskega dogajanja.
V prihodnje se bo število žensk v rodni dobi zmanjšalo, po drugi strani pa se bo
pove!alo število umrlih. Generacije, rojene med obema vojnama, so prakti!no
prepolovljene (vojne, odseljevanje), kar pomeni, da jih tudi bistveno manj umre, kot bi
bilo pri!akovati glede na število rojstev med obema vojnama. V starost 65 let pa so že
za!ele vstopati prve povojne generacije, kar bo v naslednjih dvajsetih letih mo!no
dvignilo število umrlih na leto. (Pe!ar, 2008, str. 12)
%
Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja: intenzivnost poseka lesa (okoljska
komponenta)
Gozd je v Republiki Sloveniji izrednega okoljskega, ekosistemskega, biotskega,
kulturnega, zgodovinskega, asociativnega, krajinskega in zdravstvenega pomena, zato je
razumljivo in nujno, da država to bogastvo varuje. (Resolucija o nacionalnem gozdnem
programu, 2007)
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Površina gozdov se v Republiki Sloveniji že 130 let nenehno pove!uje, leta 1875 je
gozd poraš!al le 36,4 % površine današnje Slovenije, leta 2010 pa 58,46%. Pove!evanje
gozdnih površin oziroma tako imenovano zaraš!anje opuš!enih kmetijskih zemljiš! v
Sloveniji se po ve! kot 130 letih o!itno zaklju!uje. Ob upoštevanju v letu 2010
izdelanih gozdnogospodarskih na!rtov gozdnogospodarskih enot, v katerih se odraža
dogajanje v gozdovih skozi celo preteklo desetletje, se je površina slovenskih gozdov v
letu 2010 prvi! zmanjšala, in sicer za 935 ha ter tako znaša 1.185.169 ha. (Poro!ilo
Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2010, 2011) Trend spreminjanja pa ni
enak v vsej Republiki Sloveniji. Površina gozdov se pove!uje tam, kjer je gozdov z
vidika krajinske pestrosti že sedaj veliko, na drugi strani pa se v predelih z intenzivnim
kmetijstvom in primestnih predelih sre!ujejo s hudimi pritiski na gozdni prostor, ki
postopno, kljub prizadevanjem po ohranjanju gozdov, vodijo h kr!enju že tako pi!lih
gozdnih ostankov. (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 2007)
V obravnavanem obdobju 2000-2010 se je tako na ravni Slovenije površina gozda (glej
Prilogo 14 in Grafikon 18) pove!ala od 55,95% (oz. 1.134.227 ha) na 58,51% (oz.
1.186.104 ha) v letu 2009 (pove!anje za 2,56 odstotne to!ke), ko je bila dosežena
najvišja gozdnatost. V letu 2010 se je le-ta zmanjšala za 0,05 odstotne to!ke in tako
dosegla 58,46%. Na obmo!ju vseh štirih kraških ob!in je delež površine gozda v prvi
polovici obravnavanega obdobja enak deležu na nacionalni ravni, po letu 2006 pa je nad
60% in leta 2010 gozd pokriva že 62,84% površine kraških ob!in. Ob!ini Diva!a in
Hrpelje-Kozina imata delež gozdnih površin še višji, in sicer v celotnem obdobju med
62% in 67% celotne površine posamezne ob!ine. Najnižji delež gozdnih površin ima
ob!ina Komen, le-ta se giblje med 44,48% in 56,44%, po letu 2006 pa se zmanjša za
0,82 odstotne to!ke in tako gozd pokriva 55,62% površine ob!ine Komen. V ob!ini
Sežana je delež gozdnih površin nekoliko višji ter v stalnem porastu, giblje se med
52,70% in 59,42% površin.
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Grafikon 18: Delež gozdnih površin v obdobju 2000-2010
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Vir: Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije, Obmo!na enota Sežana, 2011
Poro!ilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2010, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
S površino gozdov se pove!uje tudi prirastek10 lesa. Na državni ravni se je prirastek v
obravnavanem obdobju (glej Prilogo 14) pove!al iz 6,87 mio m3 v letu 2000 na 8,11
mio m3 v letu 2010. Obmo!je kraških ob!in zaznamuje celotno obravnavano obdobje
rast prirastka lesa in znaša med 158.270 m3 in 167.310 m3, izjema je le leto 2008, ko je
prirast v primerjavi s predhodnim letom upadel za 3.110 m3. Posek11 lesa je precej
manjši od prirastka in na državni ravni znaša v obravnavanem obdobju med 2,61 mio
m3 leta 2000 in 3,72 mio m3 leta 2006, ko je bila dosežena najvišja vrednost. Na
obmo!ju kraških ob!in pa koli!ine poseka lesa med posameznimi leti nihajo in ne
moremo govoriti o pozitivnem trendu. Najve! lesa je bilo posekano v letu 2010 (51.640
m3), najmanj pa leta 2001, in sicer 24.650 m3. Evidentiran posek tako nobeno leto ne
preseže prirastka, kar pomeni pozitivni neto prirastek lesne zaloge12 oz. akumulacijo le10

Prirastek - povpre!na letna prostornina prirastka skozi dolo!eno !asovno obdobje z merjenim
premerom drevesa v prsni višini (ali nad nepravilnostmi oblike debla) in vklju!uje prirastek dreves, ki so
bili posekani v tem !asovnem obdobju (Kazalci okolja v Sloveniji, 2011).
11
Posek - povpre!ni letni volumen dreves, živih ali odmrlih z merjenim premerom drevesa (s skorjo), ki
so bili posekani v dolo!enem obdobju. Vklju!uje drevesa ali dele dreves, ki niso bili odstranjeni iz gozda.
(Kazalci okolja v Sloveniji, 2011)
12
Lesna zaloga - prostornina živih dreves s skorjo in premerom ve!jim kot X cm v prsni višini (ali nad
nepravilnostmi oblike debla). Vklju!uje deblo nad tlemi ali višino panja do vrha oz. minimalnega premera
Y cm in lahko vklju!uje veje do minimalnega premera W cm. V Sloveniji je merski prag (X) 10
centimetrov, torej so v lesno zalogo vklju!ena vsa drevesa, ki so debelejša od tega mejnega premera.
Minimalni premer (Y) znaša 5 centimetrov. Veje v lesno zalogo niso vklju!ene. (Kazalci okolja v
Sloveniji, 2011)
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te (Ho!evar, Kušar, Japelj, 2006). Na državni ravni znaša posek približno 50%
prirastka, na ravni kraških ob!in pa je v letu 2001 posek predstavljal 15,58% prirastka, v
letu 2010 pa 30,86%.
Gozdovi in gozdna pokrajina sta najbolj prepoznavna prostorska elementa Slovenije,
hkrati pa pomenita veliko tržno priložnost in primerjalno prednost Slovenije. S skoraj
60-odstotno gozdnatostjo je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela v Evropi. Ve!ji
delež gozda imata le Finska (77%) in Švedska (75%); zelo malo gozda pa imajo Malta
(1%), Irska (10%) in Nizozemska (11%). Najve!je bogastvo naših gozdov – kakovosten
les – je najpomembnejša obnovljiva surovina v državi, primerna tako za oskrbo
predelovalne industrije kot tudi za energetske namene; izhaja ve!inoma iz bukovih,
bukovo-jelovih ali bukovo-hrastovih gozdov (skoraj tri !etrtine vseh gozdov). (Teden
slovenskih gozdov 2011, 2011)
Lesna zaloga in prirastek slovenskih gozdov naraš!ata že ve! kot 50 let (Resolucija o
nacionalnem gozdnem programu, 2007). Intenzivnost poseka (glej Prilogo 14 in
Grafikon 19), kot razmerje med letnim posekom in letnim prirastkom lesa, se na ravni
Slovenije giblje med 37,26% v letu 2002, ko je bila dosežena najnižja vrednost v
obravnavanem obdobju, in 48,59% v letu 2006, ko je bila dosežena najvišja vrednost,
po letu 2006 se intenzivnost poseka lesa znižuje in leta 2010 znaša 41,57%. Na ravni
vseh štirih kraških ob!in je intenzivnost poseka lesa skoraj polovico manjša. Najnižja
intenzivnost poseka lesa je bila leta 2001, ko je znašala le 15,58%, šele leta 2010 pa je
bila presežena vrednost 30% (30,86%). Izmed štirih ob!in je v ob!ini Komen najbolj
prisotna dinami!nost v spreminjanju intenzivnosti poseka lesa. Najnižja vrednost je bila
dosežena leta 2001, ko je znašala le 3,05%, v letu 2008 pa je bila dosežena najvišja
vrednost, ki je od vrednosti v letu 2001 ve!ja za 82,31 odstotne to!ke in tako znaša
85,36%. V ob!ini Diva!a je najvišja stopnja intenzivnosti poseka lesa (med 22,06% v
letu 2001 in 43,28% v letu 2009). V ob!inah Hrpelje-Kozina in Sežana se intenzivnost
poseka lesa giblje med 10 in 20%, izjema je leto 2010, ko se intenzivnost poseka lesa
zviša nad 20% (v ob!ini Hrpelje-Kozina 24,07% in v ob!ini Sežana 28%). Iz
predstavljenega je razvidno, da je v celotnem obravnavanem obdobju intenzivnost
poseka lesa razmeroma nizka in zaostaja za na!rtovano po gozdnogospodarskih na!rtih.
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Grafikon 19: Intenzivnost poseka lesa v obdobju 2000-2010
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Vir: Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije, Obmo!na enota Sežana, 2011
Poro!ilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2010, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Gozd je za Republiko Slovenijo tudi izredno pomemben surovinski vir, ki še ni v celoti
izkoriš!en. Letni posek kljub dolgoletni tradiciji sonaravnega gospodarjenja z gozdom
in rabe lesa mo!no zaostaja za prirastkom. Ta problem je še posebej prisoten v zasebnih
gozdovih (leta 2009 je bilo v zasebni lasti 74% vseh gozdov), zato se gozdovi starajo,
kakovost lesa pa se slabša. Vzroki za neizkoriš!enost tega potenciala so slaba odprtost
gozdov za dostop z mehanizacijo in dolge spravilne razdalje. (Teden slovenskih gozdov
2011, 2011) V zasebnih gozdovih je v povpre!ju posekano le 60 odstotkov lesa, ki ga je
po gozdnogospodarskih na!rtih možno posekati. Do tega odstopanja prihaja tudi zaradi
previsokih stroškov gospodarjenja z gozdovi, ki so predvsem rezultat nizke gostote
gozdnih prometnic, visokih stroškov se!nje in spravila zaradi razdrobljene gozdne
posesti ter dolgotrajne stagnacije cen gozdnih lesnih sortimentov. (Resolucija o
nacionalnem gozdnem programu, 2007) Pri tem je potrebno poudariti še, da nekatere
analize kažejo na to, da je posek v zasebnih gozdovih podcenjen. Na podlagi analize
meritev na stalnih vzor!nih ploskvah sklepajo, da je v zasebnih gozdovih precej ve! tudi
nedovoljenega poseka. (Poro!ilo o razvoju 2011, 2011, str. 186)
V zadnjih letih je tako na nacionalni ravni ostalo najmanj 2 milijona m3 lesa
neposekanega, zato bo treba se!njo v prihodnje pove!ati (intenzivirati gospodarjenje z
gozdovi); to bo dobro vplivalo na stabilnost sestojev, na nego gozdov, na kakovost
drevja in tudi na dohodek iz gozdov (Teden slovenskih gozdov 2011, 2011). Ve!ji
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posek tega obnovljivega naravnega vira bi bil smiselen. Koli!ina lesa, ki jo je mogo!e
posekati, se zaradi naraš!anja lesne zaloge pove!uje in se bo pove!evala tudi v
prihodnje. Glede na stanje gozdov ter ob upoštevanju ve!namenskega gospodarjenja so
izpolnjeni pogoji tudi za pove!anje možnega poseka. (Poro!ilo o razvoju 2011, 2011;
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 2007)
Nizka intenziteta gospodarjenja z gozdovi ni v skladu z usmeritvami vseevropskega
procesa o varovanju gozdov. Proizvodna funkcija gozdov v Sloveniji je zanemarjena.
Nizka se!nja ima poleg izgube možnosti uporabe obnovljivega naravnega vira za
prodajo ali predelavo tudi druge negativne posledice, kot je izguba možnosti za
zaposlitev na podeželju, pa tudi slabšo vrstno sestavo gozdov, ki negativno vpliva na
višino !istega donosa v gozdarstvu. (Intenzivnost poseka lesa, 2011)
Gozd na obmo!ju kraških ob!in zaznamujejo visok delež mladih gozdov, pojavljanje
številnih bolezni in gradacije žuželk ter požarna ogroženost celotnega prostora, kar so
glavni problemi pri zagotavljanju uspešnega gospodarjenja. Pestrost gozdov je kljub
prisotnosti monokultur !rnega bora in drugih iglavcev izredno velika. Posebno mesto
med drevesnimi vrstami imajo umetni nasadi !rnega bora, ki v zadnjih letih zaraš!a
opuš!ene pašnike. (Zavod za gozdove Slovenije, 2011) rni bor, ki ni avtohtona vrsta,
je od srede 19. stoletja odigral pomembno vlogo pri zasajevanju kraških goli!av. Za
pogozdovanje so uporabljali ve! vrst borov: !rni bor (Pinus nigra), rde!i bor (Pinus
silvestris), alepski bor (Pinus halepensis) in korziški bor. Od vseh je po svojih skromnih
rastiš!nih zahtevah izstopil !rni bor, v višjih legah tudi rde!i bor. Borovi gozdovi
opravljajo u!inkovito varovalno vlogo, zlasti š!itijo tla pred tem, da bi jih burja ali
son!na pripeka izsušili. Zaš!itne drevesne pregrade so sadili tudi ob železniških progah,
da bi zmanjšali udarno mo! burje. Imajo pa tudi to prednost, da se zelo hitro širijo s
semeni, prav zaradi tega so današnji borovi sestoji obsežnejši od pogozdenih površin in
na 20% gozdnih površin povsem prevladujejo (Gozdnogospodarski na!rt za Kraško
gozdnogospodarsko obmo!je, 2001). Poudariti je potrebno tudi zelo veliko požarno
ogroženost borovih sestojev ter njihovo ekološko nestabilnost in neodpornost na vplive
okolja, bolezni in škodljivce. Vse to pa daje slutiti, da bo v prihodnje vse manj borovih
sestojev in vedno ve! listavcev, kar obenem nakazuje, da bor po!asi izginja po naravni
poti (Gozdna u!na pot Tabor, 1998).
%
Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja: zadolževanje ob!in (ekonomska
komponenta)
Iz Poro!il o prihodkih in odhodkih, ra!unu finan!nih terjatev in naložb ter ra!unu
financiranja (glej Prilogo 15 in Grafikon 20) kraških ob!in je razvidno, da so se v
obdobju 2000-2010 ve!inoma zadolževale v obsegu možnega zadolževanja, izjema pa
je predvsem leto 2009, ko se je ob!ina Komen zadolžila za 68,92%, ob!ina Sežana za
22,06%, ob!ini Diva!a in Hrpelje-Kozina pa za 16,38% oz. 11,69%. Visok delež ima
tudi v letu 2010 ob!ina Diva!a, in sicer 25,56%. Med leti 2001 in 2008 je v vseh
ob!inah na Krasu delež zadolževanja pod mejo 8%. Ob!ini Hrpelje-Kozina in Komen se
med leti 2001 in 2005 niti nista zadolževali in odpla!evali dolga, zato je delež
zadolževanja enak 0. Na ravni vseh štirih kraških ob!in se delež zadolževanja giblje
med -2,63% leta 2000 in 24,49% v letu 2009 in je v celotnem obdobju pod slovenskim
povpre!jem, izjema je le leto 2009, ko je delež zadolževanja za 15,16 odstotnih to!k nad
slovenskim povpre!jem. Vzroke za takšno razliko v letu 2009 je mogo!e pripisati tudi
posledicam finan!ne krize.
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Grafikon 20: Delež zadolževanja ob!in v obdobju 2000-2010
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Vir: Poro!ila o prihodkih in odhodkih, ra!unu finan!nih terjatev in naložb ter ra!unu
financiranja za obdobje 1999-2010. Ministrstvo za finance, 2011
Iz Poro!il o prihodkih in odhodkih, ra!unu finan!nih terjatev in naložb ter ra!unu
financiranja kraških ob!in je razvidno tudi, da so prora!unski odhodki višji od
prora!unskih prihodkov in zato so vse štiri kraške ob!ine leto 2002 ter leta med 2008 in
2010 zaklju!ile s prora!unskim primanjkljajem (glej Prilogo 15). Le ob!ina Sežana je
leti 2006 in 2007 zaklju!ila s prora!unskim presežkom kar pomeni, da so prora!unski
prihodki bili višji od prora!unskih odhodkov, vse štiri kraške ob!ine pa so zabeležile
prora!unski presežek leta 2000 in 2005.
%
Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja: delež otrok v vrtcih (socialna
komponenta)
V štirih kraških ob!inah se predšolska vzgoja izvaja v okviru javnih vrtcev,
institucionalno organiziranih v okviru Vrtca Sežana. Vrtec Sežana je javni vzgojnoizobraževalni zavod, ki so ga ustanovile štiri ob!ine soustanoviteljice (Sežana, Diva!a,
Komen, Hrpelje-Kozina) in svojo dejavnost izvaja v 12 enotah (Vrtec Sežana, 2011).
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Preglednica 6: Enote Vrtca Sežana po posameznih ob inah
Ob ina
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Vir: Vrtec Sežana, 2011
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6
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V predšolsko vzgojo je bilo v kraških ob inah vklju enih od 553 otrok v letu 2002 in
2003 do 830 otrok v letu 2010 (glej Prilogo 16). V ob inah Diva a, Hrpelje-Kozina in
Komen se število otrok v vrtcih giblje med 80 in 130 otroci letno v obdobju 2002-2010,
medtem ko v ob ini Sežana med 280 in 450 otroci letno v istem obdobju. Na ravni vseh
štirih kraških ob in (glej Grafikon 21) je bilo tako v predšolsko vzgojo vklju enih
71,55% vseh otrok ustrezne starosti v letu 2010, najmanj pa v letu 2002, t.j. 50,14%. Iz
navedenega je razvidno, da se je delež otrok vklju enih v vrtce v obdobju 2002-2010
pove al za 21,41 odstotne to ke. V vseh izbranih ob inah je podoben trend rasti
oziroma upada deleža otrok vklju enih v vrtce. Najve ji delež otrok vklju enih v vrtce
je imela ob ina Diva a v letu 2006, in sicer 82,35%, najmanjši delež pa leta 2002
ob ina Hrpelje-Kozina, t.j. 41,80%. V primerjavi z nacionalno ravnjo je bilo do leta
2006 v vseh ob inah število otrok vklju enih v vrtce nad slovenskim povpre jem,
izjema je bila le ob ina Hrpelje-Kozina, katere vrednosti so bile pod slovenskim
povpre jem. Po letu 2006 pa so vrednosti za kraške ob ine pod slovenskim povpre jem,
izjema je ob ina Diva a, katere vrednosti so nad slovenskim povpre jem.
V enotah Vrtca Sežana prevladujejo otroci drugega starostnega obdobja, to so otroci, ki
so dopolnili tretje leto starosti pa do vstopa v šolo, in sicer okrog 80%. Preostalih 20%
predstavljajo otroci prvega starostnega obdobja, to so otroci do tretjega leta starosti.
Navedeno razmerje se predvsem po letu 2008 spreminja v smeri 70:30, kar pomeni, da
se med otroci vklju enimi v vrtec, pove uje delež otrok prvega starostnega obdobja iz
20% na 30% in zmanjšuje se delež otrok drugega starostnega obdobja iz 80% na 70%.
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Grafikon 21: Delež otrok vklju enih v predšolsko vzgojo v obdobju 2002-2010
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Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011
V obravnavanem obdobju se pove uje število otrok v prvem starostnem obdobju (glej
Grafikon 22), zlasti po letu 2007, kar je povezano z uvedbo brezpla nega varstva za
drugega in vse nadaljnje otroke isto asno vklju ene v vrtec. V ob inah Diva a, HrpeljeKozina in Komen se število otrok prvega starostnega obdobja v vrtcih giblje med 10 in
42 otrok letno v obdobju 2002-2010, medtem ko v ob ini Sežana med 58 in 131 otroci
letno v istem obdobju. Leta 2008 se je tako v vseh enotah vrtca skupaj pove alo število
otrok prvega starostnega obdobja za skoraj tretjino v primerjavi z letom 2007.
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Grafikon 22: Število otrok prvega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko
vzgojo v obdobju 2002-2010
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Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011
V primerjavi z vsemi prebivalci ustrezne starosti je bilo na obmo ju kraških ob in v
obdobju 2002-2010 (glej Grafikon 23) v vrtce vklju enih med 30% in skoraj 50% otrok
prvega starostnega obdobja, in sicer najmanj leta 2004 (31,56%) in najve leta 2010
(47,81%), kar pa še vedno predstavlja nižji delež v primerjavi z deležem na nacionalni
ravni. V obravnavanem obdobju sta bili med obravnavanimi kraškimi ob inami tako
najnižja (20,41% v letu 2004) kot tudi najvišja vrednost (58,06% v letu 2010) deleža
otrok prvega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko vzgojo doseženi v ob ini
Komen.
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Grafikon 23: Delež otrok prvega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko
vzgojo v primerjavi z vsemi prebivalci ustrezne starosti v obdobju 2002-2010
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Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011
Tudi število otrok v drugem starostnem obdobju se v obravnavanem obdobju pove uje
(glej Grafikon 24), vendar je rast nekoliko manjša, le v ob ini Sežana je nekoliko ve ji
porast v številu otrok vklju enih v vrtce zaznati predvsem po letu 2007, ko se ponovno
pri ne pove evati število otrok drugega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko
vzgojo. V ob inah Diva a, Hrpelje-Kozina in Komen se število otrok drugega
starostnega obdobja v vrtcih giblje med 59 in 91 otrok letno v obdobju 2002-2010,
medtem ko v ob ini Sežana med 209 in 316 otroci letno v istem obdobju. Leta 2009 se
je tako v vseh enotah vrtca skupaj pove alo število otrok drugega starostnega obdobja
za dobrih 17% v primerjavi z letom 2008.
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Grafikon 24: Število otrok drugega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko
vzgojo v obdobju 2002-2010
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Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011
V primerjavi z vsemi prebivalci ustrezne starosti je bilo na obmo ju kraških ob in v
obdobju 2002-2010 (glej Grafikon 25) v vrtce vklju enih med 60% in 91% otrok
drugega starostnega obdobja, in sicer najmanj leta 2002 (59,13%) in najve leta 2010
(91,18%). V primerjavi z vrednostmi na nacionalni ravni je v celotnem obdobju delež
otrok drugega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko vzgojo na ravni kraških
ob in skupaj višji od slovenskega povpre ja, izjema sta le leti 2002 in 2008, ko je za
5,10 oz. 0,71 odstotne to ke delež otrok pod slovenskim povpre jem. V obravnavanem
obdobju je bila med obravnavanimi kraškimi ob inami najnižja vrednost deleža otrok
drugega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko vzgojo (49,58% v letu 2002)
dosežena v ob ini Hrpelje-Kozina, najvišja vrednost pa (102,70% v letu 2006) v ob ini
Diva a, pri emer je potrebno poudariti, da se zadnja leta v marsikateri enoti sre ujejo s
prostorsko stisko in morajo mal ke odslavljati, zato so starši primorani otroke voziti v
bolj oddaljene kraje izven ob inskih meja, namesto da so v doma em okolju. Zato je v
ob ini Diva a tudi bil dosežen delež nad 100%, ker so bili v vrtec vklju eni otroci iz
drugih ob in, predvsem Sežane, kjer je prostorska stiska najve ja.
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Grafikon 25: Delež otrok drugega starostnega obdobja vklju enih v predšolsko
vzgojo v primerjavi z vsemi prebivalci ustrezne starosti v obdobju 2002-2010
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Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011
V skladu z leta 2002 zastavljenimi barcelonskimi cilji naj bi v Evropski uniji do leta
2010 vklju ili v predšolsko vzgojo 33% otrok, starih manj kot 3 leta, in 90% otrok
starejših od tretjega leta pa do njihovega vstopa v šolo (Suvorov et al., 2010, str. 40). V
letu 2010 je bilo na obmo ju Krasa vklju enih v vrtce 47,81% otrok prvega starostnega
obdobja, v Sloveniji pa 53,67%. Iz navedenega izhaja, da je bil cilj presežen za 14,81
odstotne to ke v primeru kraških ob in in za 20,67 odstotne to ke v primeru Slovenije.
Precej manjše odstopanje od barcelonske ciljne vrednosti pa je razvidno iz deleža otrok
drugega starostnega obdobja vklju enega v vrtce v letu 2010. Na obmo ju kraških ob in
je cilj presežen le za 1,18 odstotne to ke (91,18%), medtem ko na ravni Slovenije ciljna
vrednost še ni bila dosežena in odstopa za 0,76 odstotne to ke (89,24%).
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3.2. OCENA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA KRAŠKIH OB IN
V predhodnem poglavju so predstavljene vrednosti posameznega kazalnika na
obravnavanem obmo ju in v dolo enem obdobju. Na podlagi podatkov za zadnje
razpoložljivo leto je izdelana ocena trajnostnega razvoja tako, da je vrednost
posameznega kazalnika za zadnje razpoložljivo leto primerjana s ciljno vrednostjo
kazalnika. Odstopanje je lahko v pozitivno ali negativno smer z vidika ugodnosti za
trajnostni razvoj. Glede na to ke odstopanja od ciljne vrednosti kazalnika se posamezni
kazalnik uvrsti v enega izmed treh velikostnih razredov s pozitivnim ( ) ali negativnim
(!) vplivom. Ve je kot je odstopanje od ciljne vrednosti, tako v pozitivno ali pa v
negativno smer, ve je je število znakov, t.j. od enega do treh.
Velikostni razred
do 5 to k
5 do 20 to k
nad 20 to k

Ocena
Pozitivni vpliv
Negativni vpliv
!
!!
!!!

"
Kazalnik blaginje: kmetijska gospodarstva z ekološkim kmetovanjem ali s
kmetovanjem v preusmeritvi in kmetijska zemljiš a v uporabi z ekološko pridelavo ali s
pridelavo v preusmeritvi (okoljska komponenta)

Obmo je

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške
ob ine
skupaj
Slovenija

Obmo je

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen

Število kmetijskih
gospodarstev z
ekološko pridelavo
ali s pridelavo v
preusmeritvi v letu
201013
14 (33)
11 (33)
6 (12)
10 (42)
41 (120)

42,42
33,33
50,00
23,81
34,17

Odstopanje v
indeksnih to kah od
ciljne vrednosti, t.j.
trikratno pove anje
glede na izhodiš no
leto
-57,58
-66,67
-50,00
-76,19
-65,83

44,36

-55,64

!!!

Odstopanje v
odstotnih to kah od
ciljne vrednosti, t.j.
10%

Ocena

Indeks

2.218 (5000)
Delež površin
kmetijskih zemljiš
v uporabi z
ekološko pridelavo
ali s pridelavo v
preusmeritvi v letu
2010
26,50
18,21
4,13

Indeks

265,02
182,14
41,26

13

165,02
82,14
-58,74

Ocena

!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

!!!

Vrednosti navedene v oklepaju so izra unane ciljne vrednosti, osnova za izra un so podatki za leto
2006. V primeru Slovenije je ciljna vrednost dolo ena v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007-2013 in znaša 5.000 kmetijskih gospodarstev.
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Sežana
Kraške
skupaj
Slovenija

ob ine

6,03
14,27

60,30
142,73

-39,70
42,73

!!!

6,40

63,99

-36,01

!!!

Na podro ju ekološkega kmetijstva vrednosti obeh kazalnikov zelo odstopajo od ciljnih
vrednosti in se tako uvrš ajo v tretji velikostni razred. V primeru števila kmetijskih
gospodarstev z ekološko pridelavo ali s pridelavo v preusmeritvi je le-to v vseh primerih
dale pod zastavljenim ciljem in zato so dodeljeni trije znaki z negativnim vplivom
(!!!). Polovica ciljne vrednosti je dosežena le v ob ini Komen, v ostalih enotah pa je
odstopanje ve je, najbolj oddaljena od cilja je ob ina Sežana.
Nekoliko ugodnejšo sliko kažejo vrednosti kazalnika deleža površin KZU z ekološko
pridelavo ali s pridelavo v preusmeritvi. V primeru ob ine Diva a in Hrpelje-Kozina ter
vseh štirih kraških ob in skupaj je bila v letu 2010 ciljna vrednost celo presežena in zato
so bili tem trem enotam dodeljeni trije znaki s pozitivnim vplivom (
). Izmed
ostalih treh enot je najbližje ciljni vrednosti podatek, ki se nanaša na raven Slovenije
(6,40%), najbolj oddaljen od cilja pa je delež površin KZU v ob ini Komen (4,13%).
Ker so v primeru preostalih treh enot odstopanja uvrš ajo v tretji velikostni razred so
jim dodeljeni trije znaki z negativnim vplivom (!!!). Za izdelavo skupne ocene
trajnostnega razvoja v nadaljevanju je uporabljena le ocena, ki se nanaša na delež
površin KZU z ekološko pridelavo ali s pridelavo v preusmeritvi, ker so z vidika
trajnostnega razvoja zagotovo pomembnejše površine, ki so vklju ene v ekološko
kmetovanje kot pa samo število kmetijskih gospodarstev vklju enih v ekološko
kmetovanje. Ekološko kmetovanje je namre najbolj priporo ljivo in okoljsko
upravi eno na ob utljivem obmo ju kakršen je Kras. Obenem zagotavlja dolgoro no
varovanje okolja, ohranjanje kulturne pokrajine in poseljenosti. Maloštevilne ekološke
kmetije nakazujejo nove možnosti in obenem tudi bodo o težnjo razvoja kmetijskih
dejavnosti, ki v asu krize ponovno pridobiva na pomenu. Torej vse bolj je pomembna
prehranska samooskrba regije.
"

Kazalnik blaginje: osnova za dohodnino na prebivalca (ekonomska komponenta)

Obmo je
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Osnova za dohodnino
na prebivalca - indeks
(SLO=100)
v letu 2009
104,74
95,99
99,78
103,60
101,03
100

Odstopanje v indeksnih
to kah od ciljne
vrednosti, t.j. 100
4,74
-4,01
-0,22
3,60
1,03
/

Ocena

!
!

/

Odstopanje osnove za dohodnino na prebivalca od slovenskega povpre ja za leto 2009
je v vseh obravnavanih ob in v velikostnem razredu do 5 to k in zato imajo en znak s
pozitivnim ( ) oziroma z negativnim vplivom (!). Nad slovenskim povpre jem sta
ob ini Diva a s 4,74 indeksnih to k in ob ina Sežana s 3,60 indeksnimi to kami ter
kraške ob ine skupaj v višini 1,03 indeksnih to k. Tik pod slovenskim povpre jem je
vrednost kazalnika v ob ini Komen (99,78), najbolj pa odstopa vrednost kazalnika v
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ob ini Hrpelje-Kozina, in sicer za 4,01 indeksnih to k pod slovenskim povpre jem. Iz
navedenega izhaja, da kraške ob ine skupaj ne zaostajajo za slovenskim povpre jem.
Obenem pa je potrebno poudariti, da je pri spodbujanju nadaljnjega razvoja, ki se bo
odražal tudi v vrednosti izbranega kazalnika, pomembneje težiti h kakovosti,
inovativnosti, novim znanjem, ohranjanju istega okolja, ne pa le povezovati razvoj s
koli insko rastjo.
"
Kazalnik blaginje: število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni nem
zdravstvenem varstvu (socialna komponenta)

Obmo je

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Število prebivalcev na
zdravnika v
zunajbolnišni nem
zdravstvenem varstvu
- indeks (SLO=100)
v letu 2009
63,96
55,75
76,43
40,11
48,64
100

Odstopanje v indeksnih
to kah od ciljne
vrednosti, t.j. 100
-36,04
-44,25
-23,57
-59,89
-51,36
/

Ocena

/

V vseh kraških ob inah je odstopanje v indeksnih to kah od ciljne vrednosti v
velikostnem razredu nad 20 to k in imajo tri znake s pozitivnim vplivom (
).
Najmanjše odstopanje od ciljne vrednosti v letu 2009 dosega ob ina Komen, in sicer v
višini 23,57 indeksnih to k, najve je pa ob ina Sežana v višini 59,89 indeksnih to k. Iz
v poglavju 3.1 navedenih razlogov je še najbolj uporaben podatek na ravni vseh štirih
kraških ob in skupaj, kjer indeks (48,64) ne dosega niti polovice vrednosti kazalnika na
državni ravni. Iz predstavljenega izhaja, da na posameznega zdravnika na obmo ju
Krasa odpade manjše število prebivalcev v primerjavi z vrednostmi na ravni Slovenije,
kar bi pomenilo, da so zdravniki manj obremenjeni, vendar pa v praksi pomeni ravno
obratno, saj se v Zdravstvenem domu Sežana sre ujejo s pomanjkanjem kadra. Kljub
navedenemu je trem znakom dodeljen pozitivni vpliv.
"
Kazalnik ravnovesja in skromnosti: koli ina komunalnih odpadkov na
prebivalca (okoljska komponenta)
Koli ina
Odstopanje v
komunalnih
odstotnih to kah od
Obmo je
odpadkov v
Indeks
ciljne vrednosti, t.j.
kg/preb
300 kg/preb
v letu 2010
Diva a
281,95
93,98
-6,02
Hrpelje-Kozina
355,98
118,66
18,66
Komen
238,85
79,62
-20,38
Sežana
362,32
120,77
20,77
Kraške ob ine skupaj
330,71
110,24
10,24
Slovenija
449*
149,67
49,67
*Podatek se nanaša na leto 2009, ker podatek za leto 2010 še ni dostopen
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Ciljni vrednosti kazalnika se najbolj približuje ob ina Diva a, ki odstopa od ciljne
vrednosti le 6,02 odstotne to ke in ker je manjša koli ina odpadkov na prebivalca kot je
ciljna vrednost, ima kazalnik 2 znaka s pozitivnim vplivom (
). V primeru ob ine
Komen pa je odstopanje ve kot 20 to k v pozitivni smeri, kar pomeni, da je z vidika
trajnosti zelo ugodno, saj je tako vpliv na okolje manjši in posledi no je tudi
obremenjevanje okolja z odpadki manjše. V negativni smeri med kraškimi ob inami
najbolj odstopa ob ina Sežana (20,77 odstotnih to k), sledi ji ob ina Hrpelje-Kozina
(18,66 odstotnih to k) ter skupaj vse kraške ob ine (10,24 odstotnih to k). Še ve je
odstopanje pa je na ravni celotne države, kjer je koli ina komunalnih odpadkov na
prebivalca za skoraj polovico ve ja od ciljne vrednosti. Kljub dejstvu, da se na obmo ju
Krasa koli ine komunalnih odpadkov na prebivalca zmanjšujejo, bo v prihodnje
potrebno še veliko energije usmeriti v ozaveš anje prebivalstva.
V ve ini držav lanic Evropske unije se je koli ina nastalih komunalnih odpadkov v
zadnjih desetih letih ustalila na okrog 524 kg/preb letno (EU je na poti k »družbi
recikliranja«, 2011). V primerjavi z Evropsko unijo v Sloveniji ustvarjamo manj
odpadkov na prebivalca, vendar še vedno smo dale od zastavljenega cilja, kraške
ob ine skupaj pa se zastavljenemu cilju vseeno precej bolj približujejo.
"
Kazalnik ravnovesja in skromnosti: bruto doma i izdatki za raziskovalnorazvojno dejavnost v poslovnem sektorju na raziskovalca (ekonomska komponenta)

Obmo je

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Bruto doma i izdatki za
raziskovalno-razvojno
dejavnost v poslovnem
sektorju na raziskovalca
- indeks (SLO=100)
v letu 2009
ni pojava
105,78
ni pojava
44,90
62,49
100

Odstopanje v indeksnih
to kah od ciljne
vrednosti, t.j. 100
/
5,78
/
-55,10
-37,51
/

Ocena

!!!
!!!
!!!
!!!
/

Na obravnavanem obmo ju so bila v letu 2009 le v ob ini Hrpelje-Kozina in Sežana
sredstva namenjena za raziskave in razvoj v poslovnem sektorju. V ob ini Diva a in
Komen pojava ni. Le v ob ini Hrpelje-Kozina vrednost indeksa presega nacionalno
raven, zato sta dodeljena dva znaka s pozitivnim vplivom (
). Iz izra unanega
indeksa je razvidno, da je obseg sredstev na posameznega raziskovalca v R-R dejavnosti
poslovnega sektorja nižji v primerjavi z nacionalno ravnjo, zato bo v prihodnje potrebno
temu podro ju nameniti ve poudarka in s tem tudi sredstev, kar bo potrebno dose i na
ravni vseh štirih kraških ob in, da bodo lahko doseženi zastavljeni cilji nacionalnih
strategij. Zaradi navedenega so vsem enotam, razen ob ini Hrpelje-Kozina, dodeljeni
trije znaki z negativnim vplivom (!!!).
Odli nosti gospodarstva ni mogo e dose i le z uvajanjem novih, boljših in cenejših
izdelkov in storitev, temve tudi z neprestanim izboljševanjem nevidnih oblik kapitala,
zlasti znanja. Prav znanje, kot vir idej in ustvarjalnosti ter stalnega tehnološkega
prenavljanja, je glavno gibalo razvoja. Zato se danes vse bolj poudarja im ve ja
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povezanost med znanostjo in gospodarstvom in s tem takojšnji prenos razvojnih
dosežkov v gospodarstvo. Obenem pa, z vidika na el trajnostnega razvoja, gospodarstvo
ne sme preprosto slediti kratkoro ni logiki kapitala in doseganju dobi ka za vsako ceno,
temve mora s svojim poslovanjem prispevati k razvoju ekonomsko in socialno
uravnovešene družbe z ustreznim odnosom do naravanega okolja in kulturne identitete.
(Bohori , Bregar, 2004)
"
Kazalnik ravnovesja in skromnosti: skupni prirast prebivalstva na 1000
prebivalcev (socialna komponenta)

Obmo je
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Skupni prirast
prebivalstva na
1000 prebivalcev
v letu 2009
-7,3
14,4
6,3
20,8
13,2
7,2

Indeks
-101,39
200,00
87,50
288,89
183,05
100,0

Odstopanje v
indeksnih to kah od
ciljne vrednosti, t.j.
7,2 preb/1000 preb
-201,39
100,00
-12,50
188,89
83,05
/

Ocena
!!!
!!

/

Skupni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev v letu 2009, kot seštevek naravnega in
selitvenega prirasta na dolo enem obmo ju v koledarskem letu, se je v ob ini Komen še
najbolj približal ciljni vrednosti, ker pa je vseeno nižji in se uvrš a v drugi velikostni
razred, sta zato ob ini Komen dodeljena dva znaka z negativnim vplivom (!!). V
ob ini Diva a je v letu 2009 skupni prirast za dvakrat nižji od ciljne vrednosti, zato so
dodeljeni trije znaki z negativnim vplivom (!!!). V ob ini Hrpelje-Kozina in Sežana
pa je skupni prirast za dvakrat oz. trikrat višji od ciljne vrednosti, zato so obema
ob inama dodeljeni trije znaki s pozitivnim vplivom (
). Tudi na ravni vseh štirih
kraških ob in skupaj je skupni prirast skoraj enkrat ve ji od ciljne vrednosti in zato so
dodeljeni trije znaki s pozitivnim vplivom. Pozitivni skupni prirast je posledica
pozitivnega selitvenega prirasta, naravna rast je namre premajhna. Priseljevanje je
ve inoma usmerjeno v lokalne centre, kjer so boljše možnosti zaposlitve. Prisotnost
priseljencev pa po drugi strani prispeva k dvigu zavesti avtohtonega prebivalstva o
kvalitetah in pristnosti prostora, kjer živijo.
"
Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja: intenzivnost poseka lesa (okoljska
komponenta)

Obmo je
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Intenzivnost
poseka lesa (v %)
v letu 2010

Indeks

35,11
24,07
49,50
28,00
30,86
41,57

46,82
32,09
66,00
37,33
41,15
55,42
71

Odstopanje v
odstotnih to kah od
ciljne vrednosti, t.j.
75%
-53,18
-67,91
-34,00
-62,67
-58,85
-44,58

Ocena

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

Intenzivnost poseka lesa je v letu 2010 na obmo ju kraških ob in precej pod ciljno
vrednostjo, vsem enotam obravnave so dodeljeni trije znaki s pozitivnim vplivom
(
). Najmanjše odstopanje je zabeleženo v ob ini Komen (34 odstotnih to k), v
ostalih treh ob inah pa je nad 50 odstotnih to k, zato se vse štiri ob ine uvrš ajo v tretji
velikostni razred. Tudi na ravni Slovenije je odstopanje od ciljne vrednosti nekoliko
manjše v primerjavi s kraškim obmo jem, še vedno pa znaša skoraj 45 odstotnih to k.
Kazalniku je kljub temu, da ciljne vrednosti niso dosežene, dodeljen pozitivni vpliv na
trajnostni razvoj. S tem, ko se poseka manj lesa kot je priporo ljivo, se zagotavlja
trajnostno ravnanje in na ta na in se ohranja ve kapitala za prihodnje generacije.
!eprav se na Krasu pove uje delež gozdnih površin (v letu 2010 je gozd pokrival
62,84% površine), je intenzivnost poseka lesa razmeroma nizka (30,86% v letu 2010),
saj ima gozd na Krasu z vidika proizvodnje lesa skromen gospodarski pomen. Z
okoljskega vidika pa ima pomembno varovalno vlogo. V kolikor bi posek lesa dovolili
nad 75% prirastka, bi se lahko Kras ponovno spremenil v kamnito pustinjo, kakršen je
bil v 19. stoletju, kar pa z vidika trajnosti zagotovo ni sprejemljivo.
"
Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja: zadolževanje ob in (ekonomska
komponenta)

Obmo je
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Delež
zadolževanja
ob in v letu 2010

Indeks

25,56
-2,89
5,72
-1,65
3,19
4,90

319,45
36,16
71,54
20,61
39,88
61,30

Odstopanje v
odstotnih to kah od
ciljne vrednosti, t.j.
8%
219,45
-63,84
-28,64
-79,39
-60,12
-38,70

Ocena
!!!

Vse kraške ob ine so bile v letu 2010 zadolžene v obsegu možnega zadolževanja, z
izjemo ob ine Diva a, ki ga je v soglasju z Ministrstvom za finance presegla in tako
bila zadolžena za 25,56%. Zaradi tega je bila le ob ini Diva a dodeljena ocena s tremi
znaki negativnega vpliva (!!!), kar pomeni, da zaradi zadolževanja za investicije so
tudi vse prihodnje investicijske aktivnosti v ob ini še bolj omejene in asovno
odmaknjene v prihodnost, medtem ko je bila vsem ostalim opazovanim enotam
dodeljena ocena s tremi znaki pozitivnega vpliva (
). Ob ini Hrpelje-Kozina in
Sežana se v letu 2010 nista na novo zadolžili, temve sta le odpla evali dolg. V
prihodnje pa lahko pri akujemo, da bodo ob ine pove evale delež zadolževanja, saj
bodo imele zaradi posledic trenutne gospodarske in finan ne krize nižje prihodke v
ob inske prora une in bodo za izvedbo investicij potrebovale dodatna sredstva.
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"
Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja: delež otrok v vrtcih (socialna
komponenta)

Obmo je
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Delež otrok
vklju enih v
vrtce
v letu 2010
70,39
71,89
77,99
70,17
71,55
73,92

Indeks
90,24
92,17
99,98
89,96
91,73
94,77

Odstopanje v
odstotnih to kah od
ciljne vrednosti, t.j.
78%
-9,76
-7,83
-0,02
-10,04
-8,27
-5,23

Ocena
!!
!!
!
!!
!!
!!

Skoraj tri etrtine vseh otrok na Krasu je bilo v letu 2010 vklju enih v vrtce, odstopanje
od ciljne vrednosti kazalnika tako znaša 8,27 odstotne to ke. Ve kot 5% odstopanje od
ciljne vrednosti je bilo doseženo v treh kraških ob inah, Diva i (9,76 odstotne to ke),
Hrpeljah-Kozini (7,83 odstotne to ke) in Sežani (10,04 odstotne to ke), zato so jim bila
dodeljena 2 znaka z negativnim vplivom (!!). Prakti no pa je bila ciljna vrednost
dosežena v ob ini Komen, kjer je 77,99% otrok vklju enih v vrtce. V ve ini navedenih
primerov so vrednosti kazalnika nižje od ciljne vrednosti in odstopajo ve kot 5 to k,
zato je bila dodeljena ocena z negativnim vplivom. Preostali del otrok ostaja v
doma em varstvu in prav na ta na in se krepi medgeneracijsko sodelovanje. Delež otrok
vklju enih v vrtce se pove uje, ker so stari starši zaradi dvigovanja starostne meje za
upokojitev še vedno delovno aktivni in ne morejo poskrbeti za varstvo vnukov, poleg
tega pa se v zadnjih letih vse bolj podaljšuje tudi delovni as staršev otrok v pozno
popoldne. Pomemben razlog za pove anje pa je tudi v uvedbi brezpla nega varstva za
drugega in vse nadaljnje otroke isto asno vklju ene v vrtec.
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" Skupna ocena trajnostnega razvoja
Blaginja
Kmetijska
zemljiš a v uporabi
z ekološko
pridelavo ali s
pridelavo v
preusmeritvi v letu
2010

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške
ob ine
skupaj
Slovenija

Obmo je/Ocena

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške
ob ine
skupaj
Slovenija

Ekonomska komponenta

Obmo je/Ocena

Medgeneracijsko
sodelovanje

Koli ina
komunalnih
odpadkov na
prebivalca v letu
2010

Intenzivnost
poseka lesa v letu
2010

!!
!!!
!!!

!!!

Socialna komponenta

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške
ob ine
skupaj
Slovenija

Okoljska
komponenta

Obmo je/Ocena

Ravnovesje in
skromnost

Osnova za
dohodnino na
prebivalca - indeks
(SLO=100)
v letu 2009

!
!

/
Število prebivalcev
na zdravnika v
zunajbolnišni nem
zdravstvenem
varstvu - indeks
(SLO=100)
v letu 2009

!!!
!!
!!!
Bruto doma i
izdatki za R-R
dejavnost v
poslovnem
sektorju na
raziskovalca indeks
(SLO=100) v letu
2009
!!!
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!!!

!!!
!!!
!!!
/
Skupni prirast
prebivalstva na
1000 prebivalcev
- indeks
(SLO=100)
v letu 2009
!!!

/

Zadolževanje
ob in v letu 2010

Delež otrok v
vrtcih
v letu 2010

!!

!!
!!
!
!!
!!

/

!!
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Iz zgornje preglednice je razvidno, da vrednosti pri ve ini kazalnikov zelo odstopajo od
ciljnih vrednosti, tako v pozitivno kot tudi v negativno smer, pri emer sta le dvema
kazalnikoma za celotno obmo je dodeljeni trije znaki s pozitivnim vplivom. Pri dveh
kazalnikih pa so za celotno obmo je dodeljeni trije znaki, vendar z odstopanji tako v
pozitivno kot negativno smer. Najbolj pa se ciljnim vrednostim približuje kazalnik
blaginje z ekonomsko komponento, kjer so odstopanja manjša od 5 indeksnih to k ter
ve inoma v pozitivno smer, kar pomeni, da je ciljna vrednost kazalnika presežena. Iz
navedenega sledi, da je osnova za dohodnino na prebivalca v kraških ob inah skoraj na
isti ravni v primerjavi s celotno Slovenijo. Drugi kazalnik, katerega vrednosti v
opazovanem letu odstopajo od ciljne vrednosti manj kot 20 to k, je kazalnik
medgeneracijskega sodelovanja s socialno komponento. Vrednosti kazalnika so nižje od
ciljne vrednosti, zato je dodeljen negativni vpliv, v primeru ob ine Komen pa je ciljna
vrednost prakti no dosežena.
Pri pregledu na ravni posameznih ob in lahko ugotovimo, da v ob ini Diva a kazalniki
blaginje izkazujejo pozitivni vpliv in v primeru kazalnika okoljske komponente
presegajo ciljno vrednost. Pozitivni vpliv izkazujeta tudi kazalnika okoljske
komponente za podro je ravnovesja in skromnosti ter medgeneracijskega sodelovanja.
Negativni vpliv za ekonomsko in socialno komponento izkazujejo kazalniki s podro ja
ravnovesja in skromnosti kot tudi kazalniki medgeneracijskega sodelovanja. Izmed
devetih kazalnikov jih ima pet pozitivni vpliv.
V ob ini Hrpelje-Kozina ima vsaka izmed treh komponent po dva kazalnika s
pozitivnim vplivom. Med kazalniki blaginje izkazujeta pozitivni vpliv kazalnika z
okoljsko in socialno komponento, pri emer prvi presega ciljno vrednost. Kazalnika
ravnovesja in skromnosti za ekonomsko in socialno komponento presegata ciljno
vrednost in tako izkazujeta pozitivni vpliv. Na podro ju medgeneracijskega sodelovanja
pa pozitivni vpliv izkazujeta kazalnika z okoljsko in ekonomsko komponento. Med
devetimi kazalniki je šest kazalnikov s pozitivnim vplivom.
Kazalniki okoljske komponente v ob ini Komen imajo tri znake, pri emer je oznaka z
negativnim vplivom dodeljena le kazalniku s podro ja blaginje. Med kazalniki z
ekonomsko komponento ima le kazalnik medgeneracijskega sodelovanja pozitivni
vpliv, med kazalniki s socialno komponento pa kazalnik s podro ja blaginje. Kazalnik
medgeneracijskega sodelovanja s socilano komponento odstopa od ciljne vrednosti le za
0,04 odstotnih to k, kar lahko upoštevamo kot popolno doseganje ciljne vrednosti.
Štirje kazalniki izmed devetih imajo pozitivni vpliv.
V ob ini Sežana po dva kazalnika z ekonomsko in socialno komponento izkazujeta
pozitivni vpliv, in sicer kazalnik blaginje tako z ekonomsko kot socialno komponento
ter kazalnik s podro ja ravnovesja in skromnosti s socialno komponento ter kazalnik
medgeneracijskega sodelovanja z ekonomsko komponento. V primeru kazalnikov z
okoljsko komponento se njihove vrednosti glede na odstopanje od ciljne vrednosti
uvrš ajo v tretji velikostni razred, pozitivni vpliv pa izkazuje le kazalnik s podro ja
medgeneracijskega sodelovanja. Pozitivni vpliv ima pet kazalnikov med devetimi.
Med kraškimi ob inami ima tako najve kazalnikov s pozitivnim vplivom, izmed
izbranih devetih, ob ina Hrpelje-Kozina, in sicer šest, sledita ji ob ini Diva a in Sežana
s petimi, najmanj pa jih ima ob ina Komen, in sicer štiri kazalnike. Iz navedenega lahko
75

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

ugotovimo, da je glede na predstavljene kazalnike s pozitivnim vplivom razvoj v smeri
trajnosti še najbolj zastopan v ob ini Hrpelje-Kozina, najmanj pa v ob ini Komen.
Iz izdelane skupne ocene trajnostnega razvoja tako izhaja, da imajo skupaj kraške
ob ine izmed devetih kazalnikov šest kazalnikov s pozitivnim vplivom. Kazalniki s
podro ja ravnovesja in skromnosti tako za okoljsko kot tudi ekonomsko komponento
izkazujejo negativni vpliv in se zelo oddaljujejo od ciljnih vrednosti. Kazalniki
medgeneracijskega sodelovanja pa za okoljsko in ekonomsko komponento izkazujejo
pozitivni vpliv. Kazalnik s socialno komponento s podro ja ravnovesja in skromnosti
izkazuje pozitivni vpliv, medtem ko kazalnik s podro ja medgeneracijskega sodelovanja
izkazuje negativni vpliv. Izjema so kazalniki blaginje za vse tri komponente, ki
dosegajo oz. celo presegajo ciljne vrednosti podro nih kazalnikov in imajo tako oznako
s pozitivnim vplivom.
Vrednosti izbranih kazalnikov na ravni Slovenije izkazujejo, da so vse vrednosti
kazalnikov okoljske in ekonomske komponente dale od ciljnih vrednosti, pri emer
imata le kazalnika s podro ja medgeneracijskega sodelovanja, tako za okoljsko kot
ekonomsko komponento, pozitivni vpliv. Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja s
socialno komponento od ciljne vrednosti odstopa le dobrih 5 odstotnih to k, za kar mu
je dodeljena oznaka z negativnim vplivom. Ob tem je potrebno poudariti, da za kazalnik
iz podro ja blaginje ter ravnovesja in skromnosti, tako za ekonomsko kot socialno
komponento, ocene ni mogo e dodeliti, ker je vrednost kazalnika na državni ravni
izbrana kot ciljna vrednost.
Iz navedenega tako izhaja, da v primeru vseh štirih kraških ob in skupaj dve tretjini
kazalnikov izkazujeta pozitivni vpliv na trajnostni razvoj. Izmed obravnavanih kraških
ob in izstopata ob ini Hrpelje-Kozina in Komen. Ob ina Hrpelje-Kozina ima najbolj
ugodno sliko trajnostnega razvoja, saj tam šest kazalnikov izkazuje pozitivni vpliv,
ob ina Komen pa ima najmanj ugodno sliko, saj le štirje kazalniki izkazujejo pozitivni
vpliv. Preostali dve kraški ob ini imata dobro polovico kazalnikov s pozitivnim
vplivom. V prihodnje bo zato potrebno razvojne politike še bolj usmerjati v
zagotavljanje ravnovesja in skromnosti ter medgeneracijskega sodelovanja, predvsem
na okoljskem in ekonomskem podro ju, zagotovo pa obenem skrbeti tudi za dvig
blaginje. Tako kot predvideva Tematska strategija za trajnostno rabo naravnih virov
(2008) bo potrebno uresni iti cilje za trajnostno rabo naravnih virov, vklju no z visoko
stopnjo varstva okolja in javnega zdravja, dostopnostjo naravnih virov za prihodnje
generacije, prispevkom k stabilnosti in blaginji našega gospodarskega in socialnega
sistema ter omejevanje rabe virov, da se zmanjša in stabilizira vpliv na okolje. Pri
zagotavljanju trajnostnega razvoja predstavljajo temeljno izhodiš e naravni potenciali
regije, pri usmerjanju razvoja posameznih dejavnosti je zato klju nega pomena
poznavanje in upoštevanje sposobnosti (naravnega) okolja, da nevtralizira oziroma
zmanjša u inke posegov loveka (Spodnje Podravje…, 2011).
Ob tem pa naj dodamo še nekaj ugotovitev glede preizkusa uporabe Kazalnikov
trajnostnega razvoja Slovenije za oceno na lokalni ravni v asovnem obdobju 20002010. Nabor kazalnikov, ki jih je izdelal SURS, je namre služil kot metodološki vzor
za izdelavo magistrskega dela, pri emer je bilo zato potrebno upoštevati vse njihove
prednosti in slabosti. Pri preizkusu smo se soo ali predvsem s težavo glede dostopnosti
do podatkov na ravni ob in, dostopni so namre ve inoma le na ravni statisti ne regije
oz. le na državni ravni. Zato so bili v primeru nekaterih kazalnikov uporabljeni tudi
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podatki pridobljeni neposredno pri izvajalcih dolo enih storitev oziroma skrbnikih
razli nih evidenc in je zato lahko njihova zanesljivost tudi nekoliko manjša in ne odraža
povsem realnega stanja, kljub vsemu temu pa vseeno zadostna za izdelavo ocene
trajnostnega razvoja. Izpostaviti pa je potrebno tudi subjektivnost pri izboru kazalnikov
izmed predlaganih 26 kazalnikov in dolo anju ciljnih vrednosti posameznega kazalnika
ter njegov pozitivni oz. negativni vpliv za trajnostni razvoj. Obenem pa je potrebno
dodati še, da namen magistrskega dela ni bila opredelitev novih kazalnikov na ravni
ob in.
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4. INSTRUMENTI
EVROPSKE
UNIJE
ZA
SPODBUJANJE EZMEJNEGA SODELOVANJA
V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2000-2006 IN 20072013
Evropska unija s pomo jo razli nih finan nih instrumentov spodbuja ekonomsko in
socialno kohezijo ter na ta na in prispeva k zmanjševanju razlik med državami
lanicami in regijami ter obenem spodbuja trajnostni razvoj. Med temi instrumenti so
tudi programi namenjeni spodbujanju ezmejnega sodelovanja. Namen ezmejnega
sodelovanja med mejnimi lokalnimi oblastmi je razvoj ezmejnih ekonomskih in
socialnih centrov s skupnimi strategijami trajnostnega teritorialnega razvoja (Sporo ilo
Komisije za države lanice, 2004).

4.1. PROGRAMI POBUDE SKUPNOSTI V PROGRAMSKEM
OBDOBJU 2000-2006
Cilj evropske regionalne politike je zmanjševanje razvojnih razlik med evropskimi
regijami ter spodbujanje gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji. Politiki
usmerjeni v uresni evanje navedenega pravimo "kohezijska politika". Evropska
komisija je za doseganje zastavljenega cilja v programskem obdobju 2000-2006
opredelila tri prednostne cilje svoje kohezijske politike (Uredba Sveta (ES) št.
1260/1999):
#

Cilj 1

#

Cilj 2

#

Cilj 3

Spodbujanje razvoja in strukturnega prilagajanja regij, ki zaostajajo v
razvoju.
Podpiranje ekonomske in socialne preobrazbe obmo ij, ki se soo ajo s
strukturnimi težavami. Pri tem razlikujemo med industrijskimi
obmo ji, urbanimi obmo ji in ruralnimi obmo ji.
Podpiranje prilagajanja in modernizacije politik in sistemov
izobraževanja, poklicnega usposabljanja in zaposlovanja. Ta cilj
zagotavlja finan no pomo regijam, ki niso zajete v Cilj 1, in
predstavlja referen ni okvir politike za vse ukrepe, namenjene
spodbujanju razvoja loveških virov na posameznem nacionalnem
ozemlju, ne glede na posebnosti posamezne regije.

V programskem obdobju 2000-2006 so se za uresni itev navedenih ciljev uporabljali
štirje strukturni skladi, ki so navedeni v nadaljevanju, in za katere je EU namenila
skupno 38% svojega prora una (Feekes, 2001, str. 10). Strukturni skladi so:
a) Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) je spodbujal predvsem
podjetništvo in naložbe v infrastrukturo,
b) Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je skrbel za razvoj loveških virov,
zaposlovanje brezposelnih in ljudi s posebnimi potrebami,
c) Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (v nadaljevanju EKUJS) je
spodbujal razvoj podeželja in namenjal pomo kmetom ter
d) Finan ni instrument za usmerjanje ribištva (v nadaljevanju FIUR), ki je bil
namenjen prenovi ribiške industrije.
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Strukturne sklade so dopolnjevale tudi Pobude skupnosti, katerim je bilo namenjeno
5,35% razpoložljivih sredstev EU. Število pobud se je v programskem obdobju 20002006 zmanjšalo na 4, vsaka pobuda se je financirala le iz enega sklada (Feekes, 2001,
str. 10, 14; Mesec, 2003, str. 26-28):
a) INTERREG III je spodbujal ezmejno, transnacionalno in medregionalno
sodelovanje. Financiran je iz ESRR-ja.
Usmeritev A: ezmejno sodelovanje na podro ju regionalnega razvoja,
Usmeritev B: transnacionalno sodelovanje na podro ju prostorskega planiranja,
Usmeritev C: medregionalno sodelovanje pri specifi nih problemih regij v razli nih
delih EU.
b) URBAN je spodbujal pilotske in inovativne akcijske programe v kriznih soseskah
majhnih in ve jih mest, za katere je zna ilna socialna izklju enost. Podpirala je
sheme za gospodarsko in socialno oživitev, za obnavljanje infrastruktur in
zmogljivosti ter izboljšanja stanja okolja. Financiran je iz ESRR-ja.
c) LEADER je bil namenjen podpori ruralnim obmo jem, predvsem integriranemu
razvoju in podpori lokalnemu partnerstvu ter gradnji povezav. Poudarek je bil na
medregionalnem in meddržavnem povezovanju. Financiran je iz EKUJS-a.
d) EQUAL je podpiral aktivnosti na podro ju aktivne in preventivne politike
zaposlovanja in socialne kohezije. Velik poudarek je bil dan izobraževanju in
preusmerjanju glede na potrebe delovne sile. Pomagal je pri uveljavljanju enakih
možnosti med spoloma in odpravi vseh oblik diskriminacije. Financiran je iz ESS-ja.
Razporeditev finan nih sredstev glede na opredeljene cilje in strukturne sklade je
razvidna iz spodnje preglednice. Najve sredstev je bilo namenjenih Cilju 1, sredstva pa
so se lahko koristila iz vseh 4 strukturnih skladov.
Preglednica 7: Dodelitev prora unskih sredstev v programskem obdobju 20002006
Cilj/Razpoložljiva sredstva
in strukturni sklad
Cilj 1

Razpoložljiva sredstva14
Strukturni sklad
milijard €
%
135,90
69,7 ESRR, ESS, EKUJS in
FIUR
22,50
11,5 ESRR in ESS
24,05
12,3 ESS
10,43
5,35 ESRR
1,27
0,65

Cilj 2
Cilj 3
Pobude Skupnosti
Inovativni ukrepi in
tehni na pomo
Drugi strukturni ukrepi
0,98
Skupaj
195,13
Vir: Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999

0,5
100

Poleg kohezijske politike v državah lanicah pa je EU nudila strokovno pomo tudi
bodo im lanicam EU, še posebej tistim iz srednje in vzhodne Evrope, v okviru
programov predpristopne pomo i. Predpristopna pomo EU je financirala programe s
podro ja infrastrukture, industrije, okolja, storitev, kmetijstva, razvoja podeželja,
14

V cenah iz leta 1999 (Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999).
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malega gospodarstva preko treh razli nih finan nih instrumentov, in sicer PHARE ter
dveh novoustanovljenih instrumentov, ISPA in SAPARD. Predpristopna pomo za
programsko obdobje 2000-2006 je znašala 47 milijard €. (Mrak et al., 2004, str. 35-37)
a) PHARE (Poland and Hungary Action of Restructuring of the Economy –
Pomo Poljski in Madžarski pri prestrukturiranju gospodarstva) je bil
ustanovljen leta 1989 in je bil sprva namenjen za pomo poljskemu in
madžarskemu gospodarstvu. Kasneje se je njegov domet razširil na podporo
nekdanjim socialisti nim državam srednje in vzhodne Evrope ter njihovim
naporom za vzpostavitev demokracije in tržnega gospodarstva. Program PHARE
je na ta na in ostal osrednji program predpristopne pomo i, katere osnovni
namen je bil posodobitev administrativne usposobljenosti držav lanic za
u inkovito izvajanje evropske zakonodaje in podpora najbolj potrebnim
investicijam na podro ju ekonomske in socialne kohezije. Predstavljal je
uvajanje v koriš enje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije. (Hazl,
2005, str. 3)
b) SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development – Poseben pristopni program za podro je kmetijstva in razvoj
podeželja) je podpiral prizadevanja držav kandidatk na podro ju skupne
kmetijske politike. Predstavljal je široko paleto instrumentov in ukrepov za
razvoj podeželja, prilagajanje kmetijskega sektorja, kvaliteto živil ter zaš ito
potrošnika, varstvo in zaš ito okolja ter tehni no pomo (Mrak et al., 2004, str.
45). Cilj tega instrumenta pomo i je bila priprava na rabo finan nih sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada in posebnega sklada za podro je ribištva
(Benko, 2002, str. 38).
c) ISPA (Instrument for Structural Policies for pre-Accession – Predpristopni
instrument za strukturne politike) je nudila pomo pri financiranju konstrukcije
ve jih projektov na podro ju varstva okolja ter transporta (Mrak et al., 2004, str.
45). Instrument je za el delovati leta 2000 kot priprava na rpanje sredstev iz
Kohezijskega sklada (Benko, 2002, str. 37).
Najpomembnejši instrument za krepitev ezmejnega sodelovanja je pobuda
INTERREG, ki je bila ustanovljena 1990 leta. Temeljni cilj pobude je premostitev
državnih meja za skladen in trajnosten razvoj ter povezovanje evropskega ozemlja
(Poniž, 2001, str. 11). Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 dolo a, da se v programskem
obdobju 2000-2006 najmanj 2,5% odobrenih pravic za prevzem obveznosti strukturnih
skladov dodeli pobudi INTERREG za ezmejno sodelovanje, kar dokazuje pomembnost
pobude. Aktivnosti so bile tako usmerjene na obmejna obmo ja držav lanic EU in na
obmejna obmo ja držav kandidatk, ki so sodelovala z državo lanico prek svojega
Programa za ezmejno sodelovanje (Cross-Border Cooperation, CBC – ezmejno
sodelovanje) v okviru programa PHARE CBC (Mrak et al., 2004, str. 54).
Pobuda INTERREG se tako financira s strani držav lanic in Skupnosti. Skupni
prispevek ESRR za pobudo INTERREG III15 v obdobju med 2000-2006 je bil dolo en v
višini 4.875 milijonov €, na podlagi cen iz leta 1999, in je tako bil najve ja pobuda
Skupnosti Evropske unije v tem obdobju, ki se financira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Zgornja meja prispevka ESRR je znašala 75% celotnih stroškov v
regijah zajetih v Cilju 1 in 50% drugod. V soglasju s sklepnimi ugotovitvami pristopnih
15

I, II in III pomeni generacije projektov (programska obdobja 1991-1993, 1994-1999 in 2000-2006), A
pa pomeni, da gre za pobudo na podro ju ezmejnega sodelovanja (Mesec, 2003, str. 42).
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pogajanj je znašal skupni prispevek ESRR za nove države lanice za pobudo
INTERREG III v obdobju 2004-2006 425 milijonov €, na podlagi cen iz leta 1999. Pri
razdeljevanju tega zneska so države lanice zagotovile, da so okvirno vsaj 50% njihovih
skupnih dodelitev za pobudo INTERREG III namenile za ezmejno sodelovanje v
okviru usmeritve A. Komisija in države lanice so zagotovile tudi, da so vse meje
obravnavale na nepristranski na in. Vsaj 14% okvirnih finan nih sredstev za vsako
državo lanico so dodelile za usmeritev B, 6% pa za usmeritev C. (Sporo ilo Komisije
za države lanice, 2004)
V programu ezmejnega sodelovanja sodelujejo obmo ja vzdolž notranjih in zunanjih
meja Skupnosti, ki so zasnovana na upravni ravni 3 Standardne klasifikacije
teritorialnih enot (v nadaljevanju SKTE-3) ter dolo ena pomorska obmo ja, ki so
ravnotako zasnovana na upravni ravni SKTE-3. V posebnih primerih se lahko finan na
sredstva odobrijo za ukrepe na obmo jih na ravni SKTE-3, ki mejijo na tista obmo ja na
ravni SKTE-3, ki so omenjena zgoraj ali na obmo jih, ki so obkrožena s takšnimi
obmo ji, pod pogojem, da ne presegajo 20% skupnih izdatkov zadevnega programa.
Obmo ja, kjer se ta prožnost uporablja, morajo biti ozna ena v ustreznih programih
pobude Skupnosti. (Sporo ilo Komisije za države lanice, 2004)
V okviru ezmejnega sodelovanja se prednost namenja predvsem (Sporo ilo Komisije
za države lanice, 2004):
- "pospeševanju razvoja mest, podeželja in obalnih obmo ij,
- spodbujanju podjetništva in razvoja malih podjetij (vklju no s tistimi v turisti nem
sektorju) in zaposlovalnih pobud na lokalni ravni,
- pospeševanju integracije trga dela in socialne vklju itve,
- delitvi loveških virov in pripomo kov za raziskave, tehnološki razvoj, izobraževanje,
kulturo, komunikacije in zdravje z namenom zvišanja produktivnosti in pomo i za
ustvarjanje trajnih zaposlitev,
- spodbujanju zaš ite okolja (lokalno, globalno), da bi tako zve ali energetsko
u inkovitost in podpiranju obnovljivih energetskih virov,
- izboljšanju transporta (posebno ukrepov za izvajanje oblik transporta, ki so bolj
prijazne okolju), informacijskih in komunikacijskih omrežij in storitev ter vodnih in
energetskih sistemov,
- razvoju sodelovanja na zakonodajnih in upravnih podro jih z namenom pospeševanja
ekonomskega razvoja in socialne kohezije,
- pove anju loveškega in institucionalnega potenciala za ezmejno sodelovanje z
namenom pospeševanja ekonomskega razvoja in socialne kohezije".
Posamezna država lanica je za posamezen program ezmejnega sodelovanja pripravila
enotne programske dokumente v skladu z dolo ili Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999, ki
pa so prilagojeni z namenom, da izpolnijo potrebe in okoliš ine ezmejnega
sodelovanja. V teh dokumentih so bile opredeljene prednostne naloge in ukrepi, ki so se
v sklopu projektov izvajali do leta 2006. Programiranje je temeljilo na sektorskih,
regionalnih ter državnih razvojnih strategijah in potekalo po na elu partnerstva 'od
zgoraj navzdol in od spodaj navzgor', poleg tega pa so bili upoštevani tudi interesi in
prioritete sodelujo e ezmejne regije. Projekti morajo namre imeti ezmejni u inek in
morajo biti pripravljeni skupaj s partnerskimi institucijami ez mejo (Hazl, 2005, str.
12).
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Evropska komisija je skupaj odobrila 64 programov ezmejnega sodelovanja, regije
upravi ene do sredstev INTERREG IIIA, ki so sodelovale v teh programih, so razvidne
iz spodnje slike (INTERREG III: the strands A, B, C and the programmes, 2010). Tem
programom je bilo skupaj namenjenih 67% razpoložljivih sredstev v okviru pobude
INTERREG16 (INTERREG III 2000-2006. Cohesion forum, 2001). Vrednost odobrenih
programov se je gibala od 0,709 mio € (Gibraltar-Marko) do ve kot 1 milijardo €
(Španija-Portugalska). V skladu s kon nimi razli icami Programskih dopolnil 62
programov17 ezmejnega sodelovanja je bila skupna vrednost prora una usmeritve A
6,472 milijarde €, od tega je 3,948 milijarde € sredstev iz ESRR. (INTERREG III
Community Initiative, 2010)
Slika 2: Regije vklju ene v Programe pobude Skupnosti INTERREG IIIA 20042006

Vir: Regije vklju ene v Programe pobude Skupnosti INTERREG IIIA 2004-2006, 2010

16

27% sredstev je bilo dodeljenih usmeritvi B in 6% usmeritvi C (INTERREG III 2000-2006. Cohesion
forum, 2001).
17
Nista vklju ena programa "Estonija-Latvija-Rusija" in "Latvija-Litva-Belorusija" (INTERREG III
Community Initiative, 2010).
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Slovenija je bila prejemnica tuje pomo i od leta 1992 v okviru programa PHARE.
Pomo Sloveniji iz tega programa lahko delimo v tri faze, kar je razvidno iz Preglednice
8.
Preglednica 8: Program PHARE v Sloveniji
Obdobje

Podro ja delovanja
Sredstva programa so bila usmerjena v podro je privatizacije
1. faza 1992-1995
in prestrukturiranje gospodarstva, javnih financ in
Tranzicijsko obdobje ban ništva, okolja, energetike in kmetijstva ter v podro ja
izobraževanja, znanosti in tehnologije.
Pomo je temeljila predvsem na izvajanju predpristopne
strategije, to je prevzemanje pravnega reda EU ter obveznosti
2. faza 1996-1999 bodo ega lanstva v EU, razvoj medevropskih povezav ter
Predpristopno obdobje gospodarske in družbene reforme, katerih cilj je bil pove ati
konkuren no sposobnost gospodarstva v odprtem tržnem
sistemu.
3. faza 2000-2003 Pomo je bila namenjena zlasti podpori pri izvajanju
Pristopno obdobje
aktivnosti opredeljenih v Pristopnem partnerstvu.
Vir: Mrak et al., 2004, str. 117
Od leta 1992, ko je bila Slovenija prvi upravi ena do sredstev iz tega programa, pa do
leta 2003 je Slovenija iz programa prejela skupno 339 milijonov € (Mrak et al., 2004,
str. 118). V tranzicijskem in predpristopnem obdobju je bilo dodeljenih 30% oz. 28%
sredstev, preostalih 42% sredstev pa v pristopnem obdobju (glej Grafikon 26). Sredstva,
ki jih je Slovenija prejela v tranzicijskem obdobju, t.j. med leti 1992 in 1999
predstavljajo 2% od celotne pomo i, ki jo je Evropska komisija namenila državam
kandidatkam v tem obdobju. V primerjavi z ostalimi državami je bila pomo Sloveniji
najmanjša (Benko, 1999, str. 7).
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Grafikon 26: Razdelitev sredstev PHARE dodeljenih Sloveniji v posameznih
obdobjih

Pristopno obdobje
142.599.570 €
oz. 42%

Tranzicijsko obdobje
103.299.333 €
oz. 30%

Predpristopno
obdobje
93.261.807 €
oz. 28%

Tranzicijsko obdobje
Predpristopno obdobje
Pristopno obdobje

Vir: Mrak et al., 2004, str. 118-119
V okviru programa PHARE se spodbuja tudi ezmejno sodelovanje. Program PHARE
CBC (Cross-Border Cooperation – ezmejno sodelovanje), enako kot pobuda
INTERREG za lanice, je bil namenjen skupnim ezmejnim projektom kandidatkam za
lanstvo v EU. Slovenija je bila udeležena pri prejemanju pomo i PHARE CBC že od
samega za etka v letu 1994. Sodelovanje se je najprej za elo s sosednjo Italijo in se je
nadaljevalo z Avstrijo in Madžarsko v letu 1995. !ezmejno sodelovanje med Slovenijo
in Italijo oziroma Avstrijo je pomenilo sodelovanje države kandidatke z državami
lanicami EU. Vendar se je Evropska komisija odlo ila, da bo omogo ila obmejno
sodelovanje tudi med državami kandidatkami in za ta namen odprla program CREDO
znotraj ve državnih programov. V okviru tega programa se je odprla možnost
sodelovanja Slovenije z Madžarsko in tudi s Hrvaško. (Hazl, 2005, str. 5)
Cilji programa ezmejnega sodelovanja so bili:
- podpirati vzajemno ezmejno sodelovanje,
- pripraviti obmejna obmo ja na izzive vklju evanja v EU,
- pomagati pri premoš anju razvojnih ovir, povezanih s periferno lego,
- pospešiti gospodarski razvoj in prehod v tržno gospodarstvo,
- izboljšati komunalno in cestno infrastrukturo,
- spodbuditi trajnostno rabo naravnih virov,
- poglobiti medkulturne izmenjave v izobraževanju, športu, kulturi, zdravju in
prostem asu,
- izobraževati in vzgajati ljudi, ki sodelujejo v procesih ezmejnega sodelovanja.
Leta 1995 so bili izdelani trije ve letni programski dokumenti (Multi-Annual Indicative
Programmes) za programe ezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Italijo za
84

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

obdobje 1995-1999. Dokumenti so predstavljali strateško osnovo za implementacijo
PHARE CBC v tem obdobju. (Hazl, 2005, str. 6)
Skupna vrednost pridobljenih sredstev PHARE CBC v obdobju 1994-1999 je bila 35
mio €, pri emer je bilo 18 mio € (oz. 51,4%) namenjenih sodelovanju z Italijo, 14 mio
€ (oz. 40%) sodelovanju z Avstrijo in 3 mio € (oz. 8,6%) sodelovanju z Madžarsko. Na
vseh treh mejah je bilo tako izvedenih ve kot 100 projektov na podro ju transporta in
infrastrukture, okolja, turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva, kulture in loveških
virov. V okviru projektov so bile tako zgrajene in posodobljene cestne povezave in
obmejna infrastruktura, istilne naprave in komunalna infrastruktura, postavljeni
poslovni inkubatorji in tehnološki parki. Na podro ju kmetijstva so se izvajali projekti
sodelovanja pri oblikovanju vinskih cest in sadnih poti ter izobraževanja kmetov,
vzpostavljena pa so bila tudi številna sodelovanja na podro ju turizma in kulture. (Hazl,
2005, str. 5 in 6)
Leto 2000 je pomenilo vstop v novo obdobje, t. i. pristopno obdobje (2000-2003),
katerega osnovna zna ilnost je bila, da je ezmejnemu sodelovanju, ki naj temelji na
gradnji skupnega prostora in uravnoteženega regionalnega razvoja, bil dan še ve ji
poudarek. V ospredje so stopili projekti, ki so bili usmerjeni na sprejemanje 'acquis' na
obmejnih podro jih in zagotavljali so trajen in skladen regionalni razvoj, prostorsko
povezovanje regij ter spodbujanje ekonomske in socialne kohezije. Usmerjeni so bili na
podro je transporta, obmejne infrastrukture, okolja, turizma, kmetijstva, drobnega
gospodarstva, kulture in loveških virov.
Z uvedbo skupnega programiranja znotraj obdobja 6 let (2000-2006) in krepitve
ezmejnih institucionalnih struktur, so bili programi in projekti bolj komplementarni
programom INTERREG. Vsi programi in projekti v okviru programov ezmejnega
sodelovanja so torej bili v skladu s postavljenimi prioritetami v treh PHARE
CBC/INTERREG IIIA Skupnih programskih dokumentih za Avstrijo, Italijo in
Madžarsko, le-te so (PHARE. Nadzorno poro ilo, 2005, str. 7):
- Gospodarsko sodelovanje,
- !loveški viri in regionalno sodelovanje,
- Trajnosti prostorski razvoj in
- Tehni na pomo .
Skupni programski dokument za posamezen program ezmejnega sodelovanja je tako
predvideval skupne bilateralne organe, postopno skupno izvajanje PHARE
CBC/INTERREG IIIA in prehod na sistem, ki je veljal za lanice EU v pobudi
INTERREG.
Pomo v pristopnem obdobju je predstavljala logi no nadaljevanje predhodne pomo i.
V tem obdobju je bilo Sloveniji dodeljenih skupaj 21 mio €, in sicer 7 mio € na letni
ravni. Razdelitev po programih ezmejnega sodelovanja je tako razvidna iz Preglednice
9. Za program ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija in Slovenija-Avstrija je bilo v
pristopnem obdobju na voljo 7,5 mio € za posamezen program ter 6 mio € za program
ezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska. Pomo se je usmerjala na statisti ne
regije, ki ustrezajo SKTE-3 (Gorenjska, Savinjska, Koroška, Podravje, Pomurje,
Obalno-kraška in Goriška regija). Te regije so dolo ile svoje programe in projekte v
skladu z Regionalnim razvojnim programom, ki je bil primerljiv z Državnim razvojnim
programom (Hazl, 2005, str. 12).
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Preglednica 9: Dodeljena sredstva za ezmejno sodelovanje v obdobju 2000-2003
po programih
Program ezmejnega
sodelovanja

Upravi eno obmo je
(statisti na regija)

Slovenija-Italija

Obalno-kraška, Goriška,
ob ina Kranjska Gora v
Gorenjski statisti ni regiji
Slovenija-Avstrija
Gorenjska,
Savinjska,
Koroška,
Podravska,
Pomurska
Slovenija-Madžarska Pomurska
Skupaj
Vir: PHARE. Nadzorno poro ilo, 2006

Letna višina
PHARE CBC
sredstev
v mio €
2,5

Skupaj PHARE
CBC sredstva
2000-2003
v mio €
7,5

2,5

7,5

2
7

6
21

Skozi izgradnjo in/ali obnovo številnih cest in obmejne infrastrukture je ezmejno
sodelovanje prispevalo k hitrejšim in boljšim povezavam predvsem z oddaljenimi
obmejnimi predeli. Dokon ane so bile nekatere istilne naprave skupaj s pripadajo o
javno infrastrukturo. To je nedvomno pomagalo k zmanjšanju onesnaževanja voda na
splošno in izboljšalo kvaliteto pitne vode. Dodatno je Slovenija uspela vzpostaviti
poslovne inkubatorje in tehnološke parke, ki pospešujejo ezmejno sodelovanje na
podro ju podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest. Na podro ju kmetijstva so se
razvile številne oblike uspešnega sodelovanja kot so vinske in sadjarske poti,
izobraževanja kmetov in ostale razli ne vrste aktivnosti v okviru turizma in kulture.
(PHARE. Nadzorno poro ilo, 2006, str. 12-13)
V okviru programov ezmejnega sodelovanja pa je potrebno še posebej izpostaviti
obstoj tudi t. i. Sklada za male projekte. Sem so spadali projekti v vrednosti do 50.000
€. Cilji teh projektov so bili usmerjeni v neposredno sodelovanje med prebivalci
obmejnih obmo ij oz. "ljudje ljudem" (people to people co-operation) in so pokrivali
podro ja kulture, umetnosti, glasbe, izobraževanja, sre evanja, športa, raziskovanja,
varstva okolja ipd. (Benko, 1999, str. 12)
Z vstopom v Evropsko unijo si je Slovenija v obdobju 2004-2006 zagotovila dostop do
267,5 mio € sredstev iz strukturnih skladov, pri emer je najve sredstev iz ESRR
(136,5 mio € oz. 51,03%), sledijo ESS (75,6 mio € oz. 28,27%), pobude Skupnosti (30
mio € oz. 11,21%), EKUJS (23,6 mio € oz. 8,81%) in FIUR (1,8 mio € oz. 0,67%).
Osnova za rpanje sredstev iz strukturnih skladov je bil Enotni programski dokument
2004-2006.
Z vstopom Slovenije v EU je na podro ju ezmejnega sodelovanja instrument PHARE
CBC zamenjal instrument Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA. Za obdobje
2004-2006 je bilo tako na razpolago 18,92 mio € sredstev EU za pobudo INTERREG
IIIA, le-ta pa so bila oplemenitena še z najmanj 25% nacionalnih sredstev. Pobuda je
bila v Sloveniji razdeljena na 3 programe ezmejnega sodelovanja s sosednjimi
državami:
- Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006,
- Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 in
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Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006.

Upravi ene regije na ravni SKTE-3 za posamezne programe ezmejnega sodelovanja so
razvidne iz spodnje slike. Posameznemu programu ezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Avstrijo ter med Slovenijo in Italijo je bilo dodeljenih 4,729 mio € EU
sredstev, sosedskemu programu Slovenija-Madžarska-Hrvaška pa 9,459 mio € EU
sredstev. (SVLR, interna gradiva)
Slika 3: Obmo ja sodelovanja Slovenije v programih Pobude Skupnosti
INTERREG IIIA

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(interna gradiva)
Izvajanje programov v obdobju 2004-2006 je potekalo na podlagi uredb, ki so dolo ale
izvajanje strukturnih skladov. Programi pobude Skupnosti so tako predstavljali
nadgradnjo v letu 2000 pripravljenih Skupnih programskih dokumentov. Cilj programa
je bila nadaljnja krepitev ezmejnega sodelovanja med vklju enimi institucijami pri
na rtovanju in izvajanju ukrepov, s katerimi bi odpravili še obstoje e družbeno kulturne
ovire in spodbujali trajnostni razvoj (Hazl, 2005, str. 124).
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4.2. CILJ 3 – EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE V
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013
Glavni cilj kohezijske politike Evropske unije v obdobju 2007-2013 je pove anje
ekonomske in socialne kohezije držav lanic z namenom spodbujanja skladnega,
uravnoteženega in trajnostnega razvoja Skupnosti ob hkratnem zmanjševanju
gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij. Teritorialna kohezija ima skupaj z
ekonomsko in socialno kohezijo pomembno vlogo pri doseganju ciljev Lizbonske in
Göthenburške strategije.
V programskem obdobju 2007–2013 ima kohezijska politika na voljo 35,7% sredstev
skupnega evropskega prora una, kar je 347,41 milijard € (teko e cene) in predstavlja
najve jo naložbo EU doslej prek kohezijskih skladov. Evropska komisija je v tesnem
sodelovanju z državami lanicami oblikovala "Strateške smernice Skupnosti o
kohezijski politiki". Smernice zagotavljajo, da države lanice uskladijo svoje programe
s prednostnimi cilji Evropske unije, torej da spodbujajo inovativnost in podjetništvo,
pospešujejo gospodarstvo znanja in ustvarjajo nova in bolj kvalitetna delovna mesta.
Dolo eni so trije cilji, za katerih uresni itev so sredstva zagotovljena v okviru ESRR,
ESS in Kohezijskega sklada:
#
#
#

Cilj 1
Cilj 2
Cilj 3

"Konvergenca"
"Regionalna konkuren nost in zaposlovanje"
"Evropsko teritorialno sodelovanje"

Temeljno na elo cilja konvergence je spodbujanje rasti s krepitvijo pogojev in
dejavnikov, ki vplivajo na pojav prave konvergence v najmanj razvitih državah lanicah
in regijah. V EU-27 ta cilj v 18 državah lanicah zadeva 84 regij s 154 milijoni
prebivalcev, v katerih je BDP na prebivalca manjši od 75% povpre ja Skupnosti, ter 16
regij s 16,4 milijona prebivalcev z BDP rahlo nad pragom zaradi statisti nega u inka
širitve EU, za katere pa se pomo "postopno ukinja". Za cilj konvergence je na voljo
282,8 milijarde €, t.j. 81,54% vseh sredstev, znesek pa je razdeljen na naslednji na in:
199,3 milijarde € je namenjenih konvergen nim regijam, 14 milijarde € regijam, za
katere se pomo "postopno ukinja", 69,5 milijarde € pa Kohezijskemu skladu, ki zadeva
15 držav lanic.
Zunaj konvergen nih regij je cilj regionalne konkuren nosti in zaposlovanja namenjen
krepitvi regionalne konkuren nosti in privla nosti ter zaposlovanja z dvojnim
pristopom. Prvi , razvojni programi bodo regijam pomagali predvidevati in spodbujati
gospodarske spremembe z inovacijami in spodbujanjem družbe znanja, podjetništva,
varstva okolja ter izboljšanjem njihove dostopnosti. Drugi , nova in boljša delovna
mesta bodo podprta s prilagoditvijo delovne sile in naložbami v loveške vire. V EU-27
bo skupaj upravi enih 168 regij, kar predstavlja 314 milijonov prebivalcev. Med njimi
je 13 regij z 19 milijoni prebivalcev, ki so tako imenovana obmo ja, za katera se pomo
"postopno uvaja", in katerim so finan na sredstva dodeljena na poseben na in zaradi
njihovega prejšnjega statusa regij "Cilja 1". Znesek 55,9 milijarde €, od katerega je 11,4
milijarde € namenjenih regijam, za katere se pomo "postopno uvaja", predstavlja malo
manj kot 16 % vseh dodeljenih sredstev. Ta cilj zadeva regije v 19 državah lanicah.
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Prejšnja programa Urban II in Equal sta vklju ena v cilja "konvergenca" in "regionalna
konkuren nost in zaposlovanje".
Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je okrepiti ezmejno sodelovanje s skupnimi
lokalnimi in regionalnimi pobudami, transnacionalno sodelovanje z namenom
povezanega ozemeljskega razvoja ter medregionalno sodelovanje in izmenjavo
izkušenj. 181,7 milijona prebivalcev živi v ezmejnih obmo jih (37,5% celotnega
prebivalstva EU), medtem ko so vse regije in državljani EU zajeti z enim od 13 obmo ij
transnacionalnega sodelovanja. Za ta cilj je na voljo 8,7 milijarde € (2,52% celotnih
sredstev). Cilj 3 temelji na izkušnji prejšnje pobude Skupnosti INTERREG.
(Regionalna politika – Inforegio, 2010)
Preglednica 10: Dodelitev prora unskih sredstev v programskem obdobju 20072013
Cilj/Razpoložljiva
Razpoložljiva sredstva18
Sklad
sredstva in sklad
milijard €
%
Cilj 1
282,8
81,54 ESRR, ESS, Kohezijski sklad
Cilj 2
55,9
15,95 ESRR, ESS
Cilj 3
8,7
2,52 ESRR
Skupaj
347,4
100
Vir: Finan na sredstva, ki so na voljo, 2010
Komisija izvede letno okvirno razdelitev sredstev po državah lanicah po naslednjih
merilih: upravi eno prebivalstvo, nacionalna blaginja, regionalna blaginja in stopnja
brezposelnosti. Vsaka država se nato odlo i, kako bo razdelila sredstva po regijah, pri
emer upošteva geografsko upravi enost. Pomo , dodeljena novim državam lanicam
bo za 166% višja (letno povpre je) od predhodnega programskega obdobja, Evropa
petnajsterice pa bo prejela približno 30% manj pomo i. (Regionalna politika –
Inforegio, 2010)
Na podlagi pozitivnih izkušenj s pobudo Skupnosti INTERREG je nova kohezijska
politika kot svoj tretji cilj opredelila Evropsko teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju
ETS). Spodbuja skupen pristop evropskih regij k reševanju problemov ob hkratnem
premagovanju najpogostejših ovir za teritorialno sodelovanje, ki izhajajo iz razlik v
pravnih sistemih, upravni ureditvi, geografskem položaju in jeziku. Cilj ETS za
programsko obdobje 2007-2013 preko Evropskega sklada za regionalni razvoj svojo
pomo osredoto a na tri glavna podro ja sodelovanja:
- razvoj ezmejnih gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnosti s pomo jo
skupnih strategij za trajnostni teritorialni razvoj,
- krepitev transnacionalnega sodelovanja s pomo jo dejavnosti na podro ju
prednostnih nalog Skupnosti in spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja,
- pove anje u inkovitosti regionalnih politik s spodbujanjem medregionalnega
sodelovanja z izmenjavo izkušenj na ustreznem teritorialnem nivoju.
V programskem obdobju 2007-2013 poteka sodelovanje v sklopu ETS, v okviru
katerega so se oblikovali programi, ki pomenijo sodelovanje med dvema ali ve
državami lanicami EU (sodelovanje na "notranji strani meje") in v sklopu Instrumenta
18

V teko ih cenah (Finan na sredstva, ki so na voljo, 2010).
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za predpristopno pomo (v nadaljevanju IPA19), kjer pa potekajo programi sodelovanja
med državami lanicami in državami kandidatkami oz. državami kandidatkami in
potencialnimi državami kandidatkami za vstop v EU (sodelovanje na "zunanji strani
meje").
Tudi v programskem obdobju 2007-2013 je cilj ezmejnega sodelovanja v Evropi
vklju evanje obmejnih obmo ij, razdeljenih z državno mejo, ki se sre ujejo s skupnimi
težavami kar zahteva skupne rešitve (Sklep Sveta, 2006). !ezmejno sodelovanje na nek
na in predstavlja "zapolnitev vrzeli". Skupne težave, s katerimi se sre ujejo na obeh
straneh meje, kot npr. infrastrukturna omrežja (gradnja mostov), trg in storitve
(povezava univerza-gospodarstvo-poslovne stranke) ali kulturne ali jezikovne ovire so
izzivi, katerih reševanju je namenjeno prav ezmejno sodelovanje. Le-to poteka na
podlagi dogovorjenih ezmejnih strategij oblikovanih za 52 ezmejnih programov.
(Wolfe, 2007, str. 8) Ukrepi se nanašajo predvsem na (Uredba (ES) št. 1080/2006):
- "spodbujanje podjetništva, zlasti razvoj MSP, turizma, kulture in ezmejne
trgovine,
- spodbujanje in izboljšanje skupnega varstva in upravljanja naravnih in kulturnih
virov ter prepre evanja naravnih in tehnoloških tveganj,
- podpiranje povezav med mesti in podeželjem,
- zmanjšanje izoliranosti, in sicer z izboljšanim dostopom do transportnih,
informacijskih in komunikacijskih omrežij in storitev ter ezmejnih sistemov za
ravnanje z vodami, odpadki in energijo ter ustreznimi objekti,
- razvoj sodelovanja, zmogljivosti in skupne uporabe infrastruktur, zlasti v
sektorjih kot so zdravstvo, kultura, turizem in izobraževanje".
ESRR lahko poleg tega prispeva k spodbujanju pravnega in upravnega sodelovanja,
vklju evanju ezmejnih trgov delovne sile, lokalnih pobud za zaposlovanje, enakosti
med spoloma in enakih možnosti, usposabljanja in socialne vklju enosti ter skupnemu
koriš enju loveških virov in ustanov za raziskave in tehnološki razvoj (Uredba (ES) št.
1080/2006). Kjer že obstajajo osnovni pogoji za ezmejno sodelovanje mora kohezijska
politika osredoto iti pomo na ukrepe, ki prinašajo dodano vrednost ezmejnim
aktivnostim.
Na evropski ravni je za Cilj 3-ETS skupno namenjenih 2,52% vseh kohezijskih sredstev
oziroma 7,75 milijarde €. Od tega je najve , in sicer 73,86% sredstev oz. 5,576
milijarde € iz cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja namenjenih ezmejnemu
sodelovanju, 20,95% oz. 1,582 milijarde € transnacionalnemu sodelovanju ter 5,19%
oz. 392 milijonov € medregionalnemu sodelovanju. Prispevek ESRR k ezmejnim
programom in programom skupnega morskega bazena v skladu z instrumentom o
evropskem sosedstvu in partnerstvu in k ezmejnim programom v okviru instrumenta za
predpristopno pomo v skladu z Uredbo (ES) št. 1085/2006 znaša 813.97 milijonov €.
(Uredba (ES) št. 1083/2006)
!ezmejno sodelovanje zadeva regije na ravni SKTE-3 ob vseh notranjih in nekaterih
zunanjih mejah na kopnem in tudi vse regije SKTE-3 ob morskih mejah, ki so

19

Instrument za predpristopno pomo je stopil v veljavo s 1. januarjem 2007. Pred tem pa je bila
predpristopna in pristopna pomo zagotovljena s pomo jo razli nih instrumentov, in sicer PHARE, ISPA,
SAPARD. Vsi programi in projekti, ki se nanašajo na obdobje pred letom 2007 so sedaj že zaklju eni.
(Former assistance, 2010)
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praviloma med sabo oddaljene najve 150 kilometrov. (Regionalna politika – Inforegio,
2010)
V teko em programskem obdobju je Evropska komisija odobrila 62 programov
ezmejnega sodelovanja, pri emer je 52 programov sofinanciranih iz sredstev ESRR
ter 10 programov, ki so sofinancirani iz Instrumenta za predpristopno pomo (IPA).
Regije upravi ene do sredstev ETS, ki sodelujejo v teh programih, so razvidne iz
spodnje slike. (Regionalna politika – Inforegio, 2010)
Slika 4: Regije vklju ene v ezmejno sodelovanje 2007-2013

Vir: Regije vklju ene v ezmejno sodelovanje 2007-2013, 2010
Za obdobje 2007-2013 je bilo Sloveniji dodeljeno 4,1 milijarde € (teko e cene) iz
sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada za financiranje na podlagi
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konvergen nega Cilja 1. Pri akuje se, da bo slovenski nacionalni prispevek za
dopolnitev vlaganj EU znašal približno 957 milijonov €. (Evropska kohezijska politika
v Sloveniji, 2010; Slovenija. Kohezijska politika 2007-2013, 2010) Slovenija pa ima
tudi pravico do koriš enja sredstev v okviru Cilja 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje
v višini 0,1 milijarde €. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona je 98% sredstev
namenjenih Cilju 1, v okviru katerega je do sredstev upravi ena celotna Slovenija ter
2% sredstev Cilju 3. Skoraj polovico sredstev prihaja iz sklada ESRR.
Grafikon 27: Sredstva dodeljena Sloveniji v obdobju 2007-2013

0,8 milijarde €
19%
1,9 milijarde €
46%

0,1 milijarde €
2%
Konvergenca Kohezijski sklad

1,4 milijarde €
33%

Konvergenca ESRR
Konvergenca ESS
Evropsko teritorialno
sodelovanje ESRR

Vir: Evropska kohezijska politika v Sloveniji, 2010
V Sloveniji je za ETS namenjenih 104 mio € na podlagi 13 programov, med katerimi je
5 programov usmerjenih v ezmejno sodelovanje, in sicer:
- Operativni program ezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013,
- Operativni program ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013,
- Operativni program ezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013,
- Operativni program ezmejnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,
- Operativni program ezmejnega programa IPA Jadranska pobuda 2007-2013.
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Preglednica 11: Višina odobrenih sredstev po posameznih programih ezmejnega
sodelovanja
Program ezmejnega sodelovanja /
odobrena sredstva

67.111.477
116.206.931
29.279.283
28.946.970

Celotna vrednost
programa
v€
78.954.680
136.714.036
35.893.157
34.055.260

166.490.332

195.870.979

408.034.993

481.488.112

ESRR/IPA
v€

Slovenija-Avstrija
Slovenija-Italija
Slovenija-Madžarska
Slovenija-Hrvaška (le obdobje
2007-2011)
Jadranska pobuda (le obdobje 20072011)
Skupaj
Vir: Evropsko teritorialno sodelovanje, 2011

V posamezne programe ezmejnega sodelovanja so vklju ene regije na ravni SKTE-3,
le Zasavska regija ne sodeluje v nobenem izmed navedenih 5 ezmejnih programov.
Ukrepi so usmerjeni v izboljševanje fizi ne infrastrukture (npr. prometna in
komunikacijska infrastruktura) kot tudi v izboljševanje in krepitev ezmejnih povezav
na podro ju prenosa znanj in izkušenj, ezmejnih programov izobraževanj in
usposabljanj, razvoja ezmejnih poslovnih dejavnosti, programov spodbujanja inovacij,
raziskav in razvoja, zdravstvenega varstva, razvoj skupnega ezmejnega trga dela ter
skupnega upravljanja okolja in skupnih nevarnosti (npr. nadzor poplav).
Obdobje 2007-2013 je v primerjavi s predhodnim programskim obdobjem prineslo
številne sistemske spremembe pri izvajanju programov. Pri programiranju je potrebna
uporaba strateškega pristopa. Spremenila so se geografska obmo ja sodelovanja, ki
ostajajo na ravni SKTE-3. Sodelujo i državi sta pred posredovanjem Operativnega
programa v odobritev s strani Evropske komisije morali izdelati okoljsko poro ilo in ga
skupaj z Operativnim programom posredovati v javno obravnavo kot predvideva
postopek celovite presoje vplivov na okolje. Komisija je za posamezen program za
celotno obdobje odobrila enoten operativni program in enoten finan ni na rt, ki ne
vsebuje ve nacionalnih alokacij na letni ravni. Pri izvajanju je uvedeno tudi t. i. pravilo
n+3 za obdobje 2007-2010 (Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006), za preostanek
programskega obdobja velja pravilo n+2. Vzpostavljene so enotne programske
strukture, pri emer Organ upravljanja nosi odgovornost za izvedbo celotnega
programa, Organ za potrjevanje upravlja celotno finan no alokacijo za program (obe
sodelujo i državi), nadzor nad celotnim izvajanjem programa pa ima le Nadzorni odbor.
Sredstva se razpisujejo in dodeljujejo po enotnih pravilih in merilih.
Glavne spremembe za uporabnike se nanašajo na uvedbo na ela vodilnega partnerja,
kjer je vodilni partner, dolo en za posamezen projekt, v celoti odgovoren za izvedbo
projekta, kar pomeni splošno odgovornost za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz
predložitve predloga projekta in njegove izvedbe, s polno odgovornostjo za upravljanje,
obveš anje in usklajevanje aktivnosti med vklju enimi partnerji. Pri izboru projektov je
prednost namenjena kakovosti in ustreznosti projektnega predloga ne glede na
nacionalne meje. Projektni partnerji lahko pripravljajo samo t. i. skupne projekte in pri
tem zadostijo vsaj dvem izmed navedenih štirih pogojev sodelovanja:
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Skupna priprava: projektni partnerji so skupaj na rtovali, pripravili in opisali
svojo projektno idejo na sre anjih, katerih cilj je bila opredelitev predloga
projekta.
Skupno izvajanje: projektni partnerji si med seboj razdelijo dolžnosti izvedbe
razli nih faz projekta.
Skupno osebje: v okviru projekta ne sme prihajati do prekrivanja in/ali
podvajanja funkcij na obeh straneh meje, potrebno je predvideti vklju itev
osebja vseh projektnih partnerjev v skladu z njihovo stopnjo udeležbe v
projektu. V skladu z na elom vodilnega partnerja je potrebno dolo iti enega
skupnega projektnega vodjo in enega skupnega finan nega vodjo, ki delujeta pri
vodilnem partnerju, v imenu celotnega partnerstva.
Skupno financiranje: projekt ima skupen stroškovni na rt, iz katerega se
sredstva dodelijo vsem partnerjem. Sredstva se porazdeli med projektne
partnerje glede na aktivnosti, ki se bodo izvajale in glede na potrebna sredstva za
izvedbo le-teh v okviru projekta.

Zvišuje pa se tudi delež sofinanciranja EU, in sicer iz 75% v preteklem programskem
obdobju na 85% sofinanciranja upravi enih izdatkov projekta v programskem obdobju
2007-2013. V posameznih programih so spremenjena geografska obmo ja, ki so
vklju ena v posamezen program ezmejnega sodelovanja, in tako omogo ajo
sodelovanje novih projektnih partnerjev.
Z novim programskim obdobjem pa je bila uvedena tudi možnost vzpostavitve
"Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje" (v nadaljevanju EZTS), instrumenta,
katerega cilj je poenostaviti ezmejno, transnacionalno in/ali medregionalno
sodelovanje. Glavni namen pa je krepitev ekonomske in socialne kohezije. EZTS je
instrument sodelovanja na ravni Skupnosti v obliki združenj za sodelovanje na ozemlju
Skupnosti, ki delujejo kot pravne osebe. EZTS lahko izvaja naslednje naloge: izvajanje
programov teritorialnega sodelovanja ali projektov, ki jih sofinancira Skupnost v okviru
ESRR, ESS in/ali Kohezijskega sklada. EZTS pa lahko izvaja tudi druge posebne
ukrepe teritorialnega sodelovanja z ali brez finan nega prispevka Skupnosti. (Uredba
(ES) št. 1082/2006)
Od sposobnosti slovenskih partnerjev, vklju enih v projekte ezmejnega sodelovanja,
bo tako odvisno ali bo Slovenija uspela izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša teko e
programsko obdobje, in razpoložljiva sredstva.

4.3.

EZMEJNO SODELOVANJE V DVEH PROGRAMSKIH
OBDOBJIH

V Evropi je prišlo do najve je politi no-teritorialne delitve in je zato kontinent z
najvišjo stopnjo "obmejnosti", zaradi tega je tudi potreba po ezmejnem povezovanju in
integraciji temu primerno visoka. V primeru, ko upoštevamo 25 km širok obmejni pas
kot obmejno obmo je, ugotovimo, da obsegajo v Evropi, kjer se nahaja nad 10.000 km
meja, obmejna obmo ja okrog 0,5 mio km2, v njih pa živi nad 50 milijonov prebivalcev.
(Bufon, 2001) Slovenija je, ob upoštevanju navedenega kriterija, skoraj v celoti
obmejno obmo je.
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Evropska unija podpira sodelovanje med regijami z namenom, da spodbuja ve jo
gospodarsko in socialno kohezijo. Evropske regije so prepoznale razkorake in se lotile
skupnih ukrepov za spodbujanje u inkovitih in trajnostnih prometnih sistemov, dostopa
do informacijske družbe, varstva okolja in naravnih virov ter sodelovanja med urbanimi
in podeželskimi obmo ji. U inki meja so se zmanjšali in ljudje ter podjetja v obmejnih
obmo jih imajo koristi od skupnih razvojnih strategij. Mrežno povezovanje je pomagalo
regijam, da so našle skupne rešitve problemov z obsežno izmenjavo izkušenj in dobrih
praks. (Rasto e regije, rasto a Evropa, 2007)
Shema 2: Shematski prikaz sprememb kohezijske politike med programskima
obdobjema 2000-2006 in 2007-2013
2000-2006

2007-2013

Cilji
Pobude
Finan ni instrument
Skupnosti
Kohezijski sklad
ESRR
ESS
EKUJS-Jamstveni
Cilj 1
oddelek
EKUJS-Usmerjevalni
oddelek
FIUR
Kohezijski sklad Kohezijski sklad
ESRR
Cilj 2
ESS
Cilj 3
ESS
INTERREG III
(A,B in C)
ESRR
URBAN II
ESRR
EQUAL
ESS
EKUJS-Usmerjevalni
Leader +
oddelek
Razvoj podeželja EKUJS-Jamstveni
in
oddelek
prestrukturiranje FIUR
ribištva
4 Cilji
4 Pobude
6 instrumentov
Skupnosti
Kohezijski sklad

Cilji

Finan ni
instrument

ESRR
Cilj 1:
Konvergenca

ESS
Kohezijski sklad

Cilj 2: Regionalna
konkuren nost in ESRR
zaposlovanje
ESS
Cilj 3: Evropsko
teritorialno
ESRR
sodelovanje

3 Cilji

3 instrumenti

EU tovrstno sodelovanje tudi finan no podpira v okviru kohezijske politike po
posameznih programskih obdobjih. !ezmejno sodelovanje med regijami, ki imajo
skupno državno mejo se sofinancira s sredstvi pobude Skupnosti INTERREG
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IIIA/PHARE CBC oz. Cilja 3-ETS. Namen programov je spodbujati trajno rast obmo ja
s povezovanjem ezmejne regije in odpravljanjem obstoje ih socialno-kulturnih ovir in
posledic obrobnega položaja obmejnih regij (Hazl, 2005, str. 53).
Sredstva namenjena spodbujanju sodelovanja se na ravni EU med programskimi
obdobji pove ujejo, tako je bilo v programskem obdobju 1994-1999 pobudi
INTERREG zagotovljenih 3,6 milijarde €, v obdobju 2000-2006 pa 4,9 milijarde €
(INTERREG III 2000-2006. Cohesion forum, 2001). V obdobju 2007-2013 so za
programe ezmejnega sodelovanja zagotovljena sredstva v okviru Cilja 3-Evropsko
teritorialno sodelovanje v višini 5,576 milijarde €. Države lanice EU imajo dostop do
sredstev za ezmejno sodelovanje v okviru sklada ESRR, države kandidatke pa imajo
pravice dostopa do sredstev iz predpristopnih oz. pristopnih instrumentov PHARE oz.
IPA.
Z vmesnim vrednotenjem programov je bilo ugotovljeno, da se ve ina programov ne bi
zgodila brez sofinanciranja iz INTERREG-a ali pa bi bila izvedena v manjšem obsegu
in po asneje (Rasto e regije, rasto a Evropa, 2007). Dviguje se tudi kakovost
projektnega partnerstva. Kot slabost se je pokazalo, da so bili programi osredoto eni
predvsem na rpanje sredstev in izogibanje nepravilnostim, zato je zmanjkalo asa za
vrednotenje u inkov programa in projektov ter za upoštevanje ugotovitev v praksi.
Premalo asa je bilo tudi posve eno obveš anju o rezultatih programov.
Naknadno vrednotenje INTERREG III programov je pokazalo, da so bila pri akovanja
prevelika glede na razpoložljiva sredstva, da so bile usmeritve preve splošne, da bi bile
merljive in bistveno, da je v ve ini primerov šlo za ve kot za skupno u enje partnerjev,
vendar je težko opredeliti (lo iti od ostalih) vpliv programov INTERREG III v
statistikah regij oziroma ga kvantificirati. Poleg tega so razpoložljivi podatki ve inoma
outputi, ne pa dolgoro ni u inki. Za usmeritev A in B je bila zna ilna velika razli nost,
investicije so dale u inek v kolikor so bile skupno na rtovane, majhna je bila
povezanost z drugimi EU politikami in programi, INTERREG pa je imel tudi malo
u inka na nastajanje novih projektov itd. Kljub izjemnim številkam glede števila
projektov, investicij, pogodb o sodelovanju, kar kaže, da morda le ni šlo zgolj za u enje,
pa je težko govoriti o kakšnem pomembnejšem vplivu, vendar je to povezano tudi z
malo sredstvi, ki so bila namenjena tem programom. Priporo ila za teko e obdobje so
usmerjena v vprašanje, ali programi dovolj jasno postavljajo cilje, ki so tudi merljivi.
(SVLR, interna gradiva)
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Shema 3: Shematski prikaz sprememb instrumenta za ezmejno sodelovanje med
programskima obdobjema 2000-2006 in 2007-2013
2000-2006
Pobuda Skupnosti INTERREG IIIA

2007-2013
Evropsko

Cilj 3 –
teritorialno
sodelovanje
" Cilj 3 – ETS se uporablja za
države lanice za notranje meje
" Na zunanjih mejah lo en sistem
(ENPI20, IPA)

" Uporabljala se je za države
lanice za notranje in zunanje
meje
" Od 2004 Sosedski program na
zunanjih mejah
2,5% strukturnih skladov in vsaj 50%
sredstev dodeljenih pobudi INTERREG
namenjenih usmeritvi A - ezmejno
sodelovanje
Najve do 75% sofinanciranje iz ESRR

2,52% strukturnih skladov in od teh
73,86% za ezmejno sodelovanje
Najve do 85% sofinanciranje iz ESRR
Možnost za predpla ilo v višini najve
do 10% ESRR sredstev na projektni
ravni
Programski
dokument:
Operativni
program ezmejnega sodelovanja

Programski dokument: Program pobude
Skupnosti
INTERREG
IIIA
in
Programsko dopolnilo
Skupni organi za izvajanje programa:
" Nadzorni odbor
" Upravni odbor
" Organ upravljanja
" Skupni tehni ni sekretariat
" Posredniško telo

Skupni organi za izvajanje programa:
" Nadzorni odbor
Skupni organ upravljanja (OU)
Skupni tehni ni sekretariat
Nacionalni organ
Info to ka (v državi, kjer ni OU)
Skupni organ za potrjevanje
Pooblaš eni kontrolorji
Skupni revizijski organ s
podporo skupine revizorjev
" Okoljske oblasti
" !ezmejne skupine
strokovnjakov
Finan ni na rt: enoten finan ni na rt
brez nacionalnih alokacij na letni ravni
"
"
"
"
"
"
"

" Pla ilni organ
" Prvostopenjska finan na kontrola
" Drugostopenjska kontrola
" Okoljski organi
Finan ni na rt: za vsako državo lanico
lastna alokacija po letih (razdelitev na
osnovi števila prebivalcev)
Geografska upravi enost obmo ij na
ravni SKTE-3

Geografska upravi enost obmo ij na
ravni SKTE-3 in morska meja do 150
km
Organ upravljanja objavi skupni javni
razpis za predložitev projektnih
predlogov za celotno programsko
obmo je
Enotna pravila in merila za izbor
projektov

Posamezna država lanica objavi javni
razpis
za
predložitev
projektnih
predlogov
za
nacionalni
del
programskega obmo ja
Nacionalna pravila, enotna pa so merila
za izbor projektov
20

Evropski instrument za sosedske programe in programe partnerstva.
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Razli ni tipi projektov

Uvedba skupnih projektov in na ela
vodilnega partnerja
Prijavitelj
projekta-vodilni
partner
sklene pogodbo za ESRR sredstva za
celoten projekt z Organom upravljanja

Prijavitelj projekta sklene pogodbo za
ESRR sredstva za projektne aktivnosti, ki
se izvajajo v posamezni državi partnerici
programa, z nacionalnim organom oz.
posredniškim telesom
Projektni partnerji (v posamezni državi
partnerici programa) podpišejo Pogodbo
o sodelovanju
Samodejno
prenehanje
prevzetih
obveznosti:
" pravilo n+2

Projektni partnerji (iz obeh držav
partneric programa) podpišejo Pogodbo
o partnerstvu
Samodejno
prenehanje
prevzetih
obveznosti:
" pravilo n+3 (za prvo polovico
programskega obdobja) in
" pravilo n+2 (za drugo polovico
programskega obdobja)
Država lanica nosi kon no finan no
odgovornost v primeru odkritih
nepravilnosti in napak
Možnost ustanovitve "Evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje"

Trenutno na ravni EU že potekajo priprave na izvajanje nove generacije programov
Evropskega teritorialnega sodelovanja po letu 2013, kjer so predlogi sprememb
usmerjeni k zagotavljanju ve je konkuren nosti s pomo jo boljše izrabe evropskih
sredstev, ve ji osredoto enosti na rezultate, poenostavitvi postopkov izvajanja ob
hkratnem ohranjanju uspešnosti politik ter k spopadanju z bodo imi izzivi regij. V
prihodnje bo tako potrebno tesneje strateško in programsko povezati razli na podro ja
kohezijske politike oziroma iskati sinergije med posameznimi obmo ji konvergence,
konkuren nosti in teritorialnega sodelovanja. Predvsem pa je potrebno ohraniti
kreativnost in inovativnost pri oblikovanju projektnih vsebin ter zmanjšati
administrativno breme upravljanja programov teritorialnega sodelovanja. (SVLR,
interna gradiva)
Izzivi, s katerimi se soo a EU, presegajo razli ne ravni meja, zato je teritorialno
sodelovanje tako pomembno za uspeh EU202021, saj programi ETS k reševanju
problemov praviloma pristopajo s pomo jo medsektorskega pristopa, ve nivojskega
upravljanja in integralnih strategij, ki presegajo nacionalne meje, kar so najve je odlike
teh programov. Programi ETS imajo sicer malo finan nih sredstev, vendar veliko idej.
(SVLR, interna gradiva)

21

EU2020 – Evropa 2020. Strategija za pametno, trajnostno in vklju ujo o rast.
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5. EZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO
IN ITALIJO TER SPOŠTOVANJE NA EL
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

5.1. IZVAJANJE PROGRAMA OD ZA ETKOV V LETU 1994
DO 2006
Za etki ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo segajo že v leto 1978, ko je
bila ustanovljena Delovna skupnost Alpe-Adria, ezmejno sodelovanje podprto s
sredstvi EU pa je bilo vzpostavljeno leta 1994.
V preteklosti je bilo obmo je ob slovensko-italijanski meji zelo obrobno v primerjavi z
glavnimi središ i gospodarske in politi ne mo i. Obrobni položaj obmejnih obmo ij še
pove uje dejstvo, da meja med Italijo in Slovenijo ni bila enostavna razmejitvena rta
med eno državo in drugo, temve je bila dolgo meja med dvema razli nima
gospodarskima in politi nima sistemoma. Z leti so se težave, povezane z mejo,
postopno zmanjšale. Padec socialisti nih režimov in razglasitev neodvisnosti Slovenije
leta 1991 sta pripeljala do normalizacije odnosov med državama. Prišlo je do prvih
primerov odpiranja navzven in oblik sodelovanja, ki so se z leti institucionalizirale.
Velik del zaslug za obnovljeno sodelovanje je potrebno pripisati programu INTERREG,
ki je bil v Sloveniji usklajevan s programom ezmejnega sodelovanja PHARE CBC. V
nadaljevanju so predstavljeni rezultati projektov izvedenih na slovenski strani
upravi enega obmo ja programa po programskih obdobjih in obenem je izdelana tudi
primerjava s projekti izvedenimi na obmo ju Krasa.
Program ezmejnega sodelovanja se izvaja v obmejnem obmo ju ob celinski in morski
državni meji med Slovenijo in Italijo. Na slovenski strani (glej Sliko 5) je v program
vklju eno obmo je (na ravni SKTE-3) Obalno-kraške in Goriške statisti ne regije ter
ob ine Kranjska Gora v Gorenjski statisti ni regiji, na italijanski strani pa Tržaška,
Goriška in Videmska pokrajina ter pokrajina Pordenone v Avtonomni deželi Furlaniji
Julijski krajini ter pokrajini Benetke in Rovigo (obmo je ob izlivu reke Pad) v deželi
Veneto. Obmo je je pokrajinsko izredno pestro. Državna meja v dolžini 200 km pre ka
zelo razli na obmo ja, od visokogorja Julijskih Alp na severu, ez predalpsko hribovje,
gri evja in doline do Jadranskega morja na jugu. S svojo geografsko lego povezuje
sredozemski in srednjeevropski prostor. Zaznamuje ga bogastvo naravnih virov, pestra
kulturna dediš ina preteklosti, raznolikost etni nih skupin in razli nih zgodovinskih
izkušenj. Leta 1998 je na 11.400 km2 površine obravnavanega obmo ja živelo 1,94 mio
prebivalcev. (!ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004)

99

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

Slika 5: Upravi eno obmo je programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v
obdobju 1994-2006
Italijansko obmejno obmo je:
Površina: 8.031 km2
Število prebivalcev (1998): 1.720.546 preb
Gostota poselitve: 170 preb/km2
Slovensko obmejno obmo je:
Površina: 3.369 km2
Število prebivalcev (1998): 222.532 preb
Gostota poselitve: 66 preb/km2

Obmejno obmo je:
Površina: 11.400 km2
Število prebivalcev (1998): 1.943.078 preb
Gostota poselitve: 170 preb/km2
Vir: Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, 2004
Italija je bila prva država s katero je Slovenija za ela koristiti pomo programov
ezmejnega sodelovanja. 13. julija leta 1994 sta Vlada Republike Slovenije in Evropska
komisija podpisali memorandum o Programu za ezmejno sodelovanje med Slovenijo
in Italijo za podro ja okolja in kmetijstva, mejnih prehodov in obmejne infrastrukture.
V letu 1995 so Evropska komisija in vladi obeh držav podpisale "Skupno izjavo o
nameri" o ve letnem sodelovanju. Za ta namen so pripravile ve letni indikativni
program za obdobje 1996-1999. (Hazl, 2005, str. 5) Dolo ene so bile naslednje 4
prednostne naloge (Joint Programming Document, 2001, str. 244):
1. razvoj obmo ja, lokalnih virov in varovanje okolja,
2. institucionalno sodelovanje in izboljšanje komunikacije,
3. sodelovanje med podjetji,
4. izvedba in tehni na pomo .
V tako imenovanem obdobju predpristopne pomo i PHARE CBC (1994-1999) je
Slovenija v okviru programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija prejela 18 mio €
PHARE sredstev, ki jih je oplemenitila še s 25% lastnim prispevkom za izvedbo
projektov. Ve ina sredstev (47%), kot je razvidno iz grafikona v nadaljevanju, je bila
porabljena za izgradnjo okoljske infrastrukture, predvsem istilnih naprav z namenom
izboljšanja kvalitete površinskih in podzemnih voda v Jadranskem povodju (ECO
ADRIA projekti). Ostali projekti so se nanašali na varovanje obalnih predelov, zaš ito
reke Reke in Kraškega parka, zaš ito pred poplavami Nove Gorice. 20% sredstev je bilo
porabljenih za projekte s podro ja transporta in obnove mejnih prehodov. Med projekti
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je bila obnova morskega mejnega prehoda Piran ter številnih celinskih mejnih prehodov
in povezovalnih cest. Za projekte s podro ja loveških virov in povezovanja je bilo na
voljo 11%, za projekte gospodarskega sodelovanja 10% in 3% za projekte kulturnega
sodelovanja. Med projekti s podro ja gospodarskega sodelovanja so bili izvedeni
številni turisti ni projekti, predvsem obnova histori nih zgradb (Pretorska pala a v
Kopru, Apolonijeva pala a v Piranu), vzpodbujanje razvoja kmetijstva in
vinogradništva na Krasu, oživljanje alpskih pašnikov v zgornjem Poso ju. Za izvedbo
programa pa je bilo dodeljenih še 9% sredstev t.i. tehni ne pomo i. Razpoložljiva
sredstva so bila izkoriš ena cca. 98% (Hazl, 2005) za skupno izvedenih 139 projektov.
Grafikon 28: Struktura dodeljenih sredstev PHARE v okviru predpristopne
pomo i programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 1994-1999

Transport in mejni prehodi
3.636.000 EUR
47%

11%

Okolje 8.534.000 EUR
3%

9%

!loveški viri in
povezovanje 1.892.000
EUR
Kulturno sodelovanje
540.000 EUR
Tehni na pomo
1.600.000 EUR

10%
20%

Ekonomsko sodelovanje
1.797.500 EUR

Vir: !ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
V tem obdobju so najve jo oviro pri ezmejnem sodelovanju predstavljali razli ni
postopki, na podlagi katerih je potekala izvedba INTERREG in PHARE CBC
programa, ki so onemogo ali pripravo in izvedbo skupnih programov in projektov,
potrebno je izpostaviti tudi pomanjkanje obstoja regionalne ravni v Sloveniji, saj
obstoje e regije služijo zgolj za statisti ne namene. Obenem pa je potrebno poudariti
tudi neobstoj izkušenj strateškega in programskega razvoja na regionalni ravni ter zelo
nizko stopnjo oblikovanja ezmejnih podjetniških mrež. Tudi raven ezmejnega
sodelovanja je bila v tem obdobju zelo nizka. Kljub težavam pa je bilo obdobje 19941999 uspešen u ni proces priprave na novo obdobje. (Joint Programming Document,
2001, str. 254).
Z letom 2000 se je pri elo t.i. pristopno obdobje (2000-2003), ko sta Slovenija in Italija
pripravili Skupni programski dokument INTERREG IIIA/PHARE CBC SlovenijaItalija 2000-2006 (v nadaljevanju SPD), ki je opredeljeval skupne cilje in prioritete, kar
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je temeljilo na skupnem in uravnoteženem razvoju obmejnih obmo ij. Dolo ena so bile
naslednja prednostna podro ja (Joint Programming Document, 2001):
1. Trajnostni razvoj ezmejnega obmo ja,
2. Gospodarsko sodelovanje,
3. !loveški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov,
4. Podpora sodelovanju.
V letu 2002 je bila odobrena dodatna prednostna naloga, kot etrta, in sicer posebna
podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke. Sredstva v okviru nove prednostne
naloge je bilo mogo e porabiti le na italijanski strani meje do konca leta 2004.
Prednostna naloga "Podpora sodelovanju" je po novem postala peta prednostna naloga.
Obmo je sodelovanja je ostalo enako kot v predpristopnem obdobju. Skupni programski
dokument je predvideval skupne bilateralne organe, postopno skupno izvajanje PHARE
CBC/INTERREG IIIA programov in prehod na sistem, ki je veljal za države lanice EU
v programu INTERREG (Hazl, 2005).
V pristopnem obdobju je Slovenija v okviru programa ezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Italijo prejela 9,6 mio € PHARE sredstev, ki so bila porabljena za projekte
v okviru donacijskih shem ve inoma s podro ja okolja (38,4%), po 20% sredstev pa je
bilo dodeljenih za projekte namenjene izboljšanju konkuren nosti malih in srednje
velikih podjetij ter za projekte namenjene razvoju organizacijskih in infrastrukturnih
mrež (glej Grafikon 29). V programskem letu 2001 se je izvajal projekt Eco Adria –
Ekološko izboljšanje Primorske, ki je vklju eval izgradnjo osmih istilnih naprav in
kanalizacijskih omrežij v skupni vrednosti 6,86 mio €. Sredstva programskega leta 2002
so bila ve inoma namenjena projektu Prim-e (Primorsko podjetništvo) – Krepitev
konkuren nosti malih in srednjih podjetij na Primorskem. V okviru projekta, vrednega
2,8 mio €, je bilo vzpostavljeno 11 lokalnih podjetniških povezav (grozdov), katerih
namen je bil dvig konkuren nosti mikro, malih in srednjih podjetij ter na ta na in
prispevati k trajnostnemu razvoju slovensko-italijanskega obmo ja kot celote,
izboljšanju pogojev za generiranje dodane vrednosti produktov mikro, malih in srednjih
podjetij ter izoblikovanju novih zaposlitvenih možnosti. Projekt Primorski tehnološki
poli, ki je bil izveden v okviru programskega leta 2003, pa je vklju eval izgradnjo
infrastrukture za Primorski tehnološki park Vrtojba in Poslovno-inovacijski center
Sežana. Projekt, v skupni vrednosti 3,99 mio €, je tako prispeval k preoblikovanju
gospodarskih aktivnosti na mejnih prehodih Vrtojba in Ferneti i-Sežana ter ustvaril
osnovno infrastrukturo za inovacijsko podporo podjetjem. 20% sredstev pristopnega
obdobja pa je bilo namenjenih Skladu za male projekte. V tem obdobju je bilo uspešno
izvedenih 70 projektov.
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Grafikon 29: Struktura dodeljenih sredstev PHARE v okviru pristopne pomo i
programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2000-2003
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Vir: !ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
Iz programa PHARE CBC Slovenija-Italija je bilo v obdobju 1994-2003 pridobljenih
27,6 mio € sredstev za izvedbo 209 projektov (glej Prilogo 17 in Grafikon 30), katerih
upravi eni izdatki so bili sofinancirani v višini 75%. Najve sredstev je bilo namenjenih
za okoljske projekte (32%), sledijo projekti ekonomskega sodelovanja (28%), etrtina
sredstev je bila namenjena projektom s podro ja transporta in mejnih prehodov, 8%
sredstev je bilo namenjenih loveškim virom in povezovanju, 4% za tehni no pomo in
3% za kulturno sodelovanje.
Grafikon 30: Struktura vseh dodeljenih sredstev PHARE v okviru programa
ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 1994-2003
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Vir: !ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
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Poseben pomen pa je imel v celotnem obdobju (1994-2003) tudi t.i. Sklad za male
projekte. Osnovni namen sklada za male projekte je bil nuditi podporo projektom
manjšega obsega, povezovanju ljudi na lokalni ravni in "mehkim" razvojnim
dejavnostim ezmejnega zna aja. Cilji so bili usmerjeni v preseganje nekaterih
zgodovinskih, politi nih in kulturnih razlik v ezmejni regiji ter na ta na in pripraviti
obe strani ob meji na vstop Slovenije v EU. (Program Phare ezmejno sodelovanje
Slovenija/Italija 2003, 2006) Izmed 209 projektov je bilo izvedenih 139 t.i. malih
projektov, katerih vrednosti so se gibale med 10.000 € in 50.000 €. Nanašali so se
predvsem na gospodarski razvoj, vklju no s turizmom, varovanje okolja, prostorsko
na rtovanje in razvoj, kulturne izmenjave, ezmejno sodelovanje na podro ju zdravstva
in loveških virov. V okviru projektov je bilo razvitih veliko inovativnih in skupnih
izdelkov (npr. spletne strani, razstave, skupna izobraževanja in usposabljanja),
spodbujal se je za etek ve letnih projektov in prenos dobrih praks, obenem pa je bila z
njimi pove ana tudi prepoznavnost programa PHARE CBC. V okviru projektov Sklada
za male projekte so bile financirane pretežno zagonske, pilotne aktivnosti, ki jih
izvajalci brez pomo i sofinanciranja ne bi mogli izvesti. Ve ina aktivnosti se je po
izteku nadaljevala v celoti, ali pa vsaj v tistih delih, ki so bili pomembni za izvajalce.
Prav tako pa se je skupaj z italijanskimi partnerji iskalo nove vire za nadaljevanje
aktivnosti. (Hazl, 2005; SVLR).
Najpogostejši prijavitelji in partnerji projektov so bile ob ine, razvojne agencije in
centri, znanstvene, izobraževalne in kulturne institucije, razna društva in združenja,
univerze, muzeji, galerije, nevladne organizacije in posebej pomembne so tudi
manjšinske organizacije. Vse bolj se je z leti krepilo tudi dejansko partnersko
sodelovanje. Vedno bolj je prisoten resni no partnerski odnos partnerjev na obeh
straneh meje, ki ni omejen zgolj na formalno partnerstvo potrebno zaradi razpisnih
pogojev, tako ob pripravi kot tudi sami izvedbi projektov. Partnerstva so vse bolj
konkretna.
V obdobju 1994-2003 so bili aktivno vklju eni v pripravo in izvajanje projektov,
sofinanciranih s sredstvi PHARE, tudi subjekti z obmo ja obravnavanih štirih kraških
ob in. Iz seznama projektov (glej Prilogo 17) je razvidno, kateri projekti so bili izvedeni
na obmo ju Krasa, njihovi prijavitelji imajo sedež na obmo ju Krasa. Upoštevani pa so
bili tudi tisti projekti, katerih u inki in rezultati se lahko kažejo na obmo ju Krasa, pri
emer prijavitelji niso iz tega obmo ja. Kot t.i. kraške projekte lahko ozna imo 67
projektov, za katere je bilo odobrenih 11,09 mio € PHARE sredstev, kar predstavlja
40,27% vseh programskih sredstev. Tudi na obmo ju štirih kraških ob in je struktura
dodeljenih sredstev PHARE (glej Grafikon 31) v obdobju 1994-2003 podobna kot na
ravni celotnega programa, le da so prevladujo i deleži še bolj izraziti. Ve kot polovica
sredstev (51%) je bilo tako dodeljenih podro ju varovanja okolja, 39% sredstev
projektom s podro ja gospodarskega razvoja in turizma, tehni ni pomo i 8%, odstotek
pa loveškim virom (1,3%) ter prostorskemu planiranju in študijam (1%), preostalih
0,3% pa kulturnim izmenjavam.

104

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

Grafikon 31: Struktura vseh dodeljenih sredstev PHARE v okviru programa
ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 1994-2003 za obmo je Krasa
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Vir: !ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
Hazl, 2005
Program Phare ezmejnega sodelovanja Slovenija/Italija 2002, 2005
Program Phare ezmejno sodelovanje Slovenija/Italija 2003, 2006
Tudi na obmo ju Krasa so bili izvedeni številni projekti, sofinancirani v okviru Sklada
za male projekte. Takšnih je bilo kar 47 oz. 70% (izmed 67 projektov), njihova
razporeditev po vsebinskih podro jih glede na posamezno programsko obdobje, je
razvidna iz Grafikona 32. Število odobrenih projektov se zmanjšuje in v obdobju po letu
1998 je bilo njihovo število manjše od 5. Ve inoma so bili projekti s podro ja
gospodarskega razvoja in turizma ter prostorskega planiranja in študij, pa tudi loveških
virov. Najmanj pa je bilo projektov s podro ja varovanja okolja. Med vsemi izvedenimi
je bil samo en takšen primer projekta. Iz navedenega izhaja, da so manjše iniciative zelo
pomembne, števil no mo no zastopane, sicer z manjšo finan no težo, vendar zelo
pomembnimi vplivi in u inki za obmo je Krasa. Tudi v prihodnje bi zato bilo potrebno
nadaljevati s prakso "Sklada za male projekte".
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Grafikon 32: Število projektov v okviru Sklada za male projekte po podro jih v
obdobju 1995-2003 za obmo je Krasa
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Vir: ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
Hazl, 2005
Program Phare !ezmejnega sodelovanja Slovenija/Italija 2002, 2005
Program Phare !ezmejno sodelovanje Slovenija/Italija 2003, 2006
Z vstopom Slovenije v EU sta državi partnerici programa Skupni programski dokument
INTERREG IIIA/PHARE CBC Slovenija-Italija 2000-2006 revidirali in ga
preoblikovali v Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 20002006 (v nadaljevanju PPS), s !imer sta za!eli novo obdobje slovensko-italijanskega
!ezmejnega sodelovanja. Instrument PHARE CBC je tako zamenjal instrument Program
pobude Skupnosti INTERREG IIIA, iz katerega sta sredstva !rpali obe državi partnerici.
Slovenija je v procesu pridruževanja EU preoblikovala strukture za izvajanje skupnih
programskih dokumentov v okviru INTERREG IIIA tako, da je nadgradila prejšnje
postopke in izvedbene strukture PHARE po temeljnih smernicah INTERREG,
italijanske strukture pa so ostale iste. Struktura SPD je ostala enaka tudi v PPS, v že
obstoje!a poglavja pa je bilo vnešenih nekaj pomembnih dopolnil za izvajanje programa
v okviru strukture in postopkov sodelovanja INTERREG/INTERREG. Organ
upravljanja programa so ostale italijanske oblasti, medtem ko je Slovenija v tem procesu
za obdobje 2004-2006 delovala kot država partnerica. (Program pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, 2004). Poleg PPS je bilo pripravljeno
tudi programsko dopolnilo-programski dokument, ki je podalo podrobnejše informacije
o posameznih ukrepih v okviru programa.
Skupni cilj PPS je bil odpravljanje obstoje!ih socialno-kulturnih ovir in obrobnega
položaja obmejnih regij ter spodbujanje trajnostnega razvoja in integracije !ezmejne
regije z namenom, da se zagotovi trajna rast obmo!ja. Tudi v PPS je ohranjenih 5
prednostnih nalog, ki so bila razdeljena na deset ukrepov, razvidnih iz spodnje sheme.
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Shema 4: Prednostne naloge in ukrepi Programa pobude Skupnosti INTERREG
IIIA Slovenija-Italija 2000-2006
Cilji
Trajnostni
razvoj obmo!ja

Prednostna naloga*
1 Trajnostni razvoj
ezmejnega
obmo ja
(45%)

Preseganje ovir
in omejitev, ki
izhajajo iz
obrobne lege

2

Gospodarsko
sodelovanje
(30%)

Razvoj
!loveških virov

3

!loveški viri,
sodelovanje in
uskladitev
sistemov
(16%)

Okrepitev
!ezmejnega
sodelovanja

4

ezmejno
sodelovanje

5

Posebna podpora
regijam, ki mejijo
na države
kandidatke
(3%)
Podpora za
sodelovanje
(6%)

Ukrepi
1.1 Varstvo, ohranjanje ter razvoj
okolja in prostora
1.2 Razvoj in okrepitev !ezmejne
organiziranosti, infrastrukture in
mrež
2.1 Izboljšanje konkuren!nosti in
sodelovanja
2.2
ezmejno sodelovanje na podro!ju
turizma
2.3
ezmejno sodelovanje na podro!ju
kmetijstva
3.1 Poklicno izobraževanje in
usposabljanje !loveških virov in
inovativne pobude na trgu delovne
sile
3.2 Sodelovanje na podro!ju kulture,
komunikacij, raziskovanja med
institucijami v smislu
harmonizacije
4.1 Posebna podpora regijam, ki mejijo
na države kandidatke

5.1

Tehni!na pomo! skupnim
strukturam
5.2 Vrednotenje, obveš!anje,
oglaševanje in sodelovanje
* V oklepaju so navedeni deleži razpoložljivih sredstev za posamezno prednostno
nalogo.
**Prednostni ukrepi slovenske strani v obdobju 2004-2006 so v poševnem tisku.
Vir: Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006.
Programsko dopolnilo, 2004
Celoten finan!ni na!rt PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 je bil vreden
102 mio €, pri !emer je znašala stopnja sofinanciranja sredstev iz ESRR 75%. Za
obdobje 2004-2006 pa je bilo namenjenih 24,71 mio € sredstev iz ESRR, pri !emer je
italijanskemu delu programa pripadalo 19,98 mio €, slovenskemu pa 4,73 mio €. V
obdobju 2000-2003 je bilo Italiji dodeljenih 24,6 mio € sredstev ESRR. Klju! za delitev
finan!nih sredstev med državama je namre! bilo število prebivalcev upravi!enega
obmo!ja posamezne države !lanice. Upravi!eno obmo!je je tudi v obdobju 2004-2006
ostalo nespremenjeno.
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Grafikon 33: Skupna finan na sredstva PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija za
obdobje 2004-2006 po prednostnih nalogah
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Vir: Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, 2004
Zaradi pomanjkanja sredstev je slovenska stran razpoložljiva sredstva za obdobje 20042006 usmerila le na tri ukrepe, in sicer:
- ukrep 1.1: varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora – 43% sredstev,
- ukrep 2.2: !ezmejno sodelovanje na podro!ju turizma – 25% sredstev,
- ukrep 2.3: !ezmejno sodelovanje na podro!ju kmetijstva – 25% sredstev.
Preostalih 7% sredstev pa je bilo namenjenih za tehni!no pomo!, katero so lahko
koristili le organi, ki so skrbeli za upravljanje programa.
Obdobje 2004-2006 je zaznamoval vedno ve!ji poudarek namenjen !ezmejnemu
sodelovanju. Instrument je bil skupen, ravno tako tudi programski dokument,
vzpostavljene so bile skupne strukture, samo izvajanje pa je potekalo še vedno lo!eno
po nacionalnih pravilih. Kot že navedeno, je bilo potrebno EU sredstvom dodati tudi
lastna sredstva, pri tem pa je potrebno poudariti, da so slovenski partnerji zagotavljali
manjši delež lastnega sofinanciranja kot partnerji na drugi strani meje. V izvajanje
projektnih aktivnosti so bili vklju!eni razli!ni prijavitelji in partnerji, vendar na
slovenski strani le neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem
ali splošno koristnem interesu. Med prijavitelji so še vedno prevladovale lokalne
skupnosti, regionalne razvojne agencije, lokalni podjetniški centri in druge razvojne
institucije, zaznati pa je bilo tudi premajhno vklju!enost raziskovalne in izobraževalne
sfere. Poleg tega je potrebno posebej poudariti sodelovanje manjšinskih organizacij, ki
so v teh programih odigrale pomembno vlogo.
Razpoložljiva finan!na sredstva so bila v Sloveniji razdeljena izklju!no na podlagi
javnih razpisov, v Italiji pa na podlagi javnih razpisov ali pa postopka v "deželni režiji".
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Prijavitelji so glede na intenzivnost !ezmejnega sodelovanja lahko pripravljali tri tipe
projektov:
a) SKUPNI PROJEKTI so projekti, ki predstavljajo najvišjo stopnjo !ezmejnega
sodelovanja in so pripravljeni in predloženi skupaj s !ezmejnim partnerjem na podlagi
isto!asno objavljenih javnih razpisov v Sloveniji in Italiji. Vse na!rtovane aktivnosti
projektni partnerji skupno izvajajo.
b) ZRCALNI PROJEKTI so projekti, ki predstavljajo srednjo stopnjo !ezmejnega
sodelovanja. Zrcalni projekti so prijavljeni na vsaki strani meje posebej, njihove
aktivnosti pa se vsebinsko dopolnjujejo. Zrcalni projekti se morajo navezovati na
sofinancirane že izvedene projekte ali projekte v izvajanju (sredstva iz programov
INTERREG ali iz drugih skladov Skupnosti, nacionalnih, deželnih ali lokalnih virov).
Zrcalni projekti morajo izkazovati jasen !ezmejni vpliv in partnerstvo.
c) PROJEKTI SODELOVANJA so projekti, ki predstavljajo najnižjo stopnjo
!ezmejnega sodelovanja. Projekti sodelovanja so tisti projekti, kjer je !ezmejni partner
aktivno vklju!en v izvajanje aktivnosti, kot se je zavezal v sporazumu o partnerstvu.
V Sloveniji sta bila objavljena dva javna razpisa, in sicer v letu 2004 in 2005. Izbranih
in odobrenih za sofinanciranje je bilo 19 projektov v okviru prvega javnega razpisa in
13 projektov v okviru drugega javnega razpisa (glej Prilogo 18). Uspešno je bilo
zaklju!enih 31 projektov v skupni vrednosti 6,91 mio €, ki so uspeli po!rpati cca. 95%
razpoložljivih sredstev. En prijavitelj je v !asu izvajanja odstopil od pogodbe, zato so
bila ta sredstva nato dodeljena uspešnim projektom za izvedbo dodatnih aktivnosti.
Slovenski prijavitelji so v okviru zgoraj omenjenih dveh javnih razpisov predložili
skupaj 86 vlog, pri !emer so zahtevana sredstva v okviru prvega javnega razpisa
presegala razpoložljiva sredstva za 2,6-krat, v okviru drugega javnega razpisa pa za ve!
kot 3,3-krat.
Med izbranimi projekti so prevladovali skupni projekti, kar pomeni, da so se isti
projekti izvajali tako na slovenskem kot na italijanskem delu !ezmejnega obmo!ja. Med
njimi so bile aktivnosti, s katerimi so lokalne skupnosti in partnerji za!eli:
- intenzivnejše skupno prostorsko in okoljsko na!rtovanje, upravljanje naravnih
parkov in zavarovanih obmo!ij,
- nadaljevali oblikovanje skupnih turisti!nih produktov in s tem dvigovali
konkuren!nost !ezmejnih turisti!nih destinacij ter
- razvijali že za!ete skupne aktivnosti v primarnem sektorju, namenjene predvsem
dvigu razpoznavnosti tipi!nih kmetijskih produktov (siri, olivno olje...), ki
predstavljajo glavne primerjalne prednosti podeželja na obeh straneh meje
( ezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo…, 2005).
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Preglednica 12: Predloženi projektni predlogi in odobreni projekti po ukrepih in
tipu projekta
Ukrep/Tip projekta

Skupni

Zrcalni

Projekti
sodelovanja

Skupaj 86

Varstvo, ohranjanje ter
razvoj okolja in prostora

10

25

0

35

ezmejno sodelovanje na
podro!ju turizma

21

10

2

33

ezmejno sodelovanje v
primarnem sektorju

16

1

1

18

Skupno število odobrenih
projektov

23

9

0

32

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(interna gradiva)
Izmed 31 projektov so 5 projektov (glej Prilogo 18) izvedli prijavitelji s sedežem na
obmo!ju štirih kraških ob!in v skupni vrednosti 831.225,26 €. Vsi projekti so bili
odobreni v okviru ukrepa 1.1, ki se nanaša na varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in
prostora, le projekt z akronimom Kraški okraj je bil skupni, ostali pa zrcalni. Ob tem je
potrebno dodati, da so v okviru drugega javnega razpisa za ukrep 1.1 lahko prijavitelji
pripravili le zrcalne projekte ali projekte sodelovanja, ker na italijanski strani
programskega obmo!ja ni bilo ve! razpoložljivih sredstev. Potrebno pa je izpostaviti še
dva skupna projekta v vrednosti 500.843,65 € s podro!ja kmetijstva (ukrep 2.3), katerih
aktivnosti se tudi nanašajo na obmo!je Krasa. Prijavitelj dveh projektov z akronimoma
VALO-PT in TIPI-NET je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, ki opravlja naloge
iz svoje pristojnosti in dejavnosti tudi na obmo!ju Krasa. Finan!na vrednost vseh 7
projektov predstavlja 19,27% vrednosti vseh 31 projektov. Subjekti z obmo!ja Krasa so
seveda aktivno sodelovali tudi v vlogi projektnih partnerjev pri ostalih odobrenih
projektih.
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Grafikon 34: Vrednost odobrenih projektov po ukrepih v okviru PPS INTERREG
IIIA Slovenija-Italija 2004-2006 za obmo je Krasa
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Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(interna gradiva)

5.2. PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013
V poglavju 4.2 so bile že predstavljene spremembe, ki se nanašajo na programsko
obdobje 2007-2013 v primerjavi s predhodnim programskim obdobjem, kar se seveda
odraža tudi v okviru programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
Državi partnerici sta pripravili enotni Operativni program !ezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013, ki ga je Evropska komisija odobrila 20. decembra 2007,
njegove spremembe pa je odobrila 20. aprila 2010.
V skladu z dolo!bo EU o 150 km morski meji pri dolo!anju upravi!enega obmo!ja
posameznega programa, se je v teko!em programskem obdobju upravi!eno obmo!je
programa pove!alo za 2,7-krat, s tem pa tudi število prebivalcev, in sicer za 2,84-krat v
primerjavi s programskim obdobjem 2000-2006. Upravi!eno obmo!je programa tako
vklju!uje (v poševnem tisku so ozna!ena obmo!ja, ki so na novo vklju!ena v program):
- v Republiki Sloveniji: Goriška statisti!na regija, Obalno-kraška statisti!na
regija, Gorenjska statisti!na regija, Osrednjeslovenska statisti!na regija (na!elo
fleksibilnosti22) in Notranjsko-kraška statisti!na regija (na!elo fleksibilnosti);

22

V skladu z 21. !lenom, to!ka 1 Uredbe (ES) št. 1080/2006, so izdatki nastali na obmo!jih, vklju!enih v
program na podlagi na!ela fleksibilnosti, upravi!eni v višini najve! do 20% zaprošenih sredstev ESRR v
okviru posameznega projekta.
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- v Republiki Italiji:
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina: Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina;
pokrajina Pordenone (na!elo fleksibilnosti);
Dežela Veneto: pokrajine Venezia, Rovigo, Padova ter pokrajina Treviso (na!elo
fleksibilnosti);
Dežela Emilia-Romagna: pokrajini Ravenna in Ferrara.
Na upravi!enem obmo!ju programa, ki zavzema 30.740 km2 površine, je v letu 2005
živelo 5,5 mio prebivalcev, pri !emer je slovenski del programa obsegal 9.517 km2
površine z 0,97 mio prebivalcev, italijanski del pa 21.223 km2 površine s 4,53 mio
prebivalcev.
Slika 6: Upravi eno obmo je programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v
obdobju 2007-2013

Obmejno obmo je:
Površina: 30.740 km2 (2,7-kratno pove!anje)
Število prebivalcev: 5.5 mio preb (2,84-kratno pove!anje)

*Eligible areas – upravi!eno obmo!je
Flexibility areas – upravi!eno obmo!je na podlagi na!ela fleksibilnosti
Vir: Operativni program !ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 2010
Skladno z razširitvijo upravi!enega obmo!ja se je pove!ala tudi finan!na vrednost
programa, in sicer za eno tretjino. Na razpolago je tako 136 mio €, pri !emer je 85%
112

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

sredstev iz ESRR. V tokratnem programskem obdobju ni ve! razdelitve finan!nih
sredstev na posamezno državo !lanico, temve! obstaja enotni finan!ni na!rt programa
in le od sposobnosti kon!nih upravi!encev je odvisno, koliko sredstev bo posamezna
država tudi dejansko prejela.
V Operativnem programu je dolo!en splošni cilj programa, t.j. "Pove!anje privla!nosti
in konkuren!nosti programskega obmo!ja", kar bo mogo!e dose!i s pomo!jo štirih
prednostnih nalog programa:
- Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija,
- Prednostna naloga 2: Konkuren!nost in na znanju temelje!a družba,
- Prednostna naloga 3: Socialna integracija,
- Prednostna naloga 4: Tehni!na pomo!.
Kot je razvidno iz spodnje preglednice je najve! sredstev namenjenih prvi prednostni
nalogi (37%), druga (29%) in tretja (28%) pa sta finan!no dokaj enakovredno
ovrednoteni. Za tehni!no pomo! organom, ki skrbijo za izvedbo programa, je
namenjenih 6% sredstev.
Preglednica 13: Finan ni na rt Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013

Prednostna naloga/Viri
sofinanciranja

Sofinanciranje v
okviru Evropskega Nacionalno javno
sklada za regionalni sofinanciranje v €
razvoj (ESRR) v €

Skupaj v €

Prednostna naloga 1
Okolje, transport in
trajnostna teritorialna
42.996.564
7.587.629
50.584.193
integracija
(37%)
Prednostna naloga 2
Konkuren!nost in na znanju
33.700.010
5.947.060
39.647.070
temelje!a družba
(29%)
Prednostna naloga 3
Socialna integracija
32.537.941
5.741.990
38.279.931
(28%)
Prednostna naloga 4
6.972.416
1.230.426
8.202.842
Tehni!na pomo! (6%)
116.206.931
20.507.105
136.714.036
Skupaj
Vir: Operativni program !ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 2010, str.
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Pomembna sprememba se nanaša tudi na vzpostavitev enotnih programskih struktur.
Organ upravljanja tudi v teko!em programskem obdobju ostaja v Italiji pri Avtonomni
deželi Furlaniji Julijski krajini (v nadaljevanju AD FJK) in ima odgovornost za celotno
izvedbo programa. Pomaga mu Skupni tehni!ni sekretariat, katerega osebje je enako
zastopano iz obeh držav !lanic. Organ za potrjevanje, ki je tudi pri AD FJK, skrbi za
celotno finan!no alokacijo programa, Revizijski organ (ravnotako deluje v
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organizacijski strukturi AD FJK) pa skrbi za izvajanje revizij. Nadzor nad izvajanjem
celotnega programa vrši Nadzorni odbor, katerega sestavlja enako število !lanov z obeh
držav !lanic, ve!inoma so predstavniki ministrstev in lokalnih oblasti. Info to!ka pa
deluje na slovenski strani v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
Razpoložljiva sredstva programa se lahko dodeljujejo le na podlagi javnih razpisov. V
vlogi prijaviteljev in/ali projektnih partnerjev lahko tako nastopajo kot kon!ni
upravi!enci: javni organi, javni in javno-zasebni konzorciji, univerze in raziskovalne
ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne
agencije, inštitucije, ki upravljajo zavarovana obmo!ja, znanstveni in tehnološki parki,
centri za inovacije, industrijske cone, ustanove za strokovno usposabljanje, podjetja in
njihovi konzorciji, gospodarske zbornice, strokovna združenja in drugi upravi!enci, ki
delujejo v skladu z naravo prednostne naloge.
Na podlagi izkušenj iz preteklega programskega obdobja, ko je bila stopnja !ezmejnega
sodelovanja sofinanciranih projektov precej nizka, so partnerji programa z namenom
izboljšanja kakovosti projektov in pove!anja stopnje !ezmejnega sodelovanja, opredelili
tri tipe projektov (Operativni program !ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013, 2010):
a) STRATEŠKI PROJEKTI - so projekti, katerih celotni izdatki praviloma presegajo 1
mio €. Prispevati morajo k uresni!evanju ciljev evropskih strategij in ciljev programa s
pomembnim trajnostnim vplivom na programsko obmo!je, tudi z dolo!itvijo primernih
kazalnikov, imeti morajo jasno izraženo strateško vrednost na vklju!eno obmo!je in
zlasti na obmejna obmo!ja. Obenem morajo imeti tudi pristen !ezmejni zna!aj tako v
smislu !ezmejnega vpliva, kakor tudi partnerstva. Izpolnjevati morajo štiri pogoje, ki jih
dolo!a !len 19 Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno
osebje23 in skupno financiranje. Po zaklju!ku projekta je potrebno zagotoviti
nadaljevanje sodelovanja npr. z vzpostavitvijo trajnih !ezmejnih mrež in organizacij.
Izbor projektov poteka v dveh stopnjah. V okviru prve stopnje potencialni upravi!enci
pripravijo t.i. Predlog projektne ideje, ki je nato v okviru druge stopnje, po objavi
seznama pozitivno ocenjenih "projektnih idej" razvit v "projektni predlog". (Javni razpis
za oddajo predlogov strateških projektov, 2008)
b) STANDARDNI PROJEKTI – sodelovati morata vsaj dva projektna partnerja, eden
slovenski in eden italijanski ter izpolnjena morata biti vsaj dva pogoja izmed štirih, ki
jih dolo!a !len 19 Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje,
skupno osebje in skupno financiranje. Obenem morajo imeti tudi pristen !ezmejni
zna!aj tako v smislu !ezmejnega vpliva, kakor tudi partnerstva.
c) MALI PROJEKTI – njihov cilj je krepitev !ezmejnega sodelovanja med prebivalci
obmo!ja in prispevanje k premagovanju ovir na lokalni ravni, s !imer bi se izboljšala
socialna integracija. Tudi za male projekte velja, da morata sodelovati vsaj dva
23

Za opredelitev izraza "skupno osebje" se je potrebno sklicevati na opredelitev iz programa INTERACT:
"izraz skupno osebje pomeni, da projekt ne sme podvajati funkcij na kateri koli strani meje. Ne glede na
to, kje oseba dela, ima projekt samo enega skupnega vodjo projekta, enega skupnega vodjo financ, itd. (za
ve!je projekte je seveda potrebno ve! osebja). To osebje je odgovorno za projektne aktivnosti na obeh
straneh meje. Glavno projektno osebje ponavadi zaposluje vodilni partner." (Javni razpis za oddajo
predlogov strateških projektov, 2008)
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projektna partnerja, eden slovenski in eden italijanski ter izpolnjena morata biti vsaj dva
pogoja, ki jih dolo!a !len 19 Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno
izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje. Skupni izdatki malih projektov se
gibljejo med najmanj 50.000 € in najve! 100.000 €. Razpisna dokumentacija in
postopek izbora sta poenostavljena.
Do tega trenutka so bili s strani Organa upravljanja objavljeni trije javni razpis, in sicer
za strateške projekte (št. 01/2009) in dva javna razpisa za standardne projekte (št.
02/2009 in 03/2011), pri !emer je tretji javni razpis omejen na ožje kopensko obmo!je.
Razpisanih je prakti!no ve!ina sredstev, preostalo je le še cca 3,22 mio €, ki bodo
predvidoma namenjeni za male projekte. Rezultati izbora predloženih projektnih
predlogov so objavljeni za dva javna razpisa (št. 01/2009 in št. 02/2009), standardni
projekti, ki se nanašajo na ožje kopensko obmo!je (št. 03/2011), pa so trenutno še v
postopku ocenjevanja, saj je bil rok za oddajo vlog 25. maja 2011. (Program
!ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 2011)
Zanimanje za razpisana sredstva je bilo zelo veliko, saj so v primeru javnega razpisa za
strateške projekte vloge presegale razpoložljiva sredstva za 6-krat, v primeru
standardnih projektov pa za 5-krat. V primeru javnega razpisa za strateške projekte,
katerih izbor je potekal v dveh stopnjah, je bil poziv za prvo stopnjo objavljen 15. oz.
17. oktobra 2008 in do roka za oddajo vlog je prispelo 92 vlog. Po izvedenem postopku
preverjanja administrativne ustreznosti in upravi!enosti vlog se jih je 89 uvrstilo v
kakovostno ocenjevanje. Po zaklju!ku ocenjevanja kakovosti je bilo tako 86 Predlogov
projektnih idej povabljenih v drugo stopnjo. Na podlagi poziva v okviru druge stopnje,
objavljenega 1. oz. 3. julija 2009, je Organ upravljanja prejel 71 vlog, 15 vodilnih
partnerjev pa ni predložilo projektnih predlogov. Povpre!na velikost projekta je znašala
2,83 mio € in le-te so bile enakomerno razporejene po prednostnih nalogah, tako z
vidika števila kot višine zahtevanih izdatkov. Med 71 vlogami jih je 25 s slovenskimi
vodilnimi partnerji v skupni vrednosti 73,92 mio €, 46 pa ima vodilnega partnerja iz
italijanskega obmo!ja v skupni vrednosti 127,35 mio €. Po zapletih v postopku
ocenjevanja in s tem povezanim zastojem izvajanja na programski ravni so bili rezultati
objavljeni šele 28. aprila 2010 in 13 projektom je bilo odobreno sofinanciranje.
Nadzorni odbor pa je 8. marca 2011 odobril dodatna sredstva v višini 9,98 mio € in tako
so bili sofinancirani še trije dodatni projekti, ki so se uvrstili na prednostno lestvico. 16
strateških projektov je tako skupaj vrednih 50,95 mio €. Iz spodnjega grafikona je
razvidna razdelitev sredstev na slovenske in italijanske upravi!ence, ki izhaja iz
odobrenih finan!nih na!rtov 16 projektov po posameznih prednostnih nalogah. Iz
skupnega seštevka izhaja, da je slovenskim upravi!encem namenjenih 43,88%
odobrenih sredstev, italijanskim pa 56,12% sredstev. (Skupni tehni!ni sekretariat, 2011)
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Grafikon 35: Razdelitev sredstev slovenskim in italijanskim upravi encem
strateških projektov po posamezni prednostni nalogi v deležih
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Vir: Skupni tehni!ni sekretariat, 2011
Tudi v primeru javnega razpisa za standardne projekte (št. 02/2009), kjer je bilo na
razpolago 60 mio €, je bil velik interes. Prispelo je 253 vlog, v povpre!ju je bil
posamezni projektni predlog ocenjen na 1,21 mio €, prevladujejo pa projekti v vrednosti
nad enim milijonom eurov. Z javnim razpisom je bila namre! dolo!ena zgornja meja
vrednosti projekta na najve! 1,5 mio €. Le 16 projektov je imelo finan!ni na!rt vreden
pod 500.000 €. Najve! vlog je bilo pripravljenih v okviru tretje prednostne naloge (95),
sledi druga prednostna naloga z le 6 vlogami manj (89), najmanj vlog pa je bilo na prvi
prednostni nalogi (69). Med 253 predloženimi projekti ima 76% projektov italijanske
vodilne partnerje (191) v skupni vrednosti 231,37 mio €, preostalih 24% pa slovenske
vodilne partnerje (61) v skupni vrednosti 74,62 mio €. V okviru projektov so razli!no
široko zastavljena partnerstva, in sicer od najmanj dveh pa vse do 26 projektnih
partnerjev, vklju!enih v posamezen projekt. 198 formalno administrativno ustreznih
projektnih predlogov je bilo kakovostno ocenjenih in nato uvrš!enih na prednostno
lestvico posamezne prednostne naloge. Glede na že omenjen zastoj pri izvajanju
programa so bili rezultati objavljeni šele 10. avgusta 2011 in 48 projektom, v skupni
vrednosti 57,34 mio €, je bilo odobreno sofinanciranje. Med izbranimi projekti je sicer 6
projektom znotraj prve prednostne naloge sofinanciranje za!asno zadržano, ker je
Nadzorni odbor zahteval dodatno preveritev z vidika možnosti podvajanja aktivnosti,
dvojnega sofinanciranja, relevantnosti partnerstva in pravilnosti izvedbe postopkov.
(Skupni tehni!ni sekretariat, 2011). Tudi pri izbranih standardnih projektih je iz
spodnjega grafikona razvidno, da bodo v skladu z zastavljenimi finan!nimi na!rti
59,25% sredstev porabili italijanski upravi!enci in 40,75% sredstev slovenski
upravi!enci.
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Grafikon 36: Razdelitev sredstev slovenskim in italijanskim upravi encem
standardnih projektov po posamezni prednostni nalogi v deležih
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Vir: Skupni tehni!ni sekretariat, 2011
V odobrenih tako strateških kot tudi standardnih projektih sodelujejo tudi upravi!enci z
obmo!ja Krasa. Med njimi pa nastopa v vlogi vodilnega partnerja le en upravi!enec, t.j.
ob!ina Sežana, ki je prijavila strateški projekt z akronimom CARSO-KRAS v okviru
prve prednostne naloge. Projekt v skupni vrednosti 3,085 mio € predstavlja 6% sredstev
izmed vseh odobrenih strateških projektov. Slovenski upravi!enci tega projekta (kraške
ob!ine, Obmo!na razvojna agencija Krasa in Brkinov, Zavod za gozdove SlovenijeObmo!na enota Sežana), skupaj z vodilnim partnerjem, razpolagajo z 1,685 mio € oz.
54,62% sredstev finan!nega na!rta projekta (Ob!ina Sežana, 2011).
Med odobrenimi standardnimi projekti pa je potrebno izpostaviti projekt z akronimom
AGROTUR, ki ga je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije (2011), ki kot nacionalna
raziskovalna inštitucija opravlja naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti tudi na
obmo!ju Krasa. Projektne aktivnosti projekta AGROTUR se namre! v celoti nanašajo
na obmo!je Krasa in za njihovo izvedbo bo potrebno 1,045 mio € sredstev. V celotni
vrednosti vseh odobrenih standardnih projektov tako predstavlja 1,84% sredstev.
Projekt se bo izvajal v okviru druge prednostne naloge. 593.406 € oz. 56,79% sredstev
finan!nega na!rta projekta je namenjenih slovenskim upravi!encem projekta.
Z obema zgoraj navedenima projektoma skupaj bo na obmo!ju Krasa investiranih 2,28
mio €, kar predstavlja 2,12% odobrenih sredstev v okviru Programa !ezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Upravi!enci z obmo!ja Krasa sodelujejo tudi
pri ostalih projektih, vendar v vlogi projektnih partnerjev in glede na vlogo, ki jo imajo
v okviru posameznega projekta, so jim namenjena sredstva.
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5.3. VREDNOTENJE IZBRANIH PROJEKTOV NA OBMO JU
KRASA V LU I TRAJNOSTI
S pomo!jo finan!nih instrumentov EU za !ezmejno sodelovanje so bili izvedeni številni
projekti v okviru programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. V obdobju
po vstopu Slovenije v EU se je kakovost !ezmejnega sodelovanja še pove!ala, saj so
bila upravi!encem z obeh strani meje dostopna sredstva istega finan!nega instrumenta
po istih pravilih. V izvedene projekte je bilo vklju!eno tudi veliko subjektov z obmo!ja
Krasa, tako da se u!inki in rezultati projektov odražajo na obmo!ju Krasa. Na podlagi
navedenih pogojev v nadaljevanju je bilo izbranih devet projektov, ki jih skušamo
ovrednotiti z vidika pomena oz. njihovega prispevka k trajnostnemu razvoju Krasa.
Izbor projektov temelji na naslednjih pogojih:
- projekt je bil odobren za sofinanciranje,
- sofinanciranje je zagotovljeno v okviru Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006 ali Programa !ezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013,
- projekt je izveden oz. v izvajanju,
- prijavitelj oz. vodilni partner ima sedež ali organizacijsko enoto oz. opravlja
naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo!ju Krasa.
Med projekti odobrenimi v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Italija 2004-2006 (glej Prilogo 18) je bilo tako izbrano pet projektov z
naslednjimi akronimi: PSJ-INFO, 1001 KAL-1001 ZGODBA O ŽIVLJENJU, LIPICA,
KRAŠKI OKRAJ, MPR, VALO-PT, TIPI-NET. Podatki za izbrane projekte, ki so
predstavljeni v nadaljevanju, so bili pridobljeni v Zborniku sofinanciranih projektov
(Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006: zbornik…,
2008) in pri Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Med projekti odobrenimi v okviru Programa !ezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 (glej Prilogi 19 in 20) pa sta bila izbrana projekta z
akronimoma CARSO-KRAS in AGROTUR. Podatki o teh dveh projektih, predstavljeni
v nadaljevanju, so bili pridobljeni pri vodilnih partnerjih, Ob!ini Sežana (2011) in
Kmetijskem inštitutu Slovenije (2011).
Izbranih devet projektov je vrednotenih z vidika vpliva na trajnostni razvoj s pomo!jo
kriterijev, ki so oblikovani tako, da izkazujejo pozitivni vpliv na trajnostni razvoj.
Posamezen projekt lahko tako v celoti ( ), delno (!) ali pa sploh ne (") izkazuje
pozitivnega vpliva na trajnostni razvoj.
Vpliv
V celoti - pozitivni vpliv
Delno
Ne - negativni vpliv

Ocena
!
"

Izbrani projekti navedeni po akronimih:
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# PSJ-INFO
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj !ezmejnega
obmo!ja
Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora
Naslov projekta:
Okrepitev varstva in razvoja naravnih vrednot na širšem
obmo!ju Parka Škocjanske jame
Tip projekta:
Zrcalni
Prijavitelj:
Javni zavod Park Škocjanske jame
Projektni partnerji:
Ob!ini Dolina in Doberdob
Trajanje projekta:
april 2005-december 2006
Celotna vrednost projekta: 305.102,04 €
Delež realizacije ESRR sredstev:
99,60%
Povzetek projekta: Namen projekta je kakovosten sprejem in predstavitev zavarovanega
obmo!ja parka in klasi!nega Krasa, ohranjanje ugodnega stanja habitatov ter
usposabljanje ljudi za varovanje in upravljanje zavarovanih obmo!ij. V okviru projekta
je bil preurejen in posodobljen informacijski center v Matavunu, urejena laboratorijska
u!ilnica, kartirani in ovrednoteni so bili habitatni tipi, pripravljena informativna gradiva,
organizirana usposabljanja in delavnice za okoljsko in ekološko vzgojo šolskih skupin
ter naravovarstveni nadzor. Ustrezno temu je bila razširjena obstoje!a mreža šol na obe
sodelujo!i ob!ini. Projekt je bil zamišljen kot zrcalni projekt že izvedenih projektov na
italijanski strani, in sicer Ob!ina Dolina – projekt: "Promocija naravnih dobrin in
varstvo okolja krajinskega parka Val Rosandra – Dolina Glinš!ice" in Ob!ina Doberdob
– projekt: "Ovrednotenje, zaš!ita in vzgojno spoznavanje okolja na doberdobskem
ob!inskem teritoriju, vklju!enem v deželni rezervat doberdobskega in prelostnega
jezera".
Projekt/Ocena

PSJ-INFO

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

"

"

Medgeneracijsko
sodelovanje

!

Pri dveh tretjinah kriterijev projekt v celoti izkazuje pozitivni vpliv na trajnostni razvoj,
in sicer pri vseh kriterijih okoljske in deloma iz socialne komponente. Pri dveh kriterijih
ekonomske komponente projekt izkazuje negativni vpliv, in sicer pri kriteriju, ki se
nanaša na nastanek kvalitetnih novih delovnih mest (podro!je blaginje), ker v okviru
samega projekta ni bil rezultat vzpostavitev novih delovnih mest. Vsekakor pa izvedene
projektne aktivnosti posredno lahko vplivajo na dvig zaposlovanja v regiji. Drugi
kriterij, kjer projekt izkazuje negativni vpliv, pa se nanaša na vlaganja v raziskovalnorazvojne dejavnosti (podro!je ravnovesja in skromnosti), kar tudi ni bilo med rezultati
projekta.
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# 1001 KAL-1001 ZGODBA O ŽIVLJENJU
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj !ezmejnega
obmo!ja
Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora
Naslov projekta:
1001 kal - 1001 zgodba o življenju
Tip projekta:
Zrcalni
Prijavitelj:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Projektni partnerji:
Center za kartografijo favne in flore, Razvojni center
Diva!a - Zavod za razvoj podeželja, Razvojno društvo
Pliska, Ob!ini Zgonik in Repentabor, Varuhi kalov in
mokriš! Športnega in kulturnega društva organov za
gozdarstvo Furlanije-Julijske krajine
Trajanje projekta:
junij 2005-december 2007
Celotna vrednost projekta: 298.502,69 €
Delež realizacije ESRR sredstev:
99,89%
Povzetek projekta: Cilj projekta je ohraniti in izboljšati stanje mreže kalov, isto!asno pa
ohraniti populacijo dvoživk, ki spadajo v evropskem merilu med najbolj ogrožene
živalske vrste. Z izjemo !loveške ribice, ki živi v podzemlju, so se dvoživke na Krasu
ohranile samo zaradi mreže vodnih biotopov (kalov). Kali kot specifi!na mreža so danes
mo!no ogroženi zaradi izginjanja (opuš!anje rabe, zasipavanje, naravna sukcesija), s
tem pa sta ogroženi tudi dve kvalifikacijski vrsti za Natura 2000 obmo!je Kras (veliki
pupek in hribski urh). V okviru projekta so bili izvedeni ohranitveni ukrepi obnove
kalov, s !imer se je izboljšalo njihovo stanje, posredno pa so služili tudi kot ukrepi
ozaveš!anja javnosti. Rezultati popisa 150 kalov, njihova predstavitev na spletu,
številne delavnice, usposabljanje lokalnih varuhov kalov, izdaja zloženk, otvoritve
obnovljenih kalov in druge dejavnosti so v obmejnem prostoru prispevali k ve!ji
prepoznavnosti in pomenu kalov tako v regiji kot širše in s tem h krepitvi turisti!ne
privla!nosti obmo!ja. Navezava na dva zrcalna projekta Spoznajmo Kras-Zgonik in
Spoznajmo Kras-Repentabor ter na projekt društva Tutori Stagni Stari Kal prispeva k
prepoznavnosti mreže kalov kot celote, ki je ne lo!ujejo politi!ne meje. Nadaljevanje že
izvedenih projektov bo omogo!ilo !rpanje že znanih informacij in podatkov in tako
prispevalo k trajnostni rešitvi mreže kalov in s tem ohranitvi ugodnega stanja Natura
2000 obmo!ja.
Projekt/Ocena
1001 KAL1001 ZGODBA
O ŽIVLJENJU

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

"

"
!

Medgeneracijsko
sodelovanje

!

Pri petih kriterijih projekt izkazuje pozitivni vpliv na trajnostni razvoj. Pozitivni vpliv
izhaja v celoti le iz kriterijev okoljske komponente, po en kriterij pa je iz ekonomske
komponente za podro!je medgeneracijskega sodelovanja in iz socialne komponente za
podro!je blaginje. Tudi pri projektu 1001 KAL-1001 ZGODBA O ŽIVLJENJU je v
primeru kriterija, ki se nanaša na nastanek kvalitetnih novih delovnih mest (podro!je
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blaginje) in vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti (podro!je ravnovesja in
skromnosti) razviden negativni vpliv, ker v okviru samega projekta le-to ni bilo med
zastavljenimi rezultati projekta. Vsekakor pa izvedene projektne aktivnosti posredno
lahko vplivajo na dvig zaposlovanja v regiji, saj obnovljeni kali prispevajo k pestrejši
turisti!ni ponudbi obmo!ja in s tem pove!anju števila turistov ter njihovemu daljšemu
zadrževanju na obmo!ju, kar se seveda odraža kot pozitiven vpliv na turisti!ne kmetije,
prodajo izdelkov na kmetijah, ipd. Pri tem ne gre za masovni turizem, temve! novi
spekter "eko-turistov". V primeru socialne komponente je tako za podro!je ravnovesja
in skromnosti kot medgeneracijskega sodelovanja dodeljen znak !, ker je kriterij le
delno dosežen. Prijavitelj je namre! v primeru zagotavljanja enakosti med spoloma
definiral, da je u!inek projekta nevtralen.
# LIPICA
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj !ezmejnega
obmo!ja
Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in
prostora
Naslov projekta:
Kobilarna Lipica – izjemna kulturna krajina
Tip projekta:
Zrcalni
Prijavitelj:
Kobilarna Lipica
Projektni partnerji:
Pokrajina Trst in Zadružni pašnik v Bazovici
Trajanje projekta:
januar 2005-junij 2006
Celotna vrednost projekta: 66.151,75 €
Delež realizacije ESRR sredstev: 100%
Povzetek projekta: Projekt revitalizacije nekdanje glavne vstopne osi v obmo!je
Kobilarne Lipica obsega prenovo monumentalnega zgodovinskega dostopa iz tržaške
smeri in preveritev umestitve zavarovanega obmo!ja Kobilarne Lipica v širši !ezmejni
prostor. Poleg prenove vhodnega portala ter prenove nekdanje dostopne ceste s
spremljajo!im drevoredom, vklju!uje projekt tudi preureditev odprtega prostora vzdolž
omenjene osi. Na vzhodni strani (Mihlevc) so bila dosajena posamezna hrastova
drevesa, medtem ko je bila na nekdanjih pašnikih za žrebce (Škol, Sirkovce, Igovce)
odstranjena odve!na grmovna vegetacija, izboljšane so bile talne razmere ter dosajena
so bila posamezna hrastova drevesa, kar je pripomoglo tako k ohranitvi kraške kulturne
krajine, kot tudi ohranitvi biotske pestrosti, oziroma doseganjem ciljev Nature 2000. V
okviru projekta je bil urejen tudi muzej z multimedijsko predstavitvijo konjev in Lipice
ter pripravljeni dve tematski razstavi v objektu pri Velbanci. Pripravljeno pa je bilo tudi
promocijsko gradivo.
Projekt/Ocena

LIPICA

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

"

"

Medgeneracijsko
sodelovanje

"

Projekt v primeru šestih kriterijev, ki se v celoti nanašajo le na okoljsko komponento,
deloma pa tudi na socialno komponento, izkazuje pozitivni vpliv. Na podro!ju blaginje
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in ravnovesja ter skromnosti z vidika ekonomske komponente ter na podro!ju
medgeneracijskega sodelovanja z vidika socialne komponente pa projekt izkazuje
negativni vpliv. Projekt je naravnan k izvajanju primarnih aktivnosti v kobilarni, to pa je
predvsem reja in vzdrževanje lipicanskih konj ter varovanje in razvoj naravnih vrednot
in prvin kulturne dediš!ine.
# KRAŠKI OKRAJ
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj !ezmejnega
obmo!ja
Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in
prostora
Naslov projekta:
Kraški okraj - Distretto del Carso
Tip projekta:
Skupni
Prijavitelj:
Ob!ina Komen
Projektni partnerji:
Ob!ine Sežana, Hrpelje-Kozina, Diva!a, MirenKostanjevica,
ezmejni prijavitelj Ob!ina Zgonik s
partnerji: ob!ine Repentabor, Trst, Dolina, DevinNabrežina, Sovodnje ob So!i, Doberdob
Trajanje projekta:
junij 2005-september 2007
Celotna vrednost projekta: 77.156,52 €
Delež
realizacije
ESRR
(le slovenski del projekta) sredstev: 97,32%
Povzetek projekta: Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti trajnejše in trdnejše
sodelovanje vseh kraških ob!in v prizadevanjih, da se Kras v !ezmejnem prostoru
prepozna kot funkcionalno zaokrožena enota, ki skupaj in usklajeno oblikuje svojo
razvojno pot. V okviru projekta je bila izvedena analiza prostorskega razvoja,
pripravljene smernice za prostorski razvoj obmo!ja in oblikovani projektni predlogi,
pripravljena so bila skupna izhodiš!a in dogovori o prednostnih nalogah za usklajeno
urejanje prostora v !ezmejnem obmo!ju, oblikovan je bil predlog za turisti!no
destinacijo Kras-Carso, izdelana je bila tudi spletna predstavitev vseh rezultatov
projekta. Izvedene pa so bile tudi povsem prakti!ne aktivnosti, kot npr. podaljšanje
urnika maloobmejnih prehodov, na slovenski strani predvsem izboljšanje povezanosti
nosilcev turisti!nega razvoja in razvoja podeželja, na italijanski strani pa predvsem
vzdrževanje in !iš!enje gozdnih poti, ponovno oživitev Kraške gorske skupnosti,
ugodno reševanje vprašanja dvojezi!nih osebnih izkaznic in kroni!nega pomanjkanja
dvojezi!nih ob!inskih tajnikov.
Projekt/Ocena

KRAŠKI
OKRAJ

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

Medgeneracijsko
sodelovanje

"

"

!
"

Projekt v primeru petih kriterijev v celoti izkazuje pozitivni vpliv in zato oznaka .
Tudi za ta projekt se pozitivni vpliv v celoti nanaša na okoljsko komponento ter deloma
na socialno komponento. Negativni vpliv projekta pa se kaže pri ekonomski
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komponenti za podro!je blaginje ter ravnovesja in skromnosti, pa tudi na podro!ju
medgeneracijskega sodelovanja z vidika socialne komponente. V okviru projekta, ki je
zavzemal celotno obmo!je Krasa, tako na slovenski kot tudi na italijanski strani
geografsko zaokroženega obmo!ja, so se ponovno združile vse kraške ob!ine in tako
skupaj dosegle dogovor o razvoju v prihodnje, kar je najpomembnejši rezultat
projektnih aktivnosti.
# MPR
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj !ezmejnega
obmo!ja
Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in
prostora
Naslov projekta:
Vzpostavitev monitoringa podzemnega toka reke Reke
Tip projekta:
Zrcalni
Prijavitelj:
Javni zavod Park Škocjanske jame
Projektni partnerji:
Politehnika Nova Gorica-Šola za krasoslovje, Jamarsko
društvo Gregor Žiberna Diva!a in Jamarsko društvo
Sežana, Univerza v Trstu - Oddelek za okoljske, geološke
in morske vede
Trajanje projekta:
oktober 2005-december 2006
Celotna vrednost projekta: 84.312,26 €
Delež realizacije ESRR sredstev: 96,28%
Povzetek projekta: Namen projekta je namestitev posebnih merilnih instrumentov za
merjenje kakovosti in koli!ine voda v podzemnem toku reke Reke in tako vzpostaviti
stalno spremljanje, ki bo uporabno za številne namene. Izvedene so bile tudi biološke
analize za namene priprave ustreznih ukrepov za zaš!ito kraškega vodonosnika.
Projekt/Ocena

MPR

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

Medgeneracijsko
sodelovanje

"

!

!
!

V primeru petih kriterijev, ki se nanašajo na okoljsko komponento in deloma na
socialno komponento, projekt izkazuje pozitivni vpliv. Le v primeru podro!ja blaginje
za ekonomsko komponento kriterij ni dosežen in tako projekt izkazuje negativni vpliv,
saj med rezultati projekta ni bila predvidena vzpostavitev novih kvalitetnih delovnih
mest. Projekt pomeni prvi korak k vzpostavitvi trajnega monitoringa podzemnega toka
Reke. Monitoring predstavlja vzor!ni primer !ezmejnega spremljanja kakovosti in
koli!ine podzemnih vodnih tokov za ostala kraška in alpska obmo!ja v Evropi in po
svetu, zato je tudi za podro!je ravnovesja in skromnosti z vidika ekonomske
komponente izpolnjevanje kriterija le delno. Pridobljeni podatki so tako podlaga za
ugotavljanje stanja kakovosti voda in obenem osnova za pripravo ustreznih ukrepov
varovanja in zaš!ite naravnega vira.
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# VALO-PT
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:
Naslov projekta:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 2: Gospodarsko sodelovanje
Ukrep 2.3: ezmejno sodelovanje na podro!ju kmetijstva
Celovit razvoj tipi!nih kmetijskih pridelkov in izdelkov na
!ezmejnem obmo!ju
Tip projekta:
Skupni
Prijavitelj:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica
Projektni partnerji:
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno
središ!e Koper, Razvojna agencija ROD,
ezmejni
prijavitelj: Pokrajina Gorica s partnerji: Kme!ka zveza,
Združenje neposrednih obdelovalcev Coldiretti, Unione
degli agrocoltori giuliani, CIA Confederazione Italiana
Agricoltori-Gorica, Konzorcij vin Collio, Konzorcij
!ebelarjev Tržaške pokrajine, Promocijski odbor za
ovrednotenje kraških mle!nih izdelkov v Tržaški pokrajini,
Pripravljalni odbor za ovrednotenje tržaškega ekstra
deviškega olj!nega olja, Pokrajina Trst, Ob!ine: Dolina,
Repentabor, Zgonik, Devin-Nabrežina, Doberdob,
Sovodnje ob So!i, Gorica, Zagraj, Fogliano, Trži!, Ronke
Trajanje projekta:
september 2005-december 2007
Celotna vrednost projekta: 317.755,68 €
Delež
realizacije
ESRR
(le slovenski del projekta) sredstev: 99,51%
Povzetek projekta: Projekt je nastal z namenom izboljšanja stanja kmetijskih
gospodarstev in spodbujanja konkuren!nosti kmetijstva na osnovi na!el trajnostnega
razvoja v skladu z okoljevarstvenimi usmeritvami. Iz ve!letnega dela na terenu se je
namre! pokazala potreba po skupni analizi in natan!nemu razvoju tipi!nih kmetijskih
izdelkov na !ezmejnem obmo!ju, zlasti kakovostnih, bioloških, tradicionalnih in
tipi!nih izdelkov. Glavni namen projekta je pripraviti skupno !ezmejno podatkovno
bazo tipi!nih izdelkov. Projekt je namenjen razli!nim dejavnostim in proizvodom:
pridelava mesa in mleka, sadjarstvo, oljkarstvo, zelenjadarstvo, vinogradništvo in
vinarstvo, zeliš!arstvo in priprava tipi!nih jedi. S pomo!jo dogodkov (izobraževanj
(motivacijskih, tehnoloških, tržnih, osveš!anje potrošnikov), posvetov kmetijskih
strokovnjakov po posameznih podro!jih tipi!nih kmetijskih pridelkov in izdelkov),
informativnega gradiva (priprava knjige, brošur in plakatov ter razstav o tipi!nih
kmetijskih pridelkih in izdelkih) in s postavitvijo ve! Info to!k, na katere se lahko
obrnejo kmetijska gospodarstva, je projekt prispeval k širši prepoznavnosti primarnega
sektorja in obenem posredno tudi k pove!anju števila delovnih mest v pridelavi in
proizvodnji tipi!nih bioloških in naravnih živil.
Projekt/Ocena

VALO-PT

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

Medgeneracijsko
sodelovanje

!

"

!
!
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Projekt izkazuje pozitivni vpliv v primeru petih kriterijev, vsi se nanašajo na okoljsko
komponento in deloma na socialno komponento. Edini kriterij, ki v okviru projekta ni
dosežen, se nanaša na vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost, katera so v tem
projektu izklju!ena. V projektne aktivnosti je sistemati!no zajeto celotno obmo!je in
najpomembnejša podro!ja pridelave in predelave tipi!nih izdelkov, pridelanih na
okolju prijazen na!in, kar posredno prispeva tudi k ustvarjanju novih delovnih mest,
zato je kriterij, ki se nanaša na ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, le delno
dosežen.
# TIPI-NET
Programsko obdobje:
Prednostna naloga
ukrep:
Naslov projekta:

PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006
in Prednostna naloga 2: Gospodarsko sodelovanje
Ukrep 2.3: ezmejno sodelovanje na podro!ju kmetijstva
Mreža to!k za promocijo tipi!nih pridelkov med Alpami in
Jadranom
Tip projekta:
Skupni
Prijavitelj:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica
Projektni partnerji:
Ob!ine: Bovec, Tolmin, Idrija ter Mestna ob!ina Nova
Gorica, Razvojni center Diva!a, Zavod za razvoj
podeželja, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središ!e Koper,
ezmejna prijavitelja
Zadružna kme!ka družba Primo Maggio in ob!ina Gorica s
partnerji: GAL Venezia Orientale, Centro Ideas-Università
Ca' Foscari di Venezia, ob!ine: Doberdob, Cavallino
Treporti, Quarto d'Altino in Števerjan; Pokrajina Benetke,
Konferenca županov vzhodnega Veneta, Portogruaro
Campus s.r.l., CIA-Confederazione Italiana Agricoltoriprovinciale di Venezia, Pokrajinska federacija neposrednih
pridelovalcev iz Benetk, Zveza združenj iz Benetk,
Konzorcij za promocijo turizma na obmo!ju vzhodnega
Veneta, konzorciji vin: ZGP Lison Pramaggiore, ZGP
Piave, ZGP Collio in ZGP Friuli Isonzo; Kme!ka zveza,
Confederazione
Italiana
Agricoltori-CIA
Gorica,
Confagricoltura, Unione degli agricoltori Giuliani, Lega
Cooperative del Veneto, Assoristora
Trajanje projekta:
maj 2006-marec 2008
Celotna vrednost projekta: 183.087,97 €
Delež
realizacije
ESRR
(le slovenski del projekta) sredstev: 91,03%
Povzetek projekta: Cilj skupnega tristranskega projekta (Veneto, Furlanija Julijska
krajina, Slovenija) je razvoj zna!ilnih kakovostnih proizvodov na obmo!ju projekta ter
krepitev prepoznavnosti tega prostora, usmerjenega v zna!ilno kmetijsko in živilsko
proizvodnjo in s tem približati doma!e pridelke uporabnikom. Aktivnosti projekta so
obsegale: prestrukturiranje, nadgradnjo in izredno vzdrževanje struktur za promocijo
zna!ilnih izdelkov (v slovenskih statisti!nih regijah Goriška in Obalno-kraška ter v
Furlaniji Julijski krajini – pokrajini Gorica) ter vzpostavitev "Živilskega parka
vzhodnega Veneta" vklju!no z "mrežo" centrov za zbiranje in prodajo zna!ilnih
izdelkov, namenjeno podjetjem primarnega sektorja na !ezmejnem obmo!ju. Projekt je
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dopolnitev in logi!en razvoj skupnega projekta "VALO-PT – Razvoj zna!ilnih
proizvodov".
Projekt/Ocena

TIPI-NET

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

!

"

Medgeneracijsko
sodelovanje

!

Projekt izkazuje pozitivni vpliv pri šestih kriterijih, in sicer v celoti za okoljsko
komponento in deloma za socialno komponento. Negativni vpliv pa projekt izkazuje na
vlaganja v raziskave in razvoj. V primeru kriterija, ki se nanaša na ustvarjanje novih
delovnih mest pa je le-ta delno dosežen, saj projektne aktivnosti vzpostavitve novih
infrastruktur posredno prispevajo k odpiranju novih delovnih mest na podeželju. Eden
izmed centrov za zbiranje in prodajo zna!ilnih izdelkov je bil urejen tudi na obmo!ju
štirih kraških ob!in, in sicer v vasi Barka v Brkinih, kjer so po kon!ani sanaciji objekta
uredili prostor ter nabavili opremo za delovanje promocijsko-degustacijskega centra. Na
slovenski strani predstavlja projekt logi!no nadaljevanje vrste projektov, izvedenih v
okviru programa PHARE CBC, s katerimi se je poskušalo pri manjših kmetijskih
podjetjih razviti dopolnilne dejavnosti prek informativnih aktivnosti, delavnic, tehni!nih
laboratorijev itd.
# CARSO-KRAS
Programsko obdobje:

Program !ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013
Prednostna naloga in Prednostna naloga 1: Okolje, transport in trajnostna
ukrep:
teritorialna integracija
Naslov projekta:
Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna
kohezija
Tip projekta:
Strateški
Prijavitelj:
Ob!ina Sežana
Projektni partnerji:
Pokrajini Trst in Gorica, ob!ine: Hrpelje-Kozina, Diva!a,
Komen, Miren-Kostanjevica, Milje, Dolina, Repentabor,
Zgonik, Trst, Devin-Nabrežina, Zavod za gozdove
Slovenije, AD FJK-Urad deželne gozdne službe, LAS
Carso-Kras, Obmo!na razvojna agencija Krasa in Brkinov
Trajanje projekta:
1.1.2010 – 30.4.2013
Celotna vrednost projekta: 3.085.000,00 € Delež realizacije ESRR sredstev: 10,26%
Povzetek projekta: Projekt spodbuja trajnostno teritorialno integracijo homogenega
obmo!ja Krasa kot enega izmed najpomembnejših !ezmejnih obmo!ij med Slovenijo in
Italijo. Cilj projekta so aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno upravljanje naravnih
virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na !ezmejni ravni. Izdelani bodo
prakti!ni dokumenti - smernice za lokalne javne uprave (ob!ine in pokrajini) za sprejem
enotnih meril za planiranje prostorskega razvoja in upravljanje naravnih in okoljskih
virov. Predvidenih je ve! konkretnih posegov, ki bodo izboljšali privla!nost teritorija in
ustanovitev ve! stalnih mrež sodelovanja: mreža informativnih centrov in živega
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muzeja Krasa, mreža poti in itinerarijev. Predvidena je tudi ustanovitev stalne strukture
za bodo!e sodelovanje med lokalnimi subjekti za upravljanje teritorija, ki bo lahko
institucionalizirana v obliki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje oz. EZTS
ali v obliki stalnega omizja za skupni in !ezmejni razvoj Krasa.
Projekt/Ocena

CARSOKRAS

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

!

"

Medgeneracijsko
sodelovanje

!

Strateški projekt izkazuje pozitivni vpliv v primeru šestih kriterijev, in sicer v celoti za
okoljsko in deloma za socialno komponentoo. Tudi projekt CARSO-KRAS izkazuje
negativni vpliv v primeru kriterija, ki se nanaša na vlaganja v raziskovalno-razvojno
dejavnost. V primeru kriterija, ki se nanaša na zagotavljanje novih delovnih mest, gre le
za delno doseganje kriterija, kajti z vlaganji v obnovo in vzpostavitev predvsem
turisti!ne infrastrukture (sprejemni centri, ureditev tematskih poti, kolesarskih poti, itd.)
bo le-ta posredno vplivala na nastanek novih delovnih mest. Projekt je trenutno še v
izvajanju, po zaklju!ku pa bi ga lahko kot tipi!en primer usklajenega na!rtovanja in
upravljanja !ezmejnega teritorija uporabili tudi v drugih !ezmejnih funkcionalnih
obmo!jih tega programa ali pa tudi pri drugih programih sodelovanja.
# AGROTUR
Programsko obdobje:

Program !ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013
Prednostna naloga in Prednostna naloga 2: Konkuren!nost in na znanju
ukrep:
temelje!a družba
Naslov projekta:
Kraški agroturizem
Tip projekta:
Standardni
Prijavitelj:
Kmetijski inštitut Slovenije
Projektni partnerji:
Univerze Nova Gorica, Trst in Udine, Konzorcij Kraških
pridelovalcev terana, Consorzio Tutela Vini Collio e Carso
Trajanje projekta:
oktober 2011-oktober 2014
Celotna vrednost projekta: 1.045.003,50 €
Delež realizacije ESRR sredstev: 0%
Povzetek projekta: S predlaganim projektom bo na Krasu izoblikovana nova blagovna
znamka s sloganom "Kras-destinacija avtohtonih produktov". S celovitim pristopom bo
izboljšana kakovost in prepoznavnost vina teran in kraškega pršuta, sinonima
prepoznavnosti Krasa. Hkrati bodo projektne aktivnosti usmerjene k zmanjševanju
negativnih vplivov intenzivnega kmetijstva na okolje. Iz tega razloga bo okrepljeno
raziskovalno sodelovanje in mreženje med inštitucijami na obeh straneh meje. To bo
posledi!no omogo!ilo hitrejši prenos znanj, tako horizontalno (med raziskovalnimi
inštitucijami) kot vertikalno (do kon!nih uporabnikov, torej lokalnega prebivalstva).
Cilj projekta je povezati !ezmejne ponudnike nastanitvenih dejavnikov v verigo
razpršenega hotela s ponudbo avtohtonih izdelkov. Projekt je interdisciplinaren, njegov
namen je izboljšati blaginjo lokalnega prebivalstva. Poleg podjetništva se osredoto!a
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tudi na socialna, okoljska in kulturna razmerja, kar je v skladu s strategijo razvoja
Slovenije in Italije ter z Lizbonsko strategijo.
Projekt/Ocena

AGROTUR

Blaginja

Ravnovesje in
skromnost

Okoljska
komponenta
Ekonomska
komponenta
Socialna
komponenta

Medgeneracijsko
sodelovanje

!
!

eprav projektni partnerji še niso pri!eli z izvajanjem aktivnosti, saj je bil projekt
izbran in odobren za sofinanciranje šele avgusta 2011, je bil projekt vseeno vklju!en v
vrednotenje. Izmed odobrenih 48 standardnih projektov je AGROTUR edini projekt,
katerega izvedba se nanaša neposredno na obmo!je Krasa.
V primeru sedmih kriterijev projekt izkazuje pozitivni vpliv. Samo pri dveh kriterijih s
podro!ja medgeneracijskega sodelovanja, in sicer za ekonomsko in socialno
komponento je doseganje kriterija delno. Izmed vrednotenih projektov je AGROTUR
edini projekt, kjer je že v Prijavnici navedeno, da bodo realizirane tri zaposlitve na
podlagi usposabljanj v okviru projekta, obenem pa so projektne aktivnosti zasnovane
tako, da se rezultati raziskovalno-razvojnih dejavnosti prenesejo do kon!nih
uporabnikov, predvsem pridelovalcev grozdja in vina teran. Iz navedenih dveh primerov
tako izhaja, da sta kriterija v celoti izpolnjena. Glede na dodeljene ocene lahko
domnevamo, da bo projekt ob koncu izvedbe izkazoval pozitivni vpliv na trajnostni
razvoj Krasa.
# Skupna ocena izbranih projektov
Ravnovesje in
skromnost
Projektne
aktivnosti so
usmerjene k
ohranjanju
naravnih virov

Blaginja
Projektne
aktivnosti se
nanašajo na
zmanjševanje
pritiskov na
okolje

PSJ-INFO
1001 KAL-1001
ZGODBA
O
ŽIVLJENJU
LIPICA
KRAŠKI
OKRAJ
MPR
VALO-PT
TIPI-NET
CARSO-KRAS
AGROTUR

Okoljska komponenta

Akronim
projekta/Ocena
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PSJ-INFO
1001 KAL-1001
ZGODBA
O
ŽIVLJENJU
LIPICA
KRAŠKI
OKRAJ
MPR
VALO-PT
TIPI-NET
CARSO-KRAS
AGROTUR

Ekonomska komponenta

Akronim
projekta/Ocena

Projektne
aktivnosti so
usmerjene v
raziskovalnorazvojne
dejavnosti

"

"

"

"

"

"

!

"
!
!
!

!
"
"
"

!
!

Projekt je
investicijske narave
(npr. gradnja
infrastrukturnih
objektov, nabava
opreme)

"

!

Socialna komponenta

Akronim
projekta/Ocena
PSJ-INFO
1001 KAL-1001
ZGODBA
O
ŽIVLJENJU
LIPICA
KRAŠKI
OKRAJ
MPR
VALO-PT
TIPI-NET
CARSO-KRAS
AGROTUR

V okviru
projektnih
aktivnosti je
predviden
nastanek novih
kvalitetnih
delovnih mest
"

Projektne
aktivnosti
prispevajo k dvigu
kvalitete bivanja
in življenja

Projektne
aktivnosti
zagotavljajo
enakost med
spoloma

Projektne aktivnosti
prispevajo k
pove!anju možnosti
izobraževanja za
vse prebivalce
!

!

!
"
"
!
!
!
!
!

Iz preglednice, kjer so skupaj prikazane vse ocene po posameznih devetih projektih
izbranih za vrednotenje, je razvidno, da za vsa tri podro!ja (blaginja, ravnovesje in
skromnost ter medgeneracijsko sodelovanje) projekti izkazujejo pozitivni vpliv z vidika
okoljske komponente. Precej manj ugodna slika vpliva pa je za vsa tri podro!ja z vidika
ekonomske komponente, kjer prevladuje ocena z negativnim vplivom. Na podro!ju
ravnovesja in skromnosti je le v primeru projekta AGROTUR dodeljena ocena s
pozitivnim vplivom, projekt MPR ima oceno delno, vseh ostalih sedem projektov pa
ima oceno z negativnim vplivom. Tudi na podro!ju blaginje ima edino projekt
AGROTUR oceno s pozitivnim vplivom, trem projektom (VALO-PT, TIPI-NET,
CARSO-KRAS) je dodeljena ocena delno, preostalih pet pa ima oceno z negativnim
vplivom. Za podro!je medgeneracijskega sodelovanja pa ni projekta z negativno oceno,
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kar pomeni, da so vsi projekti investicijsko naravnani. Tisti projekti, katerih aktivnosti
so se nanašale le na nabavo opreme, imajo oceno delno, t.j. KRAŠKI OKRAJ, MPR,
VALO-PT, AGROTUR. Preostalim petim projektom pa je bila dodeljena ocena s
pozitivnim vplivom, ker so bile izvedene aktivnosti v gradnjo objektov oz. njihovo
prenovo. Tovrstne investicije imajo daljšo življenjsko in amortizacijsko dobo, zato je
vpliv na trajnostni razvoj ve!ji, kot v primeru nabave opreme, kateri se amortizacijska
doba lahko izte!e že v !asu trajanja projekta.
Za vsa tri podro!ja z vidika socialne komponente projekti izkazujejo prevladujo!
pozitivni vpliv. Na podro!ju blaginje vsi projekti izkazujejo pozitivni vpliv, enako velja
tudi za podro!je ravnovesja in skromnosti, kjer je le v primeru projekta 1001 KAL-1001
ZGODBA O ŽIVLJENJU dodeljena ocena delno. Prijavitelj projekta je namre! v
Prijavnici ozna!il, da ima projekt nevtralni vpliv na enakost med spoloma, zato je bila
tudi dodeljena ocena delno. Na podro!ju medgeneracijskega sodelovanja projekti v
ve!ini primerov deloma dosegajo kriterij, le v primeru dveh projektov (LIPICA,
KRAŠKI OKRAJ) je dodeljena ocena z negativnim vplivom, ker v okviru projekta ni
bilo izvedenih izobraževalnih aktivnosti. Pri vseh ostalih projektih pa je bila dodeljena
ocena delno zaradi tega, ker so bile izobraževalne aktivnosti usmerjene glede na ciljne
skupine, ki so bile vklju!ene v projekt in zato ni bilo mogo!e v okviru vsakega projekta
zagotoviti možnosti vklju!itve celotnega prebivalstva. Le-to je bilo vklju!eno v
aktivnosti informiranja in obveš!anja, kar je po drugi strani zelo pomembno z vidika
prepoznavnosti in promocije finan!nega instrumenta, iz katerega so bila zagotovljena
sredstva za izvedbo projektnih aktivnosti.
Izmed vrednotenih projektov najve! v celoti doseženih kriterijev s pozitivnim vplivom
izkazuje projekt AGROTUR, t.j. sedem, šest kriterijev s pozitivnim vplivom izkazujejo
4 projekti, pet kriterijev s pozitivnim vplivom pa ravno tako izkazujejo 4 projekti. Vsi
vrednoteni projekti tako v primeru ve! kot polovice kriterijev le-te v celoti dosegajo,
zato vsi izkazujejo pozitivni vpliv na trajnostni razvoj. Šest projektov je bilo izvedenih
v okviru ukrepa, ki se nanaša na varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora oz.
okolja, transporta in trajnostne teritorialne integracije. Dva projekta (VALO-PT, TIPINET) sta s podro!ja kmetijstva, AGROTUR pa je bil odobren v okviru prednostne
naloge, ki se nanaša na konkuren!nost in na znanju temelje!o družbo. Iz navedenega
izhaja, da so projekti odobreni v okviru !ezmejnega programa, ve!inoma okoljske
narave, zato tudi vsi izkazujejo pozitivni vpliv za vsa tri podro!ja z vidika okoljske
komponente. Prav zato je ekonomska komponenta s trajnostnega vidika v projektih
nekoliko manj zastopana. Kljub temu pa bo v prihodnje vseeno potrebno oblikovati
takšne projekte, kjer bodo kot rezultat projektnih aktivnosti ustvarjena nova kakovostna
delovna mesta ter bodo vklju!evali razvojno-raziskovalne dejavnosti in njihove
rezultate prenašali iz izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij v gospodarstvo.
Prijavitelji petih t.i. okoljskih projektov imajo sedež na obmo!ju obravnavanih štirih
kraških ob!in, medtem ko prijavitelj dveh projektov s kmetijskega podro!ja (Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica) in projekta AGROTUR (Kmetijski inštitut Slovenije)
nima neposredno sedeža na obmo!ju Krasa, temve! le opravlja naloge in svoje
pristojnosti in dejavnosti na tem obmo!ju, se pa projektne aktivnosti teh treh projektov
nanašajo na obmo!je Krasa. Iz dodeljenih ocen lahko tudi ugotovimo, da projekti, ki so
bili odobreni v programskem obdobju 2007-2013 (CARSO-KRAS, AGROTUR), vse
bolj upoštevajo na!ela trajnostnega razvoja.
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Rezultati projektov so v veliki meri odvisni od uspešnosti delovanja partnerstev in
zagotovitve predpogojev za sodelovanje. Vsekakor je najpomembnejši !loveški faktor v
najširšem smislu besede. V okviru !ezmejnih programov se je v zadnjih letih
izobraževalo veliko število strokovnjakov, posredno se je znanje prenašalo na širše
skupine, društva, predvsem na uprave. Zlasti te prevzemajo iniciative za še bolj
pomembne, resni!no !ezmejne projekte tudi v bodo!e.
Težiš!e delovanja !ezmejnega programa je bilo tako ustvarjati pogoje za uravnotežen in
policentri!en razvoj obmejnega prostora in uveljaviti spremenjen odnos med mesti in
podeželjem, zagotoviti primeren dostop do infrastrukture in znanja s ciljem odstraniti ali
vsaj omiliti prostorska nesorazmerja v širšem prostoru in zagotavljati trajnostni razvoj,
katerega cilj je ohraniti bogastvo naravnih vrednot in kulturne dediš!ine ter življenjsko
pomembnih virov kot glavno primerjalno prednost za razvoj (Rener, 2003).
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6. SMERNICE ZA IZBOLJŠANJE TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA KRASA Z VIDIKA
EZMEJNEGA
SODELOVANJA
Razvoj Krasa, obmo!ja s številnimi potenciali in primerjalnimi prednostmi, mora
temeljiti na njihovi optimalni izrabi tako, da bodo zadovoljene potrebe sedanjih in
prihodnjih generacij, kar je v skladu z na!eli trajnostnega razvoja. Pomemben prispevek
na poti k temu cilju pa predstavlja tudi pomo! v okviru programa !ezmejnega
sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
V predhodnih poglavjih je bila izdelana ocena trajnostnega razvoja kraških ob!in s
pomo!jo devetih izbranih kazalnikov in izvedeno je bilo vrednotenje izbranih devetih
projektov, ki so bili sofinancirani v okviru Programa !ezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Italijo. Rezultati obeh ocen služijo kot osnova za izdelavo smernic, ki se
nanašajo na potencialne kon!ne koristnike/upravi!ence. Smernice so zasnovane na dveh
ravneh, in sicer na tematski ravni (podro!ja sodelovanja, vsebine) ter na horizontalni
ravni (priprava projektov) zato, da bodo prihodnji projekti, s katerimi se bodo vodilni
partnerji potegovali za sredstva programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in
Italijo, prispevali k izboljšanju trajnostnega razvoja Krasa.
Iz medsebojne primerjave ocen trajnostnega razvoja s pomo!jo kazalnikov je razvidno,
da so vrednosti kazalnikov s pozitivnim vplivom na trajnostni razvoj v posameznih
kraških ob!inah dosežene pri najmanj štirih in najve! šestih kazalnikih od skupno
devetih kazalnikov. V primeru vrednotenja posameznega projekta s pomo!jo devetih
kriterijev pa projekt v celoti izkazuje pozitivni vpliv na trajnostni razvoj v primeru
najmanj petih in najve! sedmih kriterijev.
Tako v primeru ocene kraških ob!in s pomo!jo kazalnikov trajnostnega razvoja kot tudi
vrednotenih izbranih projektov, prevladujejo ocene s pozitivnim vplivom na vseh treh
podro!jih (blaginja, ravnovesje in skromnost ter medgeneracijsko sodelovanje) z vidika
okoljske komponente. Le v primeru kazalnika medgeneracijskega sodelovanja je pri
vseh ob!inah dodeljena ocena s pozitivnim vpliv in njegove vrednosti so oddaljene od
ciljne vrednosti, vrednosti kazalnika blaginje ter ravnovesja in skromnosti pa odstopajo
tako v pozitivno kot tudi negativno smer. V primeru projektov vse ocene izkazujejo
pozitivni vpliv.
Pri kazalnikih vseh treh podro!ij z vidika ekonomske komponente so bile ob!inam
ve!inoma dodeljene ocene s pozitivnim vplivom, projektom pa ve!inoma ocene z
negativnim vplivom. V primeru kazalnika za podro!je blaginje z vidika ekonomske
komponente tako ob!ine ve!inoma dosegajo ciljno vrednost oz. so nekoliko pod ciljno
vrednostjo in od nje odstopajo manj kot 5%, projekti pa ve!inoma izkazujejo negativni
vpliv. Kazalnik medgeneracijskega sodelovanja ima pri vseh ob!inah, z izjemo ob!ine
Diva!a, pozitivni vpliv in njegove vrednosti so dale! od ciljne vrednosti, tudi v primeru
projektov prevladuje pozitivni vpliv. Pri kazalniku s podro!ja ravnovesja in skromnosti
pa tako v primeru ob!in kot projektov ocene izkazujejo negativni vpliv.
Kazalniki vseh treh podro!ij z vidika socialne komponente pa izkazujejo v primeru
ob!in enako število ocen s pozitivnim kot tudi negativnim vplivom, pri projektih pa
prevladujejo ocene s pozitivnim vplivom. Kazalnik blaginje s socialno komponento tako
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v primeru ob!in kot tudi projektov izkazuje pozitivni vpliv. Kazalnik ravnovesja in
skromnosti pri ob!inah izkazuje pozitivni vpliv v treh primerih, negativni vpliv pa v
primeru dveh ob!in, pri projektih prevladujejo ocene pozitivnega vpliva. Kazalnik
medgeneracijskega sodelovanja izkazuje negativni vpliv v primeru ob!in, pri !emer je
odstopanje od ciljne vrednosti pod 20 odstotnih to!k, projekti pa v tem delu ve!inoma
izkazujejo delni vpliv.
Ocena trajnostnega razvoja kraških ob!in torej izkazuje, da se delež KZU, ki so
vklju!ena v ekološko kontrolo, zmanjšuje, vendar je njihov delež še vedno nad
vrednostmi državnega deleža. V zadnjih treh letih se letne koli!ine komunalnih
odpadkov, prera!unane na prebivalca, zmanjšujejo, vendar še vedno presegajo želeni
cilj. Skoraj 63% površine Krasa pokrivajo gozdne površine, kjer je intenzivnost poseka
lesa pod 30% in precej zaostaja za na!rtovano, obenem pa zaostaja tudi za
intenzivnostjo poseka na državni ravni. Osnova za dohodnino na prebivalca Krasa je
skoraj enaka vrednosti na državni ravni, pri !emer se zelo malo oz. ni! sredstev ne vlaga
v raziskovalno-razvojno dejavnost, še zlasti v poslovnem sektorju. Skupna zna!ilnost
vseh kraških ob!in je, da se zadolžujejo za investicijske naložbe. Na posameznega
zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu pa odpade manjše število
prebivalcev, kot je na državni ravni. Kraške ob!ine se soo!ajo tudi z negativnim
naravnim prirastom, skupni prirast pa je v opazovanem obdobju ve!inoma pozitiven,
kar je posledica pozitivnega selitvenega prirasta. Ve! kot 70% kraških otrok je
vklju!enih v vrtce.
Ocena izbranih projektov kaže, da so vsi ve!inoma okoljske narave in s pozitivnim
vplivom z vidika okoljske komponente. Izvedene projektne aktivnosti so v nekaterih
projektih le posredno prispevale k nastanku novih delovnih mest, raziskovalno-razvojne
dejavnosti pa so bile predmet le enega projekta. Vsi izbrani projekti so vklju!evali tudi
investicije. Projekti so prispevali k dvigu kvalitete bivanja in življenja prebivalcev,
poskrbeli za zagotavljanje enakosti med spoloma in prebivalcem ponudili možnosti
izobraževanja.
Poleg tega je potrebno poudariti, da je od za!etkov sodelovanja v okviru programa
!ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, za projekte izvedene na obmo!ju
Krasa, bila ve! kot polovica sredstev namenjena varovanju okolja. Zgrajene so bile
ve!inoma !istilne naprave in pripadajo!a kanalizacijska omrežja, ki so prispevala k
izboljšanju kakovosti podzemne vode, ki je najpomembnejši in edini vir pitne vode za
oskrbo celotnega Krasa in deloma tudi Slovenske Istre. Tovrstne investicije v
infrastrukturo so za lokalne skupnosti zelo velik finan!ni zalogaj, zato so sredstva
Evropske unije še toliko bolj pomembna. Iz seznama izvedenih oz. odobrenih projektov
je mogo!e ugotoviti, da so kraški upravi!enci zelo aktivno sodelovali v projektih, in
sicer ve!inoma v okviru Sklada za male projekte. V obdobju 1995-2003 je bilo med
vsemi izvedenimi projekti kar 70% projektov iz Sklada za male projekte. V teko!em
programskem obdobju pa nastopa le en upravi!enec v vlogi vodilnega partnerja
projekta. Projekti so s finan!nega vidika precej ve!ji, obenem pa vodilni partner
prevzema tako vsebinsko kot finan!no odgovornost za izvedbo celotnega projekta.
Danes, ko se sre!ujemo s finan!no in gospodarsko krizo, pa le-to ob!utijo tudi
upravi!enci na Krasu, med njimi so tudi ob!ine, ki se sre!ujejo z likvidnostnimi
težavami, poleg tega pa so tudi kadrovsko podhranjene. Za uspešno izvedbo projektov
je namre! potreben obstoj primernih institucij kot nosilcev in spodbujevalcev razvoja, ki
so kadrovsko in finan!no sposobni izvesti projekte.
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Da bo lahko razvoj na Krasu sledil na!elom trajnostnega razvoja s pomo!jo finan!nih
sredstev v okviru programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo,
predlagamo naslednje smernice:
a) smernice za tematska podro!ja !ezmejnega sodelovanja, ki bodo imela pozitivni
vpliv na trajnostni razvoj Krasa:
- dvig energetske u!inkovitosti in zmanjšanje porabe energije ter promocija
obnovljivih virov energije,
- izboljšati gospodarsko vrednost gozdov (npr. ureditev gozdnih poti in vlak),
- osveš!anje prebivalstva o na!inih, pomenu in prednostih lo!enega zbiranja
odpadkov,
- spodbujati trajnostno mobilnost, vklju!no z izboljšanjem javnega prevoza in
pobudami za spodbujanje uporabe le-tega,
- pove!ati površine vklju!ene v ekološko pridelavo hrane,
- promocija in trženje tipi!nih kmetijskih pridelkov in izdelkov, s poudarkom na
ekološki pridelavi, v povezavi s spodbujanjem eko-turizma,
- spodbujati turizem, ki gradi na raznolikosti turisti!nih potencialov obmo!ja in je
naravi in okolju prijazen (!ezmejna turisti!na destinacija Kras-Carso),
- pove!ati vlaganja v raziskave in razvoj ter spodbujati inovativnost, kar bo
pripomoglo k prestrukturiranju obstoje!ega gospodarstva, tako da bo to doseglo
preskok na višjo tehnološko raven ob manjši rabi snovi in energije,
- spodbujati in okrepiti sodelovanje med izobraževalnimi, razvojnoraziskovalnimi institucijami, univerzami in podjetji, s ciljem prenosa znanja,
tako horizontalno (med raziskovalnimi inštitucijami) kot vertikalno (do kon!nih
uporabnikov, lokalnega prebivalstva) in obenem u!inkovitega odziva poklicnega
izobraževanja in usposabljanja za potrebe gospodarstva in trga dela,
- nadaljevati in okrepiti vzpostavljeno sodelovanje na podro!ju kulture, športa,
izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega u!enja, tudi z uporabo novih
informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
- spodbujati sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami (npr. speleoterapija,
hipoterapija, klimatska zdraviliš!a) in zagotavljati aktivne oblike socialnega
varstva.
b) smernice za horizontalno raven (priprava projektov), namenjene upravi!encem v
okviru programa !ezmejnega sodelovanja:
- predhodno uskladiti projektne ideje in se na ta na!in izogniti oblikovanju
številnih podobnih iniciativ, obenem pa na ta na!in zagotavljati ve!jo tematsko
osredoto!enost in sinergijske povezave med projekti,
- pravo!asno pripraviti v reševanje problemov obmo!ja usmerjene kakovostne in
inovativne projektne predloge v sodelovanju s primernimi partnerji,
- vzpostaviti stabilna in trajna partnerstva,
- zagotoviti nadaljevanje projekta tudi po zaklju!ku sofinanciranja,
- prevzemati vlogo vodilnih partnerjev in s tem spodbujevalcev in usmerjevalcev
razvoja, ne samo na okoljskem podro!ju, temve! tudi na gospodarskem in
socialnem podro!ju,
- poskrbeti za širjenje rezultatov projekta s pripravo ciljno usmerjenih
komunikacijskih ukrepov,
- vzpostaviti nova !ezmejna združenja na podlagi "Evropskega združenja za
teritorialno sodelovanje", kjer je primerno.
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Ocena trajnostnega razvoja kraških ob!in je pokazala razlike med njimi, zato
predlagamo, da izmed navedenih smernic za tematska podro!ja !ezmejnega sodelovanja
ob!ina Komen prednost nameni pove!anju površin vklju!enih v ekološko pridelavo
hrane ter promociji in trženju tipi!nih kmetijskih pridelkov in izdelkov, s poudarkom na
ekološki pridelavi v povezavi s spodbujanjem eko-turizma. Tudi za ob!ino Sežana se
prednostno predlaga poleg pove!anja površin vklju!enih v ekološko pridelavo hrane še
osveš!anje prebivalstva o na!inih, pomenu in prednostih lo!enega zbiranja odpadkov.
Ravnotako bo morala ob!ina Hrpelje-Kozina prednost nameniti osveš!anju prebivalstva
o na!inih, pomenu in prednostih lo!enega zbiranja odpadkov ter trženju tipi!nih
kmetijskih pridelkov in izdelkov, s poudarkom na ekološki pridelavi v povezavi s
spodbujanjem eko-turizma. Poleg navedenega pa je vsem štirim ob!inam skupno, da
usmerijo posebno pozornost na podro!je dviga energetske u!inkovitosti in zmanjšanja
porabe energije ter promocije obnovljivih virov energije, pa tudi vlaganjem v razsikave
in razvoj ter spodbujanju inovativnosti.
Potrebno pa je še poudariti, da so spremembe potrebne tudi na programski ravni, torej
na ravni institucij, ki skrbijo za izvedbo programa. Zagotoviti bo potrebno predvsem
poenostavitev administrativnih postopkov in finan!nega upravljanja, pove!ati možnost
zagotavljanja predpla!il, tudi za nacionalna sredstva, kar je pomembno predvsem z
vidika premagovanja trenutne gospodarske in finan!ne krize. Glede na zelo pozitivne
izkušnje z izvedbo malih projektov, bo potrebno tudi po letu 2013, del sredstev
programa nameniti t.i. Skladu za male projekte.
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7. ZAKLJU EK
Obravnavano obmo!je štirih ob!in (Diva!a, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana), ki
ležijo na obmo!ju Krasa zaznamuje dober geostrateški položaj, prepoznavna pokrajina z
visoko stopnjo biotske pestrosti ter tradicionalne dejavnosti in produkti, ki izhajajo iz
specifi!nih naravnih in kulturnih danosti, kar so primerjalne prednosti Krasa. Obmo!je
se soo!a tudi s težavami, ki so zna!ilne za vsa obmejna obmo!ja, in sicer izoliranost in
izklju!enost iz gospodarskih središ! in središ! politi!nega odlo!anja, ki sta toliko bolj
ob!utni zaradi meje. Meja pa omejuje tudi gospodarsko, družbeno in kulturno
izmenjavo, obenem pa onemogo!a u!inkovito skupno upravljanje obmo!ja. V zadnjih
letih se težave po!asi odpravljajo prav s pomo!jo evropskih sredstev za !ezmejno
sodelovanje, ki so obmo!ju obravnave na voljo od leta 1994 dalje.
e želimo ohraniti in izkoristiti ugotovljene primerjalne prednosti, je potrebno razvoj
naravnati v smeri trajnosti. Trajnostni razvoj je danes eden od ciljev razvojnih politik
tako na nacionalni kot globalni ravni. Na!rtovanje trajnostnega razvoja ne pomeni le
varovanja okolja, naravnih virov, ohranjanja zna!ilnosti pokrajine, ampak tudi okolju in
prostoru prilagojeno umeš!anje in razvoj naselij, infrastrukture, dejavnosti, rabe
zemljiš! in drugih okoljskih virov.
S pomo!jo izbranih devetih kazalnikov je bila izdelana ocena trajnostnega razvoja na
obmo!ju štirih kraških ob!in. Na ta na!in smo na lokalni ravni preizkusili uporabnost
nabora kazalnikov, ki ga je izdelal SURS na ravni Slovenije, po drugi strani pa
poskušali ugotoviti, ali se razvoj na Krasu giblje v smeri trajnostnega razvoja. Iz nabora
26 kazalnikov je bilo izbranih 9, pri !emer je bil najpomembnejši kriterij za ožji izbor
kazalnika dostopnost podatkov na ravni posamezne ob!ine. Izbran je bil po en kazalnik
izmed treh podro!ij, in sicer blaginje, ravnovesja in skromnosti ter medgeneracijskega
sodelovanja. Za vsako izmed navedenih treh podro!ij pa je izbran tak kazalnik, ki se
nanaša na okoljsko, ekonomsko in socialno vsebino. Iz podatkov, ki so ve!inoma
dostopni za obdobje 2000-2010, so bile izra!unane vrednosti kazalnikov in med seboj
primerjane.
Iz pridobljenih in analiziranih podatkov za posamezne kazalnike tako izhaja, da se delež
KZU, ki so vklju!ena v ekološko kontrolo, zmanjšuje, vendar je le-ta še vedno nad
vrednostmi državnega deleža. V zadnjih treh letih se letne koli!ine komunalnih
odpadkov, prera!unane na prebivalca, zmanjšujejo, vendar še vedno presegajo želeni
cilj. Skoraj 63% površine Krasa pokrivajo gozdne površine, kjer je intenzivnost poseka
lesa pod 30% in precej zaostaja za na!rtovano, obenem pa zaostaja tudi za
intenzivnostjo poseka na državni ravni. Osnova za dohodnino na prebivalca Krasa je
skoraj enaka vrednosti na državni ravni, pri !emer se zelo malo oz. ni! sredstev ne vlaga
v raziskovalno-razvojno dejavnost, še zlasti v poslovnem sektorju. Skupna zna!ilnost
vseh kraških ob!in je, da se zadolžujejo za investicijske naložbe. Na posameznega
zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem varstvu pa odpade manjše število
prebivalcev, kot je na državni ravni. Kraške ob!ine se soo!ajo tudi z negativnim
naravnim prirastom, skupni prirast pa je v opazovanem obdobju ve!inoma pozitiven,
kar je posledica pozitivnega selitvenega prirasta. Ve! kot 70% kraških otrok je
vklju!enih v vrtce.
Vrednosti kazalnika za zadnje razpoložljivo leto v okviru nabora devetih kazalnikov so
bile primerjane tudi s ciljno vrednostjo posameznega kazalnika in glede na odstopanje
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od ciljne vrednosti uvrš!ene v enega izmed treh velikostnih razredov s pozitivnim ali pa
negativnim vplivom na trajnostni razvoj. Izdelana ocena s pomo!jo kazalnikov
trajnostnega razvoja na primeru kraških ob!in izkazuje prevladujo!i pozitivni vpliv na
vseh treh podro!jih (blaginja, ravnovesje in skromnost ter medgeneracijsko
sodelovanje) z vidika okoljske komponente. Vrednosti kazalnika medgeneracijskega
sodelovanja izkazujejo veliko odstopanje v pozitivno smer (velikostni razred ve! kot 20
to!k), vrednosti kazalnika blaginje (velikostni razred ve! kot 20 to!k) ter ravnovesja in
skromnosti (velikostna razreda od 5 do 20 to!k in ve! kot 20 to!k) pa odstopajo tako v
pozitivno kot tudi negativno smer. Iz kazalnikov ekonomske komponente pa je
razvidno, da v primeru kazalnika za podro!je blaginje ob!ine ve!inoma dosegajo ciljno
vrednost oz. so nekoliko pod ciljno vrednostjo in od nje odstopajo manj kot 5 indeksnih
to!k. Vrednosti kazalnika s podro!ja ravnovesja in skromnosti ter medgeneracijskega
sodelovanja so dale! od ciljne vrednosti (velikostni razred ve! kot 20 to!k), pri !emer
ima kazalnik ravnovesja in skromnosti pri vseh ob!inah prevladujo! negativni vpliv,
kazalnik medgeneracijskega sodelovanja pa pozitivni vpliv. Kazalniki vseh treh
podro!ij z vidika socialne komponente pa izkazujejo v primeru ob!in enako število ocen
s pozitivnim kot tudi negativnim vplivom. Kazalnik blaginje s socialno komponento
tako v primeru ob!in izkazuje v celoti pozitivni vpliv, kazalnik medgeneracijskega
sodelovanja pa negativni vpliv. Kazalnik ravnovesja in skromnosti pri ob!inah izkazuje
pozitivni vpliv v treh primerih, negativni vpliv pa v primeru dveh ob!in.
Iz ocene trajnostnega razvoja je razvidno, da v primeru vseh štirih kraških ob!in skupaj
dve tretjini kazalnikov izkazujeta pozitivni vpliv na trajnostni razvoj. Izmed
obravnavanih kraških ob!in izstopata ob!ini Hrpelje-Kozina in Komen. Ob!ina HrpeljeKozina ima najbolj ugodno sliko trajnostnega razvoja, saj tam šest kazalnikov izkazuje
pozitivni vpliv, kar kaže na ve!jo uravnoteženost vseh treh komponent trajnostnega
razvoja. Ob!ina Komen pa ima najmanj ugodno sliko, saj le štirje kazalniki izkazujejo
pozitivni vpliv, iz !esar je razvidna manjša uravnoteženost med tremi komponentami
trajnostnega razvoja. Preostali dve kraški ob!ini imata le dobro polovico kazalnikov s
pozitivnim vplivom, kljub temu je njihov razvoj skupaj z ob!ino Komen šele na za!etku
poti k trajnostnemu razvoju.
Prva zastavljena hipoteza, ki pravi, da se v kraških ob!inah vrednosti kazalnikov
trajnostnega razvoja z vidika socialne komponente približujejo ciljnim vrednostim,
vrednosti kazalnikov za okoljsko in ekonomsko komponento pa zelo odstopajo od
ciljnih vrednosti, ne drži v celoti. Kazalnik socialne komponente vrednosti kazalnika
blaginje, torej število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni!nem zdravstvenem
varstvu, in kazalnik ravnovesja in skromnosti, torej skupni prirast prebivalstva na 1000
prebivalcev, odstopata ve! kot 20 indeksnih to!k od ciljne vrednosti, kar pomeni
precejšnjo oddaljenost od ciljne vrednosti. Ob tem je potrebno dodati, da ocena glede
števila prebivalcev na zdravnika temelji na podatkih, ki niso povsem zanesljivi, saj
vklju!ujejo le redno zaposlene zdravnike/ce v Zdravstvenem domu Sežana, kjer pa si
zaradi pomanjkanja kadrov pomagajo tudi z zunanjimi sodelavci. Zaradi tega dejstva so
vrednosti kazalnika višje in odstopanje od ciljne vrednosti manjše. Odstopanje od ciljne
vrednosti je pri preostalem kazalniku (delež otrok v vrtcih) pod 20 indeksnimi to!kami.
Domneva, ki se nanaša na kazalnike okoljske komponente, se je potrdila, saj v ve!ini
primerov vrednosti kazalnikov odstopajo ve! kot 20 to!k od ciljne vrednosti, ve!inoma
z negativnim vplivom na trajnostni razvoj. Tudi pri kazalnikih z ekonomsko
komponento so odstopanja ve! kot 20 to!k, tako pri kazalniku ravnovesja in skromnosti
(bruto doma!i izdatki za R-R dejavnost v poslovnem sektorju na raziskovalca) kot
137

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

medgeneracijskega sodelovanja (zadolževanje ob!in). Izjema je kazalnik blaginje
(osnova za dohodnino na prebivalca), katerega vrednosti ve!inoma dosegajo ciljne
vrednosti oz. od njih odstopajo manj kot 5 indeksnih to!k.
Programi !ezmejnega sodelovanja, podprti s sredstvi EU, so pomembni spodbujevalniki
povezovanja lokalnih skupnosti in skupne izvedbe projektov s ciljem trajnostnega
razvoja obmejnega obmo!ja ter imajo pozitiven vpliv na sožitje prebivalcev ob meji.
Temeljni cilj !ezmejnega sodelovanja v Evropi je tako povezovanje obmo!ij,
razdeljenih z državno mejo in s tem prispevanje k uravnoteženemu razvoju na obmo!ju
celotne Skupnosti. Glavne prednostne naloge programov sodelovanja obmejnih regij so
usmerjene v podpiranje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest. Evropska finan!na
sredstva za programe !ezmejnega sodelovanja so tako usmerjena na razli!na podro!ja
razvoja, od gospodarstva, turizma, do kulturnih izmenjav, varstva okolja, izgradnje
infrastrukture in razvoja !loveških virov, ki so pomembna za razvoj obmejnih obmo!ij.
S pomo!jo sredstev programov !ezmejnega sodelovanja so bili izvedeni številni
projekti, ki so prispevali k spodbujanju razvoja obmejnih regij. Na obmo!ju Krasa je
bilo od leta 1994 do danes izvedenih 76 projektov, sofinanciranih v okviru programa
!ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Ve! kot polovica sredstev, dodeljenih
izvedenim projektom, je bila namenjena aktivnostim varovanja okolja. V obdobju 19952003 je bilo med vsemi izvedenimi projekti kar 70% t.i. malih projektov, sofinanciranih
iz Sklada za male projekte. Upravi!enci s Krasa so si v skoraj dvajsetletnem obdobju
!ezmejnega sodelovanja pridobili številne izkušnje pri izvajanju projektov, zlasti
aktivno so bili vklju!eni v male projekte. Poleg tega pa so bili uspešni tudi pri pripravi
in izboru strateškega projekta z akronimom CARSO-KRAS in tako kot vodilni partner
uspešno skrbijo za njegovo izvajanje v teko!em programskem obdobju.
Med izvedenimi projekti v obdobju 2004-2011 je bilo za vrednotenje z vidika
pomembnosti za trajnostni razvoj izbranih devet projektov. Ocena izbranih projektov
kaže, da so vsi ve!inoma okoljske narave in s pozitivnim vplivom z vidika okoljske
komponente. Izvedene projektne aktivnosti so v nekaterih projektih le posredno
prispevale k nastanku novih delovnih mest, raziskovalno-razvojne dejavnosti pa so bile
predmet le enega projekta. Vsi izbrani projekti so vklju!evali tudi investicije. Projekti
so prispevali k dvigu kvalitete bivanja in življenja prebivalcev, poskrbeli za
zagotavljanje enakosti med spoloma in prebivalcem ponudili možnosti izobraževanja. Iz
ocene izbranih projektov je razvidno, da vsi kriteriji z okoljsko komponento izkazujejo
pozitivni vpliv na trajnostni razvoj, precej manj ugodna slika vpliva pa je za vsa tri
podro!ja z vidika ekonomske komponente, kjer prevladuje ocena z negativnim vplivom.
Tudi v primeru kriterijev s socialno komponento prevladuje pozitivni vpliv. Druga
postavljena hipoteza, ki predvideva, da izvedeni projekti, sofinancirani v okviru
programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, pozitivno prispevajo k
spodbujanju trajnostnega razvoja Krasa je v celoti potrjena.
Kras je šele na za!etku poti k trajnostnemu razvoju, kar je pokazala ocena, izdelana s
pomo!jo izbranih devetih kazalnikov. K trajnostnemu razvoju obravnavanega obmo!ja
so pozitivno prispevali projekti izvedeni v okviru programa !ezmejnega sodelovanja
med Slovenijo in Italijo, kar je tudi razvidno iz ocene izbranih devetih projektov. Zato
so bile na tej podlagi izdelane smernice, ki so namenjene potencialnim kon!nim
koristnikom/upravi!encem. Smernice so zasnovane na dveh ravneh, in sicer na tematski
ravni (podro!ja sodelovanja, vsebine) ter na horizontalni ravni (priprava projektov)
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zato, da bodo prihodnji projekti, s katerimi se bodo vodilni partnerji potegovali za
sredstva programa !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo, prispevali k
izboljšanju trajnostnega razvoja Krasa.
Pridobljene izkušnje pri izvajanju projektov !ezmejnega sodelovanja med Slovenijo in
Italijo bodo zagotovo prispevale k aktivnejši vlogi pri odpravljanju posledic meje v
prostoru in tudi glavah ljudi ter tako k pogumnejšemu prevzemanju vloge vodilnih
partnerjev tudi v prihodnjem programskem obdobju. Obenem je potrebno dodati, da je
sicer za pridobitev evropskih sredstev potrebna obsežna administracija vendar je to
cena, ki jo kot upravi!enec !lovek mora pla!ati za pridobitev sredstev EU. Po drugi
strani pa je potrebno pogledati tudi resnici v o!i in priznati, da se sodelovanje
vzpostavlja predvsem zaradi razpoložljivih sredstev, ki jih ponuja EU.
Pozitivne izkušnje, dobre prakse, pridobljene v okviru !ezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Italijo, so dobra popotnica tudi k uresni!evanju prioritetnih nalog, ki so za
obdobje po letu 2013 na ravni EU že dolo!ene, t.j. pametna rast - trajnostna rast vklju!ujo!a rast.
Neko! so bili za razvoj najvažnejši lokacija, bogastvo naravnih virov, medtem ko danes
prevladujejo dostopnost, razvitost storitev, kakovost okolja, varnost bivanja, stopnja
razvitosti !loveških virov. Sodelovanje v !ezmejnih programih je omogo!ilo in
prispevalo k medsebojnemu povezovanju in spoznavanju ter zaupanju institucij in ljudi,
ki živijo in delujejo ob meji. Vzpostavila so se številna partnerstva na lokalnoregionalni ravni z namenom reševati probleme s skupnimi projekti za razvoj in
ohranitev dragocenega !ezmejnega prostora. Vse oblike !ezmejnega sodelovanja so
ocenjene kot pozitivne in zelo uspešne, njihovi u!inki pa so klju!ni za proces
evropskega združevanja in zmanjševanja neenakosti. Zato je potrebno tudi v prihodnje
krepiti in nenehno izboljševati !ezmejno sodelovanje vseh obmejnih akterjev s
skupnimi projekti ter tako prispevati k nadaljnjemu regionalnemu razvoju obmejnih
obmo!ij in pri oblikovanju projektov slediti glavnemu cilju, in sicer, da se oblikujejo
taki projekti, ki so obojestranskega interesa in upoštevajo na!ela trajnostnega razvoja.

Zato !im prej stopimo s trdnim korakom na pot k trajnostnemu razvoju, da bodo tudi
prihodnje generacije lahko živele in ustvarjale na krasnem Krasu.
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8. SUMMARY
The dealt-with area of four municipalities (Diva!a, Hrpelje-Kozina, Komen and
Sežana), located in the Karst area, is characterized by a good geostrategic position,
distinctive landscape with a high degree biodiversity and traditional activities and
products resulting from the specific natural and cultural resources, all of which are
comparative advantages of the Karst. The area is also faced with problems that are
typical for all border areas, namely the isolation and exclusion from economic centres
and centres of political decision-making which are all the more because of the border.
Furthermore, the border limits the economic, social and cultural exchange while
preventing effective joint management of the area. In recent years, the problems have
been slowly eliminated through European funding for cross-border cooperation as its
funds have been available to the Karst area since 1994.
In order to preserve and exploit the identified comparative advantages, it is necessary to
direct the development towards sustainability. Nowadays, sustainable development is
one of the objectives of development policies at national and global levels.
An appraisal of sustainable development in the four Karst municipalities has been
elaborated by means of nine selected indicators. In this way, the usefulness of the set of
indicators prepared by the Statistical Office of the Republic of Slovenia has been tested
at the local level; on the other hand, an attempt has been made to determine whether the
development of the Karst has been moving towards sustainable development. 9
indicators have been selected from the set of 26 indicators and the most important
criterion for the short-list of indicators has been the availability of data at each
municipality level. One indicator has been selected for each of the three fields, namely
well-being, balance and modesty, and intergenerational cooperation. Such an indicator
has been selected for each of these three fields which has a direct bearing on
environmental, economic and social content. The indicator values have been calculated
from the data which are publicly available for the 2000-2010 period; then they have
been compared to each other.
The data obtained and analyzed for individual indicators have revealed that the share of
utilised agricultural areas included in the organic control has been reduced;
nevertheless, it is still above the state's share values. Over the last three years, the
annual amount of municipal waste generated per capita has been decreasing; however, it
still exceeds the desired goal. Almost 63% of the territory of the Karst area are covered
by forests where the intensity of wood removal is below 30% and lags considerably
behind the planned; furthermore, it is below the intensity of wood removal at the
national level. Taxable earnings per capita in the Karst area are almost equal to the
values at the national level whereas investments in research and development activities
are near to non-existent, particularly in the business sector. A common feature of all
Karst municipalities is to borrow for investments. The number of inhabitants in the outpatients health care per individual physician is lower that at the national level. Karst
municipalities are also faced with a negative natural increase, while total in the
observed period is mostly positive, which is a result of a migratory population growth.
More than 70% of Karst children attend kindergartens.
Within the set of nine indicators, the values of these indicators for the latest year
available, have been compared with the target value of each indicator and have been, in
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view of the deviation from the target value, placed in one of the three size classes with a
positive or negative impact on sustainable development.
It is evident from the assessment of sustainable development that in case of all four
Karst municipalities together two-thirds of the indicators show a positive impact on
sustainable development. Among the dealt-with Karst municipalities the Municipality
of Hrpelje-Kozina and Komen stand out the most. The Municipality of Hrpelje-Kozina
has the most favourable picture of sustainable development since six indicators show a
positive impact, which indicates a greater equilibrium in all three components of
sustainable development., while the Municipality of Komen has the least favourable
picture, with only four indicators showing a positive impact, which indicates a minor
equilibrium of the three components of sustainable development. The remaining two
Karst municipalities have a good half of indicators with a positive impact; nevertheless,
their development, together with that of the Municipality of Komen, has just begun the
road to sustainable development.
The first hypothesis saying that the values of indicators of sustainable development with
social component in the Karst municipalities have been approaching the target values
while the values of indicators with an environmental and economic component
substantially detract from the target values does not hold true entirely. In the case of
indicators with social component, the indicator in the field of well-being, to wit, the
number of inhabitants per physician in out-patient health care, and the indicator from
the field of balance and modesty, to wit, total increase of population per 1000
inhabitants, differ from the target value by more than 20 index points, which represents
a considerable shift from the target value. It should be noted the assessment of the
number of inhabitants per physician is based on data that are not entirely reliable, since
they include only doctors and lady doctors who are steadily employed in the Health
Centre Sežana where, however, owing to lack of personnel doctors are outsourced.
Consequently, the indicator values are higher and the deviation from the target value is
lower. The deviation from the target value of the remaining indicator (the share of
children in kindergartens) is bellow 20 index points. The assumption relating to the
indicators with environmental component has been confirmed since, in most cases, the
indicator values deviate from the target value by more than 20 points, mostly with a
negative impact on sustainable development. Moreover, the indicators with the
economic component deviate by more than 20 points, i.e. the indicator in the field of
balance and modesty (gross domestic expenditure on R&D in the business sector per
researcher) and the one of intergenerational cooperation (borrowing by municipalities).
The exception is the indicator of well-being (the bases being taxable earnings per
capita) whose values mostly reach the target, to wit, deviate from them by less than 5
index points.
The cross-border cooperation programmes, supported by EU funds, are important
drivers of local community integration and of a joint implementation of projects aimed
at sustainable development of border areas, and have a positive impact on the
coexistence of people on both sides of the border. Owing to the cross-border
cooperation programmes funds several projects have been implemented that have
contributed to promoting the development of border regions. Since 1994 until today, 76
projects, co-financed under the cross-border cooperation programme between Slovenia
and Italy, have been carried out. More than half of the funds, allocated to the carried out
projects, have been used for the implementation of environmental protection activities.
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In the period 1995-2003, 70% of all the carried out projects were small projects cofinanced by the so-called Small Project Fund. During almost 20 years of cross-border
cooperation, beneficiaries from the Karst area have gained extensive experience in
project implementation; they have in particular been actively involved in small projects.
In addition, they have been successful in preparing and selecting a strategic project with
the acronym CARSO-KRAS and are now, as in the function of the lead partner, in
charge of its successful implementation in the current programming period.
Among the projects implemented during the period 2004-2011, nine projects were
selected for evaluation in terms of their importance for sustainable development. The
evaluation of the selected projects shows that all of them have a prevailingly
environmental character and a positive impact in terms of environmental component.
The project activities carried out have in some projects only indirectly contributed to
creating new jobs, research and development activities have been the subject-matter of
only one project. All the selected projects have included investments. The projects have
contributed to a rise in the quality of living, provided gender equality and offered
education-related opportunities to inhabitants. It is evident from the assessment of the
selected projects that all criteria with the environmental component have shown a
positive impact on sustainable development; a much less favourable picture of the
impact is painted for all three fields from the point of view of economic component,
where an assessment with a negative impact prevails. Even in the case of the criteria
with social component the positive impact prevails. The second hypothesis, which
assumes that the implemented projects co-financed under the cross-border cooperation
programme between Slovenia and Italy make a positive contribution to stimulating
sustainable development of the Karst, has been fully confirmed.
The Karst area has just begun the road to sustainable development, which has been
shown by the result arrived at on the basis of nine selected indicators. The projects
implemented under the cross-border cooperation programme between Slovenia and Italy
have considerably contributed towards sustainable development of the area, which is
also evident from the evaluation of the nine selected projects. Consequently, guidelines
for potential final beneficiaries have been prepared on this basis. The guidelines have
been delineated at two levels, to wit, at a thematic level (fields of cooperation, contents)
and at a horizontal level (preparation of projects) so that future projects, with which
lead partners will apply for the funds under the cross-border cooperation programme
between Slovenia and Italy, will contribute to improving sustainable development of the
Karst.
Lessons learned in the implementation of cross-border cooperation projects between
Slovenia and Italy will certainly contribute to a more active role in the suppressing of
boundaries in the space and minds of people; and to assuming a bolder role as lead
partners in the next programming period. At the same time it is necessary to add that, in
order to be allocated European funds, extensive administration is required; this,
however, is the price to be paid by a beneficiary in order to obtain EU funds. On the
other hand, it is also necessary to face the facts and admit that cooperation is established
primarily owing to the available resources offered by the EU.
Positive experiences, good practices acquired from the cross-border cooperation
between Slovenia and Italy are also a good prospect to the realization of priorities for
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the period after 2013 which have already been set at the EU level, i.e. smart growth sustainable growth - inclusive growth.
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Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Skupno število
KMG*
1
250
225
250
609
1.334
72.898

Skupno število
KMG*
1
241
213
237
595
1.286
70.797

Skupaj
število
%
2
3=2/1
11
4,40
11
4,89
6
2,40
15
2,46
43
3,22
2.000
2,74

Skupaj
število
%
2
3=2/1
11
4,56
11
5,16
4
1,69
14
2,35
40
3,11
1.876
2,65

Priloga 1: Kmetijska gospodarstva v obdobju 2006-2010

2007
KMG - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
število
%
%
število
%
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
9=7/1
9
81,82
3,60
2
18,18
0,80
9
81,82
4,00
2
18,18
0,89
2
33,33
0,80
4
66,67
1,60
10
66,67
1,64
5
33,33
0,82
30
69,77
2,25
13
30,23
0,97
1.610
80,50
2,21
390
19,50
0,53
Tabela se nadaljuje

2006
KMG - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
število
%
%
število
%
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
9=7/1
6
54,55
2,49
5
45,45
2,07
6
54,55
2,82
5
45,45
2,35
2
50,00
0,84
2
50,00
0,84
8
57,14
1,34
6
42,86
1,01
22
55,00
1,71
18
45,00
1,40
1.393
74,25
1,97
483
25,75
0,68
Tabela se nadaljuje
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Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Skupno število
KMG*
1
255
238
275
657
1.425
79.553

Skupno število
KMG*
1
252
232
264
644
1.392
76.694

Skupaj
število
%
2
3=2/1
14
5,49
10
4,20
5
1,82
13
1,98
42
2,95
2.096
2,63

Skupaj
število
%
2
3=2/1
14
5,56
11
4,74
4
1,52
14
2,17
43
3,09
2.067
2,70

2009
KMG - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
število
%
%
število
%
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
9=7/1
11
78,57
4,31
3
21,43
1,18
10
100,00
4,20
0
4
80,00
1,45
1
20,00
0,36
10
76,92
1,52
3
23,08
0,46
35
83,33
2,46
7
16,67
0,49
1.853
88,41
2,33
243
11,59
0,31
Tabela se nadaljuje

2008
KMG - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
število
%
%
število
%
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
9=7/1
11
78,57
4,37
3
21,43
1,19
11
100,00
4,74
0
3
75,00
1,14
1
25,00
0,38
12
85,71
1,86
2
14,29
0,31
37
86,05
2,66
6
13,95
0,43
1.789
86,55
2,33
278
13,45
0,36
Tabela se nadaljuje
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Vir: Register kmetijskih gospodarstev in Evidenca ekoloških pridelovalcev in predelovalcev, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Analiza stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 2011

Skupno število
Skupaj
KMG*
število
%
1
2
3=2/1
Diva!a
253
14
5,53
Hrpelje-Kozina
242
11
4,55
Komen
277
6
2,17
Sežana
661
10
1,51
Kraške ob!ine skupaj
1.433
41
2,86
Slovenija
80.465
2.218
2,76
KMG - kmetijsko gospodarstvo
* - Podatki iz Registra kmetijskih gospodarstev - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri podatkih na ravni posamezne
ob!ine so upoštevana le KMG s sedežem v ob!ini.

Obmo!je/Leto

2010
KMG - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
število
%
%
število
%
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
9=7/1
11
78,57
4,35
3
21,43
1,19
9
81,82
3,72
2
18,18
0,83
3
50,00
1,08
3
50,00
1,08
8
80,00
1,21
2
20,00
0,30
31
75,61
2,16
10
24,39
0,70
1.897
85,53
2,36
321
14,47
0,40
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Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Skupna
površina
KZU v ha*
1
2.738
3.185
1.426
3.803
11.152
487.335

Skupna
površina
KZU v ha*
1
2.653
3.006
1.109
3.639
10.407
473.940

ha
2
937,94
992,14
108,03
831,29
2.869,40
29.322,00

Skupaj

ha
2
1.868,34
1.239,08
72,12
1.241,64
4.421,18
26.831,00

Skupaj

%
3=2/1
34,26
31,15
7,58
21,86
25,73
6,02

%
3=2/1
70,42
41,22
6,50
34,12
42,48
5,66

Priloga 2: Kmetijska zemljiš a v uporabi v obdobju 2006-2010

2007
Površina KZU - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
ha
%
%
4
5=4/2
6=4/1
848,23
90,44
30,98
780,85
78,70
24,52
25,73
23,82
1,80
410,02
49,32
10,78
2.064,83
71,96
18,52
23.560
80,35
4,83

V preusmeritvi
ha
%
%
7
8=7/2
9=7/1
89,71
9,56
3,28
211,29
21,30
6,63
82,30
76,18
5,77
421,27
50,68
11,08
804,57
28,04
7,21
5.762
19,65
1,18
Tabela se nadaljuje

2006
Površina KZU - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
ha
%
%
ha
%
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
9=7/1
1.440,12
77,08
54,28
428,22
22,92
16,14
1.020,36
82,35
33,94
218,72
17,65
7,28
55,38
76,79
4,99
16,74
23,21
1,51
590,74
47,58
16,23
650,9
52,42
17,89
3.106,60
70,27
29,85
1.314,58
29,73
12,63
20.151
75,10
4,25
6.680
24,90
1,41
Tabela se nadaljuje
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Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Skupna
površina
KZU v ha*
1
2.774
3.144
1.525
3.828
11.271
499.615

Skupna
površina
KZU v ha*
1
2.754
3.095
1.497
3.817
11.163
494.747

ha
2
930,89
449,54
42,01
395,17
1.817,61
29.388

Skupaj
%
3=2/1
33,56
14,30
2,75
10,32
16,13
5,88

Skupaj
ha
%
2
3=2/1
971,94
35,29
995,88
32,18
36,14
2,41
632,87
16,58
2.636,83
23,62
29.836
6,03
2009
Površina KZU - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
ha
%
%
4
5=4/2
6=4/1
823,66
88,48
29,69
432,25
96,15
13,75
32,93
78,39
2,16
357,76
90,53
9,35
1.646,60
90,59
14,61
25.816
87,85
5,17

2008
Površina KZU - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
ha
%
%
4
5=4/2
6=4/1
862,71
88,76
31,33
995,88
100,00
32,18
29,98
82,96
2,00
570,83
90,20
14,95
2.459,40
93,27
22,03
26.125
87,56
5,28

V preusmeritvi
ha
%
%
7
8=7/2
9=7/1
107,23
11,52
3,87
17,29
3,85
0,55
9,08
21,61
0,60
37,41
9,47
0,98
171,01
9,41
1,52
3.572
12,15
0,71
Tabela se nadaljuje

V preusmeritvi
ha
%
%
7
8=7/2
9=7/1
109,23
11,24
3,97
0
6,16
17,04
0,41
62,04
9,80
1,63
177,43
6,73
1,59
3.711
12,44
0,75
Tabela se nadaljuje
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Vir: Register kmetijskih gospodarstev in Evidenca ekoloških pridelovalcev in predelovalcev, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Analiza stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 2011

Obmo!je/Leto

Skupna
površina
Skupaj
KZU v ha*
ha
%
%
1
2
3=2/1
9=7/1
Diva!a
2.484
658,30
26,50
5,68
Hrpelje-Kozina
2.381
433,67
18,21
3,43
Komen
1.199
49,47
4,13
1,41
Sežana
3.347
201,83
6,03
0,14
Kraške ob!ine skupaj
9.411
1.343,27
14,27
2,60
Slovenija
479.691
30.695,93
6,40
1,17
KZU - kmetijska zemljiš!a v uporabi
GERK - grafi!na enota rabe zemljiš! kmetijskega gospodarstva. GERK kmetijskega gospodarstva ima izlo!ene površine nekmetijske rabe
in površine kmetijskih zemljiš!, ki niso v rabi.
* - Podatki iz Registra kmetijskih gospodarstev - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri podatkih na ravni posamezne
ob!ine so upoštevane površine GERK-ov, ki ležijo znotraj ob!ine.

2010
Površina KZU - ekološka in v preusmeritvi
Ekološka
V preusmeritvi
ha
%
%
ha
%
4
5=4/2
6=4/1
7
8=7/2
517,3
78,58
20,83
141
21,42
351,91
81,15
14,78
81,76
18,85
32,51
65,72
2,71
16,96
34,28
197,24
97,73
5,89
4,59
2,27
1.098,96
81,81
11,68
244,31
18,19
25.063,48
81,65
5,22
5.632,45
18,35
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Diva a
Trajni travniki in pašniki
Njive in vrtovi
Vinogradi
Olj!niki
Sadovnjaki (intenzivni in
travniški)
Drevesnice,
trsnice
in
mati!njaki
Kmetijsko zemljiš!e poraslo
z gozdnim drevjem
Skupaj
Hrpelje-Kozina
Trajni travniki in pašniki
Njive in vrtovi
Vinogradi
Olj!niki
Sadovnjaki (intenzivni in
travniški)
Drevesnice,
trsnice
in
mati!njaki
Kmetijsko zemljiš!e poraslo
z gozdnim drevjem
Skupaj

Obmo!je/Leto

0,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00
538,36 100,00

0,00

-

%
96,87
3,13
0,00
0,00

2006

521,53
16,83
-

ha

2007

0,00

0,00

96,91
3,09
0,00
0,00

%

0,00

2,10

95,83
2,07
0,00
0,00

0,00
928,41 100,00

-

19,47

889,73
19,21
-

0,00
553,42 100,00

-

-

536,33
17,09
-

ha

2008

312,28
959,53

-

18,16

608,23
20,86
-

127,30
539,06

-

-

395,09
16,67
-

ha

32,55
100,00

0,00

1,89

63,39
2,17
0,00
0,00

23,62
100,00

0,00

0,00

73,29
3,09
0,00
0,00

%

2009

0,00

0,00

83,58
3,21
0,00
0,00

%

0,00

2,84

75,11
3,42
0,00
0,00

106,00 18,63
568,91 100,00

-

16,16

427,28
19,47
-

69,24 13,22
523,84 100,00

-

-

437,80
16,80
-

ha

2010

0,00

0,05

87,66
4,11
0,00
0,00

%

0,00

1,02

72,87
3,00
0,00
0,00

115,23 23,12
498,48 100,00

-

5,06

363,24
14,95
-

43,20
8,19
527,75 100,00

-

0,26

462,62
21,67
-

ha

Priloga 3: Struktura in obseg obdelovalnih površin (KZU), vklju enih v kontrolo ekološke pridelave v obdobju 2006-2010
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Komen
Trajni travniki in pašniki
Njive in vrtovi
Vinogradi
Olj!niki
Sadovnjaki (intenzivni in
travniški)
Drevesnice,
trsnice
in
mati!njaki
Kmetijsko zemljiš!e poraslo
z gozdnim drevjem
Skupaj
Sežana
Trajni travniki in pašniki
Njive in vrtovi
Vinogradi
Olj!niki
Sadovnjaki (intenzivni in
travniški)
Drevesnice,
trsnice
in
mati!njaki
Kmetijsko zemljiš!e poraslo
z gozdnim drevjem
Skupaj
Kraške ob ine skupaj
Trajni travniki in pašniki
Njive in vrtovi
Vinogradi
Olj!niki
1.159,09
24,33
6,91
-

97,20
2,04
0,58
0,00

0,00
618,56 100,00

0,00

-

0,00

0,14

2.219,21
39,21
6,87
-

97,04
1,71
0,30
0,00

0,00
771,40 100,00

-

1,08

0,18

1,09

99,48
0,38
0,00
0,00

767,41
2,91
-

0,00

99,58
0,24
0,00
0,00

-

3,18

615,98
1,49
-

0,00

-

1,07

76,43
0,00
20,40
0,00

0,00
33,68 100,00

3,06

1,09

25,74
6,87
-

0,00
35,59 100,00

60,64
16,89
19,42
0,00

21,58
6,01
6,91
-

1.468,41
41,21
7,23
-

261,96
709,97

-

1,08

444,09
2,84
-

4,53
34,67

-

1,07

21,00
0,84
7,23
-

65,46
1,84
0,32
0,00

36,90
100,00

0,00

0,15

62,55
0,40
0,00
0,00

13,07
100,00

0,00

3,09

60,57
2,42
20,85
0,00

0,00

3,92

72,79
2,54
17,82
0,00

0,00

0,00

51,38
0,36
0,00
0,00

1.091,91
38,69
7,23
-

71,96
2,55
0,48
0,00

185,30 48,26
383,99 100,00

-

197,30
1,39
-

1,19
2,93
40,57 100,00

-

1,59

29,53
1,03
7,23
-

0,00

4,70

63,13
2,13
26,47
0,00

0,00

0,00

76,08
0,23
0,11
0,00

1.022,21
38,12
12,64
-

79,10
2,95
0,98
0,00

51,71 23,59
219,23 100,00

-

-

166,78
0,50
0,24
-

1,67
3,57
46,84 100,00

-

2,20

29,57
1,00
12,40
-
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10,01

705,02

0,04

2,54

0,00

0,58

9,75

744,16

0,03

2,53

82,32
10,26
0,95
0,25

211,81 16,39
1.292,30 100,00

-

7,52

83,66 24.229,29
9,82 3.019,87
0,70
278,80
0,17
74,74

361,73 23,84
1.517,31 100,00

0,00

1,17

4,94
853,95
3,07 1.075,72
3,65
100,00 27.783,83 100,00 29.432,33 100,00

0,04

10,42
1.417,96
28.698,99

2,39

83,18 23.243,40
8,70 2.729,43
0,64
195,45
0,11
46,57

23.871,57
2.496,41
182,95
32,97
686,71

31,48
100,00

706,07
2.243,23

-

0,00

-

17,75

0,91

20,31

Vir: Ekološko kmetovanje - podatki iz zbirnih vlog za obdobje 2006-2010, 2011

Sadovnjaki (intenzivni in
travniški)
2,18
0,18
21,62
0,95
Drevesnice,
trsnice
in
mati!njaki
0,00
0,00
Kmetijsko zemljiš!e poraslo
z gozdnim drevjem
0,00
0,00
Skupaj
1.192,51 100,00 2.286,91 100,00
Slovenija
Trajni travniki in pašniki
23.721,92 90,46 24.808,81 88,67
Njive in vrtovi
1.794,54
6,84 2.405,75
8,60
Vinogradi
109,30
0,42
167,34
0,60
Olj!niki
22,40
0,09
28,18
0,10
Sadovnjaki (intenzivni in
travniški)
561,03
2,14
553,43
1,98
Drevesnice,
trsnice
in
mati!njaki
15,51
0,06
14,61
0,05
Kmetijsko zemljiš!e poraslo
z gozdnim drevjem
0,00
0,00
Skupaj
26.224,70 100,00 27.978,12 100,00
KZU - kmetijsko zemljiš!e v uporabi
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Indeks
(SLO=100)
2005
7.675
102,89
6.961
93,30
7.589
101,73
8.299
111,25
7.631
102,29
7.460
100

€*

€*

Indeks
(SLO=100)
Obmo!je/Leto
2006
8.059
103,46
Diva!a
7.240
92,95
Hrpelje-Kozina
7.920
101,67
Komen
8.425
108,16
Sežana
7.911
101,56
Kraške ob!ine skupaj
7.789
100
Slovenija
Tabela se nadaljuje
Indeks
Indeks
Indeks
€
€
€
(SLO=100)
(SLO=100)
(SLO=100)
Obmo!je/Leto
2007
2008
2009
8.592
101,43
9.787
105,54
9.773
104,74
Diva!a
7.986
94,28
8.958
96,60
8.956
95,99
Hrpelje-Kozina
8.476
100,06
9.270
99,96
9.309
99,78
Komen
8.924
105,35
9.637
103,92
9.666
103,60
Sežana
8.494
100,28
9.413
101,50
9.426
101,03
Kraške ob!ine skupaj
8.471
100
9.273
100
9.330
100
Slovenija
* Podatki so bili prera!unani v € po povpre!nih te!ajih Banke Slovenije za posamezna leta, kot sledi:
1 € = 238,8615 SIT
2004
1 € = 239,6371 SIT
2005
1 € = 239,6009 SIT
2006
Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011

€*

Indeks
(SLO=100)
2004
7.625
104,65
6.799
93,31
7.443
102,16
8.106
111,26
7.493
102,85
7.286
100

Priloga 4: Osnova za dohodnino na prebivalca (v € in indeks) v obdobju 2004-2009
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1
3.873
4.095
3.600
11.970
23.538
1.997.004

Število
prebivalcev

2006

2007

Število
Število
Število
Število
Število
opravljenih
Število
prebivalcev
Število
opravljenih
Število
Obmo!je/Leto
prebivalcev
prebivalcev delovnih ur na zdravnikov**
na
prebivalcev delovnih ur na zdravnikov**
na zdravnika
primarni ravni*
zdravnika
primarni ravni*
1
2
3=2/1430
4=1/3
1
2
3=2/1430
4=1/3
Diva!a
3.859
6.794,40
4,75
812,19
3.871
6.562,10
4,59
843,56
Hrpelje-Kozina
4.081
7.416,30
5,19
786,89
4.121
7.384,30
5,16
798,05
Komen
3.538
5.526,60
3,86
915,45
3.556
5.856,60
4,10
868,26
Sežana
12.098
34.597,70
24,19
500,04
12.470
32.620,80
22,81
546,65
Kraške ob!ine skupaj
23.576
54.335,00
38,00
620,48
24.018
52.423,80
36,66
655,16
Slovenija
2.008.516
np
1.500,90
1.338,21 2.019.406
np
1.515,50
1.332,50
Tabela se nadaljuje

Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

2004
2005
Število
Število
Število
Število
opravljenih
Število
Število
opravljenih
Število
prebivalcev
prebivalcev
delovnih ur na zdravnikov**
prebivalcev delovnih ur na zdravnikov**
na zdravnika
na zdravnika
primarni ravni*
primarni ravni*
2
3=2/1430
4=1/3
1
2
3=2/1430
4=1/3
5.761,92
4,03
961,21
3.850
6.517,00
4,56
844,79
7.773,20
5,44
753,34
4.093
7.094,80
4,96
824,97
6.383,00
4,46
806,52
3.566
5.433,60
3,80
938,49
36.551,90
25,56
468,30
11.972
34.331,13
24,01
498,67
56.470,02
39,49
596,06
23.481
53.376,53
37,33
629,07
np
np
np 2.001.114
np
1.576,80
1.269,10
Tabela se nadaljuje

Priloga 5: Število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni nem zdravstvenem varstvu v obdobju 2004-2010
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Število
prebivalcev

1
3.840
4.049
3.477
12.616
23.982
2.022.629
2010

Število
Število
Število
Število
opravljenih
Število
prebivalcev
Število
opravljenih
Število
prebivalcev
delovnih ur na zdravnikov**
na
prebivalcev delovnih ur na zdravnikov**
na zdravnika
primarni ravni*
zdravnika
primarni ravni*
2
3=2/1430
4=1/3
1
2
3=2/1430
4=1/3
6.580,10
4,60
834,52
3.857
6.623,60
4,63
832,71
10.056,50
7,03
575,75
4.161
8.198,30
5,73
725,79
4.877,30
3,41
1.019,44
3.510
5.044,50
3,53
995,00
32.899,59
23,01
548,36
12.828
35.131,10
24,57
522,16
54.413,49
38,05
630,25
24.356
54.997,50
38,46
633,28
np
1.505,20
1.343,76 2.042.335
np
1.568,70
1.301,93
Tabela se nadaljuje

2009

Število
Število
opravljenih
Število
prebivalcev
Obmo!je/Leto
delovnih ur na zdravnikov**
na
primarni ravni*
zdravnika
1
2
3=2/1430
4=1/3
Diva!a
3.873
6.552,00
4,58
845,30
Hrpelje-Kozina
4.194
7.626,30
5,33
786,41
Komen
3.534
5.444,00
3,81
928,29
Sežana
12.894
34.709,70
24,27
531,22
Kraške ob!ine skupaj
24.495
54.332,00
37,99
644,70
Slovenija
2.050.189
np
np
np
* Upoštevano le število redno zaposlenih.
** Število zdravnikov izra!unano iz delovnih ur, predstavlja razmerje med podatkom o številu opravljenih delovnih ur zdravnikov in
normativom 1.430 ur letno na zdravnika.
np – ni podatka

Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Obmo!je/Leto

Število
prebivalcev

2008
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2005
66,57
65,00
73,95
39,29
49,57
100

2006
60,69
58,80
68,41
37,37
46,37
100

2007
63,31
59,89
65,16
41,02
49,17
100

2008

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija*

Obmo je/Leto
3.850
4.093
3.566
11.972
23.481
2.001.114

Število prebivalcev
1.203.122,08
1.644.921,36
930.009,80
5.147.184,75
8.925.238,00
797.721.000,00

312,50
401,89
260,80
429,94
380,10
422

2005
Koli ina komunalnih odpadkov
kg
kg/preb

62,10
42,85
75,86
40,81
46,90
100

2009
63,96
55,75
76,43
40,11
48,64
100,00

3.859
4.081
3.538
12.098
23.576
2.008.516

1.247.474,65
1.705.560,67
964.294,20
5.336.933,47
9.254.263,00
831.578.000,00
Tabela se nadaljuje

323,26
417,93
272,55
441,14
392,53
431

2006
Koli ina komunalnih odpadkov
Število prebivalcev
kg
kg/preb

Priloga 7: Letna koli ina komunalnih odpadkov na prebivalca v obdobju 2005-2010

Vir: Podatki iz Priloge 5

Obmo!je/Leto
Diva!a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob!ine skupaj
Slovenija

Priloga 6: Število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišni nem zdravstvenem varstvu (indeks) v obdobju 2005-2009

Vir: Statisti!ni urad Republike Slovenije, 2011
Statisti!ni urad Republike Slovenije. Statisti!ni letopis Republike Slovenije, 2011
Arhiv Zdravstvenega doma Sežana, 2011
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3.871
4.121
3.556
12.470
24.018
2.019.406

Število prebivalcev
1.232.111,50
1.684.556,00
952.418,53
5.271.206,97
9.140.293,00
846.892.000,00

318,29
408,77
267,83
422,71
380,56
439

2007
Koli ina komunalnih odpadkov
kg
kg/preb
3.840
4.049
3.477
12.616
23.982
2.022.629

1.258.928,34
327,85
1.721.220,27
425,10
973.147,87
279,88
5.385.934,52
426,91
9.339.231,00
389,43
847.451.000,00
453
Tabela se nadaljuje

2008
Koli ina komunalnih odpadkov
Število prebivalcev
kg
kg/preb

Vir: Arhiv Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, 2011
Kazalci okolja v Sloveniji, 2011
Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011

Obmo je/Leto

2009
2010
Koli ina komunalnih odpadkov
Število
Koli ina komunalnih odpadkov
Število prebivalcev
prebivalcev
kg
kg/preb
kg
kg/preb
Diva a
3.857
1.178.215,76
305,47
3.873
1.091.984,47
281,95
Hrpelje-Kozina
4.161
1.610.869,17
387,14
4.194
1.492.972,83
355,98
Komen
3.510
910.757,29
259,48
3.534
844.100,76
238,85
Sežana
12.828
5.040.630,78
392,94
12.894
4.671.716,94
362,32
Kraške ob ine skupaj
24.356
8.740.473,00
358,86
24.495
8.100.775,00
330,71
Slovenija*
2.042.335 826.173.000,00
449
2.050.189
ni še podatka
/
* Podatki o koli ini komunalnih odpadkov na prebivalca na ravni Slovenije so povzeti po Kazalci okolja v Sloveniji, 2011 in ne
predstavljajo dejanskega izra una iz prikazanih statisti nih podatkov.

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija*

Obmo je/Leto
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2005
217.648
50,92
80.887
18,92
114.032
26,68
14.870
3,48
427.437

2006
404.391
53,26
179.757
23,67
153.839
20,26
21.288
2,80
759.275

2007
594.640
49,93
302.120
25,37
254.680
21,39
39.460
3,31
1.190.900

2008
640.690
47,55
367.440
27,27
290.908
21,59
48.380
3,59
1.347.418

2009
720.693
48,04
375.430
25,03
344.674
22,98
59.390
3,96
1.500.187

2010
936.892
36,14
651.840
25,15
428.200
16,52
96.130
3,71
479.060
18,48
2.592.122

7.512.367
81,18
18,82

12,97

2006

7.767.529
87,03

2005

Vir: Arhiv Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, 2011

ostanka
v kg
v%
Delež komunalnih odpadkov oddan v
predelavo
v%

Koli ina odpadkov/Leto
Koli ina
odloženega
komunalnih odpadkov

18,55

7.444.555
81,45

2007

21,02

7.375.893
78,98

2008

22,61

6.764.480
77,39

2009

41,13

4.768.670
58,87

2010

Priloga 9: Koli ine odloženega ostanka komunalnih odpadkov ter delež komunalnih odpadkov oddan v predelavo v obdobju 20052010 na obmo ju kraških ob in

Vir: Arhiv Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, 2011

Lo eno zbrana frakcija/Leto
Papir
v kg
%
Plasti na embalaža
v kg
%
Steklo
v kg
%
Plo evinke
v kg
%
Bio odpadki
v kg
%
Skupaj lo eno zbrane frakcije

Priloga 8: Koli ine lo eno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v obdobju 2005-2010 na obmo ju kraških ob in (v kg in %)
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Obmo je in viri financiranja/Podatki
po letih
Hrpelje-Kozina
Podjetja
Država
od tega SUF
Zasebne nepridobitne institucije
Tujina
Skupaj
Sežana
Podjetja
Država
od tega SUF
Zasebne nepridobitne institucije
Tujina
Skupaj
Kraške ob ine skupaj*
Podjetja
Država
od tega SUF
Zasebne nepridobitne institucije
Tujina
Skupaj
2003
447
42
489
447
42
489

-

2004
-

507
6
7
521

507
6
7
521

2005

2006

541
541

541
541

-

2007

608
6
614

608
6
614

-

-

1.008
26
1.034

1.008
26
1.034

2008

2.274
892
122
41
3.206

1.205
393
122
41
1.638

1.069
499
1.568

2009

v 1.000 €

Priloga 10: Bruto doma i izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem sektorju po virih financiranja in bruto doma i
proizvod v obdobju 2003-2009 (v 1.000 €)
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Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011

Slovenija
Podjetja
154.015
207.567
209.333
262.588
266.821
361.531
355.869
Država
26.776
12.336
16.674
16.460
23.850
22.512
49.966
od tega SUF
423
456
1.200
3.116
2.094
2.182
4.195
Zasebne nepridobitne institucije
192
130
13
724
12
Tujina
23.333
33.521
16.816
11.570
8.784
14.219
18.564
Skupaj (A)
204.316
253.555
242.836
291.342
299.455
398.274
424.399
Slovenija
BDP - Bruto doma i proizvod (B)
25.195.300 27.164.700 28.722.300
31.045.000
34.550.400 37.279.600
35.297.300
Bruto doma i izdatki za RRD v
poslovnem sektorju kot % BDP
(C=(A/B)x100)
0,81%
0,93%
0,85%
0,94%
0,87%
1,07%
1,20%
*V ob ini Diva a in Komen ni pojava.
SUF - splošni univerzitetni fondi, ki vklju ujejo kritje stroškov znanstvenega in raziskovalnega dela in delo visokošolskih u iteljev na
podiplomski ravni.
RRD – raziskovalno-razvojna dejavnost
Podatki pred letom 2007 so prera unani v eure po fiksnem te aju 1 € = 239,64 SIT.
Zaradi zaokroževanja vrednosti se vsote ponekod ne ujemajo.
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1669
1004

Slovenija
Raziskovalci
Strokovno osebje

-

Kraške ob ine skupaj*
Raziskovalci
Strokovno osebje
Tehni no osebje
Vodilno osebje
Skupaj

-

-

-

število

2003

Sežana
Raziskovalci
Strokovno osebje
Tehni no osebje
Vodilno osebje
Skupaj

Hrpelje-Kozina
Raziskovalci
Strokovno osebje
Tehni no osebje
Vodilno osebje
Skupaj

Obmo je in
zaposleni/Podatki po letih

-

-

-

-

39,01
23,47

%

4
5
5
1
15

4
5
5
1
15

-

1913
1012

število

2004

-

41,25
21,82

26,67
33,33
33,33
6,67
100

26,67
33,33
33,33
6,67
100

%

4
5
5
1
15

4
5
5
1
15

-

2203
1141

število

2005

-

43,77
22,67

26,67
33,33
33,33
6,67
100

26,67
33,33
33,33
6,67
100

%

4
5
5
1
15

4
5
5
1
15

-

2006

2660
1175

število

Priloga 11: Število in delež zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v poslovnem sektorju v obdobju 2003-2009

-

46,94
20,73

26,67
33,33
33,33
6,67
100

26,67
33,33
33,33
6,67
100

%
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število

2009

26,67
33,33
33,33
6,67
100

30
7
7
2
46

65,22
15,22
15,22
4,35
100

45
7
8
5
65

4
5
5
1
15

65,22
15,22
15,22
4,35
100

%

Kraške ob ine skupaj*
Raziskovalci
Strokovno osebje
Tehni no osebje
Vodilno osebje
Skupaj

30
7
7
2
46

2008

1115
321
253
5033

32
5
5
1
43

26,67
33,33
33,33
6,67
100

število

25,57
6,36
5,00
100,00

4
5
5
1
15

%

1186
295
232
4638

Sežana
Raziskovalci
Strokovno osebje
Tehni no osebje
Vodilno osebje
Skupaj

2007

25,95
6,24
5,33
100,00

13
2
3
4
22

število

1110
267
228
4278

Hrpelje-Kozina
Raziskovalci
Strokovno osebje
Tehni no osebje
Vodilno osebje
Skupaj

Obmo je in
zaposleni/Podatki po letih

Tehni no osebje
Vodilno osebje
Drugo osebje
Skupaj

69,23
10,77
12,31
7,69
100

74,42
11,63
11,63
2,33
100

59,09
9,09
13,64
18,18
100,00

%

22,15
6,38
5,03
100,00

1223
21,58
352
6,21
257
4,54
5667
100,00
Tabela se nadaljuje
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46,97
20,74
22,04
6,69
3,56
100,00

3475
1491
1546
496
386
7394

47,00
20,16
20,91
6,71
5,22
100,00

3722
1638
1775
528
391
8054

46,21
20,34
22,04
6,56
4,85
100,00

Hrpelje-Kozina
Sežana
Kraške ob ine skupaj*
Slovenija

Obmo je/Leto

2004
BIRR/raziskovalca
v 1.000 €
indeks
122,33
92,30
122,33
92,30
132,54
100

2005
BIRR/raziskovalca
v 1.000 €
indeks
130,32
118,23
130,32
118,23
110,23
100

2006
BIRR/raziskovalca
v 1.000 €
indeks
135,26
123,49
135,26
123,49
109,53
100
Tabela se nadaljuje

Priloga 12: Vrednost BIRR na posameznega raziskovalca (v 1.000 € in indeks) v poslovnem sektorju v obdobju 2004-2009

Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011

Slovenija
Raziskovalci
2901
Strokovno osebje
1281
Tehni no osebje
1361
Vodilno osebje
413
Drugo osebje
220
Skupaj
6176
*V ob ini Diva a in Komen ni pojava.
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Vir: Podatki iz Priloge 10 in 11

Hrpelje-Kozina
Sežana
Kraške ob ine skupaj*
Slovenija
*V ob ini Diva a in Komen ni pojava.
BIRR – bruto doma i izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost

Obmo je/Leto

2007
BIRR/raziskovalca
v 1.000 €
indeks
153,41
148,62
153,41
148,62
103,22
100

2008
BIRR/raziskovalca
v 1.000 €
indeks
34,47
30,08
34,47
30,08
114,61
100

2009
BIRR/raziskovalca
v 1.000 €
indeks
120,62
105,78
51,19
44,90
71,25
62,49
114,02
100
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Naravni prirast
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija
Selitveni prirast
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija
Skupni prirast
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Prirast na obmo ju/Leto
-5,7
-4,6
-5
-3,6
-4,3
-0,2
2,3
2,2
3,1
6,7
4,6
1,3
-3,4
-2,4
-1,9
3,1
0,3
1,1

-22
-19
-18
-43
-102
-408
9
9
11
80
109
2.615
-13
-10
-7
37
7
2.207

2000
število
K

Priloga 13: Prirast prebivalstva v obdobju 2000-2009

36
-6
-7
-12
11
1.961

45
21
0
18
84
2.992

-9
-27
-7
-30
-73
-1.031

9,4
-1,4
-1,9
-1
0,5
1

11,7
5,1
0,0
1,5
3,6
1,5

-2,3
-6,5
-1,9
-2,5
-3,1
-0,5

2001
število
K

-2
40
-10
55
83
665

32
53
10
105
200
1.865

-34
-13
-20
-50
-117
-1.200

-0,5
9,6
-2,8
4,6
3,5
0,3

8,2
12,7
2,8
8,8
8,5
0,9

-8,7
-3,1
-5,5
-4,2
-4,9
-0,6

2002
število
K

29
-13
-10
69
75
1.282

49
20
17
93
179
3.412

-20
-33
-27
-24
-104
-2.130

-30
-20
-22
-8
-80
1.902

-23
-3
-10
-47
-83
-562

-7,7
-4,9
-6,1
-0,7
-3,4
1,0

-5,9
-0,7
-2,8
-3,9
-3,5
-0,3

2004
število
K

7,4
-53
-13,7
-3,1
-23
-5,6
-2,8
-32
-8,9
5,7
-55
-4,6
3,2
-163
-6,9
0,6
1.340
0,7
Tabela se nadaljuje

12,6
4,8
4,7
7,7
7,5
1,7

-5,1
-7,9
-7,5
-2,0
-4,4
-1,1

2003
število
K
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-9,6
-3,2
-2,5
-2,0
-3,5
-0,3
7,0
2,4
-1,7
3,8
3,2
3,2
-2,6
-0,7
-4,2
1,8
-0,3
2,9

-37
-13
-9
-24
-83
-668
27
10
-6
45
76
6.436
-10
-3
-15
21
-7
5.768

2005
število
K

Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011
Centralni register prebivalstva, 2011
Direktorat za upravne notranje zadeve, 2011

Naravni prirast
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija
Selitveni prirast
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija
Skupni prirast
Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija
K – koeficient na 1000 prebivalcev (‰)

Prirast na obmo ju/Leto

75
0
-18
183
240
7.019

83
23
-6
187
287
6.267

-8
-23
-12
-4
-47
752

19,4
0
-5,1
15,1
10,2
3,5

21,5
5,6
-1,7
15,5
12,2
3,1

-2,1
-5,6
-3,4
-0,3
-2,0
0,4

2006
število
K

7
18
20
248
293
15.489

25
41
25
271
362
14.250

-18
-23
-5
-23
-69
1.239

1,8
4,4
5,6
19,9
12,2
7,7

6,5
9,9
7,0
21,7
15,1
7,1

-4,6
-5,6
-1,4
-1,8
-2,9
0,6

2007
število
K

47
80
-4
342
465
22.093

29
68
-12
338
423
18.584

18
12
8
4
42
3.509

4,7
3,0
2,3
0,3
1,8
1,7

12,2
19,8
-1,2
27,1
19,4
10,9

7,6
16,8
-3,5
26,8
17,6
9,2

2008
število
K

-28
60
22
267
321
14.614

-39
56
28
302
347
11.508

11
4
-6
-35
-26
3.106

-7,3
14,4
6,3
20,8
13,2
7,2

-10,1
13,5
8,0
23,5
14,2
5,6

2,9
1,0
-1,7
-2,7
-1,1
1,5

2009
število
K
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Površina
obmo ja
v ha
v ha
9.084,02

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto

v ha
9.084,02
12.248,70
4.568,52
11.457,84
37.359,08
1.149.633,00

v%
62,65
62,85
44,48
52,70
56,60
56,71

Površina gozda*

56,86
12,74
39,69

9,66
0,60
5,84

Posek
v 1.000
m3
13,06

Prirastek
v 1.000
m3
48,98
56,86
12,74
39,69
158,27
7.102,00

2002
Posek
v 1.000
m3
12,67
8,69
4,02
6,01
31,39
2.646,00

12.248,70
4.568,52
11.457,84

v ha
9.084,02

v%
25,86
15,29
31,52
15,15
19,83
37,26

56,86
12,74
39,69

7,94
0,39
5,51

Posek
v 1.000
m3
10,81

13,97
3,05
13,87

v%
22,08

Intenzivnost
poseka

v%
62,65
62,85
44,48
52,70
56,60
57,11

Intenzivnost
Prirastek
Posek
poseka
v 1.000
v 1.000
m3
m3
v%
48,98
11,86
24,21
56,86
9,68
17,03
12,74
3,92
30,74
39,69
7,54
19,01
158,27
33,00
20,85
7.290,00 3.007,00
41,25
Tabela se nadaljuje

2003

56,60
158,27
24,65
15,58
56,37 6.925,00
2.614,00
37,75
Tabela se nadaljuje

62,85
44,48
52,70

Površina gozda*
v ha
9.084,02
12.248,70
4.568,52
11.457,84
37.359,08
1.157.824,00

2001
Prirastek
v 1.000
v%
m3
62,65
48,98

Površina gozda*

18,42
37.359,08
37,97 1.142.869,00

16,99
4,69
14,72

v%
26,66

Intenzivnost
poseka

Intenzivnost
poseka

56,60
158,27
29,16
55,95 6.872,00 2.609,00

62,85
44,48
52,70

Prirastek
v 1.000
v%
m3
62,65
48,98

Površina gozda*

Diva a
14.500,00
HrpeljeKozina
19.490,00
12.248,70
Komen
10.270,00
4.568,52
Sežana
21.740,00
11.457,84
Kraške ob ine
skupaj
66.000,00
37.359,08
Slovenija
2.027.300,00 1.134.227,00

Obmo je/Leto

2000

Priloga 14: Površina gozda in intenzivnost poseka lesa v obdobju 2000-2010
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Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto
v%
64,00
63,97
44,48
52,70
57,24
57,41

v ha
9.280,32
12.468,46
5.796,47
12.244,90
39.790,15
1.173.847,00

v%
64,00
63,97
56,44
56,32
60,29
57,90

Površina gozda*

v ha
9.280,32
12.468,46
4.568,52
11.457,84
37.775,14
1.163.812,00

Površina gozda*

Prirastek
Posek
v 1.000
v 1.000
m3
m3
54,43
19,30
54,60
9,07
14,84
3,43
42,69
5,36
166,56
37,16
7.652,00 3.718,00

2006

Prirastek
Posek
v 1.000
v 1.000
m3
m3
54,43
13,67
54,60
11,57
12,74
1,70
39,69
5,14
161,46
32,08
7.446,00 2.958,00

2004

v%
35,46
16,62
23,09
12,55
22,31
48,59

Intenzivnost
poseka

v%
25,12
21,18
13,36
12,95
19,87
39,73

Intenzivnost
poseka
v%
64,00
63,97
44,48
52,70
57,24
57,67

v ha
9.518,14
12.468,46
5.712,50
12.513,44
40.212,54
1.183.252,00

v%
65,64
63,97
55,62
57,56
60,93
58,37

Površina gozda*

v ha
9.280,32
12.468,46
4.568,52
11.457,84
37.775,14
1.169.196,00

Površina gozda*

Intenzivnost
poseka

Intenzivnost
Prirastek
Posek
poseka
v 1.000
v 1.000
m3
m3
v%
52,56
18,02
34,29
54,60
9,60
17,59
15,00
11,76
78,39
45,14
6,93
15,36
167,30
46,32
27,69
7.822,00 3.242,00
41,45
Tabela se nadaljuje

2007

Prirastek
Posek
v 1.000
v 1.000
m3
m3
v%
54,43
13,61
25,01
54,60
10,33
18,91
12,74
2,18
17,15
39,69
4,36
10,98
161,46
30,48
18,88
7.569,00 3.236,00
42,75
Tabela se nadaljuje

2005
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v%
67,19
63,97
55,62
59,42
61,88
58,46

Površina gozda*

v ha
9.742,10
12.468,46
5.712,50
12.917,71
40.840,77
1.185.145,00

Površina gozda*

2010

Prirastek
v 1.000
m3
53,93
54,60
15,00
40,65
164,18
7.869,00

Posek
v 1.000
m3
15,59
9,69
12,80
6,29
44,37
3.427,00
v%
28,91
17,75
85,36
15,47
27,03
43,55

Intenzivnost
poseka
v ha
9.742,10
13.102,33
5.712,50
12.917,71
41.474,64
1.186.104,00

Vir: Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije, Obmo na enota Sežana, 2011
Poro ilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2010, 2011
Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011

v%
67,19
67,23
55,62
59,42
62,84
58,51

Površina gozda*

Intenzivnost
Prirastek
Posek
poseka
v 1.000
v 1.000
m3
m3
v ha
v%
v%
Diva a
9.742,10 67,19
53,93
18,93
35,11
Hrpelje-Kozina
13.102,33 67,23
57,73
13,90
24,07
Komen
5.712,50 55,62
15,00
7,43
49,50
Sežana
12.917,71 59,42
40,65
11,38
28,00
Kraške ob ine skupaj
41.474,64 62,84
167,31
51,64
30,86
Slovenija
1.185.169,00 58,46 8.117,00 3.374,00
41,57
*Podatek o površini gozda na ravni Slovenije ne zajema podatkov o površinah v zaraš anju.

Obmo je/Leto

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto

2008

v%
43,28
16,18
8,68
14,37
23,80
42,25

Intenzivnost
poseka

Prirastek
Posek
v 1.000
v 1.000
m3
m3
53,93
23,34
57,73
9,34
15,00
1,30
40,65
5,84
167,31
39,82
7.985,00
3.374,00
Tabela se nadaljuje

2009
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2

1

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

3

Zadolževanje
4

Odpla ilo
dolga

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.572.852

9

8
1.707.014,69
1.807.177,43
1.376.877,81
6.802.925,23
11.693.995,16
807.473.709,78

Zadolževanje

Prihodki*

11.963,78
0,00
0,00
0,00
11.963,78
9.410.695,73

10

Odpla ilo
dolga

-11.963,78
0,00
0,00
0,00
-11.963,78
3.162.155,84

11=9-10

-0,97
0,00
0,00
0,00
-0,13
0,45

12=11/2

%
zadolževanja
**

- 16.190,95
- 104.323,15
- 80.458,19
0,00
- 200.972,29
- 690.927,96

297.675,68
101.815,22
-36.688,37
330.020,03
692.822,56
-7.917.347,46
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
13

-1,62
42.451,18
-7,49
253.930,90
-9,35
9.831,41
0,00
137.664,83
-2,63
443.878,32
-0,11
2.647.671,97
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
Neto
%
primanjkljaj
zadolževanje zadolževanja**
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
5=3-4
6=5/1
7

2000

Neto
zadolževanje

2001

1.001.468,87
1.232.815,89
0,00
16.190,95
1.393.448,50
1.791.195,12
0,00 104.323,15
860.494,91
1.168.256,56
83.458,52 163.916,71
4.378.521,95
5.116.065,77
0,00
0,00
7.633.934,23
9.308.333,34
83.458,52 284.430,81
618.633.875,90 696.359.934,10 7.421.156,74 8.112.084,70

Prihodki*

Prihodki*

Obmo je/Podatki po letih

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po
letih

1999

Priloga 15: Zadolževanje ob in ter prora unski presežek/prora unski primanjkljaj v obdobju 2000-2010
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Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.118.479

21

20
1.937.702,38
1.995.067,60
2.665.331,32
8.822.383,57
15.420.484,87
990.682.543,81

Zadolževanje

Prihodki*

0,00
0,00
0,00
342.300,95
342.300,95
32.974.885

15

14
1.577.211,65
2.164.183,78
1.533.683,85
6.705.779,51
11.980.858,79
910.072.861,28

Zadolževanje

Prihodki*

3.037,89
0,00
0,00
55.103,49
58.141,38
9.683.218,13

22

Odpla ilo
dolga

4.018,53
0,00
0,00
0,00
4.018,53
9.407.727,17

16

Odpla ilo
dolga

-3.037,89
0,00
0,00
-55.103,49
-58.141,38
14.435.260,49

23=21-22

Neto
zadolževanje

2003

-4.018,53
0,00
0,00
342.300,95
338.282,42
23.567.157,76

17=15-16

Neto
zadolževanje

2002

-0,19
0,00
0,00
-0,82
-0,49
1,59

24=23/14

%
zadolževanja
**

-0,24
0,00
0,00
5,03
2,89
2,92

18=17/8

%
zadolževanja
**

-655,15
16.458,02
77.445,33
-1.081.100,82
-987.852,62
-4.647.005,19
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
25

-2.574,70
-97.713,24
-5.846,27
-1.180.942,25
-1.287.076,46
-36.168.876,25
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
19
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Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih
27

26

28

Odpla ilo
dolga

33

32

34

Odpla ilo
dolga

2.450.425,64
50.075,11
2.729,09
3.866.303,62
0,00
0,00
2.341.654,15
0,00
0,00
10.107.891,00
0,00
101.690,04
18.766.274,41
50.075,11
104.419,13
1.152.240.670,83 22.314.913,41 13.280.041,93

Zadolževanje

Prihodki*

2.199.073,61
0,00
2.724,92
2.502.199,13
0,00
0,00
1.838.891,67
0,00
0,00
8.318.619,60
292.079,79
57.907,69
14.858.784,01
292.079,79
60.632,61
1.085.368.630,19 34.241.412,99 13.805.193,59

Zadolževanje

Prihodki*

47.346,02
0,00
0,00
-101.690,04
-54.344,02
9.034.871,48

35=33-34

Neto
zadolževanje

2005

-2.724,92
0,00
0,00
234.172,10
231.447,18
20.436.219,40

29=27-28

Neto
zadolževanje

2004

2,15
0,00
0,00
-1,22
-0,37
0,83

36=35/26

%
zadolževanja
**

-0,14
0,00
0,00
2,65
1,50
2,06

30=29/20

%
zadolževanja
**

182.907,69
296.261,06
71.695,04
1.297.959,44
1.848.823,23
52.855.182,45
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
37

144.925,72
124.687,03
-62.869,30
-464.843,10
-258.099,65
576.451,66
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
31
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Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih
39

38

40

Odpla ilo
dolga

45

44

46

Odpla ilo
dolga

3.246.132,04
0,00
12.743,82
3.917.344,00
0,00
0,00
2.684.141,00
0,00
34.473,00
12.035.144,00
0,00
105.009,00
21.882.761,04
0,00
152.225,82
1.574.059.940,26 41.603.812,73 17.435.737,36

Zadolževanje

Prihodki*

3.220.201,13
0,00
12.744,12
3.408.320,81
0,00
0,00
2.149.486,73
172.341,85
0,00
11.507.498,75
0,00
103.400,93
20.285.507,42
172.341,85
116.145,05
1.292.723.587,02 35.690.917,65 13.423.142,16

Zadolževanje

Prihodki*

-12.743,82
0,00
-34.473,00
-105.009,00
-152.225,82
24.168.075,37

47=45-46

Neto
zadolževanje

2007

-12.744,12
0,00
172.341,85
-103.400,93
56.196,80
22.267.775,49

41=39-40

Neto
zadolževanje

2006

-0,40
0,00
-1,60
-0,91
-0,75
1,87

48=47/38

%
zadolževanja
**

-0,52
0,00
7,36
-1,02
0,30
1,93

42=41/32

%
zadolževanja
**

-33.296,56
-7.657,00
-3.735,00
587.857,00
543.168,44
-12.097.728,12
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
49

-7.861,79
-94.362,38
-173.485,23
683.283,26
407.573,86
-32.529.836,92
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
43
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Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Podatki po letih
51

50

52

Odpla ilo
dolga
53=51-52

Neto
zadolževanje

57

56

58

Odpla ilo
dolga

59=57-58

Neto
zadolževanje

3.967.375,87
1.323.918,00
712.743,88
611.174,12
4.753.803,70
600.000,00
0,00
600.000,00
7.532.447,48
2.000.000,00
34.473,00
1.965.527,00
16.305.241,46
2.870.000,00
76.679,90
2.793.320,10
32.558.868,51 6.793.918,00
823.896,78
5.970.021,22
1.816.150.253,95 198.991.157,83 38.202.260,05 160.788.897,78

Zadolževanje

Prihodki*

2009

3.730.975,55
0,00
12.743,88
-12.743,88
5.130.937,12
0,00
0,00
0,00
2.851.776,94
0,00
34.473,12
-34.473,12
12.665.231,97
0,00
108.223,18
-108.223,18
24.378.921,58
0,00
155.440,18
-155.440,18
1.722.543.963,58 126.322.007,37 23.377.435,24 102.944.572,13

Zadolževanje

Prihodki*

2008

16,38
11,69
68,92
22,06
24,49
9,33

60=59/50

%
zadolževanja
**

-0,39
0,00
-1,28
-0,90
-0,71
6,54

54=53/44

%
zadolževanja
**

-840.117,04
-263.901,31
-876.940,48
-2.315.820,58
-4.296.779,41
-155.904.352,36
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
61

-493.763,21
-954.951,55
-497.738,22
-2.737.422,13
-4.683.875,11
-172.759.933,48
Tabela se nadaljuje

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
55
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63

62

64

Odpla ilo
dolga
65=63-64

Neto
zadolževanje

Vir: Poro ila o prihodkih in odhodkih, ra unu finan nih terjatev in naložb ter ra unu financiranja za obdobje 1999-2010, 2011

Podatki pred letom 2007 so prera unani po nepreklicnem te aju zamenjave 1 € = 239,64 SIT.

Prora unski
presežek/Prora unski
primanjkljaj
(skupaj prihodki skupaj odhodki)
67

25,56
-1.195.862,15
-2,89
-306.793,39
5,72
-554.467,79
-1,65
-385.882,45
3,19
-2.443.005,78
4,90
-132.233.494,26
prejeta sredstva iz prora una

66=65/56

%
zadolževanja
**

Diva a
4.052.447,67
2.000.000,00
986.110,91
1.013.889,09
Hrpelje-Kozina
5.679.714,05
0,00
137.500,00
-137.500,00
Komen
3.967.431,27
600.000,00
168.918,38
431.081,62
Sežana
13.895.555,85
0,00
268.809,20
-268.809,20
Kraške ob ine skupaj
27.595.148,84
2.600.000,00 1.561.338,49
1.038.661,51
Slovenija
2.045.146.157,23 134.371.204,89 45.313.382,97 89.057.821,92
*Prihodki zmanjšani za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega prora una za investicije in
Evropske unije ter prihodke režijskih obratov
**Osnova za izra un so prihodki v letu pred zadolževanjem.

Obmo je/Podatki po letih

Zadolževanje

Prihodki*

2010

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

188

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana

Obmo je/Leto

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto
Skupaj
Število
%
4
5=4/1
80
50,96
79
41,80
92
48,17
302
53,36
553
50,14
58.968
53,82

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
82
53,95
83
45,11
97
53,01
291
52,53

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
157
49
108
189
70
119
191
63
128
566
187
379
1.103
369
734
109.560 36.169 73.391

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
152
45
107
184
64
120
183
59
124
554
183
371

Priloga 16: Vklju enost otrok v vrtce v obdobju 2002-2010

Otroci vklju eni v vrtce

Otroci vklju eni v vrtce
1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
16
35,56
19,51
14
21,88
16,87
20
33,90
20,62
63
34,43
21,65

2003

1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
17
34,69
21,25
20
28,57
25,32
15
23,81
16,30
67
35,83
22,19
119
32,25
21,52
11.834
32,72
20,07

2002

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
66
61,68
80,49
69
57,50
83,13
77
62,10
79,38
228
61,46
78,35

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
63
58,33
78,75
59
49,58
74,68
77
60,16
83,70
235
62,01
77,81
434
59,13
78,48
47.134
64,22
79,93
Tabela se nadaljuje
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Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen

Obmo je/Leto

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto

Kraške ob ine skupaj
Slovenija

51,54
50,30

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
83
72,17
96
55,49
97
66,90

553
54.515

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
115
42
73
173
68
105
145
55
90

722
72.833

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
87
73,11
88
51,76
87
64,44
293
62,61
555
62,22
54.815
61,36

351
35.544

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
119
42
77
170
65
105
135
49
86
468
183
285
892
339
553
89.333 35.189 54.144

1.073
108.377

20,43
24,02

Otroci vklju eni v vrtce

32,19
36,85

Otroci vklju eni v vrtce
1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
10
23,81
12,05
20
29,41
20,83
15
27,27
15,46

2005

1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
18
42,86
20,69
21
32,31
23,86
10
20,41
11,49
58
31,69
19,80
107
31,56
19,28
13.157
37,39
24,00

2004

113
13.097

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
73
100,00
87,95
76
72,38
79,17
82
91,11
84,54

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
69
89,61
79,31
67
63,81
76,14
77
89,53
88,51
235
82,46
80,20
448
81,01
80,72
41.658
76,94
76,00
Tabela se nadaljuje

440
60,94
79,57
41.418
56,87
75,98
Tabela se nadaljuje
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Diva a
Hrpelje-Kozina

Obmo je/Leto

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto

Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

69,66
66,74
63,58

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
98
75,97
106
66,67

310
586
57.134

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
129
57
72
159
56
103

277
545
54.342

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
98
82,35
105
64,42
87
60,42
298
64,78
588
66,37
58.127
64,73

168
333
35.523

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
119
45
74
163
63
100
144
67
77
460
179
281
886
354
532
89.795 36.499 53.296

445
878
89.865

21,94
19,28
23,93

Otroci vklju eni v vrtce

40,48
33,93
38,48

Otroci vklju eni v vrtce
1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
28
49,12
28,57
20
35,71
18,87

2007

1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
22
48,89
22,45
25
39,68
23,81
21
31,34
24,14
62
34,64
20,81
130
36,72
22,11
14.900
40,82
25,63

2006

68
113
13.670

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
70
97,22
71,43
86
83,50
81,13

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
76
102,70
77,55
80
80,00
76,19
66
85,71
75,86
236
83,99
79,19
458
86,09
77,89
43.227
81,11
74,37
Tabela se nadaljuje

242
87,36
78,06
473
86,79
80,72
43.464
79,98
76,07
Tabela se nadaljuje
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Diva a

Obmo je/Leto

Diva a
Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

Obmo je/Leto

Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija

57,24
59,91
62,97
67,16

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
116
72,05

83
281
568
61.359

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
161
78
83

80
255
510
53.695

Skupaj
Število
%
4
5=4/1
89
70,08
111
70,25
99
65,13
335
64,55
634
66,32
65.966
70,22

65
214
392
37.671

Število prebivalcev
od 1 do 5 let*
1 do 2 3 do 5
Skupaj
leti
let
1
2
3
127
60
67
158
61
97
152
67
85
519
233
286
956
421
535
93.941 39.636 54.305

145
469
902
91.366

18,07
25,62
23,77
26,85

Otroci vklju eni v vrtce

23,08
33,64
34,44
43,73

Otroci vklju eni v vrtce
1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
37
47,44
31,90

2009

1. starostno obdobje**
Število
%
%
6
7=6/2
8=6/4
26
43,33
29,21
29
47,54
26,13
24
35,82
24,24
101
43,35
30,15
180
42,76
28,39
19.497
49,19
29,56

2008

15
72
135
16.474

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
79
95,18
68,10

2. starostno obdobje***
Število
%
%
9
10=9/3
11=9/4
63
94,03
70,79
82
84,54
73,87
75
88,24
75,76
234
81,82
69,85
454
84,86
71,61
46.469
85,57
70,44
Tabela se nadaljuje

68
85,00
81,93
209
81,96
74,38
433
84,90
76,23
44.885
83,59
73,15
Tabela se nadaljuje
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173
168
589
1.091
98.959

74
72
278
502
42.605

99
96
311
589
56.354

113
110
404
743
71.124

65,32
65,48
68,59
68,10
71,87

2010

24
22
127
210
21.890

32,43
30,56
45,68
41,83
51,38

21,24
20,00
31,44
28,26
30,78

89
89,90
78,76
88
91,67
80,00
277
89,07
68,56
533
90,49
71,74
49.234
87,37
69,22
Tabela se nadaljuje

Priloga 17: Izvedeni projekti v okviru programa PHARE ezmejno sodelovanje Slovenija-Italija v obdobju 1994-2003

Vir: Statisti ni urad Republike Slovenije, 2011

Število prebivalcev
Otroci vklju eni v vrtce
od 1 do 5 let*
Obmo je/Leto
1 do 2 3 do 5
Skupaj
1. starostno obdobje**
2. starostno obdobje***
Skupaj
leti
let
Število
%
Število
%
%
Število
%
%
1
2
3
4
5=4/1
6
7=6/2
8=6/4
9
10=9/3
11=9/4
Diva a
179
86
93
126
70,39
42
48,84
33,33
84
90,32
66,67
Hrpelje-Kozina
185
87
98
133
71,89
42
48,28
31,58
91
92,86
68,42
Komen
159
62
97
124
77,99
36
58,06
29,03
88
90,72
70,97
Sežana
637
290
347
447
70,17
131
45,17
29,31
316
91,07
70,69
Kraške ob ine skupaj
1.160
525
635
830
71,55
251
47,81
30,24
579
91,18
69,76
Slovenija
102.729 44.246 58.483
75.934
73,92
23.745
53,67
31,27
52.189
89,24
68,73
* Starostna skupina je do 1. 7. 2003 sestavljena iz starih 1-6 let. V podatkih od 1. 1. 2004 dalje pa iz starih 1-5 let. Stanje števila
prebivalcev na dan 31.12. posameznega leta.
** 1. starostno obdobje – otroci stari 1 do vklju no 2 leti
*** 2. drugo starostno obdobje – otroci stari od 3 leta dalje do njihovega vstopa v šolo

Hrpelje-Kozina
Komen
Sežana
Kraške ob ine skupaj
Slovenija
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Zaš ita pred poplavami Nove
Gorice
Pilotski
Tolmin
Upravljanje programa

9 Ministrstvo za okolje in prostor

10 Ministrstvo za kmetijstvo

11 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Mejni prehod Predel
Mejni prehod U eja

12 Ministrstvo za notranje zadeve

13 Ministrstvo za notranje zadeve

1995

Zaš ita reke Reke in Kraškega
parka

8 Ministrstvo za okolje in prostor

sadovnjaki/ob ina

Za asna istilna naprava

Modernizacija ceste Žaga - U ja

5 Ministrstvo za transport

7 Ministrstvo za okolje in prostor

Mejni prehod Piran

4 Ministrstvo za notranje zadeve

Modernizacija ceste Vol e Solarji

Mejni prehod Rate e

3 Ministrstvo za notranje zadeve

6 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Mejni prehod Neblo

2 Ministrstvo za notranje zadeve

NASLOV PROJEKTA

Mejni prehod Robi

PRIJAVITELJ

1994
1 Ministrstvo za notranje zadeve

zap
. št.

380.000

401.600

260.000

272.216

885.000

1.440.000

56.000

939.902

300.000

328.950

115.000

118.420

547.917

266.000
70,00

281.000
69,97

260.000
100,00

191.000
70,16

710.000
80,23

1.190.000
82,64

56.000
100,00

705.000
75,01

198.000
66,00

164.000
49,86

69.000
60,00

95.000
80,22

362.000
66,07

CELOTNA
PHARE
VREDNOST SREDSTVA v €
PROJEKTA v
in %
€

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Okolje

Okolje

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

Transport in mejni prehodi

PROGRAMSKO PODRO JE
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Triglavski narodni park
Štanjel
Regionalni razvoj obale
Animacija in povezovanje
Kulturni razvoj Goriške regije
Upravljanje programa
Upravljanje programa - ocenjevanje

16 Ministrstvo za okolje in prostor

17 Ministrstvo za kulturo

18 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

19 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

20 Ministrstvo za kulturo

21 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

22 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Ka na jama
Prezentacija naravnega spomenika
Cirje
Gozdna u na pot Tabor

23 Jamarsko društvo Logatec

24 Vaška skupnost Komen

25 Zavod za gozdove Slovenije,Sežana

SMP SLOVENIJA - ITALIJA SL-9403.02.01.04

Eco Adria (Ajdovš ina,
Gorica, Vipava)

15 Ministrstvo za okolje in prostor

Nova

Modernizacija ceste Livek - Solarji

14 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

20.000

200.000

100.000

60.000

250.000

230.000

600.000

1.520.000

450.000

8.586

5.204

7.100

20.000
100,00

200.000
100,00

100.000
100,00

60.000
100,00

250.000
100,00

130.000
56,52

490.000
81,67

690.000
45,39

360.000
80,00

!loveški viri

Gospodarski razvoj in turizem

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Tehni na pomo

Tehni na pomo

!loveški viri in povezovanje

!loveški viri in povezovanje

!loveški viri in povezovanje

Ekonomski razvoj

Okolje

Okolje

Transport in mejni prehodi

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

195

Sanacija
skupnega
vodnega zbiralnika
Odvajanje in iš enje odpadnih
voda naselja Štanjel
Jama Vilenica - elektrifikacija
Sanacija onesnaženih jam
Projekt priprave sanacijskega
programa in dokumentacije za
sanacijo vodnega vira VarejeBarka
Sveto skozi vse leto - krajinske
zna ilnosti spodnjega Krasa
Trajnostni razvoj KS Lokev

28 KS Podgorje

29 TD Štanjel

30 Jamarsko društvo Sežana

31 Jamarsko društvo Sežana

32 Ob ina Diva a

40 TD Škocjan

39 Društvo kmetic sežanske regije

38 Društvo rejcev drobnice s Krasa

37 Društvo "Fraska", Sežana

36 Ob ina Sežana

35 KS Štorje

34 KS Lokev

33 Vaška skupnost Sveto

Ozna itev povezovalnih poti do
ko e na Kokoški

27 Planinsko društvo Sežana

Ohranjevanje kraške kulturne
krajine
Izdelava
vzor nih
primerkov
narodnih noš Krasa
Etnološka razstava

Preureditev mrliške vežice v
lapidarij
Interaktivna
multimedijska
predstavitev turizma KRP
Osmica

vaškega

Ureditev poti ob reki Reki

26 TD Vremska dolina

2.200

5.320

8.700

10.000

9.911

10.000

8.500

5.311

9.716

6.690

3.082

5.180

3.000

2.500

10.000

Kulturne izmenjave

Kulturne izmenjave

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Kulturne izmenjave

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Gospodarski razvoj in turizem

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem
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PIU
Regionalna pisarna

49 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

50 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

53 Medob insko projektno,
združenje Kolovrat

52 Turisti no društvo Livek

gospodarsko

51 Študijsko središ e grad Vipolže

SMP SLOVENIJA - ITALIJA SL-9701.04.01
Inventarizacija kulturnih, naravnih
in gostinskih to k v Brdih za
pripravo vodnika Brda - Collio
Turisti na promocija krajevne
skupnosti Livek in izboljšanje
kvalitete sodelovanja z Venetom
(It)
interesno Oblikovanje
skupnega
gospodarskega
in
kulturnega
prostora Kolovrata in Bene ije

Obnova pala e Apollonio v Piranu

48 Ministrstvo za kulturo

47 Ministrstvo za kulturo

46 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Eco Adria - !istilna naprava v
Novi Gorici
Eco Adria - !istilna naprava v
Ajdovš ini
Eco Adria - !istilna naprava v
Ilirski Bistrici
Strategija drobnega gospodarstva
Poslovni
center
za
drobno
gospodarstvo v Sežani
Vzpodbujanje razvoja kmetijstva vinogradništva na Krasu
Obnova Pretorske pala e v Kopru

45 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

44 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

43 Ministrstvo za okolje in prostor

42 Ministrstvo za okolje in prostor

41 Ministrstvo za okolje in prostor

1996

60.000

140.000

316.000

950.000

144.000

1.713.500

420.000

150.000

360.000

1.490.000

10.000

7.000

10.000

521.000
34,97
132.000
36,67
150.000
100,00
350.000
83,33
362.000
21,13
108.000
75,00
750.000
78,95
100.000
31,65
140.000
100,00
60.000
100,00

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem, kulturne izmenjave

Tehni na pomo

Tehni na pomo

Kultura

Kultura

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Okolje

Okolje

Okolje
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Predstavitev
Rezije,
Kulturna
dediš ina v Sežani, Slovenija, v
Kosovelovi knjižnici
67 Gimnazija Alojz Gradnik Gorica, Zasebna umetniška in Strokovno izobraževanje u nega
splošna gimnazija
osebja
in
uvedba
notranjih
predpisov kot osnove za vodenje
Gimnazije Alojz Gradnik Gorica,

66 Kosovelova knjižnica Sežana

65

64

63

62

61

60

59

"Kraška
ezmejna transverzala
življenja in dela" - razvojna
strategija kraške regije
Usposabljanje
mentorjev
za
varovanje Krasa
Nove razvojne možnosti za turizem
v ob ini Hrpelje - Kozina
Jame v pore ju reke Reke - Timavo

Obnova spomenika padlim v prvi
svetovni vojni in ureditev njegove
okolice
Turisti no društvo Štanjel
Predstavitev kraških vin na poti
med Štanjelom in Devinom
Center Vita, Zavod za kulturo in izobraževanje
Istra in Trst - oživljanje,
raziskovanje in promocija istrskega
podeželja
Znanstveno-raziskovalno središ e Republike Slovenije, Razlogi za odseljevanje ljudi iz
Koper
slovenske Istre po drugi svetovni
vojni in njegove posledice
Pokrajinski muzej Koper
Kulturno
poslanstvo
škofa
Baldasarja Bonifacia
Društvo jadranski projekt
Raziskava morskih sesalcev v
Tržaškem zalivu
Društvo likovnih umetnikov INSULA
Umetniško - ekološko - znanstveni
projekt "Škocjanski zatok"
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija
Sre anje Alpe Adria - shajanje brez
meja

58 Ob ina Miren-Kostanjevica

57 Jamarsko društvo Sežana

56 Ob ina Hrpelje-Kozina

55 Park Škocjanske jame

54 Društvo za kakovost življenja in dela v mestu, Sežana

5.000

4.000

7.000

7.740

10.000

5.000

10.000

10.000

6.640

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

!loveški viri

Kulturna izmenjava, turizem

Kulturne izmenjave, prostorsko planiranje in razvojne
študije

Kulturna izmenjava

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Kulturna izmenjava

Prostorsko planiranje in razvojne študije

!loveški viri

Gospodarski razvoj in turizem

Kulturna izmenjava

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Prostorsko planiranje in razvojne študije

!loveški viri

Prostorsko planiranje in razvojne študije
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Odprta meja 2000

70 Ob ina Hrpelje-Kozina

Štanjel - Kraj, ki aka

76 Kraška pot

Mejni prehod Gorjansko
Eco Adria - Ajdovš ina

78 Ministrstvo za notranje zadeve

79 Ministrstvo za okolje in prostor

77 Šolski center Nova Gorica, Poklicna in tehniška AGRI_KULT Šola nas povezuje La
kmetijsko živilska šola
scuola ci unisce, Der Schulle
verbinded uns
1997

75 Društvo slovenskih pisateljev

Bom naredil stezice k' so v asih
bile - !ezmejna izmenjava
gostovanj pevskih zborov
Vilenica 2000

74 Mešani pevski zbor "Jože Srebrni " Deskle

71 Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij 21. glasbeni ve eri v Piranu in
Portorož
glasbeni simpozij
"Tartinijevi
dnevi"
72 Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka Zaznavanje z nizko resolucijo na
postaja
daljavo / uporaba v okolju (Tržaški
zaliv)
73 Znanstveno-raziskovalno središ e Republike Slovenije, Raznoliki spomini
Koper

69 Park Škocjanske jame

Kolesarske
in
pešpoti
v
Breginjskem kotu
Zaš itena podro ja - skupno
upravljanje

68 Razvojno društvo Breginjski kot

Zasebne, umetniške in splošne
gimnazije

570.000

640.000

480.000
75,00
300.000
52,63

8.900

10.000

10.000

2.980

10.000

9.900

5.000

7.000

7.500

5.000

Okolje

Transport in mejni prehodi

!loveški viri

Gospodarski razvoj in turizem

Kulturna izmenjava

Kulturna izmenjava

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Kulturna izmenjava

Gospodarski razvoj in turizem

Lokalna demokracija

Gospodarski razvoj in turizem
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Vzpodbujanje razvoja kmetijstva vinogradništva na Krasu
Oživljanje alpskih
zgornjem Poso ju
Turisti ne poti – Kanal ob So i
Revitalizacija zadnjih obstoje ih
tipi nih vasi v Breginjskem kotu in
njihove tipi ne arhitekture
Ankaranski polotok: potencialni
turisti ni in rekreacijski kraji v
zaledju Trsta in Slov. Istre
!ezmejno sodelovanje na podro ju
javnih storitev
Obnova Pretorske pala e v Kopru
PIU - upravljanje in izvajanje
Tehni na pomo (najem tujih in
doma ih
strokovnjakov
in
usposabljanje)
Antena Biro (Nova Gorica, Koper)

83 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

84 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

85 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

86 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

89 Ministrstvo za kulturo

90 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

91 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

93 Ob ina Komen

SMP SLOVENIJA - ITALIJA SL-9802.04.01

92 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

88 Ministrstvo za okolje in prostor

87 Mestna ob ina Koper

Poslovni
center
za
drobno
gospodarstvo (II. faza) - Sežana

82 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

Ureditev Fabianijeve
Štanjela do Kobdilja

poti

od

v

Oceanografska postaja

81 Ministrstvo za okolje in prostor

pašnikov

Eco Adria - Ilirska Bistrica

80 Ministrstvo za okolje in prostor

39.200

50.000

50.000

80.000

310.000

50.000

87.000

90.000

228.000

160.000

243.000

1.272.500

165.210

1.187.000

29.900
76,28

50.000
100,00

50.000
100,00

80.000
100,00

150.000
48,39

50.000
100,00

70.000
80,46

67.500
75,00

190.000
83,33

120.000
75,00

180.000
74,07

200.000
15,72

130.000
78,69

487.000
41,03

Gospodarski razvoj in turizem

Tehni na pomo

Tehni na pomo

Tehni na pomo

Kultura

!loveški viri in povezovanje

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

Okolje

Okolje
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Slovenski jezik in kultura s
poudarkom
na
osnovah
managementa
Priprava skupnega razvojnega
programa za obrtno-podjetniško
cono na Terminalu Sežana v
povezavi z obrtno cono v Dolini in
Zgoniku
Krasoslovno naravoslovna u na
pot Divaški Kras
Raziskovanje
in
arhiviranje
arheoloških ter paleontoloških
najdb
na
obmo ju
parka
Škocjanske jame in Trsta

101 Visoka šola za management v Kopru

104 Park Škocjanske jame

103 Ob ina Diva a

102 Ob ina Sežana

Uvajanje ekološkega kmetovanja

100 Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica

97 Znanstveno-raziskovalno središ e Republike Slovenije, Od
identificiranih
potreb
podjetnikov
k
uspešnemu
Koper
podjetniškemu sodelovanju
98 Združenje ekoloških kmetov Obala, Ankaran
Projekt
obmo ja
ekološkega
turizma in didaktike v obmejnem
pasu
99 Društvo jadralnih padalcev Adrenalin Kobarid
Ureditev obmo ja Poso ja za varno
letenje jadralnih padalcev

94 Gospodarska zbornica Slovenije, Obmo na zbornica Kooperacija malega gospodarstva
v
Obalno-kraškem
obmejnem
Koper
obmo ji Slovenija /Italija
95 Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka Pristop h kvantifikaciji sluzastih
postaja, Piran
agregatov v severnem Jadranskem
morju
96 Društvo rejcev drobnice s Krasa, Sežana
Vra anje
opuš enih
kraških
travnikov v kmetijsko rabo

21.720

10.605

33.000

12.000

16.660

6.000

16.000
73,66

7.381
69,60

25.000
75,76

9.800
81,67

12.280
73,71

5.000
83,33

26.100

39.820

19.700
75,48

23.920
60,07

39.392

26.620

28.916
73,41

23.750

20.700
77,76

18.750
78,95

Prostorsko planiranje in razvojne študije, kulturne
izmenjave

!loveški viri

Prostorsko planiranje in razvojne študije

!loveški viri

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Gospodarski razvoj in turizem
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Brkinska sadna pot

Prekomejne
prireditve

Možnosti izvajanja izobraževalnih
aktivnosti na zaš itenih obmo jih v
lu i trajnostnega razvoja
U ni center za predelavo mleka na
kmetijah

113 Društvo brkinskih sadjarjev, Enota Hrpelje-Kozina

114 Ob ina Bovec

115 Ornitološko društvo Ixobrychus Koper

116 Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica

kulturne

!ezmejne kolesarske in pešpoti po
Breginjskem kotu - 2. faza

112 Razvojno društvo Breginjski kot

111 Slow food društvo

zimske

Prenova
in
prestrukturiranje
mednarodnega mejnega prehoda
Škofije
BRDA BATON - 3. Mednarodno
sre anje zrelih vin

110 Mestna ob ina Koper

109 Krajevna skupnost Otlica-Kovk

Kraška naravoslovna u na pot za
slepe Brezovica-Lipica
Ureditev tematske u ne poti po
Otlici in Kovku

108 Zavod za gozdove Slovenije, Obmo na enota Sežana

106 Gospodarska zbornica Slovenije, Obmo na zbornica Vpliv odprave meje na razvoj
Koper
Obalno-kraške regije po vstopu
Slovenije v EU
107 Obmo na obrtna zbornica Nova Gorica
Študija izvedljivosti: mednarodni
goriški sejem

105 Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani Sodelovanje z "Instituto tecnico
nautico di Trieste"

38.600

25.000

18.750

7.600

27.600

10.000

20.000

13.000

18.000

25.865

15.000

21.000

20.000
51,81

20.000
80,00

15.000
80,00

6.080
80,00

21.900
79,35

8.000
80,00

10.000
50,00

10.400
80,00

19.705
76,18
14.400
80,00

12.000
80,00

16.800
80,00

!loveški viri

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Kulturne izmenjave

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Prostorsko planiranje in razvojne študije

!loveški viri

!loveški viri

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Prostorsko planiranje in razvojne študije

!loveški viri
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dejavnosti

Poti miru v Poso ju
Program širjenja socialne mreže za
ljudi s težavami v duševnem
zdravju
Revitalizacija Štanjelskega gradu
Povezovalne poti treh svetiš
(Stara Gora-Marijino Celje-Sveta
gora)
!ezmejne kolesarske poti in
pešpoti

123 Ustanova Fundacija poti miru v Poso ju

124 Ozara Slovenija

126 Ob ina Kanal ob So i

127 Razvojno društvo Breginjski kot

125 Ob ina Komen

Mladinski turizem na Krasu

Prepre itev
onesnaženosti
Tržaškega zaliva
Vzpostavitev regionalne razvojne
mrežne strukture v slovenskoitalijanskem obmejnem obmo ju

Eksperimentiranje
teledela

Usposabljanje
podjetnikov
in
svetovalcev OOZ za ezmejno
povezovanje
enot
malega
gospodarstva in obrti
Informativna gospodarska oddaja
na televiziji

122 Ob ina Sežana

SMP SLOVENIJA - ITALIJA SL-9911.02.02

121 Ob ine Koper, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba

120 Ob ine Ajdovš ina, Ilirska Bistrica, Sežana

1998 - 1999

119 Italijanska unija Koper

118 Regionalna razvojna agencija Severne Primorske

117 Obmo na obrtna zbornica Nova Gorica

66.319

71.878

66.720

70.470

222.164

139.380

1.000.000

4.960.000

17.997

25.591

34.053

46.200
69,66

49.718
69,17

50.000
74,94

52.614
74,66

100.000
71,75
100.000
45,01

1.000.000
100,00

3.000.000
60,48

19.391
75,77
14.397
80,00

20.000
58,73

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

!loveški viri

Gospodarski razvoj in turizem, kulturna izmenjava

Gospodarski razvoj in turizem, kulturna izmenjava

Tehni na pomo

Okolje

Gospodarski razvoj in turizem

!loveški viri

!loveški viri
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Smaragdna pot - pozicioniranje in
osnovana promocijska orodja
Prekomejne prireditve

131 LTO Soto je, Tolmin

132 Ob ina Bovec

Pot zdravja
Parenzana

Simulacijska
vaja
nasedlega tankerja

137 Mestna ob ina Koper

138 Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož

reševanja

-

Pustovanje na sti iš u narodov in
kultur srednje Evrope neko in
danes

136 Goriški muzej, Nova Gorica

prijateljstva

Elektronsko posredovanje dela na
daljavo

135 Obmo na obrtna zbornica Nova Gorica

in

Informacijsko središ e za poslovne
primere

134 Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož

133 RTV Slovenija, regionalni RTV Center Koper, Evropska arena
Capodistria

130 Ob ina Idrija

Raziskave
na
avtohtonih
slovenskih sortah ešenj in sliv,
tolerantnih in naravno rezistentnih
Dežela ipke

129 Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica

128 Nacionalni inštitut za biologijo - Morska biološka Sistem za neprekinjeno ezmejno
postaja Piran
izmenjavo
oceanografskih
in
ekoloških podatkov

40.000

144.800

109.792

71.063

30.890

80.351

110.800

96.042

53.413

66.571

88.700

30.000
75,00

99.800
68,92

49.824
45,38

49.596
69,79

22.859
74,00

48.342
60,16

75.298
67,96

50.000
52,06

40.060
75,00

46.600
70,00

62.090
70,00

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Gospodarski razvoj in turizem

Kulturne izmenjave

Gospodarski razvoj in turizem

!loveški viri

Kulturne izmenjave

Kulturne izmenjave

Gospodarski razvoj in turizem

Gospodarski razvoj in turizem

Prostorsko planiranje in razvojne študije

Prostorsko planiranje in razvojne študije
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Hiša na meji

149 Cubist – Institute for creative studies, Solkan

150 Zavod za varstvo kulturne dediš ine Slovenije, OE Abitanti
Piran

Izola - uli ni muzej

omrežje

148 Pomorski muzej “Sergej Mašera”, Piran

SMP SLOVENIJA - ITALIJA SI01008.02.01

147 Ob ina Sežana

146 Ob ina Idrija

145 Ob ina Vipava

144 Ob ina Tolmin

143 Ob ina Miren-Kostanjevica

Kanalizacijsko
naselje, Sežana

Novo

Kanalizacijsko omrežje za Diva aJug
Kanalizacijsko omrežje za HrpeljeJug
!istilna naprava in pripadajo a
kanalizacija – Bilje
!istilna naprava in kanalizacijsko
omrežje – Vol e
Kanalizacijsko omrežje v Vrhpolju,
priklju eno na !N v Vipavi
Ekološka sanacija reke Idrijce

141 Ob ina Diva a

142 Ob ina Hrpelje-Kozina

Izgradnja !N in kanalizacijskega
omrežja – Kanal

Ureditev, predstavitev in oprema
naravoslovne u ne poti

140 Ob ina Kanal

2000 - 2001

139 Park Škocjanske jame, Škocjan

63.580

54.232

63.013

464.162

1.497.785

1.193.030

743.195

618.271

530.819

498.907

1.315.905

36.000

46.960
73,86

36.843
67,94

46.850
74,35

670.427
50,95
303.294
60,79
309.644
56,85
360.658
51,84
435.884
58,65
669.000
56,08
684.363
30,37
270.761
34,53

27.000
75,00

Kulturne izmenjave; lokalni gospodarski razvoj,
vklju no s turizmom

Kulturne izmenjave

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Okolje

Okolje

Okolje

Okolje

Okolje

Okolje

Okolje

Okolje

!loveški viri
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Okoljski regionalni informacijski
sistem - Oris

152 Regionalni razvojni center Koper

Rehabilitacija plju nih bolnikov v
dveh
razli nih
zdravstvenih
sistemih
Razvoj tržne znamke idrijska ipka

Po poteh dediš ine brez meja

158 Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje – Enota !ezmejno sodelovanje oseb s
Koper
težavami v duševnem zdravju na
podro ju kulture
159 Zdravstveni dom Idrija
Izpostavljenost anorganskemu in
metil-živemu srebru in prizadetosti
DNA pri ženah v rodni dobi iz
obmo ja mesta Idrija in obalnega
obmo ja
Furlanije-Bene ijeJulijske Krajine v Italiji
160 Ob ina Izola
Razvoj tržne znamke in podro ja
tematskega turizma (kulturne in
tehnološke dediš ine, turisti nega
ribolova in turisti nih pristanov)

157 Ob ina Piran

156 Javni zavod RTV Slovenija – Regionalni RTV Center Dober dan, Evropa
Koper–Capodistria, Koper

155 Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, Idrija

154 Bolnišnica Sežana

153 Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti – Umetniki dveh manjšin
Italijanska unija, Koper

Informacijsko izobraževalni center
sito, tampo in digitalnih tiskarjev za
tehnološki preboj primorske regije

151 Razvojna agencija ROD, Ajdovš ina

36.862
75,00

37.500
75,00
39.700
37,84

50.000

104.916

47.550
43,44
39.000
75,00

39.080
75,00

47.000
70,50

43.750
65,69

49.840
72,40

47.216
72,16

49.150,31

52.002

109.452

52.110

66.666,67

66.600,00

68.840

65.430,20

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Sodelovanje v zdravstvu

Kulturne izmenjave; lokalni gospodarski razvoj,
vklju no s turizmom
Sodelovanje v zdravstvu

Spodbujanje pretoka informacij in komunikacij;
kulturne izmenjave

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje;
kulturne izmenjave

Sodelovanje v zdravstvu

Razvoj ali izgradnja objektov in virov za izboljšanje
pretoka informacij; 6. Zaš ita okolja, vklju no s
spremljanjem in nadzorom voda in morja
Kulturne izmenjave

Razvoj objektov in virov za izboljšanje pretoka
informacij in komunikacij; lokalni gospodarski razvoj
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Jadranski lipan
Program razvoja turizma in
posredno povezanih dejavnosti med
Štanjelom (SI) in Devinom (I)

168 Ribiška družina Tolmin

169 Ob ina Komen

171 DAG d.o.o. Koper

170 Dume - Trade d.o.o. Portorož

50.000
75,00

68.427
66.667

50.820,10

64.782

69.960

58.110

49.327
72,09

45.987

50.555,63
100.451,94

33.692
66,30

43.720
67,49

50.000
71,47

42.240
72,69

34.030
74,00

37.477,60

47.492
70,05
26.498
70,70

67.800

Skupni tehnološki laboratorij za RR
kompleksnih kompozitnih izdelkov
73.889
Center za razvoj termoplasti nih 146.814,37

Porton - središ e za obdelavo,
oblikovanje in ohranjanje kamna

167 Ob ina Sežana

2002

Postavitev filmske zbirke

166 Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica

162 GZS Obmo na zbornica Severne Primorske, Nova !ezmejna
ekonomska
Gorica
kooperacijska struktura ob vstopu
Slovenije v EU
163 Sirarsko društvo Tolminc, Tolmin
Usposobljena delovna sila predpogoj
za
razvoj
ter
povezovanje turizma, kmetijstva in
naravovarstva
na
planinah
zgornjega Poso ja
164 Društvo paraplegikov Istre in Krasa, Piran
Vklju evanje
funkcionalno
oviranih v normalne življenjske
tokove
165 Obalno društvo pedagoških delavcev, Koper
Ustvarjalnost mladih - morje
interesov

161 Ob ina Miren–Kostanjevica

kot celovit sistem obmo ja ob in
slovenske obale in ob in južne
Furlanije
Poti miru na Krasu

Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom;
zaš ita okolja

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Izboljšanje pretoka informacij in komunikacij;
lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Sodelovanje v zdravstvu; lokalno zaposlovanje,
vzgoja in izobraževanje; lokalni gospodarski razvoj,
vklju no s turizmom
Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom;

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Lokalni gospodarski razvoj

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom
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Medana Art
Festival uli nega gledališ a v Izoli

185 KUD "OPOKA" , Medana

186 Center za kulturo, šport in prireditve Izola

184 LTO Laufar Cerkno

183 Mestna ob ina Nova Gorica

Varovanje rodnega zdravja mladih
žensk
Spremljanje kvalitete vode v
ezmejnem obmo ju
Etnološki festivali dveh kultur

182 Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

izdelkov, izdelavo prototipov,
inženiring in proizvodnjo orodij
172 AL, Podjetje za inženiring, trgovino in montažo d.o.o. Laboratorij za razvoj zra nih in
Sežana
vodnih filtrirnih gospodinjskih
naprav
173 Posoški razvojni center, Kobarid
Posoški kovinarski grozd
174 GOAP d.o.o. Nova Gorica
Skupni razvoj proizvoda za potrebe
optimalnega funkcioniranja in
nadziranja hotelskih kompleksov
175 ENOOP d.o.o.
Razvoj opreme za specialno
filtracijo vode
176 Systec d.o.o. Nova Gorica
KALINA – razvoj hibridnega
produkta
za
izkoriš anje
alternativnih virov energije
177 PLASTIK d.d. Kanal ob So i
Skupni inovacijski procesi v
plasti ni industriji
178 Goral-export d.o.o. Sežana
Center za sušenje lesa za potrebe
izboljšanja kakovosti v lesno –
pohištveni dejavnosti
179 Keting d.o.o. Ajdovš ina
Obrtno restavratorski center
180 Sloveneta d.o.o.
Razvoj štiriosovnega manipulatorja
»DELTA«
SMP SLOVENIJA - ITALIJA SI.2002/000-312-02.02
181 Društvo Soška fronta Nova Gorica
Pro Heridate
95.152,81

139.069,50

80.039,66

65.555,26

58.493,13

41.845,58

50.748,00

46.436,00

34.827,00
75
38.061,00
75
31.380,00
74,99
43.864,00
74,99
49.055,00
74,83
48.440,00
60,52

127.480,91

101.689,90

148.623,70

186.318,25

133.513,42

195.135,00

96.750,79
149.685,71

161.793,04

236.466,75

141.405,00
218.771,43

135.395,68
147.529,47

197.886,00
215.620,00

Kulturne izmenjave

Kulturne izmenjave

Zaš ita okolja, vklju no s spremljanjem voda in
morja
Kulturne izmenjave

Širjenje sodelovanja v zdravstvu

Kulturne izmenjave

Gospodarski razvoj
Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj
Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj
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191 LTO Soto je, Tolmin

57.399,09

66.649,33

68.194,22

66.488,79

38.050,00

67.684,27

15.640,89

Avtodomski turizem
Digitalni popis padlih na Soški

202 Ob ina Bovec, Bovec

203 Ustanova Fundacija poti miru v Poso ju, Kobarid

70.853,45
28.944,07

41.800,00

58.500,06

56.999,54

55.450,67

77.294,68

64.234,69

PRIMORSKI
TEHNOLOŠKI
POLI: Primorski tehnološki park
1.935.622,63
PRIMORSKI TEHNOLOŠKI POLI:
Poslovno inovacijski center Sežana 2.050.840,76

SMP SLOVENIJA - ITALIJA SI2003/004-940-02.02
196 Zavod za ohranjanje pomorske dediš ine Portorož
Morje povezuje – muzej podvodnih
dejavnosti
197 ŠENT slovensko združenje za duševno zdravje, enota Opolnomo enje – rezultat lastnega
nova Gorica
prizadevanja
198 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica
Mednarodni
festival
digitalne
umetnosti PIXXEL POINT
199 Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti – Pesniki dveh manjšin
Italijanska unija, Koper
200 Društvo plezalcev Koper
!ezmejni primorski plezalni projekt
II
201 UP Fakulteta za humanisti ne študije, Koper
Mladi v medkulturnem položaju

195 Ob ina Sežana

194 Ob ina Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

193 Univerza na Primorskem, Primorski
naravoslovne in tehni ne vede, Koper
2003

192 ICRA d.o.o. Idrija
za Merjenje onesnaženosti ozra ja z
aerosoli PM10

Svetolucijska kulturno zgodovinska
pot
Arheološki park "Divje babe"

190 Knjižnica Cirila Kosma a Tolmin

inštitut

Evropski film v knjižnici

189 Društvo rejcev drobnice Krasa in Istre, Sežana

188 Razvojna agencija ROD, Ajdovš ina

PPP- !ezmejni primorski plezalski
projekt
Zgornja
Vipavska
dolina
turisti no prepoznana lokacija
Kraški ov ji sir

187 Društvo plezalcev Koper

54.137,00
84,28
66.666,66
86,25
49.905,60
90,00
50.000,00
87,72
50.000,00
85,47
33.440,00
80,00
63.676,00
89,87
24.944,00

999.405,22
60,57
999.928,03
58,51

11.690,00
74,74
49.863,00
73,67
27.776,50
73
49.840,00
74,96
50.000,00
73,32
49.987,00
75
15.216,50
26,51

Kulturne izmenjave

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Kulturne izmenjave

Kulturne izmenjave

Kulturne izmenjave

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Kulturne izmenjave

Gospodarski razvoj

Gospodarski razvoj

Zaš ita okolja, vklju no s spremljanjem voda in
morja

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Kulturne izmenjave

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Pretok informacij in komunikacij

Trajnostni razvoj Krasa z vidika ezmejnega sodelovanja

209

Video
sešivalnica
spomina

209 Zavod Kinoatelje, Šempas
55.766,44

36.020,00

52.254,11

62.967,55

44.855,79

24.455,31

86,18
22.000,00
89,96
39.298,16
87,61
55.688,50
88,44
46.699,50
89,37
32.418,00
90,00
45.226,58
81,10
Kulturne izmenjave

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Kulturne izmenjave

Zaš ita okolja, vklju no s spremljanjem voda in
morja
Lokalni gospodarski razvoj, vklju no s turizmom

Lokalno zaposlovanje, vzgoja in izobraževanje

Vir: !ezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
Hazl, 2005
Program Phare ezmejnega sodelovanja Slovenija/Italija 2002, 2005
Program Phare ezmejno sodelovanje Slovenija/Italija 2003, 2006

*Projekti ozna eni v poševnem tisku: prijavitelj in/ali projektni partnerji prihajajo iz obmo ja ob in Diva a, Hrpelje-Kozina, Komen ali
Sežana oz. opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo ju štirih kraških ob in in projekt se vsebinsko nanaša na Kras.

obmejnega

U ni center gorništva Tolmin

208 Planinsko društvo Tolmin, Tolmin

206 LTO Bovec, Bovec

207 Kulturno umetniško društvo OPOKA, Medana

fronti
Razglednica brez meja
Spremljanje kvalitete voda v
ezmejnem obmo ju II
Gorsko kolesarstvo – razvoj novega
turisti nega produkta
Medana Art II

205 Ob ina Ajdovš ina, Ajdovš ina

204 OŠ dr. Aleš Bebler- Primož, Ankaran
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Akronim

MAPSHARING

JEDIS

KRAŠKI OKRAJ

PSJ – INFO

ZATOK

4.

5.

6.

7.

PaLPIS-TNP

2.

3.

TRANSLAND

1.

1. JAVNI RAZPIS

Zap.št.

Ob ina Komen

Zavod za zdravstveno
varstvo Nova Gorica

razvojni

zrcalni
zrcalni

1.1

skupni

skupni

skupni

skupni

skupni

Tip
projekta

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Triglavski narodni park

Regionalni
center Koper

1.1

Ukrep

Idrijsko – Cerkljanska
razvojna agencija d.o.o.
Idrija

Prijavitelj

Okrepitev varstva in razvoja
Javni
zavod
Park
naravnih vrednot na širšem obmo ju
Škocjanske jame
Parka Škocjanske jame
Društvo za opazovanje in
Škocjanski zatok - u ilnica v naravi
prou evanje
ptic
za vsakogar
Slovenije DOPPS

Kraški okraj - Distretto del Carso

Trajnostna prostorska zasnova
ezmejnega prostora
Slovenija/Italija
!ezmejno sodelovanje in ezmejni
na rti upravljanja na
naravovarstveno pomembnih
obmo jih v južnih Julijskih Alpah
Dolo anje skupnih instrumentov in
metodologij v namen sestavitve
skupne mape prostorskih znanj in
izvajanja strateške okoljske presoje
na ezmejnem obmo ju Avtonomne
dežele Furlanije-Julijske krajine in
Republike Slovenije
Skupni informacijski sistem o
u inkovitosti ukrepov za izboljšanje
okolja

Naslov projekta

261.211,13

305.102,04

77.156,52

220.695,31

47.345,80

258.569,87

355.941,48

Vrednost
pogodbe v €

154.334,43

192.340,18

57.867,40

163.236,82

34.268,28

177.815,72

222.463,94

Vrednost
sredstev ESRR
v€

Priloga 18: Izvedeni projekti v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2004-2006

59,08

63,04

75,00

73,96

72,38

68,77

62,50

%
sofinanciranja
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Sabotin park miru - Turisti na
perjanica Goriške

Turizem brez meja: potovanje med
barvami, glasbo in okusi
SPORTUR

Lokalna turisti na ponudba in
tematske poti

SABOTIN

TURIZEM BREZ
MEJA

SPORTUR

TEMATSKE POTI
RRC

VALO-PT

AGROMIN

LACIO-DROM

SIGMA

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.1

ob ina

Nova

razvojni

Kmetijsko
gozdarska
Celovit razvoj tipi nih kmetijskih
zbornica
Slovenije
pridelkov in izdelkov na ezmejnem
Kmetijsko
gozdarski
obmo ju
zavod Nova Gorica
Kmetijstvo manjšin - Analiza in
Obalna
samoupravna
ovrednotenje tipi nih pridelkov in skupnost
italijanske
izdelkov na ezmejnem obmo ju
narodnosti
Vodne poti se sre ajo in zbližajo
»dobro in lepo življenje« v srcu
Ob ina Tolmin
Evrope
Inovativni sistemi za skupno
Univerza na Primorskem,
upravljanje v kmetijskem sektorju in
Znanstveno-raziskovalno
skupna uporaba ezmejne mreže za
središ e Koper
kmetijsko-okoljsko monitoriranje

Regionalni
center Koper

Društvo GO&GO

RRA severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica

Mestna
Gorica

Društvo
pripadnikov
italijanske narodnosti Italijanska unija

skupni

skupni

2.3

skupni

skupni

skupni

skupni

skupni

skupni

skupni

zrcalni

zrcalni

2.3

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Republike
varstvo

Manjšine in turizem - Turisti na
animacija in promocija ezmejnega
obmo ja

MIN-TUR

10.

za
1.1

Zavod
Slovenije
narave

Kobilarna Lipica – izjemna kulturna
Kobilarna Lipica
krajina

LIPICA

9.

1001 kal - 1001 zgodba o življenju

1001 KAL

8.

238.305,74

251.174,58

120.143,64

42.021,19

222.080,55

350.944,35

61.179,27

139.150,45

317.755,68

125.319,79

259.468,27

45.884,45

104.362,83

238.316,76

89.636,21

Odstop od pogodbe

348.546,73

401.880,44

160.191,53

66.151,75

298.502,69

73,93

75,00

75,00

75,00

71,53

0,00

68,37

62,50

75,00

63,52

74,40
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Javni
zavod
Škocjanske
Slovenija

Park
jame,

Kmetijsko
gozdarska
zbornica
Slovenije
Kmetijsko
gozdarski
zavod Nova Gorica

Zgodovinske poti med Krasom in
So o

Po poteh umetnostne obrti in vina

HARMO-GEO

VONG 2005

ZGODOVINSKE
POTI

LAND, ART AND
WINE

5.

6.

7.

Izdelava skupne metodologije za
posodobitev in harmonizacijo
geodetskih podlag za potrebe
lokalnega planiranja na obmejnem
obmo ju Slovenije in Italije
Varstvo okolja pred posledicami
požarov in drugih nesre na visokih
stanovanjskih in industrijskih
objektih

4.

Natura 2000 za boljšo kakovost
življenja
ob ina

Nova

ICRA d.o.o. Idrija

Ob ina
Kostanjevica

Miren-

Javni zavod za gasilsko
in reševalno dejavnost,
Gasilska enota Nova
Gorica

Mestna
Gorica

Društvo za opazovanje in
prou evanje
ptic
Slovenije DOPPS

Informacijski sistem o stanju
Morska biološka postaja
morskega okolja v Tržaškem zalivu Piran

NATURA
PRIMORSKE

ISMO

2.

3.

MPR

1.

Vzpostavitev monitoringa
podzemnega toka reke Reke

SKUPAJ 1. JAVNI RAZPIS

WELLGENE

2. JAVNI RAZPIS

19.

"Animal welfare and product
quality" Zdravje živali in kakovost
proizvodov v centrih za gensko
razmnoževanje, s pomo jo novih
metod in tehnologij upravljanja

2.2

2.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

2.3

skupni

skupni

zrcalni

zrcalni

zrcalni

zrcalni

zrcalni

skupni

240.364,28

298.910,29

617.193,08

114.375,35

326.361,31

396.325,40

84.312,26

3.894.778,74

99.133,91

174.831,24

224.184,90

232.627,66

78.761,67

175.262,12

294.350,47

53.663,14

2.688.071,43

74.350,44

72,74

75,00

37,69

68,86

53,70

74,27

63,65

69,02

75,00
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Narava, kultura, šport brez meja RRA Severne Primorske
tematske poti v Sloveniji in Furlaniji
d.o.o. Nova Gorica
Julijski krajini
Zaklad, ki ga velja odkrivati in
ohranjati, podvodni svet ob in
Mestna ob ina Koper
Caorle, Kopra in Gradeža
Kmetijsko
gozdarska
Mreža to k za promocijo tipi nih zbornica
Slovenije
pridelkov med Alpami in Jadranom Kmetijsko
gozdarski
zavod Nova Gorica
Oljka v zgodovini, pokrajini ter
gospodarstvu na obmo ju Brd ter
Ob ina Brda
Colli del Friuli Orientale: ohranitev
in razvoj
Ustanovitev italijansko-slovenskega
centra z namenom zbiranja, analiz,
Kmetijsko
gozdarska
ocenjevanja kakovosti in prodaje
zbornica
Slovenije
mleka (kravje, kozje, ov je) in
Kmetijsko
gozdarski
nadaljnja predelava z novimi
zavod Nova Gorica
tehnologijami v pomo kmetijam in
zadrugam
Vzpostavitev ezmejnega
Univerza na Primorskem,
sodelovanja pri kompostiranju
Znanstveno-raziskovalno
stranskih produktov oljkarstva
središ e Koper
2.3

2.3

skupni

skupni

skupni

skupni

2.3

2.3

skupni

skupni

2.2

2.2

6.911.309,11

3.016.530,37

107.183,91

203.562,68

202.476,97

183.087,97

116.106,08

126.270,79

4.584.969,29

1.896.897,86

80.028,80

152.672,01

117.665,81

137.065,60

87.079,55

88.704,89

66,34

62,88

74,66

75,00

58,11

74,86

75,00

70,25

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (interna gradiva).

*Projekti ozna eni v poševnem tisku: prijavitelj prihaja iz obmo ja ob in Diva a, Hrpelje-Kozina, Komen ali Sežana oz. opravlja naloge iz
svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo ju štirih kraških ob in in projekt se vsebinsko nanaša na Kras.

SKUPAJ 1. IN 2. JAVNI RAZPIS

SKUPAJ 2. JAVNI RAZPIS

TROPLO

UE-LI-JE

11.

13.

TIPI-NET

10.

CIS

TURSUB

9.

12.

TEMPO

8.
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1

1

1

4

5

6

1

2

1

1

1

3

Prednostna
naloga

Zap. št.

INTERBIKE

SAFE-PORT

ADRIA A

CARSO - KRAS

SIGMA 2

CLIMAPARKS

Akronim

Vodilni partner

Regionalni razvojni center Koper

€ 3.514.000,00

kolesarske

!ezmejne
povezave

intermodalne

€ 2.730.000,00

oživitev Iniziativa
Centroeuropea
Segretariato esecutivo

Obvladovanje industrijskih in okoljskih
Autorità Portuale di Venezia
tveganj v pristaniš u

za

€ 3.289.000,00

-

sonaravno
Univerza na Primorskem, Znanstveno€ 3.697.431,50
biotske
raziskovalno središ e Koper

Razvoj
dostopnosti
jadranskega zaledja

in

€ 3.085.000,00

za

€ 3.239.513,01

Skupaj zahtevani
izdatki

Trajnostno upravljanje naravnih virov in
OB!INA SEŽANA
teritorialna kohezija

!ezmejna
mreža
upravljanje
okolja
raznovrstnosti

Klimatske spremembe in upravljanje
Triglavski narodni park
zavarovanih obmo ij

Naslov
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Skupaj 2. prednostna naloga

2

11

2

9

2

2

8

10

2

7

Skupaj 1. prednostna naloga

TRANS2CARE

KNOW US

ICON

CITIUS

SLOWTOURISM

€ 3.167.095,00

Konkuren nost MSP - Inovativnost in
Razvojna agencija ROD
kooperativno podjetništvo

TRANS2CARE - Transregional Network
for Innovation and Technology Transfer
to Improve Health Care (Transregionalno
Università degli Studi di Trieste
omrežje za inovacijo in prenos
tehnološkega znanja za izboljšanje
zdravstva)

€ 15.235.859,50

€ 2.611.118,00

Regione del Veneto - Direzione
Soustvarjanje konkuren nega znanja med
sviluppo economico, ricerca ed € 2.831.000,00
univerzami in MSP – KNOW US
innovazione

€ 2.810.946,50

Medregijski center za ultrahitre fotonske
Univerza v Novi Gorici
tehnologije v spektroskopiji

Valorizacija in promocija turisti nih
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
€ 3.815.700,00
“slow” poti med Italijo in Slovenijo S.Giovanni di Ostellato (FE)
SLOWTOURISM

€ 19.554.944,51
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OPENMUSEUM

PArSJAd

SHARED CULTURE

E-HEALTH

JEZIKLINGUA

€ 50.946.804,08

€ 16.156.000,07

€ 3.856.000,00

Regione del Veneto – Unità
Complessa Progetti Strategici e € 2.800.000,00
Politiche Comunitarie

in Univerza na Primorskem, Znanstveno€ 3.500.000,07
raziskovalno središ e Koper

Mreža slovenskih in italijanskih muzejev:
valorizacija in tehnološka inovacija
PROVINCIA DI FERRARA
muzejev
v
zgodovinskih
mestih
severnega Jadrana

Arheološki parki severnega Jadrana

Strateški projekt za poznavanje
dostopnost skupne kulturne dediš ine

E-Zdravje na ezmejnem obmo ju

SISTEMA
INFORMATIVO
REGIONALE
DIREZIONE
CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE
E
SISTEMI € 3.000.000,00
INFORMATIVI DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA

Vir: Program ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 2011

*Projekti ozna eni v poševnem tisku: prijavitelj prihaja iz obmo ja ob in Diva a, Hrpelje-Kozina, Komen ali Sežana oz. opravlja naloge iz
svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo ju štirih kraških ob in in projekt se vsebinsko nanaša na Kras.

Skupaj 3. prednostna naloga
Skupaj vse tri prednostne naloge

3

16

3

14

3

3

13

15

3

12

Associazione Temporanea di Scopo
JEZIK-LINGUA:
Ve jezi nost
kot
"JEZIK-LINGUA"
€ 3.000.000,00
bogastvo in vrednota
ezmejnega
Ciljno za asno združenje "JEZIKslovensko-italijanskega obmo ja
LINGUA"
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1

1

4

5

1

2

1

1

1

3

Prednostna
naloga

Zap. št.

ISO - TO**

BioDiNet

SALTWORKS

TIP

CroCTaL

Akronim
Vodilni partner

Gorizia

€ 1.334.993,33

€ 1.309.147,03

Università del Litorale, Centro di
Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti Ricerche Scientifiche di Capodistria
in kulturne krajine
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središ e Koper
!ezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaževanja
okolja,
varstvo
in
koordinirano upravljanje povodja So e- Comune
di
Isonzo preko zbiranja in
iš enja Ob ina TOLMIN
komunalnih odpadnih voda – Ob ina
Tolmin

TOLMIN

€ 1.260.000,00

€ 1.326.990,00

€ 1.349.100,00

Skupaj odobreni
izdatki

Consorzio del Parco Regionale del
Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Delta del Po Emilia-Romagna
Italijo in Slovenijo
Konzorcij deželnega parka delte reke
Pad v Emiliji-Romanji

SDAG – Stazioni Doganali ed
Autoportuali di Gorizia - S.p.a.
SDAG - Kamionski terminal, carinska
izpostava v Gorici – d.d.

!EZMEJNE Provincia
di
Pokrajina Gorica

!ezmejna integrirana platforma

KRAJINA
in
KOLESARSKE POTI

Naslov

Priloga 20: Odobreni standardni projekti v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
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1

10

1

8

1

1

7

9

1

6

ISO - RE**

ISO-GIO**

ISO - PRA**

GOTRAWAMA

ISO-PRE**

€ 1.280.377,85

€ 1.335.000,00

!ezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaževanja
okolja,
varstvo
in
koordinirano upravljanje povodja So e- Comune di Remanzacco (UD) Ob ina
Isonzo preko zbiranja in
iš enja Remanzacco (VIDEM)
komunalnih odpadnih voda – Ob ina
Remanzacco

€ 1.335.000,00

€ 1.209.150,00

€ 1.335.000,00

!ezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaževanja
okolja,
varstvo
in
koordinirano upravljanje povodja So e- Comune di San Giovanni al Natisone
Isonzo preko zbiranja in
iš enja Ob ina San Giovanni al Natisone
komunalnih odpadnih voda – Ob ina San
Giovanni al Natisone

!ezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaževanja
okolja,
varstvo
in
di
koordinirano upravljanje povodja So e- Comune
Isonzo preko zbiranja in
iš enja Ob ina Pradamano
komunalnih odpadnih voda – Ob ina
Pradamano

Gorica

Ob ina

Pradamano

Premariacco

GOTRAWAMA - !ezmejni sistem za
Università
di
Nova
upravljanje z vodami na urbanem obmo ju
Univerza v Novi Gorici
Gorice in Nove Gorice

!ezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaževanja
okolja,
varstvo
in
koordinirano upravljanje povodja So e- Comune di
Isonzo preko zbiranja in
iš enja Premariacco
komunalnih odpadnih voda – Ob ina
Premariacco
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1

1

1

1

1

1

11

12

13

14

15

16

ADRIAWET 2000

IDAGO

ASTIS

GEP

GREENPORT

ISO-PA**

€ 1.062.000,00

ADRIAWET
2000
–
ADRIATIC
WETLANDS FOR NATURE 2000, Comune
di
JADRANSKA
MOKRIŠ!A
ZA Ob ina Staranzano
OMREŽJE NATURA 2000

Staranzano

€ 1.282.888,98

Gorica

IDAGO
IZBOLJŠANJE
DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI Comune di Tarvisio Ob ina Trbiž
GORSKIH OBMEJNIH OBMO!IJ

ezmejnih Università
di
Nova
Univerza v Novi Gorici

€ 1.099.890,00

€ 1.302.399,45

€ 1.335.000,00

ASTIS - Podzemne vode
vodonosnikov Isonzo/So a

d.d.

Udine

€ 1.349.300,17

Luka
Koper
Luka Koper Spa

di

Istituto per la protezione della salute
Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za
Nova
Gorica
varovanje virov pitne vode v izrednih
ZZV Zavod za zdravstveno varstvo
dogodkih
Nova Gorica

Okolju prijazna pristaniška infrastruktura

!ezmejno sodelovanje za zmanjšanje
onesnaževanja
okolja,
varstvo
in
koordinirano upravljanje povodja So e- Comune di Pavia
Isonzo preko zbiranja in
iš enja Ob ina Pavia di Udine
komunalnih odpadnih voda – Ob ina
Pavia di Udine
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1

18

FUTURELIGHTS

EnergyViLLab

2

2

2

2

19

20

21

22

WINE NET

MOTOR

MACC

PROFILI

Skupaj 1. prednostna naloga

1

17

€ 1.345.500,00

€ 1.341.003,02

€ 1.287.000,00

€ 1.184.679,00

Oblikovanje ezmejne platforme storitev Regione del Veneto Direzione
za izboljšanje procesov širšega podro ja lavori
pubblici
gradbenih objektov
Dežela Veneto – Uprava za javna dela
Postavitev centra za koordinacijo, Vega – Parco Scientifico Tecnologico
raziskave in restavracijo modernih in di Venezia Scarl Vega - Znanstvenosodobnih umetnosti
tehnološki park v Benetkah
BSC, Poslovno podporni center,
d.o.o.,
Kranj
BSC, Centro per il supporto alle
aziende, srl, Kranj
Università degli Studi di Padova Centro Interdipartimentale per la
Ricerca in Viticoltura ed Enologia
Univerza v Padovi – Center za
raziskavo o vinogradništvu in
enologiji

MOBILNI TURISTI!NI INKUBATOR

KOOPERACIJSKA
MREŽA
ZA
IZBOLJŠANJE KVALITETE VINSKE
INDUSTRIJE
Z
INOVATIVNIMI
SOLUCIJAMI

€ 23.004.236,81

€ 1.157.000,00

JAVNA
PRIHODNOSTI

RAZSVETLJAVA Ob ina
Šempeter-Vrtojba
Comune dì Šempeter-Vrtojba

€ 1.341.000,00

Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Veneto (Unioncamere
Mreža virtuoznih živih laboratorijev za
Veneto)
var no rabo energije in razvoj obnovljivih
Deželna
zveza
trgovinskih,
virov energije
industrijskih, obrtnih in kmetijskih
zbornic dežele Veneto (Unioncamere
Veneto)
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2

2

29

2

26

28

2

25

2

2

24

27

2

23

IPforSME

LANATURA

UE LI JE II

TRANSARMON

STUDY CIRCLES

Heritaste

AGROTUR

€ 1.334.999,11

Tecnologia

€ 1.350.000,00

€ 959.706,50

Vloga intelektualne lastnine (IP) pri
Treviso
oblikovanju regionalne dodane vrednosti
Treviso Tehnologija
skozi medregionalno izmenjavo IP

Comune di Brda Ob ina Brda

€ 418.819,14

kakovosti

Camera per l’agricoltura e le foreste
della Slovenia, Istituto agricolo
forestale
di
Nova
Gorica
Tradicija in inovacije v uporabi živalskih
KGZS
Zavod
GO
Kmetijsko
materialov
gozdarska
zbornica
Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod Nova
Gorica

Olj no olje: simbol
ezmejnem prostoru

v

€ 792.100,00

v

Slovensko Deželno Gospodarsko
korist Združenje
SDGZ
Unione Regionale Economica Slovena
URES

Usklajevanje
zakonodaje
ezmejnih MSP

€ 714.971,63

Udine

Provincia
Pokrajina Videm

di

€ 1.045.003,50

Kmetijski
Inštitut
Slovenije
Agricultural Institute of Slovenia

!ezmejni laboratorij za razzo loveških Comitato regionale dell’ENFAP del
virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje FVG
znanja in virov na obmo ju
Deželni odbor ENFAP-a FJK

Poti Okusov in doživetij

KRAŠKI AGROTURIZEM
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2

2

32

33

BELLIMPRESA

INNOVAQUA

T-lab

SOLUM

GLIOMA

3

3

3

3

35

36

37

38

ALISTO

EDUKA

JULIUS

PESCA

Skupaj 2. prednostna naloga

2

2

31

34

2

30

€ 1.300.318,31

Comune
di
Nova
Mestna ob ina Nova Gorica

Comune
di
Ob ina Fiumicello

Na krilih zgodovine (ALISTO)

VZGAJATI K RAZLI!NOSTI

€ 1.350.000,00

Treviso

Provincia
di
Pokrajina Treviso

€ 1.313.140,50

€ 954.000,00

€ 1.335.000,00

Monfalcone

Fiumicello

Slovenski raziskovalni inštitut SLORI
Istituto sloveno di ricerche - SLORI

JULIUS – Raba in ovrednotenje kulturne
dediš ine ter skupna uporaba športne Comune
di
infrastrukture na ezmejnem obmo ju od Ob ina Monfalcone
Julijskih Alp do Jadrana

Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

€ 614.100,00

Racionalizacija
notranjih
virov
in
razširitev dobre rejske prakse, nanašajo e
se na multifunkcionalno in trajnostno
gospodarjenje na živinorejskih obratih

€ 17.519.200,20

€ 1.332.000,00

OMREŽJE
ZA
TEHNOLOŠKO Università degli studi di Trieste
INOVACIJO V RIBOGOJSTVU
Univerza v Trstu
Università degli Studi di Udine –
Dipartimento di Scienze Animali
Oddelek za živinorejske znanosti
Univerza v Vidmu

€ 1.179.000,00

Gorica

€ 1.320.000,00

Nacionalni inštitut za biologijo –
Morska biološke postaja Piran
Istituto nazionale di biologia –
Stazione di biologia marina di Pirano

Laboratorij
turisti nih
priložnosti Ente sloveno per il turismo
obmejnih regij Slovenije in Italije
Slovenska turisti na organizacija

Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov

DOLO!ANJE
NOVIH
BIOMARKERJEV
MOŽGANSKIH
TUMORJEV
–
GLIOMOV
ZA
DIAGNOZO IN KOT NOVE TAR!E
ZDRAVLJENJA
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3

3

45

3

42

44

3

41

3

3

40

43

3

39

e-surgerynet

SIGN

PANGeA

SIIT

LEX

Living Fountains

IntegrAid

prehrana

Università del Litorale, Centro di
za Ricerche Scientifiche di Capodistria
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središ e Koper

Univerzitetni klini ni center Ljubljana
- Inštitut za Medicinsko genetiko
SLOVENSKO
ITALIJANSKA
Centro clinico universitario di
GENETSKA MREŽA
Ljubljana - Istituto per la genetica
medica
Regione Veneto – Azienda U.L.S.S. n.
Kirurška mreža na razširjenem ezmejnem 13
obmo ju
Dežela
Veneto
–
Krajevno
zdravstveno podjetje št. 13

in

€ 1.135.008,10

€ 1.285.441,20

€ 1.253.752,35

€ 1.350.000,00

Università degli Studi di Trieste,
Interaktivna dolo evalna orodja za šole: Dipartimento di Scienza della Vita
spoznavanje
biotske
pestrosti
na (UNITS)
ezmejnem obmo ju
Univerza v Trstu, Oddelek za
biosistemske vede (UNITS)

Telesna aktivnost
kakovostno staranje

€ 538.272,00

Slovenska kulturno gospodarska
Analiza, izvajanje in razvoj zaš ite
zveza – SKGZ Unione Culturale
narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji
Economica Slovena - UCES

kalov

€ 1.350.000,00

€ 904.699,11

in

(SBI)

v Comune
di
Miren-Kostanjevica
Ob ina Miren-Kostanjevica

Oživljanje vodnjakov
ezmejnem obmo ju

INTEGRIRAN
PRISTOP
K
Ospedale generale Isola
IZBOLJŠANJU NUJNE MEDICINSKE
Splošna bolnišnica Izola (SBI)
POMO!I NA !EZMEJNEM OBMO!JU
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€ 1.349.865,00

Vir: Program ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, 2011

*Projekti ozna eni v poševnem tisku: prijavitelj prihaja iz obmo ja ob in Diva a, Hrpelje-Kozina, Komen ali Sežana oz. opravlja naloge iz
svoje pristojnosti in dejavnosti na obmo ju štirih kraških ob in in projekt se vsebinsko nanaša na Kras.
** Upravi enost do sofinanciranja je za asno zadržana v skladu z zahtevo po dodatnih preverjanjih s strani Nadzornega odbora programa.

€ 57.338.115,27

e-cardionet

Regione Veneto – Azienda U.L.S.S. n.
Kardiološka mreža na širšem ezmejnem 14
Dežela
Veneto
–
Krajevno
obmo ju
zdravstveno podjetje št. 14

ZA

€ 1.345.500,00

AGENCIJA
EKONOMIJO

Lega delle Cooperative del Friuli
Venezia Giulia - In forma abbreviata
FVG
SOCIALNO Legacoop
Zadružna zveza Furlanije Julijskekrajine - skrajšani naziv Legacoop
FVG

Skupaj vse tri prednostne naloge

3

48

SEA

€ 1.350.000,00

€ 16.814.678,26

3

47

S.HO.W.

Skupaj 3. prednostna naloga

3

46

Azienda Territoriale per l’Edilizia
Poskusni observatorij politik Socialnih Residenziale della Provincia di Trieste
Stanovanj v razmerju s politikami socialne - ATER Obmo no podjetje za
blaginje
stanovanjsko gradnjo Pokrajine Trst ATER
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