
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KONKURENČNOST 

 

1.) PODROČJE: Znanje, konkurenčnost in trg dela      
PODPODROČJE SPECIFIČNI CILJI Učinek/Output Rezultat  KAZALNIK(I) 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

Ustvarjanje pogojev za rast in razvoj 
podjetij v regiji  - kreativnost, nova 
področja – v povezavi z naravnimi viri, 
pilotni projekti 

Uporabna površina za 
podjetništvo 
Inkubator 
Razvojni center 
Tehnološki park 

Nova delovna mesta Število ustvarjenih delovnih mest 

 Trajnostna in zelena rast podjetij v 
regiji  

   

Socialno podjetništvo, 
zadružništvo, kooperative 

Razvoj  socialnega podjetništva  Socialna podjetja Nova delovna mesta Število zaposlenih v socialnem 
podjetju 

Raziskave, razvoj, inovacije  Spodbujanje razvoja končnih izdelkov, 
storitev, procesov (spodbujanje 
kreativnosti in inovativnosti) + 
komercializacije 

  
 

Podjetja, ki uvajajo nove izdelke, 
storitve, procese  

Število podjetij Število inovacij 

 Spodbujanje sodelovanja med podjetji 
in raziskovalno in izobraževalno sfero  

 Raziskovalci, ki so doktorirali iz 
aplikativnih raziskav v 
sofinanciranih podjetjih;  
Zaposleni dr. znanosti 1 oz. 2 leti 
po zaključku financiranja iz javnih 
sredstev 

Število raziskovalcev, ki dela za 
gospodarstvo 

Trajnostni turizem Spodbujanje sodelovanja na področju 
razvoja in vlaganja v nastanitvene 
zmogljivosti in drugo turistično 
infrastrukturo 

Nastanitve 
Druga turistična infrastruktura 

Nočitve v sofinanciranih objektih  
Obisk v drugih objektiv 

Število nočitev 
 
Število obiskovalcev 

 Povečanje konkurenčnosti – povečanje 
atraktivnosti ponudbe in dodatne 
ponudbe ter zeleni turizem 

Novi turistični produkti Nočitve 
Poraba  

Število  nočitev 
Dnevna poraba v €/turista 

 Krepitev prepoznavnosti regije Trženjska znamka, -e 
Načrt trženja 

Promocijska sredstva Število publikacij 

Trg dela - 
Mreženje zaposlitvenih 
potencialov 

Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest 
v kombinaciji  z razvojnimi projekti 

Izvedeni  razvojni projekti Nova delovna mesta Število novih delovnih mest 

Dvig zaposljivosti mladih Pospešiti prehod mladih na trg dela 
(pripravništvo, vajeništvo) 

Nova vajeniška in pripravniška 
mesta 

Delovna mesta za mlade Delež mladih do xx let med 
brezposelnimi  

 

 

 

 

 



 

ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

2.) PODROČJE:  Infrastruktura  

PODPOGLAVJE SPECIFIČNI CILJI Učinek/Output Rezultat  KAZALNIK(I) 

Promet - 
Prometne povezave regije 

Izboljšati prometno dostopnost  regije – 
nadaljevanje in dokončanje 3. razvojne 
osi 

Dolžina cest Stopnja dokončanja 3. 
razvojne osi 

Število priključkov 
Število kilometrov 

 Izboljšanje povezav znotraj regije -  
cestno omrežje regije  (regionalna in 
lokalna  prometna infrastruktura) 

Dolžina cest Stopnja izboljšave povezav Število kilometrov novih in 
rekonstruiranih cestišč 

 Povečanje dostopnosti z javnim 
prevozom v regiji 
(železniško in avtobusno omrežje) 

Nove mreže 
Nova postajališča 

Povečanje števila 
prepeljanih  

Število prepeljanih potnikov  

Energetika Povečanje energetske sposobnosti - 
nadaljevanje in dokončanje projekta TEŠ 
VI. 

Kapaciteta novih objektov Količina proizvedene 
energije v TEŠ VI 

Število MWh 

 Spodbujanje uporabe alternativnih in 
obnovljivih virov energije 

Kapaciteta za OVE 
 

Delež proizvedene energije 
iz obnovljivih virov 

% v celotni energetski bilanci 

 Vlaganje v energetsko učinkovitost 
zgradb 

Energetska sanacija Prihranek energije Število zgradb 

Okoljska infrastruktura Učinkovito odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda 

Dolžina kanaliz. omrežja 
Kapaciteta čistilnih naprav 

Novi priključki 
Prebivalci, ki so priključeni 
na omrežje 

Število priključkov, Število 
prebivalcev 

 Zagotovitev virov pitne vode in 
zagotovitev vodne oskrbe 
 

Dolžina vodovodnega omrežja 
Novi vodni viri 

Prebivalci, ki imajo varnejši 
in kvalitetnejši vir vode 

Število prebivalcev  

 Ravnanje z odpadki Zbiralnica, sortirnica, center 
za ravnanje z odpadki 

Večja stopnja sortiranih 
odpadkov 

Delež vključenih prebivalcev v 
organizirano odvoz v %,  
Delež ločeno zbranih in 
sortiranih odpadkov 

 Izvajanje protipoplavnih ukrepov    

Prostor -  
prostorsko načrtovanje, 
Urbana prenova 

Izboljšanje bivalnih pogojev – povečanje 
dostopnosti, mobilnosti, energetske 
oskrbe, ohranitev zelenih površin 

   

Informacijska družba – 
informacijske povezave 

Višja pokritost s štiripasovnim omrežjem Območja s pokritostjo Večja stopnja pokritosti % pokritosti  

 Višja vključenost prebivalcev  v 
informacijsko družbo 

   



ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ČLOVEŠKE VIRE 

 

3.) PODROČJE: Izobraževanje, zdravje in sociala  

PODPOGLAVJE SPECIFIČNI CILJI Učinek/Output Rezultat  KAZALNIK(I) 

Zdravje - 
Zdravstvena oskrba in 
nega 

Ohranjanje in izboljšanje zdravja 
prebivalcev v regiji  

Kapaciteta zdravstvenih 
domov in bolnišnic 

 Število bolniškega staleža  

Vzgoja in 
izobraževanje 

Zagotavljanje pogojev za otroško varstvo 
in izobraževanje na vseh ravneh 
Zagotovitev dostopne in kakovostne 
vzgoje in izobraževanja  

Kapaciteta vrtca 
Kapaciteta izobraževalnih 
prostorov 

Višja vključenost otrok v vrtce 
 
Več sredstev za izobraževanje 

Število otrok v vrtcih 
% sredstev za vzgojo in 
izobraževanje  v regijskem 
BDP 

 Sprememba izobraževalnih programov 
glede na potrebe novih znanj 

Novi programi Vključenost v nove programe Število vključenih 

 Usmerjanje mladih v ustrezno smer 
izobraževanja 

Poklicna orientacija Nove štipendije Število štipendij 

Vse življenjsko učenje, 
medgeneracijsko 
povezovanje, 
usposabljanje  

Usposabljanje za povečanje in ohranjanje 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo 

Programi usposabljanja Dodana vrednost na 
zaposlenega 

% povečanja 

 Usposabljanje aktivnega prebivalstva za 
povečanje zaposljivosti 

Programi usposabljanja Dodana vrednost na 
zaposlenega 

% povečanja 

Kultura, umetnost, 
ustvarjalnost  

Povečanje dostopnosti kulture in 
umetnosti v regiji 

  Število prireditev  

Šport in rekreacija Postati regija aktivnega prebivalstva, 
povečati dostopnost uporabe lokalne 
infrastrukture za športno rekreativne 
namene 

  Število bolniškega staleža  

Sociala – 
Socialna vključenost 
družbe in socialna 
aktivacija 

Povečanje socialne vključenosti-novi 
programi za reševanje problemov 
posameznih skupin 

Programi 
 

Vključenost prebivalstva v 
programe 

Število vključenih 

 Zagotavljanje pogojev za bivanje starejših 
občanov 

Kapaciteta domov Zmanjšanje čakalne dobe Dolžina čakalne dobe 

Zaposlovanje Zmanjšanje stopnje brezposelnosti  
Višja usklajenost  ponudbe in 
povpraševanja na trgu dela 

Programi za prekvalifikacije 
Programi usposabljanja 
Program kadrovskih potreb 

Nova delovna  mesta Število brezposelnih 

 Pospešiti prehod mladih na trg dela 
(pripravništvo, vajeništvo) 

Nova vajeniška in pripravniška 
mesta 

Delovna mesta za mlade Delež mladih do xx let med 
brezposelnimi  



ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PODEŽELJE 

 

4.) PODROČJE: Gospodarjenje z viri 

PODPOGLAVJE SPECIFIČNI CILJI Učinek/Output Rezultat  KAZALNIK(I) 

Voda  Povečanje učinkovitosti upravljanja z 
vodami in njihovo uporabo 

 Večja kakovost rek  

Zrak Zmanjševanje onesnaženja zraka   % emisij CO2 PM10 delci 

Gozd in les Trajnostno upravljanje in gospodarjenje z 
gozdom in  lesom 

Trajna zaloga dovolj 
kakovostnega lesa 

Kakovosten les Obnova gozdov v 
hektarjih, Intenzivnost 
poseka lesa, % emisij CO2 

 Večja poraba lesa v predelovalne namene 
- v povezavi s podjetništvom (novi 
izdelki,…) 

Večja predelava hlodovine  Nova delovna mesta Št. zaposlenih v podjetjih z 
lesno predelavo 

Natura 2000 Ohranitev območij in mreže Natura 2000 Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti 

Površina ohranjenega 
območja 

Število km2 

 Pospešitev razvoja območij Natura 2000 
(določitev pogojev za razvoj, pritegnitev 
kapitala) 

Program za razvoj območja Višja stopnja razvitosti 
Ohranjena delovna mesta 

Število delovnih mest 

Kmetijstvo Povečanje površin, kjer se kmetuje na 
ekološki način  
Podpora ohranjanju avtohtonih vrst 

Nove površine  Ekološke kmetije Število m2 
Število ekoloških kmetij  

 Ohranjanje rodovitnosti in kakovosti tal, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov  

   

Prehranska 
samooskrba  

Večja samooskrba in vzpostavitev kratkih 
prehrambnih verig 

Analiza ponudbe in nabor 
lokalnih pridelovalcev 

Prehrambene verige Število verig 

 Razvoj podjetništva v kmetijstvu Pogoji za opravljanje 
dejavnosti in registracijo 

Nova delovna mesta Število novih delovnih 
mest 

Podnebne spremembe Preprečevanje/zmanjševanje tveganj 
zaradi podnebnih sprememb 

   

Podeželje Zagotovitev ustreznih pogojev za razvoj 
podeželja 

Nova , dopolnjena 
infrastruktura 

Površina objektov 
Dolžina cest, poti 
Dolžina kanal. omr. 

Število m2 
Število km 

Kulturna in naravna 
dediščina 

Učinkovitejša prenova in ekonomizacija 
podeželske  kulturne dediščine in njeno 
programsko-ponudbeno usposabljanje 

Obnovljeni objekti Uporabne površine 
 

Število obnovljenih 
objektov 
Število obnovljene 
dediščine 

 Pospešitev razvoja  podeželske ponudbe  Novi izdelki, nove storitve Nova delovna mesta Število novih delovnih 
mest 

 


