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SPREMNO PISMO 
BSC, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, in štiri gorenjske občine, Jesenice, 

Kranj, Škofja Loka in Tržič, so pristopile k projektu Innovative Location, ki 
naslavlja problematiko izgube kakovostnih delovnih mest zunaj večjih mestnih 

središč. S tem se izgublja privlačnost lokacij za mlade, posledično pa tudi 
potencial za trajnostni razvoj. Z namenom, da se ta trend zaustavi oz. obrne, so 

se 4 regije iz Avstrije in Slovenije ter tamkajšnje lokalne skupnosti odločile slediti 
dobrim praksam za privabljanje investicij in delovnih mest v svojem okolju. 

Projekt poteka v več fazah: zbi- 
ranje dobrih praks, analiza sta- 
nja, priprava akcijskega plana in 
izvedba pilotov. Analiza lokacij je 
bistven element tega procesa, 
saj zbere, ovrednoti in prikaže po- 
datke o lokacijah v obravnavanih 
občinah ter jih postavi v kontekst 
okolja dveh držav. 

Osredotočeni smo bili na last- 
nosti, konkurenčne prednosti in 
pomanjkljivosti na mikroravni. 
V slovenskem okolju so to lokal- 
ne skupnosti z lokalnimi pristoj- 
nostmi ter posamezne gospo- 
darske cone, ki so regulirane kot 
enote urejanja prostora. V Avstriji, 
ki ima drugačno politično ureditev 
in organiziranost gospodarskih 
območij kot gospodarske regije, 
se osredotočajo predvsem na to. 
V analizi je prikazan tudi ta pog- 
led. 

Analize zbranih podatkov so poda- 
ne tabelarično, opisno in grafično. 
Posamezne cone so prikazane 

tudi v obliki info kartic. Za razu- 
mevanje kompetenc posamezne 
lokacije smo pripravili kompe- 
tenčne karte za posamezno 
obravnavano občino. V zaključku 
je komentar z ugotovitvami ter 
priporočilo za nadaljnje delo. 

V okolju obravnavanih gorenj- 
skih občin se je kot največji iz- 
ziv izkazalo upravljanje lokacij z 
razpršeno lastniško strukturo in 
pogosto nejasnimi obveznostmi 
deležnikov na območju. To še 
posebej velja za območja brown- 
field. Vse štiri občine imajo ob- 
močja, ki potrebujejo ureditev ta- 
kih območij. Nekatere, predvsem 
manjše občine, pa imajo potrebo 
izboljšati svoj imidž ter predstaviti 
svoje prednosti širšemu prostoru. 
Po mnenju izdelovalca analize se 
je treba s temi izzivi soočiti v nas- 
lednjih fazah projekta. 

Projekt Innovative Location želi 
prenesti dobre prakse z razvi- 
tejših trgov ter vzpostaviti ele- 

mente managementa lokacij na 
lokalnem in regijskem nivoju. To 
pomeni razumevanje lastnega 
in konkurenčnega prostora ter 
promocijo dobrih lastnosti, ki jih 
ima določena lokacija. Projekt v 
naslednjih korakih predlaga ra- 
zvoj blagovne znamke, povečanje 
prepoznavnosti v mednarodnem 
prostoru ter vzpostavitev institu- 
cije one-stop shop. 

Podatki, ki so zbrani v analizi, ne 
upoštevajo učinkov na gospodar- 
stvo zaradi razglašene pandemije 
novega koronavirusa (COVID-19). 

 

Ljubljana, 20. 5. 2020 

Miha Juvan 
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UVOD 

Dokument, ki je pred vami, je del projekta Innovative Location, ki je čezmejni projekt 
štirih regij – partnerjev iz Slovenije in Avstrije. To so gorenjska regija (statistična) in 
podravska regija (statistična) v Sloveniji ter Zgornja Štajerska -- vzhod ter Vzhodna 

Štajerska v Avstriji. V vsaki regiji sodelujejo občine. V gorenjski regiji sodelujejo 
Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka in Občina Tržič. Namen 

projekta naslavlja problematiko izgube kakovostnih delovnih mest zunaj večjih 
mestnih središč. S tem se izgublja privlačnost lokacij za mlade, posledično pa tudi 

potencial za trajnostni razvoj. 
 

Eden ključnih dejavnikov, ki vpliva 
na privlačnost lokacij, je ustvarja- 
nje privlačnega okolja za delo in 
prosti čas. Projekt Innovative Lo- 
cation se osredotoča predvsem 
na ustvarjanje privlačnega oko- 
lja za zaposlovalce in posredno 
tudi zaposlene na območjih zunaj 
glavnih mestnih središč. 

Upravljanje lokacij razumemo kot 
razvoj in promocijo območja za 
storitve in proizvodnjo, ki ni veza- 
na na lokacijo, da bi tja pritegnili 
podjetja in ustvarili delovna mes- 
ta. 

Projekt se ukvarja z lokacijami na 
regijski, občinski in mikroravni 
(EUP – enota urejanja prostora). 
Ukvarja se z deležniki in instru- 
menti, ki jih ima posamezna ra- 
ven. V Sloveniji, z nekaj izjemami, 
so instrumenti vezani predvsem 
na občinsko raven. Tako je tudi 
projekt predvsem pripomoček 
občinam pri razvoju, upravljanju 
in promociji njenih lokacij. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
BSC – Regionalna razvojna agen- 
cija Gorenjske – je v sodelovanju 
s podjetjem S-Consult, d. o. o., 
pripravila analizo lokacij ter pri- 
merjavo na občinski in mikroravni 
za obravnavane občine, ki so del 
tega projekta. 

Prvi korak je bila izvedba priročni- 
ka, ki izhaja iz izkušenj na podro- 
čju upravljanja z gospodarskimi 
conami, privabljanja investicij v 
ciljno okolje, privlačnosti investi- 
cijskih območij, gospodarskega 
marketinga in nabora orodij za 
vrednotenje, upravljanja in oce- 
njevanja gospodarskih con. Zna- 
nje temelji predvsem na srednje- 
evropski (germanski) tradiciji. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Analiza temelji na usmeritvah 
projekta, ki želi vzpostaviti aktiv- 
no upravljanje lokacij v občinah, 
ki so pristopile k projektu. V ta 
namen smo pripravili analize na 
regionalni, občinski in mikroravni. 

Analiza je zajemala področja 
administracije, organizacijske 
in finančne podpore, lokalnega 
znanja in kompetenc, prostor- 
skega načrtovanja, fizičnih ka- 
rakteristik, privlačnosti lokacije, 
finančnih obremenitev poslovnih 
deležnikov, ekonomskih kazalcev 
ter obseg infrastrukture kazalcev 
delovne sile in drugih podatkov. 
Namen je pripraviti pregled vseh 
lokacij in možnosti primerjave 
med njimi. 

Projekt ima 3 nivoje: 

• Razvoj lokacij, začenši z analizo lokacij in primerjavo s konku- 
renčnimi lokacijami. Analiza je tudi osnova za izboljšanje družbe- 
noekonomskega stanja. 

• Organizacija lokacij, organiziranje deležnikov in sodelovanje na 
vseh 3 ravneh, kjer je to smiselno. 

• Promocija in trženje lokacij z gradivi, vzpostavljanje učinkovitih 
struktur na nivojih, ki so za okolje najustreznejši. 
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Regionalna raven je bila priprav- 
ljena za vse udeležence projekta 
iz obeh držav. Za namen analize 
smo pripravili nabor parametrov. 
Zaradi različne upravne ureditve, 
gospodarske tradicije in beleže- 
nja podatkov ti podatki niso ne- 
posredno primerljivi, so pa kljub 
temu povedni. 

Poglavitni del naloge je analiza 
mezo- in mikrolokacij (občine in 
poslovne cone). V slovenskem 
prostoru ne poznamo koncepta 
poslovnih regij. Območja, name- 
njena gospodarstvu, so redko 
centralno upravljana in promovi- 
rana. Če pa že, te naloge običajno 
prevzame lokalna skupnost oz. in- 
stitucija v lasti lokalne skupnosti. 

Zato je analiza mikrolokacij izve- 
dena v dveh delih. V prvem delu 
analiziramo lokalne skupnosti in 
zberemo podatke, ki pomembno 
vplivajo na privlačnost lokacije in 

organiziranost oz. management 
območij, namenjenih gospodar- 
stvu. V drugem delu predstavimo 
lokacije, namenjene gospodar- 
stvu, ter zberemo in analiziramo 
podatke, ki pomembno vplivajo na 
odločitev potencialnih investitor- 
jev za vstop na določeno lokacijo, 
skladno s kvalitetami, ki jih zasle- 
dujemo. V nabor mikrolokacij so 
zajete tiste lokacije – EUP-ji –, ki 
so namenjeni dolgoročni gospo- 
darski oskrbi in katerih nepremič- 
nine so namenjene splošnemu 
trgu. 

Podatki so zbrani iz javno dosto- 
pnih virov in intervjujev lokalnih 
skupnosti. Ti podatki so prikaza- 
ni v razpredelnicah. Podatke smo 
obdelali ter jih ovrednotili s toč- 
kami. Namen tega je ustvariti pri- 
merjavo med conami v smislu po- 
samičnih parametrov in splošnih 
seštevkov vrednosti parametrov. 

Namen je predvsem ugotavljati 
potencialne primanjkljaje, spod- 
bujati razvoj določenih območij 
ter ugotavljati primernosti za spe- 
cifične potrebe gospodarstva. 

Zbrani podatki so prikazani v ta- 
belarični obliki za vse štiri regije, 
ki so del projekta. V nadaljevanju 
so še tekstualni in tabelarični 
podatki za občine in posamične 
cone. Vsak nivo ima podano ana- 
lizo, ki posamičnemu nivoju pri- 
tiče glede na zadano nalogo. Vse 
cone so predstavljene tudi v obliki 
osebne izkaznice. Sledi priporoči- 
lo za izbor pilotov za management 
lokacij. 

Cilji analize so: 

• Zbrati podatke, ki vplivajo na privlačnost območij v očeh investitorjev. 

• Omogočiti primerjavo med območji in razumevanje konkurenčnih območij. 

• Ugotoviti obseg območij ter njihovo vrednost v očeh investitorjev. 

• Ugotoviti prisotnost managementa lokacij. 

• Usmeriti nadaljnje korake projekta v območja, ki kažejo potencial za razvoj in upravljanje. 

• Kvalitete, ki jih zasledujemo: 

• lokalne kompetence (znanje, obstoječe kapacitete), 

• teritorialne danosti (obseg prostora, bližina pomembnih točk, resursi), 

• obseg infrastrukture (gospodarska in družbena), 

• finančna in administrativna podpora (razvojna agencija, finančne podpore), 

• finančno in administrativno breme (dajatve, čas in energija za vzpostavitev lokacije …), 

• privlačnost okolja za zaposlene (prostočasne dejavnosti, zdravo okolje, dostopnost storitev …). 
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METODOLOGIJA 
IN NABOR PODATKOV 

V okviru izdelave analize so bili pregledani in ocenjeni obstoječi ter predlagani 
novi kazalniki za ugotavljanje primernosti razvoja poslovnih območij. Kazalniki so 
usmerjeni predvsem za namene opredelitve prioritetne poslovne cone na lokalni 
ravni, deloma tudi regionalni in nacionalni ravni. 

 

V prvi  fazi projekta Innovative Location je bil priprav- 
ljen priročnik za razvoj, management in promocijo 
lokacij. Priročnik ponuja več metod za obdelavo in 
primerjavo lokacij. V analizi smo smiselno povzeli 3: 

 

Izbrani so kazalniki, njihovi podatkovni viri ter točk- 
ovna opredelitev njihovih vplivov na privlačnost po- 
samezne poslovne cone z namenom zagotavljanja 
učinkovitejšega umeščanja poslovnih con v prostor, 
bolj preglednega komuniciranja z javnostmi, boljše 
priprave politik razvoja posameznih območij ter nji- 
hovega spremljanja in vrednotenja. 

Na podlagi koncepta baze podatkov je izdelan popi- 
sni list za cone (info kartica), ki bo vseboval osnov- 
ne podatke o coni, njeni komunalni opremljenosti, 
razpoložljivosti in podrobnejših podatkih (prometna 
dostopnost, lastniška struktura). Posamezna cona 
je preko točkovnika posameznih kazalnikov točkov- 
no opredeljena, kar omogoča hitro primerjavo med 
posameznimi lokacijami. Prav tako je za posamezno 
poslovno cono opredeljena osnovna analiza pred- 
nosti in slabosti posamezne lokacije. 

Za vsako občino in mikrolokacijo smo zbrali 25 oz. 
29 parametrov, ki opisujejo lastnosti in so pomemb- 
ni pri ocenjevanju privlačnosti lokacij za investicije. 
Za analizo primerjave s točkovanjem smo uporabili 
parametre, ki imajo znaten vpliv na privlačnost, so 
iz dovolj zanesljivih virov in se posredno ne pojavlja- 
jo v drugih parametrih. Točkovanje je sorazmerno s 
pomembnostjo posameznega parametra in poveza- 
nostjo z drugimi parametri. Število točk posamezne 
lokacije je seštevek točk mezo- oz. občinske lokacije 
in mikrolokacije. Ker več točk ne pomeni nujno abso- 
lutno boljše lokacije za vse dejavnosti, smo v prilogi 
dodali še info kartice, kjer so parametri podani opisno 
ter je podana sodba o prednostih, slabostih in primer- 
nosti za posamezno dejavnost ali investitorja. 

Statistične podatke smo pridobili iz javno dostopnih 
uradnih evidenc zbiranja podatkov, kot so Statistični 
urad RS (SURS), Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) in 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne eviden- 
ce in storitve (AJPES). Statistični podatki se nanašajo 
na enotno leto 2018, saj je to zadnje aktualno leto, za 
katero je bilo možno pridobiti podatke za vse izbrane 
kriterije. 

Lokacijske podatke smo pridobili od posameznih ob- 
čin s pomočjo aplikacij »P.cone« (posamezni fizični 
podatki), Google Maps (določitev oddaljenosti v kilo- 
metrih in minutah do pomembnih logističnih in tran- 
sportnih poti) in virtualnega ogleda lokacij s pomočjo 
aplikacije (topografske značilnosti, predvsem relief). 

Analiza nepremičninskega trga zavzema podatke, 
pridobljene iz evidence trga nepremičnin (ETN) s po- 
močjo aplikacije Trgoskop. Pregledane so bile tudi ak- 
tualne ponudbe na prostem trgu s pomočjo spletnega 
nepremičninskega portala nepremicnine.net. 

• Za nivo regije smo uporabili analizo SWOT ter 
opisno (tabelarično) primerjalno analizo med 
regijami v projektu. 

• Za nivo občin in nivo mikrolokacij pa smo 
pripravili primerjalno analizo z točkovanjem 
parametrov in kompetenčni zemljevid. 
Opravljena je bila tudi analiza nepremičnin- 
skega trga zazidljivih zemljišč za posamezno 
občino. 

• Za nivo mikrolokacij so pripravljene še 
identifikacijske kartice z najpomembnejši- 
mi parametri, prednostmi in slabostmi ter 
komentarjem primernosti. 
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Demografska in socialna slika regije 
 

Gorenjska statistična regija je ena od 12 statističnih 
regij Slovenije, ki leži na severozahodnem delu Slove- 
nije in se razprostira na površini 2.137 km2, kar pred- 
stavlja približno 10,5 % površine Slovenije. Gorenjska 
je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. 
Razgibano površje zaznamujejo visoke gore, med ka- 
terimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva. Naravno- 
geografsko 70 % Gorenjske predstavlja gorski svet, 
le 30 % leži v dolinsko-ravninskem delu osrednje 
Slovenije. Kar 40 % regije se nahaja nad 1.000 metri 
nadmorske višine, 65 % Gorenjske pokrivajo gozdo- 
vi, prek 45 % regije pa obsegajo varovana območja 
narave, ki vključujejo območja Natura 2000. Regijo 
sestavlja 18 občin, med njimi ima ena status mestne 
občine (Mestna občina Kranj). V gorenjski statistični 
regiji je leta 2018 živelo približno 10 % prebivalcev Slo- 
venije. Povprečna gostota prebivalstva v regiji znaša 
95,3 prebivalca/km2, kar predstavlja malenkost nižjo 
poseljenost od slovenskega povprečja (102,0 prebi- 
valca/km2). Poseljenost v regiji je izjemno nekohe- 

rentna, večina poselitve je zgoščena vzdolž dolin in 
po ravninah rečnih nanosov reke Save. Regija obsega 
tudi del Julijskih Alp in del Karavank, kjer je zaradi 
goratosti poseljenost izjemno nizka. Zaradi naravnih 
danosti je regija izjemno turistično razvita in ima naj- 
več turističnih kapacitet v primerjavi z drugimi regi- 
jami Slovenije. 

Na Gorenjskem je bila stopnja registrirane brezpo- 
selnosti konec leta 2018 5,4-%, medtem ko je bila v 
Sloveniji 8,2-%. Gorenjska ima med vsemi regijami 
najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. V tej regiji je 
leta 2018 delovalo nekaj več kot 20.000 podjetij. V njih 
je delalo približno 77.000 oseb. Povprečna mesečna 
neto plača leta 2018 je v tej regiji znašala 1.091 EUR, 
kar je bilo za malenkost manj od slovenskega pov- 
prečja. BDP na prebivalca te regije je leta 2018 znašal 
19.833 EUR, kar je bilo manj od slovenskega povpre- 
čja. (SURS, 2018) 

 

 



 

 

11 

 
 

STATISTIČNI Tabela: Statistični podatki (vir: SURS, 2018) 

PODATKI ZA 
LETO 2018 

 
 

SLOVENIJA 

GORENJSKA 
STATISTIČNA 
REGIJA 

Površina v km2
 20.273,0 2.137,0 

Število prebivalcev 2.066.880 203.636 

Rast prebivalstva 2008 – 2018 2,0% 1,2% 

Delež prebivalstva do 50 let 60,3% 61,0% 

Gostota naseljenosti 102,0 95,3 

Povprečna starost prebivalcev 43,2 42,8 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 780.203 67.000 

Število zaposlenih in samozaposlenih (po delovnem mestu) 872.772 76.223 

Stopnja registrirane brezposelnosti 8,2% 5,4% 

Stopnja delovne aktivnosti 64,5% 68,0% 

Indeks delovne migracije  85,9% 

Delo v bližini prebivališča  72,9% 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.105 1.091 

Mesečna povprečna bruto plača/ razmerje do povprečja (SLO)  -0,5% 

BDP na prebivalca (EUR/leto) 22.083 19.833 

Rast BDP 2008 – 2018 15,06% 19,92% 

Število podjetij 2018 200.174 20.092 

Rast števila podjetij 2008 - 2018 23,8% 27,7% 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 117.040.613 8.405.345 
 

Prebivalci na Gorenjskem so podobni svojim rojakom 
po državi. V precejšnji meri so celo najbolj stereoti- 
pni. Prosti čas preživljajo na prostem, bodisi z ureja- 
njem okolice hiše ali športom v naravi … Pohodništvo, 
kolesarjenje in smučanje so skoraj del vsakdana. Pri- 
ložnosti za to je seveda veliko, saj so priljubljene iz- 
letniške točke zlahka dostopne. Prebivalci te regije so 
splošno zadovoljstvo z življenjem v letu 2018 ocenili s 
povprečno oceno 7,6 (od 10) in se tako uvrstili med na 
splošno najbolj zadovoljne. 

Ne glede na industrijsko preteklost in deloma seda- 
njost je bivanjski standard zelo visok. K temu prispe- 
vajo: čista narava, dostop do pitne vode, kakovost 
zraka na zavidljivo visokem nivoju in sorazmerno 
redka poseljenost (v sicer strnjenih naseljih). Narav- 
ne znamenitosti so v večini primerov brezplačne ali 
cenovno dostopne. 

Sorazmerna bližina glavnega mesta, ki ima obsežno 
družbeno in kulturno infrastrukturo, daje predvsem 
prebivalcem v južnem delu regije ter prebivalcem 

vzdolž glavnega prometnega koridorja dober dostop 
tudi do razvedrila, izobraževanja, kulturnih vsebin in 
drugih storitev. 

Gorenjska ima precej mest z dolgo tradicijo, ki po- 
večini izhaja iz poznega srednjega veka. V mestih in 
trgih obstajajo kulturne in turistične institucije. Kljub 
temu se zdi, da je povpraševanje po tovrstni ponudbi 
sorazmerno nizko in je vezano predvsem na turiste, 
šolsko mladino ter s tem povezane praznike (Prešer- 
nov dan, šuštarska nedelja itd.). Razlogov za to je več: 
sorazmerna majhnost, marginalizacija meščanstva 
po 2. svetovni vojni, začetek potrošniške kulture z ra- 
zvojem trgovsko-razvedrilnih kompleksov na mestnih 
obrobjih. Dobro obiskane so predvsem množične 
brezplačne prireditve. 

Dostop do osnovnih storitev (javne uprave, pošte, 
banke, trgovin, vseživljenjskega učenja, športne, kul- 
turne in drugih, za kakovost življenja pomembnih sto- 
ritev ...) je dober v urbanih območjih, na podeželju pa 
se storitve v določeni meri ukinjajo. 



 

 

12 

 

Zdravstvo 

Področje zdravstva in sociale – na območju so Osnov- 
no zdravstvo Gorenjske in tri bolnišnice (Splošna bol- 
nišnica Jesenice z urgentnim centrom, Bolnišnica 
za ginekologijo in porodništvo v Kranju in Univerzi- 
tetna klinika za pljučne bolezni in alergijo na Golni- 
ku) -, kar zagotavlja dokaj dobro zdravstveno oskrbo 
prebivalstva. Zaradi centralizacije mreže zdravstva 
in uvajanja specializacije v zdravstvu pa se preneka- 
tera območja spopadajo z ukinjanjem vsakodnevne 
prisotnosti zdravnikov družinske medicine, marsik- 
je beležijo tudi pomanjkanje specializiranega kadra 
in sodobnih tehnologij. Domovi za starejše, ki so v 
večjih naselitvenih centrih (v Kranju, na Jesenicah, 
v Preddvoru, Naklem, Radovljici, Tržiču, Srednji vasi 
v Bohinju, Kranjski Gori in Cerkljah na Gorenjskem), 
ne morejo zadostiti vse večjim potrebam starostni- 
kov po pomoči na domu in kvalitetnih skupnostnih 
storitvah. 

Šolstvo 

Tradicija šolstva je v gorenjski regiji med daljšimi v 
državi, čeprav nima samostojne univerze. V regiji je 
13 srednjih šol in 5 visokošolskih ustanov. Dve fakul- 
teti delujeta pod okriljem Univerze v Mariboru, ena 
fakulteta pa je zasebna in deluje pod mednarodnim 
okriljem. Glavno gravitacijsko območje univerzite- 
tnega izobraževanja je Univerza v Ljubljani. Srednje 
šole v gorenjski regiji so leta 2018, ko je osnovno šolo 
zaključevalo 1.913 učencev, ponujale 2.432 razpisa- 
nih mest. Za nadaljevanje izobraževanja po konča- 
nem programu srednjega poklicnega izobraževanja 
v programih poklicno-tehniškega izobraževanja 
pa je bilo na voljo 336 vpisnih mest, za maturitetni 
tečaj 60 mest in za poklicne tečaje 34 mest. (Go- 
renjski glas, 2019; http://www.gorenjskiglas.si/arti- 
cle/20190213/C/190219926/April ) 

V regiji deluje tudi subjekt inovativnega okolja (SIO). 
Podjetniški inkubator Kovačnica v Kranju (Vir: apli- 
kacija P.cone). 

 
 

 

 
 

SREDNJE ŠOLE VISOKOŠOLSKE USTANOVE 

Biotehniški center Naklo Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo 

Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj Visoka poslovna šola Bled 

Gimnazija Jesenice Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 

Gimnazija Kranj Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice 

Gimnazija Škofja Loka Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 

Srednja šola Jesenice  

Šolski center Kranj 

Srednja ekonomska storitvena in gradbena šola, 

Srednja tehniška šola 

Strokovna gimnazija 

Šolski center Škofja Loka 

Srednja šola za lesarstvo 

Srednja šola za strojništvo 

 

                                                                           Tabela: Seznam srednjih šol in visokošolskih ustanov v gorenjski regiji 

http://www.gorenjskiglas.si/arti-
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Gospodarstvo 
Gorenjska ima tradicijo rudarstva s konca srednjega 
veka. V 18. stoletju se razmahne metalurgija, tek- 
stilna industrija, usnjarstvo. Velik pospešek gospo- 
darstvu da železnica na sredini 19. stoletja ter nekaj 
desetletij kasneje gradnja hidroelektrarn. To privabi 
češke investicije v 30-ih letih 20. stoletja, in Gorenj- 
ska postane ena najbolj razvitih industrijskih regij 
v takratni Jugoslaviji. Začetek 90-ih let prejšnjega 
stoletja prinese izgubo trgov ter propad nekaterih 
tradicionalnih industrij (tekstil, obutev). 

Velika državna podjetja se preoblikujejo, razkosajo in 
prodajo ter v naslednjem desetletju že prinašajo po- 
memben delež zaposlitev. Pomemben je tudi vzpon 
malega gospodarstva, ki najde pogoje za razvoj. 
Gorenjska je imela prednost bližine meje z Avstrijo, 
kamor se je deloma stekal kapital v poznih osemde- 
setih, obenem pa je bila izkušnja kapitalizma v nepo- 

 
 

 
sredni bližini. Bistveno se je povečala pomembnost 
logistike in trgovine, ki predstavlja že 25 % vseh pri- 
hodkov. V zadnjem desetletju pa izjemno rast beleži 
turizem, ki je - do zastoja zaradi restrikcij epidemije 
koronavirusa v začetku leta 2020 - dosegal rast v 
dvomestnih številkah. 

Gospodarstvo Gorenjske je povečini vitalno, dobra 
prometna povezanost in bližina Ljubljane pa pome- 
nita, da se gospodarski tokovi precej prepletajo. Še 
posebej v južnem delu je veliko dnevnih migracij v 
Ljubljano (cca 20 % delovno aktivnega prebivalstva). 
Gorenjska regija je med letoma 2013 in 2018 izbolj- 
šala prodajo za 39 odstotkov in ustvarila nekaj več 
kot 7.448 novih delovnih mest. Slednje dejstvo jo s 
24-odstotno rastjo uvršča takoj za dolenjsko-posa- 
vsko regijo, ki je bila še za odstotek boljša. (vir: Dnev- 
nik, Gazela, 2019) 
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                                                                           Graf: Novo ustvarjena delovna mesta 2013–2018 (vir: Dnevnik, Gazela, 2019) 
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Najpogosteje uporabljen kazalnik za ugotavljanje 
razvitosti regij je BDP na prebivalca. In če je izražen 
v standardih kupne moči (SKM) na prebivalca, omo- 
goča tudi mednarodne primerjave regij (vir: UMAR). 
Gorenjska po razvitosti zaostaja za slovenskim pov- 
prečjem in povprečjem EU (leta 2010 dosega 69,4 % 
BDP-ja EU-27, merjeno v SKM na prebivalca) in ima 
več kot 1,5-krat nižji BDP od sosednjih italijanskih in 
avstrijskih regij. Znotraj kohezijske regije zahodna 
Slovenija je Gorenjska daleč najmanj razvita regija, 
njen BDP na prebivalca je enak povprečju za vzhodno 

Slovenijo. Ne gre prezreti, da je razvojni položaj kar 
štirih regij, to so jugovzhodna Slovenija (Novo mes- 
to), savinjska regija (Celje), spodnjeposavska (Bre- 
žice) in podravska (Maribor), ki so uvrščene v manj 
razvito vzhodno kohezijsko regijo, po BDP-ju višji od 
gorenjskega (vir: Eurostat, Regional Statistics). 
Pri oceni uspešnosti poslovanja 5.607 registriranih 
gospodarskih družb gorenjske regije v letu 2018 lah- 
ko ugotovimo, da so bile uspešne, saj so povečale 
obseg poslovanja in poslovno leto zaključile z neto 
čistim dobičkom.

 

ŠTEVILO DRUŽB 

5.607 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

(na podlagi delovnih ur) 

45.873 

POVPREČNA PLAČA 

NA ZAPOSLENEGA 

1.686 EUR 

 

   

- 27 + 2.845 + 59 

 
PRIHODKI 

7.212 mio EUR 
 

+ 9% 

PRIHODKI NA 

TUJEM TRGU 

3.422 mio EUR 
 

+ 9% 

 
ODHODKI 

6.824 mio EUR 
 

+ 10% 

 
 

 

NETO DODANA 

VREDNOST 

1.963 mio EUR 

NETO DODANA VREDNOST 

NA ZAPOSLENEGA 

42.801 mio EUR 

 
NETO ČISTI DOBIČEK 

324 mio EUR 

 

 
 

  

+ 8% + 1% - 4% 
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AJPES, Izpostavi Kranj, je podatke iz letnih poročil za 
leto 2018 predložilo tudi 5.727 samostojnih podjetni- 
kov, med njimi je 41 takih, ki zaposlujejo od 10 do 49 
delavcev. Gorenjski podjetniki so ustvarili 513 milijo- 
nov evrov prihodkov, ti pa so bili za 12 % višji kot leta 
2017; zaposlovali so 3.725 delavcev, za 8 % več kot 
leta 2017. 

 

Podjetja v regiji 

Gorenjska se kot razvojna regija na ravni NUTS 3 
primerja in konkurira z najuspešnejšimi slovenskimi 
regijami, tako v kohezijski regiji zahodna Slovenija, 
katere sestavni del je, kot z najbolj razvitimi regijami 

v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (savinjsko, jugo- 
vzhodno Slovenijo, spodnjeposavsko in podravsko). 
Poznati moramo tudi dogajanja v sosednjih regijah 
EU na avstrijskem Koroškem (Celovec/Klagenfurt, 
Beljak/Villach, Spodnja Koroška/Unterkärnten) in v 
Furlaniji – Julijski krajini (Videm/Udine) ter v EU na- 
sploh. 

 

Na Gorenjskem še vedno prednjači predelovalna de- 
javnost (52,3 %). Kljub precejšnjemu upadu pomena 
industrije na Gorenjskem je ta še vedno glavna de- 
javnost. Tu gre iskati razlog za podpovprečen BDP na 
zaposlenega. Nato sledita trgovina in logistika. 
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PODJETJE 

LETNI 
PRIHODEK 
(v MIO €) 

 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

 
 
INDUSTRIJA 

 
 

LASTNIŠTVO 

LTH Castings, d.o.o., Škofja Loka 260,3 1.657 Strojna Domače 

Domel, d.o.o., Železniki 140,7 946 Strojna Domače 

Trelleborg Slovenija, d.o.o., Kranj 117,7 811 Gumarska Tuje (Švedska) 

ContiTech Slovenija, d.o.o., Kranj 89,6 327 Gumarska Tuje (Nemčija) 

Iskra Mehanizmi, d.o.o., Kropa 84,7 391 Elektronika Domače 

Filc, d.o.o., Škofja Loka 81,6 313 Tekstilna Domače 

Janus Trade, d.o.o., Kranj 73,3 21 Uvoz blaga Domače 

Elan, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 71,1 623 Šport Tuje (Rusija, Amerika) 

Sportina Bled, d.o.o. 68,3 364 Tekstilna Domače 

Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj 55,0 311 Gradbena Domače 

GG Bled, d.o.o. 48,9 80 Lesna Domače 

Avtohiša Vrtač, d.o.o., Kranj 46,4 66 Prodaja vozil Domače 

Fraport Slovenija, d.o.o., Cerklje 42,1 410 Letališče Tuje (Nemčija) 

DSV Transport, d.o.o., Kranj 41,6 147 Transport Tuje (Danska) 

Bosch Rexroth, d.o.o., Škofja Loka 40,5 286 Razvoj Tuje (Nemčija) 

Tabela: Največja podjetja v regiji (vir: AJPES, 2017) 

Dve največji podjetji v regiji (po letnem prihodku) se ukvarjata s proizvodnjo v strojni industriji (LTH Casting in 
Domel). Sledijo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo v gumarski industriji, elektroindustriji in tekstilni indu- 
striji. Pomembne gospodarske dejavnosti pa so tudi trgovina, logistika, gradbeništvo in gostinstvo. 

 
 

PODROČJA DEJAVNOSTI 
(zneski v tisoč EUR) 

 
DRUŽBE 

 
ZAPOSLENI 

 
PRIHODKI 
SKUPAJ 

 
ČISTI PRIHODKI 
OD PRODAJE 

ČISTI PRIHODKI 
OD PRODAJE NA 

TUJEM RGU 

 
ODHODKI 
SKUPAJ 

 
VREDNOST AKTIVE 
NA DAN 31. 12. 2018 

št. delež št. delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež znesek delež 

A Kmetijstvo in lov, gospodarstvo, ribištvo 41 0,7 % 192 0,4 % 74.859 1,0 % 73.637 1,1 % 49.736 1,5 % 70.273 1,0 % 45.053 0,7 % 

B Rudarstvo 2 0,0 % 4 0,0 % 949 0,0 % 63 0,0 % 0 0,0 % 955 0,0 % 652 0,0 % 

C Predelovalne dejavnosti 911 16, 2 % 22.579 49,2 % 3.485.873 48,3 % 3.385.215 48,5 % 2.526.347 73,8 % 3.283.937 48,1 % 3.000.365 46,1 % 

D Oskrba z električno energijo 64 1,1 % 391 0,9 % 73.973 1,0 % 66.032 0,9 % 209 0,0 % 61.207 0,9 % 295.184 4,5 % 

E Oskrba z vodo, ravn. z odpadki, saniranje okolja 34 0,6 % 713 1,6 % 93.334 1,3 % 91.663 1,3 % 2.928 0,1 % 88.081 1,3 % 88.872 1,4 % 

F Gradbeništvo 587 10,5 % 3.160 6,9 % 332.215 4,6 % 320.841 4,6 % 34.113 1,0 % 321.695 4,7 % 372.218 5,7 % 

G Trgovina, vzdrž. in popravila motornih vozil 1.192 21,3 % 6.174 13,5 % 1.631.153 22,6 % 1.604.598 23,0 % 285.564 8,3 % 1.565.824 22,9 % 928.426 14,3 % 

H Promet in skladiščenje 273 4,9 % 4.147 9,0 % 751.572 10,4 % 730.400 10,5 % 431.882 12,6 % 736.040 10,8 % 554.006 8,5 % 

I Gostinstvo 420 7,5 % 1.830 4,0 % 143.821 2,0 % 142.070 2,0 % 1.914 0,1 % 136.227 2,0 % 157.191 2,4 % 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 292 5,2 % 1.104 2,4 % 116.896 1,6 % 113.356 1,6 % 30.658 0,9 % 101.752 1,5 % 102.073 1,6 % 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 85 1,5 % 346 0,8 % 24.434 0,3 % 17.899 0,3 % 355 0,0 % 19.837 0,3 % 118.439 1,8 % 

L Poslovanje z nepremičninami 191 3,4 % 279 0,6 % 52.341 0,7 % 38.452 0,6 % 966 0,0 % 41.708 0,6 % 291.968 4,5 % 

M Strokovno, znanstvene in tehnične dejavnosti 996 17,8 % 2.010 4,4 % 236.734 3,3 % 209.509 3,0 % 48.178 1,4 % 212.314 3,1 % 346.611 5,9 % 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 176 3,1 % 1.792 3,9 % 97.143 1,3 % 96.315 1,4 % 5.614 0,2 % 95.725 1,4 % 45.105 0,7 % 

O Dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti 
socialne varnosti 

1 0,0 % 183 0,4 % 8.569 0,1 % 4.867 0,1 % 0 0,0 % 8.057 0,1 % 2.775 0,0 % 

P Izobraževanje 82 1,5 % 194 0,4 % 14.515 0,2 % 12.803 0,2 % 1.642 0,0 % 14.406 0,2 % 21.973 0,3 % 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 99 1,8 % 353 0,8 % 36.719 0,5 % 36.418 0,5 % 133 0,0 % 31.032 0,5 % 38.757 0,6 % 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 86 1,5 % 231 0,5 % 25.395 0,4 % 24.526 0,4 % 1.698 0,0 % 25.465 0,4 % 43.647 0,7 % 

S Druge dejavnosti 73 1,3 % 191 0,4 % 10.064 0,1 % 9.895 0,1 % 76 0,0 % 9.766 0,1 % 11.178 0,2 % 

SKUPAJ 5.607 100,0 % 45.873 100,0 % 7.211.589 100,0 % 6.978.559 100,0 % 3.422.212 100 % 6.824.300 100 % 6.504.494 100,0 % 

Tabela: Razvrstitev družb po področjih dejavnosti v letu 2018 (vir: AJPES, 2019) 
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Gospodarska infrastruktura 

Prek Gorenjske potekata X. evropski avtocestni in 
železniški koridor. Avtocesta A2 (pogosto imenovana 
“gorenjska” oziroma “dolenjska avtocesta”, tudi “Iliri- 
ka”) je dolga 175,5 km in poteka v smeri severozahod-- 
jugovzhod od meje z Avstrijo v predoru Karavanke 
preko ljubljanskega AC-križa do meje s Hrvaško na 
Obrežju. Avtocesta A2 je po vsej dolžini štiripasovna 
cesta s fizično ločenima smernima voziščema, z iz- 

jemo odseka od Hrušice do Vrbe. V letu 2020 se bo 
začela izgradnja druge cevi karavanškega predora 
na slovenski strani, ki bo omogočala hitrejši pretok 
vozil. Na avstrijski strani je druga cev že v zaključni 
fazi gradnje. Na Brniku je osrednje slovensko letali- 
šče, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (največ, 1,67 
milijona potnikov je bilo leta 2008, 1,2 milijona pa leta 
2012, (vir: Aerodrom Ljubljana). Prek Gorenjske pote- 
ka 79 km železnice in 3.211 km javnih cest. 
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Infrastruktura v obliki avtoceste, železnice in leta- 
lišča prispeva k prometno ugodni legi Gorenjske in 
njeni sorazmerno dobri dostopnosti (izjema je škofje- 
loško območje ter blejsko-bohinjski kot), kar pomeni 
dobre danosti za gospodarstvo. Narava sodobnega 
gospodarstva posebej favorizira bližino avtoceste 
in glavnega mesta kot sedeža večine podjetij, pred- 
stavništev, izobraževalnih in drugih institucij. Obmo- 

čje vzdolž avtocestnega koridorja zato beleži prihod 
novih gospodarskih podjetij; isto velja za območja, 
ki so blizu prestolnice. Nekatera območja zunaj pa 
se soočajo z zastojem rasti. Kljub vsemu so razda- 
lje sorazmerno majhne, kar olajša dnevne migracije 
zaposlenih in s tem pritisk na odseljevanje. Spodnja 
slika prikazuje povprečni čas z lokacij prebivališča po 
občinah do najbližjega AC- in HC-priključka. 

 
 

 

Priključek na AC 

Avtocesta (AC) 

   Državna meja 

 
 

Povprečni čas z lokacij stavb 

do priključka na AC po občinah (minute) 
 

4,5 - 15 

 
15,1 - 30 

 
30,1 - 45 

 

45,1 - 60 

 

Slika: Povprečni časi za dostop do AC/HC po občinah 

(Vir: Samo Drobne, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 2014) 
 

Uporaba javnega prevoza je nizka predvsem na pode- 
želju, saj so številne linije javnega prometa ukinjene, 
delno se stanje izboljša le v poletni turistični sezoni 
(avtobus hop-on-hop-of, s povezavo Bohinja, Bleda 
in Radovljice), železniška infrastruktura je zastarela. 
Turistična infrastruktura je marsikje še pomanjkljiva. 
V zadnjem petletnem obdobju se je veliko investira- 
lo v trajnostno mobilnost: kolesarske steze, pločniki, 
sprehajalne poti, sistem za souporabo koles, avto- 
mobilov, polnilnic za električna vozila, ekološki javni 
prevoz. 

Kanalizacija in oskrba z vodo v urbanih naseljih je dob- 
ro urejena. Slabše so razmere na podeželskih obmo- 
čjih, predvsem v hribovitih in gorskih predelih, vključ- 
no s TNP-jem. Tu obstajajo številni nerešeni problemi 
zaradi neizgrajenega kanalizacijskega omrežja s čis- 
tilnimi napravami, zastarelih in dotrajanih vodovod- 
nih cevi in nenadzorovanih lokalnih oziroma zasebnih 
vodovodov do samotnih kmetij in zaselkov. Ker se je 

iztekla finančna perspektiva, novih večjih investicij v 
komunalno infrastrukturo ni za pričakovati. 

Pokritost s širokopasovnim internetnim omrežjem je 
v urbanih naseljih dobra, na podeželju pa je precej t.i. 
sivih lis, za katere iščejo rešitve na nivoju države in 
občine. Optično omrežje na nekaterih območjih na 
Gorenjskem je bil sploh prvi v državi za zasebno rabo. 
Gorenjska ima svojega elektrodistributerja, kar na- 
kazuje na tradicijo in pomembnost panoge v prete- 
klosti. Posledično ima zadovoljivo oskrbo z električno 
energijo. Pri tem pa so obnovljivi viri za pridobivanje 
elektrike in/ali toplote vse bolj pomembni (npr. toplo- 
ta zemlje, zraka, sončna energija ...). Za ogrevanje se 
v veliki večini uporabljajo plin in obnovljivi viri. Daljin- 
sko ogrevanje na lesno biomaso kljub obstoju suro- 
vin še ni uveljavljeno (izjema je daljinsko ogrevanje v 
Preddvoru in Kranjski Gori, sistem se vzpostavlja tudi 
v Bohinjski Bistrici). 
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SWOT in primerjalna analiza 
 

  
• Ugodna geostrateška lega (letališče, X. koridor, 

• obmejnost, bližina glavnih EU-trgov), 

• privlačna krajina (TNP, narava, kulturna dedišči- 
na) za bivanje, turizem, 

• naravni viri (gozd, vode ...), 

• tehniška znanja in tradicija (IKT, inovativna me- 
dicina, elektrotehnika, kovinska dejavnost, MIC), 
obstoj razvojnih oddelkov v podjetjih ter njihovo 
že obstoječe povezovanje z raziskovalno dejav- 
nostjo, 

• nekaj globalnih podjetij in tržnih znamk (na pri- 
mer »Slovenske Alpe«, Seaway, Bled, Kranjska 
Gora, TNP, Acroni …), 

• prepoznavne mednarodne prireditve (svetovni 
pokal v smučarskih skokih/poletih v Planici, Po- 
kal Vitranc, svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki, 
svetovno prvenstvo v veslanju na Bledu …), 

• rast prebivalstva, pozitiven naravni prirast, 

• bogata naravna in kulturna dediščina, 

• ohranjanje družinske podjetniške tradicije, 

• bogate izkušnje s čezmejnim in transnacionalnim 

• sodelovanjem, 

• bližina Ljubljane (lahko tudi slabost). 

• Nizka, podpovprečna dodana vrednost, BDP, 

• prenizka inovativnost, premalo razvitih novih 

• proizvodov in storitev, 

• pomanjkanje kadrov za določene poklice, 

• neznanje aktivacije območij brownfield, 

• razdrobljenost in nepovezanost ustanov in po- 
nudbe, 

• v regiji skoraj ni R & R institucij, podjetja malo 
načrtno sodelujejo z raziskovalnimi institucijami, 

• pomanjkanje regijske koordinacije, 

• pomanjkanje zemljiških in finančnih instrumen- 
tov pomoči občin investitorjem, 

• šolski sistem še vedno ne zagotavlja ustrezno 
usposobljenega kadra za podjetja, pri čemer po- 
teka priprava posameznih specializiranih progra- 
mov, ki jih potrebujejo manjša podjetja, 

• nezadostno razvita prometna infrastruktura zu- 
naj glavnega prometnega koridorja AC2, 

• dolgotrajnost pri sprejemanju prostorskih aktov, 

• nezadostna podpora lokalne skupnosti pri izgra- 
dnji gospodarske infrastrukture za namen po- 
slovnih con. 

                       

 

  
• Privlačnost in kakovost bivalnega okolja (dejavnik 

za pritegovanje ustvarjalnih ljudi in investicij), 

• povezovanje med sektorji (tehnološki razvoj – 

• turizem – kmetijstvo – izobraževanje), 

• regionalno povezovanje, 

• lega na stičišču treh držav (priložnost za 

• čezmejne, mednarodne, podjetniške in 

• podporne povezave), 

• nadpovprečno razvita primarna infrastruktura 
(avtocesta, letališče, železnica), 

• podpora zagonskim podjetjem s shemami pod- 
pore, 

• usmerjenost EU v zniževanje CO2, priložnost za 
inovativne proizvode in storitve, 

• Strukturna zaostalost industrije (selitev proizvo- 
dnje – nadaljnja prestrukturiranja …), 

• konkurenca cenejših držav in regij, 

• birokratske ovire in centralizacija odločanja v 

• Ljubljani, 

• poglabljanje družbenih neenakosti, 

• odseljevanje iz slabše dostopnih in manj razvitih 
območij (podeželje), 

• razvojno zaostajanje za Slovenijo in sosednjimi 

• regijami (Ljubljana, avstrijska Koroška, Furlanija 
– Julijska krajina), 

• uvrstitev v kohezijsko regijo zahodna Slovenija 
(na voljo manj razvojnih sredstev EU). 

                                          Tabela: SWOT analiza gorenjske regije (vir: lastni, Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
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V analizi primerjamo 4 regije – partnerje iz Slovenije 
in Avstrije, in sicer gorenjsko in podravsko statistič- 
no regijo v Sloveniji ter Zgornjo Štajersko – vzhod in 
Vzhodno Štajersko v Avstriji. 

Slovenija in Avstrija imata drugačno upravno in te- 
ritorialno delitev. Slovenija pozna zgolj nacionalni 
ter lokalni nivo. Avstrija pozna nacionalni, regionalni 
(Bundesland), okrožni (Bezirk) in občinski nivo. Ne 
statistične regije ne okrožja nimajo izvoljenih pred- 
stavnikov. Okrožja imajo administrativne naloge, pri- 
merljive z upravnimi enotami. 

V podravski statistični regiji je leta 2018 živelo 324 ti- 
soč prebivalcev, v gorenjski regiji 203 tisoč, v Zgornji 
Štajerski -- vzhod 160 tisoč ter v Vzhodni Štajerski 180 
tisoč prebivalcev. Gorenjske občine so v povprečju z 
največ prebivalci in z največ mestnega značaja. Raz- 
like v prihodkih zaposlenih so različne za faktor 2: 
Podravje 17 tisoč, Gorenjska 20, Vzhodna Štajerska 30 
in Zgornja Štajerska -- vzhod 38 tisoč EUR. Stopnja 
univerzitetne izobrazbe je v slovenskih občinah višja. 
Stopnja nezaposlenosti je v gorenjski regiji dobrih 5 
%, v podravski dobrih 8 %, medtem ko je v obeh av- 
strijskih regijah manj kot 4 %. Zdi se, da so visokošol- 
ski programi bolj usmerjeni k servisiranju lokalnega 
oz. regijskega gospodarstva (npr. občina Kapfenberg 
ima podružnico tehnične univerze iz Gradca z labora- 
torijem za preučevanje materialov, ki sodeluje z lokal- 
no industrijo). 

Glede managementa lokacij so v obeh okrožjih in na 
splošno v Avstriji precej naprednejši. Občine, ki so 
sorazmerno majhne, ustanavljajo tako imenovane 
poslovne regije, ki vključujejo več občin. Občine imajo 
na voljo mehanizme, da sovlagajo na teritoriju sosed- 
nje občine in od vlaganj v poslovne cone teh območij 
prejemajo tudi koristi. Poslovna regija ima zaposlene, 
ki aktivno skrbijo za privabljanje investicij. Aktivno 
iščejo investitorje vzdolž potencialne dobavne verige 
podjetij. Tega v Sloveniji za zdaj še ni. Zametki ma- 
nagementa lokacij se pri nas kažejo v Mestni občini 
Kranj, ki ima zaposleno osebo za ta namen. 

Med projektom smo spoznali še nekatere lastnosti 
avstrijske ureditve. Občine lahko razpolagajo in prido- 
bivajo kmetijska zemljišča. Občine in poslovne regije 
imajo precej več manevrskega prostora pri zemljiških 
politikah (pri nas, prostorska politika). Lahko subven- 
cionirajo komunalno opremo in povečajo zemljiški 
davek (pri nas, komunalni prispevek), da financirajo 
prihod investitorjev. 

 
POPULACIJA SLOVENIJA GORENJSKA 

REGIJA 
PODRAVSKA 

REGIJA 
AVSTRIJA ZGORNJA 

ŠTAJERSKA - 
VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Število prebivalcev 2018 (A 2019) 2.066.880 203.636 321.960 8.858.775 159.044 180.965 

Število prebivalcev 2008 (A 2009) 2.025.866 201.254 320.873 8.335.003 167.173 177.792 

Rast prebivalstva 2008/2019 (A 2009/2019) 1,98 % 1,17 % 0,34 % 6,0% -5,00 % 2,00 % 

 

 
IZOBRAŽENOST DELOVNE SILE SLOVENIJA GORENJSKA 

REGIJA 
PODRAVSKA 

REGIJA 
AVSTRIJA ZGORNJA 

ŠTAJERSKA - 
VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Osnovnošolska izobrazba ali manj 2018 (A 2017) 9,30 % 10,51 % 7,77 % 17,70 % 15,30 % 14,40 % 

Vajeniške organizacije (A 2017) X X X 33,70 % 41,60 % 44,00 % 

Srednješolska izobrazba 2018 (A 2017) 56,15 % 55,92 % 60,90 % 31,70 % 32,40 % 32,50 % 

Višješolska, visokošol. izobrazba 2018 (A 2017) 34,56 % 34,79 % 31,33 % 16,90 % 10,70 % 9,10 % 
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STRUKTURA DELOVNE SILE SLOVENIJA GORENJSKA 
REGIJA 

PODRAVSKA 
REGIJA 

AVSTRIJA ZGORNJA 
ŠTAJERSKA - 

VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Število zaposlenih in samozaposlenih glede na 
lokacijo delovnega mesta, 2018 (A 2017) 

887.170 77.543 124.298 4.171.648 69.927 77.484 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 3,15 % 2,76 % 3,86 % 3,40 % 3,90 % 9,60 % 

B Rudarstvo 0,27 % z. p. 0,01 % 0,20 % 0,80 % 0,30 % 

C Predelovalne dejavnosti 23,38 % 33,05 % 24,02 % 14,60 % 27,00 % 22,20 % 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 0,88 % 0,58 % 1,02 % 0,60 % 0,90 % 0,40 % 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja 

1,09 % 1,05 % 1,33 % 0,50 % 0,80 % 0,80 % 

F Gradbeništvo 6,79 % 6,85 % 7,45 % 7,10 % 6,50 % 10,80 % 

G Trgovina, vzdrž. in popravila motornih vozil 12,78 % 12,03 % 11,91 % 15,30 % 13,00 % 15,20 % 

H Promet in skladiščenje 6,09 % 7,16 % 5,26 % 4,80 % 4,80 % 3,20 % 

I Gostinstvo 4,17 % 5,13 % 3,97 % 5,80 % 4,70 % 6,40 % 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3,11 % 2,17 % 2,22 % 2,80 % 0,90 % 0,80 % 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2,35 % 1,71 % 2,25 % 3,00 % 1,70 % 2,00 % 

L Poslovanje z nepremičninami 0,75 % 0,47 % 0,48 % 1,90 % 1,10 % 1,10 % 

M Strokovne, znanstv. in tehnične dejavnosti 6,32 % 4,96 % 5,19 % 6,40 % 4,60 % 4,30 % 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 4,30 % 1,54 % 6,05 % 5,70 % 2,10 % 2,40 % 

O Dejavnosti javne uprave in obrambe, obve 
zne socialne varnosti 

5,51 % 3,01 % 3,81 % 7,60 % 5,10 % 3,50 % 

P Izobraževanje 8,21 % 8,00 % 8,83 % 6,70 % 6,50 % 5,30 % 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 7,21 % 6,01 % 8,95 % 9,30 % 12,20 % 7,70 % 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti 

1,80 % 1,86 % 1,60 % 1,50 % 0,80 % 0,90 % 

S Druge dejavnosti 1,77 % 1,60 % 1,69 % 2,80 % 2,10 % 2,70 % 

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 
hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo 

0,08 % z. p. 0,09 % 0,20 % 0,40 % 0,30 % 

U Aktivnosti zamejskih organizacij X X X 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

 
EKONOMSKI KAZALNIKI SLOVENIJA GORENJSKA 

REGIJA 
PODRAVSKA 

REGIJA 
AVSTRIJA ZGORNJA 

ŠTAJERSKA - 
VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

DBDP na prebivalca 2018 (€) (A 2017) 22.083,00 19.833,00 17.838,00  38.500,00 30.700,00 

BDP na prebivalca 2008 (€) (A 2007) 18.757,00 15.883,00 15.697,00  31.000,00 22.700,00 

Rast BDP-ja 2008/2018 (A 2007/2017) 15,06 % 19,92 % 12,00 %  24,19 % 35,24 % 

Stopnja registrirane brezposelnosti dec. 2018 
(A avg2017) 

8,20 % 5,40 % 10,00 % 4,50 % 4,00 % 2,40 % 

Letna povpr. bruto plača (€/zaposl.) (A 2017) 20.545,32 20.080,08 18.531,36  47.876,34 43.647,36 

Letna povpr. neto plača (€/zaposl.) (A 2017) 13.263,12 13.096,56 12.175,68  33.038,88 30.372,25 
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DNEVNE DELOVNE MIGRACIJE SLOVENIJA GORENJSKA 
REGIJA 

PODRAVSKA 
REGIJA 

AVSTRIJA ZGORNJA 
ŠTAJERSKA - 

VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Delež zaposlenih z delovno migracijo do 60 
min od doma (A 2017) 

X X X 7,00 % 10,70 % 10,90 % 

Indeks delovne migracije 2018 X 0,86 0,97    

Delo v bližini prebivališča 2018 X 72,90 % 84,00 %    

 
ŠOLSTVO SLOVENIJA GORENJSKA 

REGIJA 
PODRAVSKA 

REGIJA 
AVSTRIJA ZGORNJA 

ŠTAJERSKA - 
VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Število vajencev X X X 106.290 2.081 2.568 

Srednje in višje poklicne šole 181 13 31    

Število dijakov 2018/19 73.110 7.458 10.618 188.573 3.559 3.240 

Fakultete in visoke šole/število študentov 
2018/19 

105/75.991 7/7.199 8/10.075 X 2/- 2/ 

Kompetence X Zdravstvo, 
turizem, 
gradbe- 
ništvo, 
organiza- 
cijske vede, 
logistika 

Ekonomske 
vede, elek- 
trotehnika, 
računal- 
ništvo, 
informatika, 
energetika, 
gradbe- 
ništvo, 
prometno 
inženirstvo, 
arhitektura, 
kemijska 
tehnologija, 
biosistem- 
ske vede, 
logistika, 
naravoslov- 
ne vede, 
organiza- 
cijske vede, 
strojništvo, 
turizem, var- 
nostne vede, 
zdravstvo, 
filozofija, 
medicina, 
pedagogika, 
pravo 

X X Predelava 
kovin, 
predelava 
hrane 

 
UPRAVLJANJE LOKACIJ SLOVENIJA GORENJSKA 

REGIJA 
PODRAVSKA 

REGIJA 
AVSTRIJA ZGORNJA 

ŠTAJERSKA - 
VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Zaposlitve na področju upravljanja con X X X  3/polni delovni 
čas 

2/polni 
delovni čas 

Prosta zemljišča za poslovno-industrijske 
cone (m2) 

X X X 80.190.000 9.931.401 11.425.200 
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INFRASTRUKTURA IN NARAVNI VIRI SLOVENIJA GORENJSKA 
REGIJA 

PODRAVSKA 
REGIJA 

AVSTRIJA ZGORNJA 
ŠTAJERSKA - 

VZHOD 

VZHODNA 
ŠTAJERSKA 

Avtocesta/hitra cesta da da da da  da 

Železnica da da da da  da 

Električno omrežje da da da da  da 

Vodovodno omrežje da da da da  da 

Lesne zaloge da da da da  da 

Geotermalna energija da ne da da  da 

Rudnine da X X da  da 

Naravni plin da ne da da  da 

Širokopasovni internet da da da da  da 
 

Tabela: Primerjalna tabela Slovenija/Avstrija 
X … ni podatka, z. p. … zaupen podatek 
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ANALIZA MIKROLOKACIJE – 
OBČINE IN POSLOVNE CONE 

 

OBČINA JESENICE 
 

Občina Jesenice se nahaja med Karavankami in Mežaklo. Večina poselitve 
in dejavnosti pa je skoncentrirane ob reki Savi v Zgornjesavski dolini. 
Fužinarstvo na območju Občine Jesenice v drugi polovici 18. stoletja doživi 
hiter razvoj, ki pa zaradi zastarelosti v naslednjem stoletju potrebuje nove 
investicije. Te so se zgodile z ustanovitvijo KID-a, ki je konec 19. stoletja 
konsolidiral gorenjske metalurške obrate ter uvedel nove tehniške inovacije. 
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Splošni opis in gospodarstvo 
Jesenice so bile industrijsko naj- 
bolj razvit kraj na Gorenjskem do 
sredine 30-ih let 20. stoletja. Go- 
renjska železniška proga je mestu 
dala nov zagon, prebivalstvo se je 
priseljevalo iz regije ter drugih kra- 
jev cesarstva. V tem času Jeseni- 
ce dobivajo podobo mesta s kultu- 
ro, šolstvom, lokalno upravo itd. 

Tudi danes je najpomembnejša 
dejavnost kovinska industrija, 
vendar v manjšem obsegu kot v 

času Jugoslavije. Pomembne go- 
spodarske panoge so še trgovina, 
logistika in gradbeništvo. Izobraz- 
bena struktura kaže na podpov- 
prečni delež visoko izobraženih 
ljudi in na neustrezno izobrazbo za 
potrebe lokalnega gospodarstva. 

Povprečna cena stavbnega zem- 
ljišča je na Jesenicah znašala 39 
€/m2, kar je pod slovenskim pov- 
prečjem. (Lastna analiza izvedenih 
poslov  na  kupoprodajnem trgu 

2010--2020 s stavbnimi zemljišči 
velikosti nad 1.000 m2; vir: Eviden- 
ca trga nepremičnin ETN;) 

Povprečna mesečna najemnina za 
industrijske prostore z mediano 
leta izgradnje 1960 (skladišča, hale 
…) je znašala 2,5 €/m2. (Lastna 
analiza 34 evidentiranih izvedenih 
poslov na najemnem trgu indu- 
strijskih nepremičnin v obdobju 
2015--2020; Vir: Evidenca trga ne- 
premičnin ETN;) 

 
 

STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2018 SLOVENIJA OBČINA JESENICE 

Površina v km2
 20.273,0 75,8 

Število prebivalcev 2.066.880 20.759 

Rast prebivalstva 2008–2018 2,0 % -5,4 % 

Delež prebivalstva do 50 let 60,3 % 56,7 % 

Gostota naseljenosti 102,0 273,9 

Povprečna starost prebivalcev 43,2 43,9 

Število naselij  13 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 780.203 6.438 

Število zaposlenih in samozaposlenih (po delovnem mestu) 887.170 6.971 

Stopnja registrirane brezposelnosti 8,2 % 6,1 % 

Stopnja delovne aktivnosti 64,5 % 64,6 % 

Indeks delovne migracije  0,78 

Delo v bližini prebivališča  47,5 % 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.105 1.109 

Mesečna povprečna bruto plača, razmerje do povprečja (SLO)  1,6 % 

Število podjetij 2018 200.174 1.254 

Rast števila podjetij 2008–2018 23,8 % 8,2 % 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 117.040.613 956.396 

Število poslovnih con  11 

Površina vseh poslovnih con (ha)  165,45 

Površina prostih površin v poslovnih conah (ha)  46,30 

Povprečna cena stavbnega zemljišča (€/m2) 2010--2019 56 39 
 

                                                                                                                  Tabela: Statistični podatki (vir: SURS, 2018) 
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Kmetijstvo 

Kmetijstvo zaradi malo obdelovalne zemlje ni razvito. 
Pretežno se naslanja na pridelavo mleka ter gospo- 
darjenje z lesom. 

 

Turizem 

Turizem je slabše razvit, saj se je v preteklosti razvoj 
osredotočal na težko industrijo. Se pa zaradi cenovne 
dostopnosti in dobre prometne povezanosti z zgor- 
njegorenjskimi turističnimi kraji razvija oddajanje 
sob. 

 

Panoge: 
• težka industrija (jeklo in jekleni izdelki), 
• predelovalna industrija, 
• gradbeništvo, 
• trgovina, 
• storitvene dejavnosti. 

 

Institucije: 
• OŠ – cca 1.680 otrok, 
• 1 OŠ s prilagojenim programom – cca 42 otrok, 
• 1 vrtec – cca 660 otrok, 
• 1 ljudska univerza, 
• 1 glasbena šola – cca 460 otrok, 

• 1 gimnazija – cca 400 otrok, 
• 1 srednja šola – cca 690 otrok, 
• 1 fakulteta za zdravstvo, 
• 1 knjižnica, 
• 1 muzej, 
• 1 splošna bolnišnica, 
• 1 gledališče in kino, 

• večji športni objekti (Športna dvorana Podme- 
žakla, bazen, kegljišče, balinišče, smučišče Špa- 
nov vrh, sankaška proga v Savskih jamah, teniška 
igrišča, nogometno igrišče), 

• regionalna razvojna agencija, 
• območna obrtno podjetniška zbornica, 
• okrajno sodišče, 
• upravna enota. 

 

Kakovost življenja 

Občina Jesenice je mesto in upravno središče z bol- 
nišnico, trgovinami ter razvedrilom (kino, gostinski 
program). V bližini so vzpetine za rekreacijo ter go- 
renjska turistična središča z dobro turistično ponud- 
bo. Stanovanja so med bolj dostopnimi v regiji. Slaba 
plat so manj atraktivna zimska osončenost in deloma 
degradirana industrijska območja. 

 
 

 

Strategija 
Občina ima noveliran razvojni program do leta 2025. V preteklem obdobju so Jesenice uspešno zapolnile ob- 
močja brownfield z manjšimi agilnimi podjetji. V metalurški industriji se razvijajo dejavnosti, ki imajo višjo do- 
dano vrednost. Občina si želi večjo vlogo kot motivator in povezovalec različnih dejavnosti v mestu. Želi si 
izkoristiti naravne in grajene ter človeške vire za ustvarjanje ljudem in gospodarstvu prijaznega okolja. 

 

Cilji občine: 
• izboljšanje poslovnega okolja, 
• razvoj podjetništva – MSP, 
• zmanjšanje števila brezposelnih, 
• dvig izobrazbene strukture, 
• dvig kakovosti življenja, 
• dvig kakovosti socialne in zdravstvene oskrbe, 
• sodobna infrastruktura, 
• zmanjševanje stopnje energetske odvisnosti, 
• ohranjanje podeželja in razvoj turizma, 
• dvig stopnje lokalne samooskrbe. 

(vir: www.skupnostobčin.si) 
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Poslovne cone v občini 
Občina ima 11 poslovno-gospodarskih in industrijskih con v skupni površini 165 ha, prostih površin je cca 46 ha. 
Možnosti širitev con praktično ni, saj so vse cone utesnjene v ozki dolini med reko Savo, avtocesto in naseljem 
Jesenice, ki potekajo vzdolž doline. Delujočih je 5 con, delno delujočih je 5 con, 1 cona je še nepozidana (po- 
slovna cona »Nad jeklarno«). 

 

POSLOVNA CONA VELIKOST (ha) NEZASEDENO ZEMLJIŠČE (ha) 

Acroni (KOB 7) 52,36 5,24 

Črna vas (BLD 4) 4,35 1,09 

Nad jeklarno II (KOB 9) 2,32 2,09 

Ob Savi (JES 36 in JES 37) 5,30 0,00 

Plavški travnik I (JES 40) 15,12 3,02 

Plavški travnik II (HRU 9,10,11) 35,25 17,62 

Plavški travnik II (JES 44, 45) 1,35 0,67 

Poslovna cona Jesenice (JES 47) 29,41 14,71 

Železniško skladišče Prešernova (JES 46) 4,97 0,99 

Valjarna Slovenski Javornik 2400 (SLJ 9) 9,24 0,92 

Stara Sava FIPROM (JES 38) 5,80 0,00 

Skupaj 165,45 46,35 
 

 

 

Po podatkih popisa poslovnih con in subjektov ino- 
vativnega okolja na območju Slovenije (P.cone), ki se 
je izvedel v letih 2018 in 2019, sta v poslovnih conah 
znotraj Občine Jesenice delovala 202 poslovna su- 
bjekta. 22 % podjetij se je ukvarjalo s predelovalnimi 
dejavnostmi, 21-% delež odpade na trgovino, vzdrže- 
vanje in popravila motornih vozil, cca 12-% delež na 

strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, cca 
12-% na druge dejavnosti, 7-% na promet in skladi- 
ščenje ter 6-% na gradbeništvo. V poslovnih conah 
občine so zastopane skoraj vse dejavnosti po SKD- 
-klasifikaciji. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti niso zastopane. 

 

0 

A Kmetijstvo in lov, gospodarstvo, ribištvo 1 

B Rudarstvo 1 

C Predelovalne dejavnosti 

D Oskrba z električno energijo 

E Oskrba z vodo, ravn. z odpadki, saniranje okolja 

F Gradbeništvo 

G Trgovina, vzdrž. in popravila motornih vozil 

H Promet in skladiščenje 

I  Gostinstvo 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1 

L Poslovanje z nepremičninami 

M Strokovno, znanstvene in tehnične dejavnosti 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 2 

O Dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti 
socialne varnosti 

P Izobraževanje 2 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0 

S Druge dejavnosti 
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Primernost 

Lokacije v občini so primerne za razvoj logistike zaradi bližine avtoceste, železnice ter mejnega prehoda z 
Avstrijo. Smiselno je privabljati investitorje vzdolž obstoječe dobavne verige v kovinski industriji. Zaradi bližine 
gozdov in avtoceste ter nizke cene zemljišč je potencial za razvoj lesne industrije (žagarstvo). 
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Slika: Kompetenčna mapa s prevladujočimi 
dejavnostmi v posamezni poslovni coni 






















































































































