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UVOD 
 
Pojem »Pametna vas« je sorazmerno nov in ga v slovenskem prostoru dojemamo kot podeželsko 
skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve 
in digitalne tehnologije. Zato lahko rečemo, da pametne vasi predstavljajo predvsem ljudje, ki 
prevzamejo pobudo, se povezujejo z  drugimi skupnostmi in akterji in znajo s pridom izkoristiti 
lokalne potenciale za reševanje zgoraj omenjenih izzivov. Digitalne tehnologije sicer 
predstavljo pomembno, a ne edino orodje za ohranjanje in razvoj podeželja v prihodnje. 

 V družbi 733 kandidatov se je Šentviška planota v maju 2020 potegovala za naziv pametne 
vasi (»Smart Village«) in bila v juliju izbrana kot ena od 16 vasi, ki bodo v prihodnje deležne 
podpore v okviru projekta Pametna podeželjska območja v 21. stoletju (»Smart Rural Areas 
– in the 21st Century«, krajše »SMART RURAL 21«). Gre za razmeroma nov pristop, s katerim 
želi Evropska unija pomagati podeželskim skupnostim pri spopadanju z izzivi in 
priložnostmi, ki jih prinaša 21. stoletje. Cilj projekta  je spodbujati uporabo koncepta 
»pametnih vasi« po vsej Uniji tako na lokalni kot politični ravni.  

V sklopu projekta so med več kot 740 predlogi za »pametne vasi« iz vse Evrope izbrali 21 
najboljših prijav. Vodilni partnerji so na družabnem omrežju ob tem zapisali, da so na račun 
odličnih prijav namesto 12 na koncu izbrali 16 vasi, ki se bodo »na potovanju Smart Villages« 
pridružile petim vnaprej izbranim vasem. Te bodo v okviru projekta pripravile strategije za 
nadaljni razvoj. Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja bo pripravljene 
strategije vseh sodelujočih pametnih vasi pregledal in jim na osnovi tega svetoval pri 
uresničitvi zastavljenih ciljev. 

Kot že rečeno, je Strategija pametne vasi Šentviške planote 2021−20271 tako nastala na 
podlagi sodelovanja v projektu SMART RURAL 21. Gre za nadgradnjo že obstoječega 
Razvojnega programa Šentviške planote 2012−2020, ki se izteče konec leta 2020. Nov 
dokument sledi vsem v nadaljevanju predstavljenim konceptom, s poudarkom na 
ohranjanju in razvoju vseh segmentov življenja na Šentviški planoti, ki zagotavljajo 
kakovostno bivanje zdajšnjim in prihodnjim generacijam. Gre za koncepte ekonomskega 
napredka, blaginje in koncept trajnostnega razvoja, katerih pomen je podrobneje 
predstavljen v zborniku Trajnostni razvoj – edina globalna strategija preživetja in ključna 
primerjalna prednost Slovenije. Tu sta, poleg koncepta ekonomskega napredka, ki je na 
podlagi BDP rasti lažje izmerljiv, omenjena še dva, ki najbolje približata smisel razvoja 
družbe v celostnem pomenu. To sta koncept blaginje in koncept trajnostnega razvoja. 

 

 
1 Dokument pokriva območje celotne Šentviške planote, z vasmi Pečine, Ponikve in Šentviška Gora, ter 
pridruženimi zaselki. 
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• »Koncept blaginje je širši – ne zanika pomena ekonomske blaginje, hkrati pa zagovarja 
stališče, da so na ravni zadovoljitve osnovnih eksistenčnih življenjskih pogojev za blaginjo 
družbe pomembni še izobraženost prebivalstva, zdravje, varnost, dobri medčloveški 
odnosi in okolje. Zato je bolj kakor hitra rast BDP pomembna njegova distribucija, ki 
zagotavlja ustrezno dostopnost do izobraževanja in zdravja, ter redistribucija bogastva 
od bogatih k revnim.  

• Koncept trajnostnega razvoja pravi, da sedanje odločitve o proizvodnji in potrošnji ne 
smejo ogrožati perspektiv za vsaj enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih 
generacij. Teorija optimalne rasti mora biti usmerjena k blaginji sedanjih in prihodnjih 
generacij, pri čemer sta pomembni zmernost rasti BDP in njegova distribucija.«  
 
(Trajnostni razvoj – edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije, prispevek 
Plan B za Slovenijo 2.0, 2010, str. 28) 

 
Prvi izmed dveh omenjenih konceptov, ki se navezuje na blaginjo, se osredotoča tudi na 
druge segmente življenja, tj. izobraževanje, zdravje, varnost, medosebni odnosi in okolje. 
Drugi, koncept trajnostnega razvoja, pa ne pozablja na naše zanamce in opozarja na 
uravnoteženost današnjih odločitev za blaginjo prihodnjih rodov.  

Poleg tega, da sledi omenjenim smernicam, dokument prikazuje tudi dejansko stanje in 
skuša odgovoriti na aktualne izzive. Kot druga ruralna območja se namreč tudi Šentviška 
planota sooča z ovirami, ki so bodisi posledica razvoja in centralizacije bodisi posledica želje 
po decentralizaciji. Kot smo odkrivali tekom priprave dokumenta, med najbolj »pametne« 
sodijo naložbe v ljudi in infrastrukturo. Če tega ni, potem se začnejo kazati negativne 
demografske slike, kot so staranje prebivalstva, izseljevanje mladih, opuščanje 
obdelovalnih kmetijskih površin  itd. Vse to se na Šentviški planoti že kaže, zato je nujno, 
da se celotno pristopi k razvoju.  

A naloga, ki smo si jo zadali, je veliko širša. Kot edini v Sloveniji, izbrani na podlagi prijave v 
SMART RURAL 21, smo prevzeli tudi odgovornost, da našo državo in vsa slovenska 
podeželska območja, ki se spopadajo s podobnimi težavami, zastopamo po naših 
najboljših močeh.  

Z vidika projekta je Šentviška planota že sedaj veliko pridobila. Glas o neokrnjeni naravi in 
pristnih ljudeh že odmeva širom po Evropi in nam pomaga pri uresničevanju ciljev. Znanje, 
izkušnje in nova prijateljstva so tisti pomembni nevidni dejavniki, ki neprecenljivo vplivajo 
na dolgoročni razvoj tako naše pametne vasi kot tudi drugih.  

Pobude in projekti, navedeni v strategiji, so nastali v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi 
ter društvi Šentviške planote in predstavljajo temelj dela v naslednjem programskem 
obdobju. 
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SUMMARY OF ŠENTVIŠKA PLANOTA 2020−2027 SMART VILLAGE 
STRATEGY 

Introduction 

The Šentviška Gora Plateau comprises a group of small villages in the hilly part of western 
Slovenia. Its residents (approximately 657) are mainly engaged in agriculture, especially 
livestock and crop farming. 
The Šentviška Gora Plateau is rich in cultural and natural sites. Cultural and ethnological 
enthusiasts can visit a church designed by the famous Slovenian architect Jože Plečnik, a 
reconstructed mill from the 1920s, or a wooden granary dating back to 1778. Over 40 km 
of beautifully landscaped trails are available to hikers, runners, and cyclists, with all major 
intersections properly marked. Hikers can climb up Črv Peak (974 m), the highest peak on 
the Plateau, or visit the Kostanjevec Gorge and its main section called Žlebi, where 
speleologists have the opportunity to explore natural karst caves. There is also a winter 
sports centre featuring a ski slope, a cross-country skiing area and two ski jumping hills. 
The heart of the Plateau are the people who live and work there, and create its everyday 
life. The products and services offered by the local providers reflect high quality, tradition, 
and harmony with the natural environment. 
Nevertheless, like other rural areas, the plateau is dealing with the problem of ageing 
population and out-migration. 
We recognize the SMART Rural project as an important opportunity to achieve the goals 
we have been pursuing since 2012: to raise the quality of life on the Plateau, prevent out-
migration and ageing of the population, attract visitors, and provide additional sources of 
income for the locals. 
 

Local governance in Slovenia 

In Slovenia, municipality is the basic local self-government. It is an equal partner of the 
state and is managed by three bodies: the mayor, the municipal council and the 
supervisory committee. The mayor and the municipal council members are elected by the 
citizens in municipal elections every four years, while the supervisory committee is 
appointed by the municipal councilors. 
The Plateau is part of the Municipality of Tolmin and consists of three major villages with 
hamlets, which form three administrative units referred to as “local communities”. Each 
local community has a council, whose president and members are elected by the villagers. 
Within the scope of its tasks, the local council implements, among other things, the 
following: it adopts measures for planning, managing, and protecting the environment 
and land, maintains the roads and other infrastructure, and promotes the development of 
tourism, sports, and cultural activities within the local community. As part of the 
Municipality of Tolmin the Plateau also has its representatives in the Tolmin municipal 
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council (i.e., municipal councilors). Their task is to approve and adopt the municipal 
statute, the municipal council’s rules of procedure, ordinances and other municipal acts, 
as well as spatial and other plans for the development of the municipality. 
 

Existing strategies and initiatives 

The Šentviška Gora Plateau Development Programme 2012–2020 
In 2012, we created the 2012–2020 Šentviška Gora Plateau Development Programme, 
which has served as the basis for development until now. The programme is based on the 
2012–2020 Municipality of Tolmin Development Programme and is divided into the 
following sections: 
– Improving the quality of life,  
– Destination development, 
– Promoting entrepreneurship, 
– Adding value to agriculture and forestry, 
– Infrastructure, 
– Protection and rescue system. 
 
The ideas and suggestions were gathered at the community general meetings and 
converted into concrete proposals that are considered to be appropriate and necessary 
for the development of the Plateau. Each section is therefore divided into three 
subsections: status assessment, objectives, and concrete measures to achieve these 
objectives. This provides better insight into the current situation on the Plateau and 
specifies the set goals in greater detail. 

Development Strategy of Slovenia 2030 (Strategija razvoja Slovenije 2030) 
One of the central documents with which the goals of the strategy are identified is the 
Development Strategy of Slovenia 2030, which states as its central goal to "ensure a 
quality life for all." Furthermore, the document sets out the following strategic guidelines 
of the country for achieving the goal: 
- "an inclusive, healthy, safe and responsible society, 
- learning for and throughout life, 
- a highly productive economy that creates added value for all, 
- preserved healthy natural environment, 
- a high level of cooperation, competence and management efficiency ". (Development 
Strategy of Slovenia, 2017, 18) 

The above orientations are taken into account when planning project activities for the 
period 2021–2027, to achieve the set goals, i.e. maintaining the quality of life and raising 
the level of those segments of development on the Šentviška Gora Plateau which, due to 
objective reasons, have not been realized so far.  
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Review of past and ongoing projects and initiatives 

Finished projects 

Title of the initiative Main category Brief description of the project How is it financed? 

Renovation of the village 
dairy in Prapetno Brdo - 
financing through 
measure 322 - 
RENOVATION AND 
DEVELOPMENT OF THE 
VILLAGE, 2012 

Living, social 
inclusion 

The building is of common importance for 
intergenerational socializing, cultural events, 
sports and other leisure activities of the locals. 

Project was financed jointly with 
European funds and national 
governance. 

Community space, 2012 - 
2020 

Living The new multi-purpose building constructed in 
2020 is an important acquisition for the plateau 
and its residents. The building is intended to be 
used by the Šentviška Gora Primary School and all 
active societies and clubs on the plateau. The 
structure has two floors: the ground floor is 
intended to accommodate various local societies 
and provide a place for locals to socialize. The 
upper floor houses a gym, for  various sports 
activities, which is also suitable for diverse 
cultural events. 

The project was financed by the 
National Technical Office for Post-
Earthquake Reconstruction of the 
Municipality of Tolmin and all three 
local communities (Pečine, Ponikve, 
and Šentviška Gora), and a 
considerable share of funds was also 
provided by the Gora Rocka charity 
festival, which brings together the 
residents of the entire plateau and 
people from elsewhere, who help at 
the festival as volunteers. 

Road connection Ponikve 
– Idrija pri Bači, 2017 

 The previously widened and asphalted macadam 
road facilitated access to the valley, especially for 
the residents of Ponikve, and thus shortened the 
time for those who commute daily to work in the 
valley. 

Municipality of Tolmin 
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On-going projects 

Title of the initiative Main category Brief description of the project How is it financed? 

Rebuilding community 
infrastructure, an on-
going project 

Living, Mobility & 
connectivity 

Maintaining the road infrastructure and other 
public utilities 

Local communities 
of Pečine, Ponikve and Šentviška G
ora, Municipality of Tolmin 

Building plots for young 
families,    2012, an on-
going project 

Living, Mobility & 
connectivity 

To support new housing development on the 
Plateau and provide building plots for young 
families by helping with the building permits 
and subsidized public utility charges. 

Municipality of Tolmin, Local 
Community of Šentviška Gora 



Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas 
in the 21st Century’ project funded by the:  

Strategija Pametne Vasi Šentviške Planote  
 

7 
 

STRATEŠKI DEL 

1.  NAMEN DOKUMENTA 

Osnovna namena priprave strategije sta: 
• nadgradnja že obstoječega Razvojnega programa Šentviške planote 2012−2020, s 
predstavitvijo trenutnega stanja na Planoti, (področje kakovosti bivanja, razvoja 
gospodarskih panog in infrastrukture, analiza doseženega dela v omenjenih preteklih letih) 
in 
• opredelitev ključnih nalog / ukrepov v naslednjem programskem obdobju.  

2. CILJ  

Glavna cilja strategije sta: 
• dvigniti raven kakovosti življenja na Planoti za vse generacije (mladim ponuditi možnosti 
ustvarjanja družinskega in poslovnega življenja, starejšim pa zagotoviti kakovostno in 
aktivno staranje); 
• spodbuditi razvoj tistih segmentov življenja na Šentviški planoti, kjer se kažejo potrebe 
in interesi. 

3. STRATEŠKI DOKUMENTI ZA PRIPRAVO STRATEGIJE 

Strategija pametne vasi Šentviške planote 2021−2027 se nanaša na ugotovitve in aktualne 
usmeritve lokalnih, občinskih, nacionalnih dokumentov (navedenih spodaj) ter različnih 
smernic EU. Ključne so v »pametni strategiji« upoštevane pri načrtovanju projektnih 
aktivnosti za obdobje 2021−2027, in sicer z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Kot že 
rečeno, gre predvsem za dvig kakovosti življenja in ravni tistih segmentov razvoja, ki na 
Planoti do sedaj še niso bili uresničeni. 
 

3.1 Razvojni program Šentviške planote 2012−2020 

Razvojni program Šentviške planote 2012−2020 določa in opredeljuje cilje,  analizo stanja 
in konkretne ukrepe po posameznih področjih: 
- Izboljšanje kakovosti življenja; 
- Razvoj turistične destinacije; 
- Spodbujanje podjetnosti in podjetništva; 
- Dvig dodane vrednosti v kmetijstvu in gozdarstvu; 
- Trajnostna raba naravnih virov; 
- Infrastrukturna opremljenost in dostopnost; 
- Zaščita in reševanje. 
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Iz analitičnega dela tega dokumenta je razvidno, da je bilo največ narejenega na področju 
infrastrukturne opremljenosti in dostopnosti, in sicer skozi več projektov, od katerih v 
nadaljevanju predstavljamo tri pomembnejše. 
 
3.2 Razvojni program Občine Tolmin, ki si ga lahko ogledate s klikom na ime oziroma 
na povezavi, objavljeni na spletni strani Občine Tolmin. 
 

3.3 Strategija razvoja Slovenije 2030 

Kot eden izmed osrednjih dokumentov, s katerimi se cilji strategije poistovetijo, je tudi 
Strategija razvoja Slovenije 2030, ki za osrednji cilj navaja »… zagotoviti kakovostno 
življenje za vse«. Ta dokument med drugim na straneh 17 in 18 podaja tudi sledeče strateške 
usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja:  
− vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  
− učenje za in skozi vse življenje,  
− visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  
− ohranjeno zdravo naravno okolje,  
− visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.  
−  

4. KLJUČNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 

Šentviška planota je kraškega izvora in leži v predalpskem svetu Julijskih Alp. V dolini je 
obdana z rekama Bačo in Idrijco, na vzhodu pa meji s Cerkljanskim hribovjem. Prostrana 
planota ima bogato naravno in kulturno dediščino. Ljudje, ki tu živijo, s svojim delom 
sooblikujejo Planoto v celoto. Obiskovalec, ki se prvič sprehodi ali prekolesari razgiban 
planotarski teren, prepreden s potmi in cestami, vidi, da se tukajšnji prebivalci že od nekdaj 
ukvarjajo s kmetijstvom, poljedelstvom, z živinorejo in sadjarstvom.  
 

4.1 Predstavitev posameznih vasi na Šentviški planoti 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je vas definirana kot »navadno manjše naselje, 
katerega prebivalci se ukvarjajo večinoma s kmetijstvom«.  
Šentviško planoto sestavljajo tri večje vasi, in sicer: Pečine, Ponikve in Šentviška Gora, s 
posameznimi večjimi in manjšimi zaselki, ki skupaj tvorijo tri krajevne skupnosti2. Na tem 
območju po podatkih Statističnega urada RS živi  več kot 600 prebivalcev.  

 
2 KS Pečine, KS Ponikve in KS Šentviška Gora 

https://www.tolmin.si/objava/134223
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Vsaka od krajevnih skupnosti (KS)3 ima krajevni svet, katerega predsednika in člane izvolijo 
vaščani. V okviru svojih obveznosti ima ta svet med drugim naslednje naloge: sprejema 
ukrepe za urejanje in varovanje okolja v lokalni skupnosti, skrbi za ureditev vaških poti in 
druge lokalne infrastrukture, sodeluje pri promociji ter razvoju lokalnega turizma, kulturnih 
dejavnosti in športa v lokalni skupnosti. 
 
Šentviška planota  spada v občino Tolmin in ima v občinskem svetu tudi svoje predstavnike, 
katerih naloge se med drugim nanašajo na: potrditev • občinskega statuta, • proračuna 
Občine Tolmin, • sprejetih odlokov in drugih občinskih aktov, • prostorskih ter drugih 
načrtov za razvoj občine. 

4.1.1 Vas Pečine 

Izmed treh vasi, ki imajo status KS, je vas Pečine s 147 prebivalci najmanjša in predstavlja 
geografsko središče Šentviške planote. Vas se ponaša z leseno kaščo iz leta 1778, ki velja 
za pomemben etnološki spomenik, saj priča o tedanjem kmečkem življenju. Od leta 1974 je 
na Pečinah deloval obrat ene izmed največjih podjetij v občini Tolmin, t.j. ITW Appliances 
(nekdanji Metalflex), ki je leta 2019  zaprl svoja vrata. 
  
Slika 1: Pečine  

 
 

4.1.2 Vas Ponikve 

Ponikve, vas na zahodnem delu Šentviške planote, šteje 166 prebivalcev, ki so združeni v 
svojo krajevno skupnost. Pohvali se lahko z bogato arhitekturno in naravno dediščino. Sam 
kraj in cerkev so med 2. svetovno vojno nemški okupatorji bombardirali in požgali. Kasneje 
so vaščani, skupaj s takratnim župnikom in s pomočjo arhitekta Jožeta Plečnika, cerkev 
obnovili. Ta danes predstavlja edini sakralni spomenik tega priznanega slovenskega 
arhitekta na Primorskem. 

 
3 Krajevne skupnosti v občini Tolmin so ustanovljene zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov 
na območju posameznih naselij in so v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-
finančnem in pravnem smislu del občine. (https://www.tolmin.si/objave/48) 

https://www.tolmin.si/objave/48
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Ime Ponikve kaže na kraško oblikovan svet, kar je v vasi še kako vidno. Ravnini ob vasi 
domačini pravijo Rupa, kar pomeni požiralnik oziroma jamo / luknjo, v katero izginja 
oziroma ponikne površinska voda. Pred sanacijo omenjenega požiralnika je namreč to 
območje ob hudih deževjih poplavilo do te mere, da je občasno nastalo jezero, ki je 
ogrožalo tudi hiše ob robu vasi.  

Za raziskovalce in jamarje je zanimiva soteska potoka Kostanjevec, ki sodi med značilne 
krajinske elemente, in je od leta 1990 razglašena za naravni spomenik občine Tolmin. Po 
soteski, katere osrednji del domačini imenujejo Žlebí, do vasi Ponikve in Pečine vodi nekdaj 
pomembna pešpot. 
 
Slika 2: Ponikve  

 

4.1.3 Vas Šentviška Gora 

Vas Šentviška Gora sama po sebi ni velika in šteje malo manj kot 100 prebivalcev. Kljub temu 
tu deluje največja istoimenska krajevna skupnost na Planoti, v katero sodijo naselja 
Bukovski Vrh, Daber, Gorski Vrh, Polje, Prapetno Brdo, Šentviška Gora in Zakraj. Skupaj 
namreč šteje 344 prebivalcev. Tako vas kot planota sta ime dobili po vaškem zavetniku 
Svetemu Vidu, kateremu je posvečena vaška cerkev. Ta je bila, kot sedež župnije, prvič 
omenjena leta 1192. Ob trgu sredi vasi stoji najstarejša hiša v vasi, ki datira v 18. stoletje in 
ima na čelnem pročelju sončno uro z letnico 1775. Na obeh straneh sončne ure sta lepo 
vidni tudi starejši freski Sv. Florjana in Sv. Janeza Krstnika. 
 
Slika 3: Šentviška Gora  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Florjan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Janez_Krstnik
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4.2 Demografska slika 

Glede na spodaj prikazane podatke iz Statističnega urada RS je demografska struktura 
prebivalstva na Šentviški planoti sledeča: 
- povprečna starost: 47,8 let, 
- delež prebivalstva (starejši od 65 let): 27,13-odstotna, 
- zmanjšanje prebivalstva: iz 664 prebivalcev v letu 2015 na 657 v letu 2020. 
 
Preglednica 1: Število prebivalcev po letih in vaseh na Šentviški planoti  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Pečine 149 149 146 149 151 147 

Ponikve 174 171 180 179 170 166 

Prapetno Brdo 123 125 132 124 123 120 

Šentviška Gora 95 99 101 100 103 97 

Zakraj 33 35 32 28 32 33 

Polje 35 37 37 38 42 40 

Daber 22 22 21 22 21 19 

Gorski vrh 12 12 11 13 14 14 
Bukovski vrh 21 21 18 19 21 21 

Vir: Statistični urad RS, november 2020 

 
Indeks staranja prebivalstva, ki opredeljuje številčno razmerje med prebivalci, starimi 65+ 
let, in otroki, ki štejejo manj kot 15 let, se na Planoti v povprečju zmanjšuje. Kljub temu še 
vedno beležijo visok indeks glede na slovensko povprečje, ki znaša 131,7 za leto 2019. 
Po posameznih vaseh znaša indeks staranja več kot 200 (Šentviška Gora celo nad 300), kar 
pomeni, da naj bi bilo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok, starih 
manj kot 15 let. 
 
Preglednica 2: Indeks staranja po letih v vaseh Pečine Ponikve in Šentviška Gora 

  l. 2016 l. 2017 l. 2018 l. 2019 l. 2020 
Šentviška Gora 240 277,8 300 322,2 311,1 

Ponikve 278,6 205,3 173,9 178,3 214,3 
Pečine 294,1 272,2 266,7 200 204,8 

Vir: Statistični urad RS, november 2020 
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Preglednica3: Izpostavljeni kazalniki in podatki za občino Tolmin in Slovenijo (2018). Za primerjavo sta 
navedena podatka kazalnikov povprečna starost in indeks staranja, ostali podatki se navezujejo na podatke 
občine Tolmin. 

Podatki za leto 2018 občina Tolmin Slovenij
a 

Šentviška planota 

Povprečna starost 
prebivalcev  

46,2 43,3 47,8 

Indeks staranja 177,3 130,6 246,8 
Naravni prirast (na 1.000 
prebivalcev) 

-4,9 -0,4 Podatek za o. 
Tolmin 

Skupni prirast (na 1.000 
prebivalcev) 

-6,5 6,8 Podatek za o. 
Tolmin 

Vključenost otrok v vrtce 
(% med vsemi otroki, 
starimi 1–5 let)  

79,8 80,5 Podatek za o. 
Tolmin 

Število delovno aktivnih 
prebivalcev (po 
prebivališču) 

4483 872.772 Podatek za o. 
Tolmin 

Stopnja delovne aktivnosti 
(%) 

64,9 64,5 Podatek za o. 
Tolmin 

Povprečna mesečna bruto 
plača na zaposleno osebo 
(EUR) 

1517,47 1.681,55 Podatek za o. 
Tolmin 

Vir: Statistični urad RS, https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/183, november 2020 
 
Demografska slika Planote kaže na staranje in postopno zmanjševanje števila prebivalcev. 
Zato je treba v prvi vrsti poskrbeti za mlade in aktivne prebivalce, hkrati pa ranljivi ciljni 
skupini starejših omogočiti kakovostno staranje. Mlade in aktivne bi morali pritegniti zlasti 
z višjo  kakovostjo bivanja, kamor med drugim sodita urejena stanovanjska politika in 
možnost zaslužka v bližini doma. Prav tako jih je treba motivirati in aktivirati za soodločanje 
in oblikovanje lokalne politike ter življenja na Šentviški planoti na sploh. 
IZZIV 1: Spremeniti neugodno starostno strukturo in ustaviti zmanjševanje števila 
prebivalcev na planoti 

 

4.3 Kakovost življenja  

Stopnja kakovosti življenja je težko izmerljiva. Glede na navedbe Statističnega urada RS na 
samo kvaliteto življenja vplivajo sledeči dejavniki:  

• materialne razmere (dohodek, potrošnja in bogastvo), 
• zdravje, 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/183
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• izobraževanje, 
• osebne aktivnosti in delo,  
• upravljanje,  
• družbene vezi,  
• okolje ter varnost (ekonomska, osebna)  

 
(Vir: https://www.stat.si/doc/pub/Kakovost.pdf, 3. 11. 2020).  

 
Za samo Šentviško planoto ne razpolagamo s posameznimi podatki, zato je težko 
utemeljiti »splošno veljavno« tezo, da je kakovost bivanja na Planoti relativno visoka. Brez 
podatkov tudi ne moremo opraviti ustrezne analize, kateri zgoraj našteti dejavniki sodijo 
med prioritete tukajšnjih domačinov. 
Prav zaradi tega je ocena stanja opisana na podlagi subjektivnih opažanj in pogovorov s 
posamezniki – predstavniki krajevnih skupnosti in lokalnih društev, vključenimi v pripravo 
strategije. 

4.3.1 Vzgoja in izobraževanje 

Kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja v določenem okolju, 
sodi možnost izobraževanja različnih ciljnih skupin. Glavno izobraževalno vlogo na 
Šentviški planoti ima Podružnična šola  na  Šentviški Gori, ki jo v šolskem letu 2020/21 
obiskuje skupaj 24 učencev v dveh kombiniranih oddelkih. V okviru šole deluje tudi vrtec, v 
katerega je vpisanih skupaj 21 otrok, ki so razdeljeni na dve starostni skupini. Organizirano 
popoldansko varstvo otrok v normalnih okoliščinah poteka vsak dan do 15.35, kar 
nekaterim staršem, zaradi urnikov dela, predstavlja težavo. 
 
Podružnična šola nudi izobraževanje otrokom do četrtega razreda, nakar ti šolanje 
nadaljujejo na matični šoli Dušana Muniha na Mostu na Soči. Na pobudo lokalne skupnosti 
in ob podpori učiteljev se učenci na Šentviški Gori redno vključujejo v razne dogodke na 
Planoti (od medgeneracijskih dejavnosti do različnih kulturnih in športnih aktivnosti). Gre 
za pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove identitete in pripadnosti lokalnemu 
območju. Druge organizirane obšolske dejavnosti, kot je denimo glasbena šola ipd., na 
Planoti niso na voljo, zato starši otroke vozijo bodisi na Most na Soči bodisi v Tolmin. 
 
Poleg osnovnošolskega izobraževanja je v zadnjih letih opazno povečanje ponudbe 
neformalnega izobraževanja odraslih. Pri tem imata pomembno vlogo Posoški razvojni 
center, organizacijska enota Ljudska univerz in Center za socialno delo Severne primorske, 
enota Tolmin. Obe ustanovi javnega značaja izvajata izobraževanja, namenjena predvsem 
starejšim odraslim in tudi drugim ciljnim skupinam. Poleg izobraževalnega učinka imajo 
aktivnosti tudi pomembno vlogo pri socialnem vključevanju in druženju, poleg tega pa 
starejšim odraslim nudijo aktivno staranje in ohranjanje vitalnosti. 

https://www.stat.si/doc/pub/Kakovost.pdf
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Izobraževalna ponudba za različne ciljne skupine na Planoti je prisotna. V naslednjih letih 
bi bilo potrebno ponudbo okrepiti in razširiti ter urediti ustrezno prostorsko infrastrukturo, 
ki bo omogočila širitev le-te. Tako bi motivirali tudi tiste, ki se za vključitev v neformalno 
izobraževanje zaenkrat ne odločijo. 
 
IZZIV 2: Zagotoviti ustrezna izobraževanja glede na potrebe in zanimanja  
 

4.3.2 Prostovoljne in prostočasne dejavnosti  

Zaradi naravnih danosti Šentviška planota nudi ogromno možnosti za športne dejavnosti 
in preživljanje prostega časa na prostem. Vsaka izmed treh glavnih vasi na Planoti ima 
aktivno športno društvo in urejene športne površine. Bogato zgodovino in tradicijo 
tukajšnji domačini ohranjajo predvsem na kulturnem in športnem področju. Trenutno je na 
Planoti aktivnih deset društev: 
- Folklorna skupina Ivan Laharnar, 
- Lovska družina Planota, 
- Moški pevski zbor Ivan Laharnar, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve-Planota, 
- Smučarsko-skakalni klub Ponikve,  
- Športno društvo Pečine, 
- Športno društvo Ponikve,  
- Športno društvo Šentviška Gora, 
- Turistično društvo Šentviška planota,  
- Ženski pevski zbor Žarek. 
 
Omenjena športna društva letno organizirajo različne športne prireditve (nogometne 
turnirje, turnirje v odbojki na mivki, pohode, tekaške in kolesarske maratone ter smučarska 
tekmovanja, ki so vezana na zimsko sezono).  
 
Za prepoznavnost Šentviške planote kot ene izmed zanimivih turističnih destinacij tako z 
vidika kulture in etnoloških znamenitostih kot tudi športnih dejavnosti skrbi Turistično 
društvo Planota. Poleg promocije je ena izmed poglavitnih nalog omenjenega društva 
urejanje obstoječih kolesarskih in pohodniških poti po Planoti. Turistično društvo letno 
organizira dva športno-družabna dogodka, in sicer ponovoletni Nočni pohod na Črvov vrh 
in tako imenovan Pozdrav jeseni, ki sta prepoznavna tudi v širši javnosti. 
 
Za tradicijo kulturnega življenja na Planoti skrbijo Folklorno društvo Ivan Laharnar in dva 
pevska zbora (Ženski pevski zbor Žarek in Moški pevski zbor Ivan Laharnar).  
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Poleg omenjenih društev je treba omeniti tudi Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve-
Planota, ki skrbi tako za požarno varnost kot tudi za druge oblike varovanja in zaščite. Tu 
pa deluje še Lovska družina Planota, ki predstavlja pomembno vlogo pri ohranjanju 
ravnovesja v naravi. 
 
Eden najpomembnejših dogodkov na Šentviški planoti je tradicionalna glasbeno-
dobrodelna prireditev Gora Rocka. Večdnevni festival vsako leto na Planoto privablja 
množico mladih, ki preživijo svoj prosti čas v glasbeno-športnem duhu. Festival je dandanes 
prepoznan kot primer dobre prakse iz različnih pogledov in stališč (združevanje ljudi, 
prostovoljna izvedba in pomoč prebivalstva ter nudenje storitev društev). Festival se je 
povzpel v sam vrh prireditev v slovenskem prostoru in si ustvaril pomemben status pri 
podpori nacionalnega projekta Botrstvo. Dobiček, dobljen na račun izvedene prireditve, se 
nameni v dobrodelne namene in v sofinanciranje različnih projektov, ki se odvijajo na 
Planoti.  
Vpliv tukajšnjih nevladnih organizacij igra pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti 
življenja, zato je pomembno, da se društveno življenje na Planoti ohranja z razvojem in 
krepitvijo društvenih dejavnosti ter z naložbami v kulturno in športno infrastrukturo. 
 
IZZIV 3: Krepitev društvenega življenja 
 
 
Slika 4: V septembru 2020 uradno odprt večnamenski objekt na Šentviški Gori, ki bo služil tako učencem 
Podružnične šole na Šentviški Gori pri izvajanju športnih aktivnosti kot tudi vsem društvom in posameznikom 
pri izvajanju prostočasnih aktivnosti, kulturnih in športnih prireditev ter lokalnih političnih zadev. 

 

4.3.3 Dostopnost do storitev in infrastrukturna povezava 

Šentviška planota je od Tolmina, javnega in gospodarskega središča občine, oddaljena 
dobrih 20 kilometrov. Z vidika razdalje je pot relativno kratka, v geografsko specifičnem 
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svetu in na nadmorski višini, kot je Planota, pa omenjena razdalja predstavlja časovno 
oviro, kar še posebej velja za zimski čas. 
 
Edino javno prevozno povezavo predstavlja šolski avtobus, ki otroke od vključno 5. razreda 
naprej vozi na matično osnovno šolo na Most na Soči. Drugih povezav javnega prometa ni, 
kar vpliva na dostopnost do javnih služb in storitev, ki so pretežno vezane na Tolmin in 
Most na Soči.  
 
Že skorajda dve desetletji na Planoti ne deluje nobena trgovina. Tedensko se sicer na 
Planoto pripelje premična/potujoča trgovina, ki ima, s stališča cen za potrošnike, manj 
ugodno ponudbo. Ostarelim, brez lastnega prevoznega sredstva in glede na prej 
omenjeno omejeno povezavo javnega prevoza, je ta način kupovanja živil še najlažji, 
čeprav je treba zanj odšteti več kot v dolini. 
 
Z razširitvijo in asfaltacijo ceste Idrija pri Bači–Ponikve se je bistveno skrajšala pot tistim 
vaščanom (predvsem iz Ponikev), ki se dnevno vozijo na delo v dolino. Druga povezava z 
dolino poteka skozi vas Pečine, na Slap ob Idrijci, proti Tolminu ali Idriji. Planotarji stremijo 
k temu, da bi se v prihodnjih letih uredila cestna povezava Stopnik–Daber, ki bi skrajšala 
pot vsem, ki se vozijo na delo v Cerkno oziroma Idrijo, pa tudi drugim, ki se odpravijo proti 
Ljubljani. 
Za nemoten dostop do javnih storitev in trgovin, bi bilo smotrno urediti sistem nudenja 
prevozov glede na izkazane potrebe. Sistem v slogu »prostoferja« z organiziranim 
vključevanjem mlajših in še vedno aktivnih upokojencev, ki bi delovali na prostovoljni bazi, 
bi lahko uredili v sklopu večgeneracijskega centra na Pečinah in spletnega portala.    
 
IZZIV 4: Izboljšati dostopnost do storitev 
 

4.4 Izkoriščanje naravnih danosti in razvoj podjetništva na Planoti 

Razen posameznih malih podjetnikov, je podjetništvo na Planoti relativno slabo razvito. 
Vzroke za to gre iskati v slabših pogojih, vezanih na cestno in stavbno infrastrukturo ter 
slabšo IKT pokritost. 
 
Do leta 2019 se je največ prebivalcev Planote zaposlovalo v obratu podjetja ITW Appliances 
(pred tem Metalflex) na Pečinah. Po zaprtju obrata so proizvodnjo preselili v drugo državo, 
zaposlene pa preusmerili na sedež enote v Tolminu. Omenjeno podjetje je dolga leta imelo 
eno pomembnejših vlog pri omejevanju demografskega problema, saj je, prav zaradi tega, 
v 80-ih letih tudi obrat odprlo (v sklopu decentralizacijske politike). Lastnik objekta je 
omenjeno podjetje, ki sicer nudi možnost najema zainteresiranim uporabnikom, a je, kot 
se kaže trenutno, najemnina previsoka. Posledično objekt danes sameva. S stališča 
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relativno ohranjenega in infrastrukturno opremljenega praznega gospodarskega poslopja 
bi bil objekt zanimiv za posameznike/podjetnike oziroma skupino 
posameznikov/podjetnikov, ki imajo interes razvijati svojo podjetniško idejo na Planoti.  
 
Poleg malih podjetnikov, katerih dejavnosti so po večini usmerjene v izdelovanje 
polizdelkov za večja podjetja, avtoprevozništvo, mizarstvo in razrez lesa, zaključna 
gradbena dela in krovstvo ter računovodske storitve, je še vedno relativno veliko odstotek 
prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom. Večina kmetij na Planoti je usmerjena v živinorejo 
in poljedelstvo, malo manj v čebelarstvo. Predvsem gre tu za predelavo mleka in (malo 
manj) mlečnih izdelkov ter mesa in suhomesnatih izdelkov. Proizvodnja je usmerjena v 
samooskrbo in prodajo lokalnim odjemalcem za nadaljnjo predelavo (Mlekarna Planika in 
Kmetijska zadruga Tolmin).  
 
Druga panoga, ki kaže potenciale za razvoj glede na naravne danosti, je gozdarstvo. Večina 
lesa je še vedno namenjenega predvsem lastni oskrbi, nekaj tega gre tudi v prodajo. 
Proizvodnja lesne biomase na Planoti ni razvita, bodisi zaradi težko dostopnih gozdnih 
območij, nizke cene lesa, ali pa velikosti in razdrobljenosti gozdnih posesti.  
S finančno podporo projektov v okviru razvoja podeželja, svetovanja in pomoči s strani 
Kmetijsko gozdarske zbornice in Zavoda RS za gozdove ter pomočjo občine Tolmin bi 
lahko vzpodbudili lastnike kmetij in gozdov k razvoju panog na področju kmetijstva in 
gozdarstva na Šentviški planoti. Pri tem gre izpostaviti predvsem potencial predelovalne 
proizvodnje, ki je že prisotna malodane na vsaki kmetiji na Planoti za namen lastne oskrbe, 
v obliki dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ali skupnega majhnega predelovalnega obrata, 
kot je na primer vaška sirarna v vasi Čadrg. 
Eventuelno bi na Šentviški planoti oblikovali sklad/zadrugo, ki bi sistemsko in finančno 
pomagal tako kmetom kot drugim podjetnikom pri razvijanju svoje dejavnosti. 
 
IZZIV 5: Aktivirati neizkoriščen potencial na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podjetništva 
 

4.5 Izvedeni projekti do leta 2020 

• Večnamenski objekt Prapetno Brdo 
V letu 2012 je bila nekdanja mlekarna na Prapetnem Brdu prenovljena v večnamenski 
objekt. Sredstva zanj je Občina Tolmin pridobila na Javnem razpisu Ministrstva RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prenovljeni objekt predstavlja velik doprinos za 
krajane, saj se v njem odvijajo različna medgeneracijska druženja s področja kulture in 
umetnosti, športa ter drugih prostočasnih dejavnosti tukajšnjega prebivalstva.  
Okvirna vrednost projekta: 150.000 evrov 
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Viri financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), nacionalna 
sredstva in proračunska sredstva Občine Tolmin  
 
• Cestna povezava Ponikve – Idrija pri Bači 
V letu 2017 je bila obnovljena cestna povezava Idrija pri Bači–Ponikve. Poprej makadamska 
cesta je bila razširjena in preplaščena z asfaltno prevleko in tako predvsem prebivalcem 
Ponikev olajšala dostopnost ter časovno skrajšala pot do doline.  
Okvirna vrednost projekta: 250.000 evrov 
Viri financiranja: proračunska sredstva Občine Tolmin  
 
• Večnamenski objekt Šentviška Gora 
Gre za enega izmed najpomembnejših projektov za celotno Šentviško planoto. Novo 
zgrajen večnamenski objekt je svoja vrata odprl jeseni leta 2020. Objekt je namenjen 
uporabi vsem delujočim društvom na Planoti ter Podružnični šoli Šentviška 
Gora. Sestavljen je iz dveh funkcionalnih etaž; v pritličju so prostori, namenjeni lokalnim 
društvom in druženju krajanov, v nadstropju pa je telovadnica za organizacijo raznih 
športnih dejavnosti ter kulturnih dogodkov.  
Okvirna vrednost projekta: 1.500.000 evrov 
Viri financiranja: sredstva popotresne obnove Državne tehnične pisarne, proračunska 
sredstva Občine Tolmin, sredstva krajevnih skupnosti na Šentviška planoti, prispevek 
dobrodelnega festivala Gora Rocka.  
 
Z zaprtjem obrata ITW Appliances na Pečinah v letu 2019 je bil narejen korak nazaj na 
področju razvoja gospodarskih panog in podjetništva na Planoti, kjer je bilo poprej 
zaposlenih več kot 150 oseb. Podjetje je proizvodnjo preselilo v drugo državo, zaposlene 
pa preusmerilo na delovna mesta na sedež enote v Tolminu. 
Na drugih področjih, opredeljenih v razvojnem programu, so stvari aktivne, vendar večjega 
napredka tu ni bilo zaznati. V nadaljevanju dokumenta so zato predstavljene dejavnosti, na 
katerih bo poudarek v naslednjem obdobju. 
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4.6  SWOT analiza  

Na podlagi predhodne ocene demografske slike Planote, kakovosti življenja in izkoriščenja naravnih danosti v smeri kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podjetništva na Šentviški planoti je bila opravljena t.i. SWOT analiza. Prepoznane prednosti in slabosti, skupaj s 
priložnostmi in nevarnostmi, so povzete v nadaljevanju.  

PREDNOSTI SLABOSTI 
 Ljudje: motiviranost, marljivost, predanost, 

sodelovanje → vključevanje in sodelovanje v lokalnem 
političnem in društvenem življenju dokazuje predanost 
in motiviranost ljudi, sodelovanje pri posameznih 
vsebinskih segmentih strategije; 

 Aktivacija mladih→ sodelovanje v lokalni politiki, mladi 
prevzemniki kmetij, drugi mladi in inovativni 
kmetovalci in gozdarji; 

 Narava: neokrnjenost, raznolikost, nedostopnost, 
veliko priložnosti za preživljanje prostega časa v naravi; 

 Bogata kulturno-etnološka pokrajina; 
 Sodelovanje z občinskimi inštitucijami; 

- Ljudje: staranje prebivalstva in odseljevanje mladih ; 
- slaba infrastrukturna povezava (cestna in IKT), ki onemogoča/zavira 
razvoj podjetništva in drugih gospodarskih panog; 
- pomanjkanje stanovanjskih kapacitet; 
- omejena socialna infrastruktura→ glede na demografsko sliko in 
staranje prebivalstva; 
- pomanjkljiva pretočnost informacij, ni enotnega sistema za 
obveščanje in informiranje o dogajanju, ponudbi na Planoti; 
- vprašanje finančnih virov→ skupnega fonda, s katerim bi lahko 
pokrili začetne večje investicije, ni; 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Ogromno možnosti/priložnosti za aktivnosti v naravi→ 

razvoj športnega turizma; 
 Neizkoriščeni naravni viri→ lesna biomasa; 
 Razvoj kmetijstva→ z mladimi prevzemniki kmetij se 

odpirajo možnosti tudi za inovativne pristope k 
kmetovanju in razvoju dopolnilnih dejavnosti, kot npr. 
mesna predelava, ipd.; 

 Zavedanje o pasteh razvoja pripomore k skrbnejšemu 
in trajnostnemu načrtovanju aktivnosti→ priložnost za 
ohranjanje kakovosti življenja za različne starostne 
skupine prebivalcev na Planoti; 

- porast turizma do te mere, da ga ne bo moč obvladovati - 
prenatrpanost s turisti→ negativen vpliv turizma na naravo in način 
življenja; 
- deljenje vlog na lokalno in občinsko→ do kakšne mere delovati 
proaktivno na lokalni ravni, da ne pride do »pasivnosti« na občinski 
ravni; 
- nesodelovanje, pasivnost ljudi; 
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4.7 Intervencijska logika 

Intervencijska logika, ki sledi analizi, povzema strateške cilje in štiri tematska področja 
ukrepanja, in sicer: 
• Sociala in izobraževanje; 
• Kultura in šport; 
• Storitve; 
• Lokalna ekonomija. 
 
Predlagana tematska področja so nastala na podlagi analize izvedenega dela Razvojnega 
programa Šentviške planote 2012–2020 in pobude s strani članov krajevnih skupnosti ter 
društev na Šentviški planoti. Na osnovi tematskih področij so opredeljeni ukrepi in projekti 
za katere je napisan okvirni terminski načrt in predviden finančni vir. 

 

ANALIZA OBMOČJA 
Razvojni program Šentviške planote 

2012–2020, statistični podatki, predlogi 
in zaključki iz delavnic,  SWOT analiza, 

predlogi organizacij in prebivalcev 
Šentviške planote 

 POTREBE IN IZZIVI ŠENTVIŠKE PLANOTE 

 
 
 

1. Spremeniti neugodno starostno strukturo in ustaviti zmanjševanje števila prebivalcev na planoti 
2. Potrebe po izobraževanju in krepitvi veščin 
3. Krepitev društvenega življenja 
4. Izboljšati dostopnost do storitev 

5. Aktivirati neizkoriščen potencial na področju kmetijstva 
 

 

 

 

VIZIJA RAZVOJA ŠENTVIŠKE PLANOTE 

Dvigniti raven kakovosti življenja na Planoti   
s pritegnitvijo mladih, z omogočanjem dostojnega staranja, z izboljšanjem dostopnosti do storitev, krepitvijo društvenega življenja in krepitvijo lokalne 

ekonomije 

STRATEŠKI CILJI 

Sociala in izobraževanje Kultura in šport Storitve Lokalna ekonomija 

- Spremeniti neugodno 
demografsko strukturo 

- Omogočiti lažji dostop do 
izobraževanja 

Krepitev društvenega življenja 
na planoti 

Omogočiti lažjo dostopnost 
do storitev 

Izboljšanje pogojev za izvajanje 
gospodarskih dejavnosti 

SPECIFIČNI PROGRAMSKI CILJI  

Sociala in 
izobraževanje 

Kultura in šport Storitve Lokalna ekonomija  

C1   Omogočanje 
dostojnega staranja 
na planoti 

 

C2   Privabljanje mladih 

C3   Zagotovitev 
infrastrukture za 
izobraževanje 

C4   Izboljšanje infrastrukture za 
izvajanje kulturnih in 
športnih dejavnosti 

 

C5   Izgradnja širokopasovnega omrežja in 
kreiranje spletnega portala ter povečanje 
mobilnosti ranljivih ciljnih skupin 

C6    Povečanje dodane 
vrednosti na kmetijah s 
krepitvijo predelave 
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UKREPI IN PROJEKTI ZA DOSEGANJE CILJEV STRATEGIJE 

Sociala in izobraževanje Kultura in šport Storitve Lokalna ekonomija 
U1  Obnova in oživitev večgeneracijskega centra 

Pečine z ureditvijo dnevnega oskrbnega 
centra 

U2  Stanovanjska zazidava na Šentviški Gori 

(U3)   Organiziranje programov izobraževanj v 
večgeneracijskem centru Pečine 

U3  Rekreacijski 
center Suše 

U4   Kamp na 
Prapetnem Brdu 

 

U5  Vzpostavite spletne strani 

U6  Vzpostavitev širokopasovne 
povezave 

(U1) Organiziranje skupnih prevozov 
v dnevnem oskrbnem centru 

U7  Oblikovanje blagovne 
znamke Šentviške 
planote 

U8  Ustanovitev sklada 

 

 

 

VIRI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

Predvideni viri Sociala in 
izobraževanje 

Kultura in šport Storitve Lokalna ekonomija 

sredstva iz EU skladov, 
nacionalna sredstva, 

proračunska sredstva Občine 
Tolmin, sredstva krajevnih 

skupnosti in društev na 
Šentviški planoti 

2.000.000,00€ 300.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 

560.000,00€ 300.000,00€ 1.000.000,00€  

SKUPAJ 2.560.000,00€ 600.000,00€ 1.020.000,00€ 20.000,00€ 

 

KAZALNIKI 

Sociala (demografija) in izobraževanje Kultura in šport Storitve Lokalna ekonomija 
K1  Število uporabnikov storitev večgeneracijskega 

centra Pečine 

K2   Število družin v novi soseski 

K3   Število udeležencev izobraževanj 

K4   Število 
obiskovalcev 
planote 

 

K5   Število uporabnikov 
spletne strani planote 

K6   Število registriranih 
enot predelovalnih 
obratov in dopolnilnih 
dejavnosti 
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PROGRAMSKI DEL 

Programski del strategije je nastal na podlagi analize dosedanjega dela, izvedenega 
načrtovanega dela v okviru Razvojnega programa Šentviške planote 2012-2020 in pobud s 
strani vaščanov – predstavnikov krajevnih skupnosti in društev na Šentviški planoti. 

5. PREDVIDENI PROJEKTI 

5. 1 U1: Ureditev večgeneracijskega centra na Pečinah  

Strateški cilji projekta: izboljšati demografsko sliko, urediti socialno infrastrukturo, narediti 
načrt sistemskega reševanja pomoči najbolj potrebnim. 
Predviden terminski načrt: januar 2022–december 2026 
Predvidena vrednost projekta: 2.000.000 evrov  
Predvideni viri financiranja: sredstva iz EU skladov, nacionalna sredstva, proračunska 
sredstva Občine Tolmin, sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški planoti 

5.1.1 Namen 

V objektu na Pečinah, ki sameva že par desetletij, se načrtuje preureditev prostorov za 
večnamensko uporabo različnih ciljnih skupin. V okviru tega se bo vzpostavil 
večgeneracijski center, ki bo pod isto streho nudil tudi varovana stanovanja za starostnike.  

5.1.2 Cilji  

Cilji so razdeljeni glede na ciljne skupine, ki jih projekt nagovarja. 
 

• Starostniki nad 80 let 
- Izgradnja varovanih stanovanj (najemnine predstavljajo stalni vir dohodka); 
- vzpostavitev dnevnega varstva starejših ob delavnikih, ki se dnevno vračajo domov  

(stalni vir dohodka); 
- preskrba s potrebnimi dnevnimi obroki in zagotavljanje osnovnih higienskih potreb; 
- zagotovitev rednih periodičnih obiskov zdravniške ekipe; 
- vzpostavitev sistema nudenja osnovne pomoči starejšim na domu (dostava hrane, 

čiščenje, potrebni prevozi …). 
 

• Upokojenci od 60 do 80 let 
- Ureditev prostorov dnevnih aktivnosti, ki se jih po svojih zmožnostih udeležujejo 

uporabniki; 
- organizacija izobraževanj (delavnic, tečajev, predavanj), kulturnih in družabnih 

dogodkov, prostovoljstva, javnih del … 
- vzpostavitev info točke, kjer se potrebe povežejo s ponudbo, ki jo nudijo aktivni 

upokojenci. 
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• Najmlajši 
- Zagotovitev popoldanskega varstva in sodelovanje pri aktivnostih v centru. 

5.1.3 Predvidene projektne aktivnosti 

Glede na obsežnost projekta je predvidenih več faz.  

1. faza (januar 2022–december 2022) 

- Preučiti primere dobrih praks na področju sociale in vzgoje ter izobraževanja. 
- V sklopu projekta SMART RURAL 21 vzpostaviti povezavo in sodelovanje z vasmi v tujini, 

kjer podobni projekti že delujejo (npr. Raundanmaa na Finskem). 
- Pregledati in analizirati že obstoječe programe, storitve socialnega varstva  

2. faza (januar 2023–december 2023) 

- Vzpostaviti pozitiven pristop in pridobiti podporo; projektno idejo predstaviti 
lokalnemu prebivalstvu in ključnim deležnikom v lokalnem okolju (Občini Tolmin, 
Posoškemu razvojnemu centra, Center za socialno delo, enota Tolmin, Dom 
upokojencev Podbrdo) in pridobiti mnenja. 

- Izdelati okvirno finančno konstrukcijo in načrt za pridobitev sredstev za samo 
preureditev centra. 

3. faza (januar 2024–december 2026) 

- Načrtovati in arhitekturno pripraviti projekt. 
- Poiskati in določiti pravno obliko centra, od katere bo odvisno črpanje finančnih 

sredstev iz različnih virov po tem, ko bo center začel obratovati. 

 

5.2 U2: Stanovanjska zazidava na Šentviški Gori 

Strateški cilji projekta: izboljšati demografsko sliko Šentviške planote, mladim omogočiti 
bivanje na Planoti. 
Terminski načrt: september 2021–junij 2023 
Ocenjena vrednost projekta: 560.000,00 evrov 
Predvideni viri financiranja: sredstva iz EU skladov, nacionalna sredstva, proračunska 
sredstva Občine Tolmin, sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški planoti, lastna sredstva 
posameznikov 

5.2.1 Namen 

Pobuda za ureditev problema pomanjkanja stanovanj na Šentviški Gori je bila podana s 
strani domačina, kateri se je že pred časom odselil v Tolmin. Po letu 2000 je pristopil do 
vodilnih na Občini Tolmin s predlogom, da proda svojo parcelo na Šentviški Gori po ugodni 
ceni, z namenom, da se na njej uredi stanovanjsko naselje za družine iz Šentviške planote 
kot tudi družine iz celotne občine Tolmin. 
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V zadnjih letih je na območju Šentviške planote zaznati porast priseljevanja, prav tako se 
za to, da ostanejo na Planoti, odločajo mladi, zato povpraševanje po zazidljivih zemljiščih 
narašča.  
 
Območje, namenjeno pozidavi, se nahaja v severnem delu naselja Šentviška Gora, to je 
manjše naselje z okoli 100 prebivalci, kjer je, po občinskem prostorskem načrtu, za zazidavo 
namenjenih 1,26 ha površine. Trenutno je to območje uporabljeno v namen kmetovanja, za 
njive ter travnike.  

5.2.2 Predvidene projektne aktivnosti 

Možnost širitve naselja za namen zagotovitve novih stanovanjskih površin za gradnjo 
predvsem individualnih stanovanjskih stavb je bila predstavljena in podprta v Občinskem 
prostorskem načrtu občine Tolmin v letu 2012. Na tem območju je načrtovanih 10 
gradbenih parcel, v sklopu katerih se lahko gradijo enostanovanjske hiše.  

1. faza (september 2021–junij 2023) 
- Rekonstruirati glavno cesto: dograditi t.i. južno cesto v dolžini cca. 380 m, ki bo 

omogočala obvoz vozil za razbremenitev centra naselja. 
- Urediti novo vodovodno omrežje: za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo bo potrebno 

urediti novo vodovodno omrežje, ki bo povezano na že obstoječo vodovodno omrežje. 
- Pridobiti kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varovanje kulturne dediščine: gradnja 

se načrtuje na območju naselbinske dediščine vasi Šentviška Gora, zato bo potrebno v 
fazi projektiranja pridobiti zgoraj omenjeno soglasje. 

- Postaviti transformatorsko postajo: za normalno funkcioniranje nove stanovanjske 
zazidave je potrebno postaviti transformatorsko postajo, iz katere se bodo z električno 
energijo napajale vse načrtovane stavbe, prav tako se bo naselje opremilo z javno 
razsvetljavo. 

- Urediti javno kanalizacijsko omrežje na Šentviški Gori, na katerega se lahko priključijo 
novozgrajene stavbe. 

- Zagotoviti ločen sistem odvodnjavanja komunalnih odpadnih vod in padavinskih voda,  
s katerim se bo zagotovila skrb za varstvo voda in tal: komunalne odpadne vode iz 
posamezne stavbe se spelje v malo čistilno napravo, ki se jo locira na parceli, namenjeni 
gradnji stavb. Padavinske vode s streh stavb se bo zbiralo v rezervoarjih deževnice, 
kateri bodo vkopani v teren. Vodo se bo ponovno uporabilo v namen zalivanja vode, 
pranja avtomobilov, dvorišč,… Za morebitne onesnažene vode se pred izpustom v 
podtalnico ustrezno očistijo v lovilcu olj. 

- Urediti ekološki otok: urediti bo potrebno ekološki otok, kjer se namestijo zabojniki za 
ločeno zbiranje odpadkov, lokacija bo omogočala tudi dostop in obračanje vozil za 
odvoz smeti. 
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- Urediti sistem varnosti pred požarom in drugimi nesrečami: omogočen bo varen umik 
ljudi, živali in premoženja, dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila 
ter vir za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov. Pri preprečitvi širjenje požara na 
sosednje objekte je potrebno upoštevati ustrezne odmike od parcelnih mej in odmikov 
med objekti. 

 
Za namen priprave načrta komunalne opreme teh parcel sta Občina Tolmin in krajevna 
skupnost  Šentviška Gora v proračunu za leto 2020 temu namenili 30.000 evrov. Občina 
Tolmin bo v prihajajočem letu pripravila in objavila javni razpis za nakup omenjenih parcel. 
Prednost pri nakupu bodo imele mlade družine. V sodelovanju z Občino Tolmin bo tudi 
krajevna skupnost Šentviška Gora iskala možnosti dodatnega financiranja iz evropskih 
sredstev za lažjo izvedbo celotnega projekta. 
 
Slika 5: Grafična podoba zazidalnih parcel na Šentviški Gori. 

 
 

5.3 U3: Rekreacijski center Suše 

Strateški cilji projekta: ohraniti in razvijati ponudbo društvenega življenja na Planoti, 
nadgraditi športno infrastrukturo, prebivalcem Planote omogočiti dodaten vir zaslužka. 
Terminski načrt: april 2021–december 2024 
Ocenjena vrednost projekta: 300.000 evrov 
Predvideni viri financiranja: sredstva iz EU skladov, nacionalna sredstva, proračunska 
sredstva Občine Tolmin, sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški planoti, lastna sredstva 
Smučarskega skakalnega kluba Suše 

5.3.1 Namen 

Na Šentviški planoti, v bližini Ponikev, v zimskem času in ob ugodnih zimskih pogojih, 
obratuje manjše/vaško smučišče Suše, ki razpolaga z dvema skakalnicama in smučiščem z 
vlečnico ter tekaško progo v bližini. Tereni privabljajo tudi na sankanje in zimske pohode. 
Prizadevnost, samoiniciativnost in prostovoljno delo članov Smučarsko skakalnega kluba 
(SSK) Ponikve je smučišče dvignilo na nivo prepoznavnega manjšega in edinega smučišča 
v občini Tolmin. SSK Ponikve je bil ustanovljen leta 1996 in vsa leta nadaljeval bogato 
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tradicijo smučarskih skokov na Šentviški planoti – od tu izhaja slovenski smučarski skakalec 
Jaka Hvala. Klub zagotavlja tudi ponudbo pijače v manjši smučarski koči tik ob smučišču, 
od leta 1998 ima v lasti teptalni stroj, od leta 2005 pa še top za umetno zasneževanje. V 
organizaciji kluba oziroma nekaterih drugih društev na Šentviški planoti se tako v zimskem 
času kot tudi poleti odvijajo številni športno-rekreativni in tekmovalni dogodki: smučarska 
tekma, tek po planoti ipd. Tudi podružnična šola Šentviška Gora v svoj letni načrt vključuje 
izvedbo športnega dne na smučišču Suše.  
 
Skakalnici velikosti K-18 in K-35, ki sta bili zgrajeni po načrtih Stanka Velikonje in inženirja 
Janeza Goriška, sta vrsto leto omogočali kvaliteten preskok pri delu z mladimi skakalci, 
trenutno pa sta potrebni prenove. Prav tako bi bilo potrebno nadgraditi in prenoviti sistem 
zasneževanja, vključno z rekonstrukcijo zajetja vode za zasneževanje. Več je tudi možnosti 
za razširitev in povečanje smučišča; trenutno ima smučišče eno progo, ki ga povezuje 270 
metrov dolga vlečnica z višinsko razliko 54 metrov. Ko smučišče ob zadostni količini snega 
obratuje, je izjemno obiskano. Obiskovalci Suš se lahko  okrepčajo v smučarski koči, ki pa 
prehrane žal ne ponuja, čeprav je po tovrstni ponudi tudi sicer, tekom leta, veliko 
povpraševanja.    
 
Smučišče v Suših ima dober renome na nacionalnem nivoju, saj je Sloveniji “dalo” 
tekmovalca v svetovnem pokalu, ter na lokalnem nivoju, saj so Suše edino smučišče v 
občini Tolmin, kjer tako domačini kot tudi drugi obiskovalci radi preživljajo svoj prosti čas. 
Tradicija torej, ki ji ne gre oporekati in ki zavzetim in marljivim Planotarjem ne dovoli pustiti 
v nemar pomembnih gradnikov lokalne skupnosti. Naravnih danosti ter številnih s tem 
povezanih možnosti na področju turizma pa se ne zavedajo samo domačini, pobude za 
sodelovanja in možnosti rekreacije so opazili tudi drugi: Smučarski klub Matajur je že izrazil 
željo, da bi nekaj treningov za vse kategorije smučarjev redno izvajali na smučišču v Suših, 
Šentviška planota je zanimiva destinacija tudi z vidika kolesarstva, saj je predstavljena v 
okviru spletne promocije Smaragdne kolesarske poti, ki predstavlja kolesarske poti v 
Posočju. 
(https://www.bike-alpeadria.com/spoznavne_poti/2014051616161485/) 
 
Predvsem pa je pomembno, da s posodabljanjem obstoječe infrastrukture in izgradnjo 
nove pripomoremo h krepitvi kakovostnega življenja ljudi ter nadziramo in usmerjamo 
razvoj turizma na Šentviški planoti.   

5.3.2 PREDVIDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

Zaenkrat še neokrnjeno območje Šentviške planote je majhno - tako kot območje ob 
čudoviti reki Soči, ki teče skozi občine Tolmin, Kobarid in Bovec, kjer se že srečujejo s 
problemom turistične prenatrpanosti. Z usmerjeno turistično ponudbo (npr. izgradnja 
postajališča za avtodome) bomo lahko popotnike in obiskovalce planote pričakali 

https://www.bike-alpeadria.com/spoznavne_poti/2014051616161485/
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pripravljeni, naše čudovito okolje pa ohranjali čisto in neokrnjeno. Naravne danosti kar 
kličejo po organiziranju številnih “letnih” aktivnosti: možnost izposoje oziroma najema 
koles, postavitev adrenalinskega parka, priprava trase za motokros, omogočanje smučanja 
na travi (grass skiing), nordijsko rolanje za ljubitelje nordijskega smučanja ter možnost 
izposoje različne opreme. Ob ustrezni nadgradnji obstoječe infrastrukture za izvajanje 
zimskih aktivnosti (tek na smučeh, smučanje, smučarski skoki) bodo te aktivnosti 
zagotovljene čez celo leto. Razširitev aktivnosti pa obenem odpira nove priložnosti za 
zaposlitev, honorarno delo ipd. 
 
Nujna spremljevalna dejavnost športnih aktivnosti je zagotovo tudi razširjena gostinska 
ponudba, ki mora temeljiti na tradicionalnem izročilu. Ne želimo se odmikati od narave, od 
načina življenja, ki je v današnjih časih tako dragocen in od nekdaj lasten Planotarjem, torej 
tesne povezanosti z naravo. Gostinska ponudba mora tako temeljiti na preprostih 
domačih, pristnih, prvinskih jedeh, na lokalnem, na sezonskih jedeh, s sestavinami izključno 
lokalnega izvora. Vse to si želimo ponujati v nekoliko bolj moderni preobleki, z dobro 
vinsko karto (Goriška regija ponuja dobra vina: Vipavska dolina, Goriška Brda) in ponudbo 
piv iz domačih pivovarn. S takim izborom jedi in pijač bomo vzpodbujali prodajo lokalnih 
pridelkov iz lokalnih kmetij, obenem bomo obiskovalcem ponudili tudi druge domače 
izdelke in pridelke posameznih pridelovalcev, kot npr. med, žganje, naravna mazila ipd. 
 
Trajnostni razvoj bo gonilo naših dejavnosti na vseh področjih dela - želimo ostajati v stiku 
z naravo, v mejah, ki jih narava še prenese. 
 
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev, tj. vzpostavitev “Rekreacijskega centra Suše”, pa 
ni in ne more biti odvisen samo od delavnih in zagnanih domačinov, pač pa bo mogoč le na 
podlagi in v sodelovanju z zavodi, društvi in drugimi pravnimi subjekti v občini Tolmin in 
širše: lokalna društva, Občina Tolmin, Posoški razvojni center, Zavod za turizem Dolina 
Soče, Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin, športne agencije, Smučarski klub 
Matajur ipd. 

Projekt predvideva naslednje faze izvedbe: 

1. faza (april 2021–april 2023) 

- Nadgraditi obstoječo infrastrukturo v rekreacijskem centru Suše, ki bo izboljšala 
trenutno ponudbo oziroma omogočila uvedbo novih aktivnosti. 

- Zagotoviti ustrezne pogoje za oddajo v najem: pripraviti pogodbo za najem, urediti 
dokumentacijo za ponudbo hrane in pijače. 

2. faza (oktober 2021–december 2024) 

- Umestiti progo za nordijsko rolanje (označiti traso, asfaltiranje ...). 
- Pregledati teren, umestiti ter urediti adrenalinski park. 
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- Skleniti dogovor z lastnikom parcele na smučišču za delovanje in ureditev proge za 
»grass skiing«. 

- Urediti dokumentacijo in dostop do kros proge, skleniti dogovor z lastnikom parcele. 
- Premestiti vlečno napravo s ciljem povečati kapaciteto smučišča, obnoviti zajezitev 

jezera za zasneževanje ter obnoviti celoten kompleks skakalnic K-18 in K-35. 

 

5.4 U4: Kamp na Prapetnem Brdu 

Strateški cilji projekta: nadgraditi turistično infrastrukturo, prebivalcem Planote omogočiti 
dodaten vir zaslužka, možnosti novih zaposlitev. 
Terminski načrt: september 2021–junij 2027 
Ocenjena vrednost projekta: 300.000 evrov 
Predvideni viri financiranja: sredstva iz EU skladov, nacionalna sredstva, lastna sredstva ŠD 
Šentviška Gora  

5.4.1 Namen 

Lokalno Športno društvo Šentviška Gora je leta 1999 pričelo z izgradnjo zunanje športne 
infrastrukture na Prapetnem Brdu, tako da je v 20-ih letih na tem območju nastal pravi 
športni park, na katerem je travnato igrišče za nogomet in druge primerne športne 
aktivnosti, igrišče za odbojko na mivki, balinišče in prostor z otroškimi igrali. Športni park 
je opremljen tudi s sanitarijami, kuhinjo in manjšim klubskim prostorom. Upravljavec 
športnega parka je Športno društvo Šentviška Gora, ki ima zemljišče dolgoročno v najemu. 
Ker drugih tovrstnih turističnih kapacitet na Šentviški planoti ni, se je, v sodelovanju z 
lastnikom zemljišča, razvila ideja o izgradnji kampa, v okviru katerega bi bilo postavljeno 
šotorišče z možnostjo glampinga, prostor za avtodome, z urejenimi sanitarijami, recepcijo 
in info točko. 
 
Na lokaciji športnega parka že leta poteka tradicionalni večdnevni dobrodelni rock festival 
Gora Rocka. Dogodek ni pomemben in prepoznaven le z glasbenega stališča in 
dobrodelnosti. Poleg glavne organizatorske skupine je v delo, tako ali drugače, 
prostovoljno vpeto veliko število Planotarjev različnih generacij. Dogodek, ki ga vsako leto 
obišče več tisoč ljudi, ima zato velik družbeni pomen tudi za Planoto, saj združuje vasi in 
ljudi na Planoti, da delujejo kot eno. Festival, katerega ime je prepoznano v nacionalnem 
prostoru, letno privablja množico mladih, ki za več dni pridejo na Planoto in lokacijo ob vasi 
spremenijo v kamp naselje. Novo zgrajeni kamp bo, z vidika infrastrukturne urejenosti, 
festivalu dal dodano vrednost. 
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Slika 6: Pogled na športno infrastrukturo, v ozadju vas Prapetno Brdo. 

 

 

5.4.2 PREDVIDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

Projekt predvideva izgradnjo turistične infrastrukture, ki obiskovalcem nudi možnost 
kampiranja/glampiranja, z vso pripadajočo ustrezno infrastrukturo. Lokacija kampa je sicer 
mišljena na zasebni parceli, vendar pa je z lastnikom zemljišča v dogovoru najem in 
upravljanje kampa, kar bi v procesu izgradnje tudi ustrezno dokumentacijsko uredili.  
 

Faze izgradnje nove turistične infrastrukture: 

1. faza (september 2021–junij 2023) 

- Razširiti namenski rabi prostora: vložitev vloge za spremembo/razširitev namenske rabe 
na občino Tolmin. 

- Izdelati ureditveni/arhitekturni načrt postavitve turistične infrastrukture. 
- Postaviti osnovno infrastrukturo šotorišča (sanitarije in čistilna naprava), urediti parcele 

za postavitev šotorov (ograditev parcele, zasaditev dreves, dostopne potke,…..), 
urediti parkirišča za avtodome. 

- Ojačati električno in vodovodno omrežje na območju šotorišča. 
- Preurediti obstoječi objekt za vzpostavitev recepcije in info točke. 
- Oblikovati spletno stran in nadgraditi turistično ponudbo (nakup električnih koles, 

izdelava zemljevidov kolesarskih in pohodniških poti z zanimivostmi Šentviške planote 
in širše → sodelovanje s Turističnim društvom Šentviška planota). 

- Pripraviti poslovni načrt delovanja kampa. 
- Pripraviti promocijski načrt.  

2. faza (januar 2024–junij 2025) 

- Analizirati delovanje kampa. 
- Pripraviti finančni načrt za nadgradnjo turistične infrastrukture. 
- Nadgraditi ponudbo s postavitvijo 3 – 6 glamping hišic. 
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3. faza (marec 2024–september 2024) 

- Dograditi in urediti kamp za avtodome: ureditev zunanje enote čistilne naprave s 
črpalkami, asfaltiranje parkirišča. 

4. faza (maj 2025–do junij 2027) 

- Zgraditev samostojnega objekta, v katerem bo nameščena nova recepcija z 
informacijsko točko ter prostor, ki bo omogočal manjšo/osnovno ponudbo hrane in 
organizacijo raznih kulturnih dogodkov. 

Z vidika turizma bo izgradnja kampa na Šentviški planoti pomembno pripomogla k razvoju 
Planote in njene prepoznavnosti v širšem prostoru. Izvedbena dela, potrebna pri izgradnji 
kampa, bodo izvedena v sodelovanju z lokalnimi obrtniki in malimi podjetniki, kar bo 
dodatno pripomoglo k izboljšanju podjetniške strukture na Planoti. Poleg tega bodo 
lokalni kmetje imeli možnost vključiti se v dodatno ponudbo kampa, v okviru t.i. info točke 
in promocijskih aktivnosti kampa samega, kar bo pripomoglo k dodani vrednosti lokalnih 
produktov. 
 

5.5 U5: Spletna stran Šentviške planote 

Strateški cilji projekta: Lokalnim izdelkom in storitvam dati dodano vrednost, razviti 
prepoznavnost Šentviške planote v širšem – evropskem prostoru, prebivalcem Planote 
omogočiti dodaten vir zaslužka. 
Terminski načrt: januar - december 2021 
Ocenjena vrednost projekta: 20.000 evrov 
Predvideni viri financiranja: sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški planoti, lastna 
sredstva TD Šentviška planota ter druga pridobljena sredstva na javnih razpisih 

5.5.1 NAMEN 

Šentviška planota nima lastne aktivne spletne strani, ki bi ponujala podrobnejše 
informacije o dogajanju na Šentviški planoti. Informacije so dostopne na: 
• spletni strani www.soca-valley.com, 
• spletni strani wikipedije https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entvi%C5%A1ka_planota, 
• spletni strani župnije Šentviška Gora http://sentviska-gora.si/, 
• Facebook strani Šentviške planote, 
• in druge, posamezne spletne strani, ki objavljajo dogodke, povezane s Šentviško 

planoto.  
 
Trenutno na Planoti deluje deset aktivnih društev, ki ohranjajo športno in kulturno življenje 
na Planoti, Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve–Planota, ki skrbi za varnost Planotarjev, 
ter tri krajevne skupnosti, ki skrbijo za nemoteno izvajanje lokalne politike. Dogodki, 
organizirani v sklopu društev in krajevnih skupnosti, pomembno vplivajo na socialno plat 

http://www.soca-valley.com/
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0entvi%C5%A1ka_planota
http://sentviska-gora.si/
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življenja na Planoti, in potencialno, promovirajo Šentviško planoto na lokalnem, občinskem 
in nacionalnem nivoju.  
 
Poleg promocije je obveščanje lokalnega prebivalstva pomemben vidik socialne 
vključenosti posameznika v lokalno življenje in politiko. Obveščanje poteka na različnih 
ravneh: 
• družbeno omrežje Facebook, 
• plakati in obvestila na tablah, namenjenih obveščanju, ki so običajno nameščeni na 

vidnem mestu v centru vasi, 
• od ust do ust (nevarnost popačenja informacij). 
 
Nova spletna stran mora biti pregledna, enostavna za uporabo in prijazna 
uporabniku/obiskovalcu. Le-ta bo na spletni strani lahko pridobil informacije o aktualnih 
dogodkih in lokalni ponudbi pridelkov, storitev, ipd. Na spletni strani bodo objavljeni 
zemljevidi pohodniških in kolesarskih poti, s spremljajočimi znamenitostmi in ponudbo 
lokalnih kmetov.  
 
V prihodnjih letih se načrtuje nadgradnja spletne strani v aplikacijo oziroma spletni portal. 
Smiselno bi se bilo povezati z drugimi lokalnimi skupnostmi, kot na primer Baška grapa, 
Cerkljansko in Idrijska dolina, in narediti skupne pohodniške in kolesarske poti, ki bi bile na 
aplikaciji vidne po posameznih odsekih. Smotrno je, da je aplikacija enotna in povezuje 
različne aspekte, kot prikazuje legenda zemljevida spodaj (pohodniška in kolesarska pot, 
turistična kmetija, prodaja sira, ipd.). Spletni portal bo deloval kot virtualni servis za 
različne ciljne skupine (prebivalci Šentviške planote, interesenti za priselitev, kandidati za 
bivalno enoto starejših v Pečinah, obiskovalci Planote – pohodniki, kolesarji, ipd.). Z 
vzpostavitvijo spletnega portala želimo prispevati k izboljšanju kvalitete življenja na 
Planoti.  
 
Sliki 7 in 8: Zemljevid na promocijskem letaku Šentviške planote, izdan leta 2015. 

 
 

 
Z vidika obveščanja in promocije bo nova spletna stran Šentviške planote prevzela 
pomembno, če ne ključno, vlogo pri tem. 
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5.5.2 PREDVIDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

Projektne aktivnosti bodo predvidoma izvedene v eni fazi. 
 
1. faza (januar 2021 –november 2021) 
- Zbrati slikovno gradivo krajevnih skupnosti in aktivnih društev na Šentviški planoti. 
- Oblikovati celostno grafično podobo: prepoznaven logotip Šentviške planote. 
- Računalniško pripraviti/oblikovati turistične poti. 
- Opismeniti lokalne prebivalce, ki nimajo IKT znanja (računalniške delavnice v okviru OE  

Ljudska univerza v Tolminu). 
- Nadgraditi spletno stran in jo konstantno dopolnjevati in ažurirati. 

 

5.6 U7, U8: Oblikovanje blagovne znamke Šentviške planote in ustanovitev sklada 

Strateški cilji projekta: Prebivalcem omogočiti dodaten vir zaslužka, graditi na dodani 
vrednosti lokalnih izdelkov in storitev, ustvariti zgodbo o Šentviški planoti, kjer se dela 
dobro, naravno in domače, ustanoviti sklad/zadrugo, ki bo pomagal pri upravljanju 
blagovne znamke in portala, ustvariti možnost dodatnih zaposlitev. 
Terminski načrt: junij 2021–december 2025 
Ocenjena vrednost projekta: 20.000 evrov 
Predvideni viri financiranja: sredstva iz EU skladov, nacionalna sredstva, proračunska 
sredstva Občine Tolmin, sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški planoti, lastna sredstva 
TD Šentviška planota 

5.6.1 Namen 

Šentviška planota s svojo raznolikostjo in slikovito naravo ter bogato kulturno dediščino 
nudi človeku veliko možnosti za razvoj svojega potenciala in idej. Bogato tradicionalno 
znanje se lahko prepleta z modernim, končni produkti pa so zato kvalitetni in imajo dušo.  
 
Prepoznavnost teh produktov in/ali storitev, ki jih ponujajo Planotarji, bi se z oblikovanjem 
enotne blagovne znamke povečala. Le-ta bi potrošnikom sporočala identiteto produktov 
in storitev s Planote: izvor produkta/storitve in življenjski stil ponudnika – lokalno, naravno, 
domače. Za namen upravljanja blagovne znamke in spletnega portala bo potrebno 
ustanoviti sklad oziroma zadrugo, ki bo pravno odgovarjal potrebam lokalne skupnosti na 
Planoti. Glavni namen sklada/zadruge  bo upravljanje blagovne znamke in spletnega 
portala, ter z njima povezane aktivnosti, kot na primer nudenje pomoči pri vodenju 
dopolnilnih dejavnosti, vodenje dokumentacije, prijave na razpise, ipd.  

5.6.2 Predvidene projektne aktivnosti 

Blagovna znamka in sklad bosta pomembno vplivala na razvoj posameznih gospodarskih 
segmentov življenja na Planoti. Tako produktom, ki so sedaj po večini namenjeni 
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samooskrbi, kot storitvam, ki jih prebivalci ponujajo, bo z oblikovanjem blagovne znamke 
in upravljanjem s strani sklada dodana vrednost. V sklad/zadrugo se bodo lahko vključili 
tako posamezniki, samozaposleni, kmetje, ponudniki raznih storitev kot tudi društva. 
 
V okviru sklada/zadruge bo mogoče: 
• dobiti informacije o dotičnem znanju in storitvah, ki jih prebivalci Planote nudijo  

(mizarstvo, čebelarstvo, sečnja dreves, gojenje pridelkov, vzreja goveda, učna pomoč 
za otroke, socialna oskrba, ipd.); 

• dobiti informacije o lokalni turistični in kmetijski ponudbi → informacije bodo povezane 
s spletno stranjo in aplikacijo Šentviške planote → obiskovalec Planote bo dobil 
informacije o urejenih pohodniških/kolesarskih poteh, kulturnih znamenitostih in lokalni 
ponudbi ob poti; 

• koristiti storitve in ponudbo na področju kmetijstva: sadike, semena in izmenjave le-teh, 
izposoja kmetijskih strojev, nakup domačih, lokalnih pridelkov, goveje meso, ipd.; 

• spremljati storitvene dejavnosti, družabne, izobraževalne in športne aktivnosti za 
različne ciljne skupine na Planoti. 

 
Projekt predvideva naslednje faze izvedbe: 
 
1. faza (junij 202 –januar 2022) 
- Preučiti že obstoječe blagovne znamke v občini Tolmin (blagovna znamka Dolina Soče) 

in možnosti povezave z njimi, oblikovati lastno znamko, v navezavi na širšo blagovno 
znamko. 

- Analizirati aktualno ponudbo storitev in produktov na Planoti. 
 
2. faza (januar 2022–junij 2023) 
- Določiti ciljne skupine kupcev, priprava načrta trženja, izbor prodajnih kanalov in izbor 

ustreznega načina komunikacije z izbrano ciljno skupino potrošnikov. 
- Oblikovati blagovno znamko glede lokalno identiteto → povezanost s tradicijo, naravo, 

domačnostjo. 
 
3. faza (januar 2023–januar 2025) 
- Preučiti in analizirati ustrezne pravne oblike združenja. 
- Pripraviti pravni akt in določiti pristojnosti pravnega telesa ter pogoje članstva v 

upravnem odboru in skladu/zadrugi na sploh. 
 

5.7 U6: Širokopasovne povezave  

Strateški cilj projekta: omogočiti vsem gospodinjstvom na Planoti dostop do 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 
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Terminski načrt: september 2021–december 2025 
Ocenjena vrednost projekta: 1.000.000 evrov 
Predvideni viri financiranja: evropska in nacionalna sredstva, proračunska sredstva Občine 
Tolmin, sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški planoti 

5.7.1 Namen 

Glede na aktualne razmere, sta delo in izobraževanje od doma pogoj za normalno 
delovanje v družbi. V kolikor to ni mogoče, je ogrožena posameznikova osnovna pravica 
do dostojnega in kvalitetnega bivanja v sodobni družbi.  
 
V letu 2008 je bil narejen načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij za območje občine Tolmin, kjer so bile zbrane in izkazane potrebe 
uporabnikov in ocene strokovnjakov: 
• poslovanje podjetij, javnih inštitucij (državna informacijska mreža HKOM), 
• bančno poslovanja za podjetja in gospodinjstva, 
• uporaba javne e-uprave, 
• uporaba svetovnega spleta, 
• delo od doma, 
• za potrebe osnovnošolcev, dijakov in študentov (učenje, šola na daljavo), 
• za potrebe turistične dejavnosti, 
• nakup preko interneta, 
• daljinski video nadzor prostorov, opreme in delovnih procesov, 
• internetna televizija, 
• IP telefonija, 
• video na zahtevo, itd. 

 
Glavna centrala za telefonijo je na Pečinah. Edina obstoječa širokopasovna povezava s 
svojim signalom seže samo do Ponikev in Šentviške Gore. Bolj oddaljena naselja in samotne 
kmetije na Planoti nimajo možnosti dostopa do interneta. Prav tako problematična je 
motenost/šibkost telekomunikacijskega signala mobilnih operaterjev. 

5.7.2 Predvidene projektne aktivnosti 

Projektne aktivnosti bodo predvidoma izvedene v eni fazi. 
 
1. faza (september 2021–december 2025):  
- Napeljava optičnega kabla po Planoti. 
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6. SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE 

Za uspešno izvedeno delo je pomembno sodelovanje na več ravneh in v vseh fazah, tako 
horizontalno kot vertikalno. V prid temu govori dejstvo, da je marsikdo na Šentviški planoti 
vključen tako v lokalno politično telo, krajevno skupnost ali pa je predstavnik/svetnik v 
občinskem svetu in je tudi aktiven član drugega društva. Spodbujanje sodelovanja v tem 
oziru ni prehud zalogaj. Pomembno je tudi vključiti v proces ljudi oziroma posameznike, ki 
so relativno pasivni in nagnjeni h kritikam. Aktivacija le-teh bo pomembno pripomogla k 
razvijanju procesa in vzdrževanju sodelovanja na različnih ravneh. 
 
K sami pripravi vsebinskega dela strategije so bile povabljene vse tri krajevne skupnosti, 
vsa aktivna društva in svetniki v občinskem svetu. Programski del strategije s predlaganimi 
ukrepi uresničitve dokumenta je nastal na podlagi osnovanih predlogov in pobud s strani 
prebivalcev Planote. Sodelovanje je tudi v prihodnosti smiselno in eden glavnih načinov za 
uspešno doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Z namenom oblikovanja pravnega telesa, ki bo poglobilo sodelovanje in združilo Planoto v 
enotno delovanje, je v načrtu ustanovitev sklada ali zadruge (ali druge pravne oblike), ki 
bo krovna »institucija«, katera bo upravljala blagovno znamko Šentviške planote in bo 
imela pregled nad ponudbo, storitvami in realizacijo aktivnosti.  
 
Pri izvajanju posameznih projektnih aktivnosti v navezavi na SMART RURAL 21 in 
programski del strategije, bodo imele pomembno vlogo lokalne skupnosti na Šentviški 
planoti, v sodelovanju z občino Tolmin in Posoškim razvojnim centrom. Naloga investitorja 
v projektu bo projektno vodenje in spremljanje investicije. 
 

6.1 Uresničevanje strategije 

Pri vodenju in pregledu nad celotnim projektom SMART VILLAGE bo imela vodilno vlogo  
koordinacijska skupina, sestavljena iz predstavnikov Šentviške planote ter strokovnih 
svetovalcev Posoškega razvojnega centra. 
Naloge skupine bodo sledeče: 
• sklicevanje in vodenje sestankov v fazi priprave strategije,  
• priprava strategije: analiza izvedb Razvojnega programa Šentviške planote 2012–2020, 

zbiranje in oblikovanje idej, usklajevanje strategije s predlaganim osnutkom SMART 
RURAL 21,  

• koordinacija s Posoškim razvojnim centrom in občino Tolmin glede prijav na razpise in 
iskanje dodatnih finančnih sredstev, 

• organizacija in koordinacija posameznih skupin, zadolženih za pripravo in izvedbo 
posameznih projektov,  
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• priprava izvedbenega načrta posameznih projektov, glede na razpise in finančna 
sredstva, 

• vodenje dokumentacije in priprava poročil, glede na projektne zahteve. 
 
Za izvedbo posameznega predlaganega ukrepa v programskem delu bo oblikovana 
skupina, ki je že v fazi priprave strategije sodelovala s pripravo osnutka ukrepa in 
zastavljenimi cilji. 
Njene naloge bodo: 
• sodelovanje z investitorjem projekta in spremljanje posameznih faz realizacije le-tega, 
• poročanje koordinacijski skupini,  
• sodelovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije in poročanja posameznega projekta. 
 
Pri uresničevanju strateških ciljev je ključna podpora Občine Tolmin in Posoškega 
razvojnega centra, ki sta izkazala interes za sodelovanje in pomoč pri prijavi projekta 
»Pametna vas«, z upoštevanjem strateških usmeritev, umeščenih v Regionalni razvojni 
program 2021−2027. Posamezni projekti, navedeni v programskem delu dokumenta pa 
bodo usklajeni in po potrebi umeščeni v občinski proračun na podlagi finančne sheme in 
časovne determinante projektov. 
 
Vire za sofinanciranje projektov navedenih v programskem delu dokumenta bomo iskali na 
več ravneh:  
• evropska sredstva (EU skladi), 
• nacionalna sredstva (javni razpisi ministrstev) 
• proračunska sredstva Občine Tolmin, 
• sredstva krajevnih skupnosti na Šentviški Gori. 
 
Posoški razvojni center bo nudil vso strokovno pomoč pri prijavi posameznih projektov za 
kandidiranje na javne razpise ter iskal možnosti za pridobitev dodatnih sredstev tako na 
nacionalni kot lokalni ravni, kjer deluje tudi lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soča.   
 
Pri spremljanju posameznih projektnih aktivnosti bodo imele pomembno vlogo lokalne 
skupnosti na Šentviški planoti. Evalvacija posameznih aktivnosti bo izvedena v postopku 
priprave projekta/prijave na javni razpis. Pripravljen dokument podaja smernice in 
predvidene ukrepe za dosego zastavljenih ciljev, vendar dopušča morebitne spremembe 
glede izvedb ukrepov. Vmesno spremljanje projektnih aktivnosti bo omogočilo 
evidentiranje in evalviranje postopkov izvedb, časovno in finančno spremljanje 
napredovanja projektov ter napredek/uresničevanje posameznih aktivnosti znotraj 
projektov. Po končanem posameznem projektu pa bo izvedena končna evalvacija, ki bo 
zajemala vsebinsko in finančno analizo ter učinek izvedenega na Šentviško planoto. 
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6.2 Zaključek 

Predlagani projekti v programskem delu strategije postavljajo smernice delovanja na 
Šentviški planoti v prihodnjih letih. Njihovi izvedbeni cilji so namenjeni tukajšnjim 
prebivalcem in njihovemu sobivanju z naravo. S tem se odpirajo nove možnosti 
sodelovanja in v kombinaciji tradicije ter sodobnosti iščejo povezave na različnih ravneh 
življenja na podeželju. 
 
Inovativni značaj Strategije pametne vasi Šentviške planote se kaže zlasti v načinu pristopa 
k uresničevanju razvojne vizije območja, katerega bistvo je v povezovanju in partnerskem 
sodelovanju med lokalnimi akterji. Pri tem strategija spodbuja uporabo novih pristopov 
povezovanja in mreženja podjetniškega, raziskovalnega in izobraževalnega sektorja.  
Strategija podpira krepitev sodelovanja med različnimi sektorji in medgeneracijsko 
povezovanje (v strategijo so vključeni vsi ključni akterji in predstavniki različnih sektorjev – 
javni, ekonomski in zasebni sektor, poudarek je dan ciljnim skupinam vseh generacij, še 
posebej pa ranljivim skupinam). Projekti, ki se bodo izvedli skozi strategijo bodo imeli 
multiplikativne učinke na gospodarski, socialni in demografski razvoj območja Šentviške 
planote.  
 
Kaj torej pomeni biti pametna vas na Šentviški planoti? Misliti na prihodnost in ohraniti 
tradicijo, prevzeti odgovornost za sebe in zanamce ter zagotoviti kakovostno in 
trajnostno naravnano življenje, z možnostjo udejstvovanja tam, kjer smo in bomo 
uspešni. 
 

7. VIRI IN POVEZAVE 

• Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij občin 
Kanal in Tolmin, 2008 

• Razvojni program Šentviške planote 2012 – 2020, 2012 
• SMART VILLAGES revitalising rural services, EU rural review, No 26, 2018 
• Statistični urad Republike Slovenije, https://www.stat.si/statweb, november 2020 
• Strategija razvoja Slovenije 2030, 2017 (https://www.gov.si/assets/vladne-

sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-
2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf) 

 
 
 
 
 
 

https://www.stat.si/statweb
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
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Avtorji besedila: • Nika Kikelj Maver (splošno), • Goran Šoster (intervencijska logika), • 
Polonca Kavčič in • Matjaž Kranjc (za KS Ponikve), • Nives Laharnar (za KS Pečine), • 
Gregor Lapanja (za KS Šentviška Gora), • Sebastjan Feltrin in • Jernej Kenda (za Športno 
društvo Šentviška Gora) 
 

Prevod: Anteja Jež 
 

Fotografije: Nuša Feltrin, arhiv KS Šentviška Gora in arhiv ŠD Šentviška Gora 
 

Preglednice: Nika Kikelj Maver 
 

Priprava: Posoški razvojni center v sodelovanju z nacionalnim  koordinatorjem projekta 
SMART RURAL 21 in krajevnimi skupnostmi ter društvi Šentviške planote 
 

Pregled: • Goran Šoster, nacionalni koordinator projekta SMART RURAL 21, • Greta 
Černilogar, Posoški razvojni center ( vodja LAS Dolina Soče) 
 
 

Uredniški odbor: • Tatjana Šalej Faletič in • Nika Kikelj Maver, Posoški razvojni center 
 
Dokument je namenjen nadaljnji strokovni obravnavi in vrednotenju za potrebe izvajanja 
razvoja v programskem obdobju 2021–2027 na Šentviški planoti, prvi »pametni vasi« v 
Sloveniji. 
 
Tolmin, december 2020 
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