Gorski sprehodi po
Sloveniji

Gore pokrivajo kar 72 % površine Slovenije, v njih pa živi tudi približno 40 % njenih
prebivalcev. Sektor gorskega turizma je pomemben za lokalno gospodarstvo: v letu
2019 so bile gore celo najbolj priljubljena izletniška točka obiskovalcev države, saj jih
je obiskalo več kot 1,5 milijonov turistov.
Vendar pa so gorska območja redko poseljena in izpostavljena izseljevanju, za
katerega se odločajo predvsem mladi. Glavna razloga za izseljevanje in upadanje
prebivalstva sta pomanjkanje zaposlitvenih priložnosti in priložnosti za izobraževanje.
Zaradi nizke gostote prebivalstva v slovenskih gorskih območjih so tam na voljo tudi
pomanjkljive javne storitve, npr. slabši dostop do zdravstvenega varstva, prevoza in
obšolskih dejavnosti.
Slovenija z namenom soočanja s temi izzivi sodeluje v številnih transnacionalnih
programih, sredstva iz kohezijske politike pa usmerja v pomoč mladim pri
ustanavljanju lastnega podjetja ter v podporo ranljivim skupinam, kot so starejši in
invalidi.

Ta brošura je nastala v okviru komunikacijske kampanje Montana174 - Kako
kohezijska politika vpliva na razvoj gorskih območij?
Ta brošura na konkretnih primerih iz Slovenije prikazuje, kako kohezijska politika
vpliva na vsakdanje življenje prebivalcev gorskih območij.

www.montana174.org

Projekt je financiran s sredstvi Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske unije v
skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih št. 2020CE16BAT209

Sprehod po gorah - Maja
IT'S HAPPENING

3 SODELAVCI
V Radljah ob Dravi so odprli večgeneracijski center "Dogaja se!".
Maja se je v centru udeležila številnih delavnic na temo
osebnostne rasti. Zdaj bolj zaupa v svoje vrline in
sposobnosti upravljanja svojih bodočih zaposlenih.

2 POSLOVNI PROSTORI
Prenovili in opremili so prazne poslovne prostore, v katerih je sedaj
dovolj prostora za nova zelena podjetja v okviru projekta "Green for
Green". Maja je svoje podjetje, ki se ukvarja s trajnostnim
turizmom, naselila v eno od prenovljenih stavb.

ˇ
1 PODJETNISTVO
Regionalna razvojna agencija omogoča usposabljanja, ki bodočim
podjetnikom pomagajo uresničiti njihovo poslovno idejo v 4 mesecih.
Maja je pridobila pomembno znanje o ustanovitvi podjetja in je
zdaj pripravljena na začetek svoje kariere v podjetništvu.

ime
Maja

ˇ
Zelja

profil

Razviti lastno poslovno idejo na področju
trajnostnega turizma

študentka

Sprehod po gorah - Jana

3 PODPORA SKUPNOSTI
Mrežo storitev oskrbe na domu sestavlja skupina
prostovoljcev, ki pomagajo starejšim in njihovim družinam.
Prostovoljci Jani na dom dostavljajo živila. Jana lahko zdaj
bolj redno kupuje sveže sadje in zelenjavo, ne da bi ji bilo
treba čakati, da jo obiščejo njeni otroci.

ˇ
ˇ
ZIVLJENJE
2 DRUZABNO
Center za starejše je bil deležen prenove. Jana z veseljem
obiskuje nov center, kjer lahko sodeluje v aktivnostih, s
pomočjo katerih ostane zdrava in aktivna, sklepa pa lahko
tudi nova prijateljstva z ljudmi vseh starosti.

1 OSNOVNE STORITVE
Strokovni sistem SmartCare je bil razvit z namenom optimizacije oskrbe
starejših ter zagotavljanja uspešnejše in stroškovno bolj učinkovite
podpore na domu za starejše odrasle. Kadar ima Jana zdravstvene
težave, jo na domu obišče specializirana medicinska sestra, ki ji
zagotovi potrebno nego.

ime
Jana

ˇ
zelja

profil

Uživati v upokojitvi in ostati zdrava

Upokojenka

Sprehod po gorah - Marko

3 ZAPOSLJIVOST
Projekt "Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura"
omogoča pripadnikom ranljivih skupin, da lahko izrazijo svojo
ustvarjalnost, se vključijo v družbo in poiščejo zaposlitvene
možnosti na področju kulture. Marko je razvil nove umetniške
veščine in razmišlja o zaposlitvi v kulturnem sektorju.

2 NEODVISNOST
Razvit je bil avtomobil z avtomatsko sklopko, ki ga lahko vozijo tudi
ljudje, ki imajo težave z nogami. Marko je kupil avto, opremljen s
tem sistemom, da mu je vedno na voljo rezervna rešitev, če pride
do težav z javnim prevozom, če mora na pot takrat, ko avtobus ne
vozi, ali če želi na daljšo pot.

1 MOBILNOST
Osebe z omejeno mobilnostjo imajo sedaj dostop do
brezplačnega javnega prevoza. Marko z avtobusom
potuje od svojega doma v gorah do bližnjih vasi, kjer
se dobi s prijatelji ali pa gre v službo.

ime
Marko

profil
Invalidni delavec

ˇ
zelja
Ohraniti svojo neodvisnost in kljub svoji
invalidnosti uživati v visoki kakovosti
življenja

Ta publikacija odraža le avtorjevo stališče. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

