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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Nadaljevanje Iz Poročevalca št. 6

3.4. Okolje
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) je opredelila prostorsko uravnotežen razvoj na
ravni regij kot enega od petih temeljnih mehanizmov za izvajanje koncepta trajnostnega razvoja
Slovenije. Regionalno in prostorsko načrtovanje vsebuje naslednje glavne politike: politiko
trajnostnega razvoja, politiko ohranjanja kulturne in naravne dediščine, politiko skladnega
regionalnega razvoja in politiko urejanja prostora. Te politike so v skladu z usmeritvami EU
navedenimi v Evropski strategiji trajnostnega razvoja (ESTR), 6. program varstva okolja,
perspektivah prostorskega načrtovanja in uredbi o strukturnih skladih. NEDS tudi določa, da
morajo biti prioritete in programi, ki jih vsebuje, izvedeni ob upoštevanju interesov varstva okolja,
ohranitve okoljskega kapitala, izboljšanja zdravja ljudi, blaginje in kakovosti življenja.
Koncept trajnostnega razvoja vključuje gospodarsko rast, družbeno kohezijo, prostorski razvoj,
kakovost življenja in izboljševanje okoljskega kapitala. Te komponente so cilji, ki jih podpirajo
strukturni skladi EU, ki spodbujajo razvojne spremembe, ki: (i) zagotavljajo trajnosten, harmoničen
in uravnotežen prostorski razvoj, (ii) združujejo izboljševanje okoljske infrastrukture in izgradnjo
novih gospodarskih kapacitet, (na primer sistemov za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav za
industrijske odpadne vode itn.), (iii) projekti, ki obstoječim podjetjem omogočajo, da postanejo bolj
konkurenčna in bolj učinkovita na področju transporta in varovanja okolja (manjša proizvodnja
odpadkov, prihranki energije itn.), (iv) projekti ali podjetja, ki zmanjšujejo porabo naravnih virov, (v)
ohranjajo naravno in kulturno dediščino, (vi) zmanjšujejo uporabo transportnih sredstev, energije in
materiala ter povečujejo učinkovitost uporabe obstoječe infrastrukture, javnih prevoznih sredstev
itd..
Zaenkrat EU ne predpisuje natančne metode, po kateri naj se preveri usklajenost razvojnih načrtov
z usmeritvami trajnostnega razvoja. Regulativa o Strukturnih skladih
narekuje izdelavo
takoimenovane ex-ante, to je predhodne presoje, katere del je tudi presoja vplivov na okolje (41.
člen). V delovnem zvezku metodoloških priporočil za novo programsko obdobje 2000-2006 "ExAnte Evaluation of Structural Funds Interventions"- VVorking Paper 2, pa Evropska komisija v
kratkem delu, namenjenemu opisu presoj vplivov na okolje predlaga uporabo metode, ki je opisana
v priročniku "Strateške presoje vplivov Regionalnih razvojnih programov na okolje in Programi
Strukturnih skladov EU"14. Ta priročnik, predvsem pa dosedanje izkušnje slovenskih
strokovnjakov na področju presoj vplivov na okolje so osnova za pristop pri obravnavi okoljskih
vidikov DRP 2001-2006.
Spreminjanje odnosa do okolja je resen preizkusni kamen pri naporih za vključitev v EU. Pri tem se
na prvi pogled zdi, da je prostor za reševanje nakopičenih okoljskih problemov močno zožen in da
odločnejše korake bremenijo socialni problemi. Takšen pogled je upravičen, dokler varstvo okolja
razumemo zgolj kot strošek in niz prepovedi in zapovedi. V svetu pa so dokazi, da je varstvo okolja
lahko tudi pomemben dejavnik razvoja in neposrednih sprememb v proizvodnji in porabi dobrin.
Problemi okolja so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti najširše javnosti. Praktično
brez zamude smo sledili prvim korakom v svetu na področju varstva okolja. Z zeleno knjigo o
okolju smo pospremili prvo konferenco Združenih narodov o okolju leta 1972 v Stockholmu. V drugi
u
European Commission, DGXI, Environment, Nuclear Safety and Civil Protection (1998) A Handbook on Environmental
Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds Programmes

19. januar 2002

209

poročevalec, št. 6/1

polovici osemdesetih let je bilo varstvo okolja eno tistih področij, ki je, tudi zaradi pomena v
javnosti, prispevalo k odpiranju prostora za uveljavljanje širših družbenih sprememb. Pozitivni
programski naboj tega časa je bil dovolj velik, da je Slovenija med državami vzhodne in srednje
Evrope, prva dobila sklad za okolje, ki ga je polnil t. i. ekološki dinar. Tako zbrana sredstva so se
porabljala v skladu s posebnim programom, ki ga je sprejela takratna Skupščina Republike
Slovenije in je že vseboval nekatere elemente nacionalnega programa, ki so še danes aktualni
(sanacija termoenergetskih objektov, izboljšanje kakovosti vodotokov, izvedba strategije in
operativnega programa ravnanja z odpadki ter varstvo tal pred onesnaževanjem).
Osamosvojitev Slovenije je spremenila pravni, ekonomski in socialni okvir varovanja okolja.
Sprememba lastništva ter podreditev odločanja dobičku sta vplivala na način odločanja. V tem
trenutku še ni mogoče predvideti odnosa novih lastnikov do okolja, po analogiji z razvitimi državami
pa je mogoče pričakovati, da se mora, vsaj v prvi fazi, okrepiti vloga države, predvsem kot nosilca
uvajanja mehanizmov preprečevanja večanja dobička na račun okolja.
Pričakovanja glede sprememb v okolju so velika, saj si večina državljanov Slovenije želi živeti v
zdravem in prijetnem okolju. Obvladovanje nesorazmerij zahteva čas oziroma ne dopušča hitrega
reševanja problemov. Pri tem je treba omeniti izkušnje držav, ki so v boljših materialnih in
organizacijskih razmerah za reševanje problemov okolja, potrebovale desetletja za pomembne
premike.
Proces vključevanja Slovenije v EU je potrebno izkoristiti kot spodbudo za učinkovito uresničevanje
politike urejanja prostora in sodobne (trajnostne oziroma celostne) okoljske politike. Zaradi
opredelitve Slovenije, da postane polnopravna članica EU ter dejstva, da je povabljena k
pogajanjem v prvi skupini držav, so lahko kratkoročni okoljevarstveni cilji tudi tisti, ki bi jih, glede na
ozko nacionalne okoljevarstvene zahteve, sicer dosegli kasneje. To dejstvo je upoštevano pri
določanju ciljev in ukrepov, posebno za kratkoročno obdobje, kjer so kot prednostno upoštevane
obveze vezane na izpolnjevanje zahtev iz acquis communautaire.
Okoljska pristopna strategija Slovenije je temeljni programski in terminski dokument, ki je usmerjal
prizadevanja in delo za vključitev v EU na področju okolja. Vlada Republike Slovenije je dokument
obravnavala in ga 26. marca 1998 sprejela kot prilogo k Državnemu programu za prevzem
pravnega reda EU (acquis communautaire). Na začetku pogajanj z EU je Evropska komisija
strategijo ocenila kot zelo dobro osnovo za okoljske pristopne dejavnosti Slovenije k EU. Danes je
poglavje "Okolje" v pogajanjih z Evropsko komisijo že zaključeno - dosežen je sporazum za vsa
glavna področja.
Strategija temelji na dokumentih Slovenije in Evropske komisije, med drugim na Strategiji
Republike Slovenije za vključevanje v EU (Ljubljana, september 1997, in kasnejše popravljene
verzije), Beli knjigi Evropske komisije (Bruselj, 1995), Agendi 2000 in Mnenju Komisije o prošnji
Slovenije za članstvo v EU (Bruselj, avgust 1997), Priročniku Komisije za aproksimacijo okoljske
zakonodaje (Bruselj, avgust 1997) ter na številnih sklepih in dogovorih tako Vlade Republike
Slovenije kot pomembnih institucij Evropske unije.
Iz dokumenta je razvidno, da imajo Ministrstvo za okolje in prostor ter drugi državni organi, občine
in gospodarstvo izjemno obsežne naloge, ki jih bo treba opraviti v razmeroma kratkem času.
V skladu s priporočili in sklepi Mnenja Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v EU, bo Ministrstvo
za okolje in prostor v kratkoročnem obdobju slovensko okoljsko zakonodajo uskladilo z EU na
področju okvirnih smernic za zrak, vode in odpadke ter začelo uresničevati usklajevalne programe
z EU. V srednjeročnem obdobju bo ministrstvo uskladilo tudi smernico o integralnem nadzoru in
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preprečevanju onesnaževanja (IPPC) ter razvilo spremljanje in nadzor za uresničevanje okoljske
zakonodaje. Nadaljevalo bo z uresničevanjem usklajevalnih programov in potrebnih okoljskih
investicij.
3.4.1. Ocena stanja po področjih
Stanje posameznih sestavin okolja se je po slabšanju v obdobju najhitrejše povojne
industrializacije in urbanizacije ustalilo, vendar na stopnji, ki terja uspešnejši in učinkovitejši odziv
družbe. Po osamosvojitvi države se je delno izboljšala kakovost površinskih voda in zraka,
kakovost nekaterih podtalnic pa se slabša. Problematično ostaja ravnanje s komunalnimi in
industrijskimi odpadki. Na izboljševanje kvalitete površinskih voda je najbolj vplivalo zmanjšanje
obsega fizične proizvodnje (zaprtje nekaterih večjih onesnaževalcev), pri zraku pa so pozitivni
rezultati odsev pospešenega prehoda na uporabo okolju prijaznejših goriv in sistemov ogrevanja
ter izvedenih projektov odžveplevanja v termoenergetskih objektih. V Sloveniji še niso obvladani
vzroki ogrožanja biotske in krajinske raznovrstnosti ter elementov nežive narave.
Sistematičnih raziskav o povezavi med onesnaženostjo okolja in zdravstvenim stanjem
prebivalstva v Slovenije še ni. Tudi sicer so take raziskave redke, čeprav razmeroma dobro
poznamo kakovost posameznih sestavin okolja, kot tudi zdravstveno stanje prebivalstva v
posameznih najpogosteje prizadetih območjih (npr. Celje, Velenje, Mežica, Zasavje). Več
pozornosti je veljalo raziskovanju povezav med pogoji dela in zdravjem delavcev v različnih
industrijah. Na organizacijski ravni je eden bistvenih pogojev učinkovitega ukrepanja vzpostavitev
koordiniranega informacijskega sistem zdravje - okolje.

3.4.1.1. Varstvo voda
V Sloveniji se za preskrbo s pitno vodo pretežno uporablja podzemna voda. S postopnim
opuščanjem ekstenzivnega načina izrabe pitne vode, ki temelji na rabi vodnih virov čim bližje
potrošnji, se prehaja h gradnji regionalnih vodovodov ter združevanju manjših sistemov. Pitne vode
primanjkuje na vododeficitarnih področjih, vse bolj prisotni pa so tudi problemi v zvezi s kakovostjo
vode. Pomemben vir onesnaženja podtalnice je tudi t.i. razpršeno onesnaženje, med katerimi je
potrebno posebej navesti intenzivno kmetijstvo, del industrije, promet ter razpršeno poselitev z
neurejenim odvajanjem odpadnih voda.
Zadnje ocene dinamične vodne bilance podzemnih vod kažejo, da imamo v Sloveniji na razpolago
50,9 m3/s podzemnih vod. Organizirano javno oskrbo s pitno vodo ima zagotovljeno 85 %
slovenskega prebivalstva, 6% ima privatne vodnjake, 5% uporablja rezervoarje deževnice in 4%
ostale vire. Približno 47% vse načrpane pitne vode se uporabi v gospodinjstvih, 39% v proizvajalni
in predelovalni industriji, 8% v kmetijstvu, 5% v turizmu in 1% za vse ostale namene. Opazne so
tudi izgube vode pri distribuciji, ki pa se vsako leto še povečujejo.
Po količini se uvršča Slovenija med z vodo razmeroma bogate države. Problematična sta
precejšna neenakomera porazdelitev vodotokov in velik razpon med nizkimi, srednjimi in visokimi
pretoki tako, da beležimo v Sloveniji tudi obsežna vododeficitarna področja - Obala in Kras,
Kočevsko Belokranjsko, Kozjansko, Haloze, Slovenske gorice in Goričko, kar predstavlja dobro
četrtino Slovenije. Območja deficitarnosti pokrivajo okoli 5812 km2 z 1240 naselji in 295.729
prebivalci. Pri tem ni priključeno na vodovodne sisteme cca. 587 naselij. Vsa ta naselja so manjša
od 2000 prebivalcev.
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Največ površinskih vodotokov je prekomerno onesnaženih (29 % v 3. in 4. razredu), pri čemer se
onesnaževanje širi v povirja rek. V zadnjem času se slabša kakovost podtalnice. Točkovni viri
onesnaževanja voda niso sanirani v želenem obsegu. Čiščenje odpadnih voda poteka na različne
načine pri ca. 75 % prebivalstva, od tega je 15 % sekundarno čiščenje odpadne vode, 12 % grobo
mehansko čiščenje in 48 % primarno čiščenje, vključno z greznicami.
Znaten del industrije še vedno izpušča odpadne vode v vodotoke brez čiščenja. Na pospešeno
iskanje rešitev vzpodbuja Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95
in 8/96), s katero so povzročitelji z ekonomskim mehanizmom prisiljeni v iskanje ustreznih rešitev.
Med razpršenimi viri onesnaževanja voda je treba posebej navesti kmetijstvo, del industrije, promet
ter razpršeno poselitev z neurejenim odvajanjem odpadnih voda. Kmetijstvo je odgovorno za
pretežni del onesnaževanja podtalnic z nitrati, fosfati in pesticidi (problematično predvsem zaradi
intenzivnega poljedelstva v SV Sloveniji) ter organskimi snovmi in amonijevimi spojinami z
živinorejskih farm. Industrija nosi največji del odgovornosti za onesnaževanje s težkimi kovinami
(tudi promet), fenoli in organskimi topili.
Priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje je tudi zaradi velike razpršenosti naselij v
Sloveniji skromno, le 53 % prebivalcev, pri čemer pa kanalizacijska omrežja niso vodotesna ter
zato prihaja do onesnaženja podtalnic. Le pri 30 % prebivalcev se kanalizacija zaključi s čistilno
napravo, pri čemer se le 15 % odpadnih voda čisti biološko, ki je osnovna zahtevana raven
čiščenja. Poseben problem predstavlja dotok zalednih voda v kanalizacijo, saj kanalizacijski
sistemi nimajo zagotovljene potrebne protipoplavne varnosti glede na vdor vode iz odvodnika.
Nekatera naravna jezera, kraške ponikalnice, počasi tekoči vodotoki že kažejo znake evtrofikacije
in posledično tudi cvetenje alg.
Razpršena poselitev in zelo veliko število naselij, manjših od 2.000 prebivalcev močno vpliva na
obseg in strukturo komunalne infrastrukture in na organizacijo komunalne dejavnosti. Za
vodooskrbo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je značilna
neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, ki je še dodatno pogojena s topografskimi
danostmi.
Ob koncu leta 1999 je državni zbor sprejel Nacionalni program varstva okolja, ki na področju
varstva voda določa kot enega izmed glavnih strateških ciljev zmanjšanje emisij iz točkovnih virov komunalnih odpadnih voda, odpadnih voda industrije in živinorejskih farm. Težišče aktivnosti za
dosego tega cilja je bilo in je usmerjeno v dogradnjo in sanacijo obstoječega kanalskega omrežja,
izgradnjo komunalnih čistilnih naprav, izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami
za naselja, ki še nimajo javnega omrežja, ter v izgradnjo vodovodnih sistemov, kjer so prioritetno
obravnavana vododeficitarna območja.
Pomemben finančni vir za izgradnjo komunalne infrastrukture se je izkazala taksa za
obremenjevanje voda. Po uveljavitvi uredbe o taksi za obremenjevanje voda (leta 1996) je bilo v
obdobju do 2000 na podlagi ustreznih programov odobreno vlaganje sredstev zbranih s takso v
več kot 700 investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v znesku 18 milijard
tolarjev.
Od leta 1995 do leta 2000 je bilo iz državnega proračuna subvencionirano 66 investicijskih
projektov na področju čiščenja odpadnih voda v vrednosti 1004 mio SIT, 129 investicijskih
projektov v izgradnjo kanalizacije v vrednosti 1422 mio SIT in 91 investicijskih projektov na
področju vodooskrbe v skupni vrednosti 863 mio SIT. Ekološko razvojni sklad, javni sklad je v
obdobju 1994 do 2000 odobril kredite lokalnim skupnostim za izgradnjo kanalizacijskih sistemov v
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višini 996 milijonov SIT, izgradnjo vodovodnih sistemov v višini 2,3 milijarde SIT ter za izgradnjo
čistilnih naprav v višini 690 milijonov SIT.
3.4.1.2. Zrak
Kakovost zraka se je v Sloveniji v zadnjih letih na splošno izboljšala. Najopazneje se je zmanjšala
onesnaženost z žveplovim dioksidom (S02), predvsem v mestih (uvedba plina, skupno ogrevanje,
izolacija stavb). Elektrarne in toplarne izpuščajo manj onesnaženja (Šoštanj, Ljubljana). Od leta
1980, ki velja kot referenčno leto, se je skupna emisija S02 v Sloveniji do leta 1995 zmanjšala za
preko 50 % (od preko 250.000 na 120.000 ton/leto). Do leta 2001 se je ta vrednost še znižala.
Termoelektrarna Šoštanj ima danes že čistilne naprave na vseh velikih enotah. Na nekaterih
izpostavljenih lokacijah na vplivnem območju termoelektrarn pa se ob najneugodnejših vremenskih
razmerah še pojavljajo koncentracije škodljivih snovi v zraku, ki presegajo kritične imisijske
koncentracije in utegnejo celo vplivati na zdravje izpostavljenega prebivalstva.
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Onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi (NOx), s katerimi je najbolj obremenjena neposredna
bližina prometnih cest in energetskih objektov, narašča. V letih 1990 in 1991 se je emisija NOx
začasno znižala zaradi zmanjšanja prometa in proizvodnje. V primerjavi z referenčnim letom 1987,
je skupna emisija NOx v letu 1997 večja za pribl. 23 %. Protokol o zmanjšanju NOx zahteva
ohranitev emisij NOx na ravni 1987.
K emisiji S02 največ prispeva elektroenergetika (81 %), k emisiji NOx pa promet (66 %). Promet z
motornimi vozili je glavni povzročitelj emisij svinca ter hlapnih organskih spojin (VOC).
V poletnem času koncentracije ozona v prizemni plasti, na vseh stalnih merilnih mestih v Sloveniji,
skoraj vsakodnevno presegajo mejne vrednosti. Visoke koncentracije ozona neugodno vplivajo na
ljudi in rastline. Veliko ozona se tvori v Sloveniji zaradi transporta od drugod, vendar sedanja
merilna mreža ne zadošča za ugotavljanje obsega onesnaževanja.
Kiotski protokol h konvenciji Združenih narodov o spremembi obvezuje Slovenijo k 8-odstotnem
zmanjšanju toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 1986. Emisije ogljikovega dioksida (C02)
so se po letu 1986 začele zmanjševati predvsem zaradi gospodarskih težav. Po ponovnem zagonu
gospodarstva in oživitvi transportnih poti od leta 1992, emisije C02 strmo naraščajo, tako da so
leta 1997 že presegle emisije izhodiščnega leta 1986. Največji delež pri emisijah C02 imata
elektroenergetika (35 %) in promet (32 %). Pri toplogrednem učinku sodelujejo v večji meri tudi
emisije metana (CH4) in didušikovega oksida (N20), kjer so glavni viri kmetijstvo, ravnanje z
odpadki, premogovništvo in promet. Kiotski protokol zajema tudi delno halogenirane fluorovodike
(HFC), perfluoroogljike (PFC) in žveplove fluoroide (SF6), katerih toplogredni prispevek pa je
manjši.
Ocene kažejo, da bo zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za Slovenijo težka naloga, a hkrati
izziv, ki ga Slovenija lahko izkoristi kot dodatno vzpodbudo pri prestrukturiranju slovenske
energetike in industrije tako, da bo v prihodnje zagotavljal večjo ekonomsko učinkovitost.
Prilagoditi bo treba tudi način življenja in prekiniti povezavo naraščanja življenjskega standarda z
večjo porabo energije. Ključnega pomena za izpolnitev Kiotskega protokola bo stabilizacija emisij
toplogrednih plinov iz prometa.
Zaradi dolgoletnega onesnaževanja ozračja, posredno pa tudi tal s snovmi S02, NOx, ki
povzročajo kisle padavine, je prišlo do učinkov na gozdove in ogrožanja biotske raznovrstnosti.
Poraba snovi, ki ogrožajo ozonski plašč (ODS) se je močno zmanjšala. Uporaba
klorofluoroogljikovodikov (CFC) pri proizvodnji izdelkov se je opustila, poraba delno halogeniranih
klorofluoroogljikovodikov (HCFC) pa je v obdobju 1989-1996 naraščala in je v letu 1996 obsegala
16 % dopustne ravni porabe.
Sedanja avtomatska merilna mreža za onesnaženost zraka ni prilagojena spremenjeni vrsti
onesnaženja zraka, posebno zaradi motornega prometa.
Dolgoročne strategije za varstvo zraka Slovenija še nima. Strategija bo morala odgovoriti na
vprašanja, kako bo Slovenija zagotavljala kvaliteto zraka (lokalno in splošno) v okviru mednarodno
priznanih standardov kakovosti (npr. Svetovna zdravstvena organizacija) in pri tem omogočati
potreben razvoj v proizvodnem, storitvenem in drugih sektorjih.
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3.4.1.3. Tla in gozd
Obdelovalna tla v Sloveniji predstavljajo približno 32 % površine, gozd pa skoraj 60%. Z intenzivno
industrializacijo in kmetijsko proizvodnjo, povečanjem prometa in poselitve, so plodna tla in
gozdovi po drugi svetovni vojni, predvsem pa v zadnjih 20 letih, utrpeli precejšnjo škodo.
Kmetijskim zemljiščem zaradi neučinkovite zakonodaje spreminjajo namembnost. Slabšanje
proizvodne sposobnosti tal pospešujejo onesnaženo ozračje in onesnažene površinske vode. Pri
intenzivnem kmetijstvu prihaja pogosto do preobremenjevanja tal s hranili (npr. z nitrati, deloma s
fosfati) in rastlinskimi zaščitnimi sredstvi (pesticidi). Neugodno vpliva tudi fizikalna degradacija tal
zaradi uporabe težke mehanizacije. Varstveni ukrepi proti tem grožnjam okolju še niso
vzpostavljeni (nadzorna službo za spremljanje kvalitete oziroma onesnaženosti tal in kmetijskih
izdelkov, svetovalna služba za smotrno uporabo gnojil in pesticidov, uvajanje sonaravnih
proizvodnih metod itd.). Evidenca stanja onesnaženosti tal je samo fragmentarna (Celje, Ljubljana,
Dravsko polje, Krško polje, Koper, Jesenice). Treba bo dokončati pregled stanja onesnaženosti tal
in za kritična mesta (predvsem na vodonosnih oz. proizvodno najpomembnejših področjih) izvršiti
potrebno sanacijo. Sedanja opazovalna mreža gozdov je preredka na območjih z večjo stopnjo
poškodovanosti dreves. Za potrebami zaostajajo ukrepi pri spodbujanju sonaravne živinoreje (npr.
uveljavljanje prakse porabe odpadkov v ekonomskem obsegu farme ali njihove druge ustrezne
obdelave; ta problem je v Sloveniji precej pereč predvsem pri prašičjih farmah). Uporaba blata iz
čistilnih naprav, kompostov in muljev iz rečnih strug in jezer v kmetijstvu je urejena s posebno
uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla15.
Evidentirana je poškodovanost slovenskih gozdov zaradi onesnaženosti zraka (predvsem z S02 in
zakislinjevanje), posebno iglavcev flelka, smreka). Tudi naravne nesreče ogrožajo gozd in škodo
še povečujejo. Zaznavno ogroženost predvsem na kraškem območju povzročajo gozdni požari.
Številčnost populacij nekaterih vrst rastlinojedih divjadi ni usklajena z naravno zmogljivostjo gozda.
Škoda, ki jo na drevju v sušnih in toplejših letih povzročajo podlubniki, je velika. Gozd napadajo
tudi različne bolezni. Negativno pa vpliva na stanje gozda tudi neustrezno gospodarjenje, raba
gozda in zmanjšana vlaganja v obnovo in nego gozda. Zakon o gozdovih iz leta 1993, ob vrsti
drugih predpisov, mednarodnih konvencij in ukrepov na vseh ravneh, pomeni osnovo za postopno
sanacijo slovenskih gozdov.

3.4.1.4. Biotska raznovrstnost
Slovenija sodi po oceni strokovnjakov med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo.
Posebej značilni so gozdni, podzemni in vodni ekosistemi, mokrišča, morje, alpski in gorski svet,
suha travišča idr. Stanje biotske raznovrstnosti se sicer ne spremlja sistematično, dosedanje
sistematične ugotovitve (rdeči seznami ipd.) pa potrjujejo osnovno oceno o resni ogroženosti
rastlinskih in živalskih vrst. Z ogrožanjem biotske raznovrstnosti je povezano neurejeno področje
ravnanja z genskim materialom. Povečuje se nevarnost nekontroliranega vnosa tujih in
spremenjenih organizmov, kar predstavlja nevarnost za biotsko raznovrstnost. Morska obala je v
pretežni meri grajena, 25 % večjih rek je delno ali v celoti reguliranih, neonesnaženi so samo še
deli vodotokov v povirjih. Osušeni so mnogi močvirni travniki, na kmetijskih površinah se kopičijo
ostanki kemikalij, življenjske selitvene poti živali sekajo številni komunikacijski objekti. Za takšno
stanje je več vzrokov: neusklajenost med sektorji in prevlada ekonomsko močnejših sektorjev,
pomanjkljiva zakonodaja in/ali njeno neučinkovito izvajanje. Vedno bolj so ogroženi tudi gozdni in
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gorski ekosistemi. Konvencija o varstvu Alp16 je podpisana; z ratifikacijo njenih protokolov pa bi bil
narejen pozitiven korak v smeri zmanjševanja te ogroženosti.
Nacionalni program varstva okolja, ki je bil sprejet leta 1999, je med temeljne cilje na področju
varstva narave uvrstil postopno povečanje različnih kategorij zavarovanih območij narave na okoli
30 odstotkov državnega ozemlja ter poudaril krepitev njihovega upravljanja. Temu cilju je sledila
tudi prostorska umestitev novih parkov v spremembe in dopolnitve državnega prostorskega plana v
letu 1999, pravni okvir za dosego teh ciljev pa je bil podan s sprejemom zakona o ohranjanju
narave17. V Sloveniji je statusno zavarovanega 8% ozemlja (od tega 4,2% kot naravni parki Triglavski narodni park, Spominski park Trepče). V zadnjih dveh letih je več rezultatov na področju
varstva narave - zavarovanje naravnega parka Škocjanske jame in naravnega rezervata
škocjanski zatok.
V zadnjem času se zaostruje problematika nenadzorovane trgovine (npr. trgovanje z
neavtohtonimi, eksotičnimi živalskimi vrstami). Z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst18
ter uredbo o zavarovanju gliv19 se je razširilo dotedanje varstvo. Z ratifikacijo Konvencije o biološki
raznovrstnosti20, Bernske konvencije o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva
ter naravnih habitatov21 ter Bonnske konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali22, je
Slovenija naredila dodaten normativni korak. Čaka nas še ratifikacija VVashingtonske konvencije o
mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami živali in rastlin. V ta sklop problematike sodi tudi iznos
genskega materiala (semen) in opravljanja poizkusov na način, ki v razvitih državah ni dovoljen.
Ena od prepoznavnih značilnosti Slovenije je tudi krajinska raznovrstnost. Značilno krajinsko
raznovrstnost ogroža opuščanje kmetijske rabe na nekaterih območjih (kraške košenice in pašniki,
visokogorski pašniki in intenzifikacija kmetijske proizvodnje), zaradi česar se spreminjata videz
krajine in biotska raznovrstnost (izginjanje mokrotnih in suhih travišč). Na drugi strani je
raznovrstnost krajine pod pritiskom posledic neurejene prostorske politike in urbanizma, sprememb
v načinu kmetovanja ter preusmerjanja iz kmetijstva v druge panoge (npr. turizem). Poseben
problem so veliki posegi v prostor (avtocestni križ) in ti s svojim neposrednim vplivom (degradacija
krajine, sekanje biokoridorjev).
Slovenija je bogata z elementi nežive narave, z geomorfološkimi in hidrološkimi pojavi, ki tvorijo
fond naravnih vrednot (soteske, jame, slapovi itd.). Njihova privlačnost je podlaga za hiter razvoj
različnih dejavnosti, ki temeljijo na izkoriščanju teh pojavov.

3.4.1.5. Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki je ena najslabše rešenih nalog v okviru varstva okolja v Sloveniji. Odlaganje
na lokalne (občinske) deponije je praktično edina možnost ravnanja s komunalnimi in pretežno tudi
z industrijskimi odpadki, pri čemer pa so ta odlagališča pogosto neprimerno locirana, tehnično
neustrezna (netesnjena, neodplinjena, poplavna oz. v dosegu talnih vod), povrh vsega pa že
pretežno zapolnjena. Posledica neustreznega ravnanja z odpadki je tudi prekomerno sproščanje
metana iz odlagališč odpadkov, kar prispeva okoli 5 % k celotni emisiji toplogrednih plinov v
18
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Sloveniji. Mnogo deponij nima ustrezne dokumentacije in urejenega pravnega statusa. Ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov po gospodinjstvih imajo organizirano le v nekaterih občinah.
Problem predelave ločeno zbranih odpadkov ni ustrezno rešen.
Industrija največkrat odlaga svoje odpadke skupaj s komunalnimi, razen v posameznih primerih, ko
imajo podjetja svoja odlagališča za nekatere vrste nevarnih odpadkov ali posamezne
monodeponije, npr. halde za razne jalovine, žlindre in pepele. V železarski, barvni ter kovinsko
predelovalni industriji količine odpadkov skladno z zmanjševanjem in posodobitvijo proizvodnje
sicer upadajo, kar pa za skupne količine odpadkov ne pomeni veliko. Izvoz nekaterih vrst nevarnih
odpadkov (npr. stare barve, laki, topila) v skladu s postopki Baselske konvencije je za industrijo
edina možnost. Nekatera podjetja imajo lastne sežigne naprave kot del tehnoloških postopkov.
Sežiga odpadkov v industrijskih termičnih procesih je zaradi odpora javnosti malo, čeprav so
tehnične možnosti za to (npr. cementne peči).
Gradbeni odpadki predstavljajo četrtino vseh nastalih odpadkov v slovenskem prostoru. V te so
vključeni gradbeni odpadki iz mestnih komunalnih odpadkov in iz izkopov, gradbeni odpadki,
nastali pri novogradnjah in rekonstrukcijah, gradbeni odpadki iz betona in armiranega betona, iz
asfalta, iz rušenja starih objektov in iz industrije, rudarstva, energetike ter čistilnih naprav.
Recikliranje se izvaja v zelo skromnem obsegu.
Na začetku je zbiranje in sortiranje nevarnih komponent, ki so pomešane med komunalne odpadke
(baterije in akumulatorji, ostanki pesticidov, stare barve in organska topila, stara zdravila ipd). Ni še
definiran sistem za ravnanje z zbranimi materiali do dokončnega uničenja oziroma reciklaže.
Pomemben korak v smeri izboljšanja stanja predstavlja dokument Strateške usmeritve Slovenije
na področju ravnanja z odpadki - Problemi in specifičnost pri približevanju Evropi (sprejet na Vladi
RS 1. avgusta 1996), s katerim so opredeljene osnovne usmeritve in cilji na področju odpadkov ter
hierarhija možnih načinov ravnanja z odpadki, ob upoštevanju razvoja gospodarstva in
vključevanja v evropske integracijske procese. Strateške usmeritve so sestavni del NPVO, ki v
programskem delu samo povzema bistvene cilje in usmeritve ter ukrepe za izboljšanje stanja.
Za nekatere vrste komunalnih odpadkov, ki jih v EU že zelo učinkovito zbirajo in reciklirajo, pri nas
še nimamo urejenega zbiranja, npr. aluminijaste pločevinke, polietilenske plastenke (oboje
embalaža za pijače), embalažni stiropor, lesene gajbice za sadje/zelenjavo, odpadna oblačila, belo
tehniko, aparate, ki vsebujejo elektronska vezja, stare avtomobile itd.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, t.j. izgradnje in sanacije odlagališč ter drugih
spremljajočih objektov in naprav za obdelavo in predelavo odpadkov (npr. sortirnic, kompostarn,
zbirnih centrov, ipd.) je bilo v okviru nacionalnega javnega razpisa za sofinanciranje obveznih
lokalnih javnih služb v letih od 1998 do 2001 uspešno vključenih 34 projektov v investicijski
vrednosti preko 2,1 milijarde SIT, od česar je bilo iz državnega proračuna zagotovljenih povprečno
okrog 40% sredstev skupnih investicijskih stroškov, t.j. okrog 800 milijonov SIT, ostalo pa so
zagotovile lokalne skupnosti. Kriteriji za dodelitev sredstev državnega proračuna so se sproti
prilagajali zahtevam EU direktiv in novo nastajajočim slovenskim predpisom. Ekološko razvojni
sklad, javni sklad je v obdobju 1994 do 2000 prav tako odobril kredite lokalnim skupnostim za
izgradnjo sistemov za ravnanje z odpadki v višini 795 milijonov SIT.
V tem obdobju se je delež redno vključenih prebivalcev v redni oskrbi s komunalnimi odpadki
povečal za približno 10%. Izvedena je bila izgradnja ali rekonstrukcija 8 odlagališč komunalnih
odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov se je iz skromnih začetkov razširilo na približno 35%
vključenih prebivalcev, ki ločeno zbirajo vsaj dve frakciji komunalnih odpadkov (papir in steklo).
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3.4.1.6. Sevanja
Ionizirajoča sevanja v širšem okolju se pojavljajo predvsem zaradi odpadnih radioaktivnih
materialov. Od visokoradioaktivnih materialov v Sloveniji redno nastajajo izgoreli gorivni elementi v
Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Tam nastajajo tudi srednje in nizkoradioaktivni odpadki. NEK
ima, kot edini objekt v Sloveniji, stalni nadzor radiološke onesnaženosti okolice. Rudnik urana
Žirovski vrh ima na deponiji Boršt660 kt jalovine, ki obremenjuje predvsem zrak (radon), ogroža pa
vodne izvire (radij). Drugi povzročitelji (bolnišnice, inštituti, industrija) hranijo nizko in
srednjeradioaktivne odpadke v prehodnem skladišču v Podgorici. Nosilca dejavnosti obvladovanja
ionizirajočih sevanj sta Uprava republike Slovenije za jedrsko varnost ter Agencija za radioaktivne
odpadke.
V okolju se neionizirajoča sevanja pojavljajo predvsem kot posledica delovanja raznih naprav
(električni visokonapetostni daljnovodi, transformatorske postaje, RTV-oddajniki, radarji, monitorji).
Njihov vpliv na bivalno in življenjsko okolje se pri nas še ne ugotavlja. Evropska unija (EU) je leta
1994 izdala resolucijo o ugotavljanju in preprečevanju škodljivih učinkov elektromagnetnih sevanj
(A3-0238/94), ustrezna uredba je bila v Sloveniji izdana leta 1996.
V zadnjem času se kot poseben problem pojavlja svetlobno onesnaževanje, ki ga povzroča
osvetlitev naravnega okolja v nočnem času iz različnih izvorov in zaradi katere prihaja do neželenih
vplivov na posamezne rastlinske in živalske vrste.
3.4.1.7. Hrup
Zunanje življenjsko okolje Slovenije je zmerno obremenjeno s hrupom. Povzročajo ga predvsem
promet in proizvodne dejavnosti. Razvoj manj hrupnih prometnih sredstev, omejevanje hitrosti
vožnje in gostote prometa (npr. v nočnem času), gradnja novih prometnic, odmaknjenih od bivališč,
namestitev protihrupne zaščite na hrupne objekte (ceste, železnice, industrija), ugodno vplivajo na
zmanjševanje povprečne obremenitve s hrupom. Predpisi so za hrup v naravnem in življenjskem
okolju usklajeni s tujimi normami, pri hrupu na delovnih mestih pa zaostajamo za razvojem v EU.

3.4.1.8. Okoljska tveganja
Naraščajoča ekonomska aktivnost, povezana s proizvodnjo, transportom in distribucijo snovi, ki
potencialno ogrožajo zdravje ljudi in obremenjujoče vplivajo na ekosisteme, pomeni tudi
neprestano nevarnost nesreč (izpusti nevarnih snovi v vodotoke in v podtalje, emisije škodljivih
snovi v zrak, neustrezno ravnanje ali dispozicija nevarnih in jedrskih odpadkov, prevozi goriv,
nevarnih snovi in odpadkov itd.). Slovenija je ratificirala Baselsko konvencijo o nadzoru gibanja
nevarnih odpadkov preko meja ter njihovega odlaganja. Predvidena je ratifikacija Helsinške
konvencije o prekomejnih vplivih industrijskih nesreč. V pripravi je prenos Direktive SEVESO II.
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Tabela 3.21: Preglednica okoljskih prednosti, priložnosti, pomanjkljivosti in nevarnosti za
Slovenijo na splošni ravni
Prednosti
- Ohranjena krajinska
pestrost na stiku
Alp, Srednje Evrope
in Balkana
- Visoka
raven
kvalitete
naravnih
dobrin
- Visoka
stopnja
biotske
raznovrstnosti
- Privlačno naravno
okolje
- Množičnost odličnih
strokovnjakov
za
različna
področja
okolja
- Visoka
ozaveščenost
za
varstvo okolja med
prebivalci in tudi
politiki
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Priložnosti
- Naraščanje naložb v
okolje
- Visoka
stopnja
usklajenosti
okoljskih
predpisov - zakonodaje
- Visoka raven kakovosti
naravnih
dobrin,
na
primer podtalnice
- Priprava
lokalnih
programov
varstva
okolja
- Reorganizacija uprave
na področju okolja na
državni in lokalni ravni
- Uskladitev
predpisov
oziroma pravnega reda z
evropskim
- Mednarodno
sodelovanje
in
regionalizem "
- Izobraževanje
in
ozaveščanje - okoljski
dodiplomski
in
podiplomski
programi,
srednješolsko
izobraževanje,
izvensistemsko
usposabljenje
- Investicije v okoljsko
infrastrukturo
in
varstvene ukrepe
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Pomanjkljivosti in nevarnosti
- Na
nekaterih
področjih
relativno neučinkovit sistem
varstva okolja - sistem
vzpodbud in taks
- Profitni,
ozko
finančni
interesi
- Vpliv financ na okoljske
prioritete
- Odsotnost
celostne
obravnave
okolja
na
nekaterih področjih - na
primer
gospodarjenje
z
vodami oziroma porečji
- Stari
in/ali
pomanjkljivi
podatki o stanju okolja;
neprimeren in neoperativen
format
razpoložljivih
podatkov
- Razpršena poselitev
zavora
za
učinkovite
infrastrukturne investicije
- Pomanjkljiva
udeležba
(participacija) javnosti pri
programiranju in odločanju o
okolju
- Zamude
pri
izvajanju
ukrepov varstva okolja implementacijski deficit
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3.5. Analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti

3.5.1. Procesi preobrazbe v novih smereh
V obdobju 2001-2006 je moč pričakovati, da bo šel razvoj slovenske družbe v smeri, ki bo velik del
njenih sedanjih značilnosti in družbenih struktur prerasel v nove oblike, ki so že znane v
gospodarsko bolj razvitih državah in bodo služile kot podlaga za nove načine odzivanja in
delovanja družbe.

3.5.2. Analiza PSPN po razvojnih prednostnih nalogah
Analiza je pokazala, da je Slovenija sorazmerno dobro uresničila osnovne zahteve
makroekonomskega scenarija stabilizacije gospodarstva po tranzicijski krizi in dosegla solidno
raven gospodarske rasti. Vendar pa sistemske spremembe niso bile dovolj radikalne in ta rast ni
bila dosežena s sodobno proizvodno strukturo, temveč predvsem z izrabo določenih primerjalnih
prednosti nasproti drugim tranzijiskim državam.
Z vidika splošne gospodarske situacije v Sloveniji zato lahko ugotovimo nekatere splošne
značilnosti SWOT analize. Prednosti Slovenije so vezane na sorazmerno visoko raven razvitosti
(merjeno z BDP na prebivalca po pariteti kupne moči), ki odraža tudi visoko raven življenjskega
standarda, ter na nekatere značilnosti, ki izvirajo iz preteklosti (sorazmerna odprtost gospodarstva,
izkušnje z nastopanjem na tujih trgih), in na postopno preobrazbo gospodarstva v 1990-tih letih.
Prednosti v večji meri niso odraz nacionalnega razvojnega soglasja (Slovenija ni dobro izkoristila
visokega soglasja ob osamosvojitvi za pretehtano razvojno strategijo), ki je potrebno za nadaljnje
intenzivne strukturne prilagoditve gospodarstva.
Slabosti gospodarstva so na drugi strani povezane prav s počasno in defenzivno politiko
prestrukturiranja gospodarstva, ki se je sicer izognila večjim socialnim pretresom, vendar zato ni
ustvarila radikalnih sprememb v strukturi gospodarstva in konceptu upravljanja. Tako je Slovenija
zaostala za možnimi dosežki predvsem:
pri oblikovanju lastne poslovne elite, tako pravih osebnih in institucionalnih lastnikov,
managerjev in dinamičnih podjetnikov, ki bi bila že v večji meri naravnana v rast in
internacionalizacijo poslovanja,
pri vključevanju večjega obsega neposrednih tujih investicij v podjetja, kar bi pospešilo tržno,
tehnološko in organizacijsko preobrazbo podjetij.
Podjetniški sektor zaznamujejo še nekatere druge težave in slabosti. Na prvem mestu so
neustreznosti na področju raziskav in razvoja (RR); Slovenija sicer namenja kar 1,5% BDP za
raziskave in razvoj, vendar so njene zmogljivosti na področju uporabnih raziskav dosti bolj
omejene zaradi zmanjševanja javne porabe za te namene in tudi zaradi zmanjšanja ravni porabe
za raziskave in razvoj v podjetjih. Drugič, pomanjkljivosti pri razvoju malih in srednje velikih podjetij;
mala in srednje velika podjetja naj bi imela po pričakovanjih pomembno vlogo pri ustvarjanju
delovnih mest in pri razvijanju gospodarstva, ki želi dohiteti gospodarski razvoj EU. Tretjič, nizka
raven tujih neposrednih naložb. Te so izjemno pomembne za vključevanje domačih proizvodnih
zmogljivosti v globalne mreže proizvodnje in menjave. Poleg tega so tuje neposredne naložbe
učinkovito sredstvo za prenašanje tehnoloških in menedžerskih izkušenj.
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V gospodarski strukturi velja človeški dejavnik za eno izrazitih prednosti. V preteklih dveh
desetletjih je bilo namenjenih razmeroma veliko sredstev strukturni in vsebinski prenovi sistema
vzgoje in izobraževanja.Slovenija mora sedaj prednostno izvesti oceno prenove sistema in usmeriti
nadaljnji razvoj izobraževanja in usposabljanja v skladu z rezultati ocene in demografskimi gibanji.
Ena od pomembnih značilnosti in hkrati posebna prednost družbeno-ekonomskega razvoja
Slovenije je njen policentrični regionalni razvoj. Prebivalstvo je razmeroma enakomerno poseljeno
po vsej državi in v mestnih območjih živi le nekaj več kot polovica vseh prebivalcev, čeprav je
urbanizacijska stopnja 65%. Obstajajo pa velike razlike med posameznimi regijami glede njihove
družbeno-ekonomske razvitosti.
Za prebivalstvo Slovenije so značilni negativne težnje nekaterih demografskih vzorcev, kakršni se
kažejo tudi v EU. Mednje sodijo zlasti stagnacija skupnega števila prebivalcev, staranje
prebivalstva in posledično vse večja stopnja odvisnosti. Slednje predstavlja resno preizkušnjo za
uravnoteženost javnih financ v državi, glede na projekcije, po katerih se bodo izdatki za
zdravstveni in pokojninski sistem povečali.
Za zemljepisni in družbeno-ekonomski profil Slovenije so značilne tudi številne slabosti in
nevarnosti. Na prvem mestu je velikost lastnega trga; ta je majhen in lokalnih proizvajalcev ne
spodbuja k specializirani ponudbi blaga in storitev, po katerih ni velikega povpraševanja. Majhnost
nacionalnega trga je tesno povezana z veliko odvisnostjo gospodarstva od dogodkov v
mednarodnem gospodarskem okolju, še posebno na območju EU.
Med dragocenimi prednostmi Slovenije je pristanišče v Kopru, ki ima dober potencial za prihodnjo
širitev, zlasti potem, ko bo izboljšana železniška povezava.
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Tabela 3.22: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na narodnogospodarski
ravni Slovenije
Prednosti
- Sorazmerno ugodna raven razvitosti
nasproti povprečju EU (72% povprečja
BDP na prebivalca v 2000 nasproti 64% v
letu 1995)
- Stalna kontinuirana gospodarska rast
(preko 4% letna realna rast BDP)
- Sprememba
sektorske
strukture
proizvodnje v smeri storitev (struktura
skladna z ravnjo razvitosti)
- Sorazmerno odprto gospodarstvo
- Znižanje stopnje brezposelnosti (na 7% po
metodi ILO)
- Znižanje stopnje inflacije v prvi polovici
1990—tih let na enoštevilčno raven
- Sorazmerno
dobra
raven
šolstva,
znanstveno-raziskovalne
dejavnosti,
zdravstva in drugih javnih služb
- Sorazmerno nizek javni dolg, čeprav se
stanje
slabša
s
proračunskim
primanjkljajem
- Večina neuspešnih velikih sistemov je že
transformirana, ni velikih izgubarjev, ki bi
ustvarjali nacionalne socialne napetosti

Priložnosti
■ Vstop v EU in olajšan vstop na enotni
evropski trg
- Zmanjšanje
raznih
administrativnih
postopkov za poslovanje na trgu EU
- Nadaljevanje
sorazmerno
visoke
gospodarske rasti s povečano vlpgo
tehnologije in znanja
- Prenos slovenskih izkušenj na druga
gospodarstva v JV Evropi in njihovi poti v
EU
- Intenzivnejše
investiranje
slovenskih
podjetij samih ali kot posrednikov tujih
MNK v deželah Srednje in JV Evrope
- Uspešen razvoj regionalne uprave in
težave
pri
angažiranju
razvojnega
potenciala na decentralizirani ravni
- Ohranjanje visoke ravni socialne varnosti
kot podlaga za družbeni konsenz in visoko
kakovost bivanja
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Slabosti
- Defenzivno tranzicisko prestrukturiranje
(racionalnost dosežena z zniževanjem
stroškov, zlasti s krčenjem zaposlitve)
Premajhna
globina
lastninske
transformacije (proces formiranja pravih
lastnikov šele intenzivno poteka)
- Znatna tehnološka vrzel zaradi premajhnih
domačih in tujih investicij ter neizrabljenih
domačih virov znanja
- Premajhen prispevek znanosti in raziskav
h konkurenčnosti gospodarstva in razvoju
na drugih področjih
- Zastoj v nadaljnjem zniževanju stopnje
inflacije
- Zaostajanje finančnega sektorja v procesu
preobrazbe
(velika
vloga
države,
razdrobljenost, prenizka učinkovitost)
- Kopičenje regionalnih razlik v razvitosti,
brez regijske upravne ravni, ki bi inicirala
razvoj
- Zunanjetrgovinski
in
javnofinančni
primanjkljaj
povečujeta
občutljivost
gospodarstva za svetovno dogajanje
- Nepopolno konkurenčne tržne strukture
(zlasti v infrastrukturi)
Nevarnosti
- Povečana konkurenca podjetij iz EU na
slovenskem trgu, zlasti v trgovini in
finančnih storitvah
- Prepočasna
deregulacija
in
nepripravljenost podjetij v gospodarski in
komunalni infrastrukturi za globalne izzive.
- Nadaljevanje zaprtosti slovenskih podjetij
za tuji kapital
- Slabljenje domačih finančnih in drugih
storitvenih organizacij in
izgubljanje
delovnih mest
- Potrebne velika vlaganja v sanacijo in
ohranjanje okolja
- Zagotavljanje konsenza o temeljnih
razvojnih usmeritvah Slovenije
- Povečani stroški državne uprave ob slabo
pripravljeni reformi uvajanja regionalne
ravni
- Prevelik pritisk socialne sfere (pokojnine)
na stroške poslovanja
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Politika mirnega, postopnega prehoda je zaradi odsotnosti dolgoročnega usmerjanja in večje
pozornosti regionalnemu vidiku razvoja povzročila prepočasne strukturne spremembe in povečane
regionalne razlike. Zato so med nevarnostmi, s katerimi se bo soočala Slovenija, prav negotovosti,
povezane z dovolj hitrimi spremembami v delovanju gospodarstva, ki mora doseči višjo
konkurenčnost, če želimo ohraniti doseženo visoko materialno življenjsko raven, kaj šele dohitevati
Evropo. V naslednjem obdobju bo zagotavljanje visoke socialne ravni ob povečanih izdatkih za
tehnologijo in varstvo okolja lahko močno obremenilo javnofinančno bilanco. Tudi reforma
regionalne uprave bo lovila ravnotežje med (začetnimi) pozitivnimi učinki regionalnih razvojnih
projektov in stroški delovanja te ravni.
Vstop v EU bo omogočal uspešnim gospodarskim osebkom lažje poslovanje na velikem trgu EU,
vendar se morajo podjetja za to možnost ustrezno usposobiti, zlasti po tehnološki in managerski
plati. Uspešna regionalna uprava lahko mobilizira nove razvojne resurse in omogoči izboljšanje
kakovosti življenja z večjo prilagoditvijo potrebam prebivalstva po regijah. Slovenija lahko uresniči
svoje prednosti v večji meri v delovanju v drugih gospodarstvih Srednje in JV Evrope, saj ima boljši
dostop do svetovnih trgov in sodobne tehnologije. Seveda to zahteva bolj ofenziven nastop
gospodarstva, ki ga mora podpreti tudi država s politiko podpore mednarodnim pobudam, ki
vključujejo boljši izkoristek slovenskega znanja in izkušenj.

3.6. Ciljni razvojni scenarij 2001-2006
Ciljni razvojni scenarij predvideva, da se bosta v Sloveniji uresničevala Strategija gospodarskega
razvoja Slovenije in Državni razvojni program 2001-2006 in s tem nadaljeval proces razvojnega
dohitevanja bolj razvitih držav članic EU.
Za doseganje dinamične gospodarske rasti bodo pomembni tako hitrost pri spremembah v
domačem institucionalnem okolju kot tudi dogajanja na mednarodnih finančnih trgih in
gospodarska gibanja pri naših pomembnejših trgovinskih partnericah. Za realizacijo scenarijev
bodo ključnega pomena strukturne reforme, saj je porušenju nekaterih makroekonomskih
ravnovesij v zadnjih letih botrovala prav njihova nedokončanost oziroma prepočasno izvajanje.
Predpostavka razmeroma stabilnega mednarodnega okolja v prihodnjem srednjeročnem obdobju,
na kateri temeljijo projekcije, pa seveda v sebi nosi tudi tveganje v primeru nepričakovanih oziroma
nepredvidljivih vplivov, ki bi v posameznem letu lahko pripeljali do odstopanja od predvidenega
scenarija. Po alternativnih izračunih bi nižja povprečna gospodarska rast v najpomembnejših
trgovinskih partnericah Slovenije za okoli 1,5 odstotne točke preko nižjih realnih stopenj rasti
izvoza in vpliva na domačo proizvodno aktivnost ter potrošnjo znižala rast slovenskega bruto
4
domačega proizvoda za največ 1 odstotno točko.
Projekcije makroekonomskih kazalcev v prihodnjem srednjeročnem obdobju tako odražajo glavne
usmeritve ekonomske politike, potrebne za prestrukturiranje gospodarstva in družbe, predvideno v
Strategiji, osnovni poudarki teh projekcij pa so:
-

glavni vzvod gospodarske rasti bo tudi v prihodnje izvoz (z ukrepi za povečanje konkurenčnosti
naj bi dosegli, da bo njegova realna letna rast med 6 in 7,5%),
delež investicij v bruto domačem proizvodu naj bi se ohranil na približno sedanji ravni (26 do
27,5%), saj je ta zadovoljiva in jo je možno financirati brez večjih primanjkljajev, izboljšati pa
se bo morala struktura naložb in s tem povečati njihova učinkovitost,
javnofinančni primanjkljaj naj bi postopno odpravili ob nekoliko nižjem deležu javnofinančnih
odhodkov v BDP ter njihovem prestrukturiranju,
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ob tem naj bi se zmanjšal tudi primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance (na okoli 1,5 %
BDP).
Do leta 2006 je tako predvidena povprečna postopna krepitev realne rasti bruto domačega
proizvoda, s tujim povpraševanjem kot glavnim dejavnikom gospodarske rasti. Dinamični uvoz bo
zagotavljal potrebno uvozno komponento v domači proizvodnji (uvoz repromateriala) in
naraščajočih investicijah (uvoz opreme in tehnologije). Ob izpeljavi potrebnih strukturnih reform, ki
so potrebne za polno vključitev Slovenije v evropski gospodarski prostor, bodo investicije in
tehnološki razvoj zagotavljali možnosti za nadaljnjo rast produktivnosti dela. Struktura trošenja
gospodinjstev se bo spremenila zaradi postopnega prenosa nekaterih storitev, predvsem
zdravstvenih in izobraževalnih od države na potrošnika, na drugi strani pa bo, z vključevanjem v
sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja, dodatno spodbujeno varčevanje gospodinjstev. S
predvideno hitrejšo gospodarsko rastjo se bo rast zaposlenosti nekoliko okrepila, kar bo omogočilo
še hitrejše zmanjševanje brezposelnosti.
Primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance se bo ob ocenjenih izvozno-uvoznih tokovih,
predvidenih višjih tekočih transferih in kljub pričakovani rahli krepitvi neto faktorskih odhodkov do
leta 2006 postopno zniževal. Postopno sproščanje kapitalskih tokov bo v prihodnjih letih povečalo
vključenost v mednarodne kapitalske tokove. Poleg pričakovanih višjih kapitalskih prilivov bodo
predvidoma naraščali tudi kapitalski odlivi zasebnega poslovnega sektorja. Pričakovani višji prilivi
neposrednih in tudi portfolio tujih investicij, povezani z dokončano privatizacijo in
prestrukturiranjem, makroekonomsko stabilizacijo ter uspešnim izvajanjem programa za
pospeševanje neposrednih tujih investicij v Slovenijo, bodo vplivali na izboljšanje izvozne
učinkovitosti, ki bo že po letu 2004 vplivala na postopno zniževanje blagovno-storitvenega
primanjkljaja. Ob predpostavki postopnega zmanjševanja primanjkljaja tekočega računa plačilne
bilance in ob večjem prilivu tujih investicij bi se ustavil trend povečevanja zunanjega dolga
Slovenije, tako da bi bila v celotnem obdobju zagotovljena vzdržnost primanjkljaja na tekočem
računu.
V procesu približevanja Slovenije Evropski uniji je z vidika vključitve v enoten evropski denarni
sistem po vstopu v EU pomembno izpolnjevanje fiskalnih in monetarnih kriterijev. Slovenija
izpolnjuje fiskalne kriterije, ne pa tudi monetarnih (povprečna letna stopnja inflacije in višina
obrestnih mer), zato ostaja nadaljnje zniževanje inflacije na evropski primerljivo raven eden izmed
ključnih ciljev ekonomske politike. Za nadaljnji proces zniževanja inflacije bosta ključnega pomena
ne le monetarna in tečajna politika, temveč tudi nadaljevanje strukturnih reform, predvsem na
področju uporabe indeksacijskih mehanizmov ter nadzorovanih cen, saj sedanje razmere na
omenjenih področjih otežujejo nadaljnje zniževanje inflacije (Balassa-Samuelsonov efekt).
Glavna strateška usmeritev javnih financ v Sloveniji je zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja
in javnega dolga. Na področju fiskalne politike je že pred vstopom v EU v pripravi cela vrsta
nadzornih mehanizmov EU za povečanje njene transparentnosti in učinkovitosti. Osnovni cilj te
politike bo postopno odpravljanje javnofinančnega primanjkljaja z zagotavljanjem prostora za
morebitno aktivno proticiklično proračunsko politiko v posameznih letih. Po oceni bi bilo možno
delež konsolidiranih javnih odhodkov v bruto domačem proizvodu nekoliko zmanjšati in ga
stabilizirati približno na ravni 43% bruto domačega proizvoda. Pri tem se potrebi za olajšanje
fiskalnih bremen, zlasti zaradi stimuliranja naložb, zoperstavlja potreba po razvitejših javnih
storitvah, primerljivih z drugimi državami EU. Njihovo zagotavljanje je za majhno državo relativno
težje in bo možno le v okviru prostora, ki se bo dosegal z racionalizacijo stroškov v okviru reform
javnega sektorja. Zato je toliko pomembnejši bistveno večji poudarek na omogočanju zasebnemu
sektorju, da se vključi v izvajanje in tudi financiranje javnih dobrin in storitev. Zmanjšanje deleža
javnofinančnih odhodkov v bruto domačem proizvodu ob istočasni zahtevi po postopnem
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odpravljanju javnofinančnega primanjkljaja pomeni, da bo treba zagotoviti tudi ohranjanje deleža
javnofinančnih prihodkov na ravni približno 43% bruto domačega proizvoda. Po včlanitvi v EU je
realno pričakovati tudi javnofinančne prilive iz naslova članstva v EU v višini okoli 3% BDP.
Tabela 3.23: Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja Republike Slovenije v obdobju
od 2001 do 2006
realne stopnje rasti v %
2001

200
2
4,2
0,7

2003

2004

2005

2006

Bruto domači proizvod
4,4
4,5
4,8
5,3
5,7
1,0
Zaposlenost, po metodologiji nacionalnih 0,7
1,5
1,9
1,0
računov; v %
Stopnja brezposelnosti, metodologija ILO; 6,7
5,9
6,5
6,2
5,2
4.8
v%
Bruto plače na zaposlenega
2,3
2,7
3,0
3,2
3,2
3,1
Produktivnost dela, rast v %
3,7
3,5
3,5
3,8
3,8
3,8
Inflacija1 (povprečje leta); v %
8,5
6,4
4,8
4,5
3,7
5,1
Menjava s tujino - plačilno-bilančna statisti ka
5,9
Izvoz proizvodov in storitev2
6,7
7,5
7,3
7,2
6,3
4,5
7,0
Uvoz proizvodov in storitev2
6,2
6,4
7,2
7,1
Saldo tekočega računa plačilne bilance; v -330 • -407 -448 -480 -440
-419
mio USD
Vir UMAR Pomladansko poročilo 2001.
Opombe: do leta 1998 merilo inflacije cene na drobno, od leta 1998 naprej merilo inflacije indeks cen živtjenskih
potrebščin; 2 plačilno-bilančna statistika (izvoz F.O.B., uvoz F.O.B.); z izračunom realnih stopenj je izločen vpliv
medvalutnih sprememb in sprememb cen na tujih trgih.
Makroekonomski in investicijski scenarij, predstavljena v tem poglavju, temeljita na Strategiji
gospodarskega razvoja Slovenije in sta skladna z makroekonomskim okvirom, ki ga je Slovenija
upoštevala pri pripravi Predpristopnega ekonomskega program v septembru 2001. Scenarij odraža
konsistentno sliko makroekonomskega razvoja, ki bi ga lahko dosegli ob uresničevanju zapisanih
strateških usmeritev, vendar ga ni mogoče razumeti kot napovedi dejanske vrednosti
narodnogospodarskih agregatov v posameznem letu. Tekoča gibanja so namreč vselej odvisna
tudi od nepričakovanih oziroma nepredvidljivih vplivov domačega gospodarskega cikla in
mednarodnega okolja. Zato je potrebno tekoča gospodarska gibanja nenehno spremljati in jim
prilagajati kratkoročne ukrepe ekonomske politike, če prihaja do neravnovesij in odstopanj od
predvidenega scenarija. To je naloga sprotnega spremljanja konjunkture ter kratkoročnih
"pomladanskih" in "jesenskih" napovedi. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v svetu je tako
kratkoročna jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki jo je v oktobru 2001 pripravil Urad za
makroekonomske analize in razvoj, za leti 2001 in 2002 predvidela nekoliko nižjo gospodarsko rast
(3.7% in 3.6%).23 Na osnovi te napovedi je vlada dopolnila predlog državnih proračunov za leti
2002 in 2003, tako da je z zagotovitvijo dodatnih virov (povišanje stopnje davka na dodano
vrednost) preprečila povečanje javnofinančnega primanjkljaja, s prestrukturiranjem odhodkov
(večje varčevanje pri materialnih stroških in plačah ter višji izdatki za naložbe) pa zagotovila
dodatne spodbude gospodarski aktivnosti. Vsi izračuni predvidenih finančnih sredstev v DRP ter
njihove primerjave z ravnijo bruto domačega proizvoda so usklajene s popravljenimi ocenami
gospodarske rasti in dopolnjenim državnim proračunom.

23

Napoved je dosegljiva na domačih straneh UMAR (http://www.sigov.si/zmar/apublici/aanaliza/aankazal.html), kjer bo v
kratkem na volju tudi Jesensko poročilo kot obsežna analitična utemeljitev napovedi.
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Investicije: Dinamika gospodarske rasti v prihodnjih letih bo v veliki meri odvisna tudi od strukture
bruto investicij, za zagotovitev njihovega nadaljnjega prispevka h gospodarski rasti pa bo treba
predvsem povečati njihovo učinkovitost. Vloga države kot neposrednega investitorja se bo morala
v prihodnjih letih zmanjšati, to zmanjšanje pa bo treba več kot nadomestiti z investicijami
zasebnega sektorja, saj bo gospodarska rast le tako lahko bolj neposredno povezana z novimi
poslovnimi investicijami. Za rast izvoza in proizvodnje so potrebni povsem novi proizvodni programi
in novi proizvodi, saj so možnosti povečevanja proizvodnje skozi širitev obstoječih zmogljivosti in
programov praktično izčrpane..
Makroekonomska politika bo morala poskrbeti za še bolj stabilno in investicijam prijazno
ekonomsko okolje. Znižanje inflacije in obrestnih mer na evropsko primerljivo raven, vzdržnost
primanjkljaja tekočega računa plačilne bilance, ohranjanje javnofinančnega ravnotežja, nadaljnja
internacionalizacija domačega gospodarstva in odpiranje trga tuji konkurenci in tujim investicijam
naj bi bile poglavitne usmeritve tekoče ekonomske politike. Skupaj z izvedbo strukturnih reform in
napredkom pri prevzemanju pravnega reda EU in samo vključitvijo v EU bi to lahko zagotovilo
nadaljnje izboljšanje kreditnega ratinga Slovenije oziroma zmanjšanje njenega deželnega rizika.
Izkušnje nekaterih držav v procesu pogajanj za vključitev v EU pa kažejo, da potencialno pozitivne
učinke na priliv neposrednih tujih investicij daje tudi bližina pričakovanega trenutka vključitve
oziroma sama vključitev.
Slovenija se sooča z nujnimi potrebami po dodatnih naložbah v gospodarsko infrastrukturo. Na
osnovi podatkov, ki izhajajo iz sprejetih razvojnih dokumentov posameznih sektorjev gospodarske
infrastrukture, ter podatkov, zbranih neposredno pri izvajalcih teh dejavnosti, je bilo ocenjeno, da
so potrebe po naložbah v gospodarsko infrastrukturo v Sloveniji za obdobje 1996 - 1999 presegale
raven 8% bruto domačega proizvoda. Če ta podatek primerjamo z obsegom dejansko realiziranih
investicij - njihov obseg je znašal približno 5% bruto domačega proizvoda, kar je primerljivo nivoju
tovrstnih investicij v industrijsko razvitih državah - pridemo do grobe ocene razkoraka med
naložbenimi potrebami Slovenije na področju gospodarske infrastrukture v obdobju 1996-1999 ter
sredstvi, ki so jih za te namene država in njeni gospodarski subjekti dejansko namenili. Ta
razkorak je torej znašal preko 3% letnega bruto domačega proizvoda države.
Primanjkljaj med naložbenimi potrebami in dejansko realiziranimi investicijami ni bil enakomerno
razporejen po treh glavnih sektorjih gospodarske infrastrukture. Daleč največji je bil v sektorju
komunalne infrastrukture, kjer so bile investicijske potrebe kar za 4,5-krat večje od dejansko
izvedenih investicij. To nedvomno kaže, da je bil ta sektor v preteklosti znatno podinvestiran in da
mu bo v prihodnosti potrebno posvetiti znatno večja sredstva. Tudi v sektorju energetike so
ocenjene potrebe precej presegle dejansko izvedene investicije, čeprav je bila stopnja preseganja
nižja in je znašala okoli 100%. Nasprotno pa so bile realizirane naložbe v sektorju prometa in
telekomunikacij mnogo bliže želeni ravni. Pri tem je vendarle potrebno opozoriti na precejšnje
razlike med posameznimi panogami prometa. Medtem ko bilo je za avtocestni program zaradi
zagotovljenega sistemskega financiranja razmeroma dobro poskrbljeno, so nekateri drugi
segmenti, kot npr. železnica, delili usodo odlaganja investicij z večino drugih infrastruktumih
dejavnosti.
Glede zagotavljanja javnofinančnih virov za izgradnjo infrastrukture obstoječi mehanizmi
sprejemanja nacionalnih programov tudi v prihodnjih letih ne zagotavljajo ex-ante uskladitve
sprejetih obveznosti z agregatnimi možnostmi financiranja. Zato bodo glede na razpoložljive
finančne vire na podlagi proračunskih aktov potrebne nadaljnje spremembe in dopolnitve
nacionalnih programov, s katerimi bo: a) odloženo oziroma upočasnjeno izvajanje programov, ali
b) nadomeščen izpad javnofinančnih virov z zadolžitvijo na domačem in tujem trgu ter z
neposrednimi tujimi naložbami (s pritegnitvijo zasebnega kapitala iz tujine v koncesijski način
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financiranja izgradnje infrastrukture). Od leta 2004 pa bo v skladu s ciljnim razvojnim scenarijem v
ta namen mogoče vključiti dodatne vire evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada..
Tabela 3.24: Viri financiranja investicij v osnovna sredstva (strukture v BDP v %)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

domači javnofinančni viri1
4.3
3.8
3.9
4.2
3.7
3.5
3.3
3.1
sredstva podjetij in prebivalstva2 16.0
15.9
16.2
16.9
17.2 17.6
17.9 18.1
neto krediti3
5.0
5.6
5.9
5.6
5.0
2.7
2.3
1.8
pomoč EU4
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
2.5
3.0
3.5
drugi viri5
1.1
1.1
1.2
1.2
1.1
1.2
1.2
1.2
27.3
SKUPAJ
27.0
27.2
27.3 27.5
27.2
27.7 27.7
javnofinančni viri po metodologiji SNA, na osnovi investicijskih odhodkov (sredstev za nakup in gradnjo osnovnih
sredstev ter investicijskih transferjev iz
globalne bilance javnega financiranja (konsolidirane bilance štirih javnofinančnih blagajn:državni proračun,
občinski proračuni,ZPIZ in ZZZS)
1
sredstva podjetij in prebivalstva vključujejo sredstva pravnih in fizičnih oseb ne glede na lastništvo, tudi neposredne
tuje
naložbe (vključno v gospodarsko infrastrukturo)
J
neto krediti so vsi krediti vključno s subvencioniranimi krediti iz skladov in krediti domačih in
tujih bank, ne glede na lastništvo
* Pomoč EU: Predpristopna pomoč EU (sredstva Phare, ISPA, SAPARD); sredstva strukturnih
skladov in kohezijskega sklada EU
s
Drugi viri vključujejo izdajo novih delnic in obveznic, posojila dobaviteljev, finančni najem in druge nenavedene
oblike financiranja investicij
Viri: Indicative allocation between beneficiary countries of EU assistance underthe Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession. IP/99/549, Brussels, 20 July 1999;
Allocation of Agriculture and Rural Development assistance for pre-accession countries. IP/99/548, Brussels,
10 July 1999; Indicative annual allocations for PHARE,
2000-2002; Phare national allocations 2001, Delegation of the European Commission in the
Republic of Slovenia, Ljubljana, 25.01.2001.
•Opomba: Upoštevana so sredstva PHARE, ki predstavljajo prihodek proračuna RS (Nacionalni
program in Programi čezmejnega sodelovanja).
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4. Poglavje: Razvojni cilji in razvojne prednostne naloge

4.1. Osnovni razvojni cilji
Osnovni cilj Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) je povečevanje blaginje
prebivalcev in prebivalk Slovenije. Povečanje blaginje SGRS opredeljuje kot uravnovešeno celoto
gospodarske, socialne in okoljske sestavine blaginje.
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) ima za svoj osnovni cilj spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja vseh območij v Sloveniji. To pomeni, da Slovenija tudi v obdobju 2001-2006
nadaljuje svojo strateško usmeritev za policentrični razvoj celotne države. Pri tem se zaveda, da ji
takšna odločitev omogoča gospodarsko rast, s katero bo doseženo zmanjševanja razlik v
gospodarskem razvoju napram EU. Tudi makroekonomski rezultati zadnjih deset let dokazujejo, da
uravnotežen policentrični razvoj zagotavlja trajnost in stabilnost tako razvoja gospodarstva,
zdravja, kot tudi socialnih in okoljskih dejavnikov.
Medtem ko je SGRS krovni strateški dokument, ki opredeljuje smernice gospodarskega razvoja
Slovenije do leta 2006, pa je DRP njegov izvedbeni dokument. Osnovna cilja Državnega
razvojnega programa 2001-2006 izhajata iz osnovnega cilja Strategije gospodarskega razvoja
Slovenije, to sta:
•
•

zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju Evropske unije
zaustavitev povečanja razlik med slovenskimi regijami na SKTE-2 ravni

Na področju zmanjševanja razlike v BDP na prebivalca po kupni moči je Slovenija najhitrejša v
dohitevanju povprečja evropske petnajsterice (glej Tabelo 2.6 in Sliko 1 zgoraj). Ob sedanjih
napovedih o gospodarski rasti in predvidevanjih Strategije gospodarskega razvoja Slovenije do leta
2006, je za pričakovati, da bo z naložbami v razvojne prednostne naloge v obdobju 2001-2006 ob
koncu tega obdobja tudi presegla mejo 75% povprečja EU (15) v BDP na prebivalca po kupni
moči.
Slovenija ima jasno razvojno vizijo:
Na znanju temelječa družba z mednarodno konkurenčno ekonomijo ter trajnostnim,
regionalno uravnoteženim razvojem.
Na osnovi predstavljene socioekonomske analize bo Republika Slovenija v okviru Državnega
razvojnega programa v obdobju 2001-2006, izvajala aktivnosti za doseganje osrednjih razvojnih
ciljev v okviru petih razvojnih prednostnih nalog, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti;
Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje;
Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja;
Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja;
Krepitev skladnega regionalnega razvoja.

Prednostne razvojne naloge se tudi ustrezno navezujejo na skupne evropske politike in iniciative
na posameznih področjih.
-

Decembra 1999 je Evropska komisija promovirala novo iniciativo »Evropa - informacijska
družba za vse«. Ta iniciativa je našla svoj odraz tudi v navodilih za programiranje, ki navajajo:
»Hiter razvoj informacijske družbe je odprl povsem nove možnosti za ekonomski razvoj.
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-

-

-

-

Razširil je možnosti lokalnim podjetjem ter s tem omogoča ragijam, da privabijo ali obdržijo
dejavnosti, ki lahko dajejo visokokvalitetne zaposlitve.«
Amsterdamska pogodba je uveljavila spoznanje, da je zaposlovanje skupni problem v Evropski
uniji. To je omogočilo hiter začetek snovanja inovativnih strategij. 15 članic Evropske unije zato
izvaja enotno zaposlovalno politiko skozi nacionalne akcijske plane zaposlovanja, temelječe na
sledečih štirih stebrih: izboljšanju zaposljivosti, razvijanju podjetništva, prilagajanju podjetij in
njihovih zaposlenih ter krepitvi politike enakih možnosti za vse.
Odkar je leta 1973 Evropska skupnost sprejela prvi 5-letni program okoljskih ukrepov, je razvila
široko paleto okoljske zakonodaje in inštrumentov. V zadnjem času se v okviru okoljske politike
Skupnosti, pa tudi pri oblikovanju politike na drugih področjih, kaže potreba po usklajevanju
ekonomske infrastrukture in kakovosti bivanja. Okoljska politika in njen odnos do kohezijske
politike sta tako tudi jasno določena v 174. členu Amsterdamska pogodbe.
Skupna kmetijska politika je bila opredeljena kot eno izmed delovnih področij Skupnosti že z
Rimskim sporazumom. V 2. odstavku 33. člena je sporazum določal, da je treba pri oblikovanju
skupne kmetijske politike upoštevati posebnost kmetijske pridelave, ki izhaja iz socialne
sestave kmetijstva, ter strukturnih in naravno danih razlik med kmetijskimi območji. Skupnost
mora upoštevati tudi potrebo po postopni izpeljavi potrebnih prilagoditev in dejstvo, da je
kmetijstvo v državah članicah tesno povezano s preostalim gospodarstvom.
Ministri za okolje držav članic EU so v Potsdamu maja 1999 sprejeli dokument z naslovom: »K
uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju prostora v Evropski uniji«. Točka 67 govori: »S
preteklimi razširitvami ter s perspektivo povečanja, ki je pred nami, je EU sedaj obsega in
raznolikosti, ki zahtevajo posebno prostorsko razvojno strategijo. Slediti je treba konceptu
policentričnega razvoja, da bi zagotovili regionalno uravnotežen razvoj, še posebej, ker Evropa
postaja polno vključena v globalno ekonomijo. Sledenje temu konceptu bo pomagalo, da se
bomo izognili intenzivni ekonomski in demografski koncentraciji v osrčju EU. Ekonomski
potencial vseh regij v EU bo lahko uporabljen le, če bomo sledili policentričnemu
poselitvenemu vzorcu. Večja konkurenčnost EU v svetovnem obsegu zahteva večjo integracijo
evropskih regij v globalno ekonomijo. Vključitev številnih dinamičnih območij je zagotovilo za
gospodarsko rast in rast zaposlenosti, še posebej v regijah, ki so trenutno kvalificirane kot
strukturno šibke.«

4.2. Razvojne prednostne naloge
4.2.1. Razvojna prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti
4.2.1.1. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
Podjetniški sektor je doživel v 1990-tih letih najbolj vidne spremembe, kjer je potekal intenziven
proces deindustrializacije, ob hkratnem panožnem in velikostnem prestrukturiranju podjetij. Za to
obdobje so značilni proces postopnega lastninskega preoblikovanja, prestrukturiranje podjetij, ki se
je izvajalo predvsem s krčenjem zaposlovanja ter tržna preusmeritev slovenskih podjetij na
zahodnoevropske trge.
V obdobju tranzicije beležimo tudi skromen obseg NTI in domačega varčevanja, ki nista
omogočala tehnološke prenove in večjih vlaganj v RR dejavnost24, kar je imelo za posledico
zaostajanje v nivoju tehnološke razvitosti in inovativnosti ter razvojne dejavnosti podjetij. Vse to se
je odrazilo v upadu konkurenčnosti slovenskih podjetij in gospodarstva. Struktura gospodarstva (po
24

Stanje na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti je celostno predstavljeno v poglavju 3.2. Prehod v
na znanju temelječo družbo - Znanje in tehnološki razvoj.
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številu malih in srednjih podjetij) je v Sloveniji sicer primerljiva z evropskim nivojem (po številu
podjetij na 1.000 prebivalcev), kljub temu pa bo potrebno poskrbeti za nadaljno krepitev mikro
podjetij, da bodo zrasla v stabilna in konkurenčna mala in srednja podjetja.
Za dosego cilja, to je pospešene gospodarske rasti, je nujno potrebno uveljavljanje ključnih
dejavnikov konkurenčnih prednosti podjetij v pogojih globalne konkurence, in sicer: tehnologija in
inovativnost, fleksibilnost, konkurenčnost, podjetništvo in organiziranost, ki omogočajo kar največjo
inovativnost in podjetniško ravnanje zaposlenih ter strategijo stalnih sprememb v proizvodnem
postopku, proizvodu in načrtovanju. Nevarnosti za doseganje večje konkurenčnosti podjetij so
povezane z oviramo za pretok kapitala in človeških virov kot tudi s premajhno izgrajenostjo
instrumentov davčne in dohodkovne politike za spodbujanje primerne poklicne, zaposlitvene in
investicijske izbire.
Prednosti;
- stabilno makroekonomsko okolje, uravnotežene javne finance, sorazmerno dobro razvit davčni
sistem in ugodne stopnje obdavčitve dobička iz dejavnosti;
- dosežena stopnja gospodarske rasti (povprečne letne stopnje rasti presegajo 4%);
- uravnotežena struktura gospodarstva glede na velikost podjetij, ki je primerljiva s strukturo EU;
- precejšnja usmerjenost slovenskega gospodarstva v izvoz (delež izvoza v BDP znaša cca.
60%);
industrijska tradicija in razpoložljiva obrtniška znanja v proizvodnji in storitvah;
- izvedene strukturne in institucionalne reforme, ki spodbujajo podjetništvo in razvoj malih in
srednjih podjetij
- spremembe velikostne strukture podjetij (delež MSP v zaposlenosti od 34% na več kot 50% v
letu 2000);
- stabilna rast malih in srednjih podjetij in povečevanje zaposlovanja v teh podjetjih;
- relativno visok delež vlaganj v raziskave in razvoj v odstotku od BDP glede na druge države
kandidatke za članstvo v EU in dokaj kakovostna znanstvena in raziskovalna dejavnost v
javnem sektorju z dobro razvitim mednarodnim sodelovanjem;
- ugodna izobrazbena struktura prebivalstva, visok delež mladih vključenih v izobraževalni
proces, pomlajen in dokaj številčen raziskovalni potencial, ni opaznejšega "bega možganov".
Slabosti;
- prevelik delež tradicionalnih industrijskih panog (tekstilna, oblačilna, kovinska);
- razmeroma nizka učinkovitost izrabe proizvodnih faktorjev in izkoriščenost kapacitet, kar se
odraža v nižji produktivnosti, merjeni z BDP na zaposlenega v primerjavi z državami EU;
- slaba izvozna konkurenčnost industrije, ki se odraža v izvozu izdelkov z nižjo dodano
vrednostjo;
- nizek delež neposrednih tujih investicij kot posledica nestimulativnega okolja v Sloveniji
(dolgotrajnost in zapletenost administrativnih postopkov);
- precejšnje davčne obremenitve osebnih dohodkov, zlasti visoki socialni prispevki na osebne
dohodke v primerjavi z drugimi državami (npr. Avstrija, Nemčija, Irska);
- nizka raven tehnoloških in organizacijskih znanj v podjetjih, slabo sodelovanje med podjetji kot
tudi med gospodarsko, izobraževalno in raziskovalno sfero;
- nizek delež zaposlenih z višjimi stopnjami izobrazbe v predelovalni dejavnosti in nizek priliv
strokovnega kadra tehničnih usmeritev ter pomanjkanje managementa in strokovnjakov s
posebnimi znanji;
- neučinkovita javna uprava, nestimulativno podjetniško okolje, administrativne ovire, ki ovirajo
hitrejše nastajanje in rast podjetij;
- počasna rast novih podjetij (omejitve trga, znanj in možnosti podjetnikov, nerazvit trg kapitala,
zlasti odsotnost tveganega kapitala ovira hitrejšo rast malih podjetij);
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pomanjkanje (poceni) lokacij za nova podjetja in rast obstoječih, pomanjkanje urejenih večjih
podjetniških con;
sorazmerno majhna podjetja (predvsem mikro enote, premalo malih podjetij z 10-50
zaposlenimi);
nizka stopnja rasti malih podjetij v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo;
majhna pripravljenost MSP na sodelovanje in povezovanje, močan individualizem;
zaostajanje pri državnih vlaganjih za uporabne in razvojne raziskave ter pri posodabljanju
raziskovalne infrastrukture;
prenizka stopnja vlaganja zasebnega sektorja v raziskave in razvoj, zaostajanje v nivoju
tehnološke razvitosti in inovativnosti ter razvojne dejavnosti podjetij, kar ima za posledico tudi
prepočasno uvajanje izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Priložnosti;
- izkoristek lokacijskih prednosti Slovenije in nekaterih naravnih danosti v turistične namene;
- razvoj finančnega trga za naložbe v nove industrije z visoko dodano vrednostjo;
- povečanje obsega domačih in tujih investicij;
- povečanje vlaganja v razvoj, izobraževanje in usposabljanje kadrov v podjetjih, pridobivanje
novih organizacijskih in tehnoloških znanj;
- izboljšanje sodelovanja ter pretoka znanja in strokovnih kadrov med gospodarstvom,
izobraževalno in raziskovalno sfero z zagotavljanjem bolj spodbudnega okolja za raziskave in
tehnološki razvoj;
- povečanje stopnje odprtosti gospodarstva, stimuliranje strateškega povezovanja in
internacionalizacije podjetij;
- program oblikovanja »grozdov« podjetij v povezavi velikih podjetij in MSP;
- odpravljanje administrativnih ovir in ustvarjanje spodbudnega okolja za podjetništvo;
- močnejše aktiviranje instrumentov razvoja podjetij (inkubatorji, tehnološki parki, tvegani
kapital);
- spodbujanje manj podjetnipko aktivnih skupin (ženske, mladi, kmetje);
- krepitev mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja s poudarkom na vključevanju
malih in srednjih podjetij v OP EU, povečanje mobilnosti (v obe smeri) raziskovalcev in
vključevanje znanstveno-raziskovalnega potenciala Slovencev po svetu;
- povečanje obsega vlaganj v uporabne raziskave in inovacije v gospodarstvu, večja
koncentracija vlaganj na prioritetnih področjih raziskovanja in razvoja ter medresorsko
povezovanje za podporo razvojnim ciljem RS;
- možnost pritegnitve strokovnjakov iz manj razvitih držav (JV Evrope) - selektivne migracije ali
organizacija dejavnosti v tujini.
Nevarnosti;
- prepočasno izvajanje strukturnih in institucionalnih reform za povečevanje privlačnosti
Slovenije za nove investicije;
- prepočasno prilagajanje izobraževalnega sistema spremembam, ki jih spodbuja globalizacija;
- izčrpanje začetnega podjetniškega potenciala in upočasnitev procesa nastajanja podjetij;
- kopičenje administrativnih ovir za ustanavljanje podjetij;
- pomanjkanje kapitala za hitro uresničenje večjih projektov, zamujanje podjetniških priložnosti v
večjem obsegu;
- premalo vlaganj in skromen strokovni in finančni potencial za RR dejavnost in inovacije v MSP;
- Šibko sodelovanje med akademsko raziskovalno sfero in MSP;
- nadaljevanje realnega zmanjševanja proračunskih vlaganj v raziskave in razvoj;
- prepočasno uveljavljanje kriterija relevantnosti raziskav za gospodarski in družbeni razvoj
Slovenije pri proračunskih vlaganjih v RR;
- premajhne davčne in finančne spodbude za večje razvojno raziskovalne projekte;
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potencialni intezivnejši pojav "bega možganov" v primeru prepočasnega zagotavljanja
spodbudnega okolja za raziskave in razvoj ter tudi kot posledica nestimulativnega nagrajevanja
visoko izobraženih in usposobljenih kadrov;
favoriziranje velikih integriranih projektov v okviru 6.0P EU, pri katerih imajo manjše države
slabše možnosti za pridobitev financiranja kot v 5.OP;
slaba mednarodna promocija in neprepoznavnost Slovenije.

4.2.1.2. Osrednji cilji
Temeljni razvojni cilj Državnega razvojnega programa RS 2001-2006 za področje podjetniškega
sektorja je povečanje konkurenčnosti gospodarstva, ki se odraža v:
- doseganju strukture gospodarstva, primerljive s strukturo EU in pomeni zlasti povečevanje
zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetjih ter povečanje deleža dejavnosti z visoko
dodano vrednostjo;
- izboljšanju konkurenčnih sposobnosti podjetij in pomeni zlasti zmanjšanje zaostanka v
produktivnosti, merjeno v bruto dodani vrednosti na zaposlenega, v primerjavi s povprečjem
EU.
Uresničevanje temeljnega cilja zahteva ustvarjanje okolja, ki bo stimuliralo podjetništvo in
inovativnost ter pospešena vlaganja v znanje in razvoj človeških virov za krepitev konkurenčnih
sposobnosti podjetij. Razvoj človeškega dejavnika se oblikuje tudi skozi politiko aktivnega
spodbujanja kulturnih dejavnosti in umetniške ustvarjalnosti ter omogočanje neoviranega dostopa
do kulture vsem prebivalcem.
Politika pospeševanja podjetniškega razvoja in konkurenčnosti je usmerjena na odpravljanje
ugotovljenih strukturnih neskladij, ki se, ob sicer ugodnih makroekonomskih trendih odražajov še
vedno preveč tradicionalno usmerjeni strukturi gospodarstva, v prenizkem deležu novih industrij,
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo ter na mikro, podjetniškem nivoju zlasti v zaostajanju v
produktivnosti, doseženi stopnji tehnološke intenzivnosti in izvozne konkurenčnosti podjetij.
Prednostne investicijske naloge na področju podjetniškega sektorja so zajete v integralnem
programu za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v okviru ključnih programov in njihovih
podprogramov:
Program 1: Znanje za razvoj
Podprogrami so usmerjeni v:
- povečanje ustvarjanja, prenosa in uporabe znanj za razvoj Slovenije, zlasti za izboljšanje
konkurenčne sposobnosti podjetij;
- krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja in povečanje mobilnosti
raziskovalcev;
- ustreznejše razumevanje vloge raziskovalno-razvojne dejavnosti;
- medresorsko povezovanje za raziskave v podporo razvojnim ciljem Slovenije.
Program 2: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
Podprogrami so usmerjeni v:
- spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovativnost;
- spodbujanje konkurenčnosti podjetij.
Program 3: Spodbujanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti
Podprogrami so usmerjeni v:
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spodbujanje podjetništva in razvijanje podjetništvu prijaznega okolja;
spodbujanje nastanka in razvoja malih podjetij;
spodbujanje razvoja turizma.

4.2.1.3. Programi in aktivnosti razvojne prednostne naloge
Tabela 4.1: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Spodbujanje
podjetniškega sektorja in razvoj konkurenčnosti za obdobje 2001-2003, v Državnem
razvojnem programu 2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števii Razvojne prednostne naloge ln programi
1.
1.1.
1.2.
1.3.

SPODBUJANJE PODJET. SEKT. IN KONKURENČNOSTI
ZNANJE ZA RAZVOJ
IZBOLJŠANJE KONKURENČNIH SPOSOBNOSTI PODJETIJ
SPODBU.PODJETNIŠTVA IN IZKOR.PODJET.PRILOŽNOSTI

2001

2002

2003

2001-2003

56.155
29.600
18.721
7.834

61.061
29.716
22.094
9.251

58.532
30.968
19.659
7.905

175.748
90.284
60.473
24.990

Tabela 4.2: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Spodbujanje
podjetniškega sektorja in razvoj konkurenčnosti za obdobje 2004-2006, v Državnem
razvojnem programu 2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števil Razvojne prednostne naloge in programi
1.
1.1.
1.2.
1.3.

SPODBUJANJE PODJET. SEKT. IN KONKURENČNOSTI
ZNANJE ZA RAZVOJ
IZBOLJŠANJE KONKURENČNIH SPOSOBNOSTI PODJETIJ
SPODBU.PODJETNIŠTVA IN IZKOR.PODJET.PRILOŽNOSTI

2004

2005

2006

2004-2006

77.488
44.839
22.744
9.905

90.918
54.034
25.499
11.385

105.281
62.592
29.468
13.221

273.688
161.466
77.711
34.511

Program 1: Znanje za razvoj
S programom Znanje za razvoj bo Slovenija okrepila svoje sposobnosti za obvladovanje
tehnološkega napredka kot glavnega vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne
konkurenčnosti v globalnem prostoru. Hkrati bodo aktivnosti tega programa prispevale k zviševanju
individualne in družbene kakovosti življenja; ustvarjanju novih znanj ob uravnoteženem razvoju
vseh znanstvenih prioritet in ob upoštevanju nacionalnih prioritet družbeno-ekonomskega razvoja.
Ob čimbolj uspešnem sodelovanju v evropskih integracijskih procesih je enako pomemben cilj tudi
utrjevanje narodne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine.
Program bo z realno zastavljenimi in konkretno opredeljenimi (kvantificiranimi) cilji ter učinkovitimi
mehanizmi za njihovo uresničevanje in sprotno preverjanje zagotavljal, da raziskovalno-razvojna
dejavnost postane eden ključnih dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije.
Rezultat uspešne raziskovalno razvojne in inovacijske politike je povečanje bruto dodane vrednosti
na zaposlenega.
,
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Program Znanje za razvoj bo Slovenija uresničevala z ukrepi v okviru štirih podprogramov:
(a)
(b)
(c)
(d)

Ustvarjanje in uporaba znanja;
Mednarodno sodelovanje v raziskovanju in razvoju;
»Na znanju temelječa družba«;
Mrežni RR programi za podporo razvoju Slovenije - »CRP 2001-2006«.

Prvi trije podprogrami so načrtovani tako, da Slovenija z njimi kandidira tudi za sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2004-2006, zadnji podprogram pa se financira
iz domačih virov.

(a) Ustvarjanje in uporaba znanja
Cilji:
- povečanje vlaganj v raziskave in razvoj ter njihova spremenjena struktura (v smislu povečanja
deleža aplikativnih in razvojnih raziskav, pospeševanja podjetniških vlaganj v raziskave in
razvoj ter povečevanja deleža razvojno raziskovalnih kadrov v gospodarstvu);
- postopno uveljaviti večjo koncentracijo proračunskih sredstev na prioritetnih področjih
raziskovanja in tehnološkega razvoja;
- zagotavljanje bolj spodbudnega okolja za raziskave in tehnološki razvoj (z izgradnjo
raziskovalno-razvojne infrastrukture, njenim posodabljanjem in povezovanjem);
- spodbujanje hitrejšega prenosa znanja iz raziskovalne sfere v podjetja (z izboljšanjem
sodelovanja ter pretoka znanja in strokovnih kadrov med gospodarstvom, izobraževalno in
raziskovalno sfero);
'
- vključevanje znanstvenoraziskovalnega potenciala Slovencev po svetu z ambicijo ustvariti
koherentni skupni intelektualni prostor.
Podprogram bo podpiral aktivnosti, ki bodo prispevale k večji kakovosti in uporabnosti
znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, povečale pretok znanja med znanstvenoraziskovalno sfero in uporabniki ter spodbujale sodelovanje med raziskovalnimi instituti in
univerzami. Predvideno je postopno spreminjanje razmerja med obsegom temeljnega,
aplikativnega in industrijskega ter post-doktorskega raziskovanja, ter prilagajanje razmerja med
obsegom raziskovalnih programov in projektov glede na rezultate evalvacije znanstvene kakovosti
in družbeno-ekonomske relevantnosti. Na ta način se bo zagotavljal razvoj novega znanja in
prenos znanja za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije.
V okviru podprograma se nadaljuje izvajanje projekta »Mladi raziskovalci«, pri katerem se v skladu
z zastavljenimi cilji spremenijo razpisni pogoji in kriteriji izbora, vključi uporabnike v procese
odločanja, zagotovi sodelovanje in sofinanciranje drugih ministrstev ter v skladu z možnostmi
zaposlitve po končanem usposabljanju poveča število novih nastavitev na 300 letno. Ti ukrepi
bodo prispevali k povečanemu pretoku novih magistrov in doktorjev znanosti v prakso. Posebna
pozornost bo posvečena tudi vključevanju znanstveno raziskovalnega potenciala Slovencev po
svetu s ciljem ustvariti koherentni skupni slovenski intelektualni prostor.
Glede na dejstvo, da so sredstva za raziskovanje in razvoj sorazmerno omejena, bo v prihodnje
potrebno posebej definirati tudi nekaj bolj perspektivnih področij, ki bodo lahko Sloveniji
zagotavljala trajno konkurenčno prednost. Po zgledu mnogih razvitih držav bodo v letih 2002-2003
prioritete identificirane s pomočjo "tehnološkega foresighta" (napovedovanja tehnološkega
razvoja), kjer bodo aktivno vključeni predstavniki gospodarstva, raziskovalne in javne sfere ter
civilne družbe, in na podlagi ostalih sektorskih razvojnih dokumentov.
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Slovenija se pripravlja na polnopravno članstvo v EU, zato mora v nacionalnem raziskovalnem
programu (NRP) uveljaviti tudi smernice EU in uskladiti nacionalne inštrumente financiranja.
Prednostna področja NRP morajo biti v skladu z usmeritvami EU, pri tem pa moramo upoštevati
slovensko specifiko, ki je med drugim vključena v NCKS (Nacionalna in civilizacijska kultura
Slovenije) z delom humanistike.
Načrt za obdobje 2004-2006
V okviru podprograma je z letom 2004 predvideno bistveno povečanje sredstev za aplikativne in
razvojne programe in projekte, ki bodo vezani na nacionalne prioritete raziskav in tehnološkega
razvoja ter upoštevali inovacijske potrebe storitvenih in proizvodnih podjetij. Prednost bodo imeli
skupni raziskovalno-razvojni projekti z uspešno inovacijo.
Prednostno financiranje raziskav mladih raziskovalcev v skladu z nacionalnimi raziskovalnorazvojnimi prioritetami ter potrebami razvoja srednjih in malih podjetjih bo, skupaj s časovno
omejenim subvencioniranjem plač raziskovalcev, ki se zaposlijo v podjetjih, prispevalo k
pospešenemu povečevanju deleža razvojno raziskovalnih kadrov v gospodarstvu.
Ukrepi v okviru podprograma bodo zagotavljali razvoj spodbudnega okolja za raziskovalnorazvojno dejavnost (tudi v zasebnem sektorju), zlasti z:
- sofinanciranje izgradnje in opreme novih razvojnih centrov, vezanih na nacionalne
raziskovalno-razvojne prioritete ter regionalne potrebe razvoja malih in srednjih podjetij, ki bodo
povezani s tehnološkimi parki, inkubatorji in spin-off podjetji;
- modernizacijo raziskovalne in informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter njeno
povezovanje v transparenten, učinkovit in racionalen nacionalni sistem.

(b) Mednarodno sodelovanje v raziskovanju In razvoju
Cilji:
- krepitev mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja s pospešenim vključevanjem v
mednarodni in evropski raziskovalni prostor;
- povečanje mobilnosti (v obe smeri) raziskovalcev;
- razvoj spodbudnega okolja za vrhunsko raziskovalno-razvojno delo v okviru sodelovanja z
vrhunskimi mednarodnimi raziskovalno-razvojnimi organizacijami;
- kar bo vodilo tudi do povečanja kakovosti in uporabnosti raziskovalno-razvojne dejavnosti v
Sloveniji ter do povečanja vlaganj v to področje.
Aktivnosti v okviru podprograma Mednarodno sodelovanje v raziskovanju in razvoju, tako na
bilateralnem kot tudi na multilateralnem področju, bodo prispevale k razvoju in uveljavitvi skupne
evropske raziskovalne politike, imenovane "TOVVARDS A EUROPEAN RESEARCH AREA"
(ERA), ki je bila pripravljena v letu 2000 zaradi boljše integracije in koordinacije raziskovalno
razvojnih aktivnosti držav članic z namenom doseganja višje dodane vrednosti v EU, čim boljše
učinkovitosti, inovativnosti in vzpostavitve čim boljših pogojev dela za vrhunske raziskovalce.
Osnova za gospodarsko rast in povečevanje dodane vrednosti ter posledično doseganje višje
socialne varnosti (predvsem nova delovna mesta) je znanstven, predvsem pa tehnološki razvoj,
zato Slovenija v celoti podpira politiko ERA in sodeluje pri njenem oblikovanju. Glavni instrumenti
za uresničitev politike ERA so naslednji: okvirni programi Evropske unije - predvsem 6.OP (v
katerih že enakopravno sodelujejo države kandidatke) ter ostali evropski raziskovalni programi
COST, EUREKA, strukturni fondi, programi gospodarske in tehnične pomoči za centralno in
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vzhodno Evropo ter mediteranske države itd. Pomembni instrumenti izvajanja 6. OP EU bodo
integrirani projekti, mreže odličnosti, koordinirano izvajanje nacionalnih programov, skupni interdisciplinarni raziskovalni projekti, specifični usmerjeni projekti, različne specifične in
spremljajoče akcije itd.
Slovenija aktivno sodeluje pri oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora, in se bo tudi
aktivno vključila v 6.OP. Eden od osnovnih ciljev sodelovanja Slovenije v skupnem evropskem
raziskovalnem prostoru je povečati obseg sodelovanja slovenskih raziskovalcev in institucij v
okvirnih programih EU, v drugih programih Evropske unije (vključno s programi Evropske
znanstvene fundacije) ter v drugih multilateralnih programih. Navedeni cilji bodo doseženi s
povečanjem sredstev za spodbujanje vključevanja v mednarodne znanstveno raziskovalne in
razvojne programe in projekte, subvencioniranjem mednarodnih programov in projektov in
zagotovitvijo sistemskega financiranja članarin, predvsem članarine za okvirne programe EU, ki jih
mora Slovenija plačevati do nastopa polnopravnega članstva RS v EU.
Slovenija je že do sedaj uspešno sodelovala v raziskovalno-razvojnih programih EU, predvsem v
5. OP. V prihodnosti želi Slovenija to sodelovanje še izboljšati, predvsem pa se bo zavzemala za
vzpostavitev pogojev v naši državi (skupaj z ostalimi državami kandidatkami) za dvig stopnje
izkoriščenosti rezultatov znanstvenih in raziskovalno-razvojnih projektov programov EU v
gospodarstvu. Večja usposobljenost raziskovalne sfere in gospodarstva za uporabo raziskovalnih
rezultatov predvsem iz RR programov EU, kjer v veliki meri sodelujejo tudi naši raziskovalci, bi
omogočila dvig dodane vrednosti in s tem gospodarsko rast ter socialno varnost tudi v državah
kandidatkah. To je ključnega pomena za enakomernejši gospodarski in vsesplošni razvoj
celotnega področja bodoče skupne Evrope in za stabilnost, ne samo v državah kandidatkah,
ampak v vsej Evropi.
Načrtovan je tudi nadaljnji razvoj projektov promocije in spodbujevalnih ukrepov, večje možnosti
izobraževanja in usposabljanja za mednarodno sodelovanje, ter uskladitev normativov in
klasifikacij z evropskimi (število opravljenih ur na mesec, Frascati klasifikacija, sistem ocenjevanja,
vodenja in kontrole izvajanja projektov itd). Posebna pozornost bo posvečena pridobitvi statusa
opazovalca v odboru OECD za znanstveno in tehnološko politiko ter vzpostavitvi institucionalne
zmogljivosti za prehod v status donatorja v skladu s pravili OZN.
V okviru dvostranskega sodelovanja se predvideva prednostno spodbujanje aplikativnih in
temeljnih mednarodnih bilateralnih raziskovalnih projektov, ki imajo možnost, da prerastejo v
multilateralne oziroma regionalne ter priprava drugih ukrepov za prehod bilateralnega sodelovanja
v multilateralne, zlasti evropske programe. Obenem je cilj Slovenije, skladno s politiko ERA,
intenzivirati bilateralno sodelovanje s sosednjimi državami na področjih, ki so pomembni in
specifični za našo regijo, ter z državami v EU, ki so gospodarsko pomembnejše za Slovenijo. V ta
namen je planirano izvajanje skupnih bilateralnih ali regijskih projektov večjega obsega. Načrtuje
se tudi sistemsko spremljanje rezultatov bilateralnega znanstvenega sodelovanja in analiza
raziskovalnih politik v relevantnih državah EU.
Tako pri mladih raziskovalcih kot pri že usposobljenem znanstveno-raziskovalnem kadru bodo
osrednje aktivnosti v skladu z usmeritvami 5. in 6. OP EU namenjene povečanju mobilnosti
slovenskih raziskovalcev v EU in priznanih tujih strokovnjakov v Slovenijo ter spodbujanju
podiplomskega in podoktorskega usposabljanja tujcev v Sloveniji.
Slovenija bo sodelovala v izgradnji hitre trans-evropske podatkovno komunikacijske mreže, ki bo
vključevala vse raziskovalne institucije in končno ves izobraževalni proces. Posebni ukrepi bodo
namenjeni vzpodbujanje nastajanja centrov odličnosti in izgradnji mreže centrov odličnosti. Ti
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ukrepi bodo zagotavljali spodbudno okolje za vrfiunske znanstvenike iz tujine, prispevali k
preprečevanju »bega možganov« ter povezali nacionalne raziskovalno razvojne organizacije z
evropsko in mednarodno infrastrukturo.
Načrt za obdobje 2004-2006
Z letom 2004 bodo tudi na področju mednarodnega sodelovanja uveljavljene nacionalne prioritete
raziskovanja in tehnološkega razvoja, opredeljene v okviru podprograma »Ustvarjanje in uporaba
znanja«. Na podlagi teh prioritet in dolgoročno opredeljenih inovacijskih potreb storitvenih in
proizvodnih podjetij bodo sredstva v letih 2004-2006 prednostno usmerjena v:
- sofinanciranje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov;
- sofinanciranje mobilnosti raziskovalcev (mobilnosti v obe smeri, tako gostovanj slovenskih
raziskovalcev v tujini kot tujih raziskovalcev v Sloveniji);
- vzpodbujanje nastajanja centrov odličnosti in izgradnjo mreže centrov odličnosti;

(c) »Na znanju temelječa družba«
Cilji:
- v znanstveni skupnosti, v medijih in v širši družbi uveljaviti sodobno razumevanje vloge znanja
in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju;
- približevanje znanosti družbi, kot jo predvideva tudi ERA;
- vzgoja mladih v duhu kreativnosti, radovednosti in zavedanja pomembnosti lastnega znanja.
Razvoj družbe, temelječe na znanju, zahteva približevanje znanosti družbi s širšo družbeno
uveljavitvijo sodobnega razumevanja vloge znanja in znanosti v družbenem in gospodarskem
razvoju. V okviru podprograma zato načrtujemo strateški projekt promocije znanosti, ki bo
namenjen seznanjanju slovenske javnosti o znanstveni in raziskovalno razvojni dejavnosti, njenih
dosežkih in potencialih, obveščanju o povezovanju dejavnosti z nosilci družbenega in
gospodarskega razvoja in njenem prispevku k mednarodni konkurenčnosti, vključil pa bo tudi
pretok informacij v mednarodni prostor. Predvideno je povečano sofinanciranje domačih
periodičnih publikacij, znanstvenih monografij, mladinskega tiska ter znanstvenih in strokovnih
sestankov v skladu z navedenimi cilji.
Podprto bo tudi sistemsko financiranje in nadaljnji razvoj profesionalnih institucij (nevladnih
organizacij) - centrov za promocijo znanosti, kot npr.: Zveza za tehnično kulturo Slovenije,
Ustanova Hiša eksperimentov, Slovenska znanstvena fundacija, ki že sedaj vsaka po svoje
izredno koristno in uspešno prispevajo k uveljavljanju slovenske znanosti in znanja doma in v
tujini.
V okviru ukrepov za popularizacijo znanosti med različnimi javnostmi (znanstveniki, mladimi,
študenti, raziskovalci, razvojnimi kadri v gospodarstvu) bo posebna pozornost namenjena vzgoji
mladih v duhu kreativnosti, radovednosti in zavedanja pomembnosti lastnega znanja. Spodbujanje
raziskovalne dejavnosti mladih in njihovega zavedanja pomena znanosti je prvi v sistemu ukrepov
za razvoj, obnovo in mobilnost znanstvenega potenciala.

(d) Mrežni RR programi za podporo razvoju Slovenije - »CRP 2001-2006«
Cilj:
- postopno uveljaviti večjo koncentracijo proračunskih sredstev na prioritetnih področjih
raziskovanja in tehnološkega razvoja (problemska usmerjenost, interdisciplinarnost,
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medresorsko sodelovanje) ter s tem vgraditi raziskovalno razvojno dejavnost v temelje procesa
realizacije ciljev Državnega razvojnega programa Republike Slovenije
Podprogram bo oblikovan kot program raziskovalno-razvojnega mrežnega povezovanja med
vedami in med posameznimi vladnimi resorji ter bo oblikovan na načelih interdisciplinarnosti in
interinstitucionalnosti. Načrtuje se povečan obseg ciljnih raziskovalnih programov kot podpora
nacionalnega, regionalnega in sektorskega razvoja. Zlasti bodo podprte raziskave kot znanstvene
podlage za oblikovanje strateških usmeritev (dokumentov dolgoročnega strateškega načrtovanja)
ter raziskave za spremljanje (monitoring) njihovega uresničevanja oziroma za njihovo prilagajanje.

Program 2: Povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij
Program predstavlja medsebojno povezane horizontalne ukrepe, usmerjene na ključne faktorje, ki
vplivajo na konkurenčne sposobnosti podjetij. V programu so zajete razvojne spodbude države za
izvajanje projektov podjetij na področju internacionalizacije, povezovanja podjetij in razvoja
grozdov ter uvajanja strategij za povečevanje produktivnosti.
Program za povečevanje
podprogramov:

konkurenčne

sposobnosti

podjetij je

sestavljen

iz naslednjih

(a) Tehnološki razvoj in inovativnost;
(b) Konkurenčnost podjetij.

(a) Tehnološki razvoj In inovativnost
Program spodbujanja tehnološkega razvoja in inovacij zajema ukrepe za spodbujanje podjetniških
vlaganj v tehnološki razvoj in krepitev razvojnih sposobnosti podjetij, kar predstavlja ključen pogoj
za večjo konkurenčno sposobnost slovenskih podjetij.
Spodbujanje razvojno raziskovalne dejavnosti podjetij
Podprogram bo spodbujal podjetja, da izvajajo razvojno raziskovalno dejavnost same ali v
povezavi z raziskovalnimi in akademskimi organizacijami ter tako dosegajo večje dodane vrednosti
proizvodov, postopkov ali storitev. Podprograma spodbujal tudi prehod najvišje izobraženih kadrov
iz znanstveno-raziskovalnih središč v gospodarstvo. V okviru podprograma se bo tudi spodbujalo
slovenska podjetja za sodelovanje v okviru evropskih raziskovalno razvojnih programov in
projektov, kot npr. v 5. in 6. okvirnem programu Evropske unije ter EUREKE.
Raziskovalno razvojno podporno okolje
S podprogramom se bo spodbujalo razvoj podporne infrastrukture - tehnološki parki, kot inkubatorji
za tehnološka napredna podjetja ter nastanek spin-off podjetij iz univerz in drugih raziskovalno
razvojnih institucij. Spodbujal se bo tudi razvoj informacijske pismenosti, uporabe informacij in
informacijskega menedžmenta s preoblikovanjem klasične knjižnične mreže v mrežo knjižničnih
informacijskih središč za podporo izobraževanju, raziskovanju in ustvarjalnosti.
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(b) Konkurenčnost podjetij
Program spodbujanja konkurenčnosti podjetij zajema ukrepe za povečevanje internacionalizacije
podjetij in novih investicij, za krepitev povezovanja med podjetij v Sloveniji in razvoj grozdov ter
uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti.
Internacionalizacije podjetij in novih investicij
Odpravljanje administrativnih ovir, zagotavljanje boljše ponudbe in dostopnosti do industrijskih
zemljišč, dodeljevanje finančnih spodbud za investicije in zagotavljanje kakovostnih storitev
Agencije za gospodarsko promocijo in tuje investicije so pomembni elementi tega programa, s
katerim želimo povečati privlačnost Slovenije za tuje investicije. S tem programom želimo hkrati
spodbuditi slovenska podjetja pri sklepanju strateških partnerstev in proizvodnih in tržnih povezav s
podjetji v tujini, pri njihovem pridobivanju novih trgov ter tudi pri nastopanju slovenskih podjetij s
tujimi podjetji na tretjih trgih. Z zagotavljanjem dostopa do rizičnega kapitala in usposabljanjem
kadrov želimo povečati investicije v tehnološko visoko zahtevne proizvode.
Povezovanje podjetij in razvoj grozdov v Sloveniji
Ker je sodelovanje med podjetji v Sloveniji in njihovo mrežno povezovanje zelo šibko, je
bistvenega pomena, da se izboljša obstoječi sistem podpore namenjene podjetjem in okrepi
sodelovanje med raziskovalnimi institucijami, univerzami in drugimi izobraževalnimi institucijami, z
namenom, da se spodbudi razvoj grozdov. S podprogramom želimo spodbuditi razvoj podpornega
okolja za razvoj grozdov, razvijanja skupnih proizvodnih in tehnoloških projektov, za povezovanje
in specializacijo v proizvodne verige ter za skupne nastope na mednarodnih trgih.
Uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti
Produktivnost slovenske industrije zaostaja v primerjavi z državami Evropske unije. Razvojna
podpora pri naporih za zmanjšanje tega razkoraka bo namenjena podjetjem v celotnem procesu
prilagajanja na vseh področjih, ki povečujejo produktivnost, kakovost in stroškovno učinkovitost ter
ustvarjanje notranjih pogojev za neprestane izboljšave in razvoj. Poglavitni cilj podprograma je
spodbuditev nacionalnega gibanja za konkurenčnost in kakovost s podporo podjetjem pri
sistematičnem prenosu znanj in uvajanju programov stalnih izboljšav s spodbujanjem uvajanja
celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetjih, projekti zunanjega »benchmarking-a« in
demonstracijskimi projekti uvajanja različnih pristopov in orodij za povečevanje produktivnosti.

Program 3: Pospeševanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti
Program je usmerjen je v odpravljanje ključnih problemov in ovir za razvoj podjetništva, nastajanje
in rast malih podjetij. S tem programom želimo povečati raven podjetniške kulture v Sloveniji in
izboljšati, dinamičnemu podjetništvu naklonjeno okolje ter s spodbujanjem inovativnosti doseči
večjo rast inovativnih mikro in malih podjetij.
Program pospeševanja podjetništva je sestavljen iz naslednjih podprogramov:
(a) Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja;
(b) Spodbujanja nastajanja in razvoja malih podjetij;
(c) Spodbujanje razvoja turizma.
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(a) Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja
V okviru podprograma se bodo izvajali razvojni projekti na področju promocije
podjetništvausposabljanja vavčerskega sistema svetovanja, razvoja informacijskega sistema in
delovanja Evro-info centrov, delovanja in razvoja pospeševalne mreže za malo gospodarstvo
(regionalni in lokalni pospeševalni centri) ter projekti spodbujanja podjetništva za posebne ciljne
skupine - spodbujanja podjetništva med mladimi, spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk
inspodbujanje uvajanja dela na domu in dela na daljavo . Program se bo izvajalo v sodelovanju s
Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo, Obrtno in Gospodarsko zbornico ter drugimi
partnerji. V okviru.tega podprograma se bodo izvajale tudi aktivnosti sistema »vse na enem
mestu« in ostale aktivnosti za odpravljanje administrativnih ovir in prilagajnje sistemskih pogojev za
ustanavljanje ter razvoj malih in srednjih podjetij.

(b) Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij
Podprogram spodbujanja nastajanja in razvoja malih podjetij je namenjen zagotavljanju posebnih
razvojnih spodbud, ugodnih kreditov in garancij zlasti podjetnikom in obrtnikom v okviru mikro in
malih podjetij ter podjetnikom začetnikom. Razvojne spodbude za mikro in mala podjetja bo izvajal
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva. Hkrati bo podprogram spodbujal aktivnosti, ki
doprinesejo k izboljšanju dostopa do finančnih virov za podjetnike predvsem preko regionalnih
garancijskih shem, delujočih v okviru regionalnih podjetniških centrov. Za tovrstne storitve bodo
zagotovljena sredstva v državnem proračunu. Po vzoru držav EU se bodo iz državnega proračuna
zagotavljala tudi sredstva za pokrivanje potencialnih vnovčenih garancij.

(c) Spodbujanje razvoja turizma
Program razvoja turizma je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne
konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in krepitvijo
elementov turistične ponudbe na eni strani ter spodbujanjem rasti turistične potrošnje na drugi
strani. Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, razvojem integralnih turističnih proizvodov,
pospeševanjem povezovanja turističnih ponudnikov in javnega sektorja na lokalnem, regionalnem
in nacionalnem nivoju ter spodbujanjem razvoja človeških virov, želi Slovenija izvesti kakovostno
promocijo slovenskega turizma in tako izboljšati svojo prepoznavnost in svojo turistično ponudbo. Z
zagotavljanjem ustreznih sistemskih pogojev za normalno poslovanje turističnega gospodarstva, s
spodbujanjem projektov za razvoj turističnih proizvodov in turistične infrastrukture ter projektov
usposabljanja bodo postopoma ustvarjeni pogoji za oblikovanje in rast kakovostne turistične
ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.
Promocija turizma
Za izvajanje promocije slovenskega turizma je Vlada RS ustanovila Slovensko turistično
organizacijo (STO) kot profesionalno organizacijo za razvoj in upravljanje nacionalnega turistično
informacijskega sistema, promocijsko dejavnost, pospeševanje prodaje in rasti turistične potrošnje,
raziskave tržišč ter usposabljanje in izobraževanje na področju turizma Glavni namen
podprograma je zagotoviti sistematično in kakovostno promocijo slovenskega turizma na domačem
in tujih trgih, vzpostaviti in uvesti enotni turistični informacijski sistem na lokalno regionalni in
podjetniški ravni ter zagotoviti njegovo integracijo na nacionalni ravni.
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Razvoj turističnih proizvodov
Glavne slabosti današnje turistične ponudbe so neprepoznavnost, velika razdrobljenost in
neustrezna kakovost turistične ponudbe. Slaba povezanost turističnih ponudnikov in javnega
sektorja na nivoju turističnega območja nas oddaljuje od glavnega trenda turističnega
povpraševanja po integralnem turističnem produktu turističnega območja oz. destinacije.
Namen podprograma je spodbuditi razvoj integralnih turističnih proizvodov za celovito, kakovostno,
razpoznavno in tržno zanimivo turistično ponudbo, pospešiti povezovanje turističnih ponudnikov,
javnega sektorja in nosilcev civilne družbe na nivoju lokalnih, regionalnih turističnih organizacij in
spodbuditi razvoj človeških virov na vseh področjih turizma s ciljem zagotavljanja konkurenčne
sposobnosti turističnega gospodarstva.
Razvoj skupne turistične infrastrukture
Turistična infrastruktura je danes v Sloveniji dokaj slabo razvita in potrebna obnove. Glavna
problema hitrejše obnove in razvoja turistične infrastrukture sta kapitalska šibkost podjetij s
področja turistične infrastrukture in dostop do primernih virov financiranja.
Podprogram, razvoja skupne turistične infrastrukture je namenjen spodbujanju obnove in izgradnje
skupne turistične infrastrukture kot pomembnega elementa turistične ponudbe turističnega
območja, ki pomembno vpliva na ohranjanje konkurenčne sposobnosti turističnega območja kot
celote in posameznih ponudnikov na njem.
Glavni namen podprograma je spodbuditi povezovanje turističnih ponudnikov in javnega sektorja
na področju razvoja skupne turistične infrastrukture, nuditi neposredne razvojne spodbude
podjetjem za izvajanje skupnih projektov turistične infrastrukture ter vzpostavljanje ugodnejšega
finančnega okolja za investiranje v turistično infrastrukturo.

4.2.2. Razvojna prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje
4.2.2.1. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
Znanje postaja vse bolj pomemben dejavnik konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva. S tem
povečanje vlaganj v človeške vire postaja nujen predpogoj za prehod v na znanju temelječo
družbo, zmanjševanje sedanjih in bodočih neskladij na trgu delovne sile, zagotavljanja pogojev za
večjo kakovost življenja, večjo socialno pravičnost in družbeno povezanost. Pri tem je zdravje
pomemben element kakovosti življenja kot tudi človeškega in socialnega kapitala, saj je predstavlja
na ravni posameznika eno izmed pomembnih vrednot in njegovih osebnih resursov, na družbeni
ravni pa je dobrina, ki pomembno prispeva k uspešnemu družbenemu razvoju.
Čeprav Slovenija po povprečnem številu let šolanja prebivalstva po ocenah zaostaja za razvitimi
državami, se je v zadnjem desetletju povečal predvsem izobrazben kapital mlajših generacij. Po
ocenah je danes v starostni skupini od 19-29 let manj kot 20% brez zaključene srednje šole,. Za
razvitimi ne zaostajamo niti po deležu vključenih v srednješolsko niti po-sekundamo izobraževanje.
Število študentov v Sloveniji se je v devetdesetih letih skoraj podvojilo, temu pa je sledil tudi večji
delež diplomantov med prebivalstvom do 30 let. Generacija do 30 let je dobro usposobljena in
izobražena. Visoka stopnja vključenosti v sekundarno in po-sekundarno izobraževanje pa
zagotavlja tudi nove prilive dobro izobražene in uspodobljene delovne sile na trg delovne sile v
prihodnjih letih.
Stopnja delovne aktivnosti (ljudi 15-64 let) sicer ne zaostaja za stopnjo delovne aktivnosti v EU,
vendar pa je stopnja aktivnosti mladih (15-24let) in starejših (55-64 let) nižja kot v večini držav EU.
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Stopnja revščine je v Sloveniji nižja kot v večini držav EU in kandidatk. S tem je potencialno delež
ljudi, ki niso vključeni v družbena dogajanja, manjši.
Delo je za Slovence še vedno zelo pomembna vrednota. Velik del Slovencev (86,4% anketiranih v
anketi o fleksibilnosti trga delovne sile) je pripravljen delati več kot 40 ur tedensko in bi se le v
manjšini odločali za zamenjavo polnega delovnega časa s krajšim delovnim časom. Raziskava o
dnevnih migracijah je pokazala sorazmerno velik del populacije, ki ne dela v istem kraju ali regiji.
Velika večina (81,7%) pa je za vožnjo na delo pripravljena dnevno porabiti 1 do 2 uri.
Razširjena in številčno bogata mreža javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov je dobra osnova za
krepitev izobraževalne ponudbe in izobraževalnih programov, ki se bodo lahko prilagajale novim
zahtevam.
Regionalno razvejana in razširjena mreža dostopnega in kakovostnega javnega zdravstvenega
varstva ima pomembno vlogo pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju bolezni.
Senčna stran hitrega naraščanja števila študentov v devetdesetih letih in povečevanja vključenosti
generacij v postsekundarno izobraževanje je slabšanje razmerja med študenti in visokošolskimi
učitelji in sodelavci, ki pomembno vpliva na kakovost in učinkovitost prenosa znanja. Premalo
razvit in razširjen pa je tudi podiplomski študij.
Izobrazbena struktura prebivalstva kaže na zaostajanje predvsem starejših generacij, pri čemer se
zaostajanje na področju deleža oseb z dokončano višjo ali visoko šolo v primerjavi z razvitimi
državami EU pojavi že pri generaciji starejši od 30 let. Podatki o izobrazbeni strukturi odraslih
prebivalcev uvrščajo Slovenijo v skupino držav, ki po deležu odraslih z višjo šolo ali več zaostajajo
za povprečjem držav OECD.
Podobna zaostajanja starejših generacij (predvsem nad 40 let) pa se kažejo tudi v deležu
prebivalstva s končano štiriletno srednjo šolo. Pri starejših od 40 let delež tistih, ki nimajo
dokončane srednješolske izobrazbe presega 30%, medtem ko je v razvitih državah ta delež že
desetletja pod 25%. Dokončana srednješolska izobrazba pa je šele stopnja, pri kateri lahko
govorimo o večji fleksibilnosti in zaposljivosti posameznika.
Rezultati mednarodne raziskave o pismenosti prebivalcev v starosti od 16-65 let so pokazali, da se
Slovenija uvršča v skupino držav (Poljska, Portugalska, Čile), kjer večina (oz. okoli 70%)
prebivalstva ne dosega 3. ravni pismenosti, ki je ustrezna z vidika mobilnosti, zaposljivosti in
sodelovanja v družbenih procesih.
Z vidika uveljavljanja koncepta vseživljenjskega učenja je Slovenija še le na začetku - samo 33%
odraslih je vključenih v različne oblike izobraževanja in usposabljanja. Sorazmerno skromna pa so •
tudi vlaganja podjetij v izobraževanje svojih zaposlenih.
Slovenija se, tako kot mnoge druge države, srečuje s problemom prevelikih izgub (osipa in
ponavljanj) na vseh ravneh izobraževanja (obveznega osnovnega, srednješolskega, predvsem
poklicnega in strokovnega, in po-sekundamega izobraževanja). Posledica osipa je povečan dotok
težje zaposljivih ljudi na trg dela, ki daje vedno manj možnosti delovni sili brez poklicne
kvalifikacije. Osip in ponavljanje pomenita izgubo za družbo in posameznike, tako z ekonomskega
kot z vidika kakovosti življenja. Mladi, ki zapustijo šolo brez dosežene poklicne kvalifikacije, so bolj
izpostavljeni nevarnosti socialne marginalizacije.
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Izobraževalna ponudba ne sledi dovolj hitro novim zahtevam po sodobnih pristopih na področju
usposabljanja in preusposabljanja aktivnega prebivalstva oziroma pridobivanja certifikatov o
poklicni - strokovni usposobljenosti. Izobraževalni programi so še vedno: preveč 'določeni' na
nacionalni ravni, zaprti in tradicionalno predmetno, premalo ciljno in problemsko naravnani ter
medsebojno povezani; premalo usklajeni s potrebami gospodarskega, družbenega in
osebnostnega razvoja (tudi z vidika kulture in ustvarjalnosti, varovanja zdravja in okolja). Na ravni
po-sekundarnega izobraževanja ostaja problem nizke prehodnosti med tradicionalno programsko
ponudbo in med ravnmi - napredovanja so praviloma možna le vertikalno, horizontalni prehodi so
zelo oteženi celo znotraj posamezne univerze.
Na trgu delovne sile se soočamo z izrazito strukturnim značajem
okoli 47% brezposelnih brez poklicne izobrazbe in več kot
Nadpovprečna stopnja brezposelnosti pa je tudi med invalidi, kot
starejši. Visok delež brezposelnih brez poklicne izobrazbe
brezposelnosti daje brezposelnosti močan element vztrajnosti.

brezposelnosti, ki ga označujeta
60% dolgotrajno brezposelnih.
težje zaposljivi se pojavljajo tudi
in starejših ter dolgotrajnost

Nujno potrebno povečanje izobraževanja odraslih bo ob razvoju podjetništva ter malih in srednjih
podjetij lahko pripeljalo tako do zmanjšanja brezposelnosti kot tudi do povečanja stopnje aktivnosti
starejšega prebivalstva. V smeri slednjega so tudi že bile uvedene spremembe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v letu 2000.
Vstop v evropski visokošolski prostor prinaša povečan pretok znanja, večjo mobilnost študentov in
visokošolskih učiteljev ter raziskovalcev. Vstop pa še povečuje tudi druge možnosti formalnega in
nefomalnega izobraževanja in usposabljanja v tujini. Uvajanje evropskih standardov in tudi
konkurenca pa bo delovala tudi v smeri povečanja kakovosti izobraževanja.
S povečanjem posameznikove in delodajalčeve odgovornosti za zdravje in uveljavitve bolj
zdravega načina življenja se lahko ublaži problem nizke stopnje rodnosti, kije med najnižjimi v EU,
čeprav je v letu 2000 začela kazati prve znake izboljševanja.
Nevarnosti, s katerimi se soočamo v okviru sklopa razvoj človeških virov in zaposlovanje, so
najbolj vezane na področje migracij in pomankljivega izkoriščanja priložnosti v korist lastnega
razvoja.
Čeprav se ne pričakuje, da bo vključitev v EU in uveljavitev prostega pretoka delavcev, sprožila
večje migracijske tokove, obstaja nevarnost, da se bo povečal odliv visoko kvalificiranih in
usposobljenih kadrov iz Slovenije. V primeru »kroženja« oz. vračanja, je to seveda izkoriščanje
priložnosti, ki povečuje domač razvojni potencial. V primeru stalnega odliva pa izguba človeškega
kapitala.
V primeru preslabe pripravljenosti gospodarskih subjektov za vstop na enotni trg EU lahko pride do
povečanja brezposelnosti in socialne deprivacije ljudi, ki so danes zaposleni v podjetjih, ki ne bodo
dovolj konkurenčni.
Prednosti;
- delo je še vedno zelo pomembna vrednota Slovencev;
- Slovenija ima dobro izobraženo in usposobljeno mlajšo generacijo delovne sile (do 30 let);
- Slovenski učenci in dijaki dosegajo dobre rezultate v matematiki na mednarodnih tekmovanjih;
- visoka stopnja vključenosti v sekundarno in po-sekundarno izobraževanje zagotavlja prilive
dobro izobražene in usposobljene delovne sile na trg delovne sile v prihodnjih letih;
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nizka stopnja revščine potencialno omogoča vključenost velikega dela prebivalstva v družbene
aktivnosti;
solidna mreža ustanov na področju javnega zdravja, dostopno zdravstveno varstvo ter
solidarnost v zagotavljanju zdravstvenih pravic;
Slabosti;
- tradicionalno nizka stopnja medsebojnega zaupanja in zaupanja v ustanove zmanjšuje
socialno povezanost in aktivnost posameznikov v družbi;
- zaostajanje v doseženi ravni izobrazbe za razvitimi- generacije nad 30 zaostajajo v deležu
prebivalcev s končano višjo šolo ali več, generacija nad 40 pa močno zaostaja tudi že pri
deležu prebivalcev in prebivalk, ki imajo srednjo šolo;
- visok delež odraslih ne dosega zadostne ravni funkcionalne pismenosti, ki bi jim zagotavljala
vključevanje v družbo in gibljivost na trgu delovne sile;
- izobraževalna ponudba ne sledi dovolj hitro novim zahtevam po sodobnih pristopih na področju
usposabljanja in preusposabljanja aktivnega prebivalstva oziroma pridobivanja certifikatov o
poklicni - strokovni usposobljenosti;
- sorazmerno velik osip mladih iz izobraževalnega sistema, ki povečuje dotok težje zaposljivih
posameznikov na trg delovne sile in povečuje možnosti za njihovo socialno odrinjenost;
- prezgodnja obolevnost in umrljivost zaradi stanj, ki so preprečljiva;
- velike regionalne razlike v zdravju zmanjšujejo kakovost življenja in produktivnost v aktivnem
življenjskem obdobju;
- dolgotrajna in regionalno neenakomerno porazdeljena brezposlenost, koncentrirana v skupinah
nekvalificiranih, starejših, invalidov.
Priložnosti;
- zmanjšanje brezposelnosti;
- povečanje aktivnosti starejšega prebivalstva;
- s povečanjem izobraževanja odraslih, se zmanjša problem strukturnih neskladij na trgu
delovne sile;
- z vstopom v evropski visokošolski prostor se bo povečal pretok znanja, mobilnost študentov in
visokošolskih učiteljev ter raziskovalcev in kakovost izobraževanja;
- povečanje družbene, posameznikove in delodajalčeve odgovornosti za zdravje in uveljavitev
bolj zdravega načina življenja;
- dvig kakovosti in učinkovitosti opravljanja zdravstvene dejavnosti se bodo odrazili v
izboljšanem zdravju ljudi ter bolj učinkoviti izrabi obstoječih virov.
Nevarnosti;
- odliv visoko usposobljenih kadrov, v katere je bilo veliko vloženo tudi iz javnih sredstev za
izobraževanje;
- povečanje brezposelnosti v primeru preslabe pripravljenosti podjetij na nastopanje na enotnem
trgu EU;
- povečevanje regionalnih razlik v zdravju ter zmanjšana dostopnost do zdravstvenih storitev.

4.2.2.2. Programi in aktivnosti razvojne prednostne naloge
Osnovni cilj razvojne prednostne naloge: »izboljšanje zaposljivosti in kakovosti življenja z
ustvarjanjem, razširjanjem in uporabo znanja za ekonomski in družbeni razvoj Slovenije« bo
dosežen z naslednjimi programi:
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1.
2.
3.
4.

Zaposljivost in vseživljenjsko učenje
Prilagodljivost podjetij in posameznikov;
Zagotavljanje enakih možnosti in socialne vključenosti.
Izboljšanje zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva

Tabela 4.3: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Znanje, razvoj
človeških virov in zaposlovanje za obdobje 2001-2003, v Državnem razvojnem programu
2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Štev! Razvojne prednostne naloge tn programi
Z
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠ. VIROV IN ZAPOSLOVANJE
ZAPOSLJIVOST
PRILAGODLJIVOST PODJETIJ IN POSAMEZNIKOV
ZAGOTAVU.ENAKIH MOŽNOSTI IN SOCIAL. VKLJUČE.
IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA AKT. PREB.

2001

2002

2003

2001-2003

65.146
54.210
4.474
5.884
578

66.372
55.518
4.489
5.793
571

67.335
56.046
4.606
6.117
566

198.853
165.775
13.569
17.793
1.715

Tabela 4.4: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Znanje, razvoj
človeških virov in zaposlovanje za obdobje 2004-2006, v Državnem razvojnem programu
2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števil Razvojne prednostne naloge in programi
Z
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠ. VIROV IN ZAPOSLOVANJE
ZAPOSLJIVOST
PRILAGODLJIVOST PODJETIJ IN POSAMEZNIKOV
ZAGOTAVU.ENAKIH MOŽNOSTI IN SOCIAL. VKLJUČE.
IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA AKT. PREB.

2004

2005

2006

2004-2006

89.880
73.857
6.631
8.739
653

99.750
82.629
7.112
9.362
648

108.136
91.018
7.112
9.362
644

297.766
247.504
20.855
27.463
1.945

Program 1: Zaposljivost in vseživljenjsko učenje
Cilj je zagotoviti stabilno zaposlitveno rast s preventivnim preprečevanjem brezposlenosti in
preprečevanjem dolgotrajne brezposelnsoti.
Cilj tega programa je izboljšati možnosti nezaposlenih z opuščanjem pasivnih ukrepov in podporo
aktivnih politik zaposlovanja. Ta program je zasnovan na obstoječih politikah zaposlovanja in teži k
izboljšanju kakovosti in vsebine obstoječih programov v Sloveniji. Ukrepi so usmerjeni k
zmanjševanju števila nezaposlenih za daljše obdobje in obenem k izboljšanju udeležbe na trgu
delovne sile tistih, ki nimajo formalne izobrazbe ter olajšujejo prehod mladih s statusa
nezaposlenosti na status zaposlenosti.
Program bo podprl uresničevanje Nacionalne strategije izobraževanja, ki je bila oblikovana skozi
niz aktivnosti od leta 1996. Ukrepi bodo usmerjeni v uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja
in izboljševanje dostopnosti do možnosti učenja v sistemu izobraževanja in poklicnega
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usposabljanja. Koncept vseživljenjskega učenja pomeni relativno novo razvojno usmeritev, zato bo
njegove učinke na trg dela možno zaznati šele v prihodnosti.
Strategija in kazalci na področju izobraževanja kažejo, da se bo morala Slovenija soočiti s
precejšnjim številom ovir, preden bo lahko dosegala vidne rezultate na trgu dela. Izobraževanje je
proces učenja za delo in sodelovanje v na znanju temelječi družbi skozi vse življenje.
Vseživljenjsko učenje ne pomeni več le tradicionalnega nadaljevalnega izobraževanja, ampak
pridobivanje znanj in spretnosti od zgodnje mladosti do pozne starosti, v različnih oblikah
formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja.
V Sloveniji se v različne oblike izobraževanja in učenja vključuje manj odraslih kot v razvitih
državah: po podatkih OECD 2000 znaša delež prebivalcev, starih med 16 in 65 let, ki se po
končanem rednem šolanju še izobražujejo, le 31%.
Za učinkovito uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja bo treba posodobiti izobraževalno
infrastrukturo (programe izobraževanja in usposabljanja, učne pristope, metode in okolje) in
vsakemu posamezniku zagotoviti možnost pridobitve osnovnih znanj ob usmerjanju in svetovanju,
ki bo prilagojeno individualnim potrebam.
Možnosti učenja morajo biti vsem enako dostopne in prilagojene potrebam ter zmožnostim
posameznikov na posameznih ravneh. Učenje je treba videti kot pogoj za izboljšanje možnosti
napredovanja in razvoj prenosljivih osnovnih znanj.
Delodajalci in delojemalci morajo uvideti, da je učenje skozi vse življenje pogoj za gospodarsko
rast, konkurenčnost in družbeno povezanost.

Program je sestavljen iz petih podprogramov:
(a) Izboljšanje zaposljivosti in preprečevanje daljše nezaposlenosti aktivnega prebivalstva;
(b) Pospeševanje poklicne mobilnosti in izboljšanje položaja mladih na trgu dela;
(c) Ustvarjanje možnosti za povečanje zaposljivosti.
(d) Razvoj in uvajanje sistemov za spodbujanje vseživljenjskega učenja;
(e) Izboljševanje dostopnosti in spodbujanje vključevanja v aktivnosti vseživljenjskega učenja.

(a) Izboljšanje zaposljivosti In preprečevanje daljše nezaposlenosti aktivnega prebivalstva
Cilji:
- Izboljšanje zaposljivosti gospodarsko neaktivnega in nezaposlenega prebivalstva z aktivnostmi,
ki podpirajo njegov prehod oz. reintegracijo na trg delovne sile;
- Zmanjševanje strukturne nezaposlenosti in preprečevanje daljše nezaposlenosti aktivnega
prebivalstva.
Širše ciljne skupine so: nezaposleni več kot 12 mesecev, odrasli nezaposleni 6-12 mesecev.
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Zaželene aktivnosti vključujejo naslednje: svetovanje in vodenje, aktivnosti motivacije in osebnega
razvoja, subvencionirane zaposlitve, programe samozaposlovanja, kroženje po delovnih mestih,
poklicno usposabljanje, sheme poklicnega izobraževanja in usposabljanja, javna dela, verifikacija.
(b) Pospeševanje poklicne mobilnosti in Izboljšanje položaja mladih na trgu dela
Cilji:
- Spodbujanje programov zaposlovanja za mlade iskalce dela in omogočanje učinkovitega
prehoda na trg delovne sile.
Širše ciljne skupine so: mladi nezaposleni manj kot 6 mesecev (starost 15-26 let).
Zaželene aktivnosti vključujejo naslednje: programi ustvarjanja delovnih mest za mlade, dualni
sistem vajeništva, delovne izkušnje, mreže in partnerstva za razvoj programov za mlade, poklicno
usposabljanje, še posebej za IT, osnovna znanja, programi javnih del, vpeljevanje delovnih shem,
shem osebnega razvoja, programi predpoklicnega izobraževanja in usposabljanja, študijski klubi,
učenje na daljavo, podjetniške sheme, svetovanje, vodenje in zastopanje, lastni življenjski in učni
portfolio.
(c) Ustvarjanje možnosti za povečanje zaposljivosti
Cilji:
- Analiza delovnih znanj, ki jih zahteva trg delovne sile s ciljem snovanja, razvijanja in vpeljave
fleksibilnih visoko kakovostnih shem poklicnega usposabljanja;
- Izboljšanje svetovalnih storitve za nezaposlene;
- Okrepitev socialnega partnerstva s ciljem zmanjšanja razlik med regionalnimi trgi delovne sile.
Širše ciljne skupine so: agencije za zaposlovanje, agencije za iskanje kadrov, mrežno in socialno
partnerstvo na nacionalnem in regionalnem nivoju, lokalne skupnosti.
Zaželene aktivnosti vključujejo naslednje: vzpostavitev partnerstva na regionalnem in lokalnem
nivoju, sheme promocijskih mrež, poklicno svetovanje, svetovanje in vodenje pri zaposlitvi,
deregulacija poklicev, informacijski, spremljevalni in ocenjevalni sistemi.
(d) Razvoj in uvajanje sistemov za spodbujanje vseživljenjskega učenja
Cilji:
- Okrepitev znanstveno-raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v podporo uvajanju koncepta
vseživljenjskega učenja.
- Razvoj novih in inovativnih metod prenosa znanj in spretnosti za učitelje in svetovalce v
izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih.
- Zagotovitev ustreznega izobraževanja, uvajanja in spopolnjevanja učiteljev, svetovalcev in
organizatorjev izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih (prilagoditev sistema in vsebin
glede na novo paradigmo učenja in poučevanja).
- Izboljšanje načrtovanja, izvajanja in standardov v sistemu vseživljenjskega učenja.
- Razvoj sistemov akreditiranja, preverjanja in certificiranja (potrjevanja znanj in spretnosti) v
izobraževanju in usposabljanju.
- Izboljšanje sistemov za zbiranje podatkov in vrednotenje (evalviranje) rezultatov pobud.
- Razvoj, posodobitev in prilagoditev programov izobraževanja in usposabljanja potrebam
posameznikov in trga dela.
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- Širše ciljne skupine so: ustanove, ki (so)delujejo na področjih razvoja, načrtovanja in prenosa
znanj.
Podpora bo namenjena strokovnemu razvoju učiteljev, svetovalcev in organizatorjev izobraževanja
in usposabljanja; razvoju in posodabljanju podiplomskih in specialističnih izobraževalnih
programov; vzpostavljanju partnerstev in mrež na nacionalni in regionalni ravni, ki bi pomagale pri
izboljševanju standardov, načrtovanja in izvajanja aktivnosti za prenos znanj ter dostopa do
možnosti pridobivanja znanj; razvoju sistemov a kreditiranja in certificiranja\ raziskavam in razvoju
učinkovitih metod učenja in poučevanja; razvoju kakovostnih sistemov vrednotenja (evalviranja) v
izobraževanju in usposabljanju; razvoju in posodabljanju izobraževalnih programov glede na
potrebe trga dela in sodelovanja v na znanju temelječi družbi; razširjanju dobrih izkušenj na
področju izobraževanja in usposabljanja; izgradnji ustanov za uresničevanje strategije razvoja
človeških virov in vseživljenjskega učenja;

(e) Izboljševanje dostopnosti in spodbujanje vključevanja v aktivnosti vseživljenjskega
učenja
Cilji:
- Zagotovitev prijaznega in kakovostnega informiranja o možnostih izobraževanja in
usposabljanja mladine in odraslih (na nacionalni in lokalni ravni), izobraževalnega in poklicnega
svetovanja.
- Zagotovitev dostopa do možnosti izobraževanja in usposabljanja za vse.
- Povečevanje in spodbujanje vključevanja v formalne in neformalne oblike izobraževanja ter
programe usposabljanja za brezposelne, delodajalce, posameznike in tiste, ki imajo manj
možnosti na trgu dela.
- Razvoj posebnih pobud za izobraževanje in poklicno usposabljanje, predvsem za izboljševanje
jezikovne in informacijske pismenosti, uveljavljanje jezikovnih programov in drugih oblik
pridobivanja osnovnih funkcionalnih in socialnih znanj in spretnosti.
- Izboljšanje prehajanja med izobraževanjem in delom.
Širše cilje skupine so: posamezniki, ki jim primanjkuje osnovnih znanj in/ali tisti z nižjo izobrazbeno
ravnijo; zaposleni in brezposelni; delodajalci; tisti, ki so opustili šolanje pred pridobitvijo poklicne
izobrazbe/kvalifikacije; tisti, ki so šolanje končali, in tisti, ki se vračajo na trg dela.
Podpora bo namenjena informiranju, svetovanju in pomoči na poti do poklica; izobraževanju in
usposabljanju za poklic in sodelovanje v družbenih procesih, še posebej tistemu, ki bo usmerjen v
izboljševanje pismenosti, znanja jezikov, osnovnih znanj in znanj na področju informacijskokomunikacijske tehnologije; specializacijam, usposabljanju na področju vodenja in upravljanja
(.managemenf) in podiplomskem študiju (predvsem v matematičnih vedah, naravoslovju,
pedagoških znanostih, komunikologiji, informacijski tehnologiji in tujih jezikih); mehanizmom za
spodbujanje vključevanja v izobraževanje in usposabljanje, kot je npr job rotation)\ učenju na delu;
aktivnostim za pripravo na prehod iz izobraževanja v delo.

Program 2: Prilagodljivost podjetij in posameznikov
Cilj:
- Pospeševanje prilagodljivosti podjetij in posameznikov z izboljšanjem ravni znanja delovne sile.
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Cilj tega programa je povečanje prilagodljivosti oziroma sposobnosti reagiranja na spremembe v
okolju ter konkurenci. Prestrukturiranje gospodarstva in razvoj malih in srednje velikih podjetij
zahteva visoko usposobljeno in prilagodljivo delovno silo. Vodstvo in delovna sila morata imeti
potrebno znanje, izobrazbo in sposobnosti, da pomagata podjetju rasti. Podprogram podpira
aktivnosti, ki bodo spodbujale vlaganja v razvoj človeških virov v podjetjih, stalno izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih, povečanje prilagojenosti sistema poklicnega usposabljanja potrebam
podjetij in povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva ter povečanje prilagodljivosti
specifičnih skupin na trgu delovne sile (mladi, ženske, prebivalci na podeželju), ki bodo izboljšale
kakovost in prilagodljivost, prenos znanj in povezanost izobraževalnega sistema in gospodarstva.
Podjetniki morajo imeti ustrezno izobrazbo, da bi zagotovili trajnost novih podjetij.
Program je sestavljen iz dveh podprogramov:
(a) Spodbujanje vlaganja v razvoj človeških virov,
(b) Izboljšanje pogojev in modernizacija organizacije dela.

(a) Spodbujanje vlaganja v razvoj človeških virov
Cilji:
- izboljšanje prilagodljivosti podjetij in posameznikov z dvigom ravni izobrazbe delodajalcev in
delojemalcev preko izobraževanja in usposabljanja ter prilagoditev sistema poklicnega
usposabljanja potrebam gospodarstva;
- zagotavljanje podjetniške ustvarjalnosti s izboljšanjem znanja in zmožnosti vodstva na vseh
ravneh;
- spodbujanje stalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in krepitev kadrovske funkcije
v podjetjih ob nenehnem strokovnem in osebnem razvoju povezanim z "Vlaganjem v ljudi";
- izboljšanje položaja specifičnih skupin brezposelnih na trgu dela z usposabljanjem za
samozaposlovanje in razvoj novih poklicev (mladi, ženske, prebivalstvo na podeželju);
- uvedba aktivnosti za spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih, s posebnim poudarkom na
specifičnih ciljnih skupinah.
Cilje skupine so: zaposleni - ne glede na velikost podjetij, vodstva podjetij, zaposleni na domu,
mladi, ženske in tisti s podeželja, ki želijo ustanoviti podjetje.
Zaželene aktivnosti so naslednje: usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, usposabljanje in
izobraževanje managerjev; usposabljanje za obladovanje znanj, ki jih potrebujejo zaposleni za
prilagajanje novim zahtevam na trgu; uvajanje standarda vlagatelji v ljudi in promocija koncepta
učečega podjetja, vzpostavljanje medpodjetniških izobraževalnih centrov in programov poklicnega
usposabljanja, mreže in partnerstva, izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo podpore za
podjetniške forume, podjetniški programi usposabljanja za nove poklice in oblike dela za mlade,
ženske in tiste s podeželja, ki želijo ustanoviti podjetje; uveljavljanje zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah z deregulacijo poklicev; spodbujanje mednarodnega povezovanja na področju
programov usposabljanja in izobraževanja ključnih kadrov;oblikovanje novih instrumentov za
spodbujanje izobraževanja z ustavljanjem regijskih skladov za razvoj človeških virov, ki bodo
ustanovljeni in upravljani kot skupne institucije socialnih partnerjev.

(b) Izboljšanje pogojev in modernizacija organizacije dela
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Cilji:
- vzpostavljanje pogojev za uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela v podjetjih (tehnologije
dela);
- pazvoj (krepitev) socialnega partnerstva z namenom vplivati na modernizacijo organizacije dela.
Širše cilje skupine so: lastniki/vodstvo podjetij - ne glede na velikost; populacija usmerjena v
podjetništvo, partnerstva, ki so aktivna na področju modernizacije metod dela, zaposleni v
podjetjih, poslovnih združenjih in različnih institucijah.
Zaželene aktivnosti so naslednje: uvajanja novih oblik organizacije dela, kot so: zaposlovanje s
krajšim delovnim časom od polnega, začasna prekinitev zaradi razvoja kariere, delitev delovnega
mesta, družini prijaznega zaposlovanja, uvajanje dela na domu, skrajševanje delovnega časa,
spodbujanje inovacijskih procesov in uvajanje informacijske tehnologije, povezovanja v mreže
podjetij , izločanje dejavnosti itd., raziskovalne in razvojne naloge nanašajoč se na nove metode,
poslovno svetovanje in svetovanje za uvajanje fleksibilne organizacije dela.

Program 3: Zagotavljanje enakih možnosti in socialne vključenosti
Cilj:
- spodbujati socialno kohezijo na način, da se socialno izključenim in še posebej marginaliziranim
v družbi omogoči ponovna vključitev na trg delovne sile;
- izboljšati položaj žensk na trgu delovne sile.
Ta podprogram omogoča ljudem iz izključenih skupin učinkovito integracijo na trg delovne sile. V te
skupine sodi širok krog slovenske populacije, posebno pozornost pa je potrebno posvetiti
populaciji, starejši od 50 let, invalidom in mladim, ki potrebujejo dodatno skrb. Te skupine imajo
najvišji delež med nezaposlenimi v Sloveniji.
Tudi ostale marginalizirane skupine imajo resne težave pri iskanju ustrezne zaposlitve, pogosto
zaradi nizke stopnje šolske izobrazbe, skromnih delovnih veščin, slabega zdravja, negativnega
odnosa, slabe motivacije in regionalnih razlik pri zaposlitvenih možnostih.
Zakonodaja v Sloveniji vsekakor ne diskriminira med spoloma, vendar analize kažejo, da ženske
težje najdejo zaposlitev in zelo težko napredujejo na vodilne položaje v podjetju. Tu lahko dodamo,
da mladi še vedno iščejo zaposlitev v tradicionalnih poklicih, namreč moški iščejo zaposlitev v
tehničnem sektorju, ženske pa v storitvenih in oskrbovalnih dejavnostih. Zaradi teh dejstev razlike
v plačah med moškimi in ženskami dosegajo tudi 11 % v Sloveniji.
Nujno je sprejeti ukrepe za odpravo tradicionalnih stereotipov glede spolov, zmanjšanje razlik v
plačah, razširitev možnosti in zagotovitev enakih možnosti za dosego boljšega razmeija med
delom in življenjsko ravnijo.
Ta program je sestavljen iz dveh podprogramov:
(a) Preprečevanje socialne izključenosti in spodbujanje enakih možnosti za vse;
(b) Izboljšanje dostopa žensk do trga delovne sile in njihovega udejstvovanja na tem trgu.
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(a) Preprečevanje socialne izključenosti in spodbujanje enakih možnosti za vse
Cilji:
- Zagotoviti enake možnosti za pridobivanje veščin, ki so potrebne za trajnostno zaposlitev
posebno ranljivih skupin prebivalstva;
- Odstraniti ovire, s katerimi se soočajo posamezniki in skupine pri integraciji in aktivni vključitvi
na trg delovne sile;
- Izboljšati zdravstvenega stanja populacije v smislu izboljšanja produktivnosti;
- Boriti se proti diskriminaciji na trgu delovne sile.
Širše ciljne skupine so naslednje: moški in ženske, starejši od 50 let, invalidi, osebe z
nedokončano šolo, ljudje, ki živijo v oddaljenih (prometno izoliranih) krajih, odvisniki (alkohol in
mamila), družine z nizkimi prejemki, Romi, dolgotrajno brezposelni, povratniki na borzo dela,
samohranilske družine, ljudje z nizko stopnjo izobrazbe ali brez osnovnih znanj.
Zaželene aktivnosti so naslednje: raziskave in razvoj glede vzpostavitve enakih možnosti, iniciative
za odpravo diskriminacije med spoloma, programi integracije za ciljne skupine, svetovanje,
motiviranje in vodenje, lokalne zaposlitvene pobude za revitalizacijo, sheme za osebnostni razvoj,
aktivnosti za integracijo mladih (15-24 let), študijski klubi, postopki za individualno učenje in učenje
na daljavo, prilagoditev delovnih postopkov invalidom, vmesna zaposlitev za delno invalidnih oseb,
prilagoditev delovnih postopkov, postopki rehabilitacije, pobude za spodbujanje enakih možnosti v
izobraževanju, usposabljanju in na trgu delovne sile, zdravstvena pismenost, osnovnem znanju in
učenju tujih jezikov.
(b) Izboljšanje dostopa žensk do trga delovne sile in njihovega udejstvovanja na tem trgu
Cilji:
- Odstraniti ovire, ki preprečujejo enako udeležbo žensk na trgu delovne sile;
- Izboljšati položaj žensk pri dostopu do in udeležbi v izobraževanju ter zaposlitvi, še posebej na
področju podjetništva in managementa.
Širše ciljne skupine so: ženske povratnice na borzo dela, zaposleni v podjetjih, samohranilske
družine, moški in ženske, ki iščejo priložnost zaposlitve v netradicionalnih sektorjih na trgu delovne
sile.
Zaželene aktivnosti so: prizadevanja za spodbujanje podjetništva med žensko populacijo, nudenje
družini prijaznega otroškega varstva, prilagodljivo in družini prijazno delo, vodenje in svetovanje za
spodbujanje pristopa k netradicionalnim poklicem, mrežna združenja žensk (nacionalna in
mednarodna), usposabljanje žensk z namenom napredovanja žensk na vodilne položaje.

Program 4: Izboljšanje zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva
Program je namenjen aktivnostim za zmanjševanje prezgodnje obolevnosti, invalidnosti, delovne
nezmožnosti in prezgodnje umrljivosti, ki predstavljajo izgubo človeškega potenciala in znaten
izpad aktivnega prebivalstva iz trga delovne sile. Program izhaja iz temeljnih usmeritev
Nacionalnega programa zdravja za vse do leta 2004. Gre za, v našem prostoru nov - po svetu pa
že dolgo uveljavljen - koncept varovanja in krepitve zdravja, ki presega ozko področje sistema
zdravstvenih institucij in služb.
Program je sestavljen iz dveh podprogramov:
(a) Razvoj programov in aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja;
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(b) Spodbujanje dostopnosti in implementacije programov in aktivnosti za varovanje in krepitev
zdravja.
(a) Razvoj programov in aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja
Cilji:
- Povečanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti , ki podpirajo koncept varovanja in krepitve
zdravja
- Razvoj programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in preprečevanja poškodb ter
drugih vzrokov prezgodnje obolevnosti, umrljivosti in delanezmožnosti
- Razvoj informacijskih sistemov za podporo načrtovanja, izvajanja in spremljanja programov in
aktivnosti varovanja in krepitve zdravja
- Razvoj programov za pridobivanje znanj in metod za ocenjevanje vplivov na zdravje.
Podprogram bo ustvaril pogoje za doseganje najvišje možne stopnje zdravja. Ukrepi so usmerjeni
v uvajanje novih in inovativnih pristopov na področju informiranja, izobraževanja in vključevanja
ljudi v različne aktivnosti za krepitev zdravja. Podprogram podpira vse dejavnosti, ki bodo
prispevale k učinkovitim ukrepom na področju zagotavljanja celovitega psihofizičnega zdravja in
dobrega počutja, ki omogoča posamezniku, da se vključuje v procese izobraževanja in na trg
delovne sile.
(b) Spodbujanje dostopnosti in implementacije programov in aktivnosti za varovanje in
krepitev zdravja
Cilji:
- Razvoj smernic za načrtovanje in izvajanje aktivnosti za posamezna
posamezne ciljne skupine prebivalstva;
- Razvoj institucij in služb za izvajanje programov za varovanje in krepitev zdravja;
- Razvoj in oblikovanje socialnih mrež;
- Umestitev izvajanja programov v lokalne skupnosti, delovno in življenjsko okolje;

področja

in

Vključenost ljudi v programe in aktivnosti bo omogočala dvig znanja, pridobivanja veščin in
usposobitev posameznikov za bolj učinkovit odziv na spremembe v delovnem in socialnem okolju
ter večjo vključenost v delovno in socialno okolje. Razvoj institucij in raziskovalno delo bo
omogočilo identifikacijo vzročnih povezav med posameznikovim zdravjem ter fizičnim in socialnim
okoljem. Predlagani ukrepi na različnih ravneh bodo tako usmerjeni v odpravo ovir za doseganje
boljšega zdravja.
4.2.3. Razvojna prednostna naloga: Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja
4.2.3.1. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
V preteklih letih je Sloveniji uspelo izboljšati gospodarsko infrastrukturo, vendar so v tem sektorju
še vedno številne slabosti. Prvič, nizka raven cestne in železniške infrastrukture (z izjemo dela
zgrajenih avtocest); omenili smo že, da so bila ta omrežja zvečine zgrajena pred več desetletji, v
zadnjem času pa so bila neustrezno vzdrževana, ker je bila večina sredstev namenjena za gradnjo
avtocest. Pri težavah cestnih in železniških omrežij je pomembna tudi regionalna razsežnost.
Značilno je, da najboljše ceste potekajo okrog in v večjih mestih, medtem ko so bolj oddaljena
področja prometno slabo povezana. Poleg tega urbana središča pogosto nimajo povezav z
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mednarodnim oziroma med evropskim omrežjem. Slovenija nima ustreznih cestnih povezav med
najpomembnejšimi regionalnimi mestnimi središči niti z EU. Drugič, zaradi manjkajoče tehnične
opreme je varnost na morju nezadovoljiva; glede na pomembnost gostote pomorskega prometa v
Jadranskem morju in velik odstotek ladij, ki prevažajo nafto, nevarni oziroma škodljivi tovor v
tekočem ali trdnem stanju je potrebno izboljšati varnost plovbe z zmanjšanjem nevarnosti nesreč
na morju, kar bo prispevalo k zmanjšanju vseh vrst nevarnosti. Tretjič, prenizka gostota
telekomunikacijskih priključkov in premajhen obseg digitalizacije; čeprav je Slovenija dosegla viden
napredek pri zmanjševanju zaostanka za EU na področju telekomunikacij, je gostota
telekomunikacijskih priključkov še vedno veliko nižja od povprečja v EU. Opremljenost z
računalniki je v vseh segmentih primerljiva z evropskim povprečjem, zaostajamo pa pri
intenzivnosti njihove uporabe. Četrtič, visoka energetska intenzivnost; posledica razmeroma nizkih
cen energije in dediščine iz preteklosti, še zlasti zastarele in neučinkovite tehnologije, je velika
poraba energije in prevelik poudarek na ponudbeni strani energetskih dejavnosti. Premajhna je tudi
uporaba obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in električne energije.
Pokritost posameznih regij z okoljsko infrastrukturo v Sloveniji opazno niha. Na splošno je na
podeželju veliko manj prebivalcev priključenih na javno vodovodno omrežje in omrežje odvajanja
odpadnih vod.
V desetletjih je v Sloveniji potekala manj intenzivna degradacija okolja kot v številnih drugih
gospodarstvih v tranziciji, obstajajo pa velike razlike med tremi glavnimi okoljskimi vidiki. Stanje v
Sloveniji je razmeroma neugodno pri čiščenju odpadnih vod in ravnanju s trdnimi odpadki, položaj
v zvezi s kakovostjo zraka pa je bolj ugoden.
Prednosti;
- Primerjalno visoka stopnja penetracije z osnovnimi telekomunikacijskimi priključki;
- Relativno hiter razvoj telekomunikacij;
- Digitalizirano omrežje do central;
- Postopna liberalizacija trga telekomunikacij;
- okolje sprejemljivo za nove tehnologije;
- zakonodaja;
- splošna opremljenost z računalniki le malo pod povprečjem EU;
- ustanovitev Ministrstva za informacijsko družbo (v nadaljevanju MID);
- Geografski položaj Slovenije;
- Relativna učinkovitost nacionalnega operaterja;
- Visoka stopnja investiranja v preteklih letih;
- Javna gospodarska služba je zagotovila enakost dostopa do osnovnih telekomunikacijskih
storitev;
- okoljevarstveni predpisi v zvezi z ravnanjem in odlaganjem odpadkov so v veliki meri že
usklajeni z evropsko zakonodajo;
- relativno visoka razpoložljivost in čistost vodnih virov napram evropskemu povprečju;
- sprejet operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- taksa na obremenjevanje voda kot pomemben finančni vir;
- sprejet program dolgoročnega izvajanja stanovanjske politike preko nacionalnega
stanovanjskega programa;
povezavo dvanajstih mezoregijskih središč prevzema križ daljinskih cest, sicer pa večina teh
središč leži na ali v neposredni bližini bodočih avtocestnih povezav,
potek hitre železnice preko ozemlja Slovenije je v skladu s potrjenimi plani Evropske Unije;
potek in križanje V. in X. panevropskega železniškega koridorja preko ozemlja Slovenije.
- reorganizacija navigacijskih služb v zračnem prometu v okviru Uprave Republike Slovenije za
civilno letalstvo;
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ugodna prometna lega Slovenije za področje logističnih centrov;
v slovenskem teritorialnem morju se odvija mednarodni pomorski promet v skladu z določili
Pariškega memoranduma;
koprsko pristanišče, ki je stičišče pomorskih in kopenskih prometnih poti, ima ugodno
geoprometno lego ob V. vseevropskem koridorju;
pomorske in elektronske navigacijske karte (ENC) slovenskega teritorialnega morja omogočajo
ladjam varnejšo plovbo;
uvedena taksa na emisije ogljikovega dioksida;
ugodna struktura primarnih energetskih virov za proizvodnjo električne energije;
veliki potenciali pri izrabi obnovljivih virov energije in izrabi varčevalnih potencialov energije;
razpoložljiva potrebna znanja za uvajanje novih tehnoloških rešitev.

Slabosti;
- Relativno zaostajanje telekomunikacijskih storitev glede na potrebe gospodarstva
- Prepočasna liberalizacija in privatizacija
- Ponudba telekomunikacijskih storitev je osredotočena na ekonomsko močnejše regije
- Opredelitev univerzalnih storitev je preozka
- Financiranje univerzalnih storitev še ni dorečena
- Zakona o telekomunikacijah še ne podpirajo vsi podzakonski akti
- Prevladujoče državno lastništvo Telekoma Slovenije
- uporaba Interneta v vseh segmentih nižja od povprečja EU
- pomanjkanje ustreznih kadrov
- prenizek delež vlaganj v IKT
- neustrezno ravnanje z odpadki;
- slabo delovanje trga sekundarnih surovin (majhen trg - majhne količine);
- izdelava strategije ravnanja z odpadki na ravni lokalnih skupnosti v skladu s strategijo RS in
njeno izvajanje;
- počasna sanacija starih bremen, še posebej v industrijskem sektorju;
- prepočasna sanacija obstoječih komunalnih odlagališč brez uporabnega dovoljenja;
- slaba izraba lesne biomase;
- ožja območja z zelo slabo razpoložljivostjo vodnih virov in s slabo samočistilno sposobnostjo
rek;
- slaba komunalna opremljenost naselij (nizka stopnja kanaliziranosti);
- slabo stanje na področju čiščenja odpadnih voda;
- velika razpršenost naselij v RS in veliko število majhnih naselij (cca. 6000 naselij manjših od
2000 prebivalcev);
- cestna infrastruktura se razvija neodvisno od drugih podsistemov;
- prioritetna gradnja cest višjih kategorij cest, ki dosegajo upravičenost investicij, zapostavlja
minimalne gradbene ukrepe na cestah nižjih kategorij, s tem pa krepi prostorsko diferenciacijo
države.
- zaradi hitrega tehničnega in tehnološkega staranja železniškega podsistema zmanjševanje;
njegove konkurenčnosti v okviru celotnega prometnega sistema;;
- pri ocenjevanju upravičenosti izgradnje žel. infr. se ne upoštevajo eksterne koristi (manjša
obremenitev okolja, manjša poraba energije na enoto tovora, večja varnost...).
- neizpolnjevanje mednarodnih obveznosti (standardov) - radarsko pokrivanje;
- neustreznost prostorov in opreme (kontrolni stolp in center za vodenje zračnega prometa;
- velika odvisnost od zunanjih dejavnikov (vojna, terorizem, politika).
- ni zadovoljivega nadzora nad varnostjo prometa v slovenskem teritorialnem morju, zaradi
manjkajočega satelitsko navigacijskega sistema;
- premajhne pristaniške kapacitete in nezadostne povezave pristanišča z zaledjem (dograditev
železniške in cestne povezave s pristaniščem)\
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premajhno financiranje zavira hidrografske meritve slovenskega morja in izdajanje pomorskih
in elektronskih navigacijskih kart (ENC);
pomanjkanje stavbnih zemljišč;
v cenah energije niso zajeti eksterni stroški;
osveščenost ljudi za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije je majhna;
pomanjkljiva usposobljenost lokalne samouprave za trajnostno energetsko načrtovanje; *
ni aktivnosti za povečevanje energetske učinkovitosti v prometu.

Priložnosti;
Slovenija lahko postane križišče telekomunikacijskih poti za sosednje države;
- dobra infrastruktura lahko pospeši uvajanje informacijske družbe;
- vključitev vseh državljanov bo zmanjšala razlike;
- pozitiven vpliv na produktivnost in BDP;
- prehod v družbo znanja;
- visoka penetracija mobilne telefonije;
- javno dostopne točke;
- skladnost razvoja ID na celotnem področju Slovenije;
- dejavnost civilne družbe na področju ID;
- razvoj slovenskih vsebin;
- standardizacija medsebojnega povezovanja (izmenjava podatkov in storitev)
- zvišanje stopnje ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov vključno z
komunalno odpadno embalažo;
- povečevanje stopnje uporabe masne in energetske vrednosti odpadkov oziroma na drugi strani
zmanjšanje količin biorazgradljivih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih (n.pr: izgradnja
objektov in naprav za njihovo predelavo, t.j. kompostarne, i.pd);
- povečanje ozaveščenosti o ravnanju z odpadki; še posebej glede ravnanja s komunalnimi
odpadki t.j. glede ločenega zbiranja frakcij, ipd.;
- uvedba takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov kot pomembnega
finančnega vira;
- večja izraba lesne biomase in drugih obnovljivih virov energije, kar bo omogočilo odpiranje
novih delovnih mest;
- izgradnja celovitih, trajnostno naravnanih komunalnih sistemov;
- večji gospodarski razvoj (višji BDP) bo omogočil ureditev predčiščenja oz. čiščenja industrijske
odpadne vode;
- Morebitne presežke obremenitev prometa se bo preusmerjalo na druge prometne sisteme,
cestna infrastruktura pa naj se le ustrezno modernizira;
- vzajemno snovanje poselitvenega in cestno prometnega sistema prispeva k vzajemnemu
razvoju obeh sistemov;
- učinkovitejši prevoz z železnico glede na porabo energije na enoto prevoza, manjša poraba
prostora na enoto prevoza, manjša obremenjenost okolja s škodljivimi snovmi, manjša
obremenjenost okolja s potencialnimi ekološkimi nesrečami, manjše posledice škod na ljudeh
in premoženju;
- posodobljena železniška infrastruktura omogoča povečanje konkurenčnosti železnic in
prevzem dela prometnih tokov zasičene cestne infrastrukture;
- ustanavljanje skupnih centrov za vodenje zračnega prometa (CEATS);
- prezasičenost letalskih kapacitet v Evropi;
- odprtje novih delovnih mest za področje logističnih centrov;
- vzpostavitev VTS omogoči upravljanje pomorskega prometa ter nadzor in pregled nad stanjem
prometa v slovenskem morju, izboljša varnost plovbe in zmanjša tveganje nesreč, ki jih
povzročijo ladje;
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modernizacija in spodbujanje pristanišča k čim boljšemu ravnanju z okoljem, saj je pomorski
prevoz ključna komponenta intermodalnega prevoza;
možnost razširitve storitvenih dejavnosti na področju prometa vzpostavitev najemninske
politike v vlogi pospeševalca stanovanjske gradnje;
s prestrukturiranjem energetskega sektorja in intenzivnejšim spodbujanjem učinkovite rabe
energije, izrabe obnovljivih virov energije in lokalne energetike lahko znižamo energetsko
odvisnost Slovenije in prispevamo k zniževanju emisij toplogrednih plinov;
s sinergičnimi učinki na področju energetike lahko spodbudimo razvoj drugih dejavnosti;
z ukrepi učinkovite rabe energije lahko vplivamo na večjo konkurenčnost gospodarskega
sektorja.

Nevarnosti;
- Potek glavnih telekomunikacijskih vodov okoli Slovenije
- Nevarnost dvoslojne družbe (digital divide)
- Koncentracija prebivalstva v Ljubljanski urbani regiji
- Neprivlačnost Slovenije za multinacionalna podjetja
- večanje razlik med posameznimi državami v smislu ID
- prevlada angleškega jezika
- dvig življenjskega standarda pomeni vedno večje količine odpadkov (n.pr.: odpadna embalaža,
ipd.);
- poslabšanje kakovosti vodnih virov ter rek in morja;
- degradacija območij in izguba biotske raznovrstnosti;
- neusklajenost razvojnih projektov s stanjem komunalne infrastrukture na najbolj ranljivih
območjih;
- morebitna neizgradnja avtocestnega križa v smereh evropskih koridorjev bi imela za posledico
neenakomeren razvoj gospodarskih in poselitvenih podsistemov, ter resno grožnjo državi, da
bo izključena iz mednarodnih prometnih in gospodarskih tokov;
- če se ne bodo izvajali programi za izgradnjo avtocestnega križa in program razvoja in
vzdrževanja ostalih državnih cest, kjer je posebej pomemben del bodočih ukrepov nujen na t.i.
»rehabilitaciji obstoječih državnih cest«, bodo zaradi propadanja obstoječega cestnega
omrežja, stroški za obnovo, razvoj in vzdrževanje iz leta v leto naraščali;
- neizgradnja železniške infrastrukture bo imela za posledico neenakomeren prostorski razvoj in
izključitev železniškega podsistema iz mednarodnega prometnega sistema ter preusmeritev
prometnih tokov mimo R Slovenije;
- z neizgradnjo železniške infrastrukture se bo povečal negativni vpliv prometa na okolje;
- bližina konkurenčnih letališč (Trst, Celovec, Gradec, Zagreb...);
- visoke cene storitev;
- preusmeritev prometnih tokov;
- slabšanje razmer z vidika varnosti;
- preusmeritev prometnih tokov (za področje logističnih centrov);
- zaradi nevzpostavitve VTS ne bo možno zagotoviti popolnega nadzora nad prometom na
morju, natančnosti, zanesljivosti in varnosti plovbe ter preprečiti nesreč na morju s hudimi
ekološkimi posledicami za okolje in ljudi;
- izguba konkurenčne prednosti zaradi premajhnih investicij in nezadostne povezave pristanišča
z zaledjem;
- neizvedba hidrografskih meritev morja in neizdaja pomorskih in elektronskih navigacijskih kart
ima za posledico preusmeritev mednarodnega pomorskega prometa (tujih ladij) v druga
pristanišča;
- nenačrtna izraba obnovljivih virov energije lahko privede do nekonkurenčnih presežkov
zmogljivosti za proizvodnjo energije;
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subvencioniranje izrabe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije lahko
privede do dviga cen storitev in opreme;
cene energije zaradi izrabe obnovljivih virov energije se lahko povišajo.

4.2.3.2. Osrednji cilj
Osrednji cilj razvojne prednostne naloge je vzpostavitev ustrezne infrastrukture in ugodnega okolja
za nastanek informacijske družbe, ki bo uspešno delovala v pogojih nove ekonomije, temelječe na
znanju ter nadalje izboljšati infrastruktumo opremljenost države na področju odpadkov in varstva
voda, gradnje stanovanj, energetike in prometa ter jo približati standardom, ki veljajo v Evropski
uniji. Infrastrukturna opremljenost Slovenije je osnovni predpogoj za povečanje kakovosti bivanja
vseh državljanov in državljank.
4.2.3.3. Programi in aktivnosti razvojne prednostne naloge
Razvojne prednostne naloge tega sklopa so razdeljene v sedem programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacijska družba;
Ravnanje z odpadki;
Varstvo voda in upravljanje z vodami;
Zapiranje in okoljska sanacija premogovnikov in rudnikov;
Gradnja stanovanj;
Energetika;
Prometna infrastruktura.
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Tabela 4.5: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Ekonomska
infrastruktura in kakovost bivanja za obdobje 2001-2003, v Državnem razvojnem programu
2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števt Razvojne prednostne naloge ln progrturi
3. INFOR. DRUŽBA, INFRASTRUKT. IN KAKOVOST BIVANJA
3.1. INFORMACIJSKA DRUŽBA
3.2. RAVNANJE Z ODPADKI
3.3. VARSTVO VODA
3.4. ZAPIRANJE IN OKOLJSKA SANAC. PREMOG. IN RUDNIKOV
3.5. GRADNJA STANOVANJ
3.6. ENERGETIKA
3.7. PROMETNA INFRASTRUKTURA
3.7.1 - Avtocestni program
3.7.2 - Državno cestno omrežje
3.7.3 - Železniško omrežje
3.7.4 - Pomorski promet
3.7.5 - Zračni promet
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2001

2002

2003

2001-2003

227.192
40.865
5.935
18.802
8.247
68.364
8.775
76.204
54.961
10.162
10.787
111
559

268.307
40.771
6.92S
20.492
7.585
71.839
31.621
89.074
59.783
15.256
12.738
85
1.212

296.829
40.591
8.383
23.550
6.909
75.914
48.235
93.249
63.134
15.734
13.018
85
1.279

792.329
122.226
21.243
62.844
22.741
216.117
88.630
258.527
177.878
41.152
36.542
281
3.050
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Tabela 4.6: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Ekonomska
infrastruktura in kakovost bivanja za obdobje 2004-2006, v Državnem razvojnem programu
2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števil Razvojne prednostne naloge in programi
3. INFOR. DRUŽBA, INFRASTRUKT. IN KAKOVOST BIVANJA
3.1. INFORMACIJSKA DRUŽBA
3.2. RAVNANJE Z ODPADKI
3.3. VARSTVO VODA
3.4. ZAPIRANJE IN OKOLJSKA SANAC. PREMOG. IN RUDNIKOV
3.5. GRADNJA STANOVANJ
3.6. ENERGETIKA
3.7. PROMETNA INFRASTRUKTURA
3.7.1 - Avtocestni program
3.7.2 - Državno cestno omrežje
3.7.3 - Železniško omrežje
3.7.4 - Pomorski promet
3.7.5 - Zračni promet

2004

2005

2006

2004-2006

335.017
43.148
25.510
31.590
6.991
81.982
38.453
107.343
58.842
20.294
24.112
2.170
3.204

348.068
43.147
23.315
35.679
4.066
86.379
39.906
115.576
61.331
21.517
27.841
2.170
2.716

352.216
43.147
19.798
41.212
4.157
92.860
35.089
115.953
64.583
20.845
25.674
2.170
2.680

1.035.301
129.442
68.622
108.482
15.214
261.221
113.448
338.871
184.756
62.656
77.628
6.511
8.600

Program 1: Informacijska družba
Namen programa je povečati zmogljivost informacijske infrastrukture na raven razvitejših držav
Evropske unije. Da bi Slovenija zmanjšala zaostanek za državami EU so ključne usmeritve države
za uvajanje informacijske družbe ter vzpostavitev predpogojev za učinkovito delovanje podjetij in
države v razmerah informacijske družbe naslednje:
pospešeno vlaganje v izobraževanje in strokovno usposabljanje ob posebnem upoštevanju
znanj in veščin, ki jih zahtevajo sodobna informacijska družba in potrebe po vseživljenjskem
izobraževanju;
- načrtovanje potrebnih kadrov na področju informacijske družbe (razpoložljivi kadri, sedanje
potrebe, prihodnje potrebe) in na tej podlagi oblikovanje politike do uvoza manjkajočih kadrov;
- povečanje vlaganj v raziskave in razvoj tehnik/tehnologij, ki spodbujajo prehod v informacijsko
družbo;
- povečanje vlaganj v razvoj informacijskih dejavnosti in institucij, ki podpirajo prehod v
informacijsko družbo;
- deregulacija telekomunikacij, vzpostavitev sodobne informacijske infrastrukture in razvoj novih
storitev;
pospešeno uvajanje sodobne in učinkovite državne uprave, ki bo zagotavljala čimveč storitev
gospodarskim subjektom in državljanom prek informacijsko-komunikacijske infrastrukture in na
ta način spodbujala e-poslovanje med širšo populacijo;
- oblikovanje strategije za bistveno povečanje vsebine, ki se tiče Slovenije na intemetu.
Podprogrami oziroma projekti bodo posegali horizontalno na tri področja: javno upravo,
gospodarstvo in civilno družbo. Vsebinska smernica vseh treh področij se sklada s smernicami
Državnega programa Slovenija v informacijski družbi (v pripravi). Vsebinsko nadgradnjo
predstavljajo skupni projekti aplikacij v informacijski družbi (ID), posebna pozornost pa je
posvečena tudi zagotavljanju informacijske infrastrukture v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter v
splošnih knjižnicah.
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Program je sestavljen iz dveh ožjih programov:
1. Informacijsko komunikacijska infrastruktura;
2. Aplikacije v informacijski družbi.
Ožji program Informacijsko komunikacijska infrastruktura je sestavljen iz treh podprogramov:
(a) Vzpostavitev osnovnih intemetnih priključkov;
(b) Vzpostavitev hitrih internet priključkov;
(c) Projekt e-vas.
Ministrstvo za informacijsko družbo ima kot prednostno nalogo tudi omogočanje uporabe
informacijskih tehnologij vsem državljanom Republike Slovenije. V okviru te naloge bomo posebej
pozorni na potrebe otrok in mladine v skladu z akcijskim načrtom eEurope+.. Zato nameravamo
uskladiti naše delo z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in prevzeti financiranje informacijske
infrastrukture do vrtcev, osnovnih in srednjih šol z naslednjimi programi.

(a) Vzpostavitev osnovnih intemetnih priključkov
Podprogram predvideva vzpostavitev osnovnih intemfetnih priključkov do vseh vrtcev, osnovnih in
srednjih šol, ki take povezave še nimajo, v naslednjih dveh letih. Financiranje bo potekalo
neposredno iz državnega proračuna v višini 33 mio SIT v letu 2002.

(b) Vzpostavitev hitrih intemetnih priključkov
Vzpostavitev hitrih intemetnih priključkov do vseh vrtcev, osnovnih in srednjih šol bo kvaliteten
preskok pri zagotavljanju sodobne infrastrukture za uporabo informacijskih tehnologij s pomočjo
optičnih povezav. Za zagotovitev te infrastrukture predvidevamo uporabo proračunskih sredstev v
višini 168 mio SIT letno. Podprogram bo po vključitvi Slovenije v EU možno sofinancirati tudi iz
ERDF (The European Regional Development Fund).
(c) Projekt e-vas
V okviru usmeritve k premagovanju digitalne ločnice so sredstva v letu 2002 in 2003 namenjena
sofinanciranju izvedbe pilotskega projekta za občino Dobrovnik v smislu informatizacije zaostalega
ruralnega zaselka s pomočjo širokopasovnih multimedijskih komunikacij in pripadajočih aplikacij
informacijske družbe.
Cilji pilotskega projekta so:
- Oblikovanje modela e-skupnosti, izbor storitev, vsebin in virtualnih interesnih skupnosti;
- Izbor in implementacija najprimernejše infrastrukturne rešitve za manj razvito področje;
- Zasledovanje, vodenje in analiza učinkovitosti in uspešnosti projekta e-skupnosti;
- V letu 2002 bo potekala gradnja infrastrukture in izgradnja e-skupnosti.
Cilji pilotskega projekta v letu 2003 so:
- Hitrejša gospodarska rast občine Dobrovnik;
- Kreiranje novih delovnih mest;
- Izboljšanje poslovanja obstoječih in nastajanje novih gospodarskih subjektov;
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(indikatorji: BDP/prebivalca, št. zaposlenih glede na povprečje Slovenije, pozitivna sprememba
življenjskega sloga).

V letih 2004-2006 pa bo projekt razširjen na informatizacijo drugih ruralnih zaselkov v Republiki
Sloveniji, ki bodo primerna za izboljševanje gospodarskih in splošnih življenjskih razmer glede na
analizo in izsledke pilotskega projekta. Predvidoma bo sofinanciranje takih projektov dosegalo
letno 300 mio SIT. Podprogram bo po vključitvi Slovenije v EU možno sofinancirati tudi iz ERDF
(The European Regional Development Fund).
Ožji program aplikacije v informacijski družbi je sestavljen iz štirih podprogramov:
(a)
(b)
(c)
(d)

Skupni projekt aplikacij v ID;
DP e-Slovenija, javna uprava;
DP e-Slovenija, gospodarstvo in civilna družba;
Promocija informacijske družbe.

(a) Skupni projekt aplikacij v ID
Razvojni cilji - skupni projekt aplikacij v ID bo v prvi fazi predstavljala predvsem vzpostavitev eprostora, v nadaljevanju pa njegovo vidrževanje in nadgradnja. V tem sklopu želimo
npr.pospeševati uporabo zdravstvenih storitev preko spleta, monitoring in zbiranje podatkov o
parametrih okolja, ki bodo dostopni v realnem času, vzpodbujati inteligentne transportne sisteme.
Pri tem bomo spodbujali tudi čim večjo integracijo in uporabo sodobnih IK tehnologij v vseh
družbenih segmentih, gospodarskih in širših družbenih interesov.
V letu 2002 načrtujemo ustvarjanje zakonskih in družbeno-motivacijskih pogojev za uvajanje
varnega elektronskega poslovanja ter za ciljne raziskovalne projekte v sodelovanju z Ministrstvom
za šolstvo, znanost in šport.
Indikatorji stanja informacijske družbe v Republiki Sloveniji kažejo stagnacijo pri uvajanju varnega
elektronskega poslovanja v njegovi najširši obliki (infrastrukturni, organizacijski in vsebinskostrokovni problemi), za kar pa ocenjujemo, da je posledica pomanjkanja digitalnih vsebin. Zaradi
tega v razvojnem programu dajemo poseben poudarek razvoju tovrstnih vsebin. Dejavnosti na
področju informacijske družbe pretežno potekajo v neposredno aplikativni smeri z zaostajanjem
raziskovalnega pristopa tako na področju metodološko-tehnoloških dejavnikov, kakor tudi pri
proučevanju in obvladovanju tehnologij informacijske družbe v širšem družbenem področju
vključno s civilno družbo, gospodarstvom in javno upravo (implikacije).
V naslednjih letih bo poudarek na izgradnji vzpostavljenega e-prostora vključno z njegovim
vzdrževanjem in nadgradnjo na podlagi vsebinskih in tehnoloških smernic. Pričakujemo prve javne
aplikacije npr. uporabe zdravstvenih storitev preko spleta, monitoringa in zbiranja podatkov o
parametrih okolja, ki bodo dostopni v realnem času, ter zametke inteligentne transportne sisteme
na prototipni ravni. Ohranjali in izpopolnjevali bomo čim večjo integracijo in uporabo sodobnih
informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v vseh družbenih segmentih ter gospodarskih in
širših družbenih interesih. V skladu z Akcijskim načrtom eEvropa+ bomo namenili sredstva za
ustvarjanje zakonskih in družbeno-motivacijskih pogojev za uvajanje varnega elektronskega
poslovanja.

i
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Ciljni raziskovalni projekti v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ostajajo osnova
povezovanja znanstvenih rezultatov z aplikativnimi načrti gospodarstva. Ministrstvo bo skrbelo za
transfer tako pridobljenega znanja in njegovo diseminacijo.
V prvi fazi je predvidena delna razrešitev stagnacije pri uvajanju varnega elektronskega poslovanja
v njegovi najširši obliki (infrastrukturni, organizacijski in vsebinsko-strokovni problemi) v
nadaljevanju se predvideva poudarek na ohranjanju kontinuitete javne dostopnosti in s tem
ublažitev posledic digitalne ločnice.

(b) DP e-SlovenlJa, javna uprava
Razvojni cilji - na področju javne uprave so načrtovani skupni projekti z drugimi ministrstvi in
Centrom Vlade RS za informatiko. S temi projekti bomo spodbujali višji nivo splošne uporabe IKT v
celotni populaciji ter usposabljanje za novo ekonomijo. Na tem segmentu želimo spodbuditi
komunikacijo državljanov z državnimi organi - elektronski dostop do javne uprave.
Načrtuje se koordinacija in optimizacija obstoječih rešitev ter povezovanje podatkovnih baz s ciljem
nuditi integrirane storitve. Dejavnosti potekajo v povezavi z resornimi ministrstvi ter z Generalnim
sekretariatom (Center Vlade RS za informatiko) in Komisijo za odpravo administrativnih ovir.
V naslednjem obdobju bo cilj na področju javne uprave načrtovano sodelovanje pri skupnih
projektih z drugimi ministrstvi in Centrom Vlade RS za informatiko s poudarkom na programu
projektov e-uprava. Pri tem se predvideva prehod od pretežno elektronsko imitiranih manualnih
postopkov v javni upravi k njihovi temeljito prenovljeni implementaciji v obliki varnega
elektronskega poslovanja.
Izvedba projektov ne jamči zgolj notranje ureditve poslovanja, temveč bo vplivala tudi na
spodbujanje višjega nivoja splošne uporabe IKT v celotni populaciji ter usposabljanje za bivanje in
sodelovanje v novi ekonomiji.
V navedenem smislu so predvidene intenzivne aktivnosti na področju povezovanja javnih evidenc,
kar bo omogočalo izvedbo integriranih in odprtih storitev javne uprave do državljanov in
gospodarstva. Dejavnosti bodo potekale v povezavi z resornimi ministrstvi ter z Generalnim
sekretariatom (Center Vlade RS za informatiko) in Komisijo za odpravo administrativnih ovir.

(c) DP e-Slovenlja, gospodarstvo in civilna družba
Razvojni cilji - v prvi fazi je na področju gospodarstva načrtovan povečan obseg ozaveščanja in
predstavitve možnosti novih tehnologij, predvsem za majhna in srednje velika podjetja.
Prednostno želimo spodbujati inovacije in razvoj slovenskih vsebin ter povečati pomen dela na
daljavo in uporabo varnega elektronskega poslovanja.
V naslednjem obdobju bo predvidoma infrastrukturna zrelost gospodarstva v Republiki Sloveniji že
na visoki ravni, tako glede tehnologije kakor tudi aplikativnih rešitev. Izzivi bodo predvsem na
področju prodornosti in integrabilnosti velikih gospodarskih družb ter majhnih in srednje velikih
podjetij. Aktivnosti bodo potekale usklajeno s komunitarnim programom eContent (e-vsebine, tudi
DG Information Society pri EU), h kateremu RS pristopa že z letom 2002.
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Razvojni cilji - v prvi fazi bomo na področju civilne družbe podpirali družbene iniciative za
zmanjšanje digitalne ločnice, katerih namen bo povečevanje uporabe novih tehnologij in
usposabljanje ciljnih skupin za informacijsko družbo. S projekti želimo vzpostaviti enakomeren
regionalni razvoj ter vzpodbuditi uporabo novih tehnologij tudi pri nepriviligiranih skupinah. V ta
namen želimo vzpostaviti javno dostopne točke.
Akcije bodo usmerjene k cilju zmanjševanja digitalne ločnice za ljudi in skupine s posebnimi
potrebami (invalidi, posebne družbene skupine). Posebna pozornost bo namenjena tudi delu
državljanov, ki že živijo digitalno in ki so s svojim delom do sedaj največ prispevali k tehnološkem
in socialnem razvoju medmrežja.
V naslednjem obdobju na področju civilne družbe pričakujemo aktiviranje civilno družbenih
segmentov, kar so indikativno pokazali že letošnji odzivi. Nadaljevanje podpore projektom za
zmanjšanje digitalne ločnice s pospeševanjem uporabe novih tehnologij in usposabljanja ciljnih
skupin za informacijsko družbo bo še vedno igralo pomembno vlogo. Enakomeren regionalni
razvoj ostaja osnovno vodilo s poudarkom na stimulaciji uporabe novih tehnologij pri
nepriviligiranih skupinah in na podeželju. Pomen javno dostopnih točk in njihove nadaljnje širitve je
sicer odvisen od tehnološkega napredka na področju mobilnih komunikacij, vendar ostajajo kljub
temu velikega pomena prav za prej omenjene manj privilegirane skupine.

(d) Promocija informacijske družbe
Glavni cilj predstavlja obveščanje in seznanjanje najširše javnosti o vsebinskih in tehnoloških
možnostih ter priložnostih informacijske družbe, ki je ključna za uspeh vseh aplikativnih projektov.
Ob konvencionalnih promocijskih aktivnostih - gradiva na različnih medijih, soorganizacija
konferenc ipd-, bo potrebno vzpostaviti tudi indikatorski sistem. Za merjenje in analizo indikatorjev
je potrebno vzpostaviti zanesljivo okolje, ki bo lahko služilo kot vir podatkov za interne odločitve
(ministrstvo, vlada), kakor tudi vir podatkov za mednarodne ustanove, ki se ukvarjajo z zbiranjem,
analizo in distribucijo podatkov o stanju informacijske družbe. Sledenje indikatorjem je tudi ena
izmed ključnih dejavnosti v okviru sprejetega Akcijskega načrta eEvropa+.

Program 2: Ravnanje z odpadki
Prednostne naložbe v sektorju ravnanja s komunalnimi odpadki določajo aktivnosti, katerih cilj je
postopno zmanjševanje količin odpadkov in njihove mogoče/latentne nevarnosti pri viru, ločeno
zbiranje frakcij odpadkov in povečevanje stopnje uporabe masne in energetske vrednosti
odpadkov; v sektorju ravnanja z industrijskimi in energetskimi odpadki pa je cilj prednostnih naložb
rekonstrukcija in razširitev odlagališč nevarnih odpadkov v skladu z evropskimi standardi:
• izgradnja novih dolgoročno perspektivnih odlagališč, od katerih bo vsako namenjeno eni ali več
regijam in bo locirano ter zgrajeno v skladu s smernicami EU, vključno z zbiranjem/prevozom,
odlaganjem preostankov odpadkov in vmesnim skladiščenjem, objekti za sortiranje in obdelavo
oziroma predelavo organskih odpadkov, pripravo sekundarnih surovin v okviru takoimenovanih
regijskih centrov;
• rekonstrukcija in sanacija obstoječih industrijskih odlagališč in starih bremen;
• izgradnja naprav za toplotno obdelavo odpadkov, vključno z uporabo njihove energetske
vrednosti za preostale mešane trde odpadke in ostanke odpadkov po razvrščanju in drugih
postopkih za pripravo sekundarnih surovin, ter uvedba optimalne logistike oziroma obdelavo
organskih odpadkov, katerih predelava in obdelava z drugimi postopki ni možna ali ni smiselna
in sicer predvsem odpadna olja, gume, blata čistilnih naprav, določene vrste plastičnih mas,
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organske odpadke za katere je termična obdelava predpisana ter za druge odpadke, ki niso
primerni za snovno izrabo in obenem s primerno kalorično vrednostjo.
Podprograma programa Ravnanje z odpadki sta dva:
(a) Izgradnja regionalnih centrov za komunalne odpadke;
(b) Izgradnja centrov za odpadke iz industrijskih energetskih sektorjev ter sanacija starih bremen.

(a) Izgradnja regionalnih centrov za komunalne odpadke
Slovenija načrtuje, da bo izgradila 12 regionalnih centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.
Centri bodo obsegali predvsem: ravnanje z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov, ravnanje z
odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, in predajo družbi(am) za ravnanje z odpadno
embalažo, naknadno sortiranje, začasno skladiščenje nevarnih komunalnih odpadkov, predelavo
biološko razgradljivih odpadkov, pripravo sekundarnih surovin za plasma na trgu in odlaganje
preostankov komunalnih odpadkov.
Toplotna obdelava odpadkov, kot edini danes dognan tehnološki postopek s katerim je mogoče
doseči največje zmanjšanje prostornine odpadkov in minimizirati preostanek organskega ogljika v
odloženem preostanku, bo zajemala organske odpadke, katerih predelava in obdelava z drugimi
postopki ni možna ali ni smiselna in sicer predvsem odpadna olja, gume, blata čistilnih naprav,
določene vrste plastičnih mas, organske odpadke za katere je toplotna obdelava predpisana ipd. V
slovenskem prostoru se predvideva tudi odprtje nekaj centrov za predelavo izrabljenih avtomobilov
in izrabljene električne in elektronske opreme in naprav. Izgrajena bo tudi sežigalnica za
severovzhodni ali osrednji del Slovenije.
Vzporedno z načrtovanjem in v kontekstu izgradnje regionalnih centrov za ravnanje s komunalnimi
odpadki se bodo gradila tudi nova odlagališča za komunalne odpadke ter rekonstruirala obstoječa,
in sicer v skladu z novimi zahtevami glede odlaganja odpadkov.

(b) Izgradnja centrov za odpadke iz Industrijskih energetskih sektorjev ter sanacija starih
bremen
Obstoječa odlagališča industrijskih odpadkov bo ob sprejemu nove, evropski prilagojene,
zakonodaje potrebno obravnavati kot stara bremena, ki jih bo potrebno urediti tako, da ne bodo
ogrožala okolja. Pričakuje se smotrnejše ravnanje z industrijskimi odpadki predvsem s tistimi, ki so
organskega izvora. Z postopnim razvojem regijskih centrov bodo postavljeni temelji za biološko ali
mehansko-biološko predelavo odpadkov in s tem zmanjševanje emisije toplogrednih plinov. Lesna
biomasa, ki se v slovenskem prostoru pojavlja kot komunalni odpadek, tako imenovani zeleni
odrez ter lesna biomasa, ki je odpadek lesnopredelovalne industrije, pa bo dobila svoj snovni tok
skozi razvoj načrtovanega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Praviloma se bo ravnanje z odpadki iz industrije in energetike reševalo in financiralo znotraj tega
sektorja z minimalnim in najnujnejšimi usmerjevalnimi posegi upravnih struktur. Nekatera
odlagališča in druga obstoječa okoljska bremena nimajo lastnika ali pravnega naslednika. Za take
primere starih bremen se načrtuje sanacija v okviru tega podprograma. Izvedene bodo aktivnosti
sanacije odlagališč gudrona v Pesniškem dvoru, Studencih in Bohovi pri Mariboru, sanacije
odlagališča industrijskih odpadkov (Tovarne organskih kislin) Globovnik pri Ilirski Bistrici ter
ekološka sanacija trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude v rudniku Žirovski vrh.
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Program 3: Varstvo voda in upravljanje z vodami
Cilje in osnovne usmeritve na področju varstva voda in rabe vode kot naravne dobrine za obdobje
do 2008 opredeljuje Nacionalni program varstva okolja. Država, kot skrbnik celotnega naravnega
bogastva Republike Slovenije uveljavlja splošne principe gospodarjenja z vodami na ekosistemskih
in ekonomskih osnovah in upošteva vodo kot odločilni dejavnik za trajnostni razvoj.
Aktivnosti za doseganje ciljev so usmerjene v zmanjšanje emisij industrije in komunalnih čistilnih
naprav na odvodnike oz. vodno okolje ter na obvladovanje vplivov na podtalnice, kot vira pitne
vode. Nujna je izgradnja novih kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami za naselja, ki še
nimajo javnega kanalizacijskega omrežja. Republiki Sloveniji je po začasnem zaprtju poglavja
"Okolje" v procesu prilagajanja EU že odobreno 10-letno prehodno obdobje za implementacijo
direktive na področju odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih voda. Prehodno obdobje je potrebno
zaradi visokih finančnih sredstev, ki izhajajo iz zahtev direktive.
V nacionalnem progrgmu varstva okolja je poleg problematike okolja v mestih predvidena posebna
skrb specifičnim okoljskim problemom obale, podeželja in Krasa. Skladno z NPVO in izhodišči za
ohranjanje biotske raznovrstnosti je celovita obravnava okoljskih problemov nujna za ohranitev
naravovarstveno posebno pomembnih velikih ekosistemskih enot, ki so delno vključena tudi v
občutljiva območja zaradi slabe sammoočiščevalne sposobnotiteh območij in s tem možnosti
evtrofikacije.
Program je razdeljen v dva podprograma:
(a) Investicije na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe;
(b) Upravljanje z vodami.

(a) Investicije na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe
Skladno z registrom aglomeracij (območij, kjer je zaradi gostote naselitve in/ali opravljanja
gospodarske dejavnosti treba zbirati in odvajati odpadne vode v kanalizacijo ter očistiti na čistilni
napravi) kjer je za vsako posamezno aglomeracijo ugotovljeno stanje oziroma potreba po
investiciji, so določene tudi prednostne investicije. Opredeljenih je 132 aglomeracij s PE > 2000, od
tega 26 na občutljivih območjih (kjer je mogoče ugotoviti ali pričakovati evtrofikacijo) in 106 na
navadnih območjih. Skladno z direktivo je osnovna zahteva po sekundami stopnji čiščenja, razen
za 7 aglomeracij večjih od 10.000 PE na občutljivih območjih, kjer je zaradi evtrofikacije zahtevana,
terciarna stopnja čiščenja.
Ključne razvojne prednostne naloge na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
obdobju od leta 2001 do 2006 bodo usmerjene v izgradnjo tistih čistilnih naprav, ki jih pogojujejo
zahteve slovenske zakonodaje, ki je na tem področju popolnoma usklajena z predmetno direktivo
EU (investicije na občutljivih območjih, na območjih mejnih vodotokov in na območjih velikih
aglomeracij).
Prioritetne investicije v izgradnjo infrastrukture na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda:
- Aglomeracije z več kot 100.000 PE, zahtevana sekundama stopnja čiščenja: Ljubljana,
Maribor, Domžale - Kamnik in Ptuj, v skupni vrednosti 45,393 milijarde SIT (925.000 PE).
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Aglomeracije z več kot 10.000 PE na občutljivih območjih, zahtevana terciarna stopnja
čiščenja: Postojna, Jesenice, Kočevje, Piran, Izola, Koper in Novo mesto v skupni vrednosti
13,758 milijarde SIT (230.000 PE)

Poleg navedenih so zaradi celovite obravnave okoljskih problemov, ki je nujna za ohranitev
naravovarstveno posebno pomembnih velikih ekosistemskih enot:
- V Kraškem zaledju Ljubljanice: izgradnja oziroma dogradnja malih ČN z II. stopnjo čiščenja ali
kanalizacije: Logatec, Loški potok, Velike Lašče, Ribnica, in ostala naselja, vključena v regijski
park Snežnik.
- V povodju Jadranskega morja: izgradnja oziroma dogradnja ČN (II. stopnja) ali kanalizacija:
Ilirska Bistrica, Sežana, Pivka, ter ostala naselja, vključena v regijski park Snežnik, regijski park
Škocjanske jame, Kraški regijski park in krajinski park Dragonja.
- V porečju Krke in Rinže: izgradnja oziroma dogradnja ČN (II. stopnja) ali kanalizacija: Trebnje,
Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Dobruška vas, Kostanjevica ter za vsa ostala naselja,
vključena v regijski park Kočevsko Kolpa.
Hkrati so predvidene tudi nekatere investicije v ostalih aglomeracijah med 15.000 in 100.000 PE
(rok za dokončanje investicije 2010) in med 2.000 in 15.000 PE z zahtevano sekundarno stopnja
čiščenja (rok za dokončanje investicije 2015), katerih skupna vrednost je ocenjena na cca. 85,000
milijard SIT (cca. 1.000.000 PE).
Glede na trenutno stanje bo do leta 2006 zagotovljeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda za cca. 1.500.000 PE (60%), do leta 2010 nadaljnjih 650.000 PE (26%), do leta 2015 pa še
preostalih 350.000 PE (14%).
Investicije na področju vodooskrbe
Prednostne investicije na področju vodooskrbe so vezane na celovito reševanje problemov
racionalne rabe vodnih virov in zmanjševanje izgub v vodovodnih omrežjih prednostno na
vododeficitarnih področjih. Kot prvi in osnovni kriterij je treba upoštevati vodnatost območja
oziroma razlika v količini vode, ki jo območje ima in količino vode, ki jo to območje oziroma
uporabniki na tem območju potrebujejo. V skladu z cilji Nacionalnega programa varstva okolja se
bodo prednostno obravnavale investicije na področju vodooskrbe, ki hkrati rešujejo odvodnjo <n
tudi čiščenje odpadnih voda.

(b) Upravljanje z vodami
Cilj upravljanja z vodami je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih
ekosistemov, zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje
vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob
upoštevanju določenega varstva razpoložljivih virov in njihove kakovosti. S sprejetjem novega
zakona o vodah, se bo spremenil tudi način financiranja na področju upravljanja z vodami, saj
zakon o vodah predvideva ustanovitev proračunskega sklada za vode, imenovanega vodni sklad.

Program 4: Zapiranje in okoljska sanacija premogovnikov in rudnikov
Financiranje zakonsko opredeljenih obveznosti zapiranja premogovnikov Trbovlje-Hrastnik,
Kanižarica, Senovo in Zagorje ter rudnikov Idrija in Mežica, bo država zagotavljala iz proračunskih
sredstev. Sredstva bodo namenjena financiranju fizičnih zapiralnih del, financiranju socialne
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problematike, povezane z ukinjanjem rudarske dejavnosti, izvajanjem ukrepov zaradi varovanja
okolja in sanacije površin, ki so bile degradirane zaradi rudarjenja.
Program je sestavljen iz 2 podprogramov:
(a) Zapiranje premogovnikov Trbovlje-Hrastnik, Kanižarica, Senovo in Zagorje;
(b) Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica.

(a) Zapiranje premogovnikov Trbovlje-Hrastnik, Kanižarica, Senovo in Zagorje
Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik pomeni ukinjanje okoljsko neprimerne proizvodnje
električne energije in predstavlja pomemben ukrep za doseganje kjotskega sporazuma. Aktivnosti
bodo tudi usmerjene v nadaljnje zapiranje premogovnikov in sanacijo degradiranih površin nad
opuščenimi jamami na območjih rudnika Kanižarica, Senovo in Zagorje.

(b) Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica
Zapiralna dela v rudniku Mežica se zaključijo v letu 2001. Zapiranje rudnika Idrija vključuje
rudarski del, to je utrjev&nje in zapiranje rovov, in ekološko sanacijo posledic rudarjenja, to je
odpravo škode, ki je nastala zaradi drsenja tal na infrastrukturi in stanovanjskih zgradbah.
Aktivnosti pa bodo usmerjene tudi v sanacijo posledic ionizirajočih sevanj (radona) in
zdravstvenemu varstvu zaposlenih in bivših zaposlenih v rudniku.

Program 5: Gradnja stanovanj
Na stanovanjskem področju je predvsem pomembno izvajanje ciljev nacionalnega stanovanjskega
programa, izvajanje sprejete nacionalne stanovanjske varčevalne sheme ter že začrtane
najemninske politike države. Pri tem je še posebej pomembno povečanje ponudbe stavbnih
zemljišč, ki je eden od temeljnih pogojev za realizacijo NSP. Uresničevanje ciljev na
stanovanjskem področju zahteva torej sočasno realizacijo ukrepov različnih politik, poleg
stanovanjske še predvsem davčne, zemljiške in socialne politike, vključno s spremembami in
dopolnitvami zakonodaje.
Ključna investicijska prednostna naloga je gradnja socialnih in neprofitnih najemnih stanovanj, ki
zahteva sodelovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in lokalnih skupnosti pri
sofinanciranju tovrstne gradnje ter zagotavljanju stavbnih zemljišč. V skladu s cilji NSP želi
Slovenija v obdobju 2001 - 2006 zgraditi okoli 35.000 stanovanj v zasebni lasti (gradnja
individualnih hiš in nakup lastnih stanovanj), 1.350 profitnih stanovanj ter 4.500 socialnih in 5.600
neprofitnih stanovanj. Skupna stanovanjska gradnja v omenjenem obdobju predstavlja 46.450
stanovanj.
V letih 2004, 2005 in 2006 pričakujemo na stanovanjskem trgu samo iz naslova varčevanja v
okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme več kot 200 milijard tolarjev dodatnega
povpraševanja. Ob dani ponudbi bi to povzročilo velike dvige cen, zato se bo Stanovanjski sklad
Republike Slovenije vključil kot investitor v gradnjo stanovanj za trg.
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Program 6: Energetika
Program energetske politike je v zagotavljanju pogojev za zanesljivo oskrbo uporabnikov z
energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene
učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.
Program je razdelejen na tri podprograme:
(a) Prestrukturiranje energetskega gospodarstva;
(b) Spodbujanje učinkovite rabe energije;
(c) Spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije in lokalna energetika.

(a) Prestrukturiranje energetskega gospodarstva
Pri vzpostavljanju pogojev za doseganje konkurenčnosti delovanja energetskega sektorja v tržnih
razmerah bo potrebno ukrepanje države na področju reševanja nasedlih investicij, ki so bile
načrtovane in izvedene pred 1.1.1997 in v tržnih razmerah niso rentabilne, oziroma se ne morejo
amortizirati. Ocenjena vrednost nasedlih investicij znaša približno 122 milijard tolarjev. Za
reševanje nasedlih investicij bodo izdelani ukrepi, ki bodo omogočili, da bo pretežni del
»nasedlosti« reševan znotraj samega energetskega sektorja, del »nasedlosti«, ki je posledica
investicij v okoljske sanacije, v ocenjeni višini 28,5 milijard tolarjev, pa bo reševan iz sredstev
proračuna.
Pri načrtovani izgradnji hidroenergetskih objektov na spodnji Savi, ki so pomembni za
zagotavljanje zadostnih kapacitet pri oskrbi z električno energijo, predvsem pa iz vidika
izpolnjevanja kjotskih pogojev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, prevzema država
obveznosti izgradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture.
Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik pomeni ukinjanje ukinjanje okoljsko neprimerne
proizvodnje električne energije in predstavlja pomemben ukrep za doseganje kjotskega
sporazuma. Zakonsko opredeljene obveznosti bo država zagotavljala iz proračuna za financiranje
fizičnih zapiralnih del, financiranje socialne problematike, ki bo nastala zaradi zapiranja rudarske
dejavnosti, izvajanja ukrepov zaradi varovanja okolja in sanacije površin, ki so bile degradirane
zaradi rudarjenja.

(b) Spodbujanje učinkovite rabe energije
Doseganje trajnostnega razvoja energetike je pogojeno z učinkovito rabo energije na porabniški
strani. Izraba relativno visokih ekonomsko opravičljivih varčevalnih potencialov ( 20% v sektorju
industrije in do 30% v sektorju široke rabe) bo omogočila počasnejšo rast rabe končne energije v
primerjavi z rastjo družbenega produkta. Z intenzivnim izvajanjem različnih instrumentov
spodbujanja izrabe varčevalnih potencialov bo možno doseči celo negativno rast rabe končne
energije v sektorju industrije in v gospodinjstvih. Izraba varčevalnih potencialov predstavlja tudi
pomemben ukrep za zniževanje emisij toplogrednih plinov in doseganje kjotskih ciljev. Ker je
doseganje varčevalnih potencialov odvisno od pripravljenosti porabnikov energije za izvajanje
ukrepov za zniževanje rabe energije bo potrebno vzpostaviti mehanizme in izvajati vrsto
spodbujevalnih programov, tako posrednih kot neposrednih. Neposredni ukrepi bodo usmerjeni v
ustrezno cenovno politiko, primerne davčne olajšave in subvencije v naložbe v učinkovito rabo
energije pri porabnikih. Posredni ukrepi bodo usmerjeni v dvigovanje osveščenosti porabnikov,
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informiranje in izobraževanje, energetsko svetovanje, spodbujanje energetskih pregledov, izvedbo
promocijskih in demonstracijskih projektov, spodbujanje investicij, prostovoljnimi sporazumi države
s poslovnimi združenji ali podjetji, ipd..
(c) Spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije In lokalne energetike
S spodbujanjem izrabe obnovljivih virov energije želi Slovenija zmanjšati delež fosilnih goriv v
primarni energetski bilanci in s tem zmanjšati uvozno odvisnost. Z intenzivno izrabo obnovljivih
virov energije bi lahko prispevali tretjinski delež ciljnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov,
določenega s protokolom iz Kjota. Takšen cilj je možno doseči s spodbujanjem izgradnje malih
hidroelektrarnan, izrabe lesne biomase v sistemih daljinskega ogrevanja in v individualnih kuriščih,
izrabe sončne energije, energije vetra, energetske izrabe geotermalne energije, deponijskega plina
in bioplina, proizvodnjo biodizla itd.. Intenzivna izraba obnovljivih virov energije ima tudi sinergične
učinke na različnih področjih saj prispeva k uravnoteženem lokalnem, regionalnem in nacionalnem
razvoju, izboljšanju življenskih, okoljskih in bivalnih razmer, odpiranju novih delovnih mest v
kmetijstvu, gozdarstvu, industriji, obrti, storitvenih in drugih dejavnostih.
Zahtevni cilji glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in posledice odpiranja energetskega
trga narekujejo intenzivnejši razvoj lokalne energetike, ki lahko z razvojem sistemov daljinskega
ogrevanja, večjo izrabo obnovljivih lokalnih energetskih virov, uporabo sočasne proizvodnje
toplotne in električne energije in razvojem decentralizirane proizvodnje električne energije,
predvsem na osnovi izrabe obnovljivih virov energije, prispeva k zanesljivejši in okolju bolj prijazni
energetski oskrbi.

Program 7: Prometna infrastruktura
Glavne naloge na področju prometne infrastrukture zajemajo zagotavljanje pogojev vzpostavitve
infrastrukture tistih delov koridorjev V. in X., ki potekajo po slovenskem ozemlju. To je tudi smisel
razvoja vseh pet podprogramov:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Avtocestni program;
Državno cestno omrežje;
Železniško omrežje;
Pomorski promet;
Zračni promet.

(a) Avtocestni program
Prednostno želi Republika Slovenija \ tem obdobju dokončati avtocestne in cestne odseke, ki so v
letu 2001 v gradnji, oziroma se pričnejo graditi v tem letu. V tem obdobju je potrebno pričeti z
gradnjo avtocestnih odsekov:
• na katerih območju je sedanji in prognoziran promet največji,
• ki so del osnovnega avtocestnega sistema, kjer so potrebe gospodarstva po izgradnji avtocest
največje in kjer so bila do sedaj že vložena velika finančna sredstva,
• kjer se z izgradnjo teh odsekov omogoča čim hitrejše povečano pobiranje cestnine.
Z izgradnjo avtocestnega sistema bo Slovenija uresničila cilje: zgrajeno avtocestno omrežje bo
notranje povezalo Slovenijo in povečalo varnost udeležencev v cestnem prometu, sodobne cestne
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povezave bodo znižale stroške transporta, s čimer se bo povečala konkurenčna sposobnost
gospodarstva, s kakovostnim cestnim omrežjem se bo Slovenija bolj približala evropskemu
gospodarskemu prostoru, investicije v cestno infrastrukturo bodo spodbujale gospodarski zagon.
(b) Državno cestno omrežje
Osnovni cilj podprograma Državno cestno omrežje je izboljšanje razmer na in ob cestah, njihova
ohranitev in vzpodbuditev skladnega razvoja države.
V okviru strateških ciljev mora državno cestno omrežje omogočati primerne pogoje dostopnosti
glede na geografski položaj in učinkovito ter gospodarno notranjo povezavo na celotnem področju
Slovenije z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij. Državno cestno
omrežje mora omogočiti vključevanje Slovenije v mednarodno cestno omrežje. Pri tem morajo biti
enakovredno obravnavane vse državne ceste znotraj enake kategorije ne glede na to, kje se cesta
nahaja v slovenskem prostoru. Strukturni cilji so: prednostno ohranjanje obstoječega cestnega
omrežja, povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje
negativnih vplivov na okolje, izboljševanje voznih pogojev, racionalno določanje ukrepov, v vseh
planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe, zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih
učinkov na promet.
Ključne investicijske naloge na področju državne cestne infrastrukture bodo v obdobju od leta 2001
do 2006 usmerjene v:
(a) Program preplastitve cest, za katerega izdelavo je bilo ovrednoteno celotno omrežje po metodi
gospodarnega pristopa. V primeru realizacije proračuna DRSC v višini 30 mrd SIT/ letno je za
preplastitve v planskem obdobju 2002 - 2006 namenjeno 5,5 mrd SIT/ letno.
(b) Ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, in sicer predvsem z: odpravo "črnih točk" ter
potencialno nevarnih mest na cestah in ob njih ter izboljšanjem razmer na prehodih skozi
naselja. Med ukrepe periodičnega vzdrževanja so uvrščeni tudi ukrepi za izboljšanje prometne
varnosti kot so: izboljšanje prometne varnosti na mestih, kjer se pogosteje dogajajo prometne
nesreče, preventivni ukrepi na potencialno nevarnih mestih, začasni ukrepi na mestih, kjer so
predvidene trajnejše rešitve za sanacijo nevarnih mest, ureditev in osvetlitev prehodov za
pešce, semaforizacija že obstoječih križišč.
(c) Sanacije plazov, brežin in obcestja: Za izdelavo programa vzdrževanja in razvoja državnih cest
je bil ovrednoten nabor evidentiranih plazov večjih razsežnosti, plazov na brežinah in usadov.
Stopnja nujnosti je bila pri plazovih tisti element, ki pri kritičnih vrednostih odtehta vse druge.
(d) Ukrepi na objektih predstavljajo del naložb v investicijsko vzdrževanje državnih cest. Gre za
novogradnje, rekonstrukcije in sanacije objektov z namenom izboljšanja nosilnosti ali obnove
dotrajanih in poškodovanih konstrukcijskih elementov, ter gradnje nadomestnih objektov,
predvsem tistih, katere je neracionalno sanirati. Pri pripravi programa je bil ovrednoten nabor
233 objektov.
(e) Ureditev državnih cest skozi naselja: Na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja, se prepleta
daljinski promet z lokalnim. Prav tako se izrazito prepleta peš promet z motornim, kar
neposredno vpliva na varnost udeležencev v prometu.
(f) Modernizacije cest so manjše rekonstrukcije za katere je značilna zamenjava makadamskega
vozišča z asfaltnim. S tem je omogočeno izboljšanje nivoja transportnih uslug ter izboljšanje
povezanosti in dostopnosti do posameznih krajev. V Sloveniji je 536,428 km cest z
makadamskim voziščem. Vse te ceste sodijo v kategorijo regionalnih cest. Za pripravo
programa modernizacij cest z makadamskim voziščem je bilo obravnavanih 76 odsekov v
skupni dolžini 424,74 kilometra.

19. januar2002

271

poročevalec, št. 6/1

(g) Križanja z železnico: na državnih cestah je še vedno 99 nivojskih križanj z železnico od tega 21
na glavnih in 78 na regionalnih cestah. Reševanje teh problemov je predvideno z ukrepom
izgradnje izvennivojskih križanj z železnico. Predvidoma je potrebna ureditev 11 križanj.
(h) Kot ukrepi novogradenj so mišljene priključne ceste na avtocestni sistem, ki niso vključene v
program izgradnje avtocestnega sistema ter še nekatere druge novogradnje cest (praviloma
občinskih cest) zaradi vzpostavitve osnovnih komunikacij ob hrvaški meji. Za izdelavo
nacionalnega programa novogradenj je bilo evidentiranih trinajst možnih smeri. Nekatere
rešujejo neposredno povezavo med regijami, druge povezujejo obmejna območja in tretje so
razvojno - predvsem turistično naravnana. Na evidentiranih ukrepih bodo izvajane le
pripravljalne študije, ki bodo izluščile prometno, ekonomsko in okoljsko najugodnejše trase.
(i) Rekonstrukcije so večje dograditve cest z razširitvami, prilagoditvijo voziščne konstrukcije in
večjimi popravki smeri trase, izboljšave elementov trase in konstrukcijskih elementov ceste,
pretežno izven obstoječe ceste z večjimi posegi v prostor izven cestnega sveta. Rekonstruirali
naj bi se predvsem odseki državnih cest, ki dopolnjujejo avtocestno omrežje, in ki se
navezujejo na njih ter ne izpolnjujejo osnovnih pogojev prometne varnosti in propustnosti, ter
za katere ni upravičena novogradnja. Na osnovi analize stanja cestnega omrežja, torej
tehničnih elementov s prometnimi razmerami, je bil ugotovljen obseg potrebnih rekonstrukcij na
državnem omrežju. Ta znaša 297,8 km cest. Za določitev programa rekonstrukcij cest je bilo
obravnavano 116 odsekov cest. Za vsak odsek je bila najprej ocenjena izboljšava tehničnih
elementov. Na osnovi tega je bila nato izračunana ekonomska upravičenost investicije za vsak
odsek posebej.
(j) Obvoznice naselij se bodo realizirale le v manjši meri predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.
Izgradnja obvoznic je nujna le v primerih, ko prevladuje tranzitni promet in ko se problemov v
naselju z drugačnimi ukrepi dejansko ne more razrešiti. Za izdelavo programa vzdrževanja in
razvoja državnih cest je bil ovrednoten nabor 47 potencialnih obvoznih cest. S pomočjo
določanja prioritet in ob upoštevanju predvidenih proračunskih možnosti je bil izdelan predlog
obvoznic, ki se uvrstijo v program. Nekatere od teh obvoznic so se začele izvajati že v letu
2000, vendar v manjšem obsegu. Glavnina sredstev za dokončanje investicij bo potrebna v
načrtovanem obdobju. Stopnja realizacije je odvisna od dejansko razpoložljivih sredstev ter od
možnosti pridobitve dokumentacije za posamezen projekt.

(c) Železniško omrežje
Prednostne naloge v v obdobju 2001 - 2006 predstavljajo vse investicije na V. in X. koridorju:
• gradnja drugega tira na progi Divača - Koper,
• posodobitev signalno-varnostnih naprav na progah: Ljubljana - Jesenice in Pivka - Ilirska
Bistrica,
• zagotovitev prostih prifilov za prevoz blaga v kombiniranem transportu,
• remonti železniških prog (30 km remontov na leto od 2002 do 2006),
■ druge investicije (prenovitev postaj, prog in signalno-varnostnih naprav obnova vozne mreže,
izvedba avtomatskih cestnih prehodov, sanacije objektov spodnjega ustroja),
• posodobitev informacijskih in telekomunikacijskih sistemov,
• rekonstrukcija proge Ormož-Murska Sobota z gradnjo obvoznice Murska Sobota-Puconci,
• pripravljalna dela za gradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča;
predvsem pa investicije, ki bodo sofinancirane s finančnimi sredstvi EU v okviru programa LSIF in
ISPA.
Mednje sodijo:
• modernizacija proge Ormož - Murska Sobota (Žerovinski klanec),
• modernizacija proge Zidani Most - Maribor (Križni vrh),
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gradnja izvennivojskih križanj ceste z železnico in izvennivojskih dostopov na perone,
gradnja sodobnejših signalno-varnostnih naprav na progah:
- Pragersko - Ormož -Murska Sobota
- Koper - Divača,
uvedba evropskega signalnega sistema (ERMTS/ETCS)
uvedba digitalnega železniškega radijskega omrežja
uvedba daljinskega vodenja vozne mreže in stabilnih naprav elektrovleke na slovenskem
železniškem omrežju,
povečanje hitrosti na progi Ljubljana - Maribor.

Strategija razvoja železniške infrastrukture je natančneje opredeljena v spremembah in
dopolnitvah Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture (3. obravnava).

(d) Pomorski promet
Osnovna naloga podprograma Pomorski promet je splošno izboljšanje prometnih pogojev na morju
in v pristaniščih. V prihodnosti se bo vplivalo na razvoj ustrezne pomorske infrastrukture v
koprskem tovornem pristanišču, vzpostavitev sodobnega potniškega terminala, spremljanje in
upravljanje prometa s strani pristaniške kapitanije ter zagotavljanje varnosti na morju in čimmanjša
ekološka obremenjenost morja.
Prednostne naloge na področju pomorstva bodo v obdobju 2001-2006 naslednje:
• vzpostavitev in učinkovito delovanje Vessel Traffic System (VTS) v Sloveniji. V okviru Uprave
RS za pomorstvo v Kopru je načrtovano organiziranje Vessel Traffic Centra (VTC), ki bo
deloval 24 ur dnevno. VTC bo nadzoroval pomorski promet na celotnem območju severnega
dela Jadrana, povečal varnost plovbe in preprečeval nesreče s pomočjo stalnih komunikacij,
kar bo posledično preprečilo tudi onesnaženje okolja. Omogočena bo identifikacija ladje,
lastnika in velikost ladje, tovora ter ostale koristne informacije. S pomočjo VTS bo zagotovljena
tudi podpora pri iskanju in reševanju na morju ter koordinacija in zaščita okolja.
• investiranje v nadaljnjo izgradnjo koprskega pristanišča bo pripomoglo k temu, da bo koprsko
pristanišče postalo pomembno pristanišče srednjeevropskega prostora. Projekt izgradnje
pristaniške infrastrukture predstavlja večletno investicijo, katere zaključek je planiran v letu
2010. V obdobju od leta 2001 do 2006 se načrtuje investiranje v izgradnjo pomola III in
poglobitev bazena III ter izgradnjo nove obale in infrastrukture na pomolu II.
• program hidrografija in kartografija zajema hidrografske meritve slovenskega teritorialnega
morja, izdelavo hidrografskih originalov ter na osnovi pridobljenih podatkov izdelavo pomorskih
kart in elektronskih navigacijskih kart. Aktivnosti na področju hidrografije in kartografije so nujno
potrebne tudi z vidika varne plovbe na morju.
• za vzpostavitev in razvoj lokalnega in regionalnega potniškega prometa ni zagotovljenih
sredstev v državnem proračunu. Pri vzpostavitvi in razvoju lokalnega in regionalnega
potniškega prometa po morju bo potrebno aktivno sodelovati, saj je ta oblika transporta v tem
trenutku slabo razvita in premalo uporabljana. Prometni problemi na kopnem in številne
prednosti javnega potniškega prevoza po morju nakazujejo na nujnost razvoja potniškega
prometa na morju.
Čim prej bo potrebno izvesti državne projekte, in sicer:
• dograditi manjkajočo cestno in železniško infrastrukturo za sodobno in konkurenčno
povezanost pristanišča z zaledjem,
• vključevanje slovenskega prometnega omrežja v evropske prometne povezave (Koridor št. 5)
in spodbujanje kombiniranih oblik transporta,
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primerna zakonska ureditev prostih carinskih con in off-shore območij, pridobitev statusa
pristanišča EU za Luko Koper za posamezne zainteresirane države EU v obdobju do vključitve
Slovenije v Evropsko unijo in pridobitev polnopravnega članstva Slovenije v Evropski Uniji, saj
bi enakovredni položaj Luke Koper bistveno izboljšal tržne pogoje predvsem na tržiščih Avstrije
in Južne Nemčije.

(e) Zračni promet
Na področju izboljšanja letališke infrastrukture so predvideni cilji v okviru izboljšanja letališke
infrastrukture, predvsem v:
• razširitev maneverskih površin letališč
• razšititev / dograditev komercialnih objektov letališč in
• ureditev komunalno / energetske infrastrukture letališč.
Prednostne investicijske naloge v infrastrukturi, ki je v lasti RS na področju civilnega letalstva so v
obdobju 2001-2006:
• postavitev radarja dolgega dosega,
• izgradnja ATCC,
• izgradnja kontrolnega stolpa v Ljubljani in
• investicije v letališko opremo na letališču Maribor.

4.2.4. Razvojna prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja
4.2.4.1. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
Opis prednosti in slabosti temelji na trenutnih smernicah razvoja kmetijske strukture in razvoja
podeželja, ki so bile predstavljene v predhodnih poglavjih. Pri tem je potrebno pripomniti, da je za
opredeljevanje 'prednosti' in 'slabosti' značilno, da se zaradi različnih razvojnih kriterijev in
dejavnikov, lahko nekatere slabosti na enem področju delovanja na drugem področju delovanja
kažejo kot prednosti in obratno. V tem kontekstu so lahko nekatere značilnosti navedene na obeh
straneh tabele P in S. Enako velja tudi za opis priložnosti in nevarnosti.

Prednosti;
- V Sloveniji prevladuje pestra pokrajinska in naravna raznolikost, kar omogoča raznoliko
kmetijsko proizvodnjo.
- Velika biotska raznovrstnost in ohranjenost naravnih virov predstavlja veliko možnosti za
biološko kmetijstvo.
- Ohranjena kulturna krajina in kulturna dediščina omogočata poseljenost slovenskega podeželja
in imata pozitiven vpliv na kakovost bivanja.
Lastniška razmerja v kmetijstvu so v veliki meri urejena, kar omogoča nadaljnji razvoj
kmetijstva.
- Slovensko podeželje je še poseljeno, kar omogoča ohranjanje kulturne krajine in niža stroške
kmetijske proizvodnje.
- Narašča interes za bivanje, razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti na podeželju.
- Živilsko-predelovalna industrija v Sloveniji ima pestro proizvodno strukturo ter je z
uveljavljenimi blagovnimi znamkami dobro prilagojena potrebam domačega trga.
Razvitih je dovolj predelovalnih zmogljivosti, ki lahko zagotovijo potrebe novih trgov.
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Vzpostavljena je mreža izobraževanja za kmetijstvo.
V Sloveniji deluje podporno okolje za razvoj kmetijstva.
V Sloveniji deluje močna mreža interesnih združenj v kmetijstvu.
Usklajenost kmetijske zakonodaje s pravnim redom Evropske unije, postavlja jasne okvire za
razvoj kmetijstva in podeželja nasploh.

Slabosti;
Proizvodna struktura v kmetijstvu je izrazito neugodna (majhne kmetije, posestna
razdrobljenost, slabo izkoriščena delovna sila in mehanizacija na kmetijah, nizka izobrazbena
raven gospodarjev), kar se odraža v visokih stroških proizvodnje in neučinkovitem upravljanju
kmetij (5,6% zaposlenih ustvarja 3,6% BDP).
- Kmetijstvo se počasi prilagaja zahtevam trgov EU tako po kakovostni, tehnični in predvsem
cenovni plati.
- V Sloveniji prevladuje neugodna starostna struktura gospodarjev kmetij, ki kmetije pozno
prenašajo v upravljanje mladim.
- Velik delež kmetijskih zemljišč se nahaja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost. Raba zemljišč je omejena (v strukturi kmetijskih zemljišč izrazito prevladuje travinje).
- Prisoten je intenziven proces opuščanja kmetijske proizvodnje in zaraščanje kulturne krajine v
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, pa tudi na nekaterih območjih,
primernih za kmetijstvo (Vipavska dolina, Prekmurje,..).
Kmetijstvo se počasi prilagaja zahtevam trgov EU tako po kakovostni, tehnični in predvsem
cenovni plati.
- Nezadostno razdelana kmetijska politika (linearni ukrepi za celotno Slovenijo) ne deluje dovolj
uspešno na vseh območjih Slovenije.
- Nepravilna raba sredstev za zaščito rastlin in gnojil povzroča onesnaževanje naravnih virov.
- Nedokončana denacionalizacija onemogoča razvoj kmetijskih podjetij.
- Kmetijstvo nezadostno izkorišča in pozna distribucijske poti za dostope na kmetijske trge
(internet, zadruge, povezovanje,..).
- Kultura blagovnih znamk in njihovega uvajanja je na začetni ravni.
- Slovensko kmetijstvo je slabo prisotno na razvijajočih se trgih.
Kmetijski razvojni programi so nepovezani z regionalnim načrtovanjem in procesi.
- Slaba pestrost zaposlitvenih možnosti v kmetijstvu slabša ponudbo delovne sile za ta sektor.
- Informiranost o kmetijstvu na splošno je slaba, ravno tako je informiranost kmetov o drugih
dejavnostih na nizki ravni.
- Slaba izobrazba kmetov in nezadostno pestra ponudba izobraževanja za kmete siromaši
celoten sektor.
Na področju kmetijstva je razdelitev pristojnosti med institucijami nejasna kar povzroča različne
politike in strategije ter slabša povezovanje.
- Povezovanj med kmetijstvom in ostalimi gospodarskimi panogami je šibko.
- Težave pri uvajanju zakonodaje in njenemu izvajanju.
Prevlada kratkoročnih (cenovno in dohodkovno vezanih) nad dolgoročnimi (razvojno vezanimi)
cilji v kmetijskih interesnih združenjih.
Priložnosti;
- Slovenija ponuja veliko možnosti za kakovostno kmetijsko proizvodnjo, uveljavljanje blagovnih
znamk in s tem možnosti za nastope na zahtevnih trgih.
- Na regionalnih trgih še ni preveč uveljavljenih blagovnih znamk, kar ponuja možnost za
učinkovitejši nastop slovenskih. Obstajajo dobre možnosti za nadaljnji razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (npr. turizem, predelava).
- V Sloveniji je dovolj kakovostnih kmetijskih zemljišč, ki ob ustreznih poslovnih procesih lahko
nudijo večjo dodano vrednost.
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Povečan interes za življenje na podeželju lahko prinese boljše življenjske razmere na podeželje
in pomaga pri socialnem razvoju podeželja. Povečan interes za podeželje bo povečal tudi
zaposlitvene možnosti na podeželju.
Direktno trženje večjim porabnikom znižuje stroške distribucije in proizvodnje nasploh.
Slovenci imajo visoke prehranjevalne zahteve in občutek za kakovostno hrano, kar omogoča
razvoj kakovosti v kmetijstvu. Kakovostna hrana in predelava je pogoj tudi za nastope na tujih
trgih.
S povezovanjem v kmetijstvu je mogoče znižati stroške proizvodnje in stroške nastopa na trgih.
Zadružništvo lahko poskrbi za skupne storitve kmetom, marketing in drugo.
Prilagajanje kmetijstva tržnim razmeram in povezovanje lahko pomaga kmetijstvu pri nastopih
na večjih tržiščih, kjer je pomembno iskanje tržnih niš.
Podeželje je v vse večji meri območje rabe javnih dobrin, ki jih lahko zagotavlja kmetijstvo.
Usmeritev kmetijstva v zagotavljanjestoritev s področja upravljanja s prostorom in naravnimi viri
lahko omogoči večanje dohodka in varnejši zaslužek (vzdrževanje kulturne krajine, okolju
prijaznejši načini kmetijstva).

Nevarnosti;
- Zaradi slabšanja položaja kmetijstva in podeželja bi Slovenci izgubili velik del svoje identitete.
- Zaradi odseljevanja iz podeželja in zaposlovanja v donosnejših sektorjih lahko pride do
velikega opuščanja kmetijskih površin in zamiranje podeželja na sploh.
- Obstaja možnost enostranske širitve dopolnilnih dejavnosti (npr. podeželski turizem), lahko
privede do nasičenosti trgov, zgubljanja delovnih mest in dohodka.
- Večanje gospodarskih razlik med regijami slabša pozicijo kmetijstva v nekaterih regijah s slabo
gospodarsko razvitostjo.
- Kmetijstvo lahko zamre tudi zaradi sprememb namembnosti kmetijskih gospodarstev v bivalne
zmožnosti brez kmetijske rabe.
- Odvisnost od subvencij pomeni nevarnost za opuščanje kmetijskih površin ob »nezadostnih«
podporah in zavira rast dodane vrednosti.
4.2.4.2. Osrednji cilji
Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja sledita dolgoročnim strateškim ciljem, opredeljenim
v sektorskih razvojnih dokumentih:
• Zagotavljanje konkurenčnosti;
• Trajnostna raba naravnih virov;
• Ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja;
• Usklajenost s pravnim redom EU.
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4.2.4.3. Programi in aktivnosti razvojne prednostne naloge
Uresničitev strateških ciljev bo potekala v okviru naslednjih programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prestrukturiranje kmetijstva;
Prestrukturiranje živilsko-predelovalne industrije;
Razvoj podeželja;
Razvoj gozdarstva;
Razvoj ribištva;
Znanje.

Tabela 4.7: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Prestrukturiranje
kmetijstva in razvoj podeželja za obdobje 2001-2003, v Državnem razvojnem programu 20012006; Ciljni razvojni scenarij
<

v milijonih SIT, stalne cene 2001

SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI

Števil Razvojne prednostne naloge in programi

2001

2002

2003

2001-2003

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

9.717
2.250
218
2.359
4.404
151
336

8.965
2.159
204
2.062
4.055
177
307

9.017
2.219
208
2.054
4.079
143
315

27.698
6.628
629
6.474
12.537
471
958

PRESTRUKTURIR. KMETIJSTVA IN RAZVOJ PODEŽELJA
PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA
PRESTRUKTURIRANJE ŽIVELSTVA
RAZVOJ PODEŽELJA
RAZVOJ GOZDARSTVA
RAZVOJ RIBIŠTVA
ZNANJE
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Tabela 4.8: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Prestrukturiranje
kmetijstva in razvoj podeželja za obdobje 2004-2006, v Državnem razvojnem programu 20012006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števil Razvojne prednostne naloge in programi
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

PRESTRUKTURIR KMETIJSTVA IN RAZVOJ PODEŽELJA
PRESTRUKTURIRANJE KMETUSTVA
PRESTRUKTURIRANJE ŽIV1LSTVA
RAZVOJ PODEŽELJA
RAZVOJ GOZDARSTVA
RAZVOJ RIBIŠTVA
ZNANJE

2004

2005

2006

2004-2006

21.479
9.118
3.756
2.677
5.223
279
425

24.655
11.690
4.223
2.756
5.250
290
447

28.365
14.693
4.689
2.841
5.292
346
504

74.499
35.501
12.667
8.274
15.765
915
1.376

Program 1: Prestrukturiranje kmetijstva
Temeljna naloga kmetijske strukturne politike v Sloveniji je dvig učinkovitosti in konkurenčnosti
kmetijstva ter posledično izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev kot nosilcev
proizvodnje. Še vedno slaba, iz preteklosti podedovana zemljiška in agrarna struktura, nizka raven
tehnološke opremljenosti gospodarstev ter slaba organiziranost pridelovalcev zahtevajo hitrejše,
vsebinsko poglobljeno in ciljno usmerjeno ukrepanje države. Kmetijsko strukturno politiko v
Sloveniji v prihodnosti bo potrebno izraziteje usmeriti v povečanje razvojno sposobnih kmetijskih
gospodarstev, v izboljšanje storilnosti in v povečanje tržne naravnanosti pridelave. Za izvedbo
takega prestrukturiranja so na razpolago številni mehanizmi - od investicijskih podpor, zemljiške in
davčne politike do podpor tržnemu organiziranju pridelovalcev in prenosu kmetij na mlajše
generacije.
Program Prestrukturiranje kmetijstva je sestavljen iz naslednjih podprogramov:
(a) Izboljšanje agrarne strukture;
(b) Posodobitev kmetijskih gospodarstev;
(c) Izboljšanje organiziranosti pridelovalcev.

(a) Izboljšanje agrarne strukture
Slaba zemljiška struktura, kot posledica neugodnih naravnih razmer ter neugodna velikostna in
posestna struktura, ki se najbolj izrazito kaže v majhni in razdrobljeni posesti, sta vsekakor dva od
največjih agrarno političnih problemov slovenskega kmetijstva. Medtem ko se neugodna zemljiška
struktura odraža v skromnejši proizvodni sposobnosti kmetijstva, pa se slaba velikostna in
posestna struktura odražata v nižji povprečni intenzivnosti pridelave, nižji globalni produktivnosti
kmetijstva in posledično tudi v nižji stopnji profesionalizacije v kmetijstvu.
Potrebno je spodbuditi prenos lastništva kmetij na mlajše generacije s čimer lahko pomembno
prispevamo k izboljšanju neugodne starostne strukture na kmetijah in dvigu konkurenčnosti
kmetijske dejavnosti. Hkrati pa omilimo učinek neugodnih demografskih gibanj, katerim je
podeželski prostor še posebej podvržen in posredno prispevamo k ohranitvi poseljenosti
podeželskega prostora.
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V okviru podprograma Izboljšanje agrarne strukture bo Slovenija podpirala aktivnosti, ki bodo
prispevale k:
izboljšanju proizvodnih zmogljivosti in večji koncentracije kmetijskih zemljišč z izvajanjem
različnih agrarnih operacij;
izboljšanje notranje kmetijske infrastrukture;
- izboljšanju velikostne strukture kmetij z pospeševanjem trga kmetijskih zemljišč, rento ob
oddaji zemljišč in davčno politiko;
- izboljšanje posestne strukture z ureditvijo hitrejšega prenosa lastništva in upravljanja kmetij na
mlajše, bolj produktivne generacije;
- Izboljšanje socioekonomske strukture kmetij s formiranjem stabilnega sloja poklicnih kmetij.

(b) Posodobitev kmetijskih gospodarstev
Za kmetijstvo v Sloveniji je značilna nizka stopnja splošne tehnološke opremljenosti in proizvodne
specializacije, kar otežuje uvajanje modernih tehnologij in zmanjšuje njegovo konkurenčno
sposobnost na trgu. Za izboljšanje življenjskih, delovnih in proizvodnih pogojev ter izboljšanje
dohodkovnega položaja gospodarsko sposobnih kmetijskih gospodarstev bo potrebno pripraviti
učinkovit sistem z okoljskimi zahtevami usklajenih strukturnih (investicijskih) pomoči.
V okviru tega podprograma bo Slovenija dosegla:
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijske pridelave (znižanje proizvodnih stroškov,
prestrukturiranje, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje);
- prilagajanje na standarde v zvezi z okoljskimi zahtevami, veterinarsko-sanitamimi zahtevami in
etološkimi zahtevami.

(c) Izboljšanje organiziranosti pridelovalcev
Učinkovita organiziranost pridelovalcev je eden od temeljnih dejavnikov za dvig konkurenčnosti in
učinkovitosti kmetijske pridelave. Prednosti združevanja se ne kažejo zgolj v zniževanju stroškov
pridelave, pač pa tudi v njeni racionalnosti in kakovosti.
V okviru podprograma Izboljšanje organiziranosti pridelovalcev si bo Slovenija prizadevala za:
Povečanje proizvodnega organiziranja v kmetijstvu;
Krepitev strokovnega delovanja krovnih zvez in društev na področju kmetijstva.

Program 2: Prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije
Zaradi strateškega pomena živilskopredelovalne industrije predstavlja njeno prestrukturiranje zelo
pomemben dejavnik v procesu pristopa k EU. Slovensko živilskopredelovalno industrijo bremenijo
številne slabosti v primerjavi s konkurenco, s katero se bo srečala po pristopu k EU. Za učinkovito
obvladovanje konkurenčnih pritiskov in doseganje dolgoročne razvojne perspektive so potrebne
obsežne, ciljno usmerjene naložbe, ki jih bo sofinancirala država.
Kot rezultat podrobne analize razvojnih razlik, prednosti in slabosti, ustreznih aktivnosti v okviru
nacionalne politike ter potencialnega obsega pomoči s strani EU, so definirane vsebine in osnovni
cilji podprogramov.
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Program Prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije vsebuje dva podprograma:
(a)
(b)

Podpore živilskopredelovalni industriji pri investicijah v materialna sredstva;
Podpore razvojnim in organizacijskim aktivnostim za izboljšanje
živilskopredelovalne industrije.

konkurenčnosti

(a) Podpore živilskopredelovalni Industriji pri investicijah v materialna sredstva
Podprogram zajema kapitalske podpore naložbam v materialna sredstva (novo tehnološko opremo
ter adaptacijo nepremičnin oz. novogradnje) v živilskopredelovalni industriji, ki bodo omogočile
izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti poslovanja podjetij ter prispevale k izpolnjevanju zahtev
področnega pravnega reda EU. Podpore so namenjene investicijam, ki zagotavljajo izpolnjevanje
veterinarsko-sanitarnih, tehnoloških, kakovostnih in okoljevarstvenih zahtev, vzpostavitev sistemov
nadzora neoporečnosti proizvodnje, modernizacijo proizvodnih in distribucijskih zmogljivosti,
zniževanje proizvodnih stroškov ter učinkovitejše horizontalno in vertikalno povezovanje znotraj
tržne verige.
Poseben pomen je namenjen projektom, ki prispevajo k izboljšanju položaja primarne kmetijske
proizvodnje.
S tem podprogramom si bo Slovenija prizadevala za:
- normativno prilagoditev živilskopredelovalnih obratov zahtevam področnega pravnega reda
EU;
- izboljšanje ekonomskih kazalnikov poslovanja;
- zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje na okolje.

(b) Podpore razvojnim In organizacijskim aktivnostim za izboljšanje konkurenčnosti
živilskopredelovalne industrije
Namen podprograma je zagotavljanje finančne podpore za izboljšanje konkurenčnosti
živilskopredelovalnih podjetij preko različnih razvojnih in organizacijskih aktivnosti ter investicij v
nematerialna sredstva. Finančna pomoč je namenjena projektom, ki spodbujajo razvojne in
raziskovalne aktivnosti v podjetjih in sodelovanje med podjetji na področju razvoja učinkovitejših
tehnoloških postopkov in novih tehnologij in proizvodov ter njihovega uvajanja v proizvodnjo.
Podprogram zajema tudi vzpostavljanje organizacijskih struktur v podjetjih ter vzpostavljanje
sodobnih in učinkovitih modelov trženja in promocije zaradi povečanja izvozne usmerjenosti s
spodbujanjem iskanja novih trgov, s koordinacijo nastopov in oskrbovanja tujih trgov in s podporo
kolektivnim trženjskim in promocijskim aktivnostim na teh trgih. Posebna prioriteta je namenjena
projektom, ki bodo spodbujali učinkovito sodelovanje in povezovanje podjetij ter sodelovanje
institucij na različnih področjih, ravneh in v različnih organizacijskih oblikah. Namen podprograma
je tudi spodbujati razvoj človeških virov skozi izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
Cilji podprograma so:
- spodbujanje aktivnosti RR v podjetjih in sodelovanje z institucijami na tem področju;
- izboljšanje tržne prodornosti in prilagajanje na trgu proizvodov;
- racionalizacija proizvodnega procesa;
povečanje usposobljenosti zaposlenih.
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Program 3: Razvoj podeželja
Skupna značilnost slovenskega podeželja je pomanjkljiva in predvsem premalo raznovrstna
gospodarska infrastruktura ter z njo povezano pomanjkanje kakovostnih delovnih mest. To sta tudi
poglavitna vzroka za zaostajanje podeželskih območij v razvojnem smislu. Poleg razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah - takih ki so povezane s kmetijstvom (predelava, kot tudi drugih
(turizem, obrt) - se vse bolj kaže tudi potreba po uvajanju alternativnih, gospodarsko zanimivih
dejavnosti. Ti ukrepi so namenjeni posebej za podporo diverzifikaciji ekonomskih dejavnosti na
kmetijah, kar bo kmetijam zagotavljalo potreben dodaten dohodek.
Na območjih, ki imajo še vedno probleme z osnovno infrastrukturo, ki je predpogoj za uspešen
razvoj kmetij, bo podpora usmerjena predvsem v izboljšanje le-te. V ta namen so predvideni
posebni ukrepi za izgradnjo in izboljšanje infrastrukture predvsem za namene vodooskrbe ter
deloma tudi cestne infrastrukture.
Program Razvoj podeželja je sestavljen iz naslednjih podprogramov:
(a) Razvoj dopolnilnih dejavnostih in z njimi povezanih delovnih mest na podeželju;
(b) Povezovanje kmetov pri nastajanju nove gospodarske infrastrukture za učinkovitejše trženje
proizvodov;
(c) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, obnova in razvoj vasi ter varstvo in ohranjanje
dediščine na podeželju;
(d) Vsestransko ohranjanje okolja v povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom' in varovanje kulturne
krajine ter ekološko usmerjena reja živali in s tem povezana skrb za ohranitev vodnih virov;
(e) Diverzifikacija kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti za zagotovitev alternativnih dohodkov na
podeželju.

(a) Razvoj dopolnilnih dejavnostih in z njimi povezanih delovnih mest na podeželju
Namen razvoja dopolnilnih dejavnosti je ohranjati obstoječa delovna mesta ter ustvarjati nova na
kmetijah; njihov namen je tudi zagotavljanje višjih dohodkov. Glede na razmere na našem
podeželju lahko rečemo, da je potrebno za določen del kmetij poskrbeti in jim omogočiti, da bi si
ustvarjale pretežen del dohodka iz dopolnilnih dejavnosti.
S tem podprogramom želi Slovenija:
- povečati število kmetij z dopolnilno dejavnostjo;
- povečati delež zaposlenih v dopolnilnih dejavnostih;
- povečati dohodek iz dopolnilnih dejavnosti.

(b) Povezovanje kmetov pri nastajanju nove gospodarske infrastrukture za učinkovitejše
trženje proizvodov
S tem podprogramom želimo spodbuditi delovanje različnih oblik sodelovanja in povezovanja
kmetov v društva, združenja, zveze, proizvodne in predelovalne skupnosti. Na ta način bomo
pripomogli k racionalizaciji predelave in trženja ter učinkovitejši alokaciji delovne sile ter
predelovalnih kapacitet.
S podprogramom želi Slovenija prispevati k:
- ustanavljanju in delovanju združenj proizvajalcev;
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nastajanju in urejanju skupinskih predelovalnih obratov;
podpiranju povezovanja za skupno trženje proizvodov;
povezovanju kmetijske pridelave in predelave z gostinstvom;
izdelavi posebnih turističnih programov s kmetijskimi vsebinami.

(c) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, obnova in razvoj vasi ter varstvo in ohranjanje
dediščine na podeželju
Namen razvoja in izboljšanja podeželske infrastrukture, obnove in razvoja vasi ter varstva in
ohranjanje dediščine na podeželju je ustvariti potrebne pogoje tako za izboljšanje standarda
življenja, kakor za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti na podeželju. Pričakujemo, da se bo na ta
način izboljšala ekonomska, socialna in ekološka situacija na podeželju.
S
-

temi podprogrami želimo zagotoviti:
ohranjanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov in zdravstvenih storitev;
povečanje števila priključkov na javni vodovod in kanalizacijo;
povečanje števila telekomunikacijskih priključkov;
izboljšanje cestne infrastrukture in oskrbe z elektriko;
obnova vasi;
varovati in smiselno vključevati dediščino v razvojne projekte na podeželju.

(d) Vsestransko ohranjanje okolja v povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom in varovanje
kulturne krajine ter biološko usmerjena reja živali In s tem povezana skrb za ohranitev
vodnih virov
Podeželje zaznamuje relativno razpršena poselitev ter slaba komunalna urejenost. 2 razvojem
kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti, ki za svoj razvoj in delovanje terjajo urejeno
infrastrukturo in čisto okolje, se kaže potreba po sistematičnem urejanju tega področja ter
zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. Prav tako je potrebno ob tem omogočiti pogoje za
ohranjanje kulturne krajine, predvsem pa ob tem ohranjati vodne vire.
S temi podprogrami želimo zagotoviti:
- ureditev kanalizacije ter čistilnih naprav na podeželju;
- ureditev sistema odlaganja odpadkov;
- ureditev kapacitet za shranjevanje organskih odpadkov iz kmetijske proizvodnje;
- urediti uporabo biomase.

(e) Diverzifikacija kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti za zagotovitev alternativnih
dohodkov na podeželju
Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev na podeželju je možno le z razvojem kakovostnega trga
dela. Eden osnovnih problemov podeželja je zagotavljanje ustreznih delovnih mest v nekmetijskem
sektorju za tiste člane podeželskih gospodinjstev, ki ne delajo na kmetiji. Poleg oddaljenosti je
problematična tudi kakovost delovnih mest saj je predvsem za dobro kvalificirane kadre na
razpolago le malo zaposlitvenih možnosti.
S temi podprogrami želimo zagotoviti:
- zmanjšanje števila dnevnih migrantov;
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povečanje števila delovnih mest v obrti;
povečanje števila delovnih mest v turizmu;
prenos delovnih mest v javnem sektorju na podeželje;
povečanje števila delovnih mest za visoko in srednje kvalificirane kadre;
povečanje novih ponudb izobraževanja - šolanje za uporabo novih telekomunikacijskih
možnosti.

Program 4: Razvoj gozdarstva
Program Razvoj gozdarstva je sestavljen iz naslednjih podprogramov:
(a) krepitev večnamenske vloge gozdov;
(b) celovito spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdov oziroma trajnostnega, sonaravnega in
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi;
(c) združevanje lastnikov gozdov za doseganje večjih učinkov na področju gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi;
(d) seznanjanje javnosti s pomenom gozdov in gozdarstva.

(a) Krepitev večnamenske vloge gozdov
Velika pozornost pri gospodarjenju z gozdovi je namenjena trajnemu izpolnjevanju vseh funkcij
gozdov in njihovemu čimbolj objektivnemu ovrednotenju. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji
temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Gozdna infrastruktura je pomemben
del gozda za zagotavljanje njegove večnamenske vloge.
S podprogramom želi Slovenija doseči:
- izvajanje obnove, nege in varstva gozdov;
- vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ter povečevanje odprtosti gozdov;
- ohranjanje površine gozdov s posebnim namenom;
- vzdrževanje državnih gozdov, kjer je javna funkcija posebej poudarjena.

(b) Celovito spremljanje stanja In usmerjanje razvoja gozdov oziroma trajnostnega,
sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi
Za zagotavljanje trajnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi ter trajnega in optimalnega
delovanja gozdov kot ekosistema, za usklajevanje javnih in zasebnih interesov v zvezi z gozdovi in
na teh osnovah predvsem za usmerjanje razvoja gozdov je zadolžena javna gozdarska služba.
Zaradi trenutnega pomena gozdov in še bolj zaradi njihovega bodočega pomena za oblikovanje
okolja, bo potrebno zagotoviti take pogoje za delovanje službe, ki bo zagotavljalo še kvalitetnejše
spremljanje stanja in omogočalo še kvalitetnejše usmerjanje razvoja gozdov. Sistem gospodarjenja
in rabe gozdov kot je določen v Sloveniji in tudi narava gozda sama, narekujeta vključevanje
raziskovalnega in izobraževalnega dela. Sonaravni in večnamenski način ravnanja z gozdom
zahteva ustrezno usposobljenega lastnika gozda, gozdnega delavca in strokovnjaka. Za
proučevanje sonaravnosti in razvoja gozda so v Sloveniji določeni gozdovi s posebnim namenomgozdni rezervati.
S podprogramom želimo zagotaviti pogoje za spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdov v
sorazmerju z njihovo večnamensko vlogo.
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(c) Združevanje lastnikov gozdov za doseganje večjih učinkov na področju gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi
Velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti otežuje uresničevanje ciljev zastavljenih v
gospodarjenju z gozdovi in zahteva skupno delo lastnikov gozdov in strokovnjakov. Z
ustanavljanjem interesnih združenj za organizirano izvajanje del v gozdovih, naj bi se bistveno
zmanjšali stroški in povečal ekonomski učinek gospodarjenja z gozdovi. K temu bo prispevalo tudi
izboljševanje pogojev za pridobivanje gozdnih proizvodov in njihovo sofinanciranje iz sredstev
proračuna RS.
S podprogramom želim doseči:
- združevanje lastnikov gozdov za doseganje večjih učinkov na področju gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi;
- izboljšanje pogojev pridobivanja, promocije in trženja gozdnih proizvodov.

(d) Seznanjanje javnosti s pomenom gozdov in gozdarstva
Sistem gospodarjenja in rabe gozdov kot je določen v Sloveniji in tudi narava gozda sama,
narekujeta vključevanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Sonaravni in večnamenski način
ravnanja z gozdom zahteva ustrezno usposobljenega lastnika gozda, gozdnega delavca in
strokovnjaka. Za proučevanje sonaravnosti in razvoja gozda so v Sloveniji določeni gozdovi s
posebnim namenom-gozdni rezervati.
S podprogramom želimo spodbuditi:
- prenos modernih znanstvenih spoznanj iz raziskovanja gozda in procesov v njem in v
gozdarstvu v prakso;
- usposabljanje lastnikov gozdov za razumevanje gozdov in njihovega pomena ter za izvajanje
del v njih;
- seznanjanje javnosti s pomenom gozdov in gozdarstva.

Program 5: Razvoj ribištva
Program Razvoj ribištva je sestavljen iz dveh podprogramov:
(a) Trajnostno upravljanje z naravnimi vin; predvsem z ribolovnimi fondi;
(b) Večja izraba naravnih virov za vzrejo sladkovodnih rib.

(a) Trajnostno upravljanje z naravnimi viri; predvsem z ribolovnimi
Značilnost slovenskega morskega ribištva je še vedno neskladje med ribolovni fondi ter številom
morskih ribičev in ribolovnih sredstev po osamosvojitvi R Slovenije. Zastarelost in dotrajanost
ribolovne flote in predelave rib predstavlja problem pri trajnostnem upravljanju.
S podprogramom želimo doseči:
- obnovitev ribiške flote in njena prilagoditev na ustrezen ribiški uspeh;
- pomoč pri nabavi ustreznih ribiških sredstev;
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-

pomoč pri prestrukturiranju ribičev v druge dejavnosti;
izboljšanje kakovosti v predelavi rib;
povečanje vzrejnih kapacitet v skladu s prostorskimi in naravnimi možnostmi;
povečanje konkurenčne sposobnosti na domačem trgu in izvozu.

(b) Večja izraba naravnih virov za vzrejo sladkovodnih rib
Bogata vodnatost in kakovost voda omogoča nadaljnje povečanje vzreje sladkovodnih rib. Večja
ponudba rib in ribjih izdelkov lahko pozitivno vpliva na obseg porabe, ki je v primerjavi z drugimi
državami še vedno izredno nizka.
Podprogram bo prispeval k:
povečanju vzrejnih zmogljivosti in objektov za predelavo rib v skladu s prostorskimi in
naravnimi možnostmi;
- izboljšanju kakovosti v predelavi rib;
povečanju konkurenčne sposobnosti na domačem trgu.

Program 6: Znanje
Glede na veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja bi bilo poleg stalnega
poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja kmečke populacije možno tudi načrtno organizirati in
izvajati izobraževanje odraslih za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja. Za izvedbo takšnega
programa pa bo potrebno ustrezno medresorsko sodelovanje vseh pristojnih in odgovornih
institucij.
Program Znanje je sestavljen iz naslednjih podprogramov:
(a) povečanje izobrazbene stopnje in poklicne usposobljenosti zaposlenih na kmetijah;
(b) povečanje deleža udeležencev vseživljenjskega učenja oziroma stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja na podeželju;
(c) izvajanje prenosa sodobnih znanstvenih spoznanj in novih tehnologij v prakso in teorijo na
področju kmetijstva oziroma agroživilstva.

(a) Povečanje izobrazbene stopnje in poklicne usposobljenosti zaposlenih na kmetijah
Trenutno stanje izobrazbene ravni in poklicne usposobljenosti zaposlenih na kmetijah je zelo
zaskrbljujoče in predstavlja veliko oviro tako ustreznemu prestrukturiranju našega kmetijstva kakor
tudi celostnemu razvoju podeželja. Po podatkih zadnjega popisa kmečkih gospodarstev kar 84%
lastnikov kmetuje na osnovi lastnih praktičnih izkušenj in le 5,4% jih ima kmetijsko izobrazbo.
Kmetijski poklic velja med mladimi za neperspektivnega in si ga izberejo vedno redkeje, zaradi
česar se v zadnjih letih izredno zmanjšuje vpis v kmetijske šole. Zaradi tega postajata srednje
poklicno in strokovno kmetijsko izobraževanje vedno manj atraktivna za mlade.
S podprogramom želi Slovenija:
- izboljšati materialne pogoje za izvajanje izobraževanja na področju agroživilstva s pripravo
programov posodobitve vseh šolskih posestev, učnih delavnic na srednjih agroživilskih šolah
ter učnih centrov kmetijsko svetovalne službe;
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zagotoviti redno posodabljanje predmetnikov in katalogov znanj v poklicnem in strokovnem
agroživilskem izobraževanju v skladu s tehnološkim napredkom;
uvesti možnosti dvopoklicnega izobraževanja v kmetijskih šolah kot npr.izobraževanje redkih
poklicev;
uvesti možnosti poklicnih kvalifikacij kot specializacije v okviru rednega poklicnega
izobraževanja;
uvajati agroživilske poklicne tečaje s poudarkom na prilagoditvah potrebam odraslih, zlasti
mlajših odraslih;
uvajati višješolsko izobraževanje kot obliko interdisciplinarnega izobraževanja za celostni
razvoj podeželja;
povezovati kmetijsko, gozdarsko in ekološko izobraževanje;
uvajati nove poklicne standarde v skladu s smernicami EU, kot npr. uvedba samostojnega
ekološkega izobraževanja.

(b) Povečanje deleža udeležencev vseživljenjskega učenja oziroma stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja na podeželju
Na področju izpopolnjevanja in usposabljanja odraslih za potrebe kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti je potrebno povečati interes za izvajanje izobraževanja med kmetijskimi šolami,
kmetijsko-gozdarskimi zavodi in ostalimi institucijami.
Odraslim na podeželju se pri zagotavljanju vseživljenjskega učenja je potrebno zagotoviti
spodbude in priložnosti za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja, tako za boljšo funkcionalno usposobljenost kakor tudi za opravljanje številnih dodatnih
dejavnosti z namenom zadovoljevanja vseh drugih, splošnih in specifičnih, potreb prebivalstva na
podeželju.
S podprogramom se bo izvajala:
- izdelava programov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe celostnega
razvoja podeželja, in sicer splošni programi kot npr. »družinska pismenost« in študijski krožki
ter poklicne kvalifikacije za opravljanje dodatnih dejavnosti;
- priprava ustreznih strokovnih in zakonskih podlag za utemeljitev potrebe za pridobivanje
certifikatov znanja za opravljanje dodatnih dejavnosti za potrebe celostnega razvoja podeželja;
- ureditev med-institucionalno sodelovanje pri organizaciji in izvajanju izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe celostnega razvoja podeželja.

(c) Izvajanje prenosa sodobnih znanstvenih spoznanj In novih tehnologij v prakso in teorijo
na področju kmetijstva oziroma agroživilstva
Z namenom prenašanja sodobnih znanstvenih spoznanj v teorijo in prakso je potrebno vzpostaviti
ustrezen prenos znanja. Enako velja tudi za izobraževanje kmetov v okviru aktivnosti kmetijskogozdarske zbornice in ostalih institucij. V okviru podprograma se bo spodbujalo:
- opredelitev potreb po posebnih programih med-institucionalnega sodelovanja na področju
prenosa agroživilske, zlasti kmetijske znanosti v teorijo in prakso;
- izdelavo programov rednega sodelovanja na področju prenosa kmetijske znanosti v teorijo in
prakso za potrebe kmetijske svetovalne službe;
- posodabljanje obstoječih učno-izobraževalnih centrov za prenašanje sodobnih znanstvenih
spoznanj in tehnologij v kmetijsko prakso in obratno.
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4.2.5. Razvojna prednostna naloga: Krepitev skladnega regionalnega razvoja
4.2.5.1. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
Prednosti;
- V Sloveniji so poleg glavnega mesta zadovoljivo razviti tudi drugi regionalni centri, kar regijam
omogoča boljše povezovanje in decentralizira odločanje na vseh ravneh družbe.
- Slovenija je pri regionalnem načrtovanju začela z načrtovanjem od spodaj navzgor, kar regijam
omogoča vključevanje njihovih programov v državne programe.
- V Sloveniji ni izrazito nerazvitih regij in vse regije imajo možnosti oziroma priložnosti za lasten
razvoj.
- Slovenija je kulturno, versko, nazorsko in drugače raznolika, kar regijam ponuja veliko
možnosti za drugačne pristope k razvoju in omogoča nastope gospodarstva v tržnih nišah, ki
zahtevajo posebnosti.
- Slovenija ima zaradi svoje geografske lokacije možnost dobrih povezav z evropskimi razvojnimi
centri (Milano, Dunaj, Munchen, Zagreb).
- Slovenci so izredno dojemljivi za drugačnost, druge jezike, in kulture, ki Slovencem omogočajo
osebno rast in splošen razvoj.
- Povezovanje med ljudmi je v precejšnji meri regionalno (lokalno) pogojeno, kar olajšuje
povezovanje (netvvorking) in možnosti za skupne nastope na trgih.
- Slovenci imamo razvit občutek regionalne pripadnosti ter občutek za varovanje svoje kulture in
svojega jezika.
Slabosti;
- Nedokončan proces oblikovanja lokalne samouprave, obstoječa prevelika centralizacija
pristojnosti na državni ravni ob odsotnosti pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave.
- Nedokončana dekoncentracija državne uprave.
Regionalno razvojno načrtovanje je še v fazi uvajanja.
- Zastarela železniška in nedokončana avtocestna mreža otežuje gospodarsko sodelovanje med
regijami, znotraj regij pa zmanjšuje mobilnost delovne sile.
- V nekaterih regijah se reakcija ljudi na družbene in gospodarske spremembe izraža v odkritem
nezadovoljstvu ter nasprotovanju in nepripravljenosti na nadaljne reforme in potrebne
prilagoditve novim okoliščinam.
- V Sloveniji nasplošno, posebej pa v nekaterih območjih, je podjetniška kultura še slabo razvita,
iz obrtniškega načina razmišljanja bo potrebno razviti podjetniško miselnost na vseh ravneh
družbe.
- Izobraževalni programi v Sloveniji niso prilagojeni regionalnim potrebam in so na sploh slabo
usmerjeni v podjetništvo.
- Razvoj in izvajanje kulture je preveč usmerjeno na Ljubljano in nekatera druga mestna
središča.
- V razvojno šibkejših območjih oz. v redkeje poseljenih območjih se zaradi prehoda na tržno
gospodarstvo kulturne institucije zelo težko ohranjajo, tako da se glavnina kulturne ponudbe,
ustvarjalnosti in izobraževanja vse bolj koncentrira v centrih.
- Informiranje lokalnega in regionalnega značaja je nezadostno razvito, kar zmanjšuje občutek
pripadnosti.
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Priložnosti;
Reformiran sistem spodbujanja regionalnega razvoja predstavlja dobro osnovo za spodbutitev
endogenih razvojnih potencialov regij ter pritegne produktivno gospodarsko aktivnost tudi v
odročnejša območja.
Razvitost cestnega in informacijskega križa bo olajšalo medregionalno sodelovanje in
prispevalo k hitrejšemu razvoju tako Republike Slovenije kot celote, kakor tudi njenih regij.
- Obstoječa specializacija regij lahko pomeni dobro podlago za krepitev konkurenčne
sposobnosti regij, razvoj grozdov in skupne nastope na tujih trgih.
- Odpiranje novih izobraževalnih središč v skladu z regionalnimi prioritetami bo izboljšalo obseg
in strukturo človeških virov regijah ter olajšalo transfer znanja iz centra in tujine.
- Slovenija meji na razvite regije EU, kar pod pogojem dobre medsebojne infrastrukturne
povezanosti ponuja dobre možnosti za krepitev medsebojnih odnosov in dvig življenskega
standarda.
- Vzpostavitev sodelovanja z izseljenci je priložnost za družbeni in gospodarski razvoj države in
posameznih regij.
- Učinkovite in z družbeno-ekonomskim okoljem povezane regionalne institucionalne strukture
lahko ključno prispevaju k novemu razvojnemu zagonu ter povezovanju razvojnih interesov.
- Naravne oziroma interesne regije (povodja, naravni parki,..), lahko pomenijo dodatno priložnost
za povezovanje regij in skupne nastope na trgih.
- Razpršenost kulturne infrastrukture in institucij po načelu policentrizma lahko pripomore k
razvoju ustvarjalnosti, boljše izobraženosti, podjetništva, kulturna industrija pa ustvarja tudi
nova delovna mesta.
Nevarnosti;
- Nadaljne razvojno zaostajanje NUTS 2 Preostala Slovenia bi ob nadaljevanju dosedanjih
trendov začelo zavirati razvoj Slovenije kot celote in bi prispevalo h krepitvi medsebojnih
družbenih trenj.
Neurejena prometna in informacijska infrastruktura lahko povzroči zaostajanje težje dostopnih
regij.
- Nadzor na delovanjem regionalnih razvojnih institucij mora biti učinkovit, saj v nasprotnem
primeru lahko pride do zmanjšanja učinkov regionalne politike, povečanih stroškov ter
nevarnosti 'rent-seeking' obnašanja.
- Slaba vključenost gospodarstva in družbenih dejavnosti v regionalno načrtovanje lahko
povzroči razhajanje vizij in strategij sektorjev, ter posledično zmanjša konkurenčnost celotne
regije.
- Nadaljnja drobitev občin lahko zmanjša oz. celo izniči učinke regionalne politike.
- Pretirana koncentracija družbeno-ekonomskega razvoja v centru lahko prispeva k siromašenju
slovenske identitete v odročnejših območjih.

4.2.5.2. Osrednji cilji
Temeljni strateški cilj krepitve skladnega regionalnega razvoja je doseganje visokega življenjskega
standarda in kakovosti življenja prebivalcev vseh slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju
prijaznega gospodarstva, z gospodarsko krepitvijo in dobro prometno povezavo regionalnih središč
drugega reda ter z dvigom kategorije najpomembnejših slovenskih središč ter s pritegnitvijo in
križanjem glavnih evropskih prometnih smeri.
Razvojne težnje, problemi in splošna spoznanja o razvojnih možnostih prihodnjega razvoja znotraj
gospodarskih, kulturnih, prostorskih in mednarodnih pogojev narekujejo Sloveniji celovit in
uravnotežen prostorski razvoj, ki ob reševanju številnih omenjenih neugodnih prostorskih razmerij
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in nakopičenih problemov ter nezaželenih procesov, prispeva k doseganju policentričnega razvoja
poselitve, oblikovanju novih odnosov med urbanim in podeželskim prostorom, učinkovitosti,
intermodalnosti in dostopnosti infrastruktumega omrežja in kakovosti razvoja, varstva naravnih in
razvoja kulturnih vrednot ter učinkovitem upravljanju z naravnimi viri in zaščiti pred naravnimi
nesrečami.
#
Ob tem želi Slovenija zagotoviti doseganje sledečih splošnih ciljev:
- trajnosten, harmoničen in uravnotežen prostorski razvoj, ki omogoča zaustavitev naraščanja
razlik v gospodarski, socialni, okoljski, kulturni, zdravstveni razvitosti in v razvojnih priložnostih
na celotnem ozemlju;
- policentričen razvoj poselitve, ki oblikuje kakovostne odnose med urbanim in podeželskim
prostorom;
- preprečevanje nastajanja novih območij z razvojnimi problemi;
- enakomerno dostopnost do dobrin skupnega pomena in do znanja s poudarkom na
učinkovitosti in intermodalnosti sodobne infrastrukture.
Programi v okviru te razvojne prednostne naloge se bodo v veliki meri izvajali na problemskih
območjih, ki se praviloma nahajajo v regiji SKTE-2 Preostala Slovenija. Tako bo uresničen sklep
Državnega zbora RS ob sprejemu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je
Vlado RS zavezal, da v okviru razvojnih načrtov posveti potrebno pozornost tistemu delu države, ki
zaostaja v razvoju. Za povezavo razvoja mest in podeželja bomo uporabili integrirani pristop.
4.2.5.3. Programi in aktivnosti razvojne prednostne naloge
Uresničitev ciljev razvojne prednostne naloge bo zagotovljena z izvajanjem naslednjih programov:
1. Integralni program razvoja mest in podeželja;
2. Razvoj kulture in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot dejavnik razvojnega
zaposlovanja na regionalni ravni;
3. Program razvoja regionalne infrastrukture;
4. Spodbujanje gospodarskega razvoja narodnostnih manjšin in etničnih skupnosti.
Ti programi bodo dopolnili in okrepili učinek preostalih štirih sektorskih razvojnih prednostnih nalog,
ki bodo izvedene v okviru Državnega razvojnega programa do leta 2006.
Tabela 4.9: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Krepitev
skladnega regionalnega razvoja za obdobje 2001-2003, v Državnem razvojnem programu
2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001
SKUPAJ JAVNI IN ZASEBNI IZDATKI
Števii Razvojne prednostne naloge In programi
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

KREPITEV SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
INTERALNI PROGRAM RAZVOJA MEST IN PODEŽELJA
RAZVOJ KULTURE IN OHR. NARAVNE IN KULT. DEDIŠČINE
RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE
SPODB.GOSP.RAZV. NAR.MANJ. IN ETNIČNIH. SKUPNOSTI
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2001

2002

2003

2001-2003

12.9-46
4.518
2.530
5.308
590

12.839
4.705
2512
5.308
314

12.864
4.696
2.498
5.308
362

38.649
13.919
7.540
15.925
1.266
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Tabela 4.10: Finančna opredelitev programov razvojne prednostne naloge Krepitev
skladnega regionalnega razvoja za obdobje 2004-2006, v Državnem razvojnem programu
2001-2006; Ciljni razvojni scenarij
v milijonih SIT, stalne cene 2001

SKUPAJ JAVNI LN ZASEBNI IZDATKI

Št c vi Razvojne prednostne naloge in programi
S.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

KREPITEV SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
INTERALNI PROGRAM RAZVOJA MEST IN PODEŽELJA
RAZVOJ KULTURE IN OIIR. NARAVNE IN KULT. DEDIŠČINE
RAZVOJ REGIONALNE INFRASTRUKTURE
SPODB.GOSP.RAZV. NAR.MANJ. IN ETNIČNIH SKUPNOSTI

2004

2005

2006

2004-2006

21.727
8.047
3.969
8.838
873

23.877
8.706
4.492
9.645
1.033

27.108
9.857
5.181
10.985
1.084

72.711
26.610
13.642
29.469
2.990

Program 1: Integralni program razvoja mest in podeželja
Program je usmerjen v zagotavljanje usmerjenega in prostorsko celovitega načrtovanja in
oblikovanja mest, urbanih naselij in podeželskih območij. S tem programom želi Slovenija ohranjati
identiteto vseh teh območij in sicer v tesni povezavi z vzpostavljanjem učinkovitega
infrastrukturnega sistema (komunala, energetika, javni potniški promet), skrbi za okolje,
kvalitetnega upravljanja z dediščino in naravnimi viri, predvsem pa je potrebno poiskati
komplementarne aktivnosti, ki bodo pospešile sodelovanje med urbanimi in perifernimi centri.
Integralni program razvoja mest in podeželja obsega naslednje podprograme.
(a) Program razvoja javnega prometa;
(b) Prenova in regeneracija mestnih središč ter degradiranih urbanih območij;

(a) Program razvoja javnega prometa
Razvoj javnega potniškega prometa (tirnega in avtobusnega) je skupnega pomena tako za občine
v regiji kot za najpomembnejša urbana središča (Ljubljana, Maribor, Koper). Izdelati je potrebno
študije izvedljivosti posameznih projektov in preučiti možne oblike financiranja investicij v
infrastrukturo' javnega prometa. Preučiti je potrebno vse možne izboljšave na obstoječem
mestnem, primestnem in regionalnem avtobusnem prometu, vlogo tega segmenta javne ponudbe
ter preučitev možnosti prehoda na železniški sistem (Ljubljana) oz. različne kombinacije
avtobusnega in tirnega javnega sistema, pri tem pa upoštevati tudi cilj zmanjševanja prometne
obremenitve okolja z emisijami plinov in hrupa. Razvoj javnega prometa v regiji je naloga, ki
presega pristojnosti in možnosti posamezne občine oz. mestne občine.

(b) Prenova in regeneracija mestnih središč ter degradiranih urbanih območij
Prenova starih mestnih jeder je potrebna v tistih urbanih okoljih, kjer je nujna reurbanizacija in
revitalizacija, ki omogočata sodobno rabo prostora in vnašanje novih med seboj kompatibilnih in
dopolnjujočih se dejavnosti. Cilj je zagotoviti lepši in privlačnejši videz mest, ki bo spodbudil razvoj
turizma in zagotavljal privlačnost mestnih središč tako za bivanje kot poslovne, trgovske, obrtne ter
kulturne in izobraževalne dejavnosti. Prav tako so po svoji sestavi, obsegu in strukturni legi
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degradirana urbana območja neprecenljivega pomena kot razvojna območja regij in mest in jih je
mogoče gospodarno pripraviti in preurediti za poljubno novo rabo. Zagotoviti bo treba pripravo
usklajenih načrtov in postopkov, ki bodo rezultat predhodno usklajenih programov in zahtev
različnih dejavnikov. Poskrbeti bo potrebno tudi za izboljšanje bivalnega okolja z zmanjševanjem
obremenitev okolja, ki se kažejo predvsem v povečani industrializaciji in prometu.
Program 2: Razvoj kulture in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot dejavnik
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni
S prehodom v tržno gospodarstvo se je veliko število kulturnih centrov (kulturni domovi,
kinematografi, gledališča, muzeji, razstavni prostori, knjižnice, uredništva lokalne in regionalne
periodike, založbe..) znašlo pod velikimi pritiski. To še posebej velja za ustanove v razvojno
šibkejših ter redko poseljenih, depopulacijskih območjih, kjer je obstoj kulturnega podjetništva
zaradi nesorazmerja med zaslužkom od eksploatacije kulturne ustvarjalnosti in vložkom v nastanek
ali nakup relativno skromnejši. Posledice so zapiranje kulturnih institucij izven centra države in
komercializacija ter siromašenje vsebin, ki se še ponujajo na teh področjih. V letu 1986 je bilo v
Sloveniji npr. registriranih 175 kinematografskih kinodvoran s 257 zaposlenimi, v letu 1999 pa le še
85 s 140 zaposlenimi.
Slovensko nacionalno ozemlje predstavlja pomemben razvojni potencial predvsem zaradi
strateške lege v srednji Evropi, naravne ohranjenosti, pestrosti, kulturne in regionalne raznolikosti
ter biotske raznovrstnosti. V smislu tradicionalnega Humboldtovega načela o sorazvoju naravne in
kulturne dediščine Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja med cilje uvršča tudi varovanje in
razvoj naravne in kulturne dediščine. Ohranjena biotska pestrost zagotavlja višjo kakovost življenja
posameznika in številnim dejavnostim nudi vire za razvoj. Slovenija bo ohranjanje biotske pestrosti
zagotavljala v okviru sodelovanja z drugimi dejavnostmi skupnega interesa na celotnem ozemlju in
še posebej na zavarovanih območjih - parkih. Varovanje in razvoj naravne dediščine je izhodišče
za pridobivanje državnih regionalnih spodbud tistim projektom, ki bodo najbolje izkoristili razvojne
prednosti zavarovanih območij. Glede na že danes omejene možnosti razvoja teh območij bodo
parki na podlagi ocene razvojnega potenciala (gospodarskega, socialnega in okoljskega) postali
eden od projektov regionalnega razvoja in središče združevanja sredstev oziroma območja
posebne nacionalne skrbi.
Cilji:
- vzpodbujanje izobraževalnih projektov na področjih s posebnimi razvojnimi problemi,
- vzpostavitev večnamenskih centrov v objektih kulturne dediščine,
- razglasitev predvidenih območij varovanja narave,
- razvoj podjetništva v kulturi (cultural management/economics),
- podpiranje profiliranih in kakovostnih slovenskih in mednarodnih festivalov,
- posebna skrb bo posvečena ogroženim socialnim skupinam, predvsem mladim, ki se ukvarjajo
s kulturnimi dejavnostmi,
- ustvarjanje kvalificiranih delovnih mest za področje varovanja narave, ohranjanja kulturne
dediščine, razvoja kulture in kulturnega podjetništva na obmejnih in drugih področjih.
Program obsega naslednje podprograme:
(a) Razvoj večnamenskih regionalnih centrov;
(b) Vzdrževanje in upravljanje kulturne dediščine na območjih s posebnimi razvojnimi problemi;
(c) Podjetništvo v kultun;
(d) Sonaravni razvoj in vzpostavljanje varovanih območij narave.
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(a) Razvoj večnamenskih regionalnih centrov
Podprogram bo spodbujal ustvarjanje okoliščin za nenehno učenje s preoblikovanjem in
odpiranjem šolske in kulturne infrastrukture potrebam ekonomsko-socialnega in kulturnega okolja v
manjših urbanih središčih in na podeželju.
Podprogram je namenjen izgradnji predvsem pa obnovi kulturnih institucij na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi oz. depopulacijskih območjih. Institucije, ki pogosto predstavljajo tudi nosilca
ustvarjalnega "millieuxa" v lokalnem oz. regionalnem okolju so kulturni domovi, knjižnice,
gledališke dvorane, kinematografi, muzeji, razstavni prostori ipd. Podpora redni dejavnosti in
programom v kulturnih institucijah zmanjšuje tudi možnosti pretirane komercializacije dejavnosti oz.
zagotavlja bogatejšo in raznovrstnejšo kulturno ponudbo (npr. predstave, knjižnice, filmi višje
umetniške vrednosti ipd).
Razvoj in posodobitev izobraževalne in kulturne infrastrukture (v javni in zasebni ponudbi) bosta
usmerjena v zagotavljanje možnosti učenja in razvoja vsakemu posamezniku čim bliže domu in,
kjer primerno, s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije (zagotavljanje sodobne
računalniške opremljenosti in medmrežne povezave vzgojno-izobraževalnih, knjižnic, muzejev in
drugih institucij na področju izobraževanja in kulture, regionalnih/lokalnih podporno-razvojnih
institucij). Podprogram bo namenil posebno pozornost zagotavljanju učenju prijazne
regionalne/lokalne infrastrukture in okolja, potrebam posebej ranljivih družbenih skupin in ljudi s
posebnimi potrebami ter enakim možnostim za kakovostno življenje in družbeno udejstvovanje
mladih.

(b) Vzdrževanje in upravljanje kulturne dediščine na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi
Proces razvoja varovanih območij v Sloveniji je tesno povezan z revitalizacijo in razvojem kulturne
dediščine na teh območjih. V okviru tako imenovanega »Zakona o kulturnem tolarju« Slovenija
izvaja program revitalizacije pomembnejših kulturno-zgodovinskih spomenikov. Še posebej v
območjih s posebnimi razvojnimi problemi želi Slovenija z revitalizacijo in upravljanjem objektov
kulturne dediščine prispevati k dopolnitvi mreže kulturne infrastrukture, ki bo izvajalcem dajala
sodobne možnosti uprizarjanja in izvajanja programov - posebno pozornost pa nameniti razvoju
kulturnih centrov za mlade, ki bodo v njih našli prostor za svoje izražanje.
(c) Podjetništvo v kulturi
Podprogram bo težil k vključevanju podjetnikov v proces zagotavljanja bogatega kulturnega okolja.
To pomeni podporo sodelovanju med podjetniki in ustvarjalci (gledališke skupine, razstave),
spodbujanje podjetnikov pri soinvestiranju v kulturne ustanove (knjižnice, muzeji, razstave), pri
samostojnem prevzemanju distribucije kvalitetnih in nekomercialnih ustvarjalnih del (distribucija
filmov z višjo umetniško vrednostjo) in pri investiranju v izobraževanje s področja kulture (dodatni
pouk, krožki, delavnice, predavanja, zasebne šole ipd). Spodbujalo se bo tudi dejavnosti izdajanja
lokalnih časopisov, revij, periodike in elektronskih publikacij na razvojno šibkejših območjih, saj to
zagotavlja uresničevanje pravice državljanov RS in manjšin do javne obveščenosti in obveščanja,
vzpostavitev kulture javnega dialoga, za vzpodbujanje ustvarjalnosti na področju medijev in za
ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete.
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(d) Sonaravni razvoj in vzpostavljenje varovanih območij narave
Triglavski narodni park še naprej ostaja naš edini narodni park. Obstoječima dvema regijskima
parkoma Kozjanskemu parku in Škocjanskim jamam bi se v prihodnjih letih pridružilo šest novih
regijskih parkov in to na območju Kočevske in ob zgornjem toku Kolpe, Snežnika in Notranjske,
Pohorja, Krasa, Trnovskega gozda, Kamniško - Savinjskih Alp in Mure. 40 obstoječim krajinskim
parkom se bodo v naslednjih letih pridružili krajinski parki Dragonja, Ljubljansko barje in trideželni
krajinski park Goričko.

Program 3: Razvoj regionalne infrastrukture
Program je sestavljen iz dveh podprogramov:
(a) Razvoj regionalne komunalne infrastrukture;
(b) Razvoj lokalne prometne infrastrukture.

(a) Razvoj regionalne komunalne infrastrukture
Neizgrajena infrastruktura, še posebej na območjih s posebnimi razvojnimi problemi še vedno
predstavlja razvojno oviro, zato se bodo sofinancirale investicije v lokalno vodooskrbno
infrastrukturo in manjše čistilne naprave oziroma kanalizacijske sisteme.
Na področju oskrbe s pitno vodo in čiščenja odpadnih voda bo program usmerjen v izgradnjo
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter manjših čistilnih naprav v majhnih mestih in vaseh.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo celovito reševali problematiko oskrbe s pitno vodo in čiščenja
odpadnih voda ter investicije na okoljsko občutljivih območjih ter območjih varstva naravnih
vrednot.

(b) Razvoj lokalne prometne infrastrukture
Mreža lokalnih cest je vitalnega pomena za dostop do večjih urbanih centrov, letališč in pristanišč v
državi. Tovrstna vlaganja so velikega pomena za lokalna podjetja, kmetijstvo, gozdarstvo in
turizem poleg tega pa ima tudi pomembno socialno in družbeno vlogo. Lokalne ceste v urbanih
območjih so pomembne za bodoči razvoj mest. Spodbuja se tudi izgradnjo lokalnih kolesarskih
stez, gibanju prijaznih površin in javnega prometa. Prednost pri izbiri bodo imeli infrastrukturni
projekti, ki se večinsko izvajajo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.

Program 4: Spodbujanje gospodarskega razvoja narodnostnih manjšin
skupnosti

in etničnih

Obalno območje ob slovensko-italijanski meji, na katerem živijo pripadniki avtohtone italijanske
narodne skupnosti, je eno od gospodarsko najrazvitejših območij v Sloveniji, medtem ko je
gospodarska razvitost območja, na katerem živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne
skupnosti, diametralno nasprotna. Narodnostno mešano območje ob slovensko-madžarski meji je
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gospodarsko izrazito nerazvito, demografsko ogroženo agrarno območje z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti.
Romi v Sloveniji so v primerjavi z drugimi Srednje- in Vzhodno-evropskimi državami dobro
integrirani. Vendar pa bo Slovenija za nadaljnji razvoj njihove avtentične kulture podprla njihovo
gospodarsko infrastrukturo.
V okviru programa bo Spodbujanje gospodarskega razvoja narodnostnih skupnosti bo Slovenija
izvajala dva podprograma, in sicer:
(a) Gospodarska osnova za narodnostne skupnosti;
(b) Gospodarska osnova za Rome.

(a) Gospodarska osnova za narodnostne skupnosti
V obdobju od leta 2001 do leta 2006 bo celovit razvoj narodnostno mešanega območja postal
pomembna naloga države in lokalnih skupnosti. Država bo prevzela večje finančno breme vlaganj
v komunalno in gospodarsko infrastrukturo na narodnostno mešanem območju kot doslej ter
finančno vzpodbujala strateška partnerstva in tuja vlaganja na narodnostno mešano območje. Še
bolj kot doslej bo potrebno vzpodbujati podjetniško iniciativo ter invencije in inovacije na
narodnostno mešanem območju - poiskati in izobraziti podjetnike, jim zagotoviti kvalitetno
intelektualno gospodarsko infrastrukturo in začetni kapital. Nujno bo potrebno motivirati in tudi z
dodatnimi državnimi sredstvi spodbujati izobraževanje in usposabljanje na narodnostno mešanem
območju živečega prebivalstva.
Narodnostno mešano območje potrebuje permanentne državne spodbude za razvoj razvojnoraziskovalnih dejavnosti na območju. Namenska sredstva za to so zagotovljena. Pri pospeševanju
gospodarskega razvoja avtohtonih narodnih skupnosti je in bo potrebno upoštevati posebnosti v
gospodarski razvitosti obeh območij, na katerih živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti.

(b) Gospodarska osnova za Rome
V Sloveniji obstajata dve področji koncentracije Romov, in sicer Dolenjska in Pomurje. Ti dve regiji
spadata med območja s posebnimi razvojnimi problemi. Podprogram bo omogočil podporo
ekonomski in socialni infrastrukturi na teh območjih, pri čemer bodo zagotovljeni pogoji tudi za
kakovostnejši kulturni razvoj romske skupnosti.
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5. Poglavje: Izvajanje in nadzor
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5.1. Pristopno obdobje 2001-2003

5.1.1. Izhodišče
V pristopnem obdobju prejema Slovenija pomoč EU predvsem v okviru programa PHARE. V
obdobju od 1997 dalje je Slovenija postopoma ustanovila potrebne institucije za učinkovito
izvajanje programov PHARE, ISPA in SAPARD ter zagotovila pogoje za njihovo delovanje. S
pripravo Državnega razvojnega programa Slovenija zagotavlja programsko osnovo za črpanje
sredstev pred-pristopnega programa Phare za investicije na področju ekonomske in socialne
kohezije v obdobju 2001-2003 in v obdobju po vstopu iz strukturnih skladov, ki jih bo Slovenija kot
polnopravna članica lahko črpala za spodbujanje skladnega razvoja (2004-2006). Hkrati pa se v
pred-pristopnem obdobju s finančno podporo Phare vzpostavlja ustanove za vodenje, izvajanje,
spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov, ki bodo sofinancirani iz strukturnih skladov.
Slovenija je 16.7.1999 sprejela Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. I. RS št.
60/99), ki je določil nosilce regionalne politike v Sloveniji. Zakon je skladen z pravnim redom
Evropske unije na področju strukturne politike in izhaja iz določil Uredbe Evropske Komisije št.
1260/1999. Po sprejetju Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sta ključni ustanovi
regionalne strukturne politike na državni ravni Svet za strukturno politiko in Agencija RS za
regionalni razvoj (ARR). Nosilci strukturne politike so predvsem ministrstva, ki dodeljujejo razvojne
spodbude.
Slovenija razvija učinkovito in usklajeno delovanje ministrstev in v okviru pristojnih resorjev oblikuje
oziroma preoblikuje ter usposablja potrebno upravno in implementacijsko strukturo za izvajanje
strukturne politike. Na regionalni ravni po načelu partnerstva z lokalnimi skupnostmi in drugimi
razvojnimi dejavniki postopoma razvija sistem upravljanja regionalne politike, v okviru statističnih
regij (SKTE-3). Na nacionalni ravni ter na nivoju SKTE-2 pa bo strukturna politika izvajana preko
ene upravljavske in ene plačilne agencije.
Za oblikovanje institucionalne strukture je pomemben tudi Zakon o javnih financah (Ur. I. RS, št.793758/1999, št. 124-5204/2000, št. 79-4108/2001), ki je sistemski zakon na področju javnega
financiranja. Zakon uvaja enoten postopek načrtovanja, izvajanja in kontrole programov,
financiranih iz domačih in tujih virov, ter večletno proračunsko programiranje.

5.1.2. Pravni okvir v pristopnem obdobju
Do vključitve Slovenije v EU, to je v pristopni fazi (2001-2003), se bo pristopna pomoč izvajala po
pravilih veljavne pravne ureditve in temu ustrezni izvajalski strukturi, ki je v Sloveniji usposobljena
in določena.
Pravno podlago za pridobivanje pomoči EU v okviru pristopnih instrumentov pomoči predstavljajo:
- Uredba sveta 622/98 - Partnerstvo za pristop25
- Uredba sveta 1266/99 - Koordinacija
25

Council Regulation No. 622/98 for the Accesslon Partnership.
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Uredba
Uredba
Uredba
Uredba
Uredba

sveta 3906/89 - Phare27
komisije 2760/98 - Phare CBC28
sveta 1267/99 - ISPA29
sveta 1268/99 - SAPARD30
komisije 2222/2000 - SAPARD31

Na strani Slovenije predstavljajo temeljni pravni okvir:
•
•

•
•
•
(
•
•

•

Okvirni sporazum med Vlado RS in Evropsko Komisijo o uresničevanju ukrepov o finančnem,
tehničnem in drugih oblikah (Ur.l. RS-MP 17/93-5693, 3-1/99-7/99),
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. 71-2546/94 s spremembami),
Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade RS za evropske zadeve (Ur.l. 843929/97),
Evropski sporazum o pridružitvi,
podpisani letni finančni memorandumi,
memorandum o ustanovitvi Nacionalnega sklada sklenjen med Evropsko Komisijo in Službo
Vlade RS za evropske zadeve,
memorandum o ustanovitvi Centralne finančne in pogodbene enote sklenjen med Evropsko
Komisijo in Službo Vlade RS za evropske zadeve,
Uredbi Vlade RS o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih agencij za uporabo finančnih
sredstev EU (Ur. I. RS, št. 107/99) ter o pogojih za delovanje Agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (Ur. I. RS, št. 78/2000) s spremljajočimi dokumenti, smernicami in navodili.
Zakona o ratifikaciji večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih Skupnosti in
Vlado Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 61/01, Mednarodne pogodbe št. 19).

Za pridobitev pomoči v okviru vseh treh instrumentov je potrebno zagotoviti izpolnjevanje
minimalnih kriterijev in pogojev vezanih za izvajanje predlaganih programov in projektov, vključno z
zagotavljanjem finančnega nadzora ter zagotavljati dosledno spoštovanje zavez, ki jih je Slovenija
v procesu vključevanja dala (Državni program RS za prevzem pravnega reda EU, pregledi
usklajenosti zakonodaje, pogajalska izhodišča).
i
5.1.3. Programski okvir
Programsko izhodišče za vse tri inštrumente predstavlja Partnerstvo za pristop, naloge opredeljene
v Državnem programu za prevzem pravnega reda EU in pogajalskih izhodiščih ter ugotovitve
Rednega poročila o napredku, pa tudi Skupni programski dokumenti za čez-mejno sodelovanje.

26

Council Regulation No. 1266/99 on co-ordinating afd to the applicant countries in the framework of the pre-accession
strategy and amending Regulation (EEC) No. 3906/89.
Council Regulation No. 3906/89 on economlc aid to certain countries of central and eastern Europe amended by
Regulation No 753/96.
Commission Regulation No. 2760/98 concerning the implementation of a programme for cross-border co-operation in
the framework of the PHARE programme.
® Council Regulation No. 1267/99 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession.
Council Regulation No. 1268/99 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural
development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period.
Commission Regulation No. 2222/2000 laying down financial rules for the application of Council Regulation No.
1268/1999 (glej opombo 30).
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Evropski komisiji je tekom leta 2000 Služba Vlade RS za evropske zadeve posredovala dopolnjeni
strategiji ISPA za okolje in transport, ki jih le le-ta razdelila med države članice in člane ISPA
upravnega odbora. Komisija je 27.10.2000 s sklepom k uredbi 1268/99 odobrila program razvoja
podeželja SAPARD 2000-2006. S sklepom Vlade RS z 10.8.2000 je bilo naloženo Ministrstvu za
gospodarstvo, da pripravi Državni razvojni program 2001-2006, kot strateško podlago za črpanje
pomoči Phare na področju ekonomske in socialne kohezije in programov čez-mejnega
sodelovanja.
Vlada RS je oktobra 2001 sprejela Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta
2006, kot osnovo za izpeljavo Nacionalne politike zaposlovanja.

5.1.4. Institucionalni okvir
V okviru priprav za pristop k EU se v zadnjih nekaj letih v Sloveniji uvaja decentralizirani sistem
izvajanja (DIS) programov. Phare Poročilo o napredku (2000) ugotavlja, da smo v obdobju od 1997
do 1999 ustanovili potrebne institucije za učinkovito izvajanje programov PHARE, ter zagotovili
pogoje za njihovo delovanje. Na podlagi komunikeja Komisije "Phare 2000 review" pa so začrtane
osnovne smernice za prehod z upravljanja z instrumenti pristopne pomoči na pravila Strukturnih
skladov. Uvedba popolne decentralizacije upravljanja bo možna z letom 2002, v kolikor bodo
izpolnjeni' pogoji iz "koordinacijske uredbe" 1266/9932. V kolikor bo na voljo ustrezna strateška
podlaga, bo programiranje Phare lahko prešlo na večletno programiranje.
Republika Slovenija je postopno vzpostavila naslednjo strukturo ustanov:
•

Imenovala je Nacionalnega koordinatorja pomoči (National Aid Coordinator - NAC), ki je
odgovoren za načrtovanje in izvajanje programov pomoči ter nadzor porabe sredstev v državi
prejemnici pomoči. Nacionalni koordinator pomoči za Slovenijo je minister, pristojen za
evropske zadeve. Nacionalno koordinacijo v njegovem imenu izvaja Sektor za tujo pomoč
Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (Odlok o organizaciji SVEZ).

•

Ustanovila je Nacionalni sklad (National Fund - NF), ki upravlja z dodeljenimi sredstvi.
Nacionalni sklad je torej osrednji finančni organ, preko katerega se finančna sredstva EU
usmerjajo v partnersko državo. Memorandum o soglasju k ustanovitvi Nacionalnega sklada je
bil podpisan dne 23.12.1998. Nacionalni sklad je v Sloveniji, zaradi zagotavljanja
komplementarnosti s proračunskimi sredstvi in v izogib podvajanju struktur, ustanovljen znotraj
Ministrstva za finance. Za sklad je odgovoren nacionalni odredbodajalec, ki je državni sekretar
za proračun (National Authorising Officer - NAO). Nacionalni sklad je opravljal predvsem
naloge vezane na pred-pristopni instrument PHARE, decembra 2000 pa je Slovenija podpisala
dodatni memorandum o soglasju s katerim je področje delovanja Nacionalnega sklada
razširjeno še na področje programa ISPA.

• Ustanovila Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), kot organ v sestavi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. AKTRP je ustanovljena za naloge izvajanja in
plačevanja predpristopnega programa SAPARD (SAPARD agencija).
•

Nacionalni sklad je 11.09.2001 podelil nacionalno akreditacijo Agenciji za kmetijske trge in
razvoj podeželja za izvajanje Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj

32

Council Regulation No. 1266/99 on co-ordinating aid to the applicant countries in the framevvork of the pre-accession
strategy and amending Regulation (EEC) No. 3906/89.
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podeželja -SAPARD. Pregled skladnosti postopkov s strani revizorjev Evropske komisije je bil
izveden v dneh od 24. do 28. septembra 2001 in na podlagi njihovega pozitivnega mnenja je
Evropska komisija dne 19.11.2001 sprejela sklep o potrditvi akreditacije s strani Evropske
komisije in ga objavila v Uradnem listu EU dne 24.11.2001.
•

Ustanovila Centralno finančno in pogodbeno enoto (CFPE; Central Finance and Contract Unit CFCU) znotraj ministrstva za finance, ki ima vlogo izvajalske agencije. Memorandum o
soglasju k ustanovitvi Centralno finančne in pogodbene enote je bil podpisan dne 18.02.1997.
Naloga CFPE je izvajanje razpisov in sklepanje pogodb z izvajalci, medtem ko je odgovornost
za izbor projektov in njihovo spremljanje znotraj resornih ministrstev oz. končnih uporabnikov
pomoči PHARE. CFPE ima sklenjene finančne pogodbe z Nacionalnim skladom in imenovane
programske odredbodajalce. CFPE od oktobra 2001 vrši tudi vlogo izvajalske agencije za
ISPA.

•

Republika Slovenija bo, skladno z zahtevami po popolni decentralizaciji programov pomoči EDIS33 in 12. členom koordinacijske uredbe 1266/99 o izpolnjevanju minimalnih meril in
pogojev postopno vzpostavila Izvajalske agencije (Implementing Agency - IA), ki bodo
delovale pod pristojnostjo nacionalnega odredbodajalca in bodo odgovorne za izbiro izvajalcev
projektov torej izvajanje javnih naročil, sklepanje pogodb ter vodenje naložbenih podpornih
programov. Skladno s pričakovanji DG Regio, bo Slovenija najprej pristopila k popolni
decentralizaciji programa ISPA, in sicer v letu 2001/2002. Za ta namen je Nacionalni ISPA
koordinator marca 2001 DG Regio predal VVorking Document on EDIS za Slovenijo, ki je
podlaga za nadaljnje delovne razgovore med Slovenijo in Komisijo in ki naj bi privedli k uvedbi
EDIS za ISPA.

•

Trenutno vsebinsko izvajanje programov PHARE poteka preko izvajalskih teles v resornih
ministrstvih, finančno upravljanje sredstev programa PHARE pa poteka centralizirano preko
Centralne finančne in pogodbene enote v Ministrstvu za finance.

5.1.5. Spremljanje, vrednotenje in nadzor
Skladno z Memorandumom o ustanovitvi nacionalnega sklada in pravili povečane decentralizacije
izvajanja programov EU pomoči je Vlada RS januarja 2001 na predlog SVEZ -nacionalnega
koordinatorja pomoči imenovala slovenski del Skupnega nadzornega odbora (SNO) in sprejela
poslovnik delovanja Skupnega nadzornega odbora in nadzornih pododborov Phare. Spremljanje in
vrednotenje vseh treh pristopnih instrumentov pomoči Skupni nadzorni odbor vrši preko šestih
Skupnih Nadzornih pododborov za program Phare34 in preko pripadajočih ISPA in SAPARD
Nadzornih odborov.
Pravila delovanja vseh treh nadzornih teles so bila sprejeta na Vladi Republike Slovenije (za
SAPARD, Ur. list RS, št. 24-1477/2001; za ISPA, Sklep Vlade RS z dne 18.10.2001; za Skupni
nadzorni odbor, Sklep Vlade RS z dne 25.1.2001).
Skladno z načeli spremljanja in vrednotenja projektov, neodvisna institucija - konzorcij EMS, za
potrebe Komisije izvaja redno spremljanje in ocenjevanje programov. Ugotovitve ECMS so
obravnavane na zasedanju Skupnega nadzornega odbora in bodo nadomestila sedanje ocene
konzorcija OMAS.
33
Commission
34

Working document on EDIS for ISPA and Phare
1 kmetijstvo in ribištvo, 2 notranji trg, 3 promet, okolje, alergija, 4 gospodarske in finančne zadeve, 5 ekonomska in socialna
kohezija, 6 pravosodje in notranje zadeve
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5.2. Vodenje, upravljanje in nadzor po pristopu Slovenije k EU

5.2.1. Izhodišče
Med nastajanjem osnutka DRP so bile določene ključne institucije za upravljanje, izvajanje,
spremljanje, nadzorovanje in vrednotenje Državnega razvojnega programa 2001-2006 po vstopu
Slovenije v EU. Pravni okvir za upravljavsko strukturo predstavlja Uredba Evropske komisije št.
1260/199935. Skladno s pogajalskimi izhodišči za področje regionalnega razvoja in strukturnih
skladov, bo administrativna ureditev v Sloveniji temeljila na racionalni in centralni ureditvi kot edini
logični glede na sedanjo državno ureditev in število prebivalstva ter kratko programsko obdobje. To
pomeni, da se bo Slovenija pogajala z Evropsko komisijo o Enotnem programskem dokumentu,
katerega osnova je Državni razvojni program. To pomeni, da bo izvajanje strukturne politike
prevzela ena centralna institucija upravljanja za strukturne sklade v okviru Ministrstva za
gospodarstvo, terena plačilna institucija v okviru Ministrstva za finance.

Celotna upravljavska struktura Državnega razvojnega programa za izvajanje strukturne politike v
Republiki Sloveniji je:
•
•
•
•
•

Organ upravljanja (Managing Authority)
Usklajevalni svet (Monitoring Committee)
Vodilna ministrstva (Intermediate Bodies)
Programski sveti
Plačilni organ (Paying Authority)

Ministrstvo za gospodarstvo bo na osnovi Uredb Evropske komisije št. 1264/1999 in št. 1265/1999
odgovorno tudi za koordinacijo pri posredovanju predlogov pripravljenih vlog projektov Evropski
komisiji ter za koordinacijo pri pripravi in za posredovanje Evropski komisiji letnega poročila o
aktivnostih, povezanih s Kohezijskim skladom. Za programske in operativne naloge pri
implementaciji Kohezijskega sklada sta odgovorna Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za
promet.

Upravljalska struktura Državnega razvojnega programa za področje kohezijske politike Republike
Slovenije je:
•
•
•

35

Organ upravljanja (Managing Authority)
Odgovorni ministrstvi (Implementing Bodies)
Plačilni organ (Paying Authority)

Vse navedbe v poglavju 5 se nanašajo na Uredbo Evropske komisije št. 1260/1999 z dne 21.6.1999.
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5.2.2. Organ upravljanja
Organ upravljanja za področje strukturne politike EU je Ministrstvo za gospodarstvo. Organ
upravljanja je v skladu s 34. členom odgovoren za učinkovito in pravilno upravljanje ter ustreznost
implementacijske strukture. Odgovorna oseba je Minister za gospodarstvo.
Naloge Organa upravljanja za področje strukturne politike so:
• da predstavlja interese Slovenije glede problematike strukturnih skladov;
• da zagotavlja enotno uporabo skupnih določil EU glede strukturnih skladov v Sloveniji, še
posebej glede državnih pomoči, javnih naročil, okolja in obveščanja;
• da zagotavlja delovanje Usklajevalnega sveta;
• da ustvarja in pospešuje sodelovanje s socialnimi partnerji;
• da predloži Usklajevalnemu svetu programsko dopolnilo in njegove spremembe;
• da zagotavlja ustrezno kontrolo vseh institucij, vključenih v izvajanje programa po načelih
skrbnega finančnega upravljanja;
• da organizira vmesno presojo v sodelovanju s Komisijo;
• da pripravlja osnutek Državnega razvojnega programa;
• da tvori osrednje mesto, kjer se zbirajo literatura, informacije ter drugi dokumenti, vezani na
delovanje strukturnih skladov ter izdaja promocijski in statistični material;
• da zagotavlja stalno obveščanje javnosti o izvajanju politike strukturnih skladov sklada v
Sloveniji vsem institucijam, ki sodelujejo v procesu;
• da zbira ter pripravlja finančne in druge podatke o izvajanju programov;
• da pripravlja osnutek letnega poročila;
• da svetuje pri pripravi vlog.
Ministrstvo za gospodarstvo je organiziralo potrebno strukturo in kadre v okviru notranjih
organizacijskih enot ministrstva.
Slovenija bo na osnovi uredbe Evropske komisije, ki je v pripravi in, ki predpisuje natančnejša
pravila implementacije uredbe št. 1164/94 glede upravljanja in kontrole pomoči iz Kohezijskega
sklada ter postopkov za izvajanje finančnih korekcij pri tej pomoči, razmejila pristojnosti med
Ministrstvom za gospodarstvo ter Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za promet.
Naloge Organa upravljanja za področje kohezijske politike so:
• da zagotavlja koordinacijo pri posredovanju pripravljenih vlog projektov Evropski komisiji;
• da zagotavlja koordinacijo pri posredovanju letnega poročila Evropski komisiji.
5.2.3. Usklajevalni svet
Ustanovljen je bil Usklajevalni svet, ki je zadolžen za nadzor priprave in izvajanja DRP. Članstvo v
Usklajevalnem svetu upošteva načelo partnerstva. Predseduje mu državni sekretar za regionalni
razvoj, njegov namestnik je direktor ARR kot nosilec priprave osnutka DRP. Usklajevalni svet
razpravlja in pripravlja mnenje o delovni inačici DRP v fazah priprave.
Po vstopu Slovenije v EU bo za izvajanje in nadzor odgovoren Usklajevalni svet, ki ima naslednje
pristojnosti:
• odloča o programskem dopolnilu;
• potrjuje kriterije za izbor projektov;
• spremlja izvajanje programa;
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•
•
•

potrjuje redno predhodno presojo in skrbi za izvedbo vmesne presoje;
potrjuje letno poročilo;
nadzoruje izvajanje tehnične pomoči.

Na podlagi sklepa Sveta za strukturno politiko z dne 23.2.2001 je Usklajevalni svet DR P sestavljen
iz naslednjih predstavnikov:
Ministrstev in Vladnih služb:
- Državni sekretar MG, pristojen za regionalno politiko kot predsedujoči,
- Direktor agencije RS za regionalni razvoj kot namestnik predsedujočega,
- Državni sekretar na MF, pristojen za proračun,
- Državni sekretar na MOP, pristojen za evropske zadeve,
- Državni sekretar na MDDSZ, pristojen za zaposlovanje, izobraževanje in prestrukturiranje,
- Državni sekretar na MKGP, pristojen za kmetijstvo,
- Državni sekretar na MG, pristojen za razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
- Državni sekretar na MP, pristojen za mednarodne odnose in prometno politiko,
- Državni sekretar na MID,
- Državni sekretar na MŠZŠ, pristojen za področje višjega in visokega šolstva,
- Državni sekretar na MZ, pristojen za organizacijo zdravstvenega sistema,
- Namestnik direktorja SVEZ, pristojen za tujo pomoč,
- Direktor UMAR, pristojen za ekonomsko politiko;
Delodajalcev, in sicer po en predstavnik:
- Gospodarske zbornice Slovenije,
- Obrtne zbornice Slovenije,
- Gozdarska in kmetijska zbornica Slovenije;
- Združenja delodajalcev Slovenije,
- Združenja delodajalcev Slovenije in obrtnih dejavnosti;
Delojemalcev, in sicer po en predstavnik:
- KNSS,
- PERGAM,
- ZSS,
- Konfederacije sindikatov '90 Slovenije;
Štirje predstavniki nevladnih organizacij, ki jih je predlagal Slovenski center za nevladne
organizacije, in sicer po en predstavnik za področje:
- varstva okolja,
- zagotavljanja enakosti med spoloma,
- zaposlovanja in
- socialnega vključevanja v družbo.
Trije predstavniki lokalnih razvojnih partnerstev.
Dva predstavnika lokalne ravni (občin).

5.2.4. Vodilna ministrstva
Za pripravo in izvajanje posameznih prednostnih nalog DRP so pristojna vodilna ministrstva in
njihovi organi kot posredniška telesa, ki so tudi sicer odgovorni za področje, ki ga razvojna
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prednostna naloga pokriva. Delegiranje nalog izhaja iz Zakona o delovnem področju ministrstev ter
Zakona o javnih financah.
Vlada RS bo z uredbo določila vprašanje organiziranja upravljalnega in plačilnga organa ter
vodilnih ministrstev. Sestavni del uredbe bodo tudi navodila glede organiziranja sistemov za
upravljanje in nadzor, ki bodo zagotavljala urejeno finančno poslovanje strukturnih skladov skladno
s splošno priznanimi načeli in standardi, potrebnimi za zagotavljanje točnosti, pravilnosti in
upravičenosti zahtevkov do pomoči, ki jih daje EU in v skladu z določili Uredbe Evropske Komisije
Št. 438/2001.
Za vsak organ bodo določene:
-

pristojnosti, ki so jim dodeljene;
razdelitev pristojnosti med njihovimi službami ali znotraj njih ter med upravljalnim in plačilnim
organom, če te pripadajo istemu organu;
postopke v zvezi s prejemanjem, preverjanjem in potrjevanjem zahtevkov za vračilo izdatkov
kakor tudi z odobritvijo, izvajanjem in knjiženjem izplačil koristnikom;
določbe v zvezi s preverjanjem sistemov za upravljanje in nadzor.

Za posamezni sklad bodo odgovorna naslednja ministrstva:
za Evropski socialni sklad bo odgovorno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
za Evropski sklad za kmetijstvo (EAGGF) bo odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
za Evropski ribiški sklad (FIFG) bo odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- za ERDF bo odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo.
Naloge vodilnega ministrstva kot posredniškega telesa so:
- da pripravlja navodila za implementacijo;
- da zagotovi ustrezen sistem za izpeljavo projektov;
- da pripravlja študije in analize, vključno s »cost-benefit« presojo;
• da pripravlja razpisno in pogodbeno dokumentacijo;
- da sprejema in ocenjuje prispele vloge;
- da odloča o projektih ter pripravlja in podpisuje pogodbe;
- da zagotavlja spoštovanje načela sofinanciranja;
- da zagotavlja spoštovanje načela skrbnega finančnega upravljanja;
- da preverja, ali so stroški končnega uporabnika upravičeni glede na sprejeta pravila;
- da obvešča Organ upravljanja o ugotovljenih nepravilnostih in ukrepih za odpravo napak.
- da zbirajo literaturo, informacije ter druge dokumente, vezani na delovanje posameznega
sklada;
- da zagotavlja stalno obveščanje javnosti o izvajanju politike posameznega sklada;
- da svetuje pri pripravi vlog za področje posameznega sklada;
- da ustvarja in pospešuje sodelovanje s socialnimi partneiji.
Naloga vodilnega ministrstva je, da zagotavlja revizijsko sled v skladu s 7(2). členom Uredbe
438/2001, in sicer usklajevanje skupnih zneskov, potrjenih pri Komisiji, z evidencami posameznih
izdatkov in njihovimi dokazili, ki se hranijo na različnih administrativnih ravneh in pri končnih
koristnikih in, če ti niso končni prejemniki pomoči, pri organih ali podjetjih, ki izvajajo operacije, ter
nadzor dodeljevanja in prenose razpoložljivih sredstev.
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5.2.5. Programski sveti
Da bi spodbudili sodelovanje in partnerstvo pri izvajanju programov, bodo na predlog
Usklajevalnega sveta ustanovljeni Programski sveti. Programski sveti so lahko ustanovljeni glede
na razvojne prednostne naloge, podprograme, geografske enote ali za različna skupna
horizontalna vprašanja (npr. za obveščanje javnosti). Sestava članstva v Programskih svetih bo
odvisna od cilja njihovega dela. Programski sveti so odgovorni Usklajevalnemu svetu.

5.2.6. Plačilni organ
Plačila iz sredstev pred-pristopnih instrumentov potekajo preko Nacionalnega sklada (NS) v sklopu
Ministrstva za finance, kar je v skladu z Zakonom o javnih financah. Po pristopu Slovenije v EU
bodo plačila potekala preko ene plačilne agencije za strukturne sklade v okviru Ministrstva za
finance. Vloga vodilnih ministrstev kot izvajalcev nalog v okviru posameznih skladov, je
opredeljena v okviru postopkov izvajanja proračuna in pomeni delegiranje posameznih nalog
plačilne agencije za posamezno razvojno prednostno nalogo oziroma pripadajoči evropski sklad.
Tudi za potrebe kohezijskega sklada bodo plačila potekala preko plačilne agencije v okviru
Ministrstva za finance.
Naloge plačilne institucije po vstopu Slovenije v EU bodo:
- da pripravlja in predloži Evropski komisiji letno napoved finančnih potreb;
- da predloži zahtevke za predplačila;
- da upravlja s sredstvi, ki jih prejme od Evropske komisije v skladu s pravili, ki veljajo za EU in
državni proračun;
- da zagotavlja hiter prenos sredstev do končnih uporabnikov;
- da zagotavlja ustrezen evidenčni sistem za potrebe finančne kontrole;
- da zagotavlja korekcije in povračila neupravičeno izvedenih plačil;
- da Komisiji predloži vmesne zahtevke za povračilo že izvedenih plačil in pripravi končni
zahtevek za poplačilo stroškov;
- da potrjuje in zagotavlja, da so vmesni in končni zahtevki za plačilo Evropski komisiji točni in
pravilni, da je zagotovljeno spoštovanje načela učinkovitega upravljanja s sredstvi;
- da zagotavlja potrebne finančne podatke Organu upravljanja za potrebe poročanja;
- da pripravlja revizijske načrte.
Za potrebe finančnega upravljanja bo razvit poseben računalniški sistem, ki bo omogočal
računalniško izmenjavo podatkov med organom upravljanja, plačilno agencijo in posredniškimi
telesi. Protokol o vsebini računalniških zapisov v sistemu bo omogočal tudi izmenjavo datotek s
Komisijo ter pri tem upošteval zahtevane varnostne in časovne standarde.

5.2.7. Spremljanje in ocenjevanje
V skladu s 37. členom bo evropska strukturna pomoč predmet predhodne presoje (Ex-ante
evaluation), vmesne presoje (Mid-term evaluation) ter naknadne presoje (Ex-post evaluation).
V okviru priprave DRP se izvaja tudi Predhodna ocena DRP. V ta namen je bila ustanovljena
skupina za predhodno presojo. Ocena se izvaja s strani nevladne neodvisne institucije, v našem
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primeru je to Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane. Izvajalca je izbrala Ožja projektna
skupina v okviru priprave DRP. Predhodna ocena DRP je prikazana v poglavju 7.3., Dodatek III.
Z zbiranjem ponudb je ARR za izvajanje Celovite presoje vplivov na okolje zadolžila nevladno in
neprofitno organizacijo Regional Environmental Center (REC) iz Ljubljane. REC je pripravil
recenzijo DRP s stališča trajnostnega razvoja. Celovita presoja vplivov na okolje je povzeta v
poglavju 7.2., Dodatek II.
V skladu z 42. členom bi morala Slovenija pripraviti v sodelovanju z Evropsko komisijo vmesno
presojo. Zaradi kratkega programskega obdobja 2004-2006, ko bo Slovenija postala članica EU in
začela črpati sredstva strukturnih skladov je ta naloga neobvezna. Naknadna presoja bo v skladu s
43. členom pripravljena s strani Komisije v sodelovanju z organom upravljanja.
Ministrstvo za gospodarstvo kot organ upravljanja ima že razvit informacijski sistem, ki omogoča
zbiranje podatkov na vseh ravneh in presekih izvajanja podprogramov za potrebe izvajanja
spremljanja ter pripravo presoj.

5.3. Finančni nadzor
Vse donacije iz EU bodo glede nadzora obravnavane enako kot domače proračunsko financiranje.
Kot take bodo predmet pregledov Računskega sodišča ter proračunske inšpekcije Ministrstva za
finance. Z internimi predpisi teh organov bosta zagotovljena konsistentnost pregledov ter način
poročanja.
Znotraj vodilnih ministrstev bodo finančni nadzor izvajali oddelki za notranjo revizijo, ki so
neodvisni. Oddelek za notranjo revizijo znotraj vodilnega ministrstva bo odgovoren tudi za 5odstotni pregled vseh izvedenih plačil ter posebne preglede v primerih opozorjenih nepravilnosti.
Poročila bodo posredovana Organu upravljanja, ki jih bo predložil Komisiji skupaj z ukrepi za
odpravo nepravilnosti.
Proračunska inšpekcija Ministrstva za finance bo odgovorna za poročila k vlogi za dokončno
plačilo, določenem v členu 38(1 )(f) Uredbe. Proračunska inšpekcija je neodvisna institucija ter
opravlja kontrolo skladno z mednarodno sprejetimi standardi za preverjanje.

5.4. Tehnična pomoč
V pred-pristopnem obdobju se tehnična pomoč usmerja pretežno k vzpostavljanju ustanov za
vodenje, upravljanje, spremljanje in nadzor. Že v pred-pristopni fazi pa se tehnična pomoč
preusmerja k strukturnim skladom. Prednostne naloge vodenja in izvajanja Državnega razvojnega
programa morajo biti identične z nalogami, ki jih, poleg splošnih aktov o organizaciji in delovanju
vlade ter ministrstev predpisuje Uredba Evropske komisije (Commission Regulation (EC)) št.
438/2001. Ta uredba podaja natančna pravila za izvajanje sistema upravljanja in nadzora
strukturne pomoči, kot je zapisan v Uredbi (Council Regulation) št. 1260/1999. Tako je pomembno,
da se tudi v obdobju članstva Slovenije v Evropski uniji nadaljuje s podporo izgradnje sistema
upravljanja s strukturnimi skladi ter potemtakem z izvajanjem izobraževanj ustanov na nacionalni in
regionalni ravni.
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Uredba navaja ukrepe, s katerimi se zagotavlja pravilna uporaba strukturnih skladov, v skladu z
učinkovitim finančnim upravljanjem. Vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora, ki bo zagotavljal
učinkovito finančno upravljanje, je zagotovljeno samo preko ustreznega in delujočega sistema
povezav med plačilno institucijo, Organom upravljanja, vodilnimi ministrstvi ter končnimi
uporabniki. Usmerjanje tehnične pomoči v vzpostavljanje učinkovitega sistema upravljanja in
nadzora je še posebej potrebno ravno v obdobju pred pristopom Slovenije v EU.
V pristopnem obdobju je posebna pozornost pri uporabi tehnične pomoči namenjena nalogam in
ukrepom, ki pomagajo pri:
(a) Pripravi sistemov upravljanja in izvajanja sistema strukturnih skladov v okviru različnih institucij
in ureditvi medsebojnih razmerij,
(b) Izmenjavah izkušenj in informacij o strukturnih skladih med partnerji, končnimi uporabniki in
javnostjo,
(c) Namestitvi, uporabi in med-sistemski povezavi računalniškega informacijskega sistema za
upravljanje, spremljanje in ocenjevanje,
(d) Izboljšanju metod ocenjevanja in izmenjava informacij okrog postopkov in prakse na tem
področju.
Zato je Slovenija v okviru pospešenega programiranja pomoči Phare za leto 2002, namenjeni
institucionalni krepitvi, zaprosila Evropsko komisijo za pomoč pri:
1.
2.
3.
4.

vzpostavitvi
vzpostavitvi
vzpostavitvi
vzpostavitvi

sistema
sistema
sistema
sistema

za
za
za
za

izvajanje
izvajanje
izvajanje
izvajanje

strukturne politike organa upravljanja;
plačilne institucije;
programa ERDF;
programa ESF.

Pomoč za vzpostavitev sistema izvajanja programa EAGGF in FIFG je že zagotovljena v
obstoječih programih SAPARD in delno predvidena za leto 2003. Pomoč za vzpostavitev sistema
izvajanja kohezijskega sklada bo glede na sedanje dogovore s Komisijo zagotovljena v okviru
programa ISPA.
Ključnega pomena za uspešno nadaljnjo institucionalno krepitev na tem področju pa je zagotovitev
pomoči tudi Organu upravljanja in plačilni instituciji ter nadaljevanje začrtanih programov na
področju finančnega nadzora. Vsi predlogi si bili evidentirani in predlagani s strani Slovenije, da se
jih podpre v sklopu »tvvinning pot« za leto 2002.
V
-

pristopnem obdobju bo tehnična pomoč usmerjena predvsem v:
presojo,
sistem spremljanja (informacijska podpora),
informiranje in javnost,
finančni nadzor.

5.5. Državne pomoči
Slovenija bo skupaj z načrtovanjem DRP pripravila tudi izvajanje politike državnih pomoči preko
sledečih shem:
- sheme, ki določajo pomoči za raziskovanje in razvoj, mala in srednje velika podjetja,
zaposlovanje in usposabljanje;
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-

probleme prestrukturiranja podjetij bo izvajala selekcionarno, v odvisnosti od vplivov
posameznih podjetij na regionalni razvoj;
okoljske probleme v podjetjih se bo reševalo z različnimi horizontalnimi pomočmi.

Slovenija bo uporabljala tudi regionalne sheme ter v nekaterih posebnih primerih sektorske
pomoči, predvsem na področju usnjarske in tekstilne industrije.
Komisija za nadzor državnih pomoči v Sloveniji ima pregled vseh veljavnih shem v državi in bo
predložila Komisiji skladno s členom 88(3) sporazuma vse ukrepe, ki dodeljujejo, zamenjujejo ali
podaljšujejo državno pomoč.
Slovenija bo skupaj z načrtovanjem DRP zagotovila tudi izvajanje politike državnih pomoči v skladu
z mednarodno sprejetimi obveznostmi in zakonodajo na področju nadzora državnih pomoči.
Sistem nadzora državnih pomoči zajema:
- predhodni nadzor t.j. nadzor nad dodeljevanjem novih državnih pomoči
- naknadni nadzor t.j. nadzor nad uporabo in učinki že dodeljenih pomoči in
evidenco o državnih pomočeh, ki vključuje tudi pripravo letnega poročila o državnih pomočeh.
Do vključitve Slovenije v EU se bo nadzor izvajal po pravilih veljavne pravne ureditve in ustrezni
izvajalski strukturi, ki je v Sloveniji usposobljena in določena. Nadzor nad državnimi pomočmi
izvaja Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi. Za učinkovit predhodni nadzor je v skladu z
Zakonom o nadzoru državnih pomoči (Ur. I. RS 1/2000), potrebno vsako pomoč priglasiti Komisiji
za nadzor nad državnimi pomočmi, ki po opredeljenem postopku oceni združljivost državne pomoči
z določbami zakona. Pri tem Komisija najprej ugotavlja ali je priglašeni ukrep državna pomoč ali
ne. V nadaljnjem postopku pa odloči o dovoljenosti oziroma nedovoljenosti predlaganega ukrepa.
Za izvajanje naknadnega nadzora so dajalci pomoči Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi
dolžni letno poročati o ugotovljenih ekonomskih učinkih dodeljenih državnih pomoči na podlagi
ustreznih kazalcev.
Na podlagi vzpostavljene evidence o državnih pomočeh po prejemnikih, ki temelji na podatkih, ki
jih posredujejo dajalci državnih pomoči, Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi pripravi letno
poročilo o državnih pomočeh. Letno poročilo obsega podatke za tekoče, preteklo in predpreteklo
leto in je strukturirano po višini, namenih in instrumentih pomoči.
Po pristopu Slovenije k EU bo izvajanje nadzora državnih pomoči na novo definirano. V
prehodnem obdobju bo Slovenija postopoma seznanjala EU Komisijo s politiko državnih pomoči v
Sloveniji in hkrati zagotavljala kontinuiteto med obdobjem pred pristopom in po pristopu Slovenije k
EU.
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6. Poglavje: Dodatnost in zbirne finančne tabele
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Vlada RS je ob sprejemu SGRS zadolžila pripravljalce DRP in Predpristopnega ekonomskega
programe (dalje PEP), da zagotovijo potrebno konsistentnost dokumentov s SGRS in Predlogom
državnega proračuna 2002. Posledica takšnega konsistentnega pristopa, ki je ena od zahtev EU
do držav kandidatk za članstvo, so izredno restriktivne makroekonomske predpostavke PEP, DRP
in proračunskega memoranduma. Usmeritev PEP v stabilno ekonomijo, brez debalansov v plačilni
bilanci in javnih financah ter zahteve po hitrem znižanju stopnje inflacije na evropsko primerljivo
raven pomenijo izjemno redkost domačih javnofinančnioh virov, ki jih Slovenija lahko nameni za
svoj razvoj. Obratno je državni proračun (načrt razvojnih programov proračuna) moral upoštevati
načelo dodatnosti virov EU zaradi katerega ni bilo mogoče nadomeščati domačih javnofinančnih
virov DRP z viri iz EU.
Kljub odločitvi, da se v povprečju zadrži realna raven domačih javnofinančnih virov DRP pa z
vključitvijo dodatnih virov evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada v povprečni višini
3% slovenskega BDP letno ne bo prišlo do bistvenega povečanja razvojnih izdatkov v Sloveniji. V
preteklih letih je bila relativno visoka investicijska aktivnost v Sloveniji namreč v veliki meri
financirana z zadolževanjem. Takšnega trenda ni bilo mogoče projecirati v prihodnost, še posebej
ne, ker gre v veliki meri za zadolževanje javnega sektorja (na domačem in tujem trgu). Doseganje
ciljev PEP torej zahteva spremembo virov financiranja investicij v Sloveniji. Zmanjšanje kreditnih
virov je mogoče doseči le ob močni podpori razvojnih skladov EU. SGRS, PEP in DRP kažejo, da
je brez te podpore nemogoče zadržati sedanjo raven bruto investicij v Sloveniji in spremeniti
strukturo proračuna v korist razvojnih izdatkov.
Izračuni DRP so ena od podlag za pogajalsko stališče Slovenije, ki pričakuje odlog vplačil
Republike Slovenije v proračun EU, na strani prilivov iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada
v obdobju 2004-2006 pa enakopraven položaj (per capita alokacijo sredstev) z državami članicami
na podobni stopnji gospodarskega razvoja (Portugalska, Grčija), kot so ga le-te imele v času
pogajanj za finančno perspektivo 2000-2006. Slovenija tudi pričakuje, da na izračun njene
upravičenosti do sredstev strukturnih skladov ne bo vplival statistični učinek razširitve EU (t.j.
znižanje povprečnega BDP EU zaradi nižje razvitosti novih članic). DRP računa s predstavljenim
scenarijem enakopravne obravnave novih članic in pričakuje povprečno alokacijo sredstev
strukturne pomoči Sloveniji v višini 3% BDP (2,5% v letu 2004, 3% v letu 2005 in 3,5% v letu
2006). To je za četrtino manj od zgornje možne meje bruto prilivov (4% BDP) kot jo je opredelila
Agenda 2000.
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Tabela 6.1: Prikaz sofinanciranja DRP s strani EU virov; obdobje 2004-2006, v milijonih
EURO, stalne cene 1999
Vsi odhodki Sofinanciranj
EU viri; delež v BDP (letno povprečje)
DRP (javni
e
DRP
s
domači, EU
Kohezijski
Skupaj
Strukturni
strani EU
programski sklopi
ter zasebni
skladi
sklad
viri in krediti)
Skupaj DRP
2189
3.0
2.0
1.0
7700
(100%)
(100%)
1. Spodbujanje podjetniškega
1206
398
0.6
0.6
sektorja in konkurenčnosti
(15.7%)
(18,2%)
2. Znanje, razvoj človeških virov v
1302
490
0.7
0.7
in zaposlovanja
(16.9%)
(22.4%)
3. Ekonomska infrastruktura in
4523
932
0.3
1.3
1.0
kakovost bivanja
(58.7%)
(42.6%)
4. Prestrukturiranje kmetijstva in
326
147
0.2
0.2
razvoj podeželja
(4.2%)
(6.7%)
5. Krepitev skladnega regionalnega
318
201
0.3
0.3
razvoja
(4.2%)
(9.2%)
6. Tehnična pomoč
26
22
0.0
0.0
0.0
(0.3%)
(1.0%)
Opomba: Stopnja sofinanciranja je izračunana kot delež EU virov v celotnih Javnih virih (EU in domačih). Gre za
upravičenja (appreciations).
Krediti in zasebno financiranje v ta izračun niso vključeni.
V nadaljevanju je prikazana tabela dodatnosti, ki dokazuje, da Slovenija v obdobju 2004-2006 ne
namerava zmanjšati domačih javnofinančnih virov na račun pričakovanih virov iz EU. Obseg
domačih javnofinančnih virov ostaja na realno enaki ravni kot v obdobju 2001-2003. EU viri so
omogočili povečanje realnega obsega programov (različno po posameznih programih) in
zmanjšanje zadolževanja podjetij in države za razvojne namene. Navedeno je podrobneje
obravnavano v Predpristopnem ekonomskem programu, kjer je ta usmeritev ena ključnih za
doseganje konvergenčnih kriterijev EU (nizka inflacija, stabilen tečaj SIT). Tabeli dodatnosti sledijo
zbirne tabele DRP v stalnih cenah 2001, ki prikazujejo realni obseg in strukturo DRP v celoti in po
posameznih virih financiranja v obdobju 2001-2006.
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Načrti priprave
Uvod
Priprava Državnega razvojnega programa se je v bistvu začela takoj po sprejetju
Predhodnega državnega razvojnega programa (dalje PDRP) dne 18. novembra 1999 s strani
Vlade Republike Slovenije. Potem, ko je Vlada RS takoj po sprejemu dokumenta
posredovala PDRP Evropski komisiji, se je hkrati zavezala, da bo Državni razvojni program
za obdobje do leta 2006 pripravila do konca junija 201. Spomladi 2000 so potem s strani
služb Evropske komisije prispele tudi neuradne vsebinske in tehnične pripombe na
dokument.
Organizacija dela
Priprava DRP je predstavljala obsežen proces, ki vključuje elemente horizontalnega in
vertikalnega povezovanja na ravni državne uprave, regionalnih dejavnikov, socialnih
partnerjev in predstavnikov civilne družbe. Pripravljalec je zato moral upoštevati tako danosti
na ravni regionalne strukturne politike v Sloveniji, kot tudi procese prehoda v pogoje in
zahteve polnopravnega članstva in strukturne politike v EU. Ključne ustanove in delovne
skupine so opisane v nadaljevanju.

Agencija RS za regionalni razvoj (ARR) ter Projektna skupina ARR (PS)
ARR
Na podlagi 8. odstavka 16. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 60/99) je minister za ekonomske odnose in razvoj izdal Pravilnik o sestavi,
organizaciji in nalogah Agencije RS za regionalni razvoj. V skladu s 4. členom tega Pravilnika
je ARR osrednja državna institucija za koordinacijo strukturne politike v Republiki Sloveniji in
z mednarodnimi institucijami na tem področju odgovorna tudi za pripravo, spremljanje in
vrednotenje Strategije regionalnega razvoja in Državnega razvojnega programa RS. 6. člen
Pravilnika določa organizacijo ARR po sektorjih in sicer: (1)sektor za strukturno in kohezijsko
politiko; (2)sektor za regionalni razvoj; (3)sektor za spremljanje in vrednotenje programov;
(4)sektor za analize in informacijsko podporo; (5)sektor za prenos znanj in stike z javnostjo.
Projektna skupina ARR (PS ARR)
V pripravo DRP so bili vključeni vsi sektorji ARR in sicer po načelu horizontalnega
vključevanja v vsakega od sektorskih in regionalnih delovnih teles priprave (primerjaj sliko 3).
Direktor ARR je imenoval Projektno skupino za pripravo, usklajevanje in pisanje DRP. Delo
projektne skupine je bilo usklajevano s strani Vodje priprave DRP (v nadaljevanju Vodja
priprave). Člani PS ARR so vodje posameznih sektorjev ARR. Pri tem ima (1)sektor v okviru
Projektne skupine ARR vlogo vodenja in koordinacije priprave celotnega DRP, (2)sektor
vlogo usklajevanja in vključevanja nacionalne regionalne politike v DRP in pripravo projektov
programa PHARE za gospodarsko in socialno kohezijo, (3) in (4)sektor skupaj prevzameta
vlogo nadzora, spremljanja in analize priprave in izvajanja DRP, (5)sektor vlogo seznanjanja
javnosti z DRP. Poleg naštetih štirih funkcij, ki so zastopane v Projektni skupini ARR, je PS
ARR horizontalno pokrivala še dve nalogi v okviru priprave DRP; nalogo finančnega
usklajevanja DRP in nalogo tehnične pomoči delovnim skupina v pripravi
ARR je tako v okviru priprave DRP horizontalno izvajala (1)vodenje in usklajevanje,
(2)koordinacijo vključevanja nacionalne regionalne politike, (3)nadzor in ocenjevanje,
(4)informiranja in stike z javnostmi, (5)finančno vodenje in (6)tehnično pomoč.
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Vodja priprave DRP (Vodja priprave)
Vodjo priprave DRP je imenoval minister pristojen za razvoj, na predlog direktorja ARR. Za
vodjo priprave je bil zadolžen vodja sektorja za strukturno in kohezijsko politiko. Vodja
priprave je skrbel za vključevanje Projektne skupine ARR v delo sektorskih in regionalnih
delovnih skupin in odgovarjal za pripravo sinteznega osnutka DRP v okviru Ožje projektne
skupine. Vodja priprave mesečno poroča direktorju ARR o napredovanju priprave DRP.
Ožja projektna skupina DRP (OPS)
Ožja projektna skupina je zadolžena za usklajevanje in pisanje sinteznega osnutka DRP.
OPS je vertikalno usklajevala vsebinsko delo sektorskih in regionalne skupine. V OPS
sodelujejo Vodja priprave DRP, predstavnik Urada za makroekonomske analize in razvoj,
slovenski neodvisni strokovnjaki in tisti tuji neodvisni strokovnjaki, ki so vključeni v Posebni
pripravljalni program za strukturne sklade v RS. OPS na podlagi povabila k posredovanju
ponudb izbere neodvisno nevladno institucijo za pripravo ex-ante ocene DRP.
Sektorske delovne skupine (SDS)
Za vsak Razvojna prednostna naloga je bila ustanovljena po ena Sektorska delovna skupina,
ki jo vodi posamezno nosilno ministrstvo (glej Tabelo). Članstvo v posamezni delovni skupini
s strani posameznega ministrstva se določi glede na vsebinsko zastopanost v SDS. Naloga
vsake SDS je podrobna izdelava prednostnih nalog, priprava sektorskih vsebin za
posamezne programske sklope in posredovanje sinteznih besedil ARR. Vsaka SDS
vsebinsko pokriva tudi regionalne, okoljske, zaposlovalne in razsežnosti zagotavljanja enakih
možnosti med spoloma, v okviru posamezne skupine prednostnih nalog.
V vsaki SDS so sodelovali: po en predstavnik PS ARR, predstavnik nosilnega ministrstva za
posamezno skupino prednostnih nalog, predstavniki ministrstev, zadolženih za vsebine
posameznega programskega sklopa, neodvisni strokovnjak iz Ožje projektne skupine, ki ga
določi Vodja priprave DRP-RS, predstavnik skupine za okoljsko presojo, predstavnik za
zagotavljanje zaposlovalne komponente in predstavnik za zagotavljanje enakosti med
spoloma.
Ustanove, skupine in povezave med le-temi pri pripravi DRP so prikazane na Sliki 4.
Osrednjo vlogo pri vodenju in usklajevanju priprave DRP ima Agencija RS za regionalni
razvoj. V okviru ARR je bila določena Projektna skupina (PS ARR), ki v pripravo DRP
vključuje vse sektorje ARR, k sodelovanju v Ožji projektni skupini pa so vključeni tudi zunanji
strokovnjaki in strokovnjakinje iz raziskovalne sfere. Hkrati člani in članice PS ARR
zavzemajo usklajevalne funkcije v posameznih sektorskih, regionalnih ter drugih
usklajevalnih in delovnih skupinah. DRP se pripravlja za področje petih investicijskih
prednostnih sklopov. ARR poroča Nadzornemu svetu DRP, ki je nadzorni organ DRP.
Sestava Nadzornega sveta temelji na načelu partnerstva. Svet za strukturno politiko
obravnava predlog DRP in ga posreduje v potrditev Vladi RS. Sprotno poročanje o napredku
priprave DRP se izvaja v okviru rednih kolegijev Državnega sekretarja za regionalni razvoj, ki
je neposredno odgovoren za pripravo.

19. januar 2002

329

poročevalec, št. 6/1

v
C
o.
3
J*
10
<0
C
>
o
"3
TJ
C
a>
>
o
C
43
«0
3
0)
C
v
>o
3
3
>
c
a>
>
s
a
'C
a
■X
o
a.
S
u>
o
o.
rflj
jjt
55

poročevalec, št. 6/1

330

19. januar 2002

Slika podrobneje prikazuje organizacijo pisanja DRP v okviru Ožje projektne skupine, ki se
navezuje na strukturo organiziranosti ARR za namene priprave DRP. Na levi strani slike so
prikazane horizontalne naloge Projektne skupine ARR. Na desni strani so navedene
interdisciplinarne horizontalne skupine za področja, ki jih izrecno zahteva evropska
strukturna politika. Pri tem je treba poudariti, da je skupina za okoljsko presojo DRP v
pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, skupini za enakost med spoloma in za
zaposlovanje sta v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, skupina za
Informacijsko družbo (e-economy) pa Ministrsva za informacijsko družbo. Naloge
posameznih resorjev in zastopnikov interesov lokalnih skupnosti so na tej sliki prikazane kot
vertikalne naloge. Organiziranih je bilo pet delovne skupine (po ena za vsak Razvojna
prednostna naloga).
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Informiranje in posvetovanja v času priprave
Cel postopek priprave je bil kronološko voden, pri čemer so pomembnejša posvetovanja tudi
dokumentirana (glej spodaj Kronologijo priprave). V skladu z Načrtom priprave so bile
izvajane aktivnosti izobraževanja in informiranja zainteresiranih predvsem na medministrski
in regionalni ravni. Oboje je potekalo ob pomoči strokovnjakov v okviru Posebnega
pripravljalnega programa, kakor tudi v okviru programa informiranja, ki ga je izvaja! ARR.
Že septembra je ARR razposlal ločene dopise ministrstvom, socialnim partnetjem in
regionalnim razvojnim agencijam, v katerih jih je opozoril na začetek priprave DRP ter jih
obenem pozval k aktivnemu sodelovanju.
Kot priprava na pisanje DRP, je v okviru Posebnega pripravljalnega programa celo jesen in
zimo potekala vrsta izobraževanj na temo strukturnih sklado in priprave, izvajanja in
spremljanja strateških razvojnih dokumetov v EU. Predstavniki ministrstev so se na ta način
pripravljali na delo v Sektorskih delovnih skupinah po posameznih prednostnih sklopih DRP.
ARR je jeseni 2000 dvakrat povabil k razpravi nekatere vodilne strokovnjakinje in
strokovnjake s posameznih prednostnih področij, za katera so se že v PDRP pripravljali
izračuni temeljnih investicijskih prednostnih nalog države. Namen vključevanja strokovne
javnosti je bil dvojen: prvič, potrebno je bilo analizirati pripravo in vsebino PDRP s stališča
izvedenega razvojnega napredka v Sloveniji sami in, drugič, nujna je bila razprava o
strateških usmeritvah pri pripravi DRP. Strateška vprašanja so zadevala predvsem področje
priprave sektorskih in regionalnih prednostnih sklopov, predvideno leto vstopa v EU,
opredelitev dejanskih prioritet države ter njihovo financiranje v okviru ozkih makrofiskalnih
okvirjev in - v zvezi s tem - tudi višino pričakovanih prilivov sredstev EU v Slovenijo po
pridružitvi.
Oktobra 2000 je ARR organizirala posvetovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami na
lokalni ravni. Glavni poudarek posvetovanja je bil na pripravi strateških razvojnih dokumentov
na nacionalni in lokalni ravni ter soodvisnost in prepletanje le-teh. V okviru izvajanja Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji, so bile občine pozvane, da skupaj
pripravijo regionalne razvojne programe na ravni regij SKTE 3, njihovo operativno pripravo
pa poverijo regionalnih razvojnim agencijam. Regionalni razvojni programi bodo v svojem
strateškem in operativnem delu predstavljali zelo pomemben vhodni podatek za DRP.
Decembra so bile organizirane delavnice sektorskih delovnih skupin. Na delavnice so bili
povabljeni tudi predstavniki socialnih partnerjev, raznih drugih interesnih skupin, kot so
recimo Urad za žensko politiko in zastopniki invalidov ter drugih nevladnih organizacijo.
Januarja 2001 je bila v okviru tradicionalnih Slovenskih regionalnih dnevov predstavljena
priprava DRP in organizirana razprava z udeleženci. V razpravi so sodelovali predvsem
predstavniki strokovnih skupin, kot recimo Biotehnične fakultete in lokalnih skupnosti. Glavna
tema njihovega zanimanja je bila navezava DRP na regionalnih razvojnih programov.
Januarja je bila organizirana tudi vrsta ločenih informativnih srečanj s predstavniki obrtnih in
gospodarskih zbornic, sindikatov ter nevladnih organizacij. Ob tem je bila socialnim
partnerjem in nevladnim organizacijam prikazana možnost uveljavljanja njihovih vsebin v
okviru prednostnih sklopov DRP.
V okvir informiranja javnosti lahko štejemo tudi vrsto razprav s predstavniki občin in
nevladnih organizaci. Za nevladne organizacije je ARR pripravila posebno predstavitev v
Centru Evropa v Ljubljani.
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Konec maja je Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane začel izvajati Ex-Ante oceno
DRP. Ex-Ante ocena je bila zaključena v novembru 2001. Ocena je posredovala priporočila
vladi RS v zvezi s pripravo DRP.

Informiranje v okviru presoje okoljskih in zdravstvenih vidikov
Strategija, ki je bila uporabljena pri vključitvi zainterestrane javnosti v pripravo ocene
okoljskih vidikov DRP 2001-2006, temelji na načelih Konvencije o dostopu do informacij,
sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopnosti varstva pravic (Aarhuške konvencije),
direktive EU o presoji vplivov planov in programov na okolje, Protokola o strateških presojah
vplivov na okolje, Zakona o varstvu okolja ter na spoznanjih in izkušnjah, ki so bile
pridobljene pri izdelavi strateške presoje vplivov na okolje za Predhodni državni razvojni
program 2000-2001.
Zaradi visoke stopnje zahtevnosti naloge se je postavilo vprašanje kompetentnosti
vključevanja posameznih segmentov javnosti. Tudi omejeni časovni okvirji za izvedbo naloge
so narekovali pragmatičnost pri izboru ciljnih javnosti, saj zahteva komuniciranje med
strokovno in splošno javnostjo daljše in dobro načrtovane postopke. Obveščenost in možnost
izražanja mnenj pri pripravi ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov DRP sta bili odprti in
dostopni vsem zainteresiranim, vendar pa so bili neposredno vabljeni le predstavniki
socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe in regionalnih / lokalnih skupnosti in RRA, ki
se (na podlagi dosedanjih izkušenj) lahko hitro in kreativno vključijo v proces in prispevajo k
oblikovanju verodostojne, utemeljene ocene.
Strateška presoja vplivov DRP na zdravje in okolje je bila zaključena novembra 2001 in tudi
predstavljena Slovenskemu svetu za trajnostni razvoj.

Strategija za vključitev javnosti v pripravo ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov
DRP 2001-2006
Med prvimi dejavnostmi pri izvedbi naloge je bil pripravljen osnutek Načrta za sodelovanje
javnosti pri pripravi ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov DRP 2001-2006, ki je bil usklajen
z vodstvom Agencije RS za regionalni razvoj in koordinatotjem strokovnega jedra, ki je
zadolženo za pripravo ocene okoljskih vidikov DRP. Načrt je med drugim predstavil:
• osnovna mednarodna in nacionalna izhodišča,
• cilje sodelovanja javnosti,
• ciljne skupine,
• predvidene načine obveščanja in povabil javnosti,
• načine vključevanja javnosti in
• obravnave prispelih pripomb in mnenj.
Načrt je predvidel tudi izdelavo poročila o rezultatih in učinkih sodelovanja javnosti.
Obveščanje in povabila javnosti
Ovbeščanje javnosti je obsegalo dve ravni:
1. obveščanje splošne javnosti (članek za medije, razposlan na STA in 30 večjim
medijem - Priloga 3),
2. neposredno obveščanje in vabila predstavnikov ciljnih skupin (osnovna informacija
in vabilo k sodelovanju sta bila razposlana na več kot 500 ei. naslovov: 110
okoljskim nevladnim organizacijam, 10 večjim sindikatom, 100 predstavnikom
državnih institucij, ministrstev in državnega sveta ter okrog 300 predstavnikom
raziskovalnih organizacij in podjetij, medijem ter posameznikom, ki delujejo na
okoljskem področju).
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Izdelan je bil tudi informativni list (1000 izvodov), ki je bil javnosti distribuiran na naslednjih
naslovih: Evropa center, vse Regionalne razvojne agencije, ARR, Ministrstvo za okolje in
prostor, Državni zbor, Služba vlade za evropske zadeve, Urad za informiranje.
Sporotnemu zagotavljanju informacij je namenjena posebna spletna stran, ter kontaktne
osebe v treh institucijah: REC-u, Agenciji RS za regionalni razvoj in Institutu Jožef Štefan.
Cilji sodelovanja javnosti v okviru priprave ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov DRP 20012006
Cilji so bili:
- sodelovanje pri splošni oceni okoljskih in zdravstvenih vidikov DRP,
- sodelovanje pri izdelavi matrik interakcij med prednostnimi sklopi DRP in cilji/interesi
varstva zdravja in okolja,
- analiza alternativ in sinteza ugotovitev,
- sooblikovanje končnega poročila.
Sodelovanje javnosti v okviru naloge je bilo zagotovljeno na treh ravneh:
- prva raven: široka javnost je bila obveščena, odprte so bile možnosti splošnega
komentiranja, vendar javnost aktivno ni sodelovala pri pripravi ocene (ni bila
zainteresirana za aktivno udeležbo),
- druga raven: širša skupina se je vključila v komentiranje dokumenta kot celote,
- tretja raven: ožja skupina je sodelovala pri izdelovanju in usklajevanju posameznih ter
skupnih interakcijskih matrik.
Odziv zainteresirane javnosti, struktura družbenih skupin
Na vabilo se je za različne ravni sodelovanja odzvalo skupno 26 predstavnikov različnih
organizacij in zainteresiranih posameznikov, od katerih je:
- 6 predstavljalo nevladno organizacijo,
- 13 strokovno institucijo,
- 5 Regionalno razvojno agencijo,
- 1 lokalne oblasti,
- 1 zainteresirane posameznike.
Med zainteresiranimi za sodelovanje izmed povabljenih ciljnih skupin ni bilo samo
predstavnika sindikatov. Vzpostavljeni so bili dodatni pogovori, da bi vzpodbudili
sodelovanje. Med razlogi za neudeležbo so sindikati navedli pomanjkanje strokovnjakov s
tega področja v vrstah sindikatov in pomanjkanje časa.
Potek sodelovanja javnosti pri pripravi ocene okoljskih vidikov DRP 2001-2006
Prvi pripravljalni sestanek
14. septembra 2001 je potekal prvi pripravljalni sestanek za sodelovanje javnosti pri pripravi
ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov Državnega razvojnega programa 2001-2006.
Udeleženci sestanka so bili člani nevladnih organizacij oz. strokovnih institucij, ki so se
odzvali na vabilo in izrazili pripravljenost za sodelovanje na 3. ravni - pri izdelavi
interakcijskih matrik. Namen sestanka, ki ga ja vodil koordinator strokovnega jedra, je bil
udeležence podrobneje seznaniti s potekom priprave ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov
DRP, z doslej opravljenim delom in z možnostmi in načini sodelovanja zainteresiranih na
skupnih delavnicah, na katerih bodo člani ožjega strokovnega jedra in zainteresirani
predstavniki javnosti skupno izdelovali interakcijske matrike za oceno ustreznosti prednostnih
sklopov DRP s stališča okolja in zdravja. Obrazložena sta bila tudi metoda izdelave
interakcijskih matrik in način dela.
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Delavnica 1 za izdelavo interakcijskih matrik
25. septembra 2001 je v prostorih Instituta Jožef Štefan potekala skupna delavnica članov
ožjega strokovnega jedra, ki je zadolženo za izdelavo ocene okoljskih vidikov DRP in člani
skupine, ki se je prijavila k sodelovanju. Na delavnici je bila izdelana skupna matrika za
prednostno nalogo Ekonomska infrastruktura in kakovost bivanja, program Energetika,
oblikovan pa je bil tudi dogovor o nadaljnjem delu.
Drugi pripravljalni sestanek
4. oktobra 2001 je v Centru Evropa potekala druga pripravljalna delavnica za sodelovanje
javnosti pri pripravi ocene okoljskih vidikov Državnega razvojnega programa 2001-2006.
Namenjena je bila skupini zainteresiranih za sodelovanje na t.i. drugi ravni - pri razpravi o
okoljskih in zdravstvenih vidikih DRP in pripravi recenzije dokumenta. Na sestanku so
obravnavali možnosti in načine vključevanja komentarjev v oceno in DRP.
Delavnica 2 za izdelavo interakcijskih matrik
11. oktobra je razširjena strokovna skupina, ki jo sestavljajo člani ožjega strokovnega jedra in
zainteresirani predstavniki javnosti, nadaljevala z izdelavo matrik. Pripravili so pet končnih
matrik (za vse razvojne prednostne naloge DRP), ki predstavljajo osnovo končnega poročila
ocene okoljskih in zdravstvenih vidikov DRP.
Dosedanji razultati in učinki sodelovanja javnosti pri pripravi ocene okoljskih vidikov DRP
2001-2006
Upoštevajoč zahtevnano stopnjo strokovnosti za sodelovanje pri izdelavi ocene okoljskih
vidikov DRP in izdelave interakcijskih matrik ter upoštevajoč slabo razvito tradicijo
sodelovanja zainteresirane javnosti v teh postopkih v Sloveniji, lahko sodelovanje javnosti v
tej nalogi označimo kot uspešno. Velika večina sodelujočih je aktivno in konstruktivno
prispevala k vsebini ocene okoljskih vidikov DRP, seveda pa bo o rezultatih in učinkih
mogoče natančneje poročati na zaključku procesa. Brez dvoma pa bo ta izkušnja pomembno
prispevala k nadaljnjem razvoju politike države na področju vključevanja javnosti v postopke
oblikovanja programov in planov in politik.
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Informiranje javnosti po sprejetju DRP
Glede na to, da se je obveščanje javnosti o DRP-ju začelo že jeseni leta 2000, ga je
potrebno nadaljevati s prenovljeno strategijo z novimi poudarki in usmeritvami. Tudi
obveščanje mednarodne javnosti, za to strategijo se je potrebno še opredeliti, in se zlasti
povezati s strategijo obveščanja tuje javnosti, ki jo ima Urad vlade za informiranje
pripravljeno in jo izvaja že od leta 2000, in se osredotoča na države članice Evropske unije.
Te od maja 2000, po priporočilih Evropske komisije, izvajajo komunikacijske akcije o širitvi, s
katerimi želijo podrobneje predstaviti države kandidatke.
Državni razvojni program (DRP) je eden izmed ključnih razvojnih programov slovenske
vlade, ki pa potrebuje dobro usklajeno komunikacijsko podporo v domačih, prav tako pa tudi
tujih javnostih. Gre za enoten vsebinski proces z dvema različnima aspektoma, ki zaradi
večje učinkovitosti zahteva skupen pristop in koordinacijo.
Uspeh slovenskega vključevanja v EU je odvisen tudi od dobrega razvojnega programa
Slovenije ter v določenem delu tudi od podpore javnega mnenja doma in v tujini, temu
programu. V Sloveniji se bomo o vključitvi v EU odločali na referendumu, v državah članicah
bodo odločitve o vključitvi najbolje pripravljenih kandidatk predvsem politične, na to pa bo
imelo nenazadnje javno mnenje tudi o državnem razvojnem programu, pomemben vpliv.

Namen skupnega in usklajenega pristopa
Z uskladitvijo komunikacijskih programov bomo dosegli:
Na ravni vlade in državne uprave:
• -poenoten in usklajen pristop ministrstev in vladnih služb v komuniciranju z domačimi in
tujimi javnostmi,
• -sinergijske učinke pri izvajanju programa in zagotavljanju virov.
V slovenski javnosti:
• -boljšo informiranost javnosti o vseh pomembnih vidikih DRP,
• -odprto javno razpravo o teh vprašanjih,
• -jasno razumevanje vseh vidikov DRP,
• -dejavnejši odnos posameznika v procesu vključevanja zlasti pri pripravi in izvedbi
Regionalnih razvojnih programov,
• -posledično veliko podporo javnosti;
V tujini:
• -jasno prepoznavnost razvoja Slovenije in s tem jasnejšo artikulacijo vzrokov in namenov
Slovenije za vključitev in njen prispevek k skupnosti evropskih držav,
• -posledično širše prepoznavanje države Slovenije;

Pogoji za uresničitev programa
Strateški program obveščanja pomeni vsebinski in časovni okvir za izvajanje komunikacijskih
aktivnosti v domačih in tujih javnostih. Program je pomemben, celovit in kot tak tudi obsežen
ter naravnan v več faz. Zaradi tega za njegovo izvajanje nikakor niso dovolj zgolj aktivnosti
Agencije RS za regionalni razvoj. Ker gre za pomemben nacionalni program, ki presega
delovanje posameznega sektorja, njegova promocija nujno zahteva združitev vsebinskih in
človeških virov.
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Izkušnje pri takih velikih projektih kažejo, da je mogoče tak program učinkovito izpeljati le, če:
• sta komunikacijski strategiji usklajeni medresorsko v ter z Uradom vlade za informiranje,
• so v izvedbo vključeni vsi vladni, pa tudi drugi resorji,
• je za izvedbo zagotovljen notranji pretok informacij in tesna koordinacija znotraj državnih
organov in drugih sodelujočih v programu,
• so zagotovljena potrebna finančna sredstva.
Skupni elementi obveščanja
Enoten pristop do javnosti
Smiseln je enoten pristop k javnostim - javnosti v Sloveniji in tujini so na generalni ravni
enake (splošna javnost - strokovne javnosti - javno mnenjski voditelji), v tujini se razlikujejo
glede na okolja in njihovo podporo Sloveniji.
Strokovne javnosti doma, tematiko razmeroma dobro poznajo, širše javnosti manj. V domači
javnosti mora biti poudarek namenjen predvsem pomenu DRP za Slovenijo, za regijo in za
vsakega posameznika ter pozitivni učinki za življenje nasploh. Pri tujih javnostih stopa v
ospredje potreba po komunikaciji z najbolj množičnim medijem - internetom ter preko
državnih in regionalnih razvojnih agencij držav članic.
Skupni nosilci procesa obveščanja
Glavni nosilci obveščanja o DRP so poleg ARR še MKGP, MDDSZ, MG, MZZ, SVEZ ter
Urad vlade za informiranje. Poleg njih pa še Državni zbor s pristojnimi odbori za to področje.
Za uspeh DRP-ja in pa za dobro promocijo doma in v tujini je ključen konsenz glede
sodelovanja in usklajevanja vseh vsebinskih nosilcev, zato program predvideva in ima
koordinirane oblike usklajevanja in oblik dela tako o dokumentu, kot o njegovi promociji.
»Zgraditev moštva« - skupine najodgovornejših, ki bodo glavni vir informacij, je ena od
pomembnih nalog promocije DRP-ja.
Skupni izvajalci programa
Pri obeh komunikacijskih programih gre za iste izvajalce - poleg ARR, kot koordinator, še
MKGP, MDDSZ, MG, MZZ, SVEZ ter Urad vlade za informiranje. Za učinkovito izpeljavo
komunikacijske strategije je nujna močna povezanost tako po vsebini, kot tudi redna
koordinacija. Delovno skupino morajo sestavljati predstavniki za odnose z javnostmi iz vseh
omenjenih ministrstev in Urada vlade za informiranje. Celoten proces vodi in usklajuje ARR.
Po potrebi sodelujejo v procesu komunikacije tudi informativna služba DZ, eksperti
ministrstev in zunanji eksperti, ki so sodelovali pri pripravi DRP.
Skupni partnerji
Skupni so nekateri partnerji doma in v tujini, ki lahko s svojimi aktivnostmi delujejo kot
multiplikatorji programov in ob skupni koordinaciji še širše razprejo učinke komuniciranja. To
so: Euroinfocentri in drugi ponudniki informacij o EU v Sloveniji, predstavništva EU v Sloveniji
in državah članicah in kandidatkah, tuja veleposlaništva v Sloveniji in slovenska v državah
EU, Slovensko gospodarsko-znanstveno predstavništvo v Bruslju, GZS, mednarodne
nevladne organizacije in drugi.
Časovno obdobje obveščanja
Časovno obdobje obveščanja se deli v dva dela: pred sprejemom programa in po sprejetju
programa s strani Vlade RS. Prvi del, torej obveščanje pred sprejemom programa, se
zaključi ob koncu junija. Drugi del obveščanja bo trajal celotno predpristopno obdobje, vse
dokler Slovenija ne bo postala polnopravna članica EU. Strategija obveščanja bo morala biti
zasnovana tako, da se lahko dopolnjuje v skladu s temi dogodki in odločitvami ter se jo z
ustrezno fazo nadgradi po predvidenem obdobju.
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Sporočilo in ton
Komunikacijska strategija mora biti odprta in fleksibilna in mora biti zasnovana tako, da jo je
mogoče nadgraditi v "skladu z morebitnimi spremembami, odločitvami in vnašanjem vanjo
tudi Regionalne razvojne programe. Ton obveščanja mora biti odprt, kompleksen, ažuren in
zasnovan na dejstvih.
Celostna podoba
Vizuelna celostna podoba je pomembna in se uporablja v vseh pisnih oblikah komuniciranja
ter na spletnih straneh vseh nosilcev komuniciranja.
Skupna so nekatera orodja
Najbolj enotno vsekakor deluje del spletne strani, namenjena DRP, ki mora imeti seveda
svojo različico tudi v angleškem jeziku. Potrebno pa je zagotoviti, da se že obstoječi podatki
in seveda DRP objavi na spletnih straneh ministrstev, služb vključenih v DRP in Urada vlade
za informiranje.

Strategija obveščanja slovenske javnosti
Uvod
S strategijo obveščanja želimo zagotoviti večjo obveščenost in razumevanje o tem kaj je
DRP, kje so njegove prioritete, kako je z njim Slovenija vpeta v evropske integracije in kako
se reflektirajo regionalni razvojni programi skozi nacionalnega. Tudi skozi to obveščenost
slovenske javnosti pa moramo videti širšo obveščenost prebivalcev Slovenije o pristopu k
evropski uniji. Tudi ta strategija se mora reflektirati skozi dobro zasnovane programe
obveščanja javnosti o EU in prispevati k zmanjševanju odstotka tistih, ki so sedaj še skeptični
do vključitve Slovenije v EU. O obveščanju in dejanskem poznavanju javnosti o DRP bo v
določeni fazi potrebno opraviti analizo ter prilagoditi sprotno reagiranje na dogajanja, ki imajo
vpliv na javno mnenje in morda po presoji opraviti preskok tudi v fazo lokalnega obveščanja
o stičnih točkah regionalnih razvojnih programih z DRP in sicer zlasti takrat, ko ne gre več
zgolj za informiranje, marveč bolj za jasno povzemanje odgovornosti delovanja in obnašanja
državljanov v svojem okolju.
Strategija je seveda pripravljena na podlagi upoštevanja sedanjega stanja in sprejetega
dokumenta, mora pa upoštevati razvoj v pravem pomenu beseda, kar pomeni, da se bo
dokument, do leta 2006 gotovo dopolnjeval in izboljševal. Torej je lahko strategija
obveščanja in informiranja bolj ali manj orientacijski načrt za obdobje 2001 - 2006.
Splošni namen in cilj, pristop, sporočila, ton
Osnovni namen je doseči, da bo javnost v Sloveniji čim bolj razumela in podpirala DRP in
RRP.
Glavni cilj je:
• obveščenost
• spodbujanje potrebe po ciljnih informacijah
• zagotavljanje verodostojnih, lahko dosegljivih in razumljivih informacij o DRP
• odpiranje in dvig ravni javne razprave o DRP in RRP
Iz teh ciljev izhaja, da je potrebno javnosti zagotoviti zlasti pravočasno informiranje, ki temelji
na dejstvih.
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Osnovno sporočilo obveščanja o DRP je:
»Eden glavnih ciljev slovenske osamosvojitve je bil ekonomski napredek in blagostanje v
pogojih demokratične družbene ureditve.« Državni razvojni program, kot strateški program
države (ki ima za prioriteto povezovanje in vključitev Slovenije v EU ter tesno sodelovanje,
zgodovinske in kulturne povezave), je tako odvisen tudi od vsakega posameznika, njegove
informiranosti in podjetnosti.
Ton komuniciranja mora biti racionalen in glavna tema mora biti vsesplošen razvoj države kot
tudi regionalni razvoj in možnost uporabe predstrukturnih in strukturnih skladov EU,
varovanje okolja, kmetijstvo, razvoj podeželja...
Partnerji pri obveščanju
Pri izvajanju obveščanja in informiranja je potrebno sodelovati z domačimi in tujimi ponudniki
informacij.
Pri obveščanju pa si je potrebno prizadevati, da se k sodelovanju pritegne partnerje iz
slovenske poslovne skupnosti in posredno tudi njihove partnerje v tujini.
Ciljne javnosti
Splošna javnost
Javnost ima pravico do vseh informacij v zvezi z DRP in do odgovorov na s tem povezana
vprašanja. Razvoj zajema vsa področja našega delovanja in življenja in tako vse prebivalce
Slovenije, zato je osnovna ciljna javnost tega programa obveščanje celotnega prebivalstva.
Cilj vključevanja in obveščanja je, da doseže čim več prebivalcev.
S splošno javnostjo je mogoče komunicirati tako neposredno, kot tudi prek določenih
družbenih skupin, ki imajo še poseben vpliv v okviru splošne javnosti ali pa na njene
posamezne dele. Zato je program obveščanja naravnan tako, da predvideva nadaljevanje
komuniciranja s splošno javnostjo prek vseh do sedaj uporabljenih načinov posrednega
komuniciranja z vzpostavljenimi komunikacijskimi orodji in seveda se pričakuje, da bo po prvi
fazi viden tudi njegov neposredni učinek. V drugi fazi pa mora biti naravnan na nova
komunikacijska orodja
Mnenjski voditelji:
• politiki (ministri, državni sekretarji),
• zaposleni v javni upravi,
• zaposleni v lokalni upravi (župani, direktorji RRA),
• gospodarstveniki in podjetniki (GZS, Obrtna zbornica),
• voditelji nevladnih organizacij/interesnih skupin,
• univerzitetni profesorji in raziskovalci.
Mnenjski voditelji morajo biti vključeni v proces nastanka DRP in v proces informiranja ne
samo kot glavna ciljna skupina ampak tudi kot glavni partnerji pri obveščanju splošne
javnosti - zato jih je nujno sproti in izčrpno informirati in motivirati za njihovo lastno
komunikacijsko aktivnost.
Predstavniki medijev
Sicer sodijo tudi med mnenjske voditelje, vendar jih zaradi njihovega posebnega vpliva na
splošne in ciljne javnosti bolje obravnavati posebej.
Podeželsko prebivalstvo
Zaradi nekoliko težje dosegljivega dela prebivalstva je potrebno razmisliti kakšen poseben
pristop je tu potreben. Poudarek je potrebno dati še zlasti elementom, ki se tičejo tega dela
prebivalstva.
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Mladi
Srednješolci in študentje - mladi, so pomemben del prebivalstva, ki bo sooblikoval in nosil
posledice tega razvojnega programa, so pa v informacijsko-komunikacijskem smislu najlažje
dosegljiva skupina.
Ostali (narodnostni manjšini, Romi, invalidi,...)
Obveščanje drugih ciljnih skupin bo potekalo preko sredstev javnega obveščanja in preko
ustreznih vladnih uradov ter nevladnih organizacij.

19. januar 2002

341

poročevalec, št. 6/1

7.3. DODATEK III.: Kazalci razvojnih ciljev in njihovo merjenje

»
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Skupina za spremljanje in vrednotenje DRP je bila ustanovljena v marcu 2001. Njeni člani so
predstavniki ministrstev, Univerze v Ljubljani, Inštituta za makroekonomske amalize in razvoj
in Statističnega urada RS. Naloga skupine je izbrati ključne kazalce na programski ravni za
spremljanje implementacije DRP. Izbor, ki bo tudi vključeval metodologijo za izračun
kazalcev, je v procesu potrditve s strani resornih ministrstev. Izbor bo v skladu s SGRS.
Skupina za spremljanje in vrednotenje DRP je pripravila, preizkusila in potrdila uporabo
obrazca za spremljanje. Obrazec je enak za vsa ministrstva. Skupins ga je potrdila kot orodje
za ministrstva, ki jim bo pomagal pri postavljanju kvantificiranih ciljev in pri določanju
kazalcev za spremljanje napredovanja k ciljem zastavljenim v DRP v ARR. Pripravljen
obrazev, navodila in seznam predlaganih kazalcev so bila poslana odgovornim
predstavnikom ministrstev. Želeno je, da ministrstva temeljijo izbor kazalcev na kazalcih, ki
so že v uporabi v njihovih obstoječih sistemih spremljanja.
Dodatek prikazuje predhodne rezultate zbiranja omenjenih obrazcev. Izbor ključnih kazalcev
za SGRS še ni sprejet. Obrazcu so bile dodane še nekatere izboljšave, ki bodo olajšale
uporabo tako za ministrstva kot za ARR. Dokončen izbor kazalcev bo vključen v dodatek
takoj ko bo pripravljen in potrjen s strani Skupine za spremljanje in vrednotenje DRP.

1. Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti
Cilj razvojne prednostne naloge:
Izboljšanje konkurenčnosti slovenskih podjetij in gospodarstva.
Spremljanje:
- realna rast bruto domačega proizvoda,
- BDP na prebivalca,
- stopnja brezposelnosti po metodologiji ILO,
- priliv NTI,
- bruto dodana vrednost na zaposlenega v predelovalni industriji,
- bruto izdatki za raziskovanje in razvoj kot delež od BDP,
- bruto izdatki za raziskovanje in razvoj v poslovnem sektorju kot delež od BDP,
- število raziskovalcev v poslovnem sektorju (FTE) na 1000 aktivnih prebivalcev,
- BDP na opravljeno delovno uro.

Program 1: Znanje za razvoj
Cilj programa:
Krepitev sposobnosti za obvladovanje tehnološkega napredka kot poglavitnega vira
konkurenčnosti, kar bo doseženo predvsem s povečanjem ustvarjanja, prenosa in uporabe
znanj za razvoj Slovenije, zlasti za izboljšanje konkurenčne sposobnosti malih in srednjih
podjetij, ter s pospešenim vključevanjem v mednarodni in evropski raziskovalni prostor.
Spremljanje:
- delež uporabnih in razvojnih raziskav v raziskavah, ki se financirajo iz proračunskih
sredstev,
- delež proračunskih sredstev za raziskovanje in razvoj, ki se namenjajo splošnemu
napredku znanja,
- število raziskovalcev na 1000 aktivnih prebivalcev,
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Program 2: Povečevanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
Cilji programa:
Povečanje dosežene ravni tehnološke intenzivnosti in inovativnosti gospodarstva;
zmanjšanje zaostajanja v produktivnosti slovenskih podjetij; izboljšanje stopnje integriranosti
slovenskih podjetij v mednarodne tokove.
Spremljanje:
- delež aplikativnih raziskav v raziskovanju in razvoju, ki se financirajo iz proračunskih
sredstev,
- število razvojnih oddelkov v gospodarstvu,
- število realiziranih inovacij,
- podjetja z rizičnim kapitalom,
- delež izvoza v BDP,
- rast produktivnosti dela.

Program 3: Pospeševanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških možnosti
Cilj programa:
Zmanjšanje ovir za razvoj podjetništva; nastajanje in rast malih in srednjih podjetij in
izboljšanje dostopa le-teh do finančnih virov, informacij in storitev; ter izboljšanje ravni
podjetniške kulture in rast inovativnosti.
Spremljanje:
- delež mikro in malih podjetij v vseh podjetjih,
- rast zaposlovanja v malih in srednjih podjetjih,
- dodana vrednost na zaposlenega v mikro podjetjih,
- dodana vrednost na zaposlenega v malih podjetjih,
- delež mikro in malih podjetij v vseh podjetjih,
- rast zaposlovanja v malih in srednjih podjetjih,
- rast števila nočitev domačih in tujih gostov,
- investicije v turistično infrastrukturo.

2. Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje
Cilj razvojne prednostne naloge:
Boljša zaposljivost in kakovost življenja z ustvarjanjem, razširjanjem In praktično uporabo znanja v
smislu pospeševanja razvoja v Sloveniji.
Spremljanje:
- stopnja brezposelnosti (na osnovi ILO metodologije);
- dodana vrednost.

Program 1: Vseživlienisko učenje in ustvarjalnost
Cilj programa:
Uveljavitev koncepta vseživljenjskega učenja in izboljšan dostop in soudeležba v aktivnostih
vseživljenjskega učenja.
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Spremljanje3":
- delež prehoda med posameznimi ravnmi izobraževanja,
- število izdanih certifikatov o znanjih in poklicni usposobljenosti,
- raven vlaganj v razvoj človeških virov z razmerjem med proračunskim in drugimi viri (na
nacionalni in regionalni ravni),
- obseg uvedenih finančnih in socialnih instrumentov za spodbujanje vključevanja v
vseživljenjsko učenje,
- delež aktivnega prebivalstva z doseženo izobrazbo po posameznih starostnih skupinah,
spolu in ravneh izobrazbe (nacionalna in regionalna raven),
- število vključenih v izobraževanje in usposabljanje (na vseh ravneh) po posameznih
starostnih skupinah, spolu in ravneh izobrazbe (zaposleni in brezposelni).
Program 2: Zaposliivost
Cilj programa:
Zagotoviti stabilno zaposlitveno rast in zmanjšanje brezposelnosti.
Spremljanje:
- stopnja delovne aktivnosti.
Program 3: Prilagodljivost podjetij in posameznikov
Cilj programa:
Odpravljanje razvojnih ovir in izboljšanje ravni znanja delovne sile in povečevanje znanja na
področju tehničnega in znanstvenega razvoja.
Spremljanje:
- število malih in srednjih podjetij, ki prejemajo podporo za usposabljanje,
- javna sredstva za usposabljanje in izobraževanje,
- delež zaposlenih s krajšim delovnim časom od polnega.

Program 4: Zagotavljanje enakih možnosti in socialne vključenosti
Cilj programa:
Spodbujati socialne kohezije na način, da se socialno izključenim in še posebej
marginaliziranim v družbi omogoči ponovna vključitev na trg delovne sile; izboljšati položaj
žensk na trgu delovne sile.
Spremljanje:
- stopnja delovne aktivnosti po spolu in starosti,
- razlika v plačah med spoloma,
- delež brezposelnih invalidov.

38

Seznam predlaganih kazalcev DG EMPL: Zagotavljanje spodbud/odprave davčnih ovir za investicije v HR;
Večnamenski lokalni centri za izobraževanje; Svetovanje in usmerjanje; Izobraževanje in usposabljanje učiteljev;
Trajanje začetnega usposabljanja - uravnoteženje med splošnim izobraževanjem in praktičnim pedagoškim
usposabljanjem, Usposabljanje učiteljev za nove metode poučevanja/učenje (E-učenje); Dostopnost do
računalniške opreme za študente: Število študentov na posamezni računalnik po stopnji izobrazbe (osnovna šola,
srednja šola = JAP LLL kazalec razvoja).
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Program 5: Izboljšanje zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva
Cilj programa:
Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti, invalidnosti, delovne nezmožnosti in prezgodnje
umrljivosti.
Spremljanje:
- raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki podpirajo koncept varovanja in krepitve zdravja,
- število poškodb in drugih vzrokov prezgodnje obolevnosti,
- umrljivost,
- delovna nezmožnost.

3. Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja
Cilj razvojne prednostne naloge:
Osrednji cilj razvojne prednostne naloge je izboljšati infrastrukturno opremljenost države na
področju informacijskih tehnologij, odpadkov in varstva voda, gradnje stanovanj, energetike
in prometa ter jo približati standardom, ki veljajo v Evropski uniji.

Program 1: Informacijska družba
Cilj programa:
Doseči raven uporabe IKT in stanje informacijske infrastrukture kot je v razvitejših državah v
EU.
Spremljanje:
- stopnja uporabe interneta v gospodinjstvih,
- število računalnikov v osnovni in srednji šoli,
- število javno dostopnih točk,
- dostopnost javnih storitev na spletu,
- elektronsko poslovanje podjetij,
- opremljenost vzgojnih ustanov z informacijsko infrastrukturo.

Program 2: Ravnanje z odpadki
Cilj programa:
Zmanjševanje količin odpadkov pri viru, ločeno zbiranje najčistejših frakcij in povečanje
stopnje uporabne masne in enčrgetske vrednosti.
Spremljanje:
- vključenost prebivalstva v sistem zbiranja komunalnih odpadkov v deležu od vseh
prebivalcev,
- vključenost prebivalstva v sistem ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih
odpadkov v deležu od vseh prebivalcev,
- količine biorazgradljivih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih.

Program 3: Varstvo voda
Cilj programa:
Zmanjševanje emisij in sanacija starih bremen ter preprečitev neustreznih posegov v vodno
okolje, racionalna raba vodnih virov in zmanjševanje izgub v vodovodnem omrežju.
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Spremljanje:
- obseg čiščenja komunalnih odpadnih voda,
- prikijučenost prebivalstva na čistilne naprave,
- dolžina kanalizacijskega omrežja,
- prikijučenost prebivalstva na javno kanalizacijsko omrežje.
Program 4: Zapiranje in okoliška sanacija premogovnikov in rudnikov
Cilj programa:
Izvedba ukrepov v okviru zakonsko opredeljenih obveznosti zapiranja premogovnikov
Trbovlje-Hrastnik, Kanižarica, Senovo in Zagorje ter rudnikov Idrija in Mežica.
Spremljanje:
- izvedeni ukrepi zaradi varovanja okolja in sanacije površin,
- fizična zapiralna dela,
- reševanje socialne problematike, povezane z ukinjanjem rudarske dejavnosti.

Program 5: Gradnja stanovanj
Cilj programa:
Doseči povečanje stanovanjske gradnje in uravnotežiti ponudbo s povpraševanjem.
Spremljanje:
- število zgrajenih stanovanj na 1000 prebivalcev.
Program 6: Energetika
Cilj programa:
Zanesljiva in kakovostna oskrba države z energijo, konkurenčne cene energije, trajnosten
razvoj gospodarstva z upoštevanjem visokih okoljskih standardov, izraba obnovljivih virov
energije in učinkovita raba energije
Spremljanje:
- specifične emisije toplogrednih plinov na enoto proizvedene električne energije,
- energetska intenzivnost glede na porabo končne energije,
- povečanje deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski rabi.

Program 7: Prometna infrastruktura
Cilj programa:
Dokončanje avtocestnega omrežja; vzdrževanje, modernizacija, rekonstrukcija in
novogradnje državnega cestnega omrežja, novogradnje in modernizacija železniškega
omrežja, vzdrževanje javne železniške infrastrukture; modernizacija koprskega pristanišča,
izvedba hidrografskih meritev slovenskega morja in izdaja pomorskih in elektronskih
navigacijskih kart (ENC) ter vzpostavitev Vessel Traffic System (VTS); izboljšanje
infrastrukture na področju letalstva.
Spremljanje:
- povečana varnost udeležencev v cestnem prometu,
- nižji stroški transporta,
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boljša dostopnost glede na geografski položaj,
dolžina obnovljenih in dograjenih železniških prog,
večja konkurenčna sposobnost koprskega pristanišča in ekološka neobremenjenost,
varnost v pomorskem prometu in nadzor nad onesnaženjem,
delež opravljenih hidrografskih meritev slovenskega morja oziroma število izdanih
pomorskih kart (pokritost morja z izdanimi pomorskimi kartami),
mednarodna primerljivost in stopnja varnosti zračnega prometa.

4. Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja
Cilj razvojne prednostne naloge:
Zagotavljanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja, trajnostna raba naravnih virov,
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in usklajenost s pravnim redom EU.

Program 1: Prestrukturiranje kmetijstva
Cilj programa: Dvig učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijstva s povečanjem števila razvojno
sposobnih kmetijskih gospodarstev, izboljšanjem storilnosti in povečanjem tržne
naravnanosti pridelave.
Spremljanje:
- število hektarjev površin za namakanje, agromelioracije, komasacije, pašnikov in travnikov
- število hektarjev kmetijske zemlje na kmetijo
- število GVŽ na kmetijo
- število parcel na kmetijo
- število kosov na kmetijo
- število kmetijskih gospodarstev
- število čistih kmetij
- število kmetij, na katerih so gospodarji mlajši od 40 let
- število kmetij, ki imajo nad 10 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU)
- delež kmetij, ki imajo nad 10 ha KZU
- število uhlevljenih govedi, ki so jim zagotovljeni pogoji reje v skladu z etološkimi standardi
- delež uhlevljenih govedi, ki so jim zagotovljeni pogoji reje v skladu z etološkimi standardi
- število zadrug, strojnih krožkov, strojnih skupnosti,- društev in drugih združenj
pridelovalcev
- število članov v teh združenjih
- obseg odkupa preko organizacij proizvajalcev
- število aktivnosti društev in njihovih krovnih zvez (strokovne prireditve, sejmi,
izobraževanja in usposabljanja)

Program 2: Prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije
Cilj programa:
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti poslovanja podjetij ter prispevale k izpolnjevanju
zahtev področnega pravnega reda EU, aktivnosti RR v podjetjih in sodelovanje z institucijami
na tem področju; povezovanje in združevanje podjetij; povečevanje izvozne usmerjenosti in
učinkovitosti pri prodiranju na tuja tržišča, usposobljenosti zaposlenih na upravljavskih in
trženjskih področjih; večja vertikalni koordinaciji s primarnim sektorjem.
Spremljanje:
- delež mlekarn, v katerih je vzpostavljen sistem HACCP
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število obratov za proizvodnjo in predelavo mleka z odobritvijo VURS.
odstotek klavnic, v katerih je vzpostavljen sistem HACCP
število klavnic z odobritvijo VURS
izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti
indeks rasti dodane vrednosti na zaposlenega v primerjavi z letom 2000
indeks rasti produktivnosti v primerjavi z letom 2000
delež sofinanciranih naložb, ki so neposredno namenjene varovanju okolja
število inovativnih projektov
indeks rasti izvozne usmerjenosti
indeks rasti prihodkov od prodaje na tujih trgih
število živilskopredelovalnih podjetij s certifikatom sistema kakovosti ISO 9000
število živilskopredelovalnih podjetij s certifikatom sistema kakovosti ISO 14000
obseg usposabljanja za uporabo sistemov za zagotavljanje kakovosti ter HACCP sistema

Program 3: Razvoj podeželja
Cilj programa:
Diverzifikacija ekonomskih dejavnosti na kmetijah izgradnja in izboljšanje osnovne
infrastrukture.
Spremljanje:
- število kmetij z dopolnilno dejavnostjo
- delež kmetij z dopolnilno dejavnostjo
- delež zaposlenih v dopolnilni dejavnosti
- višina povprečnega dohodka iz dopolnilne dejavnosti
- število novih združenj proizvajalcev
- število skupinskih predelovalnih obratov
- število proizvajalcev združenih v združenja proizvajalcev ali blagovno znamko
- število novih blagovnih znamk
- število vrtcev, kulturnih ustanov, šol in zdravstvenih ustanov na podeželju
- število priključkov na javni vodovod in kanalizacijo
- število telefonskih priključkov
- število obstoječih in novih priključkov na električno omrežje
- število kilometrov asfaltiranih in drugače urejenih cest
- število naselij vključenih v programe Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi in
Regionalnih razvojnih programov
- število gospodinjstev priključenih na kanalizacijsko omrežje
- število čistilnih naprav
- vsebnost nitratov v vodi in tleh
- število na novo urejenih odlagališč odpadkov
- povprečna velikost kapacitet za shranjevanje gnoja in gnojevke na kmetiji
- število prebivalstva na podeželju (priselitev in odselitev)
- delež dnevnih migrantov med zaposlenimi
- število delovnih mest v obrti in turizmu na podeželju
- povprečni dohodek iz obrti in turizma na podeželju
- število novih programov izobraževanja
- izobrazbena struktura na podeželju

Program 4: Razvoj gozdarstva
Cilj programa:
Izvajanje obnove, nege in varstva gozdov; vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ter povečana
odprtosti gozdov; ohranjanje površine gozdov s posebnim namenom; vzdrževanje državnih
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gozdov, Kjer je javna funkcija posebej poudaijena; združevanje lastnikov gozdov; izboljšanje
pogojev pridobivanja, promocije in trženja gozdnih proizvodov; prenos modernih znanstvenih
spoznanj iz raziskovanja gozda in procesov v njem in v gozdarstvu v prakso; usposabljanje
lastnikov gozdov za razumevanje gozdov in njihovega pomena ter za izvajanje del v njih;
seznanjanje javnosti s pomenom gozdov in gozdarstva.
Spremljanje:
- posek, obnova, nega in varstvo gozdov,
- izgrajene gozdne ceste,
- izvoz gozdnih sortimentov,
- delež aplikativnih raziskav v gozdarstvu.

Program 5: Razvoj ribištva
Cilj programa:
Obnovitev ribiške flote in njena prilagoditev na ustrezen ribiški uspeh; opremljenost z
ustreznimi ribiškimi ribiškimi sredstvi; prestrukturiranje ribičev v druge dejavnosti; izboljšanje
kakovosti v predelavi rib; večje vzrejne zmogljivosti in zmogljivosti objektov za predelavo rib;
večja konkurenčna sposobnosti na domačem trgu in izvozu.
Spremljanje:
- morski ulov in sladkovodni ulov;
- vzrejne zmogljivosti;
- izvoz.

Program 6: Znanje
Cilj programa:
Povečanje izobrazbene stopnje in poklicne usposobljenosti zaposlenih na kmetijah;
povečanje deleža udeležencev vseživljenjskega učenja oziroma stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja na podeželju; izvajanje prenosa sodobnih znanstvenih
spoznanj in novih tehnologij v prakso in teorijo na področju kmetijstva oziroma agroživilstva.
Spremljanje:
- delež lastnikov kmetijskih gospodarstev, ki ima kmetijsko izobrazbo,
- izobrazbena stopnje in poklicna usposobljenost zaposlenih na kmetijah,
- izvajanje izobraževanja med kmetijskimi šolami, kmetijsko-gozdarskimi zavodi in ostalimi
institucijami,
- delež udeležencev vseživljenjskega učenja oziroma stalnega izobraževanja,
- delež aplikativnih raziskav na področju kmetijstva oziroma agroživilstva.

5. Krepitev skladnega regionalnega razvoja
Cilj razvojne prednostne naloge:
Doseganje visokega življenjskega standarda in kakovosti življenja prebivalcev vseh
slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva, z gospodarsko
krepitvijo in dobro prometno povezavo regionalnih središč drugega reda ter z dvigom
kategorije najpomembnejših slovenskih središč ter s pritegnitvijo in križanjem glavnih
evropskih prometnih smeri.
Spremljanje:
- razlika v BDP na prebivalca med najbolj in najmanj razvito statistično regijo,
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neto medregijski selitveni saldo.

Program 1: Integralni program razvoja mest in podeželja
Cilj programa:
Usmerjeno in prostorsko celovito načrtovanje in oblikovanje mest, urbanih naselij in
podeželskih območij; vzpostavljanje učinkovitega infrastrukturnega sistema, skrbi za okolje,
kvalitetno upravljanje z dediščino in naravnimi viri, sodelovanje med urbanimi in perifernimi
centri preko komplementarnih aktivnosti.
Spremljanje:
- javni blagovni in potniški promet,
- delež prebivalstva priključenega na javni vodovod in kanalizacijo.

Program 2: Razvoj kulture in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot dejavnik
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni
Cilj programa:
Vzpodbujanje izobraževalnih projektov na področjih s posebnimi razvojnimi problemi;
vzpostavitev večnamenskih centrov v objektih kulturne dediščine; razglasitev predvidenih
območij varovanja narave; razvoj podjetništva v kulturi; podpiranje profiliranih in kakovostnih
slovenskih in mednarodnih festivalov; vključitev mladih in drugih socialnih skupin, ustvarjanje
kvalificiranih delovnih mest za področje varovanja narave, večje zaposlovanje v kulturnih
institucijah v manj razvitih območjih, razvoja kulture in kulturnega podjetništva na obmejnih in
drugih področjih.
Spremljanje:
- razglašena območja varovane narave,
- obiskovalci muzejev in muzejskih zbirk, poklicnih gledališč in kinematografov,
- ustvarjene investicije v podjetjih in drugih organizacijah v osnovna sredstva v kulturo,
umetnost in informiranje,
- število na novo zaposlenih oseb (skupaj in strokovni in tehnični delavci) v knjižnicah,
arhivih, muzejih, kinematografih, galerijah, gledališčih, kulturnih društvih, zavodih za
kulturo, kulturnih domovih v manj razvitih regijah,
- rast števila knjižnic, arhivov, muzejev, kinematografov, galerij, gledališč, kulturnih društev,
zavodih za kulturo, kulturnih domovih,
- število predstav v gledališki in glasbeni dejavnosti,
- število občasnih razstav v galerijah in razstaviščih, v muzejih in muzejskih zbirkah,
- knjižna proizvodnja, število naslovov izdanih knjig,
- proizvedeni celovečerni filmi.

Program 3: Program razvoja regionalne infrastrukture
Cilj programa:
Izgradnja mreže lokalnih cest; lokalnih kolesarskih stez, ureditev gibanju prijaznih površin in
javnega prometa na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.
Spremljanje:
- delež prebivalstva priključenega na javni vodovod in kanalizacijo na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi,
- izgrajene lokalne ceste; lokalne kolesarske steze, urejene gibanju prijazne površine na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
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- potniški in blagovni javni prometa na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.

Program 4: Spodbujanje gospodarskega razvoja narodnostnih manjšin in etničnih skupnosti
Cilj programa:
Celovit razvoj narodnostno mešanega območja in področji koncentracije Romov.
Spremljanje:
- delež prebivalstva priključenega na javni vodovod in kanalizacijo na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi,
- tuja vlaganja na narodnostno mešano območje,
- izobrazbena struktura prebivalcev narodnostno mešanih območij in Romov.
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Razvojna prednostna naloga 1
SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI
Program 2
Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij

Program 1
Znanje za razvoj
a) Ustvarjanje in uporaba znanja
b) Mednarodno sodelovanje v
raziskovanju in razvoju
c) »Na znanju temelječa družba«
d) Mrežni RR programi za podporo
razvoju Slovenije - »CRP 20012006«
Program 3
Spodbujanje podjetništva in
izkoriščanje podjetniških priložnosti
a) Promocija podjetništva in razvoj
podpornega okolja
b) Spodbujanja nastajanja in razvoja
malih podjetij
c) Spodbujanje razvoja turizma

ERDF

a) Tehnološki razvoj in
inovativnost
b) Konkurenčnost podjetij

ERDF

ERDF

Razvojna prednostna naloga 2
ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE
Program 1
Zaposljivost
a) Izboljšanje zaposljivosti in
preprečevanje daljše
nezaposlenosti aktivnega
prebivalstva
b) Pospeševanje poklicne mobilnosti
in izboljšanje položaja mladih na
trgu dela
c) Ustvarjanje možnosti za
ESF
povečanje zaposljivost
d) Razvoj in uvajanje sistemov za
spodbujanje vseživljenjskega
učenja
e) Izboljševanje dostopnosti in
spodbujanje vključevanja v
aktivnosti vseživljenjskega učenja
Program 3
Zagotavljanje enakih možnosti in socialne
vključenosti
a) Preprečevanje socialne
izključenosti in spodbujanje
enakih možnosti za vse
b) Izboljšanje dostopa žensk do trga
delovne sile in njihovega
udejstvovanja na tem trgu
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Program 2
Prilagodljivost podjetij in posameznikov

a) Spodbujanje vlaganja v razvoj
človeških virov
b) Izboljšanje pogojev in
modernizacija organizacije dela

ESF

Program 4
Izboljšanje zdravstvenega stanja aktivnega
prebivalstva
a) Razvoj programov in aktivnosti
za varovanje in krepitev
zdravja
ESF
b) Spodbujanje dostopnosti in
implementacije programov in
aktivnosti za varovanje in
krepitev zdravja
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Razvojna prednostna naloga 3
INFORMACIJSKA DRUŽBA, INFRASTRUKTURA IN KAKOVOST BIVANJA
Program 1
Informacijska družba
1. Informacijsko komunikacijska
infrastruktura
a) Vzpostavitev osnovnih intemetnih
priključkov
b) Vzpostavitev hitrih internet
priključkov
c) Projekt e-vas
2. Aplikacije v informacijski družbi
a) Skupni projekt aplikacij v ID
b) DP e-Slovenija, javna uprava
c) DP e-Slovenija, gospodarstvo in
civilna družba
d) Promocija informacijske družbe

Program 2
Ravnanje z odpadki

ERDF

a) Izgradnja regionalnih centrov
za komunalne odpadke
b) Izgradnja centrov za odpadke
iz industrijskih energetskih
sektorjev ter sanacija starih
bremen

Program 3
Varstvo voda
a) Investicije na področju zbiranja,
odvajanja in čiščenja odpadnih
voda in vodooskrbe
b) Upravljanje z vodami

a)
ERDF
CF

b)

Program 5
Gradnja stanovanj
a)
ERDF
CF

a)
b)
c)
d)
e)

19. januar 2002

Program 7
Prometna infrastruktura
Avtocestni program
Državno cestno omrežje
Železniško omrežje
Pomorski promet
Zračni promet

b)
c)

ERDF
CF

Program 4
Zapiranje in okoljska sanacija
premogovnikov in rudnikov
Zapiranje premogovnikov
Trbovlje-Hrastnik, Kanižarica,
ERDF
Senovo in Zagorje
CF
Programi zapiranja rudnikov
Idrija in Mežica
Program 6
Energetika
Prestrukturiranje energetskega
gospodarstva
Spodbujanje učinkovite rabe
ERDF
energije
CF
Spodbujanje izrabe obnovljivih
virov energije in lokalna
energetika

ERDF
CF
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Razvojna prednostna naloga 4
PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA IN RAZVOJ PODEŽELJA
Program 1
Prestrukturiranje kmetijstva
a) Izboljšanje agrarne strukture
b) Posodobitev kmetijskih
gospodarstev
c) Izboljšanje organiziranosti
pridelovalcev

a)
b)

c)

d)

e)

Program 3
Razvoj podeželja
Razvoj dopolnilnih dejavnostih in
z njimi povezanih delovnih mest
na podeželju
Povezovanje kmetov pri
nastajanju nove gospodarske
infrastrukture za učinkovitejše
trženje proizvodov
Izboljšanje infrastrukture na
podeželju, obnova in razvoj vasi
ter varstvo in ohranjanje
dediščine na podeželju;
Vsestransko ohranjanje okolja v
povezavi s kmetijstvom,
gozdarstvom in varovanje
kulturne krajine ter ekološko
usmerjena reja živali in s tem
povezana skrb za ohranitev
vodnih virov;
Diverzifikacija kmetijskih in
nekmetijskih dejavnosti za
zagotovitev alternativnih
dohodkov na podeželju
Program 5
Razvoj ribištva

a) Trajnostno upravljanje z
naravnimi viri; predvsem z
ribolovnimi fondi
b) Večja izraba naravnih virov za
vzrejo sladkovodnih rib
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EAGGF

Program 2
Prestrukturiranje živilstva
a) Podpore živilskopredelovalni
industriji pri investicijah v
materialna sredstva
b) Podpore razvojnim in
EAGGF
organizacijskim aktivnostim za
izboljšanje konkurenčnosti
živilskopredelovalne industrije
Program 4
Razvoj gozdarstva

EAGGF

a) Krepitev večnamenske vloge
gozdov
b) Celovito spremljanje stanja in
usmerjanje razvoja gozdov
oziroma trajnostnega,
sonaravnega in
večnamenskega gospodarjenja
EAGGF
z gozdovi
c) Združevanje lastnikov gozdov
za doseganje večjih učinkov na
področju gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi
d) Seznanjanje javnosti s
pomenom gozdov in
gozdarstva

EAGGF
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Program 6
Znanje
a) Povečanje izobrazbene stopnje
in poklicne usposobljenosti
zaposlenih na kmetijah
b) Povečanje deleža udeležencev
vseživljenjskega učenja
oziroma stalnega
izobraževanja, izpopolnjevanja EAGGF
in usposabljanja na podeželju
c) Izvajanje prenosa sodobnih
znanstvenih spoznanj in novih
tehnologij v prakso in teorijo na
področju kmetijstva oziroma
agroživilstva
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Razvojna prednostna naloga 5
KREPITEV SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
Program 1
Integralni program razvoja mest in podeželja

a) Program razvoja javnega prometa
b) Prenova in regeneracija mestnih
središč ter degradiranih urbanih
območij

ERDF

Program 3
Razvoj regionalne Infrastrukture
a) Razvoj regionalne komunalne
infrastrukture
b) Razvoj lokalne prometne
infrastrukture

19. januar 2002

Program 2
Razvoj kulture in ohranjanje naravne in
kulturne dediščine kot dejavnik razvojnega
zaposlovanja na regionalni ravni
a) Razvoj večnamenskih
regionalnih centrov
b) Vzdrževanje in upravljanje
kulturne dediščine na območjih
s posebnimi razvojnimi
ERDF
problemi
c) Podjetništvo v kulturi
d) Sonaravni razvoj in
vzpostavljanje varovanih
območij narave
Program 4
Spodbujanje gospodarskega razvoja
narodnostnih manjšin in etničnih skupnosti

ERDF

357

a) Gospodarska osnova za
narodnostne skupnosti
b) Gospodarska osnova za Rome

ERDF
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Slika 8.5: Institucionalna ureditev za implementacijo DRP
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