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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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo o 

REGIONALNEM RAZVOJU 2003 

- EPA 996 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 303-06/2001 -3 
Ljubljana, 04.09.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 35. redni seji dne 4.9.2003 
sprejela: 

- POROČILO O REGIONALNEM RAZVOJU 2003, 

ki ga pošilja na podlagi 9. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 56/03). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

mag. Zdenka Kovač, ministrica za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, 
mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja Službe Vlade 
Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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POVZETEK 

Stanje v regionalnem razvoju 

Slovenija je v preteklih letih po ekonomski 
razvitosti uspešno dohitevala države EU. 
Lani je bila gospodarska rast 3,2-odstotna 
kar predstavlja okrepljeno gospodarsko 
dinamiko, glede na leto 2001. Relativno 
ugodni makroekonomski rezultati se 
odražajo tudi na regionalni ravni. V letu 
2001 (zadnji razpoložljivi podatek) je BDP 
na prebivalca po kupni moči realno porasel 
v vseh 12 statističnih regijah, najbolj na 
Gorenjskem (za 6,8%), ter v Jugovzhodni 
Sloveniji in Osrednje slovenski regiji (za 
6,4%). Najnižjo realno rast sta zabeležili 
Zasavje (0,4%) in Obalno-kraška regija 
(3,8%). Razmerje med najbolj razvito 
Osrednjeslovensko regijo in najmanj 
razvitim Pomuijem je v letu 2001 ostalo 
nespremenjeno (1,95 : 1). Tudi koeficient 
variacije je med letoma stabilen.* 

Glede najnovejših trendov si deloma lahko 
pomagamo z bruto osnovo za dohodnino 
na prebivalca, ki kaže nižji razpon razlik 
(1,5 : 1) in relativno stabilnost kazalca v 
zadnjih nekaj letih; koeficient variacije 
med regijami se celo zmanjšuje, saj regije, 
ki kažejo podpovprečno vrednost, 
zaostajanje za slovenskim povprečjem 
zmanjšujejo (najbolj Jugovzhodna 
Slovenija). Pri oceni aktualnih trendov si 
lahko pomagamo tudi z bruto dodano 
vrednostjo, izračunano iz letnih rezultatov 
poslovanja gospodarskih družb. Le-ta se v 
zadnjih letih povečuje v vseh slovenskih 
regijah. 

\ 
Pri stopnjah brezposelnosti beležimo 
pozitivni trend zmanjševanja od leta 1998 
dalje v vseh 12 regijah (v povprečju s 

SURS opozarja, da objavljenih podatkov o BDP za leti 
2000 in 2001 zaradi prehoda na povsem novo metodologijo 
izračuna ni mogoče primerjati z objavljenimi podatki za 
obdobje 1996-99. Podatki za prejšnja leta, kj so bili 
uporabljeni tudi v lanskem Poročilu o izvajanju regionalne 
politike v letu 2001, bodo nadomeščeni z novimi izračuni. 

14,5% na 11,6% v letu 2002). V letu 2002 
se je ta, izjemno ugoden trend, zaustavil. 
Stopnja brezposelnosti na ravni celotne 
Slovenije se sicer ni povečala, se je pa 
problem brezposelnosti dodatno omilil le v 
petih statističnih regijah (Notranjsko- 
kraški, Gorenjski, Obalno-kraški, 
Osrednje-slovenski in Podravski), v ostalih 
pa se je brezposelnost ponovno povečala, 
najbolj na Koroškem in v Pomuiju. Ker je 
brezposelnost kazalec prisotnosti 
prestrukturiranja, to zastavlja pred 
regionalno politiko nove izzive in najavlja, 
da bo v prihodnje prav to področje deležno 
posebnih ukrepov regionalne politike. 
Stanje brezposelnosti je najslabše prav v 
regijah A: Pomuije, Podravje, Zasavje, 
Posavje 

Ti podatki kažejo, da regionalna politika 
izkazuje pozitivne premike in da so bili 
cilji Strategije regionalnega razvoja 
Slovenije v prvih letih njenega izvajanja v 
precejšnji meri doseženi. Pri tem pa ne gre 
spregledati specifičnih razvojnih 
problemov v nekaterih regijah in še vedno 
precejšnjih razlik med regijami v razvojnih 
možnostih. 

Opravljen je bil nov izračun indeksa 
razvojne ogroženosti regij (glej Prilogo 3). 
Primerjava z izračunom iz leta 2000 ne 
kaže na bistvene spremembe. Opazno je 
nazadovanja Koroške, vendar ne toliko, da 
bi jo bilo potrebno uvrstiti v drugo 
skupino. Razvrstitev statističnih regij po 
stopnji razvitosti v skupine A, B, C in D, ki 
jo uporablja regionalna politika za 
dodeljevanje neposrednih regionalnih 
spodbud, ostaja enaka kot doslej. 

Eurostat na podlagi podatkov za obdobje 
1995-1999 ugotavlja, da so se regionalne 
razlike v Evropski uniji (EU-25), merjene s 
koeficientom variacije le v nekaj 
posamičnih primerih zmanjšale (Grčija, 
Avstrija) sicer pa večinoma stagnirajo 
oziroma naraščajo. Slovenija sodi med 
države, kjer se regionalne razlike ne 
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spreminjajo bistveno (KV po posameznih 
letih obdobja: 19,4 - 19,2 - 19,4 - 19,4 - 
20,4). Švedska je edina država s KV pod 
20%. Sledijo Slovenija, Grčija in 
Nizozemska, ki so države z relativno 
nizkimi notranjimi regionalnimi razvojnimi 
neskladji. Na Češkem, v Franciji, Nemčiji, 
v Estoniji, Madžarski in Angliji KV 
presega 40%. Regionalna razvojna 
neskladja pa so relativno največja na 
Poljskem in v Latviji, kjer KV presega 
50%. 

Izvajanje zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja 

V letih 2000 in 2001 so bili sprejeti vsi 
podzakonski akti, ki jih predvideva Zakon 
o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. Opravljeno je bilo tudi osnovno 
prilagajanje področne zakonodaje 
pravnemu redu EU in v tem okviru 
izvedena prilagoditev Zakonu o nadzoru 
državnih pomoči. 

Obseg sprejetih podzakonskih predpisov 
kaže (glej Prilogo 1), da sistem v dokajšnji 
meri temelji na podzakonskih aktih. Število 
sprememb podzakonskih aktov nadalje 
kaže, da se sistem sproti dograjuje in 
tekoče prilagaja spremenjenim 
okoliščinam. 

Z zakonom predpisana načela je regionalna 
politika v preteklih letih uveljavila in tudi 
zabeležila nekatere uspehe. Posamezna 
načela so različno uveljavljena. Nekatera 
potrebujejo nadgradnjo. 

Z zakonom predpisan strateški in 
programski okvir regionalnega razvoja na 
državni ravni je vzpostavljen. V teku je 
sprejetje ključnih razvojnih dokumentov s 
področja prostorskega planiranja: 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije in 
regionalnih zasnov prostorskega razvoja v 
statističnih regijah, katerih pilotna priprava 
poteka v štirih regijah. 

Priprava regionalnih razvojnih programov 
je pri koncu. Manjka le še Regionalni 
razvojni program Podravja. Vladni Svet za 
strukturno politiko jih je obravnaval in 
ocenil kot sprejemljivo osnovo za 
dodeljevanje državnih spodbud z vidika 
državnih razvojnih prioritet in usmeritev 
posameznih ministrstev. Razprava na svetu 
in sistematična analiza teh dokumentov pa 
je opozorila na slabosti, ki jih bo potrebno 
v nadaljevanju odpraviti. Dokumenti so 
metodološko neenotno pripravljeni, v njih 
se prepletajo regionalne in lokalne 
razvojne vsebine, praviloma vsebujejo 
preširok nabor regionalnih prioritet in 
praviloma je njihov finančni okvir 
nerealen. Po drugi strani pa gre pri RRP za 
kvalitetne analize razvojne problematike na 
ravni regij. Priprava RRP je prispevala k 
aktiviranju notranjih razvojnih potencialov 
v regijah, ki bi sicer ostali neizkoriščeni. 
Programski odbori regij so bili sestavljeni 
iz številnih in raznolikih dejavnikov na 
lokalni, regionalni in državni ravni, ki 
lahko odločilno pripomorejo k uresničitvi 
zastavljenih programov. Izvedene so bile 
mnoge delavnice v katerih so udeleženci 
razpravljali o prednostih in slabostih ter o 
nevarnostih in priložnostih s katerimi se 
srečujejo posamezne regije. Tudi nekateri 
razvojni načrti ministrstev so se prav ob 
obravnavi RRP uspešno soočili. Še posebej 
pomembno pa je soočenje prostorskih in 
družbenih vidikov razvoja do katerega 
prihaja na dovolj konkretni regionalni 
ravni. 

Z dopolnitvijo zakonodaje bo potrebno 
doreči vlogo in vsebino skupnih razvojnih 
programov. V prihodnje je tu potrebne več 
aktivnosti, še posebej v povezavi s 
pripravo celovitih projektov na ožjih, 
funkcionalno zaokroženih območjih 
znotraj regij in v povezavi z razvojem 
naravovarstvenih območij (nacionalni, 
krajinski in regijski parki), ki na skoraj 
tretjini teritorija države omejujejo razvojno 
samostojnost regij. Le v tem okviru bo 
mogoče reševati tudi vprašanje razvojnega 
aktiviranja kulturne dediščine. 
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Analiza institucij regionalnega razvoja na 
državni ravni kaže na potrebo po tesnejšem 
sodelovanju različnih javnih agencij, še 
posebej ARR, Pospeševalnega centra za 
malo gospodarstvo in Agencije za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije. 
S tem, ko je ARR pridobila status javne 
agencije je bila odprta pot za morebitne 
nadaljnje racionalizacije (združevanje 
sorodnih institucij) v državni upravi. 
Slovenija je relativno majhna država, ki 
zaradi javnofinančnih omejitev ne zmore 
velikega števila majhnih, čeprav 
specializiranih, javnih agencij. Njihovo 
združevanje je smiselno tudi z vidika 
doseganja kritične mase človeških virov in 
učinkovitosti sistema kot celote. Možnost 
tesnejšega programskega sodelovanja ali 
celo združevanja za doseganje sinergije 
človeških virov in kapitala je odprta tudi na 
področju javnih skladov: Javnega sklada 
RS za regionalni razvoj, Javnega sklada RS 
za razvoj malega gospodarstva in Ekološko 
razvojnega sklada, javnega sklada. 

Tudi analiza institucij regionalnega razvoja 
na ravni regij je ugotovila sistemske 
pomanjkljivosti. Regionalne razvojne 
agencije so sicer bile vzpostavljene vendar 
pa so v veliki večini regij kadrovsko šibko 
zasedene, z večinoma neurejenimi 
sistemskimi viri financiranja in dejansko 
nezmožne opravljati vse predpisane 
naloge. V regijah so različna ministrstva 
zgradila svoje lokalne in regijske 
izvajalske mreže, ki večkrat delujejo 
neusklajeno. V različnih regionalnih 
institucijah je velik razvojni potencial, ki 
pa ga je treba povezati. Ugotovljene 
pomanjkljivosti je mogoče odpraviti z 
dopolnitvijo zakonodaje, pripravo 
standardov za storitve RRA, ki so v javnem 
interesu, podelitvijo koncesij, sklenitvijo 
koncesijskih pogodb z RRA in 
zagotovitvijo finančnih sredstev v 
državnem proračunu za delno plačilo 
koncesije. 

Programski odbori regij postajajo vse bolj 
pomembne institucije pri čemer pa nimajo 
urejene ustrezne zakonske podlage. 
Njihova vloga bo okrepljena predvsem v 
fazi izvajanja RRP (odločanje o 
prioritetnih projektih regije). Jasneje bodo 
morala biti določena tudi medsebojna 
razmerja med razvojnimi institucijami na 
regionalni in lokalni ravni. Potreben je 
razvoj partnerskih mrež tako, da bodo tudi 
ožja okolja, v katerih se občine prepoznajo, 
prišla do svojih povezovalnih projektov, ki 
bodo nato vključeni in usklajeni v RRP. 

Ponovni izračun občin s posebnimi 
razvojnimi problemi kaže, da je 
ugotavljanje razvitosti na ravni občin s 
strokovnega vidika vprašljivo. V postopku 
priprave poročila je bila preveijena 
možnost uporabe širših območij t.i. 
medobčinskega sodelovanja (24 
teritorialnih enot) na katerih so se v praksi 
oblikovala t.i. lokalna razvojna partnerstva. 
Pri opredeljevanju območij s posebnimi 
razvojnimi problemi se predlaga 
nadomestitev občin s širšimi teritorialnimi 
enotami. Posebno pozornost velja nameniti 
ponovni preveritvi demografske 
ogroženosti nekaterih obmejnih in gorskih 
ter hribovitih območij ter oblikovanju 
spodbud za zagotovitev ustrezne ravni 
bivanjskega standarda na redkeje 
poseljenih območjih. 

Izvajanje državnega proračuna na 
področju regionalnega razvoja v letu 
2002 

Podatki poročila za preteklo leto kažejo, da 
naj bi bilo javnih regionalnih izdatkov, ki 
imajo pomembne regionalne vplive, za 
169,5 milijard sit. Od tega zneska je bilo 
81,6 milijard sit neposrednih in posrednih 
regionalnih spodbud, ki predstavljajo 
finančni potencial za državno 
sofinanciranje regionalnih razvojnih 
programov. Večinoma gre za posredne 
spodbude, ki jih različna ministrstva 
usmerjajo v regionalne projekte (77,1 
milijarde sit). Neposrednih regionalnih 

■ 
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spodbud je za 4,5 milijard sit. Iz podatkov 
informacijskega sistema Javne agencije RS 
za regionalni razvoj ISARR sledi, da je 
bilo v letu 2002 57% vseh regionalnih 
spodbud usmerjenih v manj razvite regije 
A in B in 38% v bolj razvite regije C in D 
(5% je še neopredeljenih). Računano na 
prebivalca, je bilo lani v najmanj razviti 
Pomurski regiji dodeljenih približno enkrat 
več regionalnih spodbud (61.675 sit) kot v 
najbolj razviti Osrednjeslovenski regiji 
(32.017 sit). 

Ali je navedeno razmerje ustrezno je 
mogoče odgovoriti le v povezavi z 
doseženimi učinki teh spodbud na razvoj 
manj razvitih regij. Na tem področju bo 
regionalna politika še okrepila aktivnosti 
za povečanje učinkovitosti vlaganj, še 
posebej pa z uveljavljanjem načel nadzora 
- monitoringa in vrednotenja omogočila 
smotrno in transparentno porabo 
regionalnih spodbud. Glede na dano oceno 
v poročilu, daje, ob sicer ugodnih splošnih 
trendih, stanje v regionalnem razvoju v 
najmanj razvitih regijah potrebno 
izboljšati, bo regionalna politika v 
naslednjih letih pri dodeljevanju 
regionalnih spodbud vsekakor poskušala 
izboljšati razmeija v korist območij, ki 
razvojno najbolj zaostajajo. To bo mogoče 
doseči s prehodom na programski pristop 
pri financiranju, tehnično in finančno 
pomočjo regijam pri pripravi projektov ter 
z doslednim izvajanjem vladne uredbe, ki 
določa, daje potrebno pri izboru projektov 
na javnih razpisih dodeliti več točk 
projektom, ki prihajajo iz manj razvitih 
regij ter z določanjem regionalno 
specifičnih ciljev resornih politik. 

Regionalna politika 

Z oblikovanjem nove vladne Službe za 
strukturno politiko in regionalni razvoj 
dobiva projekt spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja v Sloveniji novo 
kvaliteto in dodaten zagon. Programska 
faza (priprava državnega razvojnega 
programa, Enotnega programskega 

dokumenta 2004-2006 in 12 regionalnih 
razvojnih programov) se letos zaključuje. 
Osrednja naloga regionalne politike tako 
postaja priprava razvojnih projektov za 
uresničitev regionalnih razvojnih prioritet. 
Potrebno bo povezati domače in evropske 
javnofinančne vire ter pritegniti zasebna 
sredstva k financiranju prioritetnih 
regionalnih projektov. 

Že izvedena reorganizacija na področju 
regionalnega razvoja, kot del reforme 
državne uprave, izloča strokovne in 
izvajalske naloge (razdeljevanje sredstev 
preko javnih razpisov) v Javno agencijo RS 
za regionalni razvoj in Javni sklad za 
regionalni razvoj kot specializirani 
izvajalski instituciji, na vladni Službi za 
strukturno politiko in regionalni razvoj pa 
ohranja regionalno politiko (usmerjanje 
neposrednih regionalnih spodbud in 
koordinacijo ministrstev pri usmerjanju 
posrednih regionalnih spodbud). 

Načrtovani ukrepi na področju 
institucionalne izgradnje: 

Priprava Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (sprejem zakona do 
konca leta). 

Oblikovanje Sveta za strukturno politiko in 
trajnostni razvoj, ki bo prevzel dosedanje 
naloge Sveta za strukturno politiko in Sveta za 
trajnostni razvoj, s čemer bo okrepljena 
usklajevalna vloga (do konca leta). 

Strokovna krepitev Javne agencije za 
regionalni razvoj za vodenje razvojnih 
procesov (projektni management in izgradnja 
osrednjega nadzornega informacijskega 
sistema ISARR). 

Institucionalna povezava ARR, 
Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo 
(PCMG) in Agencije RS za gospodarsko 
promocijo in tuje investicije (do konca leta). 

Strokovna krepitev Javnega sklada za 
regionalni razvoj z vzpostavitvijo tehnične 
enote v podporo razvoju projektnega 
financiranja, kar bo omogočilo večjo 
pritegnitev zasebnega kapitala za razvojne 
projekte regij (do konca leta) in proučitev 
možnosti Institucionalnega povezovanja javnih 
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skladov, ki dodeljujejo spodbude pomembne 
za skladni regionalni razvoj. 

Koordinacija in usklajevanje regijskih in 
horizontalnih sektorskih razvojnih prioritet za 
povečanje sinergije ukrepov z vzpostavitvijo 
tesnega strokovnega sodelovanja ključnih 
nacionalnih izvajalskih institucij, ki 
pomembno vplivajo na regionalni razvoj 
(Javna agencija za regionalni razvoj, Agencija 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 
Zavod za zaposlovanje RS, Javni sklad za 
regionalni razvoj, Javni sklad za malo 
gospodarstvo, Ekološki sklad). 

Neposredne regionalne spodbude: 
Sofinanciranje stroškov priprave 

izvedbenih projektov RRP. 
Programsko sofinanciranje prioritet regij, 

ki imajo poseben pomen za razvoj regij vendar 
ne bodo deležne podpore v okviru 
horizontalnih politik drugih resoijcv. Pri 
dodeljevanju sredstev bo upoštevana dosežena 
raven razvoja oziroma nov izračun indeksa 
razvojne ogroženosti regij iz tega poročila. 

Izvajanje razvojnih programov po 
posebnih zakonih (Zasavje, Posočje). 

Čezmejno gospodarsko povezovanje z 
izvajanjem pobude skupnosti Interreg. 

Sofinanciranje posebnih razvojnih 
projektov ob meji povezanih z odpravljanjem 
negativnih posledic vzpostavitve Schengenske 
meje. 

Priprava in izvedba projektov prenosa 
državnega premoženja na lokalne skupnosti za 
razvojne namene. 

Priprava medresorskih projektov 
zagotavljanja vodooskrbe, odvodnje in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Pomuiju, Beli 
krajini in Spodnjem Podravju ter proučitev 
možnosti zagotavljanja namenskih finančnih 
izravnav finančno šibkim občinam za razvoj 
lokalnih cest. 

Izvedba regionalnih razvojnih programov 
bo podprta s posebne proračunske postavke 
Službe vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj pri čemer bo upoštevano 
načelo partnerstva. Financirani bodo le 
projekti, ki bodo potijeni na programskih 
odborih regij kot regionalne prioritete. 
Regionalni razvojni program Zasavske 
regije bo podprt s proračunske postavke na 
osnovi zakona o zapiranju Rudnika 

Trbovlje Hrastnik, Razvojni program 
Posočja »SOČA 2006« pa na osnovi 
zakona o popotresni obnovi. Za izvedbo 
programa neposrednih regionalnih spodbud 
bodo s posredovanjem Javnega sklada za 
regionalni razvoj pridobljeni tudi domača 
in tuja povratna sredstva kot ugodne oblike 
financiranja. 

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so 
opredeljena kot prednostna območja 
regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj 
razvita območja v Sloveniji in večinoma 
majhne ter finančno šibke lokalne 
skupnosti (29 občin, 7 regij). Ob južni meji 
se predvideva tudi koncentracija bodočih 
gospodarskih problemov in velika potreba 
po novih delovnih mestih zaradi 
prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne 
in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektorju, 
preoblikovanja prostocarinskih prodajaln 
ob vstopu Slovenije v EU itd. Regionalna 
politika bo na tem ciljnem območju 
izkoristila možnosti, ki jih daje Sporazum 
o obmejnem sodelovanju s Hrvaško in 
podprla vlaganja v čezmejne turistične 
cone, ki jih je potrebno vzpostaviti do 
vstopa Slovenije v EU. Izkoristila bo tudi 
gradnjo novih mejnih prehodov za sočasno 
gradnjo obmejnih gospodarskih con ter 
komunalno oskrbo prebivalstva in 
gospodarstva v neposredni bližini mejnih 
kontrolnih točk. 

Pomoč regionalnim razvojnim agencijam 
bo obsegala sofinanciranje dela njihovih 
nalog, ki so v javnem interesu. 
Sofinanciranje bo izvedeno po načelu 
višjega deleža v regijah, ki zaostajajo v 
razvoju. Priprava in izvedba čezmejnih 
projektov gospodarskega sodelovanja z 
slovensko manjšinami bo potekala v okviru 
Phare-čezmejno sodelovanje. Javni sklada 
za regionalni razvoj bo financiral projekte 
prestrukturiranja kmetij in razvoja 
podjetništva na podeželju na območjih kjer 
bivata avtohtoni narodni skupnosti. Iz 
sredstev javnega sklada bo z ugodnimi 
krediti podprto tudi prestrukturiranje 
živilsko predelovalne industrije in zadrug, 
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s kombinacijo ugodnih kreditov in 
nepovratnih sredstev pa tudi podjetniški 
projekti na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi ob državni meji. 

Vzpostavljen bo projekt aktivne promocije 
investicij, z vključevanjem regionalnih 
razvojnih agencij ter pomembnejših 
nosilcev gospodarskega razvoja v 
posameznih regijah, kot tudi povezovanje s 
potencialnimi investitoiji v tujini in še 
posebej s Slovenci po svetu in zamejstvu, 
ki bodo s svojimi strokovnimi in 
kapitalskimi vložki vključeni v razvoj 
slovenskih regij. 

Pospešen bo projekt razvojnega aktiviranja 
nepotrebnega državnega premoženja, še 
posebej že začeti postopki v pristojnosti 
Ministrstva za obrambo in Ministrstva za 
gospodarstvo. Regionalna politika bo 
aktivna tudi pri posredovanju prenosov 
kmetijskih zemljišč. 

Regionalni razvoj je opredeljen kot 
horizontalna proračunska prioriteta. Ti 
programi imajo prednost pri dostopu do 
donacij EU v okviru pristopnega programa 
Phare, Sapard in Ispa ter pri uvrščanju v 
Enotni programski dokument 2004-2006 
(EPD). EPD bo tudi pomemben instrument 
usklajevanja posrednih regionalnih 
spodbud različnih ministrstev. Skozi 
njegovo usklajevanje naj bi zagotovili, da 
bodo evropske nepovratna in kreditna 
sredstva sredstva, skupaj z zahtevanim 
domačim sofinanciranjem in vključenimi 
zasebnimi viri, podprla prioritetne 
regionalne razvojne projekte. Ti bodo 
morali biti kvalitetno pripravljeni zato bo 
prav pripravi projektov v manj razvitih 
regijah namenjen ustrezno velik del 
neposrednih regionalnih spodbud. 

Posredne regionalne spodbude: 
Regionalna politika si bo prizadevala 
povečati tudi obseg posrednih regionalnih 
spodbud v najmanj razvitih regijah in 
doseči večjo učinkovitost porabe 

dodeljenih sredstev. Te cilje bo regionalna 
politika dosegala z okrepljenim 
medresorskim usklajevanjem, tehnično in 
finančno pomočjo pri pripravi projektov ter 
izvajanjem EPD po pravilih strukturnih 
skladov EU. Ministrstva bodo opredelila 
regionalno specifične cilje tako, da naj bi 
bilo že v letu 2004 najmanj 20% posrednih 
regionalnih spodbud namenjenih 
sofinanciranju prioritetnih regionalnih 
projektov. 

Regionalne spodbude bodo pokrivale širok 
spekter prioritet iz regionalnih razvojnih 
programov. Regionalna politika pa si bo še 
posebej prizadevala zagotoviti sredstva za 
izgradnjo gospodarskih con, pri čemer bo 
uveljavljen koncept mrežnih con s skupnim 
upravljanjem in njihovo vsebinsko 
nadgradnjo v smislu podjetniških 
inkubatorjev, tehnoloških parkov, 
tehnoloških centrov in večnamenskih 
centrov učenja itd. V regijah, ki najbolj 
zaostajajo v razvoju bo okrepljena uporaba 
instrumenta sofinanciranja začetnih 
investicij in novih delovnih mest. S tem 
bodo regionalne državne pomoči (v 
kontekstu Zakona o nadzoru državnih 
pomoči) pridobile na pomenu. Okrepljena 
bo pomoč razvoju malih in srednje velikih 
podjetij (vavčerski sistem svetovanja, 
internacionalizacija, podpora projektom 
lokalnih podjetniških pobud, promocija 
dobrih praks,...) in olajšan njihov dostop 
do finančnih virov (razvoj garancijskih 
shem). Podprti bodo programi povezovanja 
podjetij v grozde in tehnološke mreže. Na 
področju razvoja človeških virov bo 
podprto izobraževanje brezposelnih, 
aktivnosti za zaposlovanje mladih 
brezposelnih z izobrazbo, socialno 
vključevanje izključenih skupin in še 
posebej vseživljenjsko učenje in 
ustvaijalnost. Podprt bo program razvoja 
regijskih štipendijskih shem ter 
usposabljanje vodstvenih in drugih kadrov 
na vseh ravneh, prednostno v manj razvitih 
regijah oziroma tistih kadrov, ki bodo 
prevzemali odgovornost za vodenje 
projektov v manj razvitih regijah. Na 
področju razvoja podeželja bodo imele 

4. oktober2003 11 poročevalec, št. 78 



prednost naložbe v kmetijska gospodarstva 
v povezavi s spodbujanjem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah ter programi trženja 
kakovostnih kmetijskih proizvodov. 
Prioriteta bo tudi razvoj turističnih 
destinacij vključno z vlaganji v turistično 
infrastrukturo, spodbujanjem promocije in 
trženja ter vključevanjem naravnih vrednot 
in kulturne dediščine v turistično ponudbo. 
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1. UVOD 

Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, Uradni list RS, št. 
60/99, (v nadaljnjem besedilu: zakon) v 9. 
členu določa, da Vlada letno poroča 
Državnemu zboru o uresničevanju zakona 
in Strategije regionalnega razvoja Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: strategija). S tem sta 
konkretizirani načeli spremljanja in 
vrednotenja regionalne politike in 
zagotovljena njena večja odzivnost na 
dogajanja v regionalnem razvoju. Vlada je v 
preteklem letu prvič pripravila Poročilo o 
izvajanju regionalne politike za leto 2001, ki 
je bilo junija 2002 obravnavano v Odboru za 
gospodarstvo Državnega zbora Republike 
Slovenije. Ob tej obravnavi je bilo 
predlagano, da naj se ob letošnjem poročilu 
v Državnem zboru opravi posebna razprava 
o stanju v regionalnem razvoju, ki bo 
omogočila celovito oceno učinkov zakona 
oziroma strategije. 

Poročilo je pripravila Služba Vlade RS za 
strukturno politiko in regionalni razvoj v 
sodelovanju z Agencijo RS za regionalni 
razvoj in ministrstvi. Poročilo je 
pripravljeno tudi na osnovi rezultatov 
raziskovalnega projekta "Reforma reforme 
regionalne politike" v okviru ciljnega 
raziskovalnega programa Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport »Konkurenčnost 
Slovenije 2001-2006«. V projektu sta 
sodelovala Inštitut za ekonomska 
raziskovanja v Ljubljani z zunanjimi 
sodelavci in Znanstveni inštitut za regionalni 

razvoj Univerze v Mariboru. Pri pripravi 
poročila je bil prvič uporabljen novo 
vzpostavljeni informacijski sistem Agencije 
RS za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ISARR), ki daje podrobne 
informacije o regionalnih razvojnih 
spodbudah. Vzpostavitev ISARR je del 
reforme regionalne politike in sestavni del 
priprav Slovenije na vključitev v sistem 
strukturnih instrumentov EU. 

Povzetku in uvodu sledi poglavje, ki opisuje 
stanje v regionalnem razvoju in v 
posameznih regijah. Podana je primerjava z 
zastavljenimi cilji v strategiji in z dogajanji 
v regijah EU. V tretjem poglavju je dana 
analiza izvajanja zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja in strategije 
regionalnega razvoja Slovenije, četrto 
poglavje podrobneje osvetljuje izvajanje 
državnega proračuna na področju 
regionalnega razvoja, peto pa tekočo 
regionalno politiko Vlade Republike 
Slovenije. Posebna pozornost je v poročilu 
dana prikazu regionalnih javnih izdatkov po 
statističnih regijah in ministrstvih. To so 
nove informacije s katerimi nosilci 
regionalne politike doslej nismo razpolagali. 

Poročilo o regionalnem razvoju vsebuje 
informacije in podatke, dosegljive do 
31.8.2003. 
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2. STANJE V REGIONALNEM RAZVOJU 

2.1. Doseganje ciljev Strategije 
regionalnega razvoja Slovenije 

Regionalna politika je v preteklem obdobju 
zasledovala v strategiji zastavljen dolgoročni 
cilj, ki stremi k trajnostnemu razvoju v 
najširšem pomenu, ob optimalnem 
izkoriščanju vseh potencialov v regijah, pri 
tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti 
razvoja prihodnjih generacij in je usmeijen v 
doseganje visokega življenjskega standarda 
in kvalitete življenja prebivalcev vseh 
slovenskih regij. Prizadevala si je zaustaviti 
trend povečevanja razlik v gospodarski 
razvitosti in pri življenjskih možnostih med 
regijami, preprečevati nastajanje novih 
območij z večjimi razvojnimi problemi ter 
ohranjati vsaj minimalno poseljenost na 
celotnem ozemlju Republike Slovenije. Za 
doseganje teh ciljev je uporabljala 
razpoložljiva sredstva v okviru državnega 
proračuna ter dograjevala zakonodajo in 
institucije. 

Osnovni dolgoročni cilj, ki ga je zastavila 
SRRS, je zmanjševanje razvojnega 
zaostanka Slovenije in slovenskih regij za 
povprečjem EU, ob doseganju visokega 
življenjskega standarda in kvalitete življenja 
ter boljšega zdravja prebivalcev vseh 
slovenskih regij. Do leta 2006 so cilji 
konkretnejši in merljivi: (i) zaustaviti 
povečevanje razlik v gospodarski razvitosti 
in življenjskih možnostih med regijami s 
poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so 
nosilci regionalnega razvoja v povezavi s 
podeželjem. Ta cilj bomo dosegli z najmanj 
ohranitvijo razlike v kupni moči BDP na 
prebivalca na ravni statističnih regij na 
zatečenem razmerju med najbolj in najmanj 
razvito regijo; (ii) trajnostni razvoj vseh 
slovenskih regij in preprečevanje nastajanja 
novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi. Ta cilj bo dosežen, če se bo 

dvignila absolutna raven kupne moči BDP 
na prebivalca in če se bo zmanjšala 
registrirana stopnja brezposelnosti v vseh 
statističnih regijah; (iii) ohranjanje 
minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije, tako da neto 
medregijski selitveni saldo v nobeni 
statistični regiji ne bo večji od - 0.5 
prebivalca na 1000 prebivalcev; (iv) 
izboljševanje relativnega položaja 
slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni 
moči na prebivalca, v primerjavi z 
obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Cilj 
bo dosežen s hitrejšim razvojem 
Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno- 
kraške regije od italijanskih obmejnih regij 
ter dohitevanjem manj razvitih avstrijskih 
regij s strani ostalih slovenskih statističnih 
regij; (v) zmanjšati razlike v zdravju med 
regijami zaradi slabših razvojnih možnosti 
(slabše gospodarske in družbene razvitosti) 
in slabše dostopnosti do zdravstvene službe, 
kar se bo odrazilo na zmanjševanju razlik v 
pričakovanem trajanju življenja, splošni ter 
specifični umrljivosti. 

Izbrani kazalci uvajajo zelo ambiciozen 
pristop pri spremljanju regionalnega razvoja, 
za katerega pa seje zdaj izkazalo, da temelji 
na sicer uradnih in načeloma vsem 
dostopnih virih podatkov, ki pa se večkrat 
objavljajo s precejšnjo zamudo. Podatki o 
BDP na regionalni ravni so bili pravkar 
objavljeni za že oddaljeno leto 2001. 

Tudi zadnje poročilo o razvoju, ki ga je 
pripravil Urad za makroekonomske analize 
in razvoj (marec 2003), opozaija na problem 
ažurnosti podatkov, v nadaljevanju pa 
ugotavlja, »da pričeti ukrepi institucionalne 
izgradnje še ne morejo dati pričakovanih 
rezultatov, ker se le-ti lahko pokažejo šele v 
daljšem časovnem obdobju«. Časovno 
obdobje po sprejemu zakona (1999) in 
strategije (2001) je prekratko, da bi lahko 
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zanesljivo izmerili učinke novega pristopa 
na statistično izmerjeno stanje v 
regionalnem razvoju. 

Doseganje socialne in ekonomske kohezije 
v Evropski uniji 

Odpravljanje regionalnih razvojnih neskladij 
v EU je trajna naloga ekonomske politike, 
njeni cilji pa nikoli preseženi. 

Kot kažejo podatki objavljeni v Drugem 
poročilu o napredku ekonomske in socialne 
kohezije EU januarja 2003, se tudi EU sooča 
z zastojem v gospodarskem razvoju v letu 
2001, in tudi regionalne razlike znotraj 
držav petnajsterice se še vedno poglabljajo. 
Med kohezijskimi državami članicami 
(Irska, Grčija, Portugalska in Španija) je, z 
izjemo Grčije, ostalim uspelo obdržati korak 
z razvitejšimi članicami, predvsem Irska pa 
je znova dosegla rast BDP na prebivalca, ki 
dosega že 118% povprečja EU (v primerjavi 
z 115% v letu 2000). V EU se torej kohezija 
na ravni držav nekako še uresničuje, s 
podrobnejšimi podatki na ravni evropskih 
regij, in še posebej na ravni subregij, pa 
analitiki v veliki večini držav petnajsterice 
niso zadovoljni in to kljub precejšnjim 

sredstvom, ki jih vlagajo v zmanjševanje 
razlik v razvitosti regij (najmanj razvita 
območja na Portugalskem dobijo letno 
pomoč v višini 348 EUR na prebivalca). 

Z razširitvijo EU se bodo regionalne razlike 
v razvitosti še dodatno povečale. Po zadnjih 
razpoložljivih podatkih je 48 regij sedanje 
petnajsterice (18% prebivalstva EU-15) 
imelo BDP na prebivalca nižji od 75% 
povprečja EU. V razširjeni EU 
petindvajsetih držav članic bo takšnih regij 
67 (25% prebivalstva EU-25), med njimi je 
tudi Slovenija. Razlika v razvitosti izražena 
v razmerju stopnje razvitosti, med 
najrazvitejšimi 10% regij in najmanj 
razvitimi 10% regij v razširjeni EU bo 4,3 : 
1, v primerjavi z 2,6 1 v sedanji 
petnajsterici. 

Posebno pozornost Evropska komisija 
posveča vprašanju zaposlenosti, kjer 
najrazvitejše regije sedanjih članic EU 
dosegajo 78,1-odstotno zaposlenost, najmanj 
razvite pa le 48-odstotno. Podobno je stanje 
na področju brezposelnosti, pri kateri so 
regionalne razlike še opaznejše, saj se 
stopnja brezposelnosti v regijah sedanjih 
članic EU giblje od 2,3% do 19,7%. 

Graf: Bruto domači proizvod na prebivalca (PPS) v EU 25 v letu 2001 
Graph 1: GDP per caprta (PPS), 2001 

8U45 ■* 100 
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V Statističnem letopisu 2002 je Eurostat 
objavil podatke o regionalnih razlikah glede 
BDP v razširjeni EU v obdobju 1995-1999 
na ravni NUTS-3 med katerimi je prvič 
prikazana tudi Slovenija. V analizi Eurostat 
ugotavlja, da so se regionalne razlike, 
meijene s koeficientom variacije (v 
nadaljnjem besedilu: KV) le v nekaj 
posamičnih primerih zmanjšale (Grčija, 
Avstrija) sicer pa večinoma stagnirajo 
oziroma naraščajo. Slovenija sodi med 
države, kjer se regionalne razlike ne 
spreminjajo bistveno (KV po posameznih 
letih obdobja: 19,4 - 19,2 - 19,4 - 19,4 - 
20,4). Švedska je edina država s KV pod 
20%. Sledijo Slovenija, Grčija in 
Nizozemska, ki so države z relativno 
nizkimi notranjimi regionalnimi razvojnimi 
neskladji. Na Češkem, v Franciji, Nemčiji, v 
Estoniji, Madžarski in Angliji KV presega 
40%. Regionalna razvojna neskladja pa so 
relativno največja na Poljskem in v Latviji, 
kjer K V presega 50%. 

Koeficient variacije regionalnega BDP na ravni NUTS-3 za leto 1999 

Vir: Eurostat 

Novih razsežnosti razvojne problematike, ki 
se pojavljajo z razširitvijo EU, se zaveda 
tudi Evropska komisija, ki je že sprožila 
vrsto raziskovalnih projektov med katerimi 
sta z vidika Slovenije posebej zanimivi 
vprašanje razvoja gorskih in hribovitih 
območij ter vprašanje vloge in vpliva 
človeških virov na regionalni razvoj. 

Zaključek: Z razširitvijo EU se bo 
vprašanje ekonomske in socialne kohezije 
dodatno zaostrilo, še posebej z vidika 
regionalnih razlik v tehnološkem razvoju in 
inovativnosti, čemur EU namenja precej 
pozornosti. Tovrstna vlaganja pomenijo 
najboljši način za hitro gospodarsko rast. 
Mednarodne primerjave kažejo, da hitreje 
napredujejo države, ki vlagajo v človeške 
vire in inovativnost na vseh ravneh. 
Navedeno je uporabno izhodišče za 
ekonomsko politiko v Sloveniji.  
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Makroekonomska gibanja v Sloveniji 

Slovenija je v preteklih letih uspešno 
dohitevala razvitejše države EU. Lani je bila 
gospodarska rast 3,2-odstotna kar 
predstavlj a okreplj eno gospodarsko 
dinamiko, glede na leto 2001. Višja 
dinamika je bila, po ugotovitvah letošnjega 
Pomladanskega poročila UMAR, predvsem 
posledica okrepljenih investicij, še posebej v 
avtoceste. 

Tudi za letos se pričakuje več kot 3-odstotna 
gospodarska rast, znižanje ravni inflacije 
ohranitev lanskoletnega visokega presežka 
na tekočem računu plačilne bilance in 
dodatno povečanje deviznih rezerv. Domače 
nacionalno varčevanje presega 25% BDP, 
kar je več kot kdaj koli poprej, in je še 
posebej pomembno z vidika zagotavljanja 
trajnosti gospodarskega razvoja. Zniževanje 
stopnje brezposelnosti, ki smo ga beležili v 
preteklih letih, se je lani zaustavilo, kar je 
predvsem posledica gospodarsko neugodnih 
razmer v ZDA in Evropski Uniji, ki vplivajo 
tudi na gospodarstvo v Sloveniji. Preobrat 
konjunkturnih razmer analitiki napovedujejo 

za leto 2004 kar naj bi prineslo določeno 
olajšanje tudi za Slovenijo. Regionalna 
koncentracija problema brezposelnosti v 
Sloveniji pa najavlja, da bo brezposelnost 
najpomembnejši izziv regionalne politike 
tudi v prihodnjih nekaj letih. Doseganje 
ciljev na področju zaposlovanja mora zato 
postati osnovno vodilo pri določanju 
prioritet regionalne politike. 

Gospodarska gibanja na regionalni ravni 

Relativno ugodni makroekonomski rezultati 
se odražajo tudi na regionalni ravni, vendar 
ne povsod v enaki meri. V letu 2001 je 
stopnja registrirane brezposelnosti upadla v 
vseh statističnih regijah, razen v Posavju. V 
letu 2002 se je ta, izjemno ugoden trend 
zaustavil. Stopnja brezposelnosti na ravni 
celotne Slovenije se sicer ni povečala, seje 
pa problem brezposelnosti dodatno omilil le 
v petih statističnih regijah (Notranjsko- 
kraški, Gorenjski, Obalno-kraški, Osrednje- 
slovenski in Podravski), v ostalih pa se je 
brezposelnost ponovno povečala, najbolj na 
Koroškem in v Pomurju. 

Tabela : Gibanje pomembnejših makroekonomskih kazalcev razvoja v EU in Sloveniji 
(realne stopnje rasti v %; razen, če ni drugače določeno) 

Makroekonomski kazalci EU -15 Slovenija* 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Bruto domači proizvod (BDP) 3,5 1,6 1,0 4,6 2,9 3,2 
BDP na prebivalca po kupni moči 
(PPS), 
EU -15 = 100; indeks 

100 100 100 67 70 n.p. 

Inflacija (I-XII/I-XII povprečje leta) 1,9 2,3 2,1 8,9 8,4 7,5 
Zaposlenost 1,9 1,2 0,4 1,1 0,9 -0,1 
Stopnja brezposelnosti po ILO v% 7,8 7,3 7,6 7,0 6,4 6,4 
Investicije v osnovna sredstva 4,7 0,0 -2,4 0,2 -0,8 3,1 
Vir podatkov: Pomladansko poročilo 2003, maj, 2003, Urad za makroekonomske analize in razvoj. Poročilo o razvoju 2003, UMAR, 2003. 

Economic forecasts, Spring 2003, European Commission, 2003. 
Opombe: n.p. :ni podatka. 

• Statistični urad RS (SURS) je marca 2003 objavil revizijo nacionalnih računov za leti 2000 in 2001 v tekočih cenah na osnovi 
nove metodologije, za leto 2001 pa tudi v cenah novega baznega leta 2000. Glavni namen revizije je bila nadaljnja metodološka 
uskladitev postopkov in metod ocene bruto domačega proizvoda (BDP) z evropskim sistemom nacionalnih računov (ESA 1995). V 
tabeli podatki za leto 2000 ne vključujejo novo revizijo nacionalnih računov SURS. Podatki so zato primerljivi od leta 2001 dalje. 
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Čeprav seje stopnja brezposelnosti v najbolj 
obremenjeni Podravski regiji znižala na 
17,6% in je torej razlika do Goriške regije, 
ki ima najnižjo stopnjo brezposelnosti 
(6,3%) manjša, pa brezposelnost slej ko prej 
ostaja ključen problem regionalnega razvoja. 
Značilen je primer Zasavske regije kjer kar 
30% tam živečega aktivnega prebivalstva ne 

Vin SURS, preračuni UMAR. Data: SORS, calculalions by IMAD. 

more najti zaposlitve v domači regiji, od 
tega je polovica brezposelnih, polovica pa 
dela izven regije. V Podravski regiji izstopa 
problem dolgotrajno brezposelnih, v 
Savinjski regiji pa problematika mladih 
brezposelnih. 

Tabela: Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 
STATISTIČNE REGIJE: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SKTE2/NUTS2 

Ljubljanska urbana regija 
Preostala Slovenija  

10,2 
15,8 

10,5 
15,8 

10,1 
14,7 

9,2 
13,2 

8,3 
12,7 

7,9 
12,8 

SKTE 3/NUTS 3 

O srednj eslovenska 
Obalno-kraška 
Gorenjska 
Goriška 
Savinjska 
Jugovzhodna Slovenija 
Pomurska 
Notranjsko-kraška 
Podravska 
Koroška 
Spodnjeposavska 
Zasavska 

10,2 

11,0 
12.0 
9,6 

16.1 
14,0 
17.8 
12,0 
22,4 
13,0 
16,4 
17.9 

10.5 
10.6 
12.6 
9,2 

16.7 
12,0 
18,7 
12,5 
22,0 
13,0 
15,9 
19,2 

10,1 
10.1 
11,9 
7,7 

15,3 
11,7 
18.2 
12,2 
20.6 
11.7 
14,9 
17,5 

9,2 
9,2 

10.1 
6,2 

13.6 
10,8 
17.2 
10.8 
18.7 
10.3 
13.9 
15,5 

8,3 
9,0 
9,0 
5.8 

13,5 
9.9 

16,7 
9,7 

17,9 
10.2 
14.3 
14,7 

7,9 
8,6 

8,5 
6,3 

14,0 
9,9 

17,6 

9,1 
17,6 
11,6 
14,4 
15,3 

SLOVENIJA 14,4 14,5 13,6 12,2 11,6 11,6 
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Tabela: Bruto domači proizvod (po kupni moči) na prebivalca po regijah v obdobju 1997-1999 
in povprečna rast bruto dodane vrednosti po zaključnih računih (ZR) v obdobju 2001-2002 

Statistične regije BDP na prebivalca 
(vPPS) 

Indeks 
SLO=100 

Bruto dodana 
vrednost po ZR 
(realne stopnje 

rasti, v %)* 
2000 2001 . stopnja 

rasti v % 
2000 2001 Povprečje 2001- 

2002 
SKTE2 
Ljubljanska urbana 
regija 21,980 23,393 6.4 138 139 3,3* 
Preostala Slovenija 13,900 14,683 5,6 87 87 3,5* 

SKTE3 
Osrednjeslovenska 21,980 23,393 6,4 138 139 3,3* 
Obalno-kraška 16,925 17,569 3,8 107 104 3,4* 
Gorenjska 14,044 15,006 6,8 88 89 3,5* 
Goriška 15,575 16,606 6,6 98 99 . 3,3* 
Savinjska 14,451 15,036 4,0 91 89 2,4* 
Jugozahodna Slovenija 14,394 15,321 6,4 91 91 4,4* 
Pomurska 11,294 11,979 6,1 71 71 1,2* 
Notranjsko-kraška 12,672 13,228 4,4 80 79 5,3* 
Podravska 13,152 13,968 6,2 83 83 4,0* 
Koroška 13,298 14,089 5,9 84 84 1,9* 
Spodnjeposavska 13,641 14,655 7,4 86 87 10,8* 
Zasavska 12,708 12,754 0,4 80 76 2,3* 

Slovenija 15,890 16,830 5,9 100 100 3,4* 
Vir podatkov: SURS, Statistične informacije št. 226/2003. Ekonomsko ogledalo št..., 2003, UMAR. 
Opomba: * Gre za metodološko neprečiščene podatke iz zaključnih računov gospodarskih družb. 

Drugi sintezni kazalec s katerim običajno 
merimo skladnost regionalnega razvoja je 
bruto domači proizvod. Statistični urad 
Republike Slovenije (SURS) je pravkar 
objavil podatke za leti 2000 in 2001. 
Metodološko primerljiva časovna serija za 
pretekla leta žal ni na voljo, v metodoloških 
pojasnili pa SURS navaja, da zaradi 
metodoloških razlik "ni kontinuitete med 
temi podatki in že objavljenimi podatki za 
leta 1996-1999. Zato ni mogoče ugotavljati 
dinamike s primeijavo teh podatkov s 
podatki 1996-1999. 

V letu 2000 je BDP na prebivalca (po kupni 
moči) realno porasel v vseh 12 statističnih 
regijah, najbolj na Gorenjskem (za 6,8%), 
ter v Jugovzhodni Sloveniji in Osrednje 

slovenski regiji (za 6,4%). Najnižjo realno 
rast sta zabeležili Obalno-kraška regija 
(3,8%) in Zasavje (0,4%). Relativno nizka 
vrednost tega kazalca v primeru Zasavske 
regije še ne izraža učinkov spodbud, ki so 
bile v regijo usmerjane v skladu z zakonom 
o razvojnem prestrukturiranju Zasavja v letu 
2001. Ob enem pa je ta podatek lahko tudi 
indikacija o pravilnosti odločitve o razvojni 
pomoči Zasavju preko posebnega zakona. 
Razmerje med najbolj razvito 
Osrednjeslovensko regijo in najmanj 
razvitim Pomuijem je ostalo nespremenjeno 
(1,95 : 1). Tudi koeficient variacije je med 
letoma stabilen (KV 2000,2001 = 23). 

Glede najnovejših trendov si deloma lahko 
pomagamo z bruto osnovo za dohodnino na 
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prebivalca, ki kaže nižji razpon razlik (1,5 : 
1) in (enako kot pri BDP na prebivalca) 
relativno stabilnost kazalca v zadnjih nekaj 
letih. Koeficient variacije med regijami se 

celo zmanjšuje saj regije, ki kažejo 
podpovprečno vrednost, zaostajanje za 
slovenskim povprečjem zmanjšujejo (najbolj 
Jugovzhodna Slovenija). 

Slika: Realna rast (trikot) in realni obseg bruto domačega proizvoda na prebivalca po 
kupni moči (stolpci) po statističnih regijah v letih 2000 in 2001 

Rast regionalnega BDP na prebivalca po PPS med letoma 2000 in 
2001 

H 2000 0 2001 

8,0 
7,0 
6,0 
5,0 
4,0 s® 
3,0 
2,0 
1,0 
0,0 

regije 

Pri oceni aktualnih trendov (za leto 2002) si 
lahko pomagamo tudi z bruto dodano 
vrednostjo, izračunano iz letnih rezultatov 
poslovanja gospodarskih družb. Čeprav gre 
za metodološko neprečiščene podatke (to 
delo opravijo statistiki ob izračunu bruto 
domačega proizvoda), pa jih vendarle 

objavljamo, ker kot celota lahko pustijo 
določen vtis. Po teh podatkih se je stanje v 
leu 2002 (absolutno gledano) v vseh 
slovenskih regijah prav tako izboljšalo. 
Zaradi omenjenih metodoloških problemov 
pa komentar podatkov po posameznih 
regijah ni primeren. 
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Tabela : Bruto domači proizvod na prebivalca po regijah (standard kupne moči, PPS) 
v Sloveniji in v EU-15 v letih 2000 in 2001 

Statistične regije BDP na prebivalca 
(v PPS) 

Indeks 
(EU-15 =100) 

2000 2001 2000 2001 
SKTE2 
Ljubljanska urbana regija 21,980 23,393 97 101 
Preostala Slovenija 13,900 14,683 62 63 

SKTE3 
Osrednjeslovenska 21,980 23,393 97 101 
Obalno-kraška 16,925 17,569 75 76 
Gorenjska 14,044 15,006 62 64 
Goriška 15,575 16,606 69 71 
Savinjska 14,451 15,036 64 65 
Jugozahodna Slovenija 14,394 15,321 64 66 
Pomurska 11,294 11,979 50 51 
Notranjsko-kraška 12,672 13,228 56 57 
Podravska 13,152 13,968 60 60 
Koroška 13,298 14,089 59 61 
Spodnjeposavska 13,641 14,655 60 63 
Zasavska 12,708 12,754 56 55 

Slovenija 15,890 16,830 70 72 
EU-15 22,590 23,270 100 100 
Vir podatkov: : SURS, Statistične informacije št. 226/2003.. Ekonomsko ogledalo št..., 2003, UMAR. Eurostat. 

Povzetek: 

Strategija je postavila vrsto kazalcev s točno določenimi mejnimi vrednostmi, ki naj bi omogočili 
vrednotenje učinkov politike regionalnega razvoja. Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja je 
bila v ta namen pripravljena preglednica, ki kaže, da se veČina zastavljenih ciljev uresničuje. 

CILJ STRATEGIJE DOSEGANJE CILJA STRATEGIJE 
Zaustaviti povečevanje razlik v gospodarski 
razvitosti in pri življenjskih možnostih med 
regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, 
ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi s 
podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev 
razlike v kupni moči BDP na prebivalca na ravni 
SKTE-3 na zatečenem razmerju med najbolj in 
naimanj razvito regijo. 

Časovno primerljivi podatki za BDP po regijah so 
le za leti 2000 in 2001. V obeh letih znaša razmeije 
med najbolj razvito Osrednjeslovensko regijo in 
najmanj razvitim Pomurjem 1,95:1. V tem obdobju 
se cilj uresničuje. 

Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in 
preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi 
razvojnimi problemi. Kvantifikacija cilja: dvig 
absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca in 
zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v 
vseh statističnih regijah na ravni SKTE-3. 

Na osnovi razpoložljivih podatkov je možno reči, 
da je bil cilj v veliki meri dosežen. BDP na 
prebivalca po kupni moči seje v letu 2001 povečal 
v vseh 12 statističnih regijah. Na osnovi realne rasti 
bruto dodane vrednosti, izračunane iz podatkov 
gospodarskih dmžb ocenjujemo, da se je realna 
gospodarska rast nadaljevala v vseh 12 regijah tudi 
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v letu 2002. Ugotovimo lahko tudi dvig povprečne 
ravni kazalnika glede na EU-15. 
Registrirana stopnja brezposelnosti se je hitro 
zmanjševala v vseh statističnih regijah do leta 
2002, z izjemo v Posavju, kjer se je ta pozitivni 
trend prekinil z letom 2001. V nekaterih regijah se 
v zadnjem obdobju stopnja registrirane 
brezposelnosti ponovno povečuje. 

Ohranjanje minimalne poseljenosti na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije. Kvantifikacija cilja: 
neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski 
statistični regiji na ravni SKTE-3 ne bo večji od - 
0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev. 

Po podatkih za leto 2001 je bil neto medregijski 
selitveni saldo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 
prebivalcev v Zasavski (- 1,6), Koroški (- 0,9) in 
Gorenjski regiji (- 0,7). Za dokončno oceno bo 
potrebna analiza novejših podatkov, ko bodo le-ti 
na voljo. 

Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, 
meijeno v BDP po kupni moči na prebivalca, v 
primeijavi z obmejnimi regijami v Avstriji in 
Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj 
Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške 
regije od italijanskih obmejnih regij; dohitevanje 
avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih 
slovenskih statističnih regij. 

Primerjava podatkov kaže, da so v obdobju 1997- 
1999 slovenske regije, z izjemo Zasavske in 
Spodnjeposavske, zmanjšale zaostanek za 
navedenimi obmejnimi regijami v Italiji in Avstriji, 
ki so z izjeme avstrijske Štajerske relativno 
zaostale za povprečjem EU. Preveijanje 
uresničevanja cilja je oteženo, ker so podatki za 
obmejne regije v Avstriji in Italiji na ravni NUTS 
2, medtem ko so slovenske statistične regije raven 
NUTS 3. 

Zmanjšati razlike v zdravju med regijami kot 
posledico slabših razvojnih možnosti (slabše 
gospodarske in družbene razvitosti) in slabše 
dostopnosti do zdravstvene službe. Kvantifikacija 
cilja: zmanjševanje razlik v pričakovanem trajanju 
življenja in splošni ter specifični umrljivosti; 
zmanjševanje razlik v deležu dejavnikov tveganja. 

Ker ni na voljo novejših ustreznih podatkov, 
navajamo ugotovitve Poročila o človekovem 
razvoju Slovenija 2002/2003, ki obravnava 
človekov razvoj in zdravje in ugotavlja izboljšanje 
mejnih vrednosti v letih 1992-1998. V letu 1992 je 
bila najnižja življenjska doba v Zasavju (63,8 let- 
moški in 73,7-ženske), najvišja pa na Goriškem 
(70,0 let-moški in 77,1-ženske); v letu 1998 pa je 
bila najnižja življenjska doba pri moških na 
Dolenjskem (65,3 let), pri ženskah pa na Koroškem 
(75,0 let), najvišja pa v Notranjsko-kraški regiji 
(69,8 let-moški in 78,4 let-ženske). 

Vir: Reforma reforme regionalne politike; Vmesno poročilo; Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, maj 2003 
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2.2. Stanje v regijah 

Ocena stanja gospodarskega in družbenega 
razvoja posameznih statističnih regij, ki 
pomeni enega od ključnih elementov tega 
poročila Je zaradi obsežnosti prikaza podana 
v prilogi. V tem poglavju so le povzete 
osnovne demografske in gospodarske 
značilnosti statističnih regij. Prikazane so 
na podlagi analiz Urada za 
makroekonomske analize in razvoj, 
objavljenih v publikaciji Delovni zvezki, 
št.7/2002 pod naslovom »Regionalni vidiki 
razvoja Slovenije«. Prikaz stanje v 
posameznih regijah je bil preverjen tudi s 
strani regionalnih razvojnih agencij, ki so 
bile pozvane k dopolnitvi poročila. V 
nadaljevanju so izpostavljene glavne 
značilnosti, kot so bile ugotovljene v okviru 
analize regionalnih razlik na ravni SKTE-3: 

Demografske razmere 

Demografske razmere se v Sloveniji in tudi 
po regijah, podobno kot v EU, poslabšujejo. 
• Število prebivalstva v Sloveniji v 

zadnjih desetih letih stagnira. V petih 
regijah je prebivalstvo rahlo poraslo 
(Osrednjeslovenska, Obalno-kraška in 
Gorenjska regija, Jugovzhodna Slovenija 
in Notranjsko-kraška). V ostalih regijah 
se je zmanjšalo, predvsem izstopajo 
Pomurska, Podravska, Spodnjeposavska 
in Zasavska regija. 

• Priča smo pospešenemu staranju 
prebivalstva. Tako je bil leta 2002 indeks 
staranja prebivalstva v Sloveniji 96,3 (v 
primerjavi s 53,3 leta 1991), značilne pa 
so zelo velike razlike med regijami, saj 
vrednosti segajo od 82,3 za Koroško do 
121,1 za Obalno-kraško regijo. Na 
občinski ravni so razlike še večje. Tako 
je bilo leta 2002 že v sedmih regijah 
delež prebivalstva starega nad 64 let 
večje od deleža prebivalstva mlajšega od 
15 let. Še leta 1999 je to veljalo le za 
Obalno-kraško in Goriško regijo. 

• Za notranje priselitve so zanimive 
Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, 
Notranjsko-kraška regija, Jugovzhodna 

Slovenija in Spodnjeposavska regija. 
Razlogi so gospodarska uspešnost in 
veijetno reševanje stanovanjske 
problematike (Notranjsko-kraška in 
Spodnjeposavska). Težava je predvsem v 
begu možganov, saj izobraženci ostajajo 
v univerzitetnih središčih (predvsem v 
Ljubljani), kjer imajo boljše možnosti za 
nadaljnji razvoj. 

Gospodarska struktura in uspešnost 
gospodarjenja 

Po uspešnosti izstopa predvsem Osrednje- 
slovenska regija, kateri sledi Obalno-kraška 
regija. 

Razlike po regijah v ekonomski moči 
gospodarstva (merjeno z bruto domačim 
proizvodom na prebivalca) so večje kot 
razlike v ekonomski moči prebivalstva 
(merjeno z bruto osnovo za dohodnino). 
Tako je bruto domači proizvod na prebivalca 
merjen po kupni moči le v dveh regijah nad 
slovenskim povprečjem in sicer v 
Osrednjeslovenski, Obalno-kraški, medtem 
ko je po bruto osnovi za dohodnino na 
prebivalca, poleg omenjenih regij, 
nadpovprečni še Goriška in Gorenjska 
regija. Razlogi: razlike v plačah so manjše 
kot razlike v produktivnosti, zaradi dnevne 
delovne migracije se del dohodka preliva v 
druge regije, v nekaterih regijah so prisotni 
tudi dohodki iz drugih držav (Italija, 
Avstrija, Nemčija). 

V sektorski strukturi bruto dodane vrednosti 
in zaposlenosti prevladuje terciarni sektor, 
kjer izstopata Osrednjeslovenska in Obalno- 
kraška regija, ki imata več kot 70 % vseh 
zaposlenih v terciarnem sektorju. Delež 
terciarnega sektorja se povečuje v vseh 
regijah. Sekundarni sektor je še vedno 
pomemben, še posebej v Zasavski in 
Spodnjeposavski, kjer je več kot 50 % 
zaposlenih v sekundarnem sektorju. 
Sorazmerno velik delež kmetijstva imajo še 
vedno Pomurska (9,9%) in Spodnjeposavska 
regija (6,5%). 
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Konkurenčnost regije pretežno temelji na 
konkurenčnosti njenega gospodarstva. Delež 
zaposlenih v panogah temelječih na znanju 
je dober pokazatelj konkurenčnosti in 
predvsem perspektivnosti gospodarstva. 
Med regijami so velike razlike. Izstopajo 
Osrednje-slovenska, Obalno-kraška regija in 
Jugovzhodna Slovenija. Delež je izredno 
nizek v Pomurski in Spodnjeposavski regiji. 
Podobno je tudi z deležem zaposlenih v 
inovativnih podjetjih, kjer negativno 
izstopata Savinjska in Zasavska regija. 

Posledica konkurenčnosti je ekonomska 
uspešnost gospodarstva. V zadnjih, letih 
(1995-2001) je v povprečju z dobičkom 
zaključilo poslovno leto gospodarstvo le v 
treh regijah (Osrednjeslovenska, Obalno- 
kraška, Jugovzhodna Slovenija). 

Posledica prestrukturiranja gospodarstva v 
zadnjih letih je izguba delovnih mest. V 
zadnjih treh letih od 2000 do 2002 je število 
delovnih mest najbolj poraslo v 
Osrednjeslovenski regiji (za nekaj več kot 
8.000), najbolj pa upadlo v Zasavski regiji 
(za več kot 400). Edina regija, ki izkazuje 
presežek delovnih mest nad tam živečim 
aktivnim prebivalstvom, je Osrednje- 
slovenska, kar pomeni, da je to regija z 
največjim pritokom delovno aktivnega 
prebivalstva iz drugih regij. Pri tem se vloga 
Osrednjeslovenske regije še krepi, sledita ji 
Gorenjska in Podravska regija. V ostalih 
regijah se položaj poslabšuje, najbolj v 
Zasavski regiji. Zaradi pomanjkanja 
delovnih mest imata največjo migracijo 
delovno aktivnega prebivalstva v sosednje 
regije Zasavska in Notranjsko-kraška regija. 
V Zasavju kar 30% tam živečega aktivnega 
prebivalstva ne more najti zaposlitve v 
domači regiji, saj se tu pomajkanju delovnih 
mest pridružuje še strukturna brezposlenost. 
Ta se kaže v nadpovprečnem deležu 
brezposelnih z nizko strokovno izobrazbo 
ter deležu mladih in žensk med 
brezposelnimi. Posledica pomanjkanja 
delovnih mest in strukturne brezposlenosti j e 
nadpovprečna stopnja registrirane 
brezposlenosti, ki je v Zasavski regiji v letu 

2002 znašala 15,3% in s tem za 3,7 odstotne 
točke presegla slovensko povprečje. V 
Notranjsko-kraški regiji so razmere nekoliko 
boljše, saj je kljub pomanjkanju delovnih 
mest stopnja registrirane brezposlenosti v 
regiji podpovprečna. 

Uspešnost gospodarskih družb je povezana 
tudi z višino bruto plač. Te so najvišje v 
Osrednjeslovenski regiji in najnižje v 
Pomurski, Koroški in Spodnjeposavski 
regiji. 

Razlike so tudi v stanju podjetništva. Tako 
po številu poslovnih subjektov na 1000 
prebivalcev izstopata Osrednjeslovenska in 
Obalno-kraška regija, medtem ko je stanje 
najslabše v Zasavski in Pomurski regiji. 

Človeški kapital 

Pomen človeškega razvojnega dejavnika 
narašča skladno z vlogo, ki jo imajo pri 
globalni konkurenčnosti znanje, 
inovativnost, ustvarjalno izkoriščanje in 
obvladovanje informacij, organizacija in 
vodenje ter drugi kakovostni dejavniki. Pri 
tem so poleg individualnih lastnosti, kot sta 
izobraženost in zdravje posameznika 
(človeški kapital) pomembni tudi socialni 
odnosi, ki se oblikujejo v interakcijah med 
ljudmi (socialni kapital). V ospredje prihaja 
tudi povečana vloga mobilnosti prebivalstva 
kot enega od pogojev učinkovitosti 
človeškega kapitala. 

Prav v kazalcih, ki predstavljajo kakovost 
človeškega potenciala v regiji (pričakovano 
trajanje življenja, naravno in selitveno 
gibanje prebivalstva, njegova starostna 
struktura, brezposelnost, delež zaposlenih z 
višjo in visoko izobrazbo, število študentov 
na 1000 prebivalcev) so razlike med 
regijami največje. 

Regije z močnim ekonomskim potencialom 
so prav tiste regije, kjer je prebivalstvo 
nadpovprečno izobraženo (pridobljena 
izobrazba) in kjer je med zaposlenimi 
nadpovprečen odstotek zaposlenih z visoko 
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stopnjo izobrazbe in imajo največje število 
študentov na 1000 prebivalcev, prebivalstvo 
pa je bolj zdravo. Osrednjeslovenska, 
Obalno-kraška in Gorenjska so regije, ki 
imajo z vidika človeškega kapitala najboljše 
razvojne možnosti, medtem ko so Pomurska, 
Spodnjeposavska in Zasavska regija z vidika 
človeškega kapitala v najslabšem položaju. 

Stopnja registrirane brezposelnosti se je 
vrsto let držala na ravni 14 do 15 % 
aktivnega prebivalstva. Leta 2002 smo priča 
precej nižji stopnji. Izstopata Goriška in 
Osrednjeslovenska regija, kjer je bila stopnja 
registrirane brezposelnosti pod 8%, visoke 
stopnje registrirane brezposelnosti beležimo 
v Pomurski, Zasavski, Savinjski, 
Spodnjeposavski in Podravski regiji, kjer 
stopnja registrirane brezposlenosti presega 
14%. 

Med brezposelnimi je delež mladih okoli 
20%. Negativno izstopata Pomurska in 
Zasavska regija, kjer je delež več kot 26%. 
V registrirani brezposelnosti je bil 2002 
delež mladih do 26. leta v celotni Sloveniji 
okrog 24 %, v obeh navedenih regijah pa je 
bil ta delež višji od 28 %. 

Ostali kazalniki kažejo na strukturno 
brezposelnost v slovenskih regijah. 
Pozitiven trend v se kaže pri zmanjševanju 
deležev dve problematičnih skupin težje 
zaposljivih oseb in sicer dolgotrajno 
brezposelnih ter starejših od 50 let. 
Decembra 2000 je delež starejših od 50 let 
med brezposelnimi znašal 27,4 %, konec 
decembra 2002 pa 22,9 %. Strukturni delež 
brezposelnih brez izobrazbe je v primerjavi 
z letom 2001 ostal nespremenjen (47,0 %), 
povečal pa se je delež žensk, predvsem 
zaradi odpuščanj v tekstilni, usnjarski in 
obutveni dejavnosti ter iskalcev prve 
zaposlitve. 

Delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo 
je nadpovprečen le v Osrednjeslovenski in 
Obalno-kraški regiji. To prispeva h 
konkurenčnosti obeh regij. Negativno 

izstopata Pomurska in Spodnjeposavska 
regija. 

Visok delež študentov v generaciji obeta 
izboljšanje izobrazbene strukture v nekaj 
letih (v pozitivno smer močno odstopajo 
Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, 
Gorenjska in Goriška regija. Obeti so slabi v 
Pomurski in Spodnjeposavski regiji. V 
številu dijakov na 1000 prebivalcev razlike 
med regijami niso velike, saj je srednje 
šolstvo regionalno dokaj razpršeno. Nizek je 
delež v Obalno-kraški regiji, kar je 
povezano s starostno strukturo prebivalstva. 

V regijah, ki izgubljajo človeške vire, se 
neposredno zmanjšuje potencial za razvoj. 
Ker praviloma odhajajo sposobni in 
izobraženi, sčasoma ni več potrebne kritične 
mase za razvojni preboj. 

Infrastruktura 

Obstojijo razlike v opremljenosti s fizično 
infrastrukturo, predvsem pa je slaba 
medregij ska prometna povezanost. Prometna 
povezanost občinskih središč znotraj regij je 
boljša. Ostali prometni podsistemi so 
trenutno še manj pomembni za 
konkurenčnost slovenskih regij, z izjemo 
pomena luke za konkurenčnost Obalno- 
kraške regije, saj v Sloveniji večina 
potniškega kot tovornega prometa poteka po 
cestah. Razvoj železniške infrastrukture 
zaostaja, kar nedvomno predstavlja razvojni 
problem. 

Manj razvite in v splošnem bolj periferne 
slovenske regije imajo največkrat manj 
razvejano cestno omrežje in so zaradi tega v 
slabšem položaju, ko gre za možnost 
pritegnitve novih investicij in turističnih 
tokov. V tem pogledu je pomembna 
kvaliteta vzdrževanja in posodabljanja 
mreže državnih cest kot tudi lokalnih cestnih 
povezav. Gradnja vzhodno-zahodne in 
severno-južne avtoceste bo sicer okrepila 
slovensko cestno omrežje a njune takojšnje 
pozitivne učinke bodo čutile zlasti tiste 
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regije, ki so vzdolž 5. in 10. evropskega 
koridorja. V luči tega dejstva se z vidika 
regionalnega razvoja kaže kot še posebej 
velik problem odsotnost Pirnske avtoceste, 
dostopi do Pomurja, Velenja in Koroške ter 
povezava Bele Krajine z Novim mestom. 
Prepričani smo, da kvalitetna železniška, 
letališka in pristaniška infrastruktura, ob 
kvaliteti prometnih storitev v potniškem in 
blagovnem prometu, kjer se v okviru 
logističnih centrov in potniških terminalov 
vzpodbuja storitvena dejavnost, predstavlja 
vzpodbudo razvoju regij in prispeva k 
ustvaijeni dodatni vrednosti v regijah. 

Glede osnovne komunalne infrastrukture v 
nekaterih območjih še vedno obstajajo veliki 
nerešeni problemi vodooskrbe (Goričko, 
Spodnje Podravj, Bela krajina,...). 

Potrebna bi bila pospešena izgradnja 
gospodarskih con (ta vidik je bil do sedaj 
zelo zanemarjen), še posebej v regijah, ki 
najbolj zaostajajo v razvoju. To je predpogoj 
za nove investicije (domače, tuje) in s tem 
nova delovna mesta. 

Obstojijo razlike med regijami v prisotnosti 
višje - in visokošolskih organizacij, ki so 

Ukrepi: 

koncentrirane v Osrednjeslovenski, 
Podravski in tudi v Obalno-kraški regiji. 
Velike razlike so tudi v prisotnosti 
znanstveno raziskovalnih organizacij, ki so 
večinoma locirane v Osrednjeslovenski 
regiji (Ljubljana). To se še posebej kaže v 
■število zaposlenih v R&R (raziskave in 
razvoj) in povprečnih izdatkih za R&R na 
prebivalca, kjer so razlike 50:1. 

V sami prisotnosti institucij, ki spodbujajo 
razvoj med regijami ni veliko razlik. Vse 
statistične regije imajo regionalno razvojno 
agencijo in običajno tudi več lokalnih 
razvojnih institucij ter različne javne službe, 
ki delujejo na regionalni ravni. Problem je 
njihova različna kadrovska zasedba in 
predvsem usposobljenost za razvojno 
delovanje. Obstaja tudi vprašanje 
medsebojne povezanosti in usklajenosti teh 
institucij pri razvojnem delovanju. V 
regijah, kjer te institucije delujejo že dlje 
časa, je tudi njihov vpliv na dogajanje v 
regiji večji kot pri novoustanovljenih 
institucijah. 

V regionalni politiki bo potrebno večji poudarek dati potrebam gospodarstva. Spodbuditi je 
potrebno povezovanje podjetij v regijah, predvsem pa se bodo morale posamezne slovenske 
regije specializirati, v skladu s svojimi razvojnimi potenciali (še posebej človeškimi) in 
konkurenčnostjo posameznih programov na notranjem evropskem trgu. Povečanje dodane 
vrednosti in število novo ustvarjenih delovnih mest morata postati osnovna in prevladujoča 
kriterija pri usmerjanju razvojnih sredstev iz državnega proračuna. 

Ekonomska politika bo morala s sredstvi državnega proračuna v manj razvitih regijah prednostno 
podpreti povečanje inovativnosti in s tem konkurenčnosti regij ter vlaganja v človeške vire. 
Mednarodne primerjave kažejo, da so se države, ki so šle po tej poti, tudi bistveno hitreje 
razvijale. Posebna pozornost naj bi bila namenjena tudi zagotavljanju povečane mobilnosti 
prebivalcev v okviru regije in med regijami, kar zahteva vzdrževanje in modernizacijo prometne 
in komunikacijske infrastrukture. 

Poleg tega bo potrebno bolj dosledno prisluhniti konkretnim potrebam posameznih regij. Nujno 
je neposredno soočanje državnih in regionalnih razvojnih prioritet na ravni konkretnih projektov, 
konflikte interesov pa bo treba razreševati na partnerski način ter v čim večji možni meri preiti 
na programsko dodeljevanje razvojnih spodbud iz državnega proračuna. Spodbude, ki se lahko 
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dodeljujejo le preko javnih razpisov morajo dosledno vključevati regionalne cilje tako, da bodo 
dobili pri izboru projektov prednost tisti, ki prihajajo iz manj razvitih okolij. To usmeritev bo 
mogoče realizirati, če se bo ustrezno povečala ponudba kvalitetnih projektov iz regij, ki 
zaostajajo v razvoju. Slabo pripravljeni projekti, če tudi prihajajo iz manj razvitih okolij, ne bodo 
mogli biti financirani iz javnih sredstev. Regionalna politika bo spodbujala pripravo projektov z 
uporabo sredstev neposrednih regionalnih spodbud in v ta cilj usmerjala tudi delovanje mreže 
lokalnih podjetniških centrov. 

Za realizacijo navedenih usmeritev bodo morala ministrstva začeti določati regionalno specifične 
cilje. Doslej so bile resorne politike vodene pretežno horizontalno, to je za teritorij države kot 
celote. To se je v nekaterih primerih izkazalo za pomanjkljivo, saj takšna ekonomska politika ne 
more upoštevati posebnosti posameznih okolij. Mednarodni zgledi kažejo, da so države, ki so pri 
razreševanju razvojnih problemov regij uspele uveljaviti »butični pristop«, tudi na globalni ravni 
bolj konkurenčne. 

V regijah, ki so gospodarsko uspešnejše, je sektor malih in srednjih podjetij bistveno bolj razvit 
kot v tistih, ki zaostajajo v razvoju in kjer prevladujejo večja podjetja. V regijah, ki zaostajajo v 
razvoju, so zato potrebna okrepljena vlaganja (investicijske podpore) v mala in srednje velika 
podjetja. Ti ukrepi morajo biti regijsko specifični in tudi implementirani skozi skupne razvojne 
institucije regij (regijski in lokalni podjetniški centri, regijske garancijske sheme, regijske 
mikrokreditne sheme,...) 

Potrebna je pospešena izgradnja gospodarskih con v regijah, ki najbolj zaostajajo v razvoju. To 
je predpogoj za nove investicije (domače, tuje) in s tem nova delovna mesta. Ustrezno je 
potrebno urediti tudi njihovo dostopnost v okviru razvoja državnega cestnega in železniškega 
omrežja. Nosilec aktivnosti: Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za promet v sodelovanju 
s Službo vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj. 

V regijah, ki so gospodarsko uspešnejše, je delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo 
nadpovprečen. V regijah, ki zaostajajo v razvoju so potrebni posebni ukrepi štipendijske politike, 
ukrepi za zaposlovanje diplomantov in ukrepi za izobraževanje odraslih. Ti ukrepi morajo biti 
regijsko specifični, to je vezani na konkretne potrebe regijskega gospodarstva, skladno z njegovo 
gospodarsko specializacijo. Te ukrepe je potrebno tudi implementirati skozi skupne razvojne 
institucije regij (regijski štipendijski skladi, regijski skladi dela, ...). Nosilca aktivnosti: 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v 
sodelovanju s Službo vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj. 

Višje in visokošolske organizacije ter znanstveno raziskovalne organizacije so večinoma locirane 
v Osrednjeslovenski, Podravski in Obalno-kraški regiji. Glede na gospodarsko specializacijo 
posameznih regij je potrebno v teh regijah zagotoviti tudi prisotnost ustreznih specializiranih 
šolskih in raziskovalnih zmogljivosti. Nosilec aktivnosti: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
v sodelovanju s Službo vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj. 

Usposobljene regionalne razvojne agencije predstavljajo, skupaj z lokalnimi razvojnimi 
institucijami, nepogrešljiv razvojni potencial v vseh razvitih okoljih v EU. Razvoj takšne mreže 
v Sloveniji je prednostna naloga regionalne politike. V regijah je potrebno doseči tudi 
koordinirano delovanje mreže javnih služb različnih ministrstev. Nosilec aktivnosti: Služba 
vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, Javna agencija RS za regionalni razvoj, 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo v sodelovanju z občinami in ministrstvi. 
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V območjih, ki še nimajo urejene vodooskrbe, odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, 
je le-to potrebno prioritetno zagotoviti. Oskrba z vodo, odvodnja in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda so predpogoj za gospodarski razvoj. Kjer je to mogoče, je za tovrstne projekte 
potrebno uporabiti sredstva Kohezijskega sklada (npr. Pomurje, Bela Krajina). Na območjih, kjer 
zaradi razpršenosti posameznih projektov to ni mogoče (npr. Spodnje Podravje), je potrebno 
zagotoviti zadostno dinamiko in višino domačih podpor iz državnega proračuna in iz sredstev 
SAPARD. Nosilca aktivnosti: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Službo vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj. 

Politiki policentričnega razvoja Slovenije bi moral slediti tudi razvoj cestnega omrežja. Poleg 
avtocestnega križa, ki ga je potrebno prednostno dokončati, je potrebno čimprej pristopiti k 
pripravi načrtov za prečne povezave, ki bodo med seboj povezale najpomembnejša regionalna 
središča. Na avtocestni križ je potrebno čim prej navezati Šaleško dolino, Koroško, Belo 
krajino,... ter pospešiti gradnjo Pirnske avtoceste. Če tudi z gradnjo posameznih odsekov zaradi 
finančnih omejitev še ne bo mogoče začeti, pa je potrebno začeti s pripravo načrtov ter s tem dati 
ustrezen signal potencialnim investitoijem, ki se odločajo dolgoročno. V državnem proračunu 
2004 je potrebno zagotoviti sredstva za ta namen. Prioritetno je potrebno urediti dostope do 
industrijskih in poslovnih con ter najpomembnejših turističnih destinacij. Prometna politika, ki jo 
je potrebno čimprej pripraviti, mora vsebovati tovrstne opredelitve in slediti potrebam razvoja 
gospodarstva. Nosilec aktivnosti: Ministrstvo za promet v sodelovanju s Službo vlade RS za 
strukturno politiko in regionalni razvoj. 

V povezavi z zgornjo nalogo je potrebno pospešiti pripravo Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije in takoj pristopiti k pripravi regionalnih zasnov prostorskega razvoja. Slednje morajo 
upoštevati sprejete regionalne razvojne programe. V državnem proračunu 2004 je potrebno 
zagotoviti sredstva za ta namen. Nosilec aktivnosti: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v 
sodelovanju s Službo vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.  
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2.3. Indeks razvojne ogroženosti 

Razvojne razlike med regijami so statične, 
kakor tudi dinamične (razvojni potencial in 
razvojne možnosti). Za oceno teh razlik je 
bilo razvito orodje "Ocena razvojnih 
možnosti slovenskih regij"1. Njegova 
osnovna predpostavka je, da razvitost 
regije ni mogoče meriti le na osnovi 
sedanjega stanja, temveč so pomembne 
tudi razvojne možnosti, ki predvsem 
temeljijo na endogenih potencialih regij, 
saj je razvoj v zadnjem desetletju pokazal, 
da so mnogi pomembni faktorji, ki vplivajo 
na regionalni razvoj, nemobilni: fizična 
infrastruktura, lokalna gospodarska 
struktura, sposobnost in pripravljenost 
zaposlenih, lokalni tehnični in 
organizacijski know-how, socialne in 
institucionalne strukture, povezav, 
zdravstveno stanje. 

Regionalna politika uporablja indeks 
razvojne ogroženosti za razvrščanje regij v 
sezname (liste A, B, C in D) glede na 
njihovo stopnjo razvitosti. Pri dodeljevanju 
neposrednih regionalnih spodbud na 
programski način se ta indeks uporablja, 
skupaj s številom prebivalstva in površino 
regije, za določanje razpoložljivih kvot 
sredstev po regijah. Pri dodeljevanju 
regionalnih spodbud z javimi razpisi 
določajo pogoje sofinanciranja dajalci 
posameznih spodbud glede na njihov 
namen in obliko. Regionalna politika jih, s 
pomočjo seznamov skupin statističnih regij 
A, B, C in D, spodbuja k teritorialni 
diferenciacji spodbud in sicer na način, da 
je za projekte iz območij, ki jim je 
določena višja stopnja prednosti, z vladno 
uredbo zagotovljena prioriteta pri izboru 

oziroma, da je projektom iz teh območij 
določen višji odstotek državnega 
sofinanciranja. 

Seznami skupin statističnih regij (A, B, C 
in D) so določani na osnovi indeksa 
razvojne ogroženosti. Ta je izračunan na 
podlagi ponderacije dveh kazalcev 
kazalcev: deleža prebivalstva v območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi v okviru 
regije in sintezne ocene razvojnih možnosti 
regije. 

V seznam regij A se uvrščajo prve štiri 
statistične regije iz tabele z najvišjim 
indeksom razvojne ogroženosti. To je v 
skladu z 19. členom Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur.l.RS, 
60/1999), ki določa, da se posebna 
pozornost regionalne politike posveti 
regijam, ki po stopnji bruto domačega 
proizvoda po kupni moči ali stopnji 
brezposelnosti za več kot 20% negativno 
odstopajo od slovenskega povprečja. 

Seznami statističnih regij B, C in D je 
pripravljen s smiselnim grupiranjem regij 
na podobni stopnji razvojne ogroženosti. 

Prvi izračun indeksa razvojne ogroženosti 
je bil izdelan leta 2000 in objavljen v 
dokumentu Strategija regionalnega razvoja 
Slovenije. Za potrebe tega poročila smo 
izračun ponovili in primerjalne rezultate 
predstavili v spodnji tabeli. Primerjava 
izračunov ne kaže na bistvene spremembe. 
Opazno je nazadovanja Koroške, vendar ne 
toliko, da bi jo bilo potrebno uvrstiti v 
drugo skupino. Razvrstitev statističnih 
regij v skupine A, B, C in D torej ostaja 
enaka kot doslej. 

Razvili so ga strokovnjaki Inštituta za ekonomska 
raziskovanja iz Ljubljane s pomočjo strokovnjakov 
Urbanističnega inštituta RS in Ekonomske fakultete 
Ljubljana. Ocena razvojnih možnosti slovenskih regij na 
osnovi omenjenega orodja je bila opravljena v letih 1997, 
1998 in 2000. Ker je prvotno orodje vsebovalo preveliko 
število kvalitativnih kazalcev, so ga strokovnjaki Inštituta 
za ekonomska raziskovanja v letu 2000 preoblikovali in v 
letu 2003 nadgradili. 
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Regije Indeks razvojne ogroženosti Indeks ravni; SLO = 100 
Izračun 2000 Izračun 2003 Izračun 2000 Izračun 2003 

Pomurska 1,000 1,000 157 158 
Spodnjeposavska 0,925 0,921 145 145 
Podravska 0,815 0,831 128 131 
Zasavska 0,740 0,758 116 120 
Savinjska 0,641 0,665 100 105 
Koroška 0,623 0,670 97 106 
Notranjsko-kraška 0,550 0,562 86 89 
Jugovzhodna Slovenija 0,553 0,520 87 82 
Goriška 0,291 0,316 46 50 
Gorenjska 0,224 0,224 35 35 
Obalno-kraška 0,130 0,135 20 21 
Osrednjeslovenska 0,030 0,033 5 5 

Slovenija 0,662 100 100 100 
Vir:IER, Ljubljana 
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3. IZVAJANJE ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA 
RAZVOJA 

3.1. Podzakonski predpisi 

Aktivnosti regionalne politike na 
zakonodajnem področju so podrobneje 
predstavljene v posebni prilogi tega 
poročila. V tem poglavju dajemo le oceno, 
ki se nanaša na sprejete podzakonske 
predpise Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. 

3.2. Uresničevanje načel regionalne 
politike (3. člen zakona) 

Načelo celovitosti izvajanja regionalne 
politike na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije se uresničuje. Regionalne 
razvojne agencije so bile ustanovljene in 
regionalni razvojni programi pripravljeni v 
11 statističnih regijah. V Podravju je bil 
izdelan strateški del, izvedbeni del 
regionalnega razvojnega programa pa naj 
bi bil dokončan tekom letošnjega leta. 

Načelo partnerstva v obliki sodelovanja 
med državo in lokalnimi skupnostmi, 
socialnimi partnerji in civilno družbo ter 
sodelovanja javnega in zasebnega sektorja 
se uresničuje preko delovanja programskih 
odborov regij, Usklajevalnega sveta 
državnega razvojnega programa in 
vladnega Sveta za strukturno politiko. 

Povečano zanimanje socialnih partnerjev 
za dogajanja v regionalnem razvoju 
nakazuje tudi podpisani Socialni sporazum 
za obdobje 2003-2005. Večja 
konkurenčnost regij je v njem opredeljena 
med dogovorjenimi cilji2. Vlada se je 
obvezala, da bo izvajala aktivno politiko 
spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja, z zakonskimi spremembami 
okrepila status programskih odborov v 
regijah, vzpostavila regionalne svete za 
razvoj človeških virov in zagotovila bolj 
učinkovito delovanje regionalnih razvojnih 
agencij. Delodajalci bodo s konkretnimi 
ukrepi spodbudili izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih in druge 
dogovorjene programe v regiji. Sindikati 

Partnerji se zavedamo, da je za povečanje 
konkurenčnosti slovenskih regij, ki najbolj zaostajajo v 
razvoju, potrebna aktivna regionalna politika, temelječa na 
principu solidarnosti vendar s ciljem aktiviranja lastnih 
razvojnih potencialov regij. 

Ocena: 

V letih 2000 in 2001 so bili sprejeti vsi 
podzakonski akti, ki jih predvideva Zakon 
o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. Opravljeno je bilo tudi osnovno 
prilagajanje področne zakonodaje 
pravnemu redu EU in v tem okviru 
izvedena prilagoditev Zakonu o nadzoru 
državnih pomoči. 

Obseg sprejetih podzakonskih predpisov 
kaže, da sistem v dokajšnji meri temelji na 
podzakonskih aktih. Število sprememb 
kaže, da se sistem sproti dograjuje in 
tekoče prilagaja spremenjenim 
okoliščinam. Večji del sprememb gre na 
račun nove zakonodaje s področja državnih 
pomoči in zahtev, ki izhajajo iz 
vključevanja regionalne politike v sistem 
strukturnih instrumentov EU. Načeloma je 
sposobnost zakonodaje, da se hitro 
prilagaja potrebam, pozitivna vendar pa po 
določenem času to običajno ustvari potrebo 
po dopolnitvi krovnega zakona. Obstaja 
tudi problem preglednosti in notranje 
konsistentnosti tako razvejanega sistema 
pravnih aktov. 
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bodo sodelovali pri pripravi in izvajanju 
regionalnih razvojnih programov v okviru 
programskih odborov regij. Za trdnejšo 
povezanost bodo partneiji krepili več 
nivojsko socialno partnerstvo, ki se bo 
odrazilo v vzpostavljanju skupnih 
instrumentov in ustanov tudi na regionalni 
ravni. 

V preteklih letih so bila razvita lokalna 
partnerstva na številnih področjih 
(zaposlovanje, razvoj podeželja, 
podjetništvo,...). 

Mrežo lokalnih podjetniških centrov, ki 
pomeni decentralizirano institucionalno 
podporo razvoju podjetništva in 
ustvaijanju novih delovnih mest, npr. 
predstavlja 37 podjetniških centrov: 

• Center za razvoj malega gospodarstva 
Ljubljana, d.o.o. 

• Center za razvoj Litija, Zavod 
• Naš laz, Zavod 
• Inkubator d.o.o., podružnica 

podjetniško pospeševalni center občin 
Divača, Hrpelje-Kozina, Komen 
Sežana, d.o.o. 

• Regionalni razvojni center Koper, 
Zavod 

• Razvojna agencija SORA, d.o.o. 
• Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 

Zavod 
• BSC poslovno podporni center, d.o.o. 
• Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, 

d.o.o. 
• Posoški razvojni center, Javni zavod 
• Razvoj na agencij a ROD, Zavod 
• Regijska razvojna agencija Severne 

Primorske, Nova Gorica, d.o.o. 
• Razvojna agencija Savinja, GIZ 
• SIC, območna razvojna agencija 

Pohorje-Dravinja, Javni zavod 
• Savinjsko-Šaleška območna razvojna 

agencija, d.o.o. 
• Razvojna agencija SOTLA, Zavod 
• Lokalni podjetniški center Celje, d.o.o. 
• Področni center za razvoj 

gospodarstva, d.o.o. 

• Razvojni center Pokolpje, d.o.o. 
• Podjetniški center Novo mesto, 

svetovanje in razvoj, d.o.o. 
• Prleška razvojna agencija, GIZ 
• Razvojni center Lendava, Javni zavod 
• Razvojna agencija Sinergija, d.o.o. 
• Regionalna razvojna agencija Mura, 

d.o.o. 
• Notranjski ekološki center, Zavod 
• Razvojni center Ilirska Bistrica, Javni 

zavod 
• Regionalna razvojna agencija 

Notranjsko-Kraške regije, d.o.o. 
• Razvojno informacijski center 

Slovenska Bistrica, Javni zavod 
• Lokalno pospeševalni center pri ZRS 

Bistra Ptuj, Javni zavod 
• GIZ RPT - HEJ. lokalni pospeševalni 

center Haloze, GIZ 
• Ekonomski institut Maribor, d.o.o. 
• A.L.P. Peca podjetje za razvoj in 

trženje produktov Mežiške doline, 
d.o.o. 

• Podjetniški center Slovenj Gradec, 
d.o.o. 

• Center za razvoj podjetništva Trbovlje, 
Javni zavod 

• Regionalni center za razvoj Zagoije, 
d.o.o. 

• Podjetniški center Krško, Javni zavod 
• Razvojni center Brežice, Javni zavod 
• Regijski pospeševalni center Posavje, 

Zavod. 

Mreža LPC je pridobila prepoznavno 
funkcijo in podobo tako z osnovnega 
programa razvoja in koordinacije mreže 
kot tudi s sodelovanjem pri izvajanju 
različnih nacionalnih programov (program 
vavčerskega svetovanja, antibirokratski 
program, posebne ciljne skupine). 

Mreža LPC predstavlja velik potencial 
okoli katerega bi se lahko oblikovala 
učinkovita lokalna razvojna partnerstva. 
Njeni programi so že zastavljeni v tej smeri 
tako, da bi bilo potrebno te programe 
okrepiti in jih bolj povezati s programi 
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kmetijske svetovalne službe in Ministrstva 
za delo, dmžino in socialne zadeve. 

Poročilo o uresničevanju načela 
partnerstva ne more mimo civilne družbe. 
Pogoj za povečano zanimanje civilne 
družbe za razvojna vprašanja je njeno 
ustrezno organiziranje, kjer se kažejo 
pozitivni premiki v ustanovitvi in 
delovanju Centra za nevladne organizacije, 
ustanovitvi nacionalne koordinacije 16 
društvenih organizacij ter krepitvi 
dejavnosti fundacij in ustanov. Od teh 
institucij jih je večina organiziranih tudi na 
regionalni ravni ali pa na tej ravni izvajajo 
svoje programe. Na sistematičen način je 
civilna družba vključena v obravnavo 
razvojnih vprašanj preko delovanja 
vladnega Sveta za trajnostni razvoj. 
Neposredno je bila civilna družba 
vključena tudi v pripravo državnega 
razvojnega programa, preko imenovanih 
predstavnikov v Usklajevalnem svetu in 
sodelovanja nevladnih organizacij v 
raziskavi »Priprava programa vključevanja 
nevladih organizacij po načelu partnerstva 
v proces nadgradnje Državnega razvojnega 
programa in priprave Enotnega 
programskega dokumenta«, ki jo izvaja 
Regionalni center za okolje za srednjo in 
vzhodno Evropo v sodelovanju z Centrom 
nevladnih organizacij Slovenije. 

Načelo usklajevanja med posameznimi 
državnimi resorji in lokalnimi skupnostmi 
pri načrtovanju spodbud za skladni 
regionalni razvoj v okviru državnega 
proračuna se uresničuje preko obravnave 
letnih izvedbenih programov RRP na 
programskem odboru regije, Svetu za 
strukturno politiko in Vladi Republike 
Slovenije. Po tem postopku se že 
usklajujejo vse neposredne regionalne 
spodbude, ki se razdeljujejo na programski 
način. Že tretje leto zapored poteka 
tovrstno usklajevanje izvajanje RRP 
Zasavja in drugo leto zapored izvajanje 
skupnega razvojnega programa Posočja. V 
letu 2003 smo prešli na enak princip pri 
RRP Pomuija, Podravja, Posavja, Koroške, 

Savinjske, Notranjsko-Kraške in 
Jugovzhodne Slovenije. Načelo je torej že 
uveljavljeno v regijah A in B, ki so 
prejemnice neposrednih regionalnih 
spodbud. Pri posrednih regionalnih 
spodbudah, ki jih prejema vseh 12 
slovenskih regij, bodo letos postopoma 
tudi dozoreli pogoji za njegovo praktično 
uveljavitev. RRA so že bile pozvane, da z 
izpolnitvijo posebnega standardiziranega 
vprašalnika ARR sporočijo prioritetni 
nabor projektov regije za obdobje 2004- 
2006. Tudi testno usklajevanje se že izvaja 
na primeru izvedbenega programa RRP 
Pomuija. Proces naj bi omogočila in 
pospešila objava podatkov o regionalni 
porazdelitvi državnih razvojnih spodbud 
po posameznih ministrstvih v okviru tega 
poročila in pa priprava Enotnega 
programskega dokumenta 2004-2006, ki ga 
Slovenija usklajuje z EU. Gre za procese, 
ki so soodvisni in potekajo z dinamiko na 
katero regionalna politika nima 
odločilnega vpliva. 

Načelo subsidiarnosti, ki pri pripravi, 
izvajanju, nadzoru in vrednotenju 
programov določa, da višja teritorialna 
raven opravlja le tiste naloge, ki jih ne 
morejo učinkovito opraviti nižje ravni se v 
pogojih odsotnosti pokrajin le težko 
uresničuje. Zakon je predvideval, da bodo 
hitro ustanovljene pokrajine in zato ni 
vgradil mehanizmov, ki bi zagotavljali 
elemente subsidiarnosti v pogojih, ko so 
pristojnosti osredotočene zgolj na državni 
in lokalni ravni. Navedeno je eden od 
razlogov, ki narekujejo spremembe zakona 
in pripravo ustreznih prehodnih rešitev v 
obdobju do ustanovitve pokrajin. 

Načelo programskega usmerjanja 
razvojnih spodbud je, kot že omenjeno, 
uveljavljeno pri neposrednih regionalnih 
spodbudah. Pri posrednih bo lahko 
uveljavljeno le deloma, predvidoma tekom 
letošnjega leta. Nekaterih spodbud, še 
posebej tistih, kjer so prejemniki podjetja, 
ni mogoče usmerjati na programski način. 
Ker gre za državne pomoči, so potrebni 
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javni razpisi in spoštovanje načel proste 
konkurence med projekti. V teh primerih je 
mogoče v javnih razpisih vgrajevati t.i. 
regionalne kriterije, ki prijaviteljem iz 
manj razvitih območij prinesejo dodatne 
točke s čemer se poveča možnost 
njihovega izbora. 

V povezavi z načelom programiranja je 
pomembno poudariti, da smo v Sloveniji 
že vzpostavili sistem programskih 
dokumentov na različnih ravneh, ki se 
periodično preverjajo in imajo neposreden 
vpliv na ekonomsko politiko vlade in 
pripravo državnega proračuna. Leta 2001 
je Vlada sprejela Strategijo gospodarskega 
razvoja Slovenije katere uresničevanje 
letno spremlja z objavo Poročila o razvoju, 
ki ga pripravlja Urad RS za 
makroekonomske analize in razvoj. 
Sočasno je bila sprejeta Strategija 
regionalnega razvoja Slovenije, katere 
uresničevanje je tudi predmet letnega 
spremljanja skozi pričujoče Poročilo o 
regionalnem razvoju. Na podlagi obeh 
strategij je bil pripravljen Državni razvojni 
program do leta 2006 in 12 regionalnih 
razvojnih programov, ki predstavljajo 
konkretizacijo strategij in naj bi se tudi 
periodično preverjali ter usklajevali skozi 
letne izvedbene programe in državni 
proračun. Dejstvo je, da je sistem 
kompleksen in še ne v celoti utrjen, je pa 
vzpostavljen in vsaj nekateri njegovi 
elementi v praksi že delujejo. Vsekakor pa 
bodo potrebni nadaljnji napori za njegovo 
polno uveljavitev, še posebej v delu, ki se 
nanaša na regionalne razvojne programe. 

Pri uveljavitvi načela nadzora nad 
izvajanjem programov glede zakonitosti 
postopkov in trošenja javnih sredstev po 
pričakovanju ni večjih težav. Regionalne 
razvojne spodbude so del proračunskega 
trošenja, ki je pod ustreznim nadzorom 
Računskega sodišča, Službe za nadzor 
proračuna in vzpostavljenih notranjih 
revizijskih služb po posameznih 
ministrstvih. Občasno se v sistem nadzora 
donacij EU vključi tudi Evropsko računsko 

sodišče. Z letom 2002 smo s tem v 
povezavi začeli izvajati sistematičen 
nadzor porabe programsko dodeljenih 
neposrednih regionalnih spodbud na 
terenu. Izveden je bil nadzor porabe 
sredstev v okviru letnega izvedbenega 
programa Zasavja 2001. Letos sta v teku 
nadzora porabe sredstev letnega 
izvedbenega programa Posočja 2002 in 
Zasavja 2002, v prihodnjem letu pa bo 
mogoč tudi nadzor porabe sredstev v 
ostalih regijah A in B, ki so letos pri 
dodeljevanju neposrednih regionalnih 
spodbud prešle na programski način 
sofinanciranja RRP. V institucionalnem 
smislu se je za tovrstne naloge kadrovsko 
usposablja Agencija RS za regionalni 
razvoj znotraj oddelka za spremljanje in 
nadzor v sodelovanju s Službo notranje 
kontrole. 

Ključni problem pri uvajanju vsebinskega 
nadzora (monitoringa) pri izvajanju 
programov je v tem, da se na programski 
način izvaja le manjši del regionalnih 
spodbud. Sistem monitoringa bo lahko 
polno zaživel šele po letu 2004, ko bomo v 
Sloveniji začeli izvajati Enotni programski 
dokument, ki je trenutno še v usklajevanju 
z EU. Zaenkrat je mogoče izvajati nadzor 
le pri prvih testnih primerih (Program 
prestrukturiranja Zasavja, Razvojni 
program Posočja). Priprave na izvajanje 
nadzora potekajo v okviru prilagajanja 
regionalne politike delovanju strukturnih 
skladov EU. Med doseženim velja 
izpostaviti Informacijski sistem ARR 
ISARR, ki že daje prve rezultate. Kar 
manjka so njegove navezave na 
informacijski sistem državnega proračuna 
in praktične uporabe, ki bodo po vsej 
verjetnosti šele pokazale v kateri smeri so 
potrebne nadgradnje. V smislu dostopa 
(polnjenja in uporabe) bo potrebno 
omogočiti vključitev RRA in posameznih 
ministrstev v ISARR, v smislu povezav pa 
okrepiti navezave na informacijski sistem 
državnega proračuna in sodelovanje s 
Statističnim uradom Republike Slovenije. 
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Doslej pripravljeni strateški dokumenti in 
programski dokumenti, vključno z vsemi 
12 RRP imajo opredeljene indikatorje 
merjenja ciljev na različnih ravneh 
(prioriteta, program, podprogram, ukrep). 
Indikatorji so kvantificirani in vneseni v 
ISARR. Seveda obstaja vprašanje kvalitete 
izbora indikatorjev in realnosti zastavljenih 
ciljev, je pa dejstvo, da je bil s tem 
vzpostavljen potrebni nastavek za izvajanje 
nadzora v bodoče, ko bo v večjem obsegu 
prišlo do dodeljevanja regionalnih spodbud 
na programski način. 

Načelo vrednotenja učinkov razvojnih 
spodbud je vsekakor med najbolj 
zahtevnimi. Pričakuje se namreč 
predhodno, vmesno in končno vrednotenje 
programov. Skladno s prakso v EU je tudi 
pri nas predhodno vrednotenje sestavni del 
programskih dokumentov. Opravljeno je 
bilo za Državni razvojni program do leta 
2006, Enotni programski dokument 2004- 
2006 in za vse dospele regionalne razvojne 
programe. Formalno ustrezna je bila tudi 
priprava programskih dokumentov v tistih 
delih, ki morajo vključevati kvantifikacijo 
ciljev na ravni prioritet, programov in 
ukrepov. Tudi vsi regionalni razvojni 
programi imajo razdelane sisteme 
kvantificiranih indikatorjev vendar pa naj 
bi se dejanska vrednost tovrstnega 
opravljenega dela in realnost zastavljenih 
ciljev šele pokazala ob vmesnem 
vrednotenju programov. V tej fazi je težko 
oceniti dejansko stanje kajti letos je bilo 
šele mogoče prvič pristopiti k vmesnemu 
vrednotenju RRP Zasavske regije in 
skupnega razvojnega programa Posočja. 
Tudi neodvisne institucije, ki naj bi 

Ocena in ukrepi: 

izvajale vrednotenja se teh, novih, 
pristopov šele učijo. Uresničevanje načela 
vrednotenja programov pa tudi v državah 
članivah EU še povzroča precejšnje 
probleme in je še daleč od tega, da bi bilo 
povsem zadovoljivo uporabljeno. 

Načelo sofinanciranja je v praksi bilo 
uveljavljeno saj praktično vse razvojne 
spodbude zahtevajo finančno soudeležbo 
prejemnikov. Pri neposrednih regionalnih 
spodbudah je bil napredek dosežen tudi 
glede koncentracije spodbud in 
zaključenosti finančnih konstrukcij. 
Uveljavljeni programski pristop odpravlja 
problem razdrobljenosti sredstev, ki smo 
mu bili v regionalnem razvoju priča v 
preteklih letih. 

V povezavi z načelom sofinanciranja 
obstaja problem manjših in finančno šibkih 
občin, ki le s težka zagotavljajo potrebno 
finančno soudeležbo. Dogaja se, da se v 
takšnih primerih občine niti ne prijavijo na 
javne razpise. Prehod na programski 
pristop ta problem vsaj deloma odpravlja. 
Kot lastni vir občin lahko nastopa tudi 
kredit Javnega sklada za regionalni razvoj. 
Le-ta naj bi v bodoče nudil ugodne 
dolgoročne kredite z realno obrestno mero 
2%, možnostjo dveletnega moratorija na 
odplačilo glavnice in 15 letno odplačilno 
dobo. Po oceni Ministrstva za finance 
lahko občine najemajo dolgoročne kredite, 
glede na veljavne predpise o zadolževanju 
občin, do višine 1/3 letnega občinskega 
proračuna. Prostor za dolgoročno razvojno 
zadolževanje občin nedvomno obstaja. 
Občine so trenutno preveč obremenjene le 
s kratkoročnimi kreditnimi obveznostmi. 

Z zakonom predpisana načela je regionalna politika v preteklih letih uveljavila in tudi 
zabeležila nekatere uspehe vendar pa bi bilo zadovoljstvo s tem v zvezi neprimerno, saj gre za 
načela, ki potrebujejo stalno nadgradnjo. 

Posebej velja izpostaviti načelo subsidiarnosti, katerega uveljavitev v pogojih, ko pokrajine še 
niso bile ustanovljene, zahteva nove zakonske rešitve. Do ustanovitve pokrajin se predlaga 
prehodna rešitev z oblikovanjem regionalnih razvojnih svetov kot partnerskih organov na 
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ravni regij z vključenimi predstavniki politike (občinskih svetov), delodajalcev, delojemalcev 
in civilne družbe. Nosilec aktivnosti: Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni 
razvoj. 

Načelo socialnega partnerstva na regionalni ravni je dobilo nov zagon s sprejetjem Socialnega 
sporazuma za obdobje 2003-2005. Potrebno je uresničiti tiste določbe, ki od vlade zahtevajo 
večjo pozornost politiki spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, od delojemalcev in 
delodajalcev pa pripravo programov zaposlovanja in usposabljanja ter razvoj regionalnih 
oblik socialnega partnerstva. Regionalni odbori za razvoj človeških virov naj bi delovali v 
okviru bodočih regionalnih razvojnih svetov. 

Potrebno je okrepiti in med seboj povezati vse vrste lokalnih razvojnih partnerstev v okviru 
katerih se srečujejo in uveljavljajo najrazličnejši interesi. Razvito lokalno partnerstvo je 
pokazatelj razvitosti socialnega kapitala in pomemben element konkurenčnosti regij in družbe 
v celoti. 

Regionalno partnerstvo s civilno družbo bo mogoče okrepiti z večjo podporo ministrstev njeni 
organiziranosti in programom, kijih izvajajo organizacije civilne družbe na regionalni ravni. 

Vladni Svet za strukturno politiko bo združen s Svetom za trajnostni razvoj. Preoblikovan bo 
v osrednje partnersko telo na področju usmeijanja razvoja z udeležbo vlade, socialnih in 
regionalnih partnerjev ter vseh treh stebrov civilne družbe (društvene organizacije, nevladne 
organizacije, fundacije in ustanove). Tako oblikovan Svet za strukturno politiko in trajnostni 
razvoj bo lahko prevzel tudi naloge Usklajevalnega sveta državnega razvojnega programa. S 
čemer bo opravljena tudi racionalizacija institucij. Nosilec aktivnosti: Služba Vlade RS za 
strukturno politiko in regionalni razvoj. 

Nadzorni informacijski sistem ISARR bo vsebinsko nadgrajen, povezan s sistemom za 
spremljanje izvajanja proračuna in dopolnjen s podatki Statističnega urada Republike 
Slovenije. Omogočena bo »on line« povezava ministrstev, ki dodeljujejo regionalne razvojne 
spodbude in regionalnih razvojnih agencij. V državnem proračunu 2004 bodo zagotovljena 
sredstva za ta namen. Nosilec aktivnosti: Javna agencija RS za regionalni razvoj. 

Javna agencija RS za regionalni razvoj bo sprejela ukrepe za pospešitev priprave regionalnega 
razvojnega programa Podravske statistične regije. Na osnovi sprejetih regionalnih razvojnih 
programov bo agencija pristopila k usklajevanju letnih izvedbenih programov z regijami in 
ministrstvi. To usklajevanje bo potekalo kot del aktivnosti pri pripravi državnega proračuna in 
EPD. 

Regionalna politika bo v večji meri začela uporabljati instrument povratnih sredstev. Finančne 
konstrukcije večjih regionalnih projektov bodo zaokrožali ugodni dolgoročni krediti Javnega 
sklada RS za regionalni razvoj. 

Regionalna politika bo prispevala k večji udeležbi zasebnega sektorja v infrastrukturnih 
projektih s pospešenim uvajanjem projektnega financiranja. V okviru Javnega sklada RS za 
regionalni razvoj bo organizirana posebna tehnična enota za svetovanje in razvoj različnih 
oblik projektnega financiranja.  
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3.3. Temeljni akti regionalnega razvoja 
(5. do 13. člen zakona) 

Regionalna politika (po dikciji zakona) 
temelji na naslednjih medsebojno usklajenih 
aktih: Strategiji regionalnega razvoja 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SRRS), 
sektorskih razvojnih programih različnih 
ministrstev, regionalnih razvojnih programih 
in skupnih razvojnih programih. S SRRS se 
členijo in dopolnijo cilji, določeni s 
Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije 
in Prostorskega plana Slovenije. Zakon 
predvideva hierarhijo razvojnih 
dokumentov: SRRS je podlaga za pripravo 
regionalnih in skupnih razvojnih programov 
in cilji SRRS se upoštevajo v sektorskih 
razvojnih programih, za katere so odgovorna 
pristojna ministrstva ter v ustreznih 
prostorskih aktih Republike Slovenije. 

Glede na določbe zakona, je bila Strategija 
regionalnega razvoja Slovenije sprejeta z 
zamudo skoraj enega leta. Na to je vplival 
zamik pri sprejemu Strategije gospodarskega 
razvoja Slovenije. Koje bila sredi leta 2001 
le-ta sprejeta, je bila sočasno sprejeta tudi 
SRRS. Sočasnosti sprejema obeh 
dokumentov, in s tem nastalem zamiku 
glede na pričakovanja zakona, se ni bilo 
mogoče izogniti. Ključni razlog zamude je 
dejstvo, daje sprejemanje ključnih strateških 
dokumentov padlo v čas hitrega in 
večkratnega menjavanja vlad in vladajočih 
koalicij. Deloma je razlog tudi v 
spremenjeni (odloženi) časovnici priprave 
programskih dokumentov za potrebe 
vključitve Slovenije v EU, ki seje zamikala 
zaradi objektivnih razlogov (večkratnega 
spreminjanja datuma pristopa Slovenije k 
EU). Nastala zamuda je neposredno vplivala 
na hitrost izvajanja reforme regionalne 
politike kajti 28. člen zakona določa, da se 
do sprejema regionalnih razvojnih 
programov, vendar najdlje leto dni po 
sprejemu SRRS, pri spodbujanju 
regionalnega razvoja uporabljajo pogoji in 
merila iz Zakona o spodbujanju razvoja na 
demografsko ogroženih območjih. Praktično 
je to pomenilo, da so se regionalne spodbude 

še v letu 2001 razdeljevale po starem zakonu 
o demografsko ogroženih območjih. 

Kljub zamudi pa je pozitivno dejstvo, daje 
Slovenija uspela vzpostaviti celovit sistem 
hierarhično povezanih razvojnih 
dokumentov na državni ravni: Strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije, SRRS, 
Državni razvojni program do leta 2006, 
Enotni programski dokument 2004-2006, 
Načrt razvojnih programov državnega 
proračuna, dvoletni in programsko orientiran 
državni proračun (podrobneje glej točko 3.2. 
tega poročila: uresničevanje načel zakona - 
načelo programiranja). 

Neuresničena zakonska obveza ostaja 
navezava na sistem prostorskega planiranja. 
Zakon namreč določa, da se cilji SRRS 
upoštevajo v ustreznih prostorskih aktih 
Republike Slovenije (6. člen) in da se 
sočasno s pripravo RRP sproži postopek za 
pripravo ustreznega prostorskega akta na 
ravni regije (12. člen). Je pa tudi na tem 
področju prišlo do premikov. Sprejeta je bila 
temeljna zakonodaja s področja urejanja 
prostora, ki na državni ravni zdaj določa 
izdelavo Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije, na ravni regij pa omogoča 
pripravo regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja. Skladno s temi možnostmi so v 
večini statističnih regij že pristopili k 
pripravi prostorskih dokumentov oziroma k 
usklajevanju le-teh s sprejetimi RRP. Tudi 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki 
jo pripravlja Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo naj bi bila dokončana še v 
letošnjem letu. 

Tekom lanskega leta je potekalo 
usklajevanje Državnega razvojnega 
programa Republike Slovenije 2001-2006 
(v nadaljevanju DRP) z Evropsko komisijo. 
DRP sicer predstavlja, v skladu z določili 
Zakona o javnih financah in Uredbe o 
podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna, dolgoročni indikativni 
izvedbeni dokument Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije. Slovenija 
je pristopila k njegovi izdelavi v juliju 2000, 
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dokument pa je potrdila vlada dne 
13.12.2001 in sicer kot podlago za nadaljnja 
usklajevanja z Evropsko komisijo in 
domačimi partnerji (delodajalci, 
delojemalci, teritorialna partnerstva, 
nevladne organizacije ipd). Z uvedbo 
programskega pristopa pri pripravi 
proračuna in večletnega proračunskega 
načrtovanja se je Slovenija prilagodila 
sistemom načrtovanja javnofinančnih 
izdatkov v državah EU. S tem pa so bili 
ustvaijeni tudi pogoji za vsebinsko navezavo 
priprave DRP na postopke priprave 
državnega proračun a. Uski aj evanj e 
finančnih tabel DRP je potekalo kot sestavni 
del priprave državnega proračuna za leti 
2002 in 2003. 

Priprava državnega razvojnega programa je 
v Sloveniji prispevala k vzpostavljanju in 
usposabljanju ustanov, ki so zadolžene za 
pripravo in izvajanje ekonomske in socialne 
kohezije na državni in regionalni ravni. 
Dobili smo nov instrument, ki integrira 
razvojne aktivnosti Vlade Republike 
Slovenije in prispeva k njenem 
učinkovitejšem delovanju. 

Izhajajoč iz DRP in komentarjev Evropske 
komisije na DRP je Slovenija dolžna za 
črpanje sredstev evropskih strukturnih 
skladov pripraviti Enotni programski 
dokument 2004-2006 (v nadaljnem 
besedilu: EPD). EPD je vključen v 
slovenski zakonodajni okvir in sicer v 
okviru Zakona o javnih financah. Na 
njegovi podlagi sprejeta Uredba o podlagah 
in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (UL., št. 45/02) opredeljuje EPD 
kot: 'dokument države članice Evropske 
skupnosti, s katerim država članica 
predstavi strategijo razvoja države in je 
osnova za izvajanje dolgoročne razvojne 
politike ter dolgoročnega proračunskega 
načrtovanja.' Za razliko od DRP in 
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 
ki sta dokumenta indikativnega značaja, 
dobi EPD po uskladitvi med RS in Evropsko 
komisijo status mednarodne pogodbe, ki je 
zavezujoča, spreminja pa se lahko le po 

predhodno dogovoijenih oz. reguliranih 
pravilih. 

Prvi osnutek EPD je bil izdelan v oktobru 
2002 in poslan Evropski komisiji v 
neformalne pripombe. Drugi osnutek EPD je 
bil izdelan konec aprila 2003 in poslan 
Evropski komisiji v usklajevanje. Uskladitev 
dokumenta naj bi bila opravljena do konca 
leta. 

Sočasno s pripravo naštetih državnih 
razvojnih dokumentov so se v dvanajstih 
statističnih regijah ustanavljale regionalne 
razvojne agencije in pripravljali regionalni 
razvojni programi. Agencija RS za 
regionalni razvoj je ta proces spodbujala 
skladno s kadrovskimi in finančnimi 
možnostmi. Vsekakor je upravičena ocena, 
da bi bilo mogoče proces še pospešiti s 
pravočasno pripravo potrebnih metodologij, 
priročnikov in z bolj usmeijenim 
izobraževanjem kadrov RRA. Je pa dejstvo, 
daje bila priprava vseh RRP sofinancirana v 
vseh dvanajstih regijah, pri čemer je bila 
upoštevana različna finančna sposobnost 
regij za financiranje dokumenta. Regijam, ki 
najbolj zaostajajo v razvoju je ARR pokrila 
60% vseh upravičenih stroškov priprave 
RRP. V okviru posebnega pripravljalnega 
programa na strukturne sklade EU so bile 
sofinancirane izobraževalne aktivnosti in 
nekateri pilotni primeri. Pristojno 
ministrstvo je pri konzorciju inštitutov 
naročilo raziskavo »Izdelava metodologije 
za pripravo elementov lokalnega razvojnega 
programa, ki so potrebni za vključitev v 
regionalne razvojne programe«, ki so jo 
izvedli Inštitut za ekonomska raziskovanja 
iz Ljubljane, ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o iz Maribora in razvojna 
agencija Sinergija d.o.o. iz Moravskih 
Toplic. 

Postopek priprave RRP se je s sprejemom na 
občinskih svetih občin zaključil v Koroški, 
Savinjski in Zasavski regiji že v letu 2001. 
Do konca leta 2002 so RRP skupaj z 
mnenjem Agencije RS za regionalni razvoj 
obravnavale in sprejele občine Zasavja, JV 
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Slovenije, Spodnjeposavske, Gorenjske, 
Goriške in Obalnokraške regije.V mnenje 
ARR sta bila že v letu 2002 posredovana 
tudi izdelana RRP Notranjsko-kraške, 
Osrednjeslovenske in Pomurske statistične 
regije. S pripravo RRP so tako že lani 
zaključile vse statistične regije, razen 
Podravske. Programski odbor Podravske 
regije je obravnaval strateški del RRP v 
mesecu novembru 2002 ter ga v celoti 
sprejel na Programskem odboru 17. aprila 
2003. V nadaljevanju bo poslan v predhodno 
vrednotenje in v sprejem na občinskih 
svetih. Pričakuje se, da bo dokument 
dokončno potijen tudi na Svetu za 
strukturno politiko v teku leta 2003. 

Vseh 11 navedenih RRP je obravnaval 
vladni Svet za strukturno politiko in jih 
ocenil kot sprejemljive dokumente z vidika 
državnih razvojnih prioritet in usmeritev 
posameznih ministrstev. 

Priprava RRP omogoča prvo oceno skupnih 
značilnosti, ki jih lahko strnemo v dve 
skupini ugotovitev. Prva je povezana z 
zasnovo, oblikovanjem in predvidenim 
izvajanjem vsebine regionalnih programov. 
Kljub metodologiji predpisani v 
podzakonskih aktih, se v posameznih RRP 
pojavlja neenotna opredelitev področij 
programov (temeljnih področjih, programov, 
projektov), ki otežuje analizo njihove 
ustreznosti z vidika državnih razvojnih 
dokumentov. Pomembne posledice takšnega 
stanja so predvsem naslednje: a) 
nedefiniranost posameznih področij 
programov v primerjavi s potrebami in 
zahtevami Državnega razvojnega programa 
in Strategije regionalnega razvoja Slovenije 
ter b) programi vključujejo aktivnosti, ki 
niso neposredno povezane z regionalnim 
razvojem. 

RRP so bili oblikovani za različna časovna 
obdobja (npr. za 2001 - 2006, 2002 -2006; 
2003 - 2006, itd.) zato je težko primerjati 
predvidene obsege potrebnih finančnih 
sredstev za posamezne regije. Tudi 
dinamika potrebnih finančnih sredstev za 

izvajanje programov je zelo raznolika (tako 
v okviru regij, kakor tudi med regijami). V 
posameznih letih so razlike v predvidenih 
potrebah po finančnih sredstvih za 
posamezne regije tudi do 100 %, kar otežuje 
načrtovanje skupnega financiranja 
regionalnega razvoja. 

Vrednost predvidenih sredstev presega 
realne možnosti za njihovo financiranje. Za 
izvedbo vseh regionalnih razvojnih 
programov bi za obdobje od 2001 do 2006 
potrebovali finančna sredstva v višini 1.301 
milijard sit. Potrebna sredstva za leto 2003 
znašajo 238,5 milijard sit. Povprečna 
vrednost predvidenih sredstev za izvedbo 
posameznega RRP v letu 2003 je 19,9 
milijard sit. 

Na realnost opredelitve predvidenih sredstev 
vplivajo številni metodološki in vsebinski 
dejavniki. Programi se namreč pomembno 
razlikujejo glede na: a) višino predvidenih 
sredstev (v razponu od 30,4 do 269,3 
milijard sit), b) časovno obdobje njihovega 
izvajanja ter c) predvideno časovno 
dinamiko porabe sredstev. Dodatni problem 
predstavlja pomanjkanje ustrezne 
metodologije za spremljanje ustreznosti 
njihove izvedbe (tj. učinkovitosti in 
uspešnosti). Predlagani kriteriji za 
ocenjevanje programov so predvsem 
subjektivni in zato ne zagotavljajo dovolj 
transparentnega ekonomskega merjenja 
učinkov in rezultatov programov. Tako npr. 
samo 11 % vseh programov predvideva 
spremljanje ekonomike izvajanja in v tem 
okviru samo 6 % programov predvideva 
realizacijo določenih pozitivnih ekonomskih 
rezultatov. 

Druga skupina ugotovitev je povezana s 
predvideno strukturo zagotavljanja sredstev 
za regionalni razvoj. Programi regionalnega 
razvoja imajo opredeljene vire financiranja, 
vendar se postavlja vprašanje ravni 
objektivnosti in realnosti njihove določitve. 
Opredelitev virov financiranja je zelo 
neenotna, kar je posledica uporabe različnih 
izhodišč, osnov in časovnih obdobij. 
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Najsplošneje pa lahko vire za razvoj z vidika 
regije opredelimo kot: a) državne vire in 
sredstva EU v višini 60 - 70 % (tj. sredstva 
države in EU) ter b) lastne, v višini 30 - 40 
% (tj. vire subjektov regionalnega 
delovanja). 

Prvi vir predstavljajo sredstva EU (npr. 
predpristopni skladi, skladi EU). Postavlja 
pa se vprašanje višine teh sredstev, ki bo 
Slovenija dejansko uspela izkoristiti. Drugi 
vir predstavljajo sredstva, ki jih bodo za 
regionalni razvoj namenili različni subjekti v 
regiji. Pri tem se omenjajo sredstva: a) 
lokalnih skupnosti (predvideni del njihovih 
proračunov), b) gospodarskih in 
negospodarskih subjektov (del njihove 
amortizacije in dobička) ter c) zasebnega 
financiranja regionalnih subjektov (lastne 
udeležbe podjetij, prebivalstva). Pri vseh 
navedenih skupinah subjektov se pojavljajo 
tudi naslednja vprašanja: a) ali bodo dosegli 
predvidene rezultate, b) vprašanje določitve 
deleža njihove udeležbe ter c) ali so 

dejansko pripravljeni vlagati v regionalni 
razvoj. 

Skupni razvojni programi, ki jih določa 
12. člen zakona so nekako ostali v senci 
priprave regionalnih razvojnih programov. 
Izdelani so bili za nekatera ožja, 
funkcionalno zaokrožena območja (npr. 
Posočje, Spodnje Podravje) oziroma kot 
pilotni projekti (npr. Pilotni projekt Kras). 
Potreba po uporabi tega instrumenta se 
povečuje, še posebej v povezavi s krepitvijo 
razvojne vlogo nacionalnega in regijskih 
krajinskih parkov. Na območju Triglavskega 
narodnega parka nastaja razvojni projekt 
Julijskih Alp, na območju Goričkega 
krajinskega parka razvojni projekt Goričko, 
na območju Krasa razvojni projekt Kras ter 
številne druge tovrstne pobude povsod po 
Sloveniji. Zaradi tega bi kazalo omenjeni 
člen zakona dodatno razdelati in zastaviti 
aktivno politiko na tem področju. 

Ocena in ukrepi: 

Z zakonom predpisan strateški in programski okvir regionalnega razvoja na državni ravni je 
vzpostavljen. 

Nedokončana naloga je sprejetje razvojnih dokumentov s področja prostorskega planiranja: 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije in regionalnih zasnov prostorskega razvoja v 
statističnih regijah. Nosilec aktivnosti: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Služba Vlade 
RS za strukturno politiko in regionalni razvoj. 

Priprava regionalnih razvojnih programov je tako rekoč zaključena. Manjka le še Regionalni 
razvojni program Podravja. Vladni Svet za strukturno politiko jih je obravnaval in ocenil kot 
sprejemljivo osnovo za dodeljevanje državnih razvojnih spodbud z vidika državnih razvojnih 
prioritet in usmeritev posameznih ministrstev. Razprava na svetu in sistematična analiza teh 
dokumentov pa je opozorila na slabosti, ki jih bo potrebno v nadaljevanju odpraviti. Dokumenti 
so metodološko neenotno pripravljeni, v njih se prepletajo regionalne in lokalne razvojne 
vsebine, praviloma vsebujejo širok nabor regionalnih prioritet in praviloma je nerealen njihov 
finančni okvir. 

V programskih odborih za pripravo regionalnih razvojnih programov so sodelovala le nekatera 
ministrstva zaradi česar sektorski cilji niso bili vselej usklajeni z regionalnimi. Te 
pomanjkljivosti kasneje ni bilo več mogoče v celoti odpraviti skozi delo Sveta za strukturno 
politiko. 
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Po drugi strani pa gre pri RRP za kvalitetne analize razvojne problematike na ravni regij. 
Priprava RRP je prispevala k aktiviranju notranjih razvojnih potencialov v regijah, ki bi sicer 
ostali neizkoriščeni. Programski odbori regij so bili sestavljeni iz številnih in raznolikih 
dejavnikov na lokalni, regionalni in državni ravni, ki lahko odločilno pripomorejo k uresničitvi 
zastavljenih programov. Izvedene so bile mnoge delavnice v katerih so udeleženci razpravljali o 
prednostih in slabostih ter o nevarnostih in priložnostih s katerimi se srečujejo posamezne regije. 
Tudi nekateri razvojni načrti ministrstev so se prav ob obravnavi RRP prvič zares soočili. Se 
posebej pomembno je soočenje prostorskih in družbenih vidikov razvoja do katerega prihaja na 
dovolj konkretni regionalni ravni. 

Rezultati analize RRP omogočajo oblikovanje predlogov za nadaljnje delo, ki se nanašajo na 
vsebino programov razvoja, financiranje izvajanja programov, zasnovo bolj celovite obravnave 
programov ter dopolnitev institucionalne organiziranosti področja regionalnega razvoja. 
Priložnost za to bo ob pripravi letnih izvedbenih programov RRP in usklajevanju RRP z 
nastajajočimi regionalnimi zasnovami prostorskega razvoja. Se pa tudi že bliža čas novega 
programskega obdobja EU 2007-2013, ko bo Slovenija, kot polnopravna članica EU, sedanje 
izkušnje lahko uporabila pri pripravi nove generacije programskih dokumentov. Slednje bo 
potrebno začeti pripravljati čimprej, da bi imeli osnovo za usklajevanje razvojnih prioritet z EU. 

Z dopolnitvijo zakonodaje je potrebno doreči vsebino in postopek usklajevanja letnih izvedbenih 
programov RRP kot osnovnega instrumenta za usklajevanje sektorskih in regionalnih prioritet na 
projektni ravni. 

Z dopolnitvijo zakonodaje je potrebno doreči vlogo in vsebino skupnih razvojnih programov. V 
prihodnje se tu pričakuje več aktivnosti, še posebej v povezavi s pripravo celovitih projektov na 
ožjih, funkcionalno zaokroženih območjih znotraj regij in v povezavi z razvojem nacionalnega, 
krajinskih in regijskih parkov. Razvojna politika v Sloveniji bo vprašanje razvoja v pogojih 
posebnih naravovarstvenih režimov morala rešiti kajti pod takšnimi ali drugačnimi režimi 
varovanja naj bi v bodoče bila kar tretjina nacionalnega ozemlja. V tem okviru bo mogoče 
reševati tudi vprašanje razvojnega aktiviranja kulturne dediščine. Nosilec aktivnosti: Služba 
Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in 
drugi ustrezni resotji.  

Z organizacijskimi spremembami v Vladi 
Republike Slovenije je pristojnost za 
področje regionalnega razvoja prehajala iz 
nekdanjega Ministrstva za ekonomske 

3.4. Nosilci regionalne politike 
(14. do 18. člen zakona) 

Z zakonom določeni nosilci regionalne 
politike so Svet za strukturno politiko, 
Agencija RS za regionalni razvoj, Javni 
sklad Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, regionalne razvojne agencije in 
ministrstva, ki dodeljujejo regionalne 
razvojne spodbude. 

odnose in razvoj na Ministrstvo za 
gospodarstvo in ob zadnji spremembi na 
Službo Vlade Republike Slovenije za 
strukturno politiko in regionalni razvoj (v 
nadaljnjem besedilu: služba). Se posebej 
pomembne spremembe so se zgodile konec 
leta 2002, koje Državni zbor imenoval novo 
Vlado Republike Slovenije, v kateri je prvič 
tudi ministrica brez resoija, pristojna za 
regionalni razvoj. Novo ustanovljena služba 
je prevzela obstoječe kadre Področja 
regionalnega razvoja iz Ministrstva za 
gospodarstvo, ter Sektorja za tujo pomoč iz 
Službe Vlade RS za evropske zadeve. Na 
službo so bile prenesene tudi nekatere 
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dosedanje pristojnosti oziroma naloge 
Agencije RS za regionalni razvoj. 

Služba usklajuje, spremlja in vrednoti 
programe ministrstev, vladnih služb, javnih 
agencij ter drugih organov in služb in 
pripravlja strokovne podlage za določanje 
politike Vlade Republike Slovenije na 
področju spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja, pripravlja strokovne 
podlage za odločanje na Svetu za strukturno 
politiko, spremlja uresničevanje sklepov 
Sveta za strukturno politiko poroča vladi. 
Služba vodi pripravo državnega razvojnega 
programa, spremlja njegovo uresničevanje 
in usklajuje razvojne politike ministrstev pri 
uresničevanju državnega razvojnega 
programa. Služba nudi sekretariat Svetu za 
trajnostni razvoj. Služba vodi pogajanja z 
Evropsko unijo na področju Regionalne 
politike in koordinacije strukturnih 
instrumentov, pripravlja in usklajuje Enotni 
programski dokument 2004-2006, 
Programsko dopolnilo k enotnemu 
programskemu dokumentu in usklajuje 
dejavnosti na področju priprave na sistem 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada 
EU. Služba je določena kot organ 
upravljanja strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. 
Služba zagotavlja, ob sodelovanju Javne 
agencije RS za regionalni razvoj, tudi 
delovanje informacijskega sistema za 
spremljanje in vrednotenje državnega 
razvojnega programa in Enotnega 
programskega dokumenta ter regionalne 
politike v celoti. 

Vladni Svet za strukturno politiko, ki je 
usklajevalni organ vlade deluje po sprejetem 
poslovniku. V letu 2001 je Svet zasedal 
štirikrat, v letu 2002 dvakrat, letos pa že 
petkrat. Svet obravnava in usklajuje 
regionalne razvojne programe in letne 
izvedbene programe RRP. Obravnaval in 
potrdil je Državni razvojni program 2001- 
2006, odločal o prednostnih projektih iz 
programa predpristopne pomoči Phare za 
področje ekonomske in socialne kohezije, 
usklajeval pripravo Strategije gospodarskega 

razvoja Slovenije in Strategije regionalnega 
razvoja Slovenije, obravnaval izhodišča 
EPD 2004-2006 in programskega dopolnila 
k EPD itd. 

Med nalogami sveta po zakonu so tudi 
nekatere, ki jih svet (še) ne izvaja oziroma 
jih izvaja le deloma in sicer: 
• medsektorsko usklajevanje razvojnih 

strategij in nacionalnih programov 
sektoijev in področij ter dajanje pobud 
za njihove spremembe in dopolnitve, 

• dajanje predlogov za pripravo oziroma 
spremembe prostorskih aktov iz državne 
pristojnosti, 

• spremljanje izvajanja državnega 
razvojnega programa, 

• obravnava in usklajevanje izhodišč za 
pripravo proračunskega memoranduma, 

• obravnava načrta razvojnih programov 
proračuna. 

Vloga Sveta za strukturno politiko, kot 
usklajevalnega organa Vlade Republike 
Slovenije za področje strukturne politike in 
regionalnega razvoja se bo predvidoma še 
okrepila, saj vključevanje Slovenije v 
kohezijsko in strukturno politiko EU zahteva 
številna medresorska usklajevanja in 
odločitve. Glede nalog, ki jih svet še ne 
izvaja pa gre pretežno za naloge povezane s 
pripravo državnega proračuna, prostorskih 
aktov in razvojnih strategij sektoijev. Z 
ustanovitvijo Službe vlade za strukturno 
politiko in regionalni razvoj je bil dan jasen 
politični signal, da obstaja volja, da se tudi 
te naloge opravijo. 

Javna agencija Republike Slovenije za 
regionalni razvoj. Skladno z določili 
zakona je bila na državni ravni leta 2000 
ustanovljena Agencija Republike Slovenije 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
ARR), ki je z letošnjo spremembo Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
pridobila status javne agencije in je v veliki 
meri že usposobljena institucija. Kadrovsko 
in strokovno se je v preteklem letu okrepila 
in usposobila za izvajanje programov 
neposrednih regionalnih spodbud ter 
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opravljanje razvojnih, analitičnih, 
svetovalnih, pospeševalnih in usklajevalnih 
nalog s področja regionalnega razvoja. Z 
letom 2003 je ARR prevzela izvajanje 
programskih proračunskih postavk s 
področja regionalnega razvoja. S tem je bil 
opravljen tisti del reforme regionalne 
politike, ki je predvideval izločitev 
izvedbenih nalog regionalne politike (objava 
javnih razpisov, izvedba javnih naročil, 
sklepanje pogodb, strokovni del priprave in 
usklajevanja programov ter izvedbe plačil) 
iz pristojnega ministrstva v za tovrstna dela 
usposobljeno specializirano agencijo. 

Vsebina dela Agencije se je prilagajala 
novim nalogam. V preteklem letu se je 
dejavnost agencije delila na izvajanje 
programov za spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja in strokovno analitične 
ter usklajevalne naloge pri izvajanju 
strukturne in kohezijske politike Evropske 
unije. Predvsem slednje so vse bolj 
pridobivale na pomenu in obsegu in tako je 
bila v pristopnih pogajanjih z EU sprejeta 
odločitev, da se pristojnost za pripravo in 
usklajevanje državnega razvojnega 
programa, enotnega programskega 
dokumenta in programskega dopolnila k 
enotnem programskem dokumentu v celoti 
prenese na novo ustanovljeno vladno službo. 
Le-ta je prevzela tudi del kadrov ARR. 

Z ustanovitvijo službe so bile opravljene 
nadaljnje spremembe v sistemizaciji ARR v 
smeri krepitve njene vloge pri: 
• izvajanju nacionalne regionalne politike 

preko programskega financiranja 
izvedbenih delov regionalnih razvojnih 
programov, 

• izvajanju programov socialno 
ekonomske kohezije in čezmejnega 
sodelovanja Phare, 

• prevzemu novih izvajalskih nalog s 
področja delovanja Evropskega 
regionalnega sklada v Republiki 
Sloveniji, 

• pripravi sistema in prevzemu novih 
nalog s področja usklajevanja pobude 
Interreg v Republiki Sloveniji. 

• razvoju informacijskega sistema za 
spremljanje in vrednotenje razvojnih 
politik. 

Agencija tudi nadaljuje z izvajanjem 
programa Phare, kjer je v zadnjem letu 
uspela odpraviti zaostanke iz preteklih let, 
kar ji je bilo priznano v zadnjem rednem 
poročili Evropske komisije o napredku 
Slovenije v pridružitvenem procesu. 

V prihodnje se pričakuje tudi aktivnejša 
vloga ARR pri pripravi skupnih javnih 
razpisov in usklajenih programov, ki se 
bodo sofinancirali s strani različnih resorjev 
in različnih virov (javnih domačih in EU 
sredstev ter zasebnih virov). V tem smislu je 
bila s spremembami in dopolnitvami Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 56/03) že 
uveljavljena rešitev, ki iz ožjega sistema 
državne uprave izloča ARR in jo preoblikuje 
v javno agencijo. Takšen status bo omogočil 
večji vpliv socialnih in teritorialnih 
partneijev na delovanje ARR ter približali 
delo agencije potrebam regij. 

Status javne agencije naj bi ARR omogočil 
tudi lažje povezovanje z drugimi javnimi 
institucijami, ki dodeljujejo regionalne 
spodbude: Pospeševalnim centrom za malo 
gospodarstvo in Agencijo RS za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije. S 
tem je bila odprta pot tudi za morebitne 
nadaljnje racionalizacije (združevanje 
sorodnih institucij) v organizaciji državne 
uprave. Slovenija je relativno majhna 
država, ki zaradi javnofinančnih omejitev ne 
zmore velikega števila majhnih, čeprav 
specializiranih, javnih agencij. Njihovo 
združevanje je smiselno tudi z vidika 
doseganja kritične mase človeških virov in 
učinkovitosti sistema kot celote. 

Javni sklad Republike Slovenije za 
regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
javni sklad) je bil ustanovljen leta 1996 z 
Zakonom o uporabi sredstev pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.list 
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RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02) kot 
družba z omejeno odgovornostjo, z 
Republiko Slovenijo kot edinim 
družbenikom. Po sprejemu Zakon o javnih 
skladih (Ur. list RS, št. 22/00) je bil 
preoblikovan v javni sklad. Ustanovitveni 
akt javnega sklada je vlada sprejela v letu 
2000. Vrednost namenskega premoženja 
javnega sklada je na dan 31.12.2002 znašala 
9,1 milijarde sit. Kot edini sistemski 
finančni vir sklad pridobiva kupnine na 
podlagi 7. člena zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij v višini 11,5% od prispelih sredstev. 
Iz naslova kupnin ga je Vlada Republike 
Slovenije v preteklem letu tekoče 
dokapitalizirala v višini 343,6 milijonov sit. 

V Državnem zboru Republike Slovenije je 
bil sprejet zakon o spremembi zakona o 
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in sicer del, ki se 
nanaša na izvajanje spodbud za avtohtone 
narodne skupnosti ter zbiranje anuitet iz 
sredstev, dodeljenih v letih 1991, 1992, 
1993 in 1994 na podlagi Zakona o 
spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 
območij v Republiki Sloveniji (Ur.list RS, 
št.48/90, 3/91 in 12/92). Javni sklad je 
prevzel obstoječe terjatve po stanju 1.1.2002 
v višini 2,7 milijarde sit. 

Regionalne spodbude Javni sklad dodeljuje 
na osnovi letnih finančnih in poslovnih 
načrtov, ki jih potrjuje Vlada RS. Spodbude 
dodeljuje v obliki subvencij, ugodnih 
posojil, poroštev, kapitalskih vložkov in 
prenosa državnega premoženja v upravljanje 
drugim državnim skladom, z namenom 
vlaganja tega premoženja v regionalne 
razvojne projekte. 

Glede na to, da priliv kupnin iz lastninskega 
preoblikovanja podjetij, ki je bil doslej 
ključni finančni vir sklada, postopoma usiha, 
bo potrebno skladu zagotoviti nove vire. V 
prihodnje bo v pogojih izvajanja evropske 
strukturne in kohezijske politike v Sloveniji 

sklad moral upoštevati to situacijo. V novih 
pogojih naj bi javni sklad usmerjal kreditna 
sredstva evropskih finančnih institucij 
(predvsem Evropske investicijske banke in 
Banke sveta Evrope) v regionalne razvojne 
projekte. Prehod na programski način 
izvajanja regionalne politike pomeni 
spremembo načina delovanja tudi za javni 
sklad. Dodeljevanje posojil, za kar se je 
javni sklad specializiral v preteklih letih, bo 
moral nadgraditi z novimi znanji in 
storitvami s področja projektnega 
financiranja. Pri tem naj bi javni sklad s 
kreditnimi sredstvi spremljal regionalno 
politiko pri dodeljevanju nepovratnih 
regionalnih spodbud. Tovrstna dopolnjena 
vloga javnega sklada bo zahtevala tudi 
dopolnitev sedanjih normativnih določil. 

Podobno kot pri javnih agencijah, obstaja 
tudi na področju javnih skladov potreba po 
tesnejšem programskem sodelovanju ali celo 
združevanja za doseganje sinergije človeških 
virov in kapitala. 

Regionalne razvojne agencije (v 
nadaljnjem besedilu: RRA) se, v skladu z 
zakonom, oblikujejo za območja statističnih 
regij in opravlja t.i. razvojne naloge za 
regije. Ustanovijo jo občine in osebe 
javnega in zasebnega prava. Proces 
oblikovanja mreže RRA se je zaključil že v 
letu 2001. RRA, ki so večinoma nastale iz že 
obstoječih institucij (mreža regijskih 
podjetniških centrov), so v pretežni meri 
zasebne, vendar neprofitne gospodarske 
družbe, ki se pretežno projektno financirajo. 

Za pripravo regionalnih razvojnih 
programov so občine pooblastile sledeče 
RRA: 

1. RRA Mura (na območju Pomurske 
statistične regije), 

2. Mrežna RRA Podravje - trenutno nosilna 
ZRS Bistra, Ptuj (na območju Podravske 
statistične regije), 

3. A.L.P. Peca (na območju Koroške statistične 
regije), 

4. RRA Celje (na območju Savinjske 
statistične regije, razen občine Radeče), 
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5. RRA Zagorje (na območju Zasavske 
statistične regije, vključuje pa še območje 
občin Litija in Radeče), 

6. RPC Posavje (na območju Spodnjeposavske 
statistične regije), 

7. PC Novo mesto (na območju statistične 
regije Jugovzhodna Slovenija), 

8. RRA Ljubljanske urbane regije (na območju 
Osrednjeslovenske statistične regije, razen 
občine Litija), 

9. RRA Gorenjske - nosilna BSC Kranj (na 
območju Gorenjske statistične regije), 

10. RRA Notranjsko-kraške regije (na območju 
Notranjsko-kraške statistične regije, razen 
občine Iliržka Bistrica), 

11. Mrežna Severno Primorska RRA - prvi dve 
leti nosilna ICRA Idrija, trenutno pa Mrežna 
RRA Goriške (na območju Goriške 
statistične regije), 

12. RRA Južne Primorske - nosilna RRC Koper 
(na območju Obalno-kraške statistične 
regije, vključuje še območje občine Ilirska 
Bistrica). 

Za bolj objektivno oceno stanja na področju 
RRA v Sloveniji v nadaljevanju povzemamo 
ugotovitve študije Evropskega združenja 
regionalnih razvojnih agencij EURADA 
»Creation, Development and Management 
of RDA 's«. 

Primerjalni prikaz vloge in delovanja 
RRA v Evropski uniji 

RRA naj bi izpolnjevale naslednje pogoje: 
• morajo biti sprejete in razumljene pri 

obstoječih političnih strukturah, 
• svoje cilje morajo pretvoriti v konkretne 

projekte, 
• svoje delovanje morajo usklajevati z 

ostalimi organizacijami (nacionalna, 
regionalna, lokalna raven), 

• morajo imeti ustrezne kapacitete (finančne, 
človeške), 

• morajo biti avtonomna pri sprejemanju 
odločitev. 

Velikost in naloge RRA se med državami 
zelo razlikujejo. Po velikosti so zelo različne 
- od zelo velikih v sistemu Scottish 
Enterprises pa do zelo majhnih (le nekaj 
zaposlenih) v Franciji. Dejstvo pa je, da 
vsaka pospeševalna organizacija potrebuje 

določeno kritično maso kadrovskih in 
materialnih pogojev kar zahteva ustrezno 
multidisciplinarno kadrovsko zasedbo, 
ustrezne informacije in tudi ustrezna 
finančna sredstva. Zato so RRA-ji v državah 
EU sorazmerno dobro kadrovsko zasedeni. 

RRA v EU opravljajo številne naloge: 
• spodbujanje razvoja, 
• spodbujanje podjetništva, 
• spodbujanje inovativnosti, 
• povezovanje, 
• razvoj in upravljanje z gospodarskimi 

conami, 
• razvoj transportne infrastrukture, 
• spodbuj anj e turizma (Irska), 
• usposabljanje nezaposlenih (Irska, 

Francija, Škotska), 
• pomoč pri prostorskem planiranju 

(Belgija, Francija), 
• svetovanje (Irska, Škotska), 
• spodbujanje investicij, 
• financiranje razvoja itd. 

Zaradi omejenih kapacitet se RRA vse bolj 
specializirajo (področje, sektorsko) in vse 
bolj povezujejo z ostalimi akterji s ciljem 
uresničevanja ciljev razvoja regij. 

Večina RRA je neposredno ali posredno 
vključena v spodbujanje investicij. 
Predvsem sodelujejo z nacionalnimi 
agencijami za spodbujanje tujih investicij. 
Nekateri RRA "tudi sami navezujejo stike s 
potencialnimi investitoiji. 

Številni RRA se ukvarjajo tudi s 
financiranjem razvoja. Le-to ima različne 
oblike in pogosto poteka v sodelovanju s 
finančnim sektoijem. 

Izkušnje kažejo, da ima opravljanje različnih 
funkcij pozitiven učinek na delovanje RRA. 
Kakšen je vpliv RRA na razvoj pa je v veliki 
meri odvisno od vloge RRA v 
administrativnem sistemu. V nekaterih 
državah je njihova vloga zelo pomembna, v 
nekaterih pa veliko manj. 
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Izkušnje kažejo, da manjše ko so RRA, težje 
si izborijo svoj prostor v ekonomskem in 
političnem življenju regij in države. Tako je 
bilo na Portugalskem ob začetku 
ustanavljanja RRA kritično število 
prebivalcev na eno RRA ocenjeno na 
300.000. To število je bilo kasneje (po letu 
1999) znižano na 120.000. 

Vloga RRA v sistemu strukturnih skladov 
EUje sorazmerno omejena. Tako izkušnje iz 
držav članic EU kažejo, da je vloga RRA 
sicer odvisna od administrativnega sistema, 
vendar pa na splošno velja: 

• RRA so vključene v pripravo programskih 
dokumentov le kot partner in ne kot 
pripravljavec, niti v regijah Cilja 2. 

• RRA večinoma ne izvajajo programov. 
• RRA so vključene predvsem v pripravo in 

izvedbo projektov. 

EURADA po izvoru loči štiri tipe 
regionalnih razvojnih agencij: 

• Ustanovljene s strani države, prednost 
katerih je, da imajo sredstva za delovanje 
zagotovljena. Običajno so ustanovljene za 
doseganje kratkoročnih ciljev, ne oziraje se 
na dolgoročne cilje, z večjim poudarkom na 
rezultat kot na proces. 

• Ustanovljene znotraj lokalnih ali regionalnih 
administrativnih struktur, ki so običajno 
približane dejanskim razmeram, vendar se, 
vpete v regionalne birokratske strukture, 
katerih del so, običajno transformirajo v 
manj operativne organizacije. 

• Ustanovljene s strani lokalnih ali regionalnih 
administrativnih struktur, operativneje in 
bolj neodvisno delujejo ter niso direktno 
izpostavljene političnim vplivom. 

• Javno-zasebne agencije, pri katerih je 
omogočeno soočenje pogledov in stališč 
javnega in zasebnega. Z vidika aktualnih 
ekonomskih, političnih in socio trendov, so 
ocenjene kot agencije prihodnosti. S 
povezavo institucionalne kapacitete javnega 
sektoija in operativnega potenciala 
zasebnega sektorja predstavljajo model za 
implementacijo in promocijo regionalne 
oziroma lokalne razvojne politike. 

Ocena in perspektiva delovanja RRA v 
Sloveniji 

Upoštevaje priporočila je zakonodaja v 
Sloveniji sledila model javno-zasebne 
agencije. Tudi se ni šlo v ustanavljanje 
povsem novih institucij ampak v podelitev 
pooblastil obstoječim, večinoma zasebnim 
regionalnim podjetniškim centrom, ki so 
nastali v okviru mreže Pospeševalnega 
centra za malo gospodarstvo (PCMG). RRA 
so v Sloveniji večinoma ustanovile občine, 
pri čemer pa imajo dokaj mešano lastniško 
strukturo. Ustanovitelji so razen občin in 
Republike Slovenije še Gospodarska 
zbornica Slovenije, območne obrtne 
zbornice pa tudi gospodarske družbe z 
območja regije. 

Skladno z zakonodajo imajo za izvajanje 
razvojnih nalog pooblastilo večine občin z 
večino prebivalstva v statistični regiji. Pogoj 
za vpis RRA v evidenco, ki jo vodi ARR, je 
njihov neprofitni status in izpolnjevanje 
pogojev glede kadrovskih, prostorskih 
kapacitet in strokovne usposobljenosti. 

Status RRA je pridobilo dvanajst organizacij 
(štiri od njih so nosilne organizacije v 
mrežni povezavi več lokalnih razvojnih 
organizacij). Pretežna organizacijska oblika 
regionalnih (nosilnih) razvojnih agencij je 
družba z omejeno odgovornostjo (8 
primerov), štiri so organizirane kot zavod. 

Iz ustanovnih aktov RRA v nobenem 
primeru ne izhaja, da bi ustanovitelji 
zagotavljali sredstva za delo tako da, tako 
zavodi kot tudi družbe z omejeno 
odgovornostjo, pridobivajo vire na trgu. Kot 
poglavitna ovira za hitrejši razvoj RRA v 
Sloveniji se običajno navaja prav 
pomanjkanje finančnih virov za delovanje. 
Ker morajo RRA pretežno pridobivati vire 
na trgu, naj bi to onemogočalo razvoj 
njihove osnovne dejavnosti. To je slabost, ki 
jo je potrebno s spremembo zakonodaje 
odpraviti saj se s takšnim stanjem iz RRA 
izrivajo dejavnosti javne službe. 
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Študija EURADE sicer ne priporoča 
ureditev, ki bi pomenile zagotovljene vire 
financiranja (v okviru državnih, občinskih 
ali regionalnih administrativnih struktur), saj 
jih ocenjuje kot premalo odzivne na 
spremembe razmer, katerih poznavalec RRA 
morajo biti. Kljub temu pa je dejstvo, da 
brez določenega obsega javnih sredstev 
RRA ne morejo delovati v javnem interesu. 
Trenutno stanje v Sloveniji je glede tega 
urejeno neenotno in nestabilno. Agencija RS 
za regionalni razvoj zagotavlja 
sofinanciranje razvojnih nalog RRA preko 
vsakoletnih javnih razpisov za delno 
pokrivanje stroškov (več v manj razvitih 
regijah, v povprečju pa strošek okoli dveh 
zaposlenih). Občine in drugi ustanovitelji 
RRA zagotavljajo financiranje po posebnih 
pogodbah, odvisno od dogovora v regiji. 
Vprašanje stabilnega financiranja in jasna 
opredelitev obsega nalog, ki jih RRA 
opravlja v javnem interesu so zadeve, ki naj 
bi se uredile z določitvijo koncesije v 
dopolnjeni zakonodaji s področja 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. 

Skladno z veljavno zakonodajo v Sloveniji 
RRA spodbujajo razvoj v regiji tako, da: 

1) opravljajo razvojne naloge: 
a) priprava regionalnih in skupnih razvojnih 
programov ter njihovo usklajevanje z državnimi 
dokumenti razvojnega načrtovanja, 
b) koordiniranje dela lokalnih razvojnih 
organizacij in regijskih enot nacionalnih in 
regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri 
pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega 
programa, 
c) spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja 
regionalnih razvojnih programov, 

d) svetovanje in prijava projektov na razpise za 
dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud, 
e) organiziranje in koordinacija drugih nalog s 
področja regionalne strukturne politike, 
f) sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov 
razvojnega načrtovanja; strategije regionalnega 
razvoja Slovenije in državnega razvojnega 
programa, 
g) izvedba pilotnih inovativnih projektov v 
občinah in regijah, 
h) administrativne, strokovne in tehnične naloge 
pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih 
projektov iz regionalnih razvojnih programov, 
i) tehnična podpora Programskemu odboru 
regije. 

2) opravljajo naloge skupnega regionalnega 
pomena po pooblastilu programskega odbora 
regije: 
a) mikrokreditne sheme, 
b) regijske garancijske sheme, 
c) regijske štipendijske sheme in 
d) druge naloge skupnega regionalnega pomena 
po pooblastilu programskega odbora regije. 

Navedeno je tisti obseg nalog za katerega se 
predlaga, da naj bi po novi, dopolnjeni 
zakonodaji RRA pridobila koncesijo. 

Različne RRA danes različno obvladujejo 
naloge povprečno stanje pa je nezadovoljivo 
tako, da je izboljšanje stanja na tem 
področju nujno potrebno. Razlogi za to so v 
pomanjkljivi zakonodaji, dejstvu, da so 
RRA relativno nove institucije, ki si morajo 
šele pridobiti znanja, izkušnje in zaupanje 
nosilcev razvoja v regiji. Zaradi nejasnega 
statusa programskih odborov za pripravo 
RRP so se večkrat RRA znašle v njihovi 
vlogi, to je ključnega odločitvenega organa 
v regiji. RRA to vsekakor ne more biti. 
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Tabela: Število zaposlenih v RRA 

REGIJA RRA Mrežna 
Št. 

zaposlenih 
VII. (ali več)- 

ekon. 
VIL (ali več 

družb. 
VIL (ali več)- 

tehn. 
ostalo 

(VT.afiV.) 
1 Pomurska RRA Mura / 6 1 3 1 1 

Notranjsko-kraška RRA Notranjsko-kraške regije / 3 1 2 
5 Ćorenjska BSC Kranj 5ŠC Igranj 6 2 \ 2 1 

Razvojna agencija SORA 3 1 1 1 
Razvojna agencija RAGOR 7 2 4 1 

4 Goriška RRA severne Primorske RRA severne Primorske 5 3 2 
Posoški razvojni center Kobarid 5 2 1 1 1 
ICRA, d.o.o. 3 3 
ROD Razvojna agencija 2 1 1 

5 Koroška RRA Koroška / 4 1 ■i 2 
6 Spodnjeposavska RPC Posavje / 4 3 1 
7 Zasavska RCR Zagorje / 15 3 5 1 6 
8 Obalno-kraška RRC Koper RRC Koper 6 4 2 

CPP Piran 1 1 
Razvojni center Ilirska Bistrica 2 1 1 
PPC Sežana 1 1 

6 Podravska MRA Maribor M&A Maribor 8 3 2 1 2 
Ekonomski inštitut Maribor 
ZRS Bistra Ptuj 

13 7 1 5 
8 1 1 4 2 

M Savinjska RRA Celje / 5 3 1 1 
ii JV Slovenija PC Novo mesto / 4 2 1 1 
te Osrednjeslovenska RRA LUfc / 7 2 5 1 1 

SKUPAJ 118 43 31 17 27 
Opomba: v število zaposlenih so vključeni tisti, ki so zaposleni preko javnih del s polnim delovnim časom in imajo sklenjene pogodbe 

Za RRA v Sloveniji je značilno, da: 

• So sorazmerno majhne in imajo 
pomanjkljive izkušnje s programiranjem, 
predvsem pa z izvedbo projektov. 
Primanjkuje jim tudi znanja o strukturnih 
skladih. 

• So med njimi velike razlike v zgodovini, 
izkušnjah in kadrovski zasedbi. Predvsem 
tiste RRA, ki so nastale iz regionalnih 
pospeševalnih centrov imajo boljše 
izhodišče kot novoustanovljene RRA. 
Podobno je tudi z izkušnjami s programi EU 
(predvsem Phare CBC). 

• Majhne statistične regije so ovira za razvoj 
RRA na dolgi rok, predvsem iz vidika 
financiranja. 

• RRA v večini regij šele pridobivajo ugled 
centralne pospeševalne organizacije v regiji. 
Ob tem pa se je potrebno zavedati dejstva, 
da niti programski odbori regij niti RRA 
nimajo političnega mandata za odločanje o 
razvojnih zadevah, saj je to naloga občin in 
države. Tako so RRA mešanica »top-down« 
in »bottom-up« pristopa z vsemi prednostmi 
in slabostmi. 

Iz izkušenj preteklih let bi v bodoče kazalo 
krepiti povezovanje RRA z občinami, bi se 
pa kazalo izogibati prevladujočemu 
lastniškemu (ustanoviteljskemu) deleža 
posamezne ali nekaj lokalnih skupnosti, ki 

bi na ta način lahko lokal(istič)no vplivale 
na vodstvene strukture RRA in posledično 
na vprašanja regionalnega pomena. To ne 
pomeni oddaljevanja RRA od lokalnih 
skupnosti, pač pa pripoznanje le-te kot 
partneija, ki ostaja distanciran od političnih 
in lokalnih interesov in osredotočen na 
ključna razvojna vprašanja. 

Odgovoriti bo treba tudi na vprašanje 
učinkovitosti obstoječih mrežnih RRA, kjer 
so bile le-te vzpostavljene (Goriška, 
Podravska). V pripravi je evalvacija, ki naj 
bi pokazala ali je mogoče takšne 
»nestabilne« organizacijske oblike dopustiti 
tudi v bodoče. Nosilna RRA v mreži se 
namreč periodično zamenja, kar je v 
sedanjem sistemu možna rešitev, v 
predlaganem sistemu, ko naj bi statistične 
regije prešle v razvojne regije z lastnimi 
organi upravljanja in finančnim računom pa 
bi takšna rešitev povzročila številne 
praktične probleme. 

Programski odbori na ravni regij, ki so v 
fazi priprave odgovorni za vsebinsko 
usmetjanje RRP, v fazi njegovega izvajanja 
pa za spremljanje izvajanje oziroma 
predloge za spremembe in dopolnitve RRP, 
so v praksi postali pomembno mesto 
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usklajevanja interesov v regijah. Njihova 
vloga je opredeljena v podzakonskih aktih. 
Po predlogu za spremembo zakonodaje naj 
bi bili v bodoče opredeljeni v samem 
zakonu. 

Sestava programskih odborov regij sledi 
priporočeni strukturi podzakonskega akta, 
vendar se od regije do regije razlikuje, glede 
na število lokalnih skupnosti v regiji ter 
izražen interes zasebne sfere. Povprečni 
programski odbor regije šteje 47 članov. V 

njem ima večino javni interes (država in 
lokalne skupnosti skupaj 54%). 
Gospodarske družbe so zastopane z 19%. 

Glede na različno število prebivalcev v 
regijah je logično, da imajo programski 
odbori različno število članov. Z 
dopolnitvijo zakonodaje se predvideva 
poenotenje deležev med predstavniki 
zasebnih in javnih interesov, ter znotraj teh, 
lokalnih in državnih interesov. 

Tabela: Sestava programskih odborov regij 
Povprečno Najmanj (regija) Največ (regija) 

Število članov 47 31 Notranjsko-kraska 111 Podravska 
Država (v %) 17 9 Podravje 27 Gorenjska 
Lokalne skupnosti (v %) 37 13 Spodnje posavska 52 Koroška 
Gospodarske družbe (v %) 19 6 Gorenjska 38 Zasavje 
Država + 1. skupnosti (v %) 54 28 Spodnje posavska 78 Koroška 

Tabela: Sestava programskih odborov regij 
REGIJA št.članov % članov 

država* 
% članov 

lok.skupnosti 
% članov 

gosp.družbe 
% članov 

drugo 
1 Pomurska 50 n 40 14 34 
2 Notranjsko-kraška 31 26 35 23 16 
3 Gorenjska 33 27 46 6 21 
4 Goriška 47 15 38 19 28 
5 Koroška 23 26 52 13 9 
6 Spodnjeposavska 39 15 13 26 46 
7 Zasavska 29 14 21 38 27 
8 Obalno-kraška 43 12 26 32 30 
9 Podravska 111 9 34 16 41 

10 Savinjska 75 11 44 12 33 
11 JV Slovenija 33 15 49 21 15 
12 Osrednjeslovenska 47 17 49 13 21 

POVPREČJE 47 16,6 37,3 19,4 26,8 
* predstavniki ministrstev, Univerze v LJ, Univerze v MB, poslanci DZ, predstavniki ZRSZ 

Ocena in ukrepi: 

V zakonu predvidene institucije na državni ravni so vzpostavljene. Zaradi vključevanja 
regionalne politike v sistem strukturnih instrumentov EU bo potrebno njihovo usposabljanje ter 
nadaljnje prilagajanje njihovih pristojnosti in nalog. Analiza kaže na potrebo po tesnejšem 
sodelovanju različnih javnih agencij, še posebej ARR, Pospeševalnega centra za malo 
gospodarstvo in Agencije RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije. S tem, ko je ARR 
pridobila status javne agencije je odprta pot za morebitne nadaljnje racionalizacije (združevanje 
sorodnih institucij) v državni upravi. Slovenija je relativno majhna država, ki zaradi 
javnofinančnih omejitev ne zmore velikega števila majhnih, čeprav specializiranih, javnih 
agencij. Njihovo združevanje je smiselno tudi z vidika doseganja kritične mase človeških virov 
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in učinkovitosti sistema kot celote. Podobno kot pri javnih agencijah, obstaja tudi na področju 
javnih skladov potreba po tesnejšem programskem sodelovanju ali celo združevanju v finančno 
družbo v večinski državni lasti za doseganje sinergije človeških virov in kapitala. Se posebej se 
možnost takšnega povezovanja kaže pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj, Javnem skladu 
RS za razvoj malega gospodarstva in Ekološko razvojnem skladu, javnem skladu. 

Tudi podrobnejša analiza institucij na regionalni ravni ugotovila sistemske pomanjkljivosti. 
Regionalne razvojne agencije so sicer bile vzpostavljene vendar pa so v veliki večini regij 
kadrovsko šibko zasedene, z večinoma neurejenimi sistemskimi viri financiranja in dejansko 
nezmožne opravljati vse predpisane naloge. V regijah so različna ministrstva zgradila izvajalske 
mreže (mreža PCMG, kmetijska svetovalna služba, javni zavodi s področja varstva naravne in 
kulturne dediščine, gozdarstva, šolstva itd.), ki večkrat delujejo neusklajeno. V teh institucijah je 
velik razvojni potencial, ki pa gaje potrebno povezati. 

Programski odbori regij postajajo vse bolj pomembne institucije pri čemer pa nimajo urejene 
ustrezne zakonske podlage. Njihovo vlogo je potrebno okrepiti predvsem v fazi izvajanja RRP 
(odločanje o prioritetnih projektih regije). S spremembo zakonodaje se predlaga, da bi bili 
preoblikovani v trdnejše organizacijske oblike ter določeno njihovo razmerje do RRA in občin. 
Predlaga se oblikovanje regionalnih razvojnih svetov, ki bodo pravne osebe in bodo za svoje 
delovanje dobile mandat od države in občin. 

Potrebno je jasneje določiti medsebojna razmeija in vzpostaviti sodelovanje med razvojnimi 
institucijami na regionalni in lokalni ravni. Potreben je razvoj partnerskih mrež tako, da bodo 
tudi ožja okolja, v katerih se občine prepoznajo, prišla do svojih povezovalnih projektov, ki bodo 
nato vključeni in usklajeni v RRP. 

Ugotovljene pomanjkljivosti naj bi bile odpravljene z dopolnitvijo zakonodaje, pripravo 
standardov za storitve RRA, ki so v javnem interesu, podelitvijo koncesij, sklenitvijo 
koncesijskih pogodb z RRA in zagotovitvijo finančnih sredstev v državnem proračunu za delno 
plačilo koncesije. Predlaga se, da bi del koncesijske storitve pokrile občine v regiji in sicer 
skladno z ravnijo razvitosti regije (v bolj razvitih regijah naj bi občine pokrile višji delež). 
Nosilca aktivnosti: Služba vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj in Javna agencija RS 
za regionalni razvoj.  

I 
3.5. Državne regionalne spodbude (19. do 
21. člen zakona) 

Zakon v 20. členu opredeljuje način 
dodeljevanja regionalnih razvojnih spodbud, 
kjer je med drugim navedeno, da se 
spodbude dodeljujejo občinam, pravnim in 
fizičnim osebam, določena pa je tudi 
programska osnova dodeljevanja teh 
spodbud - to je regionalni razvojni program. 
Podrobnejša opredelitev regionalnega 
kriterija izhaja iz 'Uredbe o podrobnejših 
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, 
pomembnih za regionalni razvoj' (Ul. RS št. 
59/00, 60/01), ki je bila sprejeta na podlagi 

zgoraj navedenega člena Zakona. Uredba 
med spodbude, ki se štejejo kot regionalne, 
uvršča poleg nepovratnih in povratnih 
sredstev ministrstev tudi sredstva javnih 
skladov, katerih ustanovitelj je Republika , 
Slovenija. Na tej osnovi je Agencija RS za 
regionalni razvoj pripravila »Metodologijo 
za opredelitev regionalnih spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj«, ki 
je bila objavljena v »Poročilu o izvajanju 
regionalne politike za leto 2001". 

Zakon v drugem členu opredeljuje 5 ciljev, 
ki jih lahko združimo v dva širša sklopa: (1) 
sklop, katerega cilj je zmanjševanje 
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razvojnih razlik med regijami in skrb za 
usklajen razvoj Slovenije (cilj enakosti) ter 
(2) cilj pospeševanja razvoja okolju 
prijaznega gospodarstva (učinkovitostno 
naravnan cilj). Drugi cilj je v Zakonu 
dodatno podkrepljen z načelom celovitosti 
izvajanja regionalne politike na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije. Zakon torej 
ne teži le k zagotavljanju skladnosti razvoja 
med regijami znotraj Slovenije, ampak tudi 
za hitrejši razvoj vseh njenih delov (posebej 
glede na primerljive regije sosednjih držav 
in območij s katerimi smo v konkurenci), 
posledično torej tudi Slovenije kot celote. 

Glede na večplastnost vplivov državnih 
spodbud na regionalni razvoj je bilo 
potrebno državne regionalne spodbude 
razdeliti v več skupin - glede na namen oz. 
razlog intervencije, način dodeljevanja ter 
možnost oz. smiselnost vključitve v 
regionalni razvojni program. 

Najširšo skupino izdatkov predstavljajo t.i 
javni regionalni izdatki, ki imajo močan, 
običajno tudi izrazit multiplikacijski učinek 
na razvoj regij. Vseh teh spodbud ni 
smiselno izvajati v kontekstu izvedbenih 
delov regionalnih razvojnih programov (še 
posebej ne izrazito sektorskih programov ter 
programov državnega pomena), zato je bilo 
potrebno znotraj te skupine posebej 
identificirati spodbude primerne za 
vključitev v RRP. Glede na način 
dodeljevanja so te spodbude, ki pomenijo 
potencialni vir za financiranje RRP, nadalje 
razmejene na neposredne regionalne 
spodbude in posredne regionalne spodbude. 

Neposredne regionalne spodbude so 
namenjene ciljnim območjem regionalne 
politike. Predstavljajo dodatni vir 
financiranja RRP v regijah, ki najbolj 
zaostajajo v razvoju, dodeljujejo pa jih 
institucije, ki so z zakonom zadolžene za 
izvajanje programov spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja: Javna agencija RS za 
regionalni razvoj in Javni sklad RS za 
regionalni razvoj. 

Posredne regionalne spodbude so 
spodbude, ki jih dodeljujejo različna 
ministrstva, imajo močne regionalne učinke 
in jih je smiselno vključevati v RRP kot vir 
njihovega financiranja. 

Regionalna politika je v preteklih letih 
posvetila precej pozornosti identifikaciji 
regionalnih spodbud vseh treh tipov. Lansko 
poročilo o izvajanju regionalne politike je 
podalo informacijo o skupnem obsegu 
posameznih vrst regionalnih javnofinančnih 
izdatkov ter detajlno vsebinsko in 
regionalno identifikacijo neposrednih 
regionalnih spodbud. Porazdelitev posrednih 
regionalnih spodbud po regijah je bila za 
takratno raven razvitosti informacijskega 
sistema prevelik zalogaj. Ta informacija je 
zdaj prvič dana v okviru tega poročila. 
Prikaz zajema: (i) nepovratna sredstva 
ministrstev in javnih skladov na državni 
ravni ter (ii) kredite javnih skladov na 
državni ravni. V prihodnje bo potrebno 
pozornost posvetiti še kapitalskim vložkom 
države, danim garancijam s strani države in 
prenosu državnega premoženja lokalnim 
skupnostim, kadar se le-to vlaga v razvojne 
projekte. Tudi v teh primerih gre za državne 
razvojne spodbude, katerih vsebinska in 
regionalna identifikacija pa zahteva 
razrešitev dodatnih metodoloških vprašanj in 
vzpostavitev evidenc, ki še ne obstajajo. 
Delo je zastavljeno in poteka v okviru 
razvoja ISARR tako, da naj bi predvidoma 
vsaj del tovrstnih informacij vsebovalo 
poročilo o regionalnem razvoju že naslednje 
leto. 

Podatki za preteklo leto kažejo, da naj bi 
bilo javnih regionalnih izdatkov v letu 2002 
za 169,5 milijard sit. Od tega zneska je 
odpadlo na neposredne regionalne spodbude 
4,5 milijard sit, na posredne regionalne 
spodbude 77,1 milijard sit. 

Objava teh podatkov odpira vprašanje ali se 
določila 19. člena zakona o višini razvojnih 
spodbud v državnem proračunu, ki ne 
morejo biti manjše od 1 % bruto domačega 
proizvoda, uresničujejo. Zakon je v tem delu 
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ostal splošen in nedorečen. Dikcija »obseg 
sredstev, ki jih vlada namenja za razvojne 
spodbude« omogoča različne interpretacije. 
Neposredne regionalne spodbude so daleč 
pod določenim minimalnim obsegom, javni 
regionalni izdatki pa bistveno nad njim. 
Vsebinsko gledano bi namenu zakona še 
najbolj ustrezala definicija neposrednih in 
posrednih regionalnih spodbud saj sta obe 
vrsti spodbud nesporno namenjeni 
sofinanciranju regionalnih razvojnih 
programov in s tem spodbujanju 
regionalnega razvoja. 

Pri tem pa ni samo vprašanje, ali je obseg 
regionalnih razvojnih spodbud dovolj velik 
ampak tudi vprašanje ali so učinki 
porabljenih sredstev zadovoljivi. Potrebno 
bo zagotoviti, da bodo tudi posredne 
regionalne spodbude dejansko usmeijene v 
razvojne prioritete, ki izhajajo iz REP in, da 
bodo v zadostni meri usmerjene v ciljna 
območja regionalne politike, ki najbolj 
zaostajajo v razvoju. S tem povezano 
vprašanje je kvaliteta projektov, ki prihajajo 
iz manj razvitih okolij. Ta je večkrat 
nezadovoljiva in tudi na tem področju bo 
regionalna politika morala nuditi ustrezno 
pomoč regijam, ki zaostajajo v razvoju. 

Iz podatkov informacijskega sistema Javne 
agencije RS za regionalni razvoj ISARR 
sledi, da je bilo v letu 2002 57% vseh 
regionalnih spodbud usmeijenih v manj 
razvite regije A in B in 38% v bolj razvite 
regije C in D (5% je še neopredeljenih). 
Računano na prebivalca, je bilo lani v 
najmanj razviti Pomurski regiji dodeljenih 
približno enkrat več regionalnih spodbud 
(61.675 sit) kot v najbolj razviti 
Osrednjeslovenski regiji (32.017 sit). 

Ali je navedeno razmerje ustrezno je 
mogoče odgovoriti le v povezavi z 
doseženimi učinki teh spodbud na razvoj 
manj razvitih regij. Na tem področju ima 
regionalna politika še neizpolnjene naloge 
(povečanje učinkovitosti vlaganj, še posebej 
z uveljavljanjem načel nadzora 
monitoringa in vrednotenja). Glede na dano 

oceno v poročilu, da je, ob sicer ugodnih 
splošnih trendih, stanje v regionalnem 
razvoju v najmanj razvitih regijah potrebno 
izboljšati, bo regionalna politika v 
naslednjih letih pri dodeljevanju regionalnih 
spodbud vsekakor poskušala izboljšati 
razmeija v korist območij, ki razvojno 
najbolj zaostajajo. To bo mogoče doseči s 
prehodom na programski pristop pri 
financiranju, tehnično in finančno pomočjo 
regijam pri pripravi projektov ter z 
doslednim izvajanjem vladne uredbe, ki 
določa, da je potrebno pri izboru projektov 
na javnih razpisih dodeliti več točk 
projektom, ki prihajajo iz manj razvitih 
regij. 

Zakon določa, da se regionalne razvojne 
spodbude dodeljujejo v obliki: 
• subvencij, 
• ugodnih posojil, 
• poroštev, 
• davčnih oprostitev in olajšav, kot so 

določene z davčnimi predpisi, 
• kapitalskih vložkov, 
• prenosa državnega premoženja v upravljanje 

državnim skladom, z namenom vlaganja 
tega premoženja v regionalne razvojne 
projekte, 

• podeljevanja statusa ekonomskega območja, 
• podeljevanje statusa območij za 

pospeševanje zaposlovanja in 
• prenosa državnega premoženja v last in 

posest oziroma v upravljanje lokalnih 
skupnosti z namenom uporabe tega 
premoženja v razvojne namene. 

Glede na prakso v državah članicah EU so te 
oblike ustrezne. Velika večina jih je v praksi 
tudi že bilo uvedenih in se uporabljajo. Kot 
deloma sporne se v Sloveniji kažejo le 
davčne olajšave, podeljevanje statusa 
ekonomskega območja in podeljevanje 
statusa območij za pospeševanje 
zaposlovanja. 

Uporaba posebnih davčnih olajšav pri 
neposrednih regionalnih spodbudah na 
posameznih ožjih območjih znotraj 
Slovenije s Strategijo regionalnega razvoja 
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Tabela: Obseg in struktura javnih regional nih izdatkov v letu 2002 
v milijonih sit Struktura v % Delež v bruto 

domačem 
proizvodu v 

% 
1 Neposredne regionalne spodbude 4.566 2.7 0.1 
2 Posredne regionalne spodbude 77.063 45.5 1.5 
3=1+2 Skupaj neposredne in posredne 

reg. spodbude 
81.629 48.1 1.6 

4 Drugi javni regionalni izdatki 87.866 51.9 1.6 
5=3+4 Skunai iavni reeionalni izdatki 169.495 100.0 3.2 

Slovenije ni predvidena. Slovenija je 
relativno majhna država, ki je lahko kot 
celota z davčnega vidika privlačna za 
investitorje. Pri posrednih regionalnih 
spodbudah je uporaba davčnih olajšav bolj 
smiselna. Ta razprava v strokovnih krogih in 
med resorji v Sloveniji poteka, v praksi 
držav članic EU pa lahko najdemo različne 
rešitve. 

Podatki o uveljavljanju davčnih olajšav v 
Sloveniji v okviru nadzora državnih pomoči 
kažejo, da dosega uporaba ukrepov, kot so 
odlog plačila davkov, davčne oprostitve in 
olajšave, oprostitve in olajšave pri plačilu 
prispevkov za socialno varnost, 15% vseh 
državnih pomoči v letu 2000 in 13% v letu 
2001. 

Glede podeljevanja statusa ekonomskega 
območja obstajajo omejitve v zakonodaji 
EU. Tudi po našem zakonu o ekonomskih 
conah široka uporaba tega ukrepa ni 
mogoča. Na podlagi zakona delujeta dve 
ekonomski coni: v Obalno-kraški in 
Podravski regiji v katerih je po podatkih 
Carinske in Davčne uprave v letu 2001 

delovalo 75 podjetij. Oprostitev davkov v 
letih 1999-2000 je ocenjena na 733 
milijonov sit analize pa kažejo, da se 
tovrstna oprostitev v veliki meri izniči z 
dodatnimi stroški delovanja in 
administriranja, kijih imajo podjetja v coni. 

Tudi instrument podeljevanje statusa 
območij za pospeševanje zaposlovanja je v 
zadnjih letih v praksi drugih držav v EU vse 
manj prisoten kot posledica novejših trendov 
v politiki zaposlovanja v EU. 

Pomembno je tudi vprašanje medsebojnega 
dopolnjevanja različnih oblik spodbud, ki 
lahko bistveno poveča učinke na regionalni 
razvoj. Regionalno politiko torej na tem 
področju čaka vrsta nalog, ki jih bo mogoče 
uresničiti s prehodom na programski pristop. 
S pripravo letnih izvedbenih programov 
RRP, ki predstavljajo konkretne projekte s 
finančno konstrukcijo, in njihovo 
uskladitvijo v načrtu razvojnih programov 
državnega proračuna, bo lahko tudi to 
vprašanje razrešeno. 
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Ocena: 
V zakonu predvidene oblike razvojnih spodbud so bile večinoma uvedene in se tudi v praksi 
izvajajo. Ob pripravi dopolnitev zakona je potrebno razmisliti ali naj se črtajo tiste spodbude, ki 
jih regionalna politika, iz različnih, zgoraj navedenih razlogov, ne uporablja. Problem pa ostaja 
koordinacija in dopolnjevanje spodbud pri doseganju ciljev regionalne politike. Obstaja tudi 
nedorečeno vprašanje obsega regionalnih razvojnih spodbud, ki ga določa zakon (1,5% bruto 
domačega proizvoda). Podatki ISARR kažejo, da naj bi bilo v letu 2002 neposrednih in 
posrednih regionalnih razvojnih spodbud skupaj okoli 81,6 milijard sit (1,6 % BDP). Za 
regionalno politiko je s tem v zvezi najbolj pomembno, da bodo tudi posredne regionalne 
spodbude dejansko usmeijene v razvojne prioritete, ki izhajajo iz RRP in, da bodo v zadostni 
meri usmeijene v območja, ki najbolj zaostajajo v razvoju. 

3.6. Območja s posebnimi razvojnimi 
problemi (22. člen do 24. člen zakona) 

Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja Slovenije (ZSRR), ki 
je bil sprejet leta 1999, je v 23. členu 
opredelil kazalnike za določitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. V 
nadaljevanju je v 24. in 25. členu opredelil 
še, da vlada z uredbo določi podrobnejše 
vrednosti meril in občine, ki ustrezajo tem 
merilom. Leta 2000 je vlada RS sprejela 
Uredbo o vrednosti meril za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila. Z 
uredbo je določila 129 občin, ki se štejejo 
kot območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. 

V skladu z zakonom (ZSRR) so občine 
razdeljene v tri tipe območij: 
• Ekonomsko šibka območja 
Kot ekonomsko šibka so določena območja 
občin, ki so v letu 1997 dosegle največ 80% 
bruto osnove za dohodnino na prebivalca 
glede na državno povprečje, ali pa gre za 
občine, kjer se je število prebivalstva v 
obdobju od 1991 do 1999 zmanjšalo, tako da 
znaša indeks rasti prebivalstva manj kot 96. 
Ta pogoj izpolnjuje 91 občin, ki obsegajo 
32.6% površine in 22.4% prebivalstva 
Slovenije. 
• Območja s strukturnimi problemi in 

visoko brezposelnostjo 

Kot območja s strukturnimi problemi in 
visoko brezposelnostjo so določene občine, 
kjer je stopnja registrirane brezposelnosti v 
prvem polletju 1999 za več kot 20% 
presegala državno povprečje. Ta pogoj 
izpolnjuje 63 občin, obsegajo 24.1% 
površine ter 27.9% prebivalstva Slovenije. 
Kot območja s strukturnimi problemi so 
določene tudi občine, kjer je delež delovno 
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od 
skupnega prebivalstva za več kot 20% 
presegal državno povprečje. Ta pogoj 
izpolnjuje 97 občin s 43.0% površine in 
28.2% prebivalstva Slovenije. 
• Razvojno omejevana obmejna območja 

in območja z omejenimi dejavniki 
Za razvojno omejevana obmejna območja 
štejemo občine ob meji z Avstrijo, Italijo, 
Madžarsko in Hrvaško, če leži več kot 
polovica površine občine v deset 
kilometrskem obmejnem pasu in če je 
število prebivalstva v občini v obdobju od 
1991 do 1999 upadlo, tako da znaša indeks 
rasti prebivalstva manj kot 96. Tako 
opredeljena razvojno omejevana obmejna 
območja obsegajo 48 občin, 23.7% površine 
in 13.4% prebivalstva Slovenije. Razvojno 
omejevana območja so tudi območja občin, 
ki so opredeljena kot območja z omejenimi 
dejavniki, če je najmanj polovica površine 
občine v tako opredeljenem območju ob 
hkratnem upadanju števila prebivalstva v 
občini v obdobju od 1991 do 1999, tako da 
zanaša indeks rasti prebivalstva pod 96. 
Taka območja obsegajo 23 občin z 8.7% 
površine in 4.6% prebivalstva. 

poročevalec, št. 78 54 4. oktober2003 



Nekatere občine izpolnjujejo več meril 
hkrati, tako da teh podatkov ni mogoče 
seštevati. Skupno pa območja s posebnimi 
razvojnimi problemi obsegajo 129 občin, 
57.2% površine in 48.7% prebivalstva 
Slovenije. 

Uredba v 4. členu tudi določa, da mora 
ministrstvo, pristojno za razvoj, enkrat letno 
preverjati izpolnjevanje posameznih meril in 
po potrebi predlagati spremembe uredbe. V 
skladu s tem določilom je bila narejena 
analiza izpolnjevanja posameznih meril po 
občinah. 

Analiza območij s posebnimi razvojnimi 
problemi opravljena na zadnjih 
razpoložljivih podatkih za merila je 
pokazala, da se je število občin, ki 
izpolnjujejo merila nekoliko povečalo. Ob 
sprejemu uredbe je merila izpolnjevalo 129 
občin, v letu 2003 pa jih izpolnjuje 130 
občin. Temu ustrezno se je povečal tudi 
delež prebivalstva (z 48.7% na 49%) in 
delež površine (s 57.2% na 59.4%). 

V celoti gledano sta dve občini izpadli iz 
območij s posebnimi razvojnimi problemi, 
tri pa so nove. Izpadli sta občini: Dol pri 
Ljubljani in Prevalje. Vzroki za izpad so bili 

različni. V Dolu pri Ljubljani se je 
zmanjšala stopnja registrirane brezposelnosti 
pod mejno vrednostjo, v občini Prevalje pa 
seje povišala bruto osnova za dohodnino na 
prebivalca nad mejno vrednost. Na novo pa 
so se pojavile med območji s posebnimi 
razvojnimi problemi naslednje občine: 
Dobrova-Polhov Gradec, Prebold in Tolmin. 
V občini Dobrova-Polhov Gradec je vzrok 
za uvrstitev med območja s posebnimi 
razvojnimi problemi porast deleža delovno 
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od 
skupnega prebivalstva, ki je porasel nad 
mejno vrednost. V občini Prebold se je 
zmanjšala bruto osnova za dohodnino na 
prebivalca in v občini Tolmin seje poslabšal 
demografski kazalec (indeks rasti 
prebivalstva) pod mejno vrednost. 

Spremembe po občinah se odražajo tudi v 
spremebah po regijah, saj seje z vključitvijo 
oz. izpadom posameznih občin temu 
ustrezno spremenil tudi delež površine oz. 
prebivalstva v območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi v primerjavi s celotno 
regijo. Te spremembe nam kažeta naslednji 
tabeli: 

Statistične regije Skupaj v %, Slo= 
100% 

v %, OPRP= 
100% 

v %, regij a= 
100%' 

1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 
Osrednjcslovenska 29017 32507 1.5 1.6 3.0 3.3 6.0 6.6 
Obalno-kraška 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gorenjska 34962 35233 1.8 1.8 3.6 3.6 17.9 17.9 
Goriška 21907 34101 1.1 1.7 2.3 3.5 18.3 28.4 
Savinjska 174162 180321 8.8 9.0 18.1 18.4 68.3 70.1 
JV Slovenija 87334 87935 4.4 4.4 9.1 9.0 63.6 63.5 
Pomurska 124989 123904 6.3 6.2 13.0 12.6 100.0 100.0 
Notranj sko-kraška 25624 25648 1.3 1.3 2.7 2.6 51.0 50.5 
Podravska 319139 319906 16.1 16.0 33.1 32.6 100.0 100.0 
Koroška 48444 41752 2.4 2.1 5.0 4.3 65.5 56.4 
Spodnjeposavska 69768 69851 3.5 3.5 7.2 7.1 100.0 100.0 
Zasavska 29221 28893 1.5 1.4 3.0 2.9 63.0 62.7 
Skupaj OPRP 964567 980051 48.7 49.1 100.0 100.0 48.7 49.1 
Vir: SURS, lastni preračuni. 

Tabela: Prebivalci v območjih s posebnimi razvojnimi problemi (OPRP), 1999-2002 
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Tabela: Površina v območjih s posebnimi razvojnimi problemi (OPRP), 1999-2002 

Statistične regije Skupaj v km v %, Slo= 
100% 

v %, OPRP= 
100% 

v %, regij a= 
100% 

1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 
Osrednj eslovenska 541 626 2.7 3.1 4.7 5.2 21.2 24.5 
Obalno-kraška 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gorenjska 307 307 1.5 1.5 2.6 2.6 14.4 14.4 
Goriška 519 900 2.6 4.4 4.5 7.5 22.3 38.7 
Savinjska 1788 1828 8.8 9.0 15.4 15.2 75.0 76.7 
JV Slovenija 2221 2223 11.0 11.0 19.2 18.5 83.0 83.1 
Pomurska 1338 1338 6.6 6.6 11.5 11.1 100.0 100.0 
Notranj sko-kraška 945 945 4.7 4.7 8.2 7.8 64.9 64.9 
Podravska 2170 2170 10.7 10.7 18.7 18.0 100.0 100.0 
Koroška 761 704 3.8 3.5 6.6 5.8 73.1 67.6 
Spodnjeposavska 885 885 4.4 4.4 7.6 7.4 100.0 100.0 
Zasavska 117 116 0.6 0.6 1.0 1.0 44.4 44.2 
Skupaj OPRP 11591 12042 57.2 59.4 100.0 100.0 57.2 59.4 
Vir: SURS, lastni preračuni. 

Analiza vzrokov za razlike med letom 1999 
in 2002 po posameznih tipih območij s 
posebnimi razvojnimi problemi pa nam kaže 
nekoliko drugačno sliko. Ta je namreč 
pokazala (glej v nadaljevanju), da največ 
novih občin izpolnjuje kazalnik stopnje 
registrirane brezposelnosti. Toda te občine 
so že leta 1999 izpolnjevale tudi druga 
merila in so bile že takrat vključene v 
območja s posebnimi razvojnimi problemi, 
zato torej v končnem novem seznamu ni 
sprememb glede teh občin. 

Največje spremembe beležimo na območjih 
s strukturnimi problemi zaradi visoke 
stopnje brezposelnosti, ki pa, gledano v 
celoti, na povečanje območij s posebnimi 
razvojnimi problemi niso bistveno vplivala. 
Tako bi, težko trdili, da so spremembe v 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi 
rezultat neuspešne oz. uspešne regionalne 
politike v tem obdobju. Ocenjujemo, da so 
spremembe bolj rezultat splošne ekonomske 
situacije v državi in same metodologije 
določitve območij s posebnimi razvojnimi 
problemi. 

Metoda za določanje območij s posebnimi 
razvojnimi problemi ima kar nekaj 
pomanjkljivosti: 

1. Majhnost in nehomogenost osnovne 
teritorialne enote za določitev območij s 

posebnimi razvojnimi problemi. Osnovna enota 
za določitev območij s posebnimi razvojnimi 
problemi je občina (ZSRR). V Sloveniji imamo 
kar 193 občin, ki so si po svojem obsegu, številu 
prebivalstva in tudi drugih socio-ekonomskih 
kazalnikih zelo različne. Za primer naj 
navedemo le razlike v številu prebivalstva. 
Najmanjša občina je Hodoš in ima le 357 
prebivalcev, največja - Ljubljana pa ima z 
269146 prebivalci skoraj 750 krat več 
prebivalcev. Zaradi velikega števila majhnih 
občin so slučaj nostni vplivi pri posameznih 
kazalnikih zelo veliki, kar lahko v končni fazi 
pokaže nerealno sliko. 

2. Mejna vrednost merila za določitev 
območij s strukturnimi problemi (kmetijstvo) je 
neustrezna. Zaradi nizke vrednosti za Slovenijo 
in visokih razponov med občinami je v mejna 
vrednost tega kazalnika (20 odstotkov nad 
slovenskim povprečjem) prenizka. Delež 
delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v 
kmetijstvu od skupnega prebivalstva znaša v 
povprečju okoli 2.2%. Po občinah je situacija 
zelo različna in številčno sicer majhna 
odstopanja od tega povprečja se lahko v indeksu 
ravni kažejo kot zelo velika odstopanja. Končna 
posledica tega dejstva je, da zelo veliko občin 
izpolnjuje pogoje za omenjeno merilo, čeprav 
število delovno aktivnega prebivalstva v 
kmetijstvu od skupnega prebivalstva ni posebno 
velik in torej kmetijstvo v občini ni pomembna 
dejavnost. Regionalni razvoj je zato preveč 
podrejen kmetijski politiki, ki ima že sicer svoje 
ukrepe in sredstva namenjena pospeševanju 
razvoja podeželja. 
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3. Prevečkrat se kot merilo za določitev 
območij s posebnimi problemi ponavlja indeks 
rasti prebivalstva, dvakrat pa se kot merilo 
upošteva »kmetijski kriterij«. Indeks rasti 
prebivalstva je v kombinaciji s kakšnim drugim 
kazalnikom uporabljen kar 3-krat (ekonomsko 
šibka območja, razvojno omejevana območja in 
razvojno omejevana obmejna območja), kar v 
končni fazi preveč poudarja pomen tega 
kazalnika. Tudi kmetijski kriterij je poudarjen 
dvakrat - preko merila za območja s 
strukturnimi problemi in merila za razvojno 
omejvana območja. Rezultat tega je, da so iste 
občine vključene v različne tipe območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

4. Pojem razvojno omejevanih območij je 
zelo nejasen in tudi metodologija za določitev 
teh območij je sporna. Že v ZSRR je bil pojem 
razvojno omejevanih območij zelo slabo 
definiran, zato sta bila v fazi priprave uredbe 
pozvani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Ministrstvo za okolje in prostor, naj 
s svojega vidika opredelita občine, ki so 
razvojno omejevane. Ministrstvo za kmetijstvo 
je določilo občine, ki so razvojno omejevane z 
vidika pridelave hrane, Ministrstvo za okolje in 
prostor pa je opredelilo občine, ki so razvojno 
omejevane zaradi naravnih dejavnikov ali 
posegov človeka v prostor. 

Uredba o vrednosti meril za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila v 5. 
členu med drugim določa možnost 
predlagati spremembe uredbe (po potrebi). 
Zadnji razpoložljivi podatki sicer kažejo 
nekatere spremembe pri izpolnjevanju meril 
pri posameznih občinah, vendar kljub temu 
ne predlagamo spremembo uredbe. V 
kolikor bi se odločili za spremembe uredbe, 
bi moralo upoštevati triletne časovne serije 
za posamezne kazalnike in primerjavo 
popisnega podatka 1991 na popis 2002, kar 
bi v končni posledici prineslo še manj 
sprememb v območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi. Menimo pa, da bi bilo 
zelo primerno razmišljati o opustitvi 
zakonskega statusa občin s posebnimi 
razvojnimi problemi (129 občin) kot ciljnem 
območju regionalne politike. 

Obstaja tudi možnost nadomestitve občin s 
posebnimi razvojnimi problemi s širšimi 
enotami medobčinskega sodelovanja za 
katere bi bilo mogoče strokovno korektno 
izračunavati stopnjo razvitosti. Kot podlago 
za razmišljanja v tej smeri smo pripravili 
izračun območij medobčinskega sodelovanja 
s posebnimi razvojnimi problemi in sicer za 
območja na katerih so se v praksi oblikovala 
lokalna razvojna partnerstva.3 Ta členitev 
ozemlja približno sovpada z eno od variant 
predloga razdelitve Slovenije na teritorialne 
enote, ki je bil oblikovan ob ustavni razpravi 
o pokrajinah (I.Vrišer et al., 1999: Pokrajine 
v Sloveniji, Vlada RS, Služba za lokalno 
samoupravo). To je predlog dr. Vrišerja, ki 
deli Slovenijo na 24 teritorialnih enot in 
glavno mesto Ljubljano. 

3 1. Prekmuije = Lendava, Dobrovnik, Turnišče, Odranci, 
Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Murska Sobota, Tišina, Gornji 
Petrovci, Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, 
Puconci, Rogašovci, Beltinci, Cankova. 2. Prlekija = Gornja 
Radgona, Radenci, Sveti Jurij, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, 
Veržej. 3. Spodnje Podravje = Ormož, Ptuj, Hajdina, arkovci, 
Gorišnica, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Zavrč, Juršinci, Dornava, 
Desternik, Trnovska vas, Sveti Andraž, Videm, Podlehnik. 4. 
Srednje Podravje = Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, 
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Pesnica, Kungota, Šentilj, Maribor, 
Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Rače - 
Fram, Starše, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi. 5. 
Koroška = Dravograd, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na 
Pohorju, Muta, Vuzenica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, 
Čma na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja. 6. Saleška- 
Zg.Savinjska dolina = Moziije, Ljubno, Gornji Grad, Luče, 
Solčava, Nazarje, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki. 7. Spodnje 
Savinjska dolina = Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske 
Konjice, Zreče, Vitanje, Šentjur pri Celju, Dobje, Žalec, Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Radeče. 8. Sotelsko = Šmarje pri 
Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina, Kozje, 
Rogatec. 9. Spodnjeposavje = Brežice, Kržko, Sevnica. 10. Zasavje 
= Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi. 11. Bela Krajina = 
Črnomelj, Semič, Metlika. 12. Dolenjska = Novo mesto, Dolenjske 
Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Trebnje. 13. 
Kočevsko = Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica, Sodražica, Loški 
Potok. 14. Osrednja Slovenija = Ljubljana, Grosuplje, Ivančna 
Gorica, Dobrepolje, Logatec, Hotjul, Dobrova-Polhov Gradec, Dol 
pri Ljubljani, Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, 
Vodice, Vrhnika, Borovnica, Litija. 15. Vzhodna Gorenjska = 
Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Komenda. 
16. Srednja Gorenjska = Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, 
Preddvor, Jezersko, Šenčur, Tržič. 17. Zahodna Gorenjska = 
Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bohinj, Bled. 18. 
Škofjeloško = Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri. 
19. Goriško = Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Šempeter - 
Vrtojba, Kanal, Miren - Kostanjevica, Brda. 20. Idrijsko- 
Cerkljansko = Idrija, Cerkno. 21. Tolminsko - Tolmin, Kobarid, 
Bovec. 22. Notranjsko = Cerknica, Loška dolina, Bloke, Postojna, 
Pivka. 23. Kras = Ilirska Bistrica, Sežana, Hrpelje - Kozina, 
Komen, Divača. 24. Slovenska Istra = Izola, Koper, Piran. 
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Če uporabimo enake kazalce in 
metodologijo izračuna, ki je predpisana za 
določitev občin s posebnimi razvojnimi 
problemi, izpolnjuje kriterije 12 območij 
medobčinskega sodelovanja: Pomurska, 
Podravska Zasavska, Posavska, 
Jugovzhodna Slovenija, v precejšnji meri pa 
še Savinjska (razen Zgornje Savinjske 
doline) in del Goriške (Tolminsko). Ta 

območja obsegajo 47.8% površine in 43.5% 
prebivalstva Slovenije. 

Izračun na 24 območjih medobčinskega 
sodelovanja je pokazala, da so se ob 
uporabi večjih teritorialnih enot, območja s 
posebnimi razvojnimi problemi še bolj 
osredotočila na vzhodni del Slovenije, 
njihov obseg pa seje nekoliko skrčil. 

Ciljno območje regionalne politike - občine s posebnimi razvojnimi problemi 

Območja s posebnimi razvojnimi problemi 
V»i GURS, S 1*5. iMIK. Mpimber 2U00 

»genov* RS 13 n^hutalitl nr*n 

V povezavi z opravljeno analizo je potrebno 
upoštevati, da zakon že določa ugotavljanje 
razvitosti na ravni statističnih regij, kar je 
podzakonska zakonodaja kasneje razdelala v 
t.i. liste regij A, B, C in D. Posamezne regije 
se razvrščajo v te kategorije, upoštevaje 
indeks razvojne ogroženosti regij in sicer 
med najbolj ogrožene regije A: Pomurska, 
Podravska, Zasavska in Posavska. Med 
regije B: Savinjska, Koroška, Jugovzhodna 
Slovenija in Notranjsko-Kraška. Regiji C sta 
Gorenjska in Goriška, regiji D pa Obalno- 
Kraška in Osrednjeslovenska. 

Ugotavljanje razvitosti na ravni ožjih 
teritorialnih enot bi bilo, zaradi zelo 
različnih situacij glede razvitosti ožjih 
območij znotraj statističnih regij, še vedno 
vsebinsko smiselno, čeprav v celoti gledano 
ne daje bistveno drugačne slike. Manjša 
razvitost je v Sloveniji slej ko prej locirana v 
jugovzhodnem delu države. Iz tega sledi 
zaključek opravljene analize, da pri vodenju 
regionalne politike kazalo določati območja 
s posebnimi razvojnimi problemi na ravni 
širših območij medobčinskega sodelovanja 
na katerih so se v praksi oblikovala lokalna 
razvojna partnerstva. Temu ustrezno bi bilo 
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v podzakonskem aktu potrebno prilagoditi 
tudi kriterije in metodologijo izračuna. 

Povzetek in ocena: Ponovni izračun občin s 
posebnimi razvojnimi problemi kaže, da je 
ugotavljanje razvitosti na ravni občin s 
strokovnega vidika vprašljivo. Tudi praksa 
iz preteklih let je polna pritožb posameznih 
občin, ki ugotavljajo vsebinske nesmisle pri 
posameznih kazalcih na ravni občin. V 
postopku priprave poročila je zato bila 
preveijena in predlagana tudi možnost 
uporabe širših območij t.i. medobčinskega 
sodelovanja na katerih so se v praksi 
oblikovala lokalna razvojna partnerstva. 
Temu ustrezno bi bilo v podzakonskem aktu 
potrebno prilagoditi tudi kriterije in 
metodologijo izračuna. 

3.7. Pokrajine v Sloveniji - Standardna 
klasifikacija teritorialnih enot (27. člen 
zakona) 

Teritorialna razdelitev, ki je podlaga za 
vodenje regionalne politike, je razdelitev na 
podlagi vladne Uredbe o standardni 
klasifikaciji teritorialnih enot (SKTE) 
(Ur.l.RS 28/2000). Z njo se SKTE uvaja kot 
obvezni nacionalni standard za 
evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, 
analiziranje, posredovanje in izkazovanje 
statističnih podatkov. Med drugim se SKTE 
uporablja tudi v podporo regionalnemu 
razvoju in merjenju učinkov regionalne 
politike ter pri harmonizaciji regionalnih 
podatkov za potrebe vključevanja v EU. Po 
SKTE je celotni teritorij Slovenije razdeljen 
na enajst ravni. Prvih pet ravni je vsebinsko 
smiselno razčlenjenih tako, da ustreza tudi 
nomenklaturi EU od NUTS 0 (države) do 
NUTS 5 (občine). Za potrebe strukturnih 
skladov sta pomembna predvsem dva nivoja 
NUTS in sicer NUTS 2 in NUTS 3, saj se 
kriteriji za določitev območij, upravičenih 
do sredstev strukturnih skladov vežejo na ta 
dva nivoja. 

V Sloveniji nimamo vmesne regionalne 
ravni med občino in državo, kakršne 

poznajo evropske države. Zaradi vedno 
večje vloge, ki jo imajo regije v 
zgodovinskem, kulturnem in gospodarskem 
pogledu, je potreba po oblikovanju take 
vmesne stopnje, ki bi imela tudi upravno- 
administrativne funkcije, toliko večja. To 
vmesno stopnjo naj bi opredelil Zakon o 
ustanovitvi pokrajin, ki je že dalj časa v 
pripravi. Vlada RS je julija 2001 sprejela 
Izhodišča in predloge za nadaljnji razvoj 
lokalne samouprave, v katerih je 
poudaijeno, da so pokrajine: 
• drugi nivo lokalne samouprave (kar naj 

bi bilo formalizirano po spremembi 
Ustave RS) 

• teritorialne skupnosti s položajem pravne 
osebe, z lastnim premoženjem in 
lastnimi finančnimi sredstvi, 

• imajo izvirne pristojnosti, pri opredelitvi 
katerih se upošteva načelo subsidiarnosti 
in na njegovi podlagi postopni prenos 
vseh tistih državnih pristojnosti na 
pokrajine, ki jih je mogoče opravljati na 
nižjem nivoju, prav tako pa se prenesejo 
na pokrajine le tiste naloge iz občin, ki 
jih občine niso sposobne same opravljati. 

Zakon o pokrajinah in Zakon o ustanovitvi 
pokrajin sta pripravljena, vendar je 
predhodno potrebno počakati še na ustavne 
spremembe, ki bodo ustanovitev pokrajin 
omogočile. Po ustavnih spremembah naj bi 
se zakon obravnaval in sprejel, nakar bi bile 
izvedene volitve v pokrajinske svete tako, da 
bi lahko prišlo do konstituiranja pokrajin. 

Z ustanovitvijo pokrajin bi se lahko 
zaključila konstrukcija slovenske lokalne 
samouprave. To pa bi omogočilo reševanje 
odprtih vprašanj, ki se neposredno vežejo na 
pokrajine, posredno pa tudi na organizacijo 
državne uprave v prostoru med občino in 
državo (decentralizacije javne uprave). 
Pokrajina bi postala nosilec razvoja v 
prostoru, v katerem danes ni 
institucionalnega nosilca, razen tega pa tudi 
izvajalec neobhodnih dejavnosti, ki jih danes 
v tem prostoru nihče ne opravlja ali pa jih 
opravljajo občine z številnimi - zlasti 
finančnimi težavami. Odprla bi se tudi pot 
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za uveljavljanje načela subsidiarnosti, po 
katerem nižja teritorialna skupnost opravlja 
vse javne zadeve, ki jih je sposobna 
opravljati, višja raven pa le tiste zadeve, ki 
jih je mogoče učinkovito opravljati na tej 
višji ravni. 

Zaradi pričakovanja hitre ustanovitve 
pokrajin zakon v letu 1999 ni podrobneje 
opredeljeval institucij na ravni regij, kar pa 
se je pri izvajanju kasneje pokazalo kot 
velika težava. Zato bi bilo potrebno v 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
urediti institucionalni vidik spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja na 
regionalni ravni. Uvesti bi bilo potrebno 
organ upravljanja regionalnega razvojnega 
programa in določiti mesto spremljanja 
učinkov izvajanja regionalnega razvojnega 
programa. Z oblikovanjem regionalnega 
sveta bi utrdili institucionalizacijo 

upravljanja regionalnega razvoja do 
uveljavitve pokrajin v Sloveniji. 

Povzetek in ocena: Ustanovitev pokrajin se 
kaže kot izjemno težka naloga, čeprav je 
vlada pripravila vse potrebne strokovne in 
zakonske podlage. Za decentralizacijo, ki se 
dotika mnogih interesov, je potrebna široka 
politična volja in ustavna parlamentarna 
večina, zaradi česar politični projekt 
uvajanja pokrajin tudi pri nas zahteva nekaj 
več časa, podobno kot v drugih državah, na 
primer na Portugalskem. Z zakonodajo na 
področju skladnega regionalnega razvoja je 
zato potrebno okrepiti institucije na 
regionalni ravni. Zaradi pričakovanja hitre 
ustanovitve pokrajin zakon v letu 1999 le- 
teh ni podrobneje opredeljeval, kar pa seje 
pri izvajanju regionalne politike pokazalo 
kot velika težava. 

1 
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IZVAJANJE DRŽAVNEGA PRORAČUNA NA PODROČJU REGIONALNEGA 
RAZVOJA 

V skladu z metodologijo ARR lahko javne 
regionalne izdatke razčlenimo v tri osnovne 
kategorije, ki so bile obravnavane tudi v 
lanskem poročilu: 

neposredne regionalne spodbude, ki se 
usmerjajo v prednostna območja 
regionalne politike in neposredno 
zasledujejo cilj spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja; 
posredne regionalne spodbude, ki 
primarno zasledujejo druge razvojne 
cilje posameznih ministrstev, vendar jih 
je zaradi njihovega velikega posrednega 
vpliva na skladni regionalni razvoj in 
možnosti izvajanja v okviru sistema 
regionalne politike smiselno vključiti v 
izvedbene dele regionalnih razvojnih 
programov (za tovrstne spodbude, 
vladna uredba nalaga ministrstvom in 
javnim skladom, da vključenost 
projektov v regionalne razvojne 
programe upoštevajo kot dodatno 
prednost projekta pri izboru); 
drugi javni regionalni izdatki, ki sicer 
imajo močan vpliv na regionalni razvoj, 
vendar pa jih ni smiselno vključevati v 
izvedbene dele regionalnih razvojnih 
programov 

4.1. Javni regionalni izdatki 

Iz podatkov ministrstva za finance je 
razvidno, da je obseg celotnih regionalnih 
javnih izdatkov v obdobju 2000 do 2002 v 
povprečju znašal 3,3 % BDP. Podatki kažejo 
rahel trend rasti deleža sredstev v BDP v 
obdobju 2000 do 2001, v letu 2002 pa padec 
pod raven iz leta 2000. Razlog za takšno 
dinamiko v letu 2002 je bil izvedeni rebalans 
proračuna zaradi uskladitve z nižjimi 
makroekonomskimi rezultati, ki je prizadel 
tudi kategorijo javnih regionalnih izdatkov. 
Javni regionalni izdatki sodijo v kategorijo 
variabilnih javnofinančnih izdatkov, ki jih je, 
za razliko od fiksnih proračunskih obveznost, 
mogoče rebalansirati. Tudi ob koncu leta 

neplačani računi zaradi nelikvidnosti 
državnega proračuna v veliki meri 
prizadenejo prav javne regionalne izdatke. 
Stabilne razmere v javnih financah so zato 
pomemben pogoj za doseganje ciljev 
regionalne politike. 

Pregled po posameznih proračunskih 
uporabnikih kaže, da je v letu 2002 največ 
javnih regionalnih izdatkov namenilo 
ministrstvo za promet in zveze, predvsem v 
izgradnjo avtocest. Sledita ministrstvo za 
finance, ki je večino sredstev usmerjalo v 
obliki investicij in razvojnih programov 
občinam ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, kjer so največji delež 
sredstev namenili ukrepom za stabilizacijo 
trga (tržno-cenovna politika), kmetijskim 
okoljskim programom (EC01,2,3) ter 
programom prestrukturiranja kmetijstva in 
živilstva. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve je največ sredstev namenjalo 
javnim delom, spodbudam za ohranjanje in 
odpiranje delovnih mest ter socialnemu 
varstvu starih (mreža domov za starostnike). 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je 
regionalne izdatke usmerjalo predvsem v 
zapiranje premogovnika RTH, v načrtovanje, 
varstvo in urejanje voda in v izboljšanje 
stanja okolja. Ministrstvo za šolstvo, znanost 
in šport je največ sredstev namenjalo za 
splošno srednje in poklicno šolstvo, za 
podporne storitve v primarnem in 
sekundarnem izobraževanju, za visokošolsko 
izobraževanje, za osnovno šolstvo in 
študijske pomoči (investicije v študentske 
domove). Ministrstvo za gospodarstvo je 
največ sredstev namenjalo regionalnim 
programom (regionalni infrastrukturi, 
sofinanciranju regionalnih razvojnih 
programov, razvojnem prestrukturiranju 
Zasavske regije), programom zapiranja 
premogovnikov (predvsem Kanižarica), 
programu za pospeševanje konkurenčnosti, 
tehnološkega razvoja, tujih investicij in 
internacionalizacije. 
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7/r podatkov: Ministrstvo za finance: Podatki o obsegu sredstev namenjenih regionalnemu razvoju po proračunskih uporabnikih, april, 2003. Bilten javnih 
financ št. 4, 2003. Urad za makroekonomske analize in razvoj: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, april, 2003. Lastni 
preračuni. 

Opomba: * Statistični urad RS je marca 2003 objavil revizijo nacionalnih računov za leti 2000 in 2001 v tekočih cenah na osnovi nove 
metodologije, za leto 2001 pa tudi v cenah novega baznega leta 2000. Glavni namen revizije je bila nadaljnja metodološka uskladitev 
postopkov in metod ocene bruto domačega proizvoda (BDP) z evropskim sistemom nacionalnih računov (ESA 1995). Z revizijo 
ocene BDP je prišlo do prekinitve časovne serije, saj podatki nacionalnih računov pred in po letu 2000 zaradi različnih metodologij 
med seboj niso več primerljivi. Podatki tako niso primerljivi s predhodnim letom. 

Tabela : Obseg javnih regionalnih izdatkov po proračunskih uporabnikih 
v tisoč SIT 

MINISTRSTVA Sredstva 
1999 2000 2001 2002 

realizacija realizacija realizacija realizacija 
Ministrstvo za promet in zveze 33.358.867 40.522.302 43.660.664 45.309.360 
Ministrstvo za finance 38.500.000 47.041.702 44.527.792 43.911.476 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 11.311.818 18.505.904 22.434.161 23.939.993 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve 12.348.912 14.053.795 16.804.798 16.585.266 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 514.054 997.690 7.865.330 11.560.006 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 10.533.203 7.699.231 10.708.057 9.282.393 
Ministrstvo za gospodarstvo 3.613.878 2.699.084 7.623.476 8.471.452 
Ministrstvo za kulturo 3.714.987 3.391.028 3.178.867 3.762.099 
Ministrstvo za zdravje 1.440.643 1.740.509 2.239.684 2.706.434 
Ministrstvo za notranje zadeve 0 31.390 1.675.048 2.257.145 
Servis skupnih služb vlade 101.497 611 385.628 822.795 
Ministrstvo za pravosodje 213.674 601.665 925.663 618.892 
Ministrstvo za informacijsko družbo 0 0 139.964 267.664 

Skupaj sredstva 115.651.532 137.284.910 162.169.133 169.494.976 
Delež v BDP, v% 3,2 3,3* 3,4 3,2 

Realne stopnje rasti, v% 9,0 9,0 -2,8 
Skupaj odhodki državnega proračuna (v 
tisoč SIT) 962.700.000 1.028.945.000 1.194.151.000 1.313.347.000 

Delež v BDP, v% 26,4 24,4* 25,2 24,9 
Realne stopnje rasti, v% -1,9 7,1 2,3 

BDP (v tisoč SIT, tekoče cene) 3.648.401.000 4.222.404.000* 4.740.995.000 5.284.501.000 

4.2. Neposredne regionalne spodbude 

Neposredne regionalne spodbude so 
namenjene izvajanju politike spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja na' t.i. 
prednostnih območjih, ki najbolj zaostajajo 
v razvoju. Le-ta so opredeljena s Strategijo 
regionalnega razvoja Slovenije kot: 
• regije z najnižjo stopnjo razvitosti, še 

posebej tiste, ki po vrednosti BDP po 
kupni moči na prebivalca ali stopnji 
brezposelnosti ter kazalcih slabega 
zdravstvenega stanja najbolj negativno 
odstopajo od državnega povprečja; 

• območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. V to skupino sodijo sklenjena 
območja občin po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja: (i) 

ekonomsko šibka območja, (ii) območja 
s strukturnimi ' problemi in visoko 
brezposelnostjo in (iii) razvojno 
omejevana obmejna območja in območja 
z omejenimi razvojnimi dejavniki; 

• obmejna območja; 
• območja na katerih živita madžarska in 

italijanska narodna skupnost ter romska 
etnična skupnost. 

Prednostnim območjem regionalne politike 
so bile namenjene predvsem spodbude 
Ministrstva za gospodarstvo s področja 
regionalnega razvoja, Agencije RS za 
regionalni razvoj (investicijski transferi 
občinam in razvojne subvencije podjetjem) 
in Javnega sklada za regionalni razvoj 
(subvencije, krediti in poroštva). 

poročevalec, št. 78 62 4. oktober2003 



Tabela: Regionalna koncentracija neposrednih regionalnih spodbud v letih 2001 in 2002 

STATISTIČNE REGIJE Neposredne 
regionalne 
spodbude 
(v mio sit) 

LETO 2001 
Struktura 
(v %) 

Na prebivalca 
(v sit) 

Neposredne 
regionalne 
spodbude 
(v mio sit) 

Struktura 
(v%) 

ETO 2002 
Na prebivalca 
(v sit) 

1. POMURSKA 
2. PODRAVSKA 
3. KOROŠKA 
4. SAVINJSKA 
5. ZASAVSKA 
6. SPODNJEPOSAVSKA 
7. JV SLOVENIJA 
8. OSREDNJESLOVENSKA 
9. GORENJSKA 
10. NOTRANJSKO-KRAŠKA 
11. GORIŠKA 
12. OBALNO-KRAŠKA 

NERAZPOREJENO 
SKUPAJ 
vtem: 
- Regije A in B 
- Regije C in D  

1.044 
420 
154 
428 
758 
99 

291 
34 

301 
144 
175 
105 
175 

4.128 

3.338 
614 

25.3 
10,2 
3,7 

10,4, 
18.4 
2.4 
7,0 
0,8 
7,3 
3.5 
4,2 
2,5 
4,2 

100,0 

84.5 
15,5 

8.369 
1.314 
2.081 
1.667 

16.359 
1.402 
2.110 

69 
1.528 
2.847 
1.456 
1.010 

2.074 

3.089 
675 

842 
405 
227 
814 
743 
139 
166 

51 
333 

61 
517 
267 

4.565 

3.396 
1.169 

17,1 
7.4 
4,0 

15,5 
18,1 

2.5 
2.6 
0,3 
9,2 
1,9 

11,0 
10.5 

100,0 

74,4 
25.6 

6.965 
1.304 
3.094 
3.209 

16.355 
2.021 
1.217 

105 
1.702 
1.222 
4.364 
2.617 

2.325 

3.185 
1.623 

Neposredne regionalne spodbude, ki jih 
dodeljujejo ostala ministrstva se nanašajo na 
zagotavljanje lastne udeležbe pri sredstvih 
Phare, ki so bila usmerjena v programe 
čezmejnega sodelovanja in v pilotne regije 
(Savinjsko, Pomursko in Zasavsko). Pri 
sredstvih Ministrstva za šolstvo, znanost in 
šport gre za vlaganje v šolstvo na 
demografsko ogroženih območjih. 

Glede na leto 2001 se je obseg dodeljenih 
neposrednih regionalnih spodbud povečal za 
34%, kar gre predvsem na račun večje 
realizacije sredstev Phare. Zaradi tega se je 
spremenila tudi razporeditev neposrednih 
regionalnih spodbud po regijah. Iz naslova 
čezmejnega sodelovanja so pridobili več 
sredstev kot v letu 2001 predvsem Goriška, 
Obalno-Kraška in Gorenjska regija kar je v 
strukturi spodbud povzročilo povečanje 
deleža regij C. Drugi del sprememb gre na 
račun začetka uveljavljanja programskega 
načina financiranja. V letu 2002 je bil 
izveden javni razpis za sofinanciranje 
izvedbenih delov RRP na katerega so lahko 
kandidirale le tiste regije, ki so že sprejele 
RRP. S tem smo bistveno pospešili proces 
sprejemanja RRP v občinah vendar pa 
deloma "pokvarili" strukturo spodbud. Na ta 

račun so do nekaj več sredstev prišle 
Koroška, Savinjska in Zasavska regija, ki so 
edine lahko kandidirale na razpisu. 

Po višini prejetih neposrednih regionalnih 
spodbud na prebivalca izstopa Zasavska 
regija, ki ima sredstva zagotovljena s 
posebnim zakonom. V letu 2002 se Zasavski 
regiji glede tega priključuje še Goriška, ki 
tudi ima z zakonom zagotovljena posebna 
sredstva za razvoj Posočja. 
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Regionalna politika je že lani začela z s 
postopnim uvajanjem programskega 
usmerjanja regionalnih spodbud. Za regije, 
ki so že sprejele regionalne razvojne 
programe je bil pripravljen javni razpis za 
sofinanciranje RRP na katerega so lahko 
prijavile prioritetne projekte. Razpisni 
kriterij »dodeljena prioriteta s strani regije« 
je bil prevladujoč tako, da je odločitev o 
izboru dejansko bila sprejeta v regiji. V 
Koroški regiji sta bili sofinancirani izgradnja 
mladinskega centra Slovenj Gradec in 
Obnova knjižnice na Ravnah. V Savinjski 
regiji so sredstva prejele investicije: Center 
za ravnanje z odpadki v občini Slovenske 
Konjice, Industrijska cona Bistrica ob Sotli, 
Dvorana Golovec v Celju, Razvojno- 
programski in investicijski načrt turizma v 
petih subregijah 2002-06, Rekonstrukcija 
dvorca Novo Celje, Ustanovitev in zagon 
Visoke strokovne šole za orodjarstvo, 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja 
Savinjske regije, Projekt Celje-zibelka 
evropskega plemstva, Razvojno-tehnološko 
središče Savinjske regije, Strokovne podlage 
za zmanjšanje poplavne ogroženosti in 
koriščenje vodnih virov v Savinjski regiji, 
Izvedba raziskovalne vrtine za termalno 
vodo v občini Dobrna. V Zasavski regiji je 
bil podprt projekt Podjetniške gimnazije v 
občini Litija ter investicija v Splošni 
bolnišnici Trbovlje. 

Za vse regije je bil izveden javni razpis za 
pripravo projektov iz RRP, katerega 
nameni sofinanciranja so bili: sofinanciranje 
priprave prostorske, projektne in 
investicijske dokumentacije. Podprtih je bilo 
20 projektnih predlogov, ki vsi predstavljajo 
potencialne projekte za program 2003 in 
2004: 

Proizvodnja zelenjave v ne sezoni - vrtnina 
s toplo vodo in ogrevanimi rastlinjaki 
(Krško), 
Novi vodni viri v občinah Goričkega - 
izdelava projektne dokumentacije za 
izgradnjo novih, 
Zdravilišče Rimska Čarda (Moravske 
Toplice), 
Infrastruktura za ravnanje z odpadki v 
Koroški regiji, 

Tehnična dokumentacija za regijsko 
odlagališče odpadkov »Orehovška brda«, 
Postojna 
Obrtna industrijska cona Vrbina, Krško, 
Zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno 
vodo in ureditev čistilnih naprav, Brda, 
Prostorska dokumentacija za pešpot in 
kolesarsko stezo od Rinke do Zidanega 
mosta, 
Vzpostavitev sistema za celovito 
gospodaijenje s komunalnimi odpadki, 
Kranj, 
Regijski sistem ravnanja z odpadki, Nova 
gorica, 
Celovita vodooskrba območja Prlekije, 
Izdelava tehnične dokumentacije ter 
investicijskega projekta za vodovodni 
sistem, Lendava, 
Tehnična dokumentacija za odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod iz naselij občine 
Loški Potok, 
Sofinanciranje izdelave tehnične 
dokumentacije s presojo vplivov za 
rekonstrukcijo in, Ormož, 
Izdelava prostorske dokumentacije in 
tehnične dokumentacije komunalnega , 
Murska sobota, 
Izdelava tehnične dokumentacije za zložbo 
kmetijskih zemljišč v Savinjski dolini, 
Sofinanciranje izdelave projektne 
dokumentacije za južno obvozno cesto skozi 
podjetniško, Slovenska Bistrica, 
Park tehnične kulture z avtodromom - 
lokacija Čeplje, Vransko, 

- Projektna zasnova kanalizacije na 
območju občine Radenci v skupni 
dolžini 23 kilometrov, 

- Izdelava regionalnih zasnov 
prostorskega razvoja za območje JV 
Slovenije. 

Navedena javna razpisa sta bila osnova za 
prehod na letos izvedeni prehod na 
programski način financiranja v regijah A in 
B, ki najbolj zaostajajo v razvoju. S tem so 
se tudi Pomuije, Podravja, Posavje, 
Jugovzhodna Slovenija, Koroška, 
Notranj sko-kraška in Savinjska regija 
priključili modelu spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja, ki je bil že z letom 
2001 s posebnim zakonom uveljavljen v 
Zasavju. Regijam so bili določeni 
indikativni zneski v obsegu katerih so le-te 
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predložile svoje prioritetne razvojne 
projekte. Medresorsko usklajevanje je 
opravila Javna agencija RS za regionalni 
razvoj, seznam projektov pa potrdila Vlada 
Republike Slovenije. 

V Savinjski regiji so bili podprti projekti: 
Trženje regijskega turističnega produkta s 
pomočjo revitalizacije in vsebinske oživitve 
naravne in kulturne dediščine, 
Regijske industrijske in poslovne cone kot 
generator gospodarskega razvoja in tujih 
investicij v Savinjski regiji, 
Razvojno tehnološko in inovacijsko središče 
Savinjske regije, 
Razvoj omrežja tehnoloških parkov in 
podjetniški inkubator kot instrument in 
orodje za razvojno prestrukturiranje gospod. 
Savinjske regije, 
Razvoj in uvajanje omrežja ekoloških 
turističnih centrov Savinjske regije, 
Regijski projekti daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso, 
Regionalna zasnova prostorskega razvoja 
Savinjske regije, 
Regijska industrijska cona Celje - vzhod in 
Regijska industrijska cona Arnovski - gozd. 

V Pomuiju so sredstva angažirana na 
področju vodooskrbe in izgradnje lokalne 
cestne infrastrukture. Poteka pa tudi večji 
regijski projekt "Mrežni podjetniški 
inkubator". Pri programskem financiranju 
razvoja v Pomuiju je prisoten tudi Javni 
sklad RS za regionalni razvoj. Po sklepu 
vlade je bila lani izvedena dokapitalizacija 
javnega sklada Razvojni sklad Lendava (500 
mio sit). Po sklepu vlade sklad tudi letos 
sodeluje pri financiranju izgradnje poslovne 
cone Murska sobota z nepovratnimi sredstvi 
v višini 70 milijonov sit in pri izgradnji 
poslovne cone Lendava z nepovratnimi 
sredstvi v višini 100 milijonov sit in 
ugodnim dolgoročnim kreditom v višini 100 
milijonov sit. 

V Podravju je v teku vrsta lokalnih 
infrastrukturnih investicij, V Posavju pa so 
bile zagotovljene manjkajoče površine za 
potrebe Knjižnice Brežice. Sofinanciran je 
bil razvoj visokošolskega programa 
energetike (Krško), Tehnološki center 

(Krško) ter Posavska štipendijska shema (v 
imenu vseh občin RPC Posavje). 

Na Koroškem poteka rekonstrukcija lokalnih 
cest, dograjuje se infrastruktura za ravnanje 
z odpadki Koroške regije: Odkup zemljišča 
za izgradnjo sortirnice (Slovenj Gradec); 
Pridobitev dokumentacije za razširitev 
odlagališča (Prevalje, Slovenj Gradec) 

V Notranjsko - kraški regiji se ureja 
sanitarna kanalizacija v Cerknici, teče 
ureditev industrijske cone Podskrajnik III. 
faza - 2003 (Cerknica), rekonstrukcija 
čistilne naprave v Starem trgu (Loška 
dolina), Izgradnja kanalizacijskega omrežja 
in centralne čistilne naprave v Hruševju 
(Postojna) ter 1. faza izgradnje industrijske 
cone Neverke (Pivka). 

V Jugovzhodni Sloveniji so bili podprti projekti: 
Obrtna cona Breg - občina Ribnica 
(Ribnica), 
Obrtna cona ITAS Kočevje, 
Obrtna cona Trebnje, 
Obrtna cona Loški Potok, 
Oskrba Bele krajine s pitno vodo (Črnomelj) 
Smučarski center Rog Črmošnjice - dodatno 
zasneževanje proge »B« in izgradnja objekta 
za shranjevanje goriva (Semič), 
Izgradnja čistilne naprave v Žužemberku v 
sklopu projekta za očiščevanje reke Krke in 
Komunalno opremljanje stanovanjske cone: 
Mestni log II v Kočevju. 

Predvideni učinki prikazanega programa 
začetih projektov v regijah A in B na nova 
delovna mesta znašajo 432 novo odprtih 
delovnih mest do leta 2005 in nadaljnjih 713 
novih delovnih mest v letih 2006 in 2007. 

Programsko financiranje se letos že tretje 
leto zapored izvaja tudi na območju 
Zasavske regije, kjer se je leta 2001 začel 
uresničevati Program razvoja Zasavske 
regije na osnovi zakona o zapiranju 
Rudnika Trbovlje Hrastnik. Gre za 
kombiniran in celovit pristop z uporabo 
različnih ukrepov s katerimi se ustvarjajo 
prostorski in infrastrukturni pogoji za razvoj 
novih dejavnosti (opremljanje zemljišč v 
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obrtnih in drugih poslovnih conah v 
zasavskih občinah), razvijajo regionalne 
razvojne institucije (npr. tehnološki center, 
center za razvoj turizma), privabljajo novi 
investitorji in usposabljajo človeški viri v 
regiji. Program je bil v letu 2001 izveden v 
vrednosti 712 mio sit in v letu 2002 v 
vrednosti 828 mio sit. Z dodeljenimi sredstvi 
za sofinanciranje začetnih investicij v 
zasavskih podjetjih (na dveh razpisih) bo v 
naslednjih treh letih ustvarjenih 213 novih 
delovnih mest. Vzpostavitev tehnološkega 
centra je prinesla tri nove zaposlitve 
(neposredni učinek) in nove projekte s 
področja e-poslovanja, kemije in okolja ter 
mehatronike. V Podjetniški inkubatorje bilo 
vključenih 8 podjetij, v okviru dejavnosti 
Centra za razvoj turizma je bilo 
pripravljenih 10 izvedbenih projektov, 
usposobljena dva turistično-informacijska 
centra in zagotovljeni dve delovni mesti 
(neposredni učinek). Na področju 
spodbujanja razvoja človeških virov je bilo 
sofinanciranih 35 kadrovskih strategij 
podjetij in sofinancirano izobraževanje v 32 
podjetjih. Vzpostavljena je bila regijska 
garancijska shema in podeljenih 83 štipendij 
študentom iz Zasavja. 

Programski pristop je bil uveljavljen tudi v 
primeru Posočja, kjer je popotresna obnova 
povezana tudi z zagotavljanjem pogojev za 
ponoven gospodarski razvoj območja. 
Program SOČA 2006 se letos izvaja drugo 
leto na osnovi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanja razvoja v Posočju iz 
leta 2001. Program ukrepov je bil 
pripravljen kot del regionalnega razvojnega 
programa Goriške statistične regije. 
Vsakoletno izvajanje programa ukrepov se 
odvija na podlagi letnih izvedbenih 
programov, ki jih sprejema Vlada Republike 
Slovenije. Lani in letos se izvajajo naslednji 
ukrepi: 

• Ukrep št. 1: vzpostavljanje razvojne 
infrastrukture (poslovne cone), 

• Ukrep št. 2: pospeševanje podjetniških 
vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje 

novih delovnih mest (sofinanciranje začetnih 
investicij podjetij), 

• Ukrep št. 3: usposabljanje in razvoj kadrov. 

300 milijonov SIT je bilo lani zagotovljenih 
iz proračunske postavke Ministrstva za 
gospodarstva, 100 milijonov sit (za 
dokončanje I. faze investicije na Kaninu) pa 
iz sredstev Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj. Za letošnji program je zagotovljenih 
400 milijonov sit iz proračuna Službe Vlade 
RS za strukturno politiko in regionalni 
razvoj. 

Lani so bile devetim podjetjem 
sofinancirane začetne investicije s katerimi 
je v naslednjih nekaj letih zagotovljenih 64 
delovnih mest. V okviru vlaganj v človeške 
vire je bilo financiranih 14 skupinskih 
podjetniških svetovanj in delavnic (280 
udeležencev) ter 2100 ur individualnih 
svetovanj (257 udeležencem). Poleg tega je 
bilo štirim podjetjem subvencionirali 7 
novih zaposlitev z najmanj VII stopnjo 
izobrazbe. 

Na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi je aktiven predvsem Javni sklad 
RS za regionalni razvoj, ki že vrsto let daje 
občinam ugodne kredite in garancije za 
lokalno infrastrukturo in infrastrukturo 
regionalnega značaja. Lani je bilo 
dodeljenih 259 mio sit kreditnih sredstev za 
izvedbo projektov iz RRP. 

Javni sklad sofinancira tudi nove 
podjetniške investicije ob meji. Lani je za 
ta namene odobril 350 milijonov ugodnih 
posojil in 100 milijonov nepovratnih 
sredstev. 

V okviru odpravljanja posledic novega 
mejnega režima z Republiko Hrvaško je 
Ministrstvo za gospodarstvo v letih 2001 in 
2002 izvedlo javna razpisa za 
sofinanciranje malih neinfrastrukturnih 
projektov. Leta 2001 je bilo odobrenih 30 
vlog v skupni višini 90 milijonov SIT, lani 
pa 25 vlog v skupni višini 80 milijonov SIT. 
Tudi letos je odprt razpis (v vrednosti 80 
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mio sit), vendar s poudarkom na 
sofinanciranju čezmejnih turističnih con po 
Sporazum o obmejnem prometu in 
sodelovanju (SOPS) med Slovenijo in 
Hrvaško. V okviru SOPS se rešuje 
problematika življenja ob meji. SOPS med 
drugim zagotavlja pravne podlage za razvoj 
čezmejnih turističnih območij in s tem 
osnovo za pospešen razvoj malega 
gospodarstva in dopolnilnih dejavnostih na 
kmetijah na območju meje s Hrvaško. 

Ministrstvo za gospodarstvo - Področje 
regionalnega razvoja je lani financiralo 
pripravo strokovnih podlag za Strateški 
programski dokumenta o čezmejnem 
sodelovanju s Hrvaško, ki jih je izdelal 
Podjetniški center Novo mesto, svetovanje 
in razvoj d.o.o.. Poleg tega je bila 
financirana Analize prostorskih možnosti 
razvoja obmejnih območij s Hrvaško. 
Izvajalec je bil Inštitut za geografijo iz 
Ljubljane. 

Ob izgradnji in komunalnem opremljanju 
mejnih prehodov na novi Schengenski meji 
je bilo letos omogočeno sočasno reševanje 
problemov infrastrukturne oskrbe 
prebivalstva v neposredni bližini mejnih 
prehodov. Gre za možnost izgradnje 
skupnih kanalizacijskih sistemov, parkirišč, 
komunikacijskih in informacijskih povezav, 
vodooskrbo in druge podobne projekte, ki bi 
jih bilo mogoče povezati s komunalnim 
opremljanjem in gradnjo mejnih prehodov. 
Za letošnji program tovrstnih investicij bo, 
po sklepu vlade, Javni sklad za regionalni 
razvoj namenil 65 milijonov sit (večinoma 
za pomoč občinam za sofinanciranje 
investicijske dokumentacije. Hkrati so bila 
preko sklepov Vlade na Javnem skladu za 
regionalni razvoj zagotovljena sredstva za 
izvedbo 6 projektov javne razsvetljave v 
naseljih v neposredni bližini mejnih 
prehodov s Hrvaško. 

Med ciljna področja regionalne politike 
sodijo tudi spodbude za ustvarjanje 
gospodarske osnove italijanske in 
madžarske narodne skupnost. Izveden je 

bil javni razpis za nove podjetniške 
investicije, prestrukturiranje kmetij in razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.-Uprava 
Javnega sklada RS za regionalni razvoj je, 
za delo na javnem razpisu, imenovala 
komisijo v kateri so uradni predstavniki 
manjšin in strokovnih institucij, ki delujejo 
na območjih kjer manjšini živita. Dodeljenih 
je bilo 162 mio tolarjev posojil in 91 mio 
subvencij za projekte na območjih kjer 
manjšini živita. 

Sistemsko gledano so Slovenci v zamejstvu 
vključeni v regionalno politiko preko 
regionalnih razvojnih programov ob državni 
meji. RRP, ki so že izdelani v praktično vseh 
slovenskih regijah, naj bi s svojimi 
aktivnostmi segli čez mejo in pokrili celotni 
slovenski interesni prostor. V nekaterih 
primerih je to že uspelo, v prihodnje pa naj 
bi načelo čezmejnega delovanja regionalne 
politike vključili v zakonodajo, ki bo regije 
tudi formalno zavezala k pripravi programov 
in projektov, ki segajo čez mejo. Med cilji 
regionalnega razvoja je tudi gospodarsko 
sodelovanje in povezovanje z zamejskimi 
Slovenci. Lani je Javni sklad za regionalni 
razvoj sofinanciral pripravo 14 projektov v 
višini 50 mio sit v obmejnem prostoru z 
Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Namen 
razpisa je bil nuditi finančno podporo 
pripravi projektov, ki bodo lahko kandidirali 
na sredstva INTERREG III-A v Italiji in 
Avstriji. Do financiranja v okviru razpisa so 
bile upravičene vse dejavnosti, ki so v 
skladu z Resolucijo o položaju avtohtonih 
slovenskih manjšin v sosednjih državah in s 
tem povezanimi nalogami državnih in 
drugih dejavnikov RS (Uradni list RS št. 
35/1996). Na razpis so se lahko prijavile 
občine, ki mejijo neposredno z Republiko 
Italijo, Republiko Avstrijo in Madžarsko in 
so zagotovile sodelovanje s predstavniki 
slovenskih gospodarskih organizacij in 
združenj v zamejstvu. Prijavitelj je bil 
dolžan predložiti pismeno izjavo o 
sodelovanju ter skupni delovni načrt, ki je 
vseboval reference slovenskih gospodarskih 
in družbenih organizacij v zamejstvu, o 
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izkušnjah pri izvajanju projektov 
čezmejnega značaja. 

Na italijanski meji so bila sredstva dodeljena 
za pripravo projektov: »Poti in znamenitosti 
med Sovodnjami, Doberdobom in Trsteljem, 
Tipični kmetijski pridelki čezmejnega 
območja, Razvojna cona Koper, Izdelava 
projekta za prenos izkušenj na področju 
novih turističnih proizvodov z upoštevanjem 
trajnostnega razvoja podeželja - sodelovanje 
med občino Brda in koroškimi Slovenci, 
Cezmejno praktično usposabljanje šolajoče 
se mladine, Analiza možnosti poslovnega 
sodelovanja med gospodarskimi in 
kulturnimi subjekti iz Primorske in 
slovenskimi iz zamejstva v Italiji š 
poudarkom na Goriškem, Čezmejno 
sodelovanje podpornih institucij MSP v 
Italiji in Sloveniji ter Analiza inovacijskega 
potenciala slovenskih podjetij na obmejnem 
območju.«. Na avstrijski mejo so bili 
financirani projekti: » Turistično območje 
Peca, Priprava projektov s področja lesne 
biomase kot ene izmed osnov za ohranjanje 
poseljenosti in gospodarske konkurenčnosti 
gorskih predelov ob slovensko-avstrijski 
meji ter Koroški podjetniški katalog.« Na 
meji z Madžarsko sta v pripravi projekta: 
»Vzgoja, pridelava in predelava lanu za 
potrebe turistične povezanosti v obmejnem 
prostoru z Madžarsko in Pomurska obmejna 
transverzala.« 

V kontekstu Phare programa čezmejnega 
sodelovanja so bili v preteklih letih izdelani 
programski dokumenti o čezmejnem 
sodelovanju z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 
Letos se dodaja še programski dokument o 
čezmejnem sodelovanju s Hrvaško. Na 
osnovi teh dokumentov se izvajajo projekti, 
ki izkazujejo čezmejni vpliv (podrobneje 
glej v nadaljevanju v besedilu, ki prikazuje 
projekte pristopne pomoči EU, ki so v 
izvajanju. Poleg tega je regionalna politika 
aktivna v skupnih nadzornih odborih z 
Italijo in Avstrijo, kjer si prizadeva podpreti 
projekte Interreg, ki jih financirajo EU ter 
Italija oziroma Avstrija in so v neposrednem 
interesu slovenske manjšine. 

Svojo prisotnost v zamejskem prostoru bo 
regionalna politika v bodoče povečevala. K 
temu naj bi pripomogla tudi že izvedena 
vključitev predstavnika manjšine v 
Usklajevalni svet Državnega razvojnega 
programa Republike Slovenije 2001-2006. 

Neposredno regionalno spodbudo 
. predstavljajo tudi prenosi nepotrebnega 

državnega premoženja lokalnim 
skupnostim, če ga je na tak način mogoče 
razvojno aktivirati. Iz pristojnosti 
Ministrstva za gospodarstvo je lani delo 
teklo na prenosih premoženja iz naslova 
projektov, financiranih iz pristopne 
strukturne pomoči programa Phare, 
kapitalskih deležev v regionalnih razvojnih 
agencijah in še ne vpisanih kapitalskih 
deležev po sklenjenih pogodbah iz leta 
1999, med nekdanjim ministrstvom za malo 
gospodarstvo in turizem ter regionalnim 
razvojnimi agencijami. Iz lastništva 
Slovenske razvojne družbe je bilo preko 
Ministrstva za gospodarstvo prenesen 
poslovno-proizvodnji objekt podjetja Peko v 
Trbovljah v last občine Trbovlje s ciljem 
oživitve proizvodnje in zagona novega 
proizvodnega programa. 

Iz pristojnosti Ministrstva za notranje 
zadeve je Vlada RS potrdila pogodbo za 
prenos državnega premoženja (bivše 
vojašnice Veliki otok in stavbe policijske 
postaje v Postojni) na občino Postojna. Z 
Ministrstvom za obrambo (MORS) in 
predstavniki lokalnih skupnosti je bilo 
opravljenih več aktivnosti za prenos 
nepotrebnih vojaških objektov na lokalne 
skupnosti. Komisija vodi postopke za prenos 
na naslednjih lokacijah: 

• Bivša vojašnica Pivka, na Občino Pivka, 
• Jernej-Smolej Savske jame in Medji dol na 

Občino Jesenice, 
• Kulturni dom Kočevska reka na Občino 

Kočevje, 
• Bivša vojašnica v Bovcu, 
• Stara šola na Planini nad Semičem na 

občino Semič, 
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• Športni kompleks v vojašnici Trnovo na 
občino Ilirska Bistrica, 

• Nekateri objekti MORS na območju občine 
Postojna, 

Komisija je zaključila postopke v primeru 
prenosa Jermej Smolej Savkih jam in 
Medjega dola, pripravila in predložila Vladi 
Program prenosa Kulturnega doma v 
Kočevski reki na občino Kočevje ter 
pridobila vse elemente za Program prenosa 
kompleksa stare vojašnice Pivka na občino 
Pivka. 

Z Ministrstvom za okolje, prostor in 
energijo je bila imenovana komisija za 
vodenje in nadzor postopka prenosa 
kompleksa industrijske cone Todraž na 
lokacija rudnika Žirovski vrh in nekaterih 
prostorov na območju občine Gorenja vsa - 
Poljane v last občine Gorenja vas-Poljane. 

Slovenija prejema pomoč EU v okviru 
programa PHARE od leta 1992 dalje. 
Sposobnost Slovenije, da uporabi sredstva 
Phare, je bila s strani EU ocenjena kot 
zadovoljiva. Ob sprejetju proračuna EU za 
obdobje 2000-2006 na zasedanju 
Evropskega sveta v Berlinu, marca 1999 je 
bil za to obdobje določen tudi obseg 
finančne pristopne pomoči EU Sloveniji v 
višini okoli 50 milijonov EUR letno: 
• za nacionalni program PHARE vključno s 

PHARE čezmejnimi programi z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko (7 M EUR) 25 M 
EUR, 

• za SAPARD - razvoj kmetijstva in podeželja 
6.4 M EUR, 

• za ISPO - velike infrastrukturne naložbe v 
okolje in transport 11-21 M EUR. 

V letu 2002 so se začeli izvajati Phare 
projekti z načinom izvedbe »Grant sheme«, 
kar je bil do sedaj primer le pri programih 
Skladi za male projekte. Tovrstni programi 
zahtevajo in neposredno spodbujajo med- 
institucionalne partnerske povezave, tako na 
državni kot na regijski oziroma lokalni ravni 
in predstavljajo pomembne izkušnje in 
podlago za izvajanje bodočih projektov 
strukturnih skladov. V letu 2002 seje končal 

tudi projekt »Project Preparati on Facility«, v 
okviru katerega so bile pripravljene različne 
študije, katerih rezultati so predlagani 
projekti za Phare 2003. Študije bodo služile 
tudi kot dobra podlaga za izvajanje nekaterih 
projektov bodočih strukturnih skladov. 
Študije, ki so bile izvedene v okviru tega 
programa, so naslednje: »Študija 
izvedljivosti za projekt Poslovni inkubator v 
Pomurju, Študija izvedljivosti za krepitev 
garancijskega sklada v Zasavju, Študija 
izvedljivosti za projekt Aktiviranje 
zaposlitvenih potencialov na lokalni ravni, 
Strateške možnosti za razvoj turističnih 
centrov v Sloveniji, Študija izvedljivosti za 
projekt Preoblikovanje slovensko 
italijanskih mejnih prehodov Sežana in 
Vrtojba, Študija Strateške možnosti za 
razvoj tehnoloških centrov v Sloveniji, 
Študija Strateške možnosti za razvoj 
znanstveno tehnološko orientiranih 
univerzitetnih Spinn-off inkubatorjev v 
Sloveniji, Tehnična pomoč pri izvedbi 
projekta Phare ESK 2001 - Krepitev 
Slovenije na lokalni ravni, Študija strateške 
možnosti za razvoj poslovnih con v 
Sloveniji, Študija kot pomoč pri pripravi 
Državnega razvojnega programa 2001-2006, 
in Nadgradnja Skupnega programskega 
dokumenta za čezmejno sodelovanje 
Slovenija-Madžarska 2000-2002.« 

Pospešeno se je lani izvajal projekt iz 
programa . ESK »Mrežni inkubator v 
Pomurju«, ki je zelo kompleksen projekt, 
sestavljen iz fizične izgradnje inkubatorja, iz 
sodelovanja s Tvvinning partnerji iz Španije, 
iz finančne spodbude pri pospeševanju 
razvoja malih podjetij v Pomurju in iz 
različnih podpornih aktivnosti, ki so dodatno 
sofinancirane s strani MG. 

Projekt »Povečanje zaposlitvenih 
zmogljivosti v Savinjski regiji« iz programa 
ESK 2000 vodi MDDSZ, v okviru katerega 
poteka 28 projektov s področja 
izobraževanja in usposabljanja. 

Cilj projekta »gospodarsko prestrukturiranje 
Zasavske regije« iz programa ESK 2000 je 
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razvoj infrastrukture malih in srednjih 
podjetij in izboljšanje pogojev za ustvarjanje 
delovnih mest v Zasavju skozi krepitev 
obstoječe garancijske sheme. 

Projekt »Krepitev Slovenije na lokalni 
ravni« iz programa ESK 2001 je razdeljen 
na 2 dela. Lot A - Socialna vključenost, ki 
ga vodi MDDSZ, ima za cilj aktiviranje 
razvoja človeških virov s pomočjo 
povečevanja zaposljivosti brezposelnih in 
zaposlenih oseb in prilagoljivost podjetij ter 
Lot B - Lokalna infrastruktura (vodovodi, 
male čistilne naprave), ki ga vodi ARR. 

Twinning projekt »Vzpostavitev skladnega 
sistema za strukturne sklade in kohezijski 
sklad za organ upravljanja in izvajanje 
ukrepov evropskih skladov za regionalni 
razvoj« ima za cilj vzpostaviti 
institucionalni okvir s potrebno 
administrativno kapaciteto za učinkovito 
koordinacijo in izvajanje strukturnih skladov 
v Sloveniji. Twinning program »Razvoj 
programskih in upravljalskih zmogljivosti za 
izvajanje Evropskega socialnega sklada« je 
namenjen krepitvi slovenskih 
institucionalnih struktur za učinkovito 
upravljanje Evropskega socialnega sklada. 
Twinning program »Ustanovitev 
upravljalskega sistema in sistema kontrole 
za učinkovito izvajanje strukturnih in 
kohezijskega sklada znotraj bodočega 
plačilnega organa na MF« ima namen 
izgraditi institucionalni okvir s potrebnimi 
administrativnimi zmogljivostmi za 
zagotovitev uspešnega koordiniranja in 
izvajanja strukturnih in kohezijskega sklada 
v Sloveniji. 

Projekt »Predhodno vrednotenje Enotnega 
programskega dokumenta« ima za cilj 
izboljšati kvaliteto Enotnega programskega 
dokumenta in nadgraditi njegove posamezne 
dele v skladu z Amsterdamsko pogodbo in 
njenimi cilji. 

Projekt »PPF - Pomoč za pripravo projektov 
iz programa ESK 2002« je namenjen 
podpori programski fazi za strukturne 

sklade, zagotovitvi kvalitetnih projektov za 
strukturne sklade in podpori priprave 
tehničnih in izvajalskih dokumentov za 
projekte, ki se bodo izvajali v programskem 
obdobju 2004-06. 

Twinning projekta »Razvoj zmogljivosti za 
izvajanje strukturne pomoči« - MSZS in 
»Institucionalna izgradnja Zavoda RS za 
zaposlovanje« kot končnega upravičenca za 
ESF sta dodatna projekta v sklopu priprav 
na črpanje sredstev iz naslova Evropskih 
strukturnih skladov, še posebej Evropskega 
socialnega sklada. 

V okviru »Projekta priprave na celovito 
izvajanje programa Community Initiative: 
Interreg« se pripravljajo potrebni dokumenti 
(kot so Skupni programski dokument in 
Programsko dopolnilo) za izvajanje 
Iniciative skupnosti Interreg na mejah z 
Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. 

Pri programu čezmejnega sodelovanja z 
Italijo so bili v letu 2002 končani: okoljski 
projekt »Preprečevanje onesnaženja 
Tržaškega zaliva«, projekt »Vzpostavitev 
regionalne razvojne mrežne strukture«. V 
začetni fazi izvajanje je čezmejni projekt 
»Eco-adria - Izboljšave v Primorski regiji na 
področju okolja«, na izvedbo pa se 
pripravlja tudi podjetniški projekt »PRIM-e, 
Povečanje konkurenčnosti SMP«, ki ga vodi 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo. 

Na področju čezmejnega sodelovanja z 
Avstrijo je bil v letu 2002 zaključen projekt 
»Ogrevanje s sistemom Biomasa«, v letu 
2003 se zaključujeta projekta »Poslovna 
cona Jesenice« in pa projekt »Približevanje 
EU«, katerega cilj je povečati sodelovanje 
med regionalnimi razvojnimi institucijami in 
pomoč pri prestrukturiranju podjetij pri 
prilagajanju novemu skupnemu Evropskemu 
trgu. V okviru programa 2002 se začenja 
izvajati projekt »Prekomejno elektronsko 
sodelovanje«. 

V okviru Čezmejnega sodelovanja z 
Madžarsko se v letu 2003 zaključuje 

poročevalec, št. 78 70 4. oktober2003 



okoljski projekt »Razvoj skupnega 
naravnega parka«, začenjata pa se izvajati 
projekta »Skupni gospodarski prostor« in 
»Izboljšanje skupnega življenjskega 
prostora«, v pripravi pa je tudi izvajanje 
projekta »Kanalizacija in čistilne naprave - 
dolina reke Krke.« 

Poleg navedenih projektov se na vseh 3 
mejah izvajali tudi mali projekti čezmejnega 
sodelovanja, ki so tudi povzeti v tabeli. 

Kot izhaja iz ugotovitev v Rednem poročilu 
Komisije o napredku v Sloveniji za leto 
2002. je Slovenija naredila napredek v 
pripravi na strukture, ki bodo odgovorne za 
izvajanje regionalne politike, priprave za 
izvajanje strukturnega in kohezijskega 
sklada pa potekajo dobro. V letu 2002 je 
Slovenija pripravljala projektne predloge za 
zadnjo alokacijo Phare za programsko leto 
2003. Program se bo začel izvajati v letu 
2004. V mescu juniju 2003 so bili s strani 

Evropske Komisije potijeni projektni 
predlogi za Phare 2003 program. V okviru 
Phare 2003 - ekonomska in socialna 
kohezija so bili potijeni naslednji projekti: 
»Razvoj in upravljanje poslovnih con, 
Izboljšanje računalniške pismenosti 
brezposelnih oseb, Znanstveni in tehnološki 
»Spin-off« inkubatorji v okviru univerz, 
Okrepitev tehnoloških centrov, Izgradnja 
sistema VEM - vse na enem mestu, 
Vseživljenjsko učenje.« V okviru Phare 
2003 - čezmejno sodelovanja so bili potijeni 
naslednji projekti: »Primorski tehnološki 
poli in sklad za male projekte za čezmejno 
sodelovanje z Italijo, Čezmejno ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj ter 
sklad za male projekte za čezmejno 
sodelovanje z Avstrijo, Učinkovita izraba 
potencialov človeških virov obmejnega 
območja in sklad za male projekte za 
čezmejno sodelovanje z Madžarsko.« 
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Tabela: Poraba dodeljenih sredstev PHARE po posameznih začetih irojektih 
NASLOV PROJEKTA Dodeljena 

sredstva 
(MEUR) 

Pogodbeno 
vezana sred. 

(MEUR)* 

Porabljena 
sredstva 

(MEUR)* 
Projektne študije iz programa 

ESK 1999 
2.00 1.59 1.48 

Mrežni poslovni inkubator v 
Pomurju iz programa ESK 2000 

2.00 2.00 0.73 

Povečanje zaposlitvenih 
zmogljivosti v Savinjski regiji iz 
programa ESK 2000 

2.00 1.99 0.70 

Gospodarsko prestrukturiranje 
Zasavske regije iz programa ESK 
2000 

1.00 1.00 0.50 

Krepitev Slovenije na lokalni 
ravni iz programa ESK 2001 Lot 
A - Socialna vključenost 

1.92 0 0 

Krepitev Slovenije na lokalni 
ravni iz programa ESK 2001 Lot 
B - Lokalna infrastruktura 
(vodovodi, male čistilne naprave) 

1.58 
0.58 

0.70 

0 

Twinning program -Vzpostavitev 
skladnega sistema za strukturne 
sklade in kohezijski sklad za 
organ upravljanja in izvajanje 
ukrepov evropskih skladov za 
regionalni razvoj 

2.00 0.00 0.00 

Twinning program - Razvoj 
programskih in upravljalskih 
zmogljivosti za izvajanje 
Evropskega socialnega sklada 

0.86 0.00 0.00 

Twinning program - Ustanovitev 
upravljalskega sistema in sistema 
kontrole za učinkovito izvajanje 
strukturnih in kohezijskeh 
skladov znotraj bodočega 
plačilnega organa na MF 

0.50 0.50 0.21 

Projekt Predhodno vrednotenje 
EPD 

0.15 0.15 0.12 

Projekt PPF - Pomoč za pripravo 
projektov iz programa ESK 2002 

2.00 0.00 0.00 

Twinning projekt - Razvoj 
zmogljivosti za izvajanje 
strukturne pomoči - MSZS 

0.35 0.00 0.00 

Twinning projekt - 
Institucionalna izgradnja Zavoda 
RS za zaposlovanje kot končnega 
upravičenca za ESF 

0.40 0.00 0.00 

Projekt priprave na celovito 
izvajanje programa Community 
Initiative: Interreg 

0.31 0.00 0.00 
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NASLOV PROJEKTA Dodeljena 
sredstva 
(MEUR) 

Pogodbeno 
vezana 

(MEUR)* 

Porabljena 
sredstva 

(MEUR)* 
Preprečevanje onesnaževanja 
tržaškega zaliva 

3.00 3.00 2.89 

Vzpostavitev regionalne razvojne 
mrežne strukture 

1.00 1.00 0.98 

Sklad za male projekte iz 
programa ITA 1999 

1.00 1.00 0.98 

Eco-adria - Izboljšave v 
Primorski regiji na področju 
okolja 

4.00 4.00 0 

Sklad za male projekte iz 
programa ITA 2001 

1.00 0.07 0 

PRIM-e, Povečanje 
konkurenčnosti SMP 

2.00 0 0 

Sklad za male projekte iz 
programa ITA 2002 

0.50 0 0 

Ogrevanje s sistemom Biomasa iz 
programa AUT 1999 

1.50 1.50 1.50 

Sklad za male projekte iz 
programa AUT 1999 

0.50 0.50 0.48 

Poslovna cona Jesenice iz 
programa AUT 2000 

2.50 2.50 1.14 

Približevanje EU iz programa 
AUT 2000 

1.50 1.49 0.65 

Sklad za male projekte iz 
programa AUT 2000 

1.00 1.00 0.80 

Prekomejno elektronsko sodelov. 
iz programa AUT 2002 

2.00 0 0 

Sklad za male projekte iz 
programa AUT 2002 

0.50 0 0 

Razvoj skupnega naravnega 
parka iz programa Mad 2000 

1.60 1.60 0.78 

Sklad za male projekte iz 
programa Mad 2000 

0.40 0.40 0.32 

Skupni gospodarski prostor iz 
programa Mad 2001 

1.30 0.00 0.00 

Izboljšanje skupnega 
življenjskega prostora iz 
programa Mad 2001 

0.30 0.00 0.00 

Sklad za male projekte iz 
programa Mad 2001 

0.40 0.00 0.00 

Kanalizacija in čistilne naprave - 
dolina reke Krke iz programa 
Mad 2001 

1.60 0.00 0.00 

Sklad za male projekte iz 
programa Mad 2002 

0.40 0.00 0.00 

TOTAL 45.07 26.57 14.26 

Vir: 1 PERSEUS, 12.05.2002; 2 PERSEUS, 21.10.2002 
* Znesek vsebuje podatke o projektu PPF na področju veterine in fitosanitame opremljenosti, ki ga to Poročilo o spremljanju ESK več ne 
vključuje. 
#♦ ppp je kratica za Program za pripravo projektov, ESC je kratica za ekonomsko in socialno kohezijo, CBC je kratica za čezmejno sodelovanje 
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4.3. Posredne regionalne spodbude 

Presoja utemeljenosti vključevanja 
posameznih proračunskih postavk 
ministrstev med posredne regionalne 
spodbude je bila opravljena na podlagi 
skupne analize s strokovnimi službami 
posameznih resoijev, ob upoštevanju 
metodologije, ki jo je pripravila ARR ob 
izdelavi Poročila o izvajanju regionalne 
politike za leto 2001. 

Podatki o posrednih regionalnih spodbudah 
so bili letos prvič pripravljeni, zato ni 
mogoča primerjava z letom 2001. V bodoče 
pa bodo lahko tudi časovne primerjave 
sestavni del poročila. 

Ministrstvo za gospodarstvo- med posredne 
regionalne spodbude sodijo sredstva, 
namenjena spodbujanju gospodarstva. 
Največ jih je v postavki 6372 in so 
namenjena: internacionalizaciji malih in 
srednjih podjetij, spodbujanju razvoja 
skupne izobraževalne in raziskovalne 
infrastrukture, pilotnim projektom, 
spodbujanju neposrednih tujih investicij, 
spodbujanju izhodnih investicij slovenskih 
podjetij, vključevanju podjetij v projekt »20 
ključev«, spodbujanju povečanju 
produktivnosti, spodbujanju prenosa znanja 
za povečanje produktivnosti v 
gospodarskem okolju, spodbujanju 
povezovanja podjetij, spodbujanju razvoja 

grozdov, mladim raziskovalcem in lokalnim 
grozdom. Ostala sredstva pa so namenjena 
spodbujanju podjetniških vlaganj v 
tehnološki razvoj; subvencioniranju 
predkonkurenčnih raziskav razvojnih 
projektov podjetij; tehnološkim centrom ter 
spodbudam za mala in srednja podjetja 
preko inkubatorjev; spodbudam za uvajanje 
izboljšav v tehnoloških procesih - vse v 
postavki 1739; povezovanju podjetij in 
razvoju turistične infrastrukture (1897); 
razvoju novih in dopolnilnih turističnih 
proizvodov in storitev (1732), pomoči 
tekstilni in oblačilni ter usnjarski in 
obutveni industriji (6370), programu znanje 
za razvoj (1803), vavčerskemu sistemu in 
lokalnim grozdom (1724) in dualnemu 
sistemu izobraževanja (1728, 1736). 

Od leta 2000 so bila v proračunu Ministrstva 
za gospodarstvo sredstva za te namene 
povečana od 2,0 mrd na 6,5 mrd sit. Skupno 
je bila v treh letih za to namenjenih preko 16 
mrd sit, s katerimi je bilo podprtih okrog 
1800 projektov podjetij v skupni vrednosti 
preko 350 mlrd sit. 

V letih 2000 - 20003 je bilo neposredno 
preko razpisov MG (razpis za neposredne 
tuje investicije in razpis za nove domače 
investicije v regijah, ki zaostajajo v razvoju) 
podprtih 34 projektov, ki skupno 
zagotavljajo odprtje 2529 novih delovnih 
mest in sicer največ v Podravski (549 oz. 

MOPE 
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Tabela: Pregled posrednih regionalnih razvojnih spodbud po ministrstvih in regijah v mio SIT 
STATISTIČNE REGIJE MINISTRSTVA 

SKUPAJ MG | MDDSZ | MOPE | MKGP | MŠZŠ | MP | MK 1 MID MF | MZ | PCMG2 

1 POMURSKA 141 2.983 422 260 247 1.627 83 9 571 189 83 6.613 
2 PODRAVSKA 500 7.900 121 304 1.896 495 206 30 445 1.059 101 13.056 
3 KOROŠKA 261 1.016 272 54 45 819 45 8 287 15 29 2.851 
4 SAVINJSKA 676 5.365 551 195 281 1.695 339 24 826 5 90 10.045 
5 ZASAVSKA 45 814 27 2 . 195 442 17 9 15 5 8 1.579 
6 SPODNJEPOSA VSKA 116 1.568 27 46 100 392 136 1 0 3 21 2.411 
7 JV SLOVENIJA 127 1.711 247 241 241 1.126 133 10 266 514 32 4.648 
8 OSREDNJESLOVENSKA 1.122 6.153 15 63 2.647 910 2.202 23 813 1.548 90 15.584 
9 GORENJSKA 841 3.066 208 83 503 1.121 156 9 155 91 53 6.285 
10 NOTRANJSKO-KRAŠKA 200 880 68 113 47 150 25 0 115 2 35 1.635 
11 GORIŠKA 337 1.709 102 60 594 591 200 19 232 198 66 4.107 
12 OBALNO-KRAŠKA 162 1.223 339 29 1.707 267 209 15 13 0 27 3.991 

OSTALO - 
NEOPREDELJENO 

0 0 

1 182 3.686 379 10 0 0 0 0 4.257 

ISKUPAJ | 4.527| 34.38S| 2.398| 1.630| 12.188| 10.013| 3.762| 1S7| 3.736| 3.627| 636| 77.063 

Rezija A 801 13.265 597 612 2.438 2.955 443 48 1.030 1.256 213 23.659 
Regija B 1.264 8.973 1.138 602 613 3.790 542 42 1.494 535 186 19.179 
Regija C 1.178 4.774 309 143 1.097 1.713 357 28 387 288 119 10.392 
Regija D 1.284 7.376 354 92 4.354 1.177 2.411 38 825 1.548 118 19.576 
Ostalo - neopredeljeno 0 0 1 182 3.686 379 10 0 0 0 0 4.257 

Regija A in B 2.065 22.238 1.734 1.214 3.051 6.745 985 91 2.524 1.791 400 42.837 
Regija C in D 2.462 12.150 663 234 5.451 2.890 2.768 66 1.212 1.836 236 29.968 
Ostalo - neopredeljeno 0 0 1 182 3.686 379 10 0 0 0 0 4.257 

Vir podatkov: Ministrstvo za gospodarstvo (MG), Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ), Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo (MOPE), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za promet in zveze (MPZ), 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za informacijsko družbo (MID), 
Ministrstvo za finance (MF), Ministrstvo za zdravje (MZ), Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG), Javni sklad 
kulturne dejavnosti (JS). 

1 Postavka "ostalo - neopredeljeno" vključuje tudi sredstva Javnega sklada kulturne dejavnosti.2 Podatek je trenutno na voljo samo v skupni 
vrednosti.3 PCMG je prikazan posebej, ker za dodeljevanje posrednih spodbud prejema sredstva iz različnih ministrstev. 

22%), Koroški (429 oz. 17%), Osrednje- 
slovenski (380 oz. 15%), Pomurski (373 oz. 
15%), Notranjekraški (256 oz. 10%), 
Gorenjski (214 oz. 8%), Jugovzhodni 
Sloveniji (201 oz. 8%), zasavski (64 oz.3%) 
in Spodnjeposavski (63 oz.2%). 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - 
med posredne regionalne spodbude tega 
ministrstva so upoštevana sredstva Urada za 
prostorsko planiranje za prostorske analize 
in plan Slovenije (1799), za sofinanciranje 
ISPA (5739), sofinanciranje LIFE (9707- 
mednarodni projekti LIFE III-Narava), in 

sredstva Agencije za učinkovito rabo 
energije: to so sredstva za spodbujanje 
učinkovite rabe energije (2591), sredstva za 
spodbujanje projektov v soproizvodnjo 
toplote in elektrike (2346), sredstva za 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
(2345) ter sredstva sofinanciranja okoljske 
komunalne infrastrukture (1366). 

Ministrstvo za okolje in prostor je v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
86/01 dne 2.11.2001 objavilo Javni razpis za 
zbiranje predlogov za izdelavo programa 
sofinanciranja izgradnje objektov in naprav 
obveznih lokalnih javnih služb varstva 
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okolja iz proračuna Republike Slovenije za 
leto 2002 in 2003. Za sofinanciranje 
izgradnje objektov in naprav obveznih 
lokalnih javnih služb je na podlagi javnega 
razpisa in izdane odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev št. 020-169/01-odi 1 z 
dne 24.5.2002 za leto 2002 izpolnilo pogoje 
za sofinanciranje od 179 prijavljenih le 59 
investicij v skupni višini 970.875.752,00 
SIT. 

Ker je bilo naknadno ugotovljeno, da pogoje 
za sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
izpolnjuje le 42 investicij, je Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo tudi sklenilo le 41 
pogodb v skupni višini 525.649.573,00 SIT 
in sicer 5 pogodb na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki, v višini 
115.653.518,00 SIT, 5 pogodb na področju 
čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda v višini 144.150.953,00 
SIT, 20 pogodb na področju odvajanja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v 
višini 202.867.471,00 SIT in 11 pogodb na 
področju oskrbe s pitno vodo v višini 
62.977.631,00 SIT. 

1. Na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki je Ministrstvo za okolje prostor in 
energijo sklenilo 5 pogodb v višini 
115.653.518,00 SIT oz. v nekoliko nižjih 
vrednostih kot so bila predvidena po odločbi 
št. 020-169/01-odi 1 z dne 20.05.2002 
(sredstva predvidena po odločbi 
149.997.864,00 SIT za sofinanciranje 6-ih 
investicij). Izhajajoč iz odločbe kljub 
uvrstitvi v program sofinanciranja eno 
investicijo prijavitelja Občine Litija 
»Nabava smetarskega vozila« MOP ni 
sofinanciralo, ker vloga ni izpolnjevala 
pogojev javnega razpisa, kar je bilo 
ugotovljeno šele po prejemu dokumentacije 
za sklenitev pogodbe. 

Sofinanciranje je potekalo v 4 statističnih 
regijah in sicer v: 

- Zasavski regiji je nepovratna sredstva 
pridobila Občina Trbovlje za uvedbo 
programa ločenega zbiranja odpadkov in 

sicer za izgradnjo ekoloških otokov oz. 
za izvedbo stojišč za postavitev 
ekoloških otokov v zelenicah, za nabavo 
kombniranega vozila - samonakladalec s 
hidravličnim dvigalom in za dobavo 
plastičnih ter pocinkanih zabojnikov. 
Investicija je bila zaključena in 
sofinancirana v letu 2002. 

- Spodnjeposavski regiji je nepovratna 
sredstva pridobila Občina Krško za 
opremo za zbiranje in odvoz ločenih 
frakcij komunalnih odpadkov in sicer za 
nabavo plastičnih zabojnikov in posod 
(340 kosov velikosti 1.100 litrov, 1.500 
kosov velikosti 120 litrov in 600 kosov 
velikosti 240 litrov), za nabavo 
specialnega komunalnega vozila z 12 m3 

nadgradnje za zbiranje, stiskanje in 
prevoz komunalnih odpadkov ter za 
ureditev zbirnih mest za postavitev 
posod za ločeno zbiranje odpadkov na 
območju Občine Krško. Investicija je 
bila zaključena in sofinancirana v letu 
2002. 

- Dolenjski regiji sta nepovratna sredstva 
pridobili Občina Črnomelj na podlagi 
Operativnega programa zbiranja 
odpadkov na izvoru v skladu z 
veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki 
in enotnim programom ravnanja z 
odpadki na področju Bele Krajine za 
nabavo plastičnih posod (312 kosov 
velikosti 1.000 litrov in 150 kosov 
velikosti 240 litrov) in Občina Metlika 
v okviru programa ločenega zbiranja 
odpadkov in sicer za nabavo plastičnih 
zabojnikov in posod za ločeno zbiranje 
odpadkov (2.075 kosov velikosti 120 
litrov, 553 kosov 240 litrov in 192 kosov 
velikosti 1.000 litrov). Obe investiciji sta 
bili zaključeni in sofinancirani v letu 
2002. 

- Savinjski regiji je dobila nepovratna 
sredstva Občina Slovenske Konjice za 
ureditev Centra za ravnanje z odpadki 
CERO. Investicija je bila pričeta že v 
letu 2001 s 1.etapo, za katero je MOP 
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namenilo 58,6 mio SIT (izgradnja 
reciklažnega dvorišča, drenaža, 
kanalizacija, rekonstrukcija ceste, 
protipoplavni nasip postavitev varovalne 
ograje, postavitev upravne zgradbe, 
delavnice in ostala vela v skupni 
vrednosti 125 mio SIT). V okviru I.faze- 
2.etape bodo sredstva porabljena za 
izgradnjo objekta za skladiščenje 
prebranega materiala in za izgradnjo 
objekta za mehansko predelavo 
odpadkov skupaj z instalacijami, ki so 
potrebne za nemoteno delovanje centra 
ter za izgradnjo trafo postaje, vodovoda 
in za dograditev reciklažnega dvorišča 
(plato za obdelavo biorazgradljivih 
odpadkov). 2.etapa investicije bo 
sofinancirana in zaključena v letu 2003. 

2. Na področju čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda je 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
sklenilo 5 pogodb v višini 144.150.953,00 
SIT oz. v nekoliko nižjih vrednostih kot so 
bila predvidena po odločbi št. 020-169/01- 
odll z dne 20.05.2002 (sredstva predvidena 
po odločbi 207.443.751,00 SIT za 
sofinanciranje 7-ih investicij). Izhajajoč iz 
odločbe kljub uvrstitvi v program 
sofinanciranja dve investiciji in sicer 
prijavitelja Občine Vodice »Čistilna naprava 
Vodice« in « Občine Rogaška Slatina 
»Čistilna naprava Rogaška Slatina« MOP 
omenjeni investiciji ni sofinanciralo, ker 
vlogi nista izpolnjevali pogojev javnega 
razpisa, kar je bilo ugotovljeno šele po 
prejemu dokumentacije za sklenitev 
pogodbe. 

Sofinanciranje je potekalo v 3 statističnih 
regijah in sicer v: 

- Pomurski regiji je dobila nepovratna 
sredstva Občina Moravske Toplice za 
izgradnjo I. faze ČN Bogojina s 
kapaciteto 1000 PE. Investicija je bila 
zaključena in sofinancirana v letu 2002. 

- Savinjski regiji sta dobili nepovratna 
sredstva dve občini. Občina Vojnik je 

pridobila sredstva za izgradnjo I. faze 
ČN Nova cerkev s končno kapaciteto 
1.200 PE. V okviru I.faze bodo sredstva 
porabljena za izvedbo gradbenih in 
pripravljalnih del, z Il.fazo bo investitor 
nadaljeval v letu 2003 in tudi zaključil 
objekt še z obrtniškomi deli, s 
hidromehansko opremo in inštalacijami 
ter z zunanjo ureditvijo čistilne naprave s 
kapaciteto 600 PE (1.200 PE - po letu 
2015). I.faza je bila zaključena in 
sofinancirana v letu 2002.Občina 
Šmartno ob Paki pa je pridobila 
sredstva za I. fazo ČN Šmartno ob Paki, 
ki se bo gradila v IH. fazah. I. faza 
predvideva izgradnjo primarnega kanala 
do črpališča (300 m), izgradnjo črpališča 
odpadne vode, izgradnjo pokritega 
objekta ČN s kapaciteto 1500 PE s 
pripadajočimi inštalacijami in 
hidromehansko opremo, ki obsega 
mehansko čiščenje za vse tri faze in 
biološko čiščenje za I.fazo, postavitev 
strojnice in izgradnjo prostorov za 
upravljanje ČN, ter zunanjo ureditev in 
izpust očiščenih vod v reko Savinjo. II. 
faza pa predvideva še izgradnjo dodatnih 
objektov za biološko čiščenje in 
namestitev hidromehanske opreme za 
biološko linijo s skupno obremenitvijo 
ČN za 3000 PE. Zadnja, ID. faza pa 
predvideva namestitev hidromehanske 
opreme za končno stopnjo 4500 PE. 
Čistilna naprava bo obremenjena iz 
kanalizacijskega sistema naselij Skorno, 
Gorenje, Paška vas, Gavce, Veliki vrh, 
Mali vrh, Šmartno ob Paki, Slatina, 
Rečica ob Paki in Podgora, predvidena 
pa je tudi možnost priključitve naselja 
Letuš iz Občine Braslovče. 

- Dolenjski regiji sta nepovratna sredstva 
pridobili dve občini. Občina Metlika je 
pridobila sredstva za rekonstrukcijo in 
povečanje obstoječe centralne čistilne 
naprave s končno kapaciteto 4500 PE. 
Investicija je bila pričeta že v letu 2001 z 
I.fazo, za katero je MOP namenilo 41,4 
mio SIT. V okviru Ilfaze pa je 
predvidena še, izgradnja deževnega 
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bazena, vodomernega jaška, zunanjega 
vodovoda in zunanja ureditev. Občina 
Semič pa je pridobila sredstva za 
nadaljevanje z izgradnje izvedbenih faz 
za naselje Črmošnjice in tako bo v 
okviru Il.faze - 1. del zgradila 
bioareacijski bazen, objekt za mehansko 
obdelavo in kompresorsko postajo. 
Čistilna naprava v naselju Črmošnjice bo 
zgrajena za 250 PE. V nadaljevanju bo v 
II. fazi - 2. del investitor dokončal z 
izgradnjo čisiilne naprave z zunanjo 
ureditvijo, elektroinštalacijami in 
procesnim vodenjem, ter s strojnimi 
inštalacijami. Investicija v Občini 
Metlika je bila zaključena in 
sofinancirana v letu 2002, investicija 
Občine Semič pa je bila s prvim delom 
zaključena in sofinancirana v letu 2002, 
drugi del investicije pa bo sofinanciran v 
letu 2003. 

3. Na področju odvajanja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda je 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
sklenilo 20 pogodb v višini 202.867.471,00 
SIT oz. v nižjih vrednostih kot so bila 
predvidena po odločbi št. 020-169/01-odi 1 z 
dne 20.05.2002 (sredstva predvidena po 
odločbi 449.817.332,00 SIT za 
sofinanciranje 25 investicij). Izhajajoč iz 
odločbe kljub uvrstitvi v program 
sofinanciranja pet investicij in sicer 
prijaviteljev (1) Občine Vojnik, (2) Občine 
Žalec, (3) Občine Hoijul, (4) Občine Tišina 
in (5) Občine Trebnje katere MOP ni 
sofinanciralo, ker vloge niso izpolnjevale 
pogojev javnega razpisa, kar je bilo 
ugotovljeno šele po prejemu dokumentacije 
za sklenitev pogodbe. 

Sofinanciranje je potekalo v 6 statističnih 
regijah in sicer v: 

- Pomurski regiji je Mestna občina 
Murska Sobota pridobila sredstva za 
projekt, ki ga fazno izgrajuje že več let 
in sicer za izgradnjo kanalizacije v 
naselju Satahovci III. faza 1. del. 
Investicija je bila zaključena in 

sofinancirana v letu 2002. Občina 
Črenšovci je pridobila nepovratna 
sredstva za 2 projekta, ki jih občina 
izgrajuje že več let in sicer za (1) 
izgradnjo VI. faze kanalizacije v KS 
Črenšovci v naseljih Črenšovci, Žički in 
Trnje in meteorni kanal in (2) za 
izgradnjo kanalizacije v KS Bistrica V. 
faza za naselja Gornja Bistrica, Srednja 
Bistrica in Dolnja Bistrica, odvodni 
kanal in črpališča ter sekundarne vode. 
Obe investiciji sta bili zaključeni in 
sofinancirani v letu 2002. Občina 
Turnišče je pridobila nepovratna 
sredstva za izgradnjo IV. faze 
kanalizacijskega omrežja za naselja 
Turnišče, Renkovci, Gomilica in 
Nedelica. Investicija je bila delno 
sofinancirana v letu 2002, delno bo v 
letu 2003, zaključena pa bo v mesecu 
marcu 2003. Občina Veržej je pridobila 
nepovratna sredstva za izgradnjo H faze 
kanalizacije za naselje Banovci in sicer 
za kanale B in B2. Investicija je bila 
zaključena in sofinancirana v letu 2002. 
Občina Beltinci je pridobila nepovratna 
sredstva za razširitev obstoječega 
kanalizacijskega omrežja in sicer za 
izgradnjo kanala Marof-Kl. Investicija 
je bila zaključena in sofinancirana v letu 
2002. 

- Podravski regiji je pridobila sredstva 
Občina Zetale za izgradnjo kanalizacije, 
ki jo bo investitor priključil na obstoječo 
čistilno napravo, pri kateri je bila v času 
dimenzioniranja ta priključitev že 
upoštevana. Trasa bo potekala ob lokalni 
cesti LC 240060 in ob regionalni cesti R 
689. Investicija je bila zaključena in 
sofinancirana v letu 2002. 

- Savinjski regiji sta nepovratna sredstva 
pridobili Občina Žalec za 
rekonstrukcijo kanalizacije Žalec in 
Občina Šentjur pri Celju za izgradnjo 
II. faze kanalizacije v naselju Dramlje. 
Obe investiciji sta bili zaključeni in 
sofinancirani v letu 2002. 
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- Dolenjski regiji je Mestna občina Novo 
mesto pridobila nepovratna sredstva za 4 
projekte in sicer (1) za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežje v naselju 
Dolenje Kamence, ki ga bo priključil na 
že zgrajeno čistilno napravo Novo, (2) 
za izgradnjo sekundarne kanalizacije 
Loke, Sela in Hruševec , ki jih bo 
investitor priključil na primarni kanal 
SL, ki vodi na obstoječo čistilno napravo 
»Straža«, (3) za izgradnjo primarne 
kanalizacije v Družinski vasi in (4) za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v KS 
Dolž in sicer za naselji Dolž in Vrhe. 
Občina Semič je pridobila nepovratna 
sredstva za izgradnjo I. faze v okviru 
celovitega reševanja odvodnje in 
čiščenja in sicer za izgradnjo fekalne 
kanalizacije za naselje Crmošnjice. 
Občina Črnomelj je pridobila sredstva 
za izgradnjo fekalne kanalizacije Kozji 
Plac v skupni dolžini 843 m, na katero 
bo predvidoma priključenih 500 E. Vse 
investicije v dolenjski regiji so bile 
zaključene in sofinancirane v letu 2002. 

- Gorenjski regiji so nepovratna sredstva 
pridobile Občina Cerklje na 
Gorenjskem za zgradnjo fekalne 
kanalizacije Velesovo - Trata pri 
Velesovem - Praprotna Polica in sicer v 
naslednjem obsegu: Velesovo - Trata, 
Velesovo skozi vas, tlačni vod v 
Praprotni Polici in črpališče, Občina 
Bohinj za izgradnjo in dokončanje 
kanalizacijskega zbiralnika »F4« (ČN 
Ribčev Laz - Stara Fužina - Studor), ki 
ga bo občina priključila na obstoječo 
čistilno napravo Ribčev Laz in Občina 
Gorenja vas - Poljane za dogradnjo 
kanalskega sistema za del naselja 
Gorenja vas, katere bo investitor 
priključil na že zgrajeni kanal SI in tako 
razbremenil meteorni kanal fekalnih 
odplak. Investicija v Občini Cerklje na 
Gorenjskem je bila zaključena in 
sofinancirana v letu 2002, investicija 
Občine Bohinj bo zaključena v mesecu 
februaiju 2003 in bo v celoti 
sofinancirana v letu 2003 in investicija 

Občine Gorenja vas - Poljane bo 
zaključena junija 2003 in v celoti 
sofinancirana v letu 2003. 

- Notranjsko - kraški regiji je Občina 
Cerknica pridobila nepovratna sredstva 
za izgradnjo I. faze kanalizacijskega 
omrežja vzhodnega dela soseske 
Peščenk v Cerknici. Investicija bo 
zaključena v mesecu februaiju 2003 inje 
bila sofinancirana delno v letu 2002, 
delno pa bo še v letu 2003. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano - med podatki so upoštevani 
inovativni programi za razvoj podeželskih 
ekonomij (2429), ukrepi za prostorsko 
urejanje - obnovo vasi (1458), obnova in 
urejanje pašnikov (2438), podpora 
ekonomski diverzifikaciji podeželja za 
alternativne dohodkovne vire (2470), ukrepi 
prostorskega urejanja - razvoj 
infrastrukture, povezane z razvojem 
kmetijstva (3804), donacije in lastna 
sredstva Sapard (1344,1346,1347), sredstva 
za programe podpor za prestrukturiranje in 
prenovo kmetijske proizvodnje (5538), za 
programe podpor za prestrukturiranje 
živilstva (5853) in sredstva namenjena 
podpori strokovnim prireditvam ter 
stanovskemu in interesnemu povezovanju 
(2556). 

Ministrstvo za kulturo - med posredne 
spodbude sodijo sredstva za nepremično 
kulturno dediščino (5672 - kulturni tolar - 
spomeniki in 8594 - spomeniki), investicije 
v kulturi (2477), sredstva kulturnega tolaija, 
namenjenega ljubiteljski dejavnosti (5667), 
sredstva investicijskega vzdrževanja in 
opreme (8596), knjižničarstva (7106), 
kulturnega tolarja, namenjenega knjižnicam 
(5665) in sredstva , namenjena Javnemu 
skladu RS za kulturne dejavnosti (6878). 

Ministrstvo za informacijsko družbo - 
realizirane so bile postavke za vzpostavitev 
javnih dostopnih točk (1485), za podporo in 
vzpodbudo civilnodružbenih iniciativ, kot so 
multimedijski centri in projekti za ljudi s 
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posebnimi potrebami (1488) in za skupni 
projekt aplikacij v informacijski družbi 
(1482). 

Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve - med obsežna sredstva posrednih 
spodbud sodijo sredstva za mrežo poklicno 
informacijskih centrov (5512), pripravo 
brezposelnih na zaposlitev (7023), razvoj 
delovnih mest in sofinanciranje regionalnih 
projektov (2199), pomoč pri 
prestrukturiranju podjetij (5904), kreiranje 
delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
(5906), pospeševanje zaposlovanja 
invalidnih oseb (7025), pomoč pri 
samozaposlovanju (8675), javna dela 
(7029), razvoj novi poklicev in poklicnih 
kvalifikacij (5511), neprofitne organizacije 
za razvoj človeških virov (5514), republiške 
štipendije (7054), prispevke delodajalcev za 
novozaposlene (4438), pospeševanje novega 
zaposlovanja (7024), poslovni prostori 
ZRSR (2456) in koncesije na področju 
zaposlovanja (4173). 

Po programu APZ za leto 2002 je bilo 
predvideno, da se v programe priprave 
brezposelnih na zaposlitev, ki so 
vključevali programe informiranja in 
poklicnega svetovanja ter programe 
izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja, ter usposabljanje z delom 
brez delovnega razmeija, oziroma sklenitev 
delovnega razmerja z usposabljanjem, 
skupaj vključi na novo 59.191 oseb, od tega 
1500 invalidov. Od skupaj 59.191 novih 
vključitev je bilo predvidenih 35.000 
vključitve v CIPS, 10.000 vključitve v 
program „Drugače o poklicih" in 350 
vključitev v tabore za Zoisove štipendiste, 
tako da je bilo predvidenih vključitev v 
klasične programe priprave brezposelnih 
oseb na zaposlitev (pomoč pri načrtovanju 
poklicne poti in iskanju zaposlitve, klubi za 
iskanje zaposlitve, delovni preizkus, 
izpopolnjevanje in usposabljanje, 
izobraževanje) 13.841 oz 12.341 brez 
vključitev invalidov. 

V programe priprave na zaposlitve je bilo v 
letu 2002 vključenih na novo 21.017 oseb 
(brez invalidov in brez CIPS), od tega v 
programe priprave brezposelnih oseb na 
zaposlitev (brez programa Drugače o 
poklicih, taborov za Zoisove štipendiste) 
15.628 oseb, kar pomeni, da je bil plan 
vključevanja brezposelnih oseb v klasične 
programe priprave na zaposlitev (12.341) 
presežen za 26,6 %. Bistveno več novih 
vključitev glede na plan je bilo v Program 
5000 - izobraževanje brezposelnih oseb in 
programe izpopolnjevanja in usposabljanja. 
Manj vključitev od planiranih pa je bilo v 
usposabljanje z delom brez delovnega 
razmeija, sklenitev delovnega razmeija z 
usposabljanjem, klube za iskanje zaposlitve 
in delovni preizkus-. 

Kot že rečeno, sta se iz postavke p.p. 7023 
financirala tudi programa "Drugače o 
poklicih" in tabori za Zoisove štipendiste, ki 
sta večinoma namenjena mladim z 
namenom njihovega poklicnega usmeijanja, 
v program Drugače o poklicih pa se 
vključujejo tudi brezposelne osebe brez 
jasno definiranega poklicnega cilja. Program 
„tabori" se je realiziral v pričakovanem 
obsegu, v program „Drugače o poklicih" pa 
je bila vključenost skoraj polovico nižja od 
načrtovane, saj se je program na podlagi 
javnega razpisa za šol.leto 2002/03 začel 
izvajati šele septembra 2002. 

V letu 2002 je bilo iz p.p.7023 porabljenih 
2.215.882.551,83 sit, kar je 99,79 % od 
razpoložljivih sredstev. Povprečen strošek 
na vključeno osebo v programe je znašal 
105.433 sit in višji od planiranega 85.553 sit 
predvsem zaradi večjega števila novo 
vključenih v daljše in zahtevnejše programe, 
kot je bilo planirano (izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje) ter 
poravnavanja šolnin v manj obrokih kot v 
preteklem letu. 

V CIPS v letu 2002 beležimo 40.314 
obiskovalcev ali 15 % več od načrtovanih 
35.000. Za delovanje mreže CIPS je bilo 
porabljenih 18.514.321 sit ali 73,5 % od 
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zagotovljenih dobrih 25 mio sit. Povprečno 
je tako strošek na obiskovalca znašal 459 sit 
ali 64 % od načrtovanega zneska 720 sit. 
Presežek sredstev je nastal, ker ni bilo 
možno realizirati postavitve CIPS v Kopru, 
tako da so ostala neporabljena sredstva, 
namenjena opremi in gradivom za ta CIPS. 

Zavod uspešno širi mrežo CIPS po Sloveniji 
(v letu 2002 so bila na novo odprta 4 CIPS - 
informativna mesta in 4 CIPS - informativni 
kotički). Ker so na posebni postavki 
zagotovljena le sredstva za delovanje CIPS, 
ne pa tudi za investicije, ta širitev zaradi 
omejenih možnosti zavoda poteka v skladu z 
le-temi. , 

V programu APZ za leto 2002 je bilo 
predvideno, da se v letu 2002 v javna dela 
vključi 8.900 oseb ali 4.600 oseb povprečno 
mesečno. V program je bilo dejansko 
vključenih 7.552 oseb ali 84,8 % 
načrtovanega števila. Odstopanje od 
načrtovanega je predvsem posledica manjše 
fluktuacije oseb na javnih delih, saj ima več 
udeležencev kot prejšnja leta možnost daljše 
vključitve v javna dela. Deloma pa je to tudi 
posledica preusmerjanja javnih del v večjem 
obsegu na območja z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti, kjer so v letu 2002 
intenzivno potekala kreiranja novih javnih 
del, medtem ko se v ostalih območjih zaradi 
prerazporeditve sredstev javna dela niso 
realizirala v tolikšnem obsegu kot prejšnja 
leta. 

Povprečno mesečno je bilo v javna dela v 
letu 2002 vključenih 4.366 oseb ali 5 % 
manj od planiranega števila. 

Za javna dela je bilo v letu 2002 porabljeno 
5.307.838.692 sit ali 93 % razpoložljivih 
sredstev. Glede na število vključenih, 
menimo, da so bila sredstva porabljena 
racionalno. Presežek sredstev je bil 
pravočasno prerazporejen na nov program 
APZ - sofinanciranje zaposlitve težje 
zaposljive brezposelne osebe, ki gaje Vlada 
RS potrdila novembra 2002. 

Menimo, da je bilo glede na 
prestrukturiranje, ki smo ga izvajali znotraj 
programa v lanskem letu - preusmerjanje v 
območja z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti, potreba po kreiranju povsem 
novih javnih del, izvajanje programa v 
skladu s pričakovanji. 

Iz proračunske postavke za kreiranje 
delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
so se v letu 2002 financirali naslednji 
programi APZ: 

Subvencioniranje zaposlitve v 
nepridobitnih dejavnostih - Tisoč novih 
možnosti, 
Subvencioniranje zaposlitev pri 
izvajanju pomoči na domu in asistenci 
invalidom -"invalidi invalidom", 

- Nadomestitev plače invalidu in težje 
zaposljivi osebi (deloma, tudi iz 
p.p.7025), 

- Sofinanciranje zaposlitve težje 
zaposljive osebe (deloma, tudi iz p.p. 
7024 in 2199), 

V program TNM je bilo za leto 2002 
planirano, da bo vključenih povprečno 220 
oseb. Število je bilo nekoliko višje od 
planiranega, saj je bilo konec leta 2001 v 
programu še 278 oseb, konec leta 2002 pa 
238 oseb. Za program je bilo v letu 2002 
porabljenih vseh 213.400.000 sit 
razpoložljivih sredstev, povprečna višina 
sredstev na vključenega pa je bila nižja od 
načrtovane - 896.638 sit (plan - 970.000 
sit). 

Po programu APZ je bilo predvideno, da se 
v program subvencioniranih zaposlitev pri 
izvajanju pomoči na domu in asistenci 
invalidov v letu 2002 vključi do 550 oseb. 
Program ni bil realiziran v planiranem 
obsegu, saj je bilo v program konec leta 
kljub odobrenim 480 subvencijam, 
vključenih le 357 oseb. Menimo, da je to 
predvsem posledica dejstva, da se istovrstni 
programi še vedno izvajajo tudi preko javnih 
del, ki za izvajalce pomenijo bistveno nižjo 
finančno obremenitev (predvsem zaradi 
manjših pravic - plača, ostalo, oseb, 
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vključenih v javna dela). Predvidena 
vrednost programa je bila v letu 2002 400 
mio sit, porabljenih je bilo 373.741.875 sit 
ali 6,6 % manj od načrtovanega. Povprečen 
strošek na vključenega v program je znašal 
1.046.896 sit ali 4,7 več od načrtovanih 1 
mio sit. 

Program Nadomestitev plače invalidu in 
težje zaposljivi osebi seje izvajal na podlagi 
javnega razpisa. Po programu APZ je bilo 
predvidenih 595 vključitev v program, od 
tega 200 invalidov še iz leta 2001. Na 
podlagi javnega razpisa je bilo odobrenih 87 
novih vključitev v program (odziv 
delodajalcev na razpis je bil slab, pritoževali 
so se na račun potrebnih postopkov - prijava 
na JR -za zaposlitev invalidov in težje 
zaposljivih), od tega za 60 invalidov in 27 
težje zaposljivih dolgotrajno brezposelnih 
oseb. Iz p.p 5906 je bilo za ta program 
porabljenih le 824.420 sit, 61.519.834 sit pa 
je bilo zagotovljenih iz p.p. 7025, skupaj za 
program 62.334.255 sit. Povprečni strošek 
na vključenega je znašal 264.128 sit in je bil 
bistveno nižji od planiranega 685.000 sit 
(razlog - program se je začel izvajati v 
poletnih mesecih, tako da so bile osebe 
vključene v program praviloma le nekaj 
mesecev). 

Za program - subvencioniranje zaposlitve 
težje zaposljive osebe (enkratni znesek) je 
bilo v letu 2002 iz p.p.5606 porabljeno 40 
mio sit. 

Skupaj je bilo od razpoložljivih sredstev 
733.400.000 sit na p.p. 5906, v letu 2002 
porabljenih 591.658.655 sit ali 80,7 %. Nižja 
realizacija je predvsem posledica izvajanja 
dveh programov - Subvencionirane 
zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu in 
asistence invalidom ter nadomestitve plače 
invalidu in težje zaposljivi osebi. 

Pri izvajanju programov seje izkazalo, daje 
spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih, 
dolgotrajno brezposelnih in invalidov preko 
javnih razpisov manj učinkovito, kar je bilo 
že upoštevano pri pripravi programov APZ 

za leto 2003. izvajanje programov javnih del 
na področju izvajanja pomoči na domu in 
asistenci invalidnih oseb zavira redno 
zaposlovanje na tem področju, kar kaže 
upoštevati pri eventuelni pripravi programa 
javnih del za naslednja obdobja (ali za 
naslednje leto). 

Programi, namenjeni pospeševanju 
zaposlovanja invalidov so vključevali 
- programe priprave na zaposlitev, 
- poklicno rehabilitacijo invalidov, 
- sofinanciranje odpiranja novih delovnih 

mest za invalide in sofinanciranje 
prilagoditve delovnih mest za invalide, 

- nadomestitev plače invalidu in težje 
zaposljivi osebi, 

- nadomestitev dela stroškov invalidskim 
podjetjem. 

V programu APZ je bilo predvideno, da se v 
programe priprave na zaposlitev v letu 2002 
vključi 1500 invalidov. Realizacija je bila 
bistveno nižja, saj je bilo v te programe na 
novo vključenih le 576 oseb ali 38 % 
načrtovanega števila. Od prvotno 
načrtovanih 409.977.200 sit je bilo za te 
programe v letu 2002 porabljeno le 
77.998.503 sit ali 19 % planiranih sredstev. 
Povprečni strošek na vključenega je znašal 
135.414 sit. 

Glede na potrebe posamezne brezposelne 
invalidne osebe, je bilo namreč bistveno več 
od planiranih 820 oseb, in sicer kar 1.578 
oseb, vključenih v programe poklicne 
rehabilitacije (92% več od načrtovanega 
števila). Od načrtovanih 410 mio sit, je bilo 
za program porabljenih 736.694.382 sit ali 
79,7% več od načrtovanega. Povprečni 
znesek na vključenega je znašal 444.455,8 
sit ali 11 % manj od načrtovanih 500.000 sit. 

Program Sofinanciranja odpiranja novih 
delovnih mest in prilagoditve delovnih mest 
za invalide se je izvajal preko javnega 
razpisa. Po programu APZ je bilo 
predvidenih 100 novih delovnih mest in 20 
adaptacij. Odobreno je bilo sofinanciranje 
90 novih delovnih mest in 16 adaptacij, 
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dejansko realiziranih v letu 2002 je bilo 75 
novih delovnih mest in 11 adaptacij, v 
izplačilo iz proračuna 2002 pa je zapadlo 33 
sofinanciranj novih delovnih mest in 8 
adaptacij. Od planiranih 103.800.000 sit je 
bilo porabljenih 41.760.733 sit, in sicer 
povprečno 1.035.305 sit za novo delovno 
mesto ali 21,8 % več od načrtovanih 
850.000 sit (vzrok - povečanje minimalne 
plače) ter povprečno 949.459 sit ali 1% več 
od načrtovanih 940.000 sit za adaptacijo 
delovnega mesta. 

Za program nadomestitev plače invalidu in 
težje zaposljivi osebi glej komentar pod p.p. 
5906. 

V programu APZ je bilo planirano, da bo v 
program Nadomestitev dela stroškov 
invalidskim podjetjem v letu 2002 
povprečno vključenih okrog 6.200 
invalidov. Vključenih je bilo nekoliko manj 
od planiranih - stanje konec leta 6.176. 
Planirana sredstva za program v višini 
1.090.908.000 sit so bila porabljena v višini 
1.058.829.494 sit ali 97%. 

Iz p.p. 7025 se financira tudi delo obravnav 
na strokovni komisiji ZUZIO (v letu 2002 
401 obravnav ali 12,6 % več kot v letu 
2001) in v zdravniški službi (v letu 2002 
3744 obravnav ali 1,7 % več kot v letu 
2001). V ta dva namena je bilo v letu 2002 
porabljeno 35.343.130 sit. 

Skupaj je bilo v letu 2002 iz p.p. 7025 na 
razpolago 2.102.281.360 sit, porabljeno pa 
je bilo 1.976.802.949 sit ali 4,7% manj 
sredstev od razpoložljivih. Od planiranih 
2791 vključitev brezposelnih oseb v 
programe APZ (brez inv.podjetij) je bilo 
realiziranih 2470 ali 88,5 %. 

Pri izvajanju programov pospeševanja 
zaposlovanja invalidov je v letu 2002 prišlo 
do prestrukturiranja znotraj programov, saj 
so se v precej večjem obsegu od 
načrtovanega izvajali programi poklicne 
rehabilitacije, v precej nižjem pa programi 
priprave na zaposlitev. Manj od pričakovanj 

je bilo zanimanja med delodajalci za prijave 
na javni razpis za nadomestitev dela plače 
brezposelnemu invalidu. Programa 
Sofinanciranje odpiranja in prilagoditve 
delovnih mest za invalide ter nadomestitev 
dela stroškov invalidskim podjetjem sta se 
izvajala v skladu s pričakovanji. Glede na to, 
da seje v letu 2002 zaposlilo 949 invalidov, 
kar je 8,6 % več kot v letu 2001, menimo, da 
so se programi pospeševanja zaposlovanja 
invalidov izvajali v skladu s potrebami te 
skupine brezposelnih. Kljub temu bo treba v 
letu 2003 posvetiti več pozornosti 
vključevanju brezposelnih invalidov v 
programe priprave na zaposlitev, saj s temi 
programi pridobivajo veščine in znanja, 
potrebna na aktualnem trgu dela. Nov 
pristop na področju zaposlitvene 
rehabilitacije pa bo po naši oceni zagotovil 
še kvalitetnejše in predvsem racionalnejše 
delo na tem področju. 

Program pospeševanja novega 
zaposlovanja je financiral Nadomestitev 
dela plače pripravniku. Program seje izvajal 
na podlagi javnega razpisa v letu 2001; 
predvidenih je bilo do 200 vključitev v 
program. Izdanih je bilo 200 sklepov o 
vključitvi v program realiziranih je bilo iz 
različnih vzrokov le 158 dejanskih 
vključitev v program. Od predvidenih 
242.806.110 sit za program je bilo 
porabljenih 201.238.250 sit ali 82,9 %. 
Razlog je predvsem nižje število vključenih 
od načrtovanih). Povprečni znesek na 
vključenega je znašal 1.273.658 sit ali 5 % 
več od načrtovanega zneska. Razlog je 
predvsem v tem, da so se v program 
vključevali večinoma tisti z visoko stopnjo 
izobrazbe, tistih z višjo je bilo le 8 %. 
Glede na pravočasno oceno, da sredstva za 
program ne bodo porabljena, so bila sredstva 
razporejena za izvajanje programa 
Subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivi 
osebi, ki ga je Vlada RS potrdila novembra 
2002. 

Po programu APZ je bilo predvideno, da bo 
v sklade dela v letu 2002 vključenih 2000 
presežnih in potencialno presežnih delavcev. 
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Dejansko je bilo vključenih 2.289 ali 14,5 % 
več od planiranega števila, od tega 29 % 
trajno presežnih delavcev in 71 % 
potencialno presežnih delavcev. 

Na p.p. 5514 ( za delovanje skladov dela) je 
bilo od razpoložljivih 113.666.790 sit 
porabljeno 76.756.760 sit ali 67,5 %, na p.p. 
2199 (aktivnosti z udeleženci) pa od 
razpoložljivih 502.590.000 sit porabljenih 
394.561.574 sit ali 78,5 %. Na udeleženca je 
bilo skupaj porabljeno povprečno 205.906 
sit ali 31% manj od planiranih 300.000 sit. 

Glede na pravočasno oceno, da sredstva za 
program ne bodo porabljena, so bila sredstva 
iz p.p.2199 razporejena za izvajanje 
programa Subvencioniranje zaposlitve težje 
zaposljivi osebi, ki gaje Vlada RS potrdila 
novembra 2002. 

Namen programa zaposlitveni razvojni 
programi - nacionalni in regionalni je 
vzpodbuditi regije pri pripravi prednostnih 
razvojnih projektov na področju razvoja 
človeških virov in pospešiti izvajanje 
programov na področju povezovanja trga 
dela in izobraževanja ter pripraviti potrebne 
projekte za izdelavo in izvedbo nacionalnih 
zaposlitvenih programov. Rezultat programa 
je priprava konkretnih projektov na področju 
razvoja človeških virov in izvedba 
regionalnih in nacionalnih prireditev na 
področju povezovanja delodajalcev in 
študentov - bodočih iskalcev zaposlitve. 

Program je razdeljen v dva tematska sklopa, 
in sicer: 
a. priprava projektov in programov, ki so v 

Državnem razvojnem programu in v 
regionalnih programih razvoja človeških 
virov opredeljeni kot prednostni na 
področju razvoja človeških virov v 
regijah. Prijavitelji so neprofitne 
organizacije. 

b. priprava in izvedba projektov 
povezovanja podjetij in študentov; V 
večini slabše razvitih regij postaja beg 
možganov eden od ključnih problemov, 
zato je povezovanje podjetij s študenti - 

potencialnimi kadrovskimi viri, ključna 
prioriteta. S pospeševanjem teh 
prireditev, ki zagotavljajo možna 
medsebojna srečanja in prenos 
informacij, Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve vzpodbuja izvedbo le- 
teh. Prijavitelji so neprofitne 
organizacije. 

Vloge, prispele na javni razpis, je ocenila 
strokovna komisija v skladu z razpisnimi 
merili. Merila so bila točkovana. Prijavitelji 
iz regij z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti (v skladu s sklepom o 
določitvi in razvrščanju območja z višjo 
stopnjo brezposelnosti od povprečne v 
Republiki Sloveniji ter določanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja za leto 2001 
(Ur.l. RS, št. 67/2001)), so za predložen 
elaborat s finančnimi predračuni od skupno 
100 možnih točk prejeli 5 dodatnih točk. 
Skupno število zbranih točk za posamezni 
projekt je predstavljalo odstotek, s katerim 
se je izračunalo odobrena sredstva. 
Odobrena sredstva predstavljajo do 50 % 
upravičenih stroškov izvajalca. 

Program APZ je predvidel vključitev do 50 
delodajalcev v program pomoči pri 
prestrukturiranju podjetij v okviru 
katerega je bila sofinancirana nadomestitev 
dela stroškov za ohranitev delovnih mest. 
Na podlagi javnega razpisa je sredstva v 
višini 129,7 mio sit prejelo 35 delodajalcev 
za ohranitev 1571 delovnih mest, in sicer 
dobrih 82.000 sit na ohranjeno delovno 
mesto (program je predvideval do 3 
minimalne plače). 

Po programu APZ je bilo predvidenih 850 
vključitev v program pomoči pri 
samozaposlovanju (od tega 600 novih) in 
800 vključitev v program sofinanciranja 
stroškov vzpodbujanja podjetništva (od tega 
400 novih), za kar je bilo s programom 
zagotovljenih skupaj 373,25 mio sit. 

V program pomoči pri samozaposlovanju je 
bilo vključenih 533 oseb ali 88,8 % od 
načrtovanih novih vključitev, v program 
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subvencioniranja samozaposlitve pa 961 
oseb ali kar 140% več od planiranega števila 
novih vključitev. 

Za izvedbo programa so bila zagotovljena 
dodatna sredstva, tako daje bilo porabljenih 
466.959.119 sit. Povprečni strošek pomoči 
pri samozaposlitvi je znašal 41.179,5 sit in 
je bil za 57 % nižji od predvidenega do 
95.000 sit, subvencija pa je bila v povprečju 
izplačana v višini 344,451 sit inje bila 23% 
nižja od predvidene do 450.000 sit. 

V okviru programa so bili financirani tudi 
uvodni seminaiji za podjetništvo, ki se jih je 
udeležilo 154 oseb - strošek 10,2 mio sit, 
sofinancirana izvedba programa razvoja 
podjetnosti in ustvaijalnosti mladih v višini 
49,4 mio sit in sofinancirane plače 
manageijev v kooperativah v višini 9,3 mio 
sit. 

Program plačila prispevkov delodajalcem 
za novozaposlene se izvaja na podlagi 
določil 48.a člena Zakona o zaposlovanje in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, ko 
delodajalec z vlogo uveljavlja pravico do 
povračila prispevkov ob zaposlitvi 
brezposelne osebe, ki pripada določeni ciljni 
skupini, na izkazanem novem delovnem 
mestu. Med prednostnimi ciljnimi 
skupinami, za katere lahko delodajalec 
uveljavlja povračilo prispevkov v višji višini 
od običajne, so brezposelne osebe, ki imajo 
stalno prebivališče v upravni enoti s stopnjo 
registrirane brezposelnosti nad 14%. 
Realizacija finančnih transferjev po regijah 
Slovenije sledi torej predvsem koncentraciji 
delodajalcem oz.njihovim pobudam po 
vključevanju v program povračil prispevkov 
(ko kreirajo novo delovno mesto in na njem 
zaposlijo brezposelno osebo). 

V letu 2002 je bilo za program porabljenih 
4.008.710.334 sit ali 1,4 % več od 
planiranega. Povprečni predvideni stroški so 
bili 200.00 sit na udeleženca letno, 
realizacija je znašala 154.980 sit ali 77,5% 
načrtovanega zneska. 

Glede na to, da se je ocenjevalo, da bodo 
potrebe po sredstvih na programu, glede na 
število vključenih, še bistveno večje, je bilo 
sredi leta na program dodatno razporejeno 
700 mio sit. Do nižje realizacije od 
pričakovane je prišlo predvsem zato, ker 
delodajalci, ki so v program vključeni že več 
let, ne posredujejo zahtevkov za izplačila. 

Sodelovanje s koncesionarji na področju 
zaposlovanja je potekalo v letu 2002 prvič 
v celotnem proračunskem letu. Sredstva za 
zaposlitev brezposelnih oseb lahko pridobijo 
vse agencije, ki imajo koncesijo za to 
dejavnost iz Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve in imajo obenem podpisano 
pogodbo za sodelovanje z Zavodom 
republike Slovenije za zaposlovanje. 
Podjetja, ki zaposlujejo iz področij z višjo 
stopnjo brezposelnosti imajo na podlagi 
sklepa možnost pridobiti več sredstev. 
Razporeditev sredstev takšen kot je bil v letu 
2002 je odvisen predvsem od dveh 
dejavnikov: 
- sredstva so bila dodeljena v tiste regije, 

kjer obstajajo agencije za posredovanje 
zaposlitev in dela (polovica vseh agencij 
je v Osrednje slovenski regiji) 

- agencije so največ delovale v tistih 
področjih, kjer je največ delodajalcev. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - 
med posredne spodbude s področja športa 
sodijo sredstva iz postavk 5619 in 2220 za 
programe, ki potekajo po vsej Sloveniji; na 
področju znanosti je med tovrstne spodbude 
upoštevana le raziskovalna oprema, ki je 
upoštevana v postavki 1942; na področju 
investicij je upoštevana realizacija vseh 
investicijskih postavk, ki so razdeljene na 
objekte (šole), to so šolstvo narodnosti- 
6317, srednje šolstvo-6318, visoko šolstvo- 
6321, študentski domovi-6322, zavodi za 
usposabljanje-6323, strokovni zavodi in 
centri-4827, domovi CŠOD-6325, 
investicije v raziskovalno dejavnost-2392, 
ter investicijsko vzdrževanje ter opremo SŠ- 
6676, IVD opremo zavodov za 
usposabljanje-6674, IVD visokih šol- 6675, 
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IVD študentskih domov-7096. Nekaterih 
manjših skupnih postavk ni upoštevanih; pri 
izobraževanju odraslih so upoštevane 
postavke programa Aktivna politika 
zaposlovanja, podpogram Izobraževanje in 
usposabljanje nezaposelnih, postavke: 5780 
- izobraževanje brezposelnih, 6247 - Centri 
za mlajše odrasle in podpogram 
Izobraževanje odraslih, postavke: 4831 -tuji 
jeziki, 7229-dejavnost izobraževanja 
odraslih, 7914-izobraževanje mlajših 
odraslih za poklic in- 9140 Mreža javnih 
zavodov za izobraževanje odraslih. Med 
posredne spodbude pa uvrščamo tudi tista 
sredstva znanosti, ki so črpana iz postavke 
1942 za namen Ciljnega raziskovalnega 
programa za uravnotežen regionalni in 
prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja 
ter sredstva, namenjena učbenikom in učni 
tehnologiji (4832). 

Med regionalne izdatke s področja znanosti 
smo uvrstili sredstva, ki so se črpala iz 
postavke 1942 - raziskovalna oprema. Z 
vlaganjem sredstev v raziskovalno opremo 
so na Uradu za znanost skušali uresničevati 
polno izkoriščenost raziskovalnih 
zmogljivosti, hkrati pa pridobiti tudi 
nekatero najsodobnejšo raziskovalno 
opremo za opravljanje raziskovalno razvojne 
dejavnosti. Glavni letni cilji so se nanašali 
na oblikovanje mreže infrastrukturnih 
centrov in zbirk, obnavljanje ter nakup 
raziskovalne opreme. Med najpomembnejše 
artikle raziskovalne opreme, ki so jo 
nabavili v letu 2002 spadajo: Femtosekundni 
sistem za mešanje optičnih frekvenc, 
Praškovni rentgenski difraktometer, 
Računalniška oprema za razvoj inteligentnih 
internetnih storitev in Večnamenski 
raziskovalni robot. Vzpostavljena sistema 
COBISS in SICRIS sta kot največji banki 
bibliografskih in raziskovalno razvojnih 
podatkov v Sloveniji izrazito učinkovito 
sredstvo za spodbujanje prenosa znanja iz 
raziskovalnih organizacij v gospodarstvo in 
širši družbeni prostor. Z integriranjem 
SICRIS A v evropske informacijske 
povezave se slovenski raziskovalni potencial 
tudi učinkovito odpira in promovira do 

evropske in širše svetovne znanstvene 
skupnosti. 

Med neposredne regionalne izdatke smo 
našteli izdatke Ciljnega raziskovalnega 
programa - težišče 5: "Uravnotežen 
regionalni in prostorski razvoj ter razvojna 
vloga okolja", kjer je nekaj raziskovalnih 
projektov, ki pa (kot vsi ostali projekti) niso 
financirani po regijah. Ti projekti CRP 
(so)financirani v 2002 s strani MŠZŠ, ki 
obravnavajo regionalne probleme: 
• Reforma nacionalne regionalne 
strukturne politike 

• Optimalna strategija prostorskega 
razvoja Slovenije in njenih regij 

• Reforma "reforme" nacionalne 
regionalne strukturne politike 

• Študija ranljivosti prostora in celovita 
presoja vplivov na okolje 

• Spremlj anj e regionalnega razvoj a... 
• Razvoj metodologije določanja 
indikatorjev učinkovitosti za vode... 

• Indikatorji o okolju in razvoju kot 
pomoč odločitvam. 

Pri posrednih regionalnih izdatkih smo 
financirali investicije, investicijsko 
vzdrževanje in opremo srednjih šol, zavodov 
za usposabljanje, visokih šol, dijaških in 
študentskih domov, Znanstvenih inštitutov 
in ustanov, strokovnih zavodov in centrov 
po dogovoijenem programu in v skladu z 
možnostjo financiranja iz proračuna in sicer: 
01 Pomurska regiia: Srednja ekonomska 
šola Murska Sobota, opremo in investicijsko 
vzdrževanje v SŠ Pomurske regije. 
02 Podravska ('Mariborska)regiia: Investicija 
v Gimnazijo Ptuj, Gimnazijo Ormož,Srednja 
lesarska šola Maribor, Srednja zdravstvena 
šola Maribor, Srednja šola Slovenska 
Bistrica, Srednja ekonomska šola Maribor, 
Rektorat Univerze v Mariboru, Visoka 
zdravstvena šola Maribor, Fakulteta za 
kmetijstvo Maribor, Poslovno-ekonomska 
fakulteta Maribor, Investicija in 
investicijsko vzdrževanje Študentskih 
domov v Mariboru, oprema za Gimnazijo in 
srednjo kemijsko šolo Ruše, ter nekaj 
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investicijskega vzdrževanja srednjih šol in 
zavodov Mariborske regije. 
03 Koroška regija: Dom CŠOD Koroška- 
Ravne, Oprema za Šolski center Slovenj 
Gradec, in neka investicijsko vzdrževalnih 
del na Srednjih šolah Koroške regije 
04 SaviniskafCeliska) regija; Sredni a 
zdravstvena šola Celje, oprema za 
Gimnazijo Celje-Center in nekaj 
investicijskega vzdrževanja na SŠ Celjske 
regije. 
05 ZasavskafRevirskaTRegiia: Gimnazija 
Litija, oprema za SŠ Zagoije in nekaj 
investicijskega vzdrževanja na SŠ Zasavsko- 
revirske regije 
06 Spodnieposavska (Posavska)regiia: 
Srednja šola Krško, nekaj opreme za SŠ in 
investicijsko vzdrževanje na SŠ Posavske 
regije 
07 Dolenjska regija: Dom CŠOD Radenci 
Črnomelj, oprema za SŠ Dolenjske regije in 
nekaj investicijskega vzdrževanja na SŠ 
Dolenjske regije 
08 OsrednieslovenskafLiublianska )regiia: 
Poklicna živilska šola Ljubljana, Gimnazija 
Kočevje, Gimnazija Šentvid, Gimnazija 
Moste, Srednja glasbena in baletna šola 
Ljubljana, Rektorat Univerze v Ljubljani, 
ALU, AGRFT, AG, Ekonomska Fakulteta 
Ljubljana, Fakulteta za kemijo Ljubljana, 
Visoka zdravstvena šola Ljubljana, Pravna 
fakulteta Ljubljana, investicija in 
investicijsko vzdrževanje Študentskih 
domov v Ljubljani, VZ Višnja Gora, ZUIM 
Kamnik, Kemijski inštitut Ljubljana, 
Urbanistični inštitut, Ljubljana, 
Družboslovno središče v Ljubljani, Inštitut 
za kovinske materiale in tehnologije, Inštitut 
Jožef Štefan, ZRC SAZU Ljubljana, 
Univerzitetna knjižnica Ljubljana, 
investicijsko vzdrževanje in oprema za SŠ 
Ljubljanske regije. 
09 Gorenjska regija: Sredni a ekonomska 
šola Kranj, Srednja biotehniška šola Kranj, 
Srednja trgovska šola Kranj, Višja gostinska 
šola Bled, VZ Smlednik, DOM CŠOD v 
Planici in Bohinju, investicijsko vzdrževanje 
in oprema SŠ Gorenjske regije. 

10 Notranisko-Kraška regija: investicijsko 
vzdrževanje in oprema SŠ in zavodov za 
usposabljanje Notranjsko-Kraške regije. 
11 Goriška (Severno-Primorska) regija: 
Poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola 
Nova Gorica, Gimnazija Idrija, investicijsko 
vzdrževanje in oprema SŠ Severno- 
Primorske regije. 
12 Obalno-Kraška regija: Sredni a 
zdravstvena šola Izola, Srednja šola Sežana, 
Srednja tehniška šola Koper, Visokošolsko 
središče Koper, Dom CŠOD Burja v Seči, 
Morsko biološko središče Piran, 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 
investicijsko vzdrževanje in oprema SŠ 
Obalno-Kraške regije. 

Pri neposrednih regionalnih izdatkih na 
področju investicij smo upoštevali postavko 
OŠ na demografsko ogroženih področjih- 
6324. Financirali smo investicijo v OŠ 
Apače Gornja Radgona in OŠ Sv.Jurij 
Rogašovci v Pomurski regiji ter sofinancirali 
OŠ Destrnik v Podravski regiji. 

Iz postavke 2475 pri MF smo sofinancirali 
investicije v osnovno šolstvo in vrtce. 
Sredstva so bila realizirana na podlagi 
poročil občin o poteku gradenj. Glavni cilj 
sofinanciranja je podpora občinam pri 
izgradnji in prenovi prostora, namenjenega 
osnovnošolskemu in predšolskemu 
programu. 

Financiranje športnih programov, ki jih je 
Sektor za šport uvrstil med sredstva za 
regionalne izdatke, se je črpalo iz postavke 
2220 - Investicije v športno infrastrukturo in 
iz postavke 5619 - Šport otrok in mladine ter 
športna rekreacija. Porabljena sredstva so se 
vlagala v regije za izgradnjo ali posodobitev 
športnih dvoran, telovadnic in zunanjih 
športnih igrišč ter za sofinanciranje športnih 
oddelkov v osnovnih šolah in gimnazijah. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je z 
vlaganjem naštetih sredstev želelo v vseh 
regijah povečati število otrok, mladine in 
študentov, ki se ukvarjajo s športom 
(predvsem v programih šolskih športnih 
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tekmovanj), poleg tega pa povečati tudi 
število redno športno aktivnih. Da bi se 
regije lahko športno čim bolj razvijale, je bil 
eden glavnih ciljev tudi povečanje dinamike 
gradnje tehnološke posodobitve športnih 
objektov. Del sredstev je bil namenjen tudi 
štipendijam in založniški dejavnosti (izdaja 
posameznih publikacij in revij, pri katerih bi 
sodelovalo vsaj 20 nacionalnih športnih 
zvez). 

Ministrstvo je v letu 2002 s svojim 10% 
deležem pri sofinanciranju, s katerim v 
večini le spodbuja k odločitvi občine in 
druge investitorje, sodelovalo pri 
posodobljenju 3240 m2 športnih objektov. V 
šolskem letu 2001/2002 je bilo na 21 
osnovnih šolah sofinanciranih 127 športnih 
oddelkov, kar je zaradi zmanjšanja interesa 
šol, lokalnih skupnosti, športnih organizacij 
in staršev k razmeroma skromnemu 
sofinanciranju programa, za 26 oddelkov 
manj. Za izboljšanje situacije je bil sprejet 
ukrep, s katerim želimo povečati 
koordinacijo z lokalnimi skupnostmi, 
osnovnimi šolami in starši kot potencialnimi 
sofinancerji programa. 

Da bi spodbudili povpraševanje in ponudbo 
na področju športne rekreacije, smo v letu 
2002 obudili ali prenovili nekatere projekte. 
Z nacionalno oglaševalno kampanjo 
"Razgibajmo življenje" in z vzpostavitvijo 
spletnega portala smo skušali zainteresirane 
športne organizacije spodbuditi k 
brezplačnem objavljanju svojih programov 
in ponudbe prireditev, na ta način pa 
športnim rekreativcem omogočiti celovito 
informiranje na področju športne rekreacije. 

Podprogram Izobraževanje odraslih je 
projekt, prek katerega država (so)financira 
javno službo v izobraževanju odraslih, to je 
tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem 
interesu, ter dejavnosti in pogoje, potrebne 
za njegovo izvajanje. Z vlaganjem v ta 
projekt želi država zmanjšati poklicna 
strukturna neskladja na trgu dela, doseči rast 
zaposlenosti in dvig izobrazbene ravni 
delovne sile in brezposelnih. Poleg'tega je 

bil glavni namen razviti kulturo 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter 
dvigniti funkcionalno pismenost in 
izobrazbeno sestavo odraslega prebivalstva. 
Tako so bila opredeljena sredstva namenjena 
(so)financiranju stroškov izobraževanja 
odraslih, spodbujanju vključevanja odraslih 
v izobraževanje v tujih jezikih in za 
sofinanciranje plač strokovnih delavcev - 
organizatoijev izobraževanja v javnih 
organizacijah za izobraževanje odraslih. Pri 
tem smo upoštevali tiste proračunske 
izdatke, s katerimi smo (so)financirali 
dejavnosti na lokalni oziroma regionalni 
ravni, izločili pa smo sredstva, namenjena 
financiranju dejavnosti in institucij na 
državni ravni (ACS, ZLUS, združenja 
izobraževalnih organizacij in še nekaj 
manjših nalog). 

S sredstvi za izobraževanje mladih odraslih 
za poklic smo v letu 2002 spodbujali 
predvsem pridobivanje javno veljavnih 
stopenj izobrazbe za mlajše odrasle med 17. 
in 27. letom; še zlasti pridobivanje poklicne 
in strokovne izobrazbe. V izobraževanju je 
sodelovalo 6.500 udeležencev. Z vlaganjem 
sredstev za delno poplačilo plač strokovnih 
delavcev v javnih zavodih za izobraževanje 
odraslih smo omogočili razvoj in ohranjanje 
javne mreže v izobraževanju odraslih, ki je 
nujna zaradi kolikor toliko enakomerne 
pokritosti državnega prostora s ponudbo 
javnih izobraževalnih programov in njihove 
večje dostopnosti. 

Zaradi kurikularne prenove, vstopa v EU in 
drugih dejavnikov, ki od strokovnih 
delavcev zahtevajo nova in dodatna znanja v 
tujih jezikih, smo del sredstev predvideli 
tudi za sofinanciranje izvedbe programov 
izpopolnjevanja iz angleškega, nemškega in 
italijanskega jezika tako za učitelje kot za 
ostale odrasle. Sofinancirali smo 
izpopolnjevanje 228 študentom/kam ter 
učitelj em/icam na obeh univerzah, 
petdesetim organizacijam in zavodom - 
izvajalcem za izobraževanje odraslih, ki so 
vpisani v razvid MŠZS, pa smo tudi 
sofinancirali izvedbo 348 skupin 
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izobraževanja odraslih v tujih jezikih po 
javno veljavnih programih izobraževanja. 

V skladu s Programom izobraževanja 
brezposelnih oseb, ki ga je sprejela Vlada 
RS, smo v letu 2002 enainštiridesetim 
izvajalcem sofinancirali 63 oddelkov s 
približno 1575 udeleženci, kar je celo nekaj 
več, kot so bili zastavljeni cilji. Zagotovili 
smo tudi usposabljanje za organizatorje in 
učitelje, ki so vključeni v izvajanje tega 
programa.V sodelovanju z Zavodom Rs za 
zaposlovanje smo prek javnih del zagotovili 
učno pomoč za vključene brezposelne osebe. 
27 izvajalcem smo sofinancirali izvajanje 
dejavnosti splošno izobraževalnih središč za 
samostojno učenje brezposelnih oseb. 

V poročilo je smiselno posebej vključiti tudi 
postavko 4832 - Učbeniki in učna 
tehnologija in sicer predvsem v delu, ki se 
nanaša na sofinanciranje učbenikov za 
osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom 
(regije z italijansko manjšino) in dvojezično 
osnovno šolo (regije z madžarsko manjšino). 
S porabljenimi sredstvi smo želeli doseči, da 
bi praviloma vsi učenci imeli enake 
možnosti dostopa do učbenikov in učnih 
gradiv, ki jih potrebujejo za izobraževanje. 
Za potrebe šolstva narodnosti smo v letu 
2002 prevedli in pripravili večino učbenikov 
za l.,2.,3. in 4. razred devetletne osnovne 
šole. 

Ministrstvo za zdravje je upoštevalo 
postavke 2446-investicije v zdravstvu, 7184- 
zdravstvo na demografsko ogroženih 
območjih, 2204-izgradnja pediatrične 

klinike in 7083-programi varovanja zdravja 
in zdravstvena vzgoja. 

Ministrstvo za finance - med posredne 
regionalne spodbude sodijo dopolnilna 
sredstva k investicijam ministrstev za 
šolstvo, znanost in šport, za kulturo in za 
zdravstvo ter za narodni manjšini (2475). 

Ministrstvo za promet - med posredne 
regionalne spodbude sodijo sredstva, 
namenjena investicijam, ki so zajete v 
postavkah 1350-investicijsko vzdrževanje 
državnih cest, 1351-gradnja državnih cest in 
8990-varstvo okolja zaradi prometa. 

V prikaz posrednih regionalnih spodbud 
smo vključili tudi predpristopno pomoč 
Evropske unije, ki jo je v letu 2002 prejela 
Slovenija iz skladov ISPA (za projekte 
prometne infrastrukture in varstva okolja) in 
SAPARD (za projekte razvoja podeželja in 
prestrukturiranja kmetijstva). V tabeli v 
nadaljevanu so zaradi celovitosti prikaza 
navedena tudi sredstva Phare (za projekte 
socialne in ekonomske kohezije ter 
čezmejnega sodelovanja), ki jih sicer 
uvrščamo med neposredne regionalne 
spodbude. Sredstva SAPARD in ISPA so 
načeloma namenjena projektom na ozemlju 
celotne države (posredne regionalne 
spodbude), sredstva PHARE pa so bila v 
letu 2002 ciljno namenjena le delu ozemlja 
države - ti. testnim regijam (Zasavski, 
Pomurski in Savinjski) ter območjem ob 
meji - in jih zato uvrščamo med neposredne 
regionalne spodbude. 
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Tabela: Predpristopna pomoč Evropske unije v letu 2002 
 v milijonih sit 
regija SAPARD IS PA PHARE SKUPAJ Struktura v % 
Pomurska 157 34 92 284 7,6 
Podravska 184 1.273 66 1.523 41,1 
Koroška 27 97 28 152 4,1 
Savinjska 272 254 526 14,2 
Zasavska 0 220 220 5,9 
Spodnjeposavska 4 0 4 0,1 
Jugovzhodna Slov. 85 0 85 2,3 
Osrednjeslovenska 6 0 6 0,2 
Gorenjska 64 0 261 326 8,8 
Notranjsko-kraška 41 0 41 1,1 
Goriška 11 0 303 314 8,5 
Obalno-kraška 0 228 228 6,2 
skupaj 580 1.675 1.453 3.709 100,0 
povprečni tečaj za leto 2002:1EURO=226,28 SIT (podatki Banke Slovenija) 

Pri analizi posrednih regionalnih spodbud 
smo v letu 2002 prvič vključili tudi pregled 
sredstev javnih skladov, ki z dodeljevanjem 
ugodnih kreditov in garancij na poseben 
način dopolnjujejo vire posrednih 
regionalnih spodbud. Del teh virov je zajet 
tudi v okviru poročila o obsegu državnih 
pomoči, zlasti za sredstva, ki so namenjena 
spodbujanju razvoja gospodarstva, tako na 
področju kmetijstva kot tudi turizma ter 

malih in srednjih podjetij. Posebej je 
potrebno izpostaviti obseg sredstev 
Stanovanjskega sklada, ki pri dodeljevanju 
sredstev ne izhaja iz regionalnih kriterijev, 
vendar glede na finančni potencial 
pomembno vpliva na oblikovanje pogojev 
za izboljšanje bivanjskega standarda 
prebivalcev v posameznih regijah ter s tem 
na kvaliteto življenja in razvojne možnosti 
posameznih območij v Sloveniji. 

Tabela: Regionalna koncentracija kreditov javnih skladov na državni ravni v letu 2002 

STATISTIČNE REGIJE 
OBSEG KREDITOV JAVNIH SKLADOV' (v SIT) SKUPAJ 

(vnioSIT) 
KREDITI NA 

PREBIVALCA (v sit) JSSR | JSMG | ERS' STANOV.SKLAD 

1 POMURSKA 690 302 509 3.445 4.946 40.917 
2 PODRAVSKA 551 631 914 11.904 13.999 45.051 
3 KOROŠKA 82 16 150 3.217 3.465 47.272 
4 SAVINJSKA 264 333 615 8.456 9.668 38.128 
5 ZASAVSKA 36 64 245 782 1.127 24.806 
6 SPODNJEPOSAVSKA 131 50 0 1.787 1.969 28.715 
7 JVSLOVENIJA 334 329 274 2.977 3.914 28.681 
8 OSREDNJESLOVENSKA 279 500 714 21.241 22.734 46.551 
9 GORENJSKA 53 177 177 6.362 6.769 34.554 
10 NOTRANJSKO-KRASKA 114 42 104 1.075 1.335 26.574 
11 GORIŠKA 158 368 49 2.821 3.395 28.648 
12 OBALNO-KRASKA 83 40 1.001 3.343 4.467 43.761 

ISKUPAJ | 2.777| 2.85l| 4.7521 67.409| 77.788| 39.606 
Regija A 1.408 1.046 1.668 17.918 22041 40.397 
Regija B 795 720 1.144 15.724 18.383 35.792 
Regija C 212 544 225 9.182 10.164 32.328 
Regija D 362 540 1.715 24.584 27.201 46.069 
Regija A in B 2.203 1.766 2.812 33.642 40.424 38.164 
Regija C in D 574 1.084 1.940 33.766 37.364 41.294 

Vir podatkov: Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja (JSSR), Javni sklad malega gospodarstva (JSMG), Ekološki razvojni sklad (ERS), Stanovanjski sklad. 
1 Podatki v nekaterih primerih vključujejo tudi nepovratna sredstva (v manjši meri), ki so dodeljena sočasno s krediti. 2 Pri obalno-kraški regiji so 

upoštevani dodeljeni krediti gospodinjstvom za notranjsko-kraško, goriško in obalno-kraško regijo.3 Popis leta 2002. 
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Z vključitvijo pregleda sredstev skladov smo 
skušali oblikovati celovit pregled 
razpoložljivih finančnih virov, oziroma 
njihove potenciala, kar bo posebej 
pomembno pri ocenjevanju zmogljivosti 
posameznih območij za oblikovanje in 
uresničevanje razvojnih projektov, podprtih 
tudi s strani evropskih strukturnih in 
kohezijskega sklada. Se neuresničena naloga 

za prihodnja tovrstna poročila pa je pregled 
danih garancij, pregled kapitalskih vložkov 
države, pregled odstopljenega premoženja 
države občinam, odpisani in neplačani davki 
in prispevki itd. Slednje zahteva nekaj več 
časa ter analitično-raziskovalni pristop, še 
posebej, ko želimo ovrednotiti zbrane 
informacije na ravni posameznih statističnih 
regij. 
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5. TEZE ZA DOPOLNITEV ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UKREPI REGIONALNE POLITIKE 

5.1. Teze za dopolnitev Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja 

Na podlagi Poročila o regionalnem razvoju 
2003 bodo predlagane spremembe Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
ki bodo v prehodnem obdobju do 
ustanovitve pokrajin omogočile prehod 
sedanjih 12 statističnih regij v razvojne 
regije. 

Vzpostavljeni bodo regionalni razvojni 
sveti, sestavljeni iz predstavnikov lokalnih 
skupnosti, delodajalcev, delojemalcev in 
nevladnega sektorja, s pristojnostjo 
upravljanja regionalnih razvojnih 
programov. 

Zagotovljena bo učinkovita strokovna 
podpora regionalnim razvojnim svetom z 
nadgradnjo sedanje mreže regionalnih 
razvojnih agencij (RRA). Lahko bodo še 
naprej ustvarjale del dohodkov na trgu. 
Ohranjen bo njihov zasebni interes, ki 
ohranja RRA v »poslovni kondiciji« in 
preprečuje njihovo birokratizacijo (d.o.o. z 
neprofitnim statusom kot priporočena 
pravna oblika RRA). Za storitve, ki so v 
javnem interesu, bodo RRA podeljene 
koncesije. Del koncesijske storitve bo 
pokrila država, del pa občine v regiji in sicer 
skladno z ravnijo razvitosti regije. 

Odpravljen bo problem podvajanja 
aktivnosti in nepovezanega delovanja 
različnih ministrstev in njihov javnih mrež v 
regijah. Ustanovljene bodo regionalne 
razvojne skupine, kot stalni projektni timi, ki 
skrbijo za izvajanje regionalnega razvojnega 
programa. Člani bodo predstavniki izpostav 
ministrstev in javnih institucij, ki delujejo na 
regionalni ravni. Odgovorne bodo tako 
regionalnemu razvojnemu svetu kot tudi 

ministrstvom, katerih predstavniki jih bodo 
sestavljali. 

Izdelana analiza ob ponovnem izračunu 
občin s posebnimi razvojnimi problemi 
kaže, da je ugotavljanje razvitosti na ravni 
občin s strokovnega vidika vprašljivo. 
Namesto občin se za izvajanje regionalne 
politike v bodoče predlaga uporaba širših 
območij medobčinskega sodelovanja (24 
teritorialnih enot). 

Uveljavljeno bo obvezno določanje 
regionalno specifičnih ciljev horizontalnih 
politik, ki razpolagajo s posrednimi 
regionalnimi spodbudami. Cilj za leto 2004 
je, da bi za regionalno specifične cilje 
ministrstva namenila najmanj 20% 
posrednih regionalnih spodbud. 

i 

Oblikovan bo Svet za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, ki bo prevzel vse 
dosedanje naloge vladnega Sveta za 
strukturno politiko in Sveta za trajnostni 
razvoj, s čemer bo okrepljena usklajevalna 
vloga. 

V Javnem skladu RS za regionalni razvoj bo 
vzpostavljena tehnična enota v podporo 
razvoju projektnega financiranja, ki bo 
omogočila večjo pritegnitev zasebnega 
kapitala za razvojne projekte regij. 

5.2. Ukrepi regionalne politike 

Z oblikovanjem nove vladne Službe za 
strukturno politiko in regionalni razvoj 
dobiva projekt spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja v Sloveniji novo 
kvaliteto in dodaten zagon. Programska faza 
(priprava državnega razvojnega programa, 
Enotnega programskega dokumenta 2004- 
2006 in 12 regionalnih razvojnih 
programov) se letos zaključuje. Osrednja 
naloga regionalne politike tako postaja 
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priprava razvojnih projektov za uresničitev 
regionalnih razvojnih prioritet. Potrebno bo 
povezati domače in evropske javnofinančne 
vire ter pritegniti zasebna sredstva k 
financiranju prioritetnih regionalnih 
projektov. 

Že izvedena reorganizacija na področju 
regionalnega razvoja, kot del reforme 
državne uprave, izloča strokovne in 
izvajalske naloge (razdeljevanje sredstev 
preko javnih razpisov) v Javno agencijo RS 
za regionalni razvoj in Javni sklad za 
regionalni razvoj kot specializirani izvajalski 
instituciji, na vladni Službi za strukturno 
politiko in regionalni razvoj pa ohranja 
regionalno politiko (usmeijanje neposrednih 
regionalnih spodbud in koordinacijo 
ministrstev pri usmerjanju posrednih 
regionalnih spodbud). 

Naloge na področju institucionalne 
izgradnje: 

Priprava Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (vložitev v Parlament v 
septembru, sprejem zakona do konca leta). 
Oblikovanje Sveta za strukturno politiko in 
trajnostni razvoj, ki bo prevzel dosedanje 
naloge Sveta za strukturno politiko in Sveta 
za trajnostni razvoj, s čemer bo okrepljena 
usklajevalna vloga (do konca leta). 
Strokovna krepitev Javne agencije za 
regionalni razvoj za vodenje razvojnih 
procesov (projektni management in 
izgradnja osrednjega nadzornega 
informacijskega sistema ISARR). 
Institucionalna povezava ARR, 
Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo 
(PCMG) in Agencije RS za gospodarsko 
promocijo in tuje investicije. 
Strokovna krepitev Javnega sklada za 
regionalni razvoj z vzpostavitvijo tehnične 
enote v podporo razvoju projektnega 
financiranja, kar bo omogočilo večjo 
pritegnitev zasebnega kapitala za razvojne 
projekte regij (do konca leta) in proučitev 
možnosti ter postopno institucionalno 
povezovanje javnih skladov, ki s svojimi 
spodbudami pomembno vplivajo na 
regionalni razvoj. 
Institucionalna povezava Javnega sklada 
RS za regionalni razvoj, Javnega sklada 

RS za razvoj malega gospodarstva in 
Ekološko razvojnega sklada, javnega 
sklada. 
Koordinacija in usklajevanje regijskih in 
horizontalnih sektorskih razvojnih prioritet 
za povečanje sinergije ukrepov z 
vzpostavitvijo tesnega strokovnega 
sodelovanja ključnih nacionalnih izvajalskih 
institucij, ki pomembno vplivajo na 
regionalni razvoj (Javna agencija za 
regionalni razvoj, Agencija za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, Pospeševalni center za 
malo gospodarstvo, Zavod za zaposlovanje 
RS, Javni sklad za regionalni razvoj, Javni 
sklad za malo gospodarstvo, Ekološki 
sklad). 
Pravočasna priprava javnih razpisov in 
posledično izbora upravičencev regionalnih 
spodbud. 

Neposredne regionalne spodbude: 
Sofinanciranje stroškov priprave izvedbenih 
projektov RRP. 
Programsko sofinanciranje prioritet regij, ki 
imajo poseben pomen za razvoj regij vendar 
ne bodo deležne podpore v okviru 
horizontalnih politik drugih resoijev. Pri 
dodeljevanju sredstev bo upoštevana 
dosežena raven razvoja oziroma nov 
izračun indeksa razvojne ogroženosti regij iz 
tega poročila. 
Izvajanje razvojnih programov po posebnih 
zakonih (Zasavje, Posočje). 
Čezmejno gospodarsko povezovanje z 
izvajanjem pobude skupnosti Interreg. 
Sofinanciranje posebnih razvojnih projektov 
ob meji povezanih z odpravljanjem 
negativnih posledic vzpostavitve 
Schengenske meje. 
Priprava in izvedba projektov prenosa 
državnega premoženja na lokalne skupnosti 
za razvojne namene. 
Priprava medresorskih projektov 
zagotavljanja vodooskrbe, odvodnje in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda v 
Pomurju, Beli krajini in Spodnjem Podravju 
ter proučitev možnosti zagotavljanja 
namenskih finančnih izravnav finančno 
šibkim občinam za razvoj lokalnih cest. 

Izvedba regionalnih razvojnih programov bo 
podprta s posebne proračunske postavke 
Službe vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj pri čemer bo upoštevano 
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načelo partnerstva. Financirani bodo le 
projekti, ki bodo potrjeni na programskih 
odborih regij kot regionalne prioritete. 
Regionalni razvojni program Zasavske 
regije bo podprt s proračunske postavke na 
osnovi zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje 
Hrastnik, Razvojni program Posočja »SOČA 
2006« pa na osnovi zakona o popotresni 
obnovi. Za izvedbo programa neposrednih 
regionalnih spodbud bodo s posredovanjem 
Javnega sklada za regionalni razvoj 
pridobljeni tudi ugodni krediti Evropske 
investicijske banke in Banke Sveta Evrope. 

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so 
opredeljena kot prednostna območja 
regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj 
razvita območja v Sloveniji in večinoma 
majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti 
(29 občin, 7 regij). Ob južni meji se 
predvideva tudi koncentracija bodočih 
gospodarskih problemov in velika potreba 
po novih delovnih mestih zaradi 
prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne 
in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektoiju, 
preoblikovanja prostocarinskih prodajaln ob 
vstopu Slovenije v EU itd. Regionalna 
politika bo na tem ciljnem območju 
izkoristila možnosti, ki jih daje Sporazum o 
obmejnem sodelovanju s Hrvaško in podprla 
vlaganja v čezmejne turistične cone, ki jih 
je potrebno vzpostaviti do vstopa Slovenije 
v EU. Izkoristila bo tudi gradnjo novih 
mejnih prehodov za sočasno gradnjo 
obmejnih gospodarskih con ter komunalno 
oskrbo prebivalstva in gospodarstva v 
neposredni bližini mejnih kontrolnih točk. 

Pomoč regionalnim razvojnim agencijam bo 
obsegala sofinanciranje dela njihovih nalog, 
ki so v javnem interesu. Sofinanciranje bo 
izvedeno po načelu višjega deleža v regijah, 
ki zaostajajo v razvoju. Priprava in izvedba 
čezmejnih projektov gospodarskega 
sodelovanja z slovensko manjšinami bo 
potekala v okviru Phare-čezmejno 
sodelovanje. Javni sklada za regionalni 
razvoj bo financiral projekte 
prestrukturiranja kmetij in razvoja 
podjetništva na podeželju na območjih kjer 

bivata avtohtoni narodni skupnosti. Iz 
sredstev javnega sklada bo z ugodnimi 
krediti podprto tudi prestrukturiranje 
živilsko predelovalne industrije in zadrug, s 
kombinacijo ugodnih kreditov in 
nepovratnih sredstev pa tudi podjetniški 
projekti na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi ob državni meji. 

Pospešen bo projekt razvojnega aktiviranja 
nepotrebnega državnega premoženja, še 
posebej že začeti postopki v pristojnosti 
Ministrstva za obrambo in Ministrstva za 
gospodarstvo. Regionalna politika bo 
aktivna tudi pri posredovanju prenosov 
kmetijskih zemljišč. 

Regionalni razvoj je opredeljen kot 
horizontalna proračunska prioriteta. Ti 
programi imajo prednost pri dostopu do 
donacij EU v okviru pristopnega programa 
Phare, Sapard in Ispa ter pri uvrščanju v 
Enotni programski dokument 2004-2006 
(EPD). EPD bo tudi pomemben instrument 
usklajevanja posrednih regionalnih spodbud 
različnih ministrstev. Skozi njegovo 
usklajevanje naj bi zagotovili, da bodo 
evropske nepovratna in kreditna sredstva 
sredstva, skupaj z zahtevanim domačim 
sofinanciranjem in vključenimi zasebnimi 
viri, podprla prioritetne regionalne razvojne 
projekte. Ti bodo morali biti kvalitetno 
pripravljeni zato bo prav pripravi projektov 
v manj razvitih regijah namenjen ustrezno 
velik del neposrednih regionalnih spodbud. 

Regionalna politika si bo prizadevala 
povečati obseg posrednih regionalnih 
spodbud v najmanj razvitih regijah in doseči 
večjo učinkovitost porabe dodeljenih 
sredstev. Te cilje bo regionalna politika 
dosegala z okrepljenim medresorskim 
usklajevanjem, tehnično in finančno 
pomočjo pri pripravi projektov ter 
izvajanjem EPD po pravilih strukturnih 
skladov EU. Ministrstva bodo opredelila 
regionalno specifične cilje tako, da naj bi 
bilo že v letu 2004 najmanj 20% posrednih 
regionalnih spodbud namenjenih 
sofinanciranju prioritetnih regionalnih 
projektov. 
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Regionalne spodbude bodo pokrivale širok 
spekter prioritet iz regionalnih razvojnih 
programov. Regionalna politika pa si bo še 
posebej prizadevala zagotoviti sredstva za 
izgradnjo gospodarskih con, pri čemer bo 
uveljavljen koncept mrežnih con s skupnim 
upravljanjem in njihovo vsebinsko 
nadgradnjo v smislu podjetniških 
inkubatorjev, tehnoloških parkov, 
tehnoloških centrov in večnamenskih 
centrov učenja itd. V regijah, ki najbolj 
zaostajajo v razvoju bo okrepljena uporaba 
instrumenta sofinanciranja začetnih 
investicij in novih delovnih mest. S tem 
bodo regionalne državne pomoči (v 
kontekstu Zakona o nadzoru državnih 
pomoči) pridobile na pomenu. 

Tovrstne spodbude bi bile še posebej 
potrebne v vzhodni Sloveniji in ob celotni 
meji z Republiko Hrvaško zato je šibka 
uporaba tega instrumenta eden od ključnih 
razlogov za razvojno zaostajanje navedenih 
območij. Problem je še toliko bolj pereč, ker 
v navedenih območjih ne gre le za 
nakopičeni razvojni zaostanek ampak tudi za 
nujno potrebo po prestrukturiranju 
tamkajšnjih industrij (tekstilne, usnjarske, 
papirne) in kmetijstva. Odsotnost uporabe 
instrumenta regionalnih državnih pomoči je 
tudi eden od pomembnih razlogov za 
relativno slabše rezultate politike 
privabljanja tujih investicij v Slovenijo od 
potencialno možnih. Sredstva, ki jih 
Ministrstvo za gospodarstvo namenja za ta 

namen ne zadoščajo potrebam. Efektivna 
stopnja sofinanciranja začetnih investicij v 
Sloveniji ne dosega niti 10% medtem, koje 
maksimalna možna stopnja za mala in 
srednja podjetja 55%. 

Okrepljena bo pomoč razvoju malih in 
srednje velikih podjetij (vavčerski sistem 
svetovanja, internacionalizacija, podpora 
projektom lokalnih podjetniških pobud, 
promocija dobrih praks,...) in olajšan njihov 
dostop do finančnih virov (razvoj 
garancijskih shem). Podprti bodo programi 
povezovanja podjetij v grozde in tehnološke 
mreže. Na področju razvoja človeških virov 
bo podprto izobraževanje brezposelnih, 
aktivnosti za zaposlovanje mladih 
brezposelnih z izobrazbo, socialno 
vključevanje izključenih skupin in še 
posebej vseživljenjsko učenje in 
ustvarjalnost. Podprt bo program razvoja 
regijskih štipendijskih shem ter 
usposabljanje vodstvenih in drugih kadrov 
na vseh ravneh. Na področju razvoja 
podeželja bodo imele prednost naložbe v 
kmetijska gospodarstva v povezavi s 
spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah ter programi trženja kakovostnih 
kmetijskih proizvodov. Prioriteta bo tudi 
razvoj turističnih destinacij vključno z 
vlaganji v turistično infrastrukturo, 
spodbujanjem promocije in trženja ter 
vključevanjem naravnih vrednot in kulturne 
dediščine v turistično ponudbo. 
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Priloga 1 

PREGLED AKTIVNOSTI REGIONALNE POLITIKE NA 

ZAKONODAJNEM PODROČJU 

poročevalec, št. 78 96 4. oktober2003 



Sistemski okvir za izvajanje regionalne 
politike predstavljajo: 

• Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 60/99, 56/03), 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o popotresni obnovi objektov 
in spodbujanju razvoja v Posočju 
(Uradni list RS, št. 57/01), 

• Zakon o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju regije 
(Uradni list RS, št. 61/00, 03), 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uporabi sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 67/01) in 

• Zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ki opravljajo turistično 
dejavnost in katerih nepremičnine se 
nahajajo na območju Triglavskega 
narodnega parka (Uradni list RS, št. 
24/96). 

S sprejemom Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 60/99) je bil vzpostavljen 
sistemski okvir nove regionalne politike. V 
letu 2000 je bilo sprejetih prvih šest 
podzakonskih predpisov (Uradni list RS, št. 
52/00 in 59/00). Sklep o ustanovitvi, sestavi, 
organizaciji in nalogah sveta za strukturno 
politiko je sprejela Vlada Republike 
Slovenije in z njim ustanovila poseben 
usklajevalni organ z namenom izboljšanja 
medsebojnega sodelovanja ministrstev pri 
financiranju razvojnih projektov. Ostali 
štirje podzakonski predpisi se nanašajo na 
spodbujanje regionalnih partnerstev in 
regionalnega povezovanja občin. Določajo 
pripravo regionalnih razvojnih programov in 
ustanovitev oziroma delovanje regionalnih 
razvojnih agencij. 

V letu 2001 je potekalo dopolnjevanje 
podzakonskih predpisov, kjer je to bilo 
potrebno zaradi učinkovitejšega izvajanja 

zakona in prilagajanja instrumentarija 
regionalne politike pravilom dodeljevanja 
državnih pomoči. S Pravilnikom o 
spremembi pravilnika o sestavi, organizaciji 
in nalogah Agencija Republike Slovenije za 
regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01) se je 
vsebina dela Agencije razdelila na izvajanje 
programov ministrstva za spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja in strokovno 
analitične ter usklajevalne naloge pri 
izvajanju strukturne in kohezijske politike 
EU. Na tej osnovi je bila izdelana nova 
sistemizacija Agencije in pospešeno njeno 
usposabljanje za uporabo sredstev Evropske 
unije. Agencija se delovno povezuje z 
regionalnimi razvojnimi agencijami, ki so se 
oblikovale na ravni 12. slovenskih 
statističnih regij, spodbuja njihovo delovanje 
in pripravo razvojnih programov ter pomaga 
pri pripravi projektov, zagotavlja 
informacije o celotni ponudbi razvojnih 
spodbud in pomoč pri pridobivanju 
potrebnega lokalnega, državnega in 
evropskega sofinanciranja. 

Spremenjena organizacijska struktura 
delovanja ministrstev je pogojevala 
spremembo sestave Sveta za strukturno 
politiko, kot usklajevalnega organa Vlade 
RS za področje regionalne politike in 
strukturnih skladov. Vlada Republike 
Slovenije je sprejela Sklep o spremembi in 
dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, sestavi, 
organizaciji in nalogah sveta za strukturno 
politiko dne 22. februarja 2001. Okrepila se 
je vloga sveta pri obravnavi in usklajevanju 
regionalnih razvojnih programov, še posebej 
pri zagotavljanju in medresorskem 
usklajevanju ustreznega sofinanciranja 
programov. V svetu se oblikujejo tudi 
usklajena stališča Vlade RS do vprašanj, ki 
zadevajo vključevanje Slovenije v 
strukturno politiko EU. 

S Pravilnikom o spremembi pravilnika o 
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog 
regionalne razvojne agencije (Ur. 1. RS, št. 
44/01) so se spremenili pogoji, pod katerimi 
lahko razvojna agencija deluje kot 
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pogodbena povezava dveh ali več razvojnih 
organizacij. To je možno le v večjih 
statističnih regijah, ki so sestavljene iz 
teritorialno in funkcionalno zaokroženih 
regij. V dokumentu so opredeljene tudi nove 
naloge agencij, ki zagotavljajo dostop do 
finančnih virov za podjetnike, razvoj 
regionalne podjetniške infrastrukture, 
oblikovanje različnih regijskih skladov in 
pripravo programov čezmejnega 
sodelovanja ter drugih nalog po pooblastilu 
občin. 

Navodilo o spremembi navodila o minimalni 
obvezni vsebini in metodologiji priprave ter 
načinu spremljanja in vrednotenja 
regionalnega razvojnega programa je bilo 
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44/01. 
Kasnejša sprememba navodila je bila 
potrebna zaradi učinkovitejšega izvajanja 
regionalne politike. V večjih statističnih 
regijah se zdaj lahko v strateškem delu 
regionalnega razvojnega programa 
upoštevajo in posebej izkažejo tudi 
posebnosti in skupen razvojni interes 
teritorialno in funkcionalno zaključenih regij 
in sicer z izraženo splošno prepoznavno 
geografsko in kulturno identiteto ter 
podobnimi razvojnimi problemi. Sklep o 
pripravi regionalnega razvojnega programa z 
zadolžitvami vključenih institucij sprejme 
organ upravljanja regionalne razvojne 
agencije in ga objavi v javnih občilih. 
Regionalna razvojna agencija ustanovi 
programski odbor, ki je odgovoren za 
vsebinsko usmeijanje programa in ga 
sestavljajo predstavniki regionalne razvojne 
agencije, reprezentativni predstavniki 
delodajalcev in delojemalcev, predstavniki 
ministrstev in ostali zainteresirani za 
pripravo programa. Poziv za sodelovanje v 
programskem odboru se javno objavi 
sočasno z objavo sklepa o pripravi 
regionalnega razvojnega programa. 
Regionalni razvojni program je temeljni 
programski dokument na regionalni ravni, ki 
vsebuje razvojne prednosti regije in 
finančno ovrednotene programe in ukrepe v 
regiji. Sestavljen je iz strateškega in 
izvedbenega dela in je osnova za 

pridobivanje državnih sredstev za razvojne 
projekte. 

V Navodilu o prednostnih območjih 
dodeljevanja spodbud, pomembnih za 
skladni regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 
44/01) se občine in statistične regije, glede 
na stopnjo prednosti pri dodeljevanju 
spodbud pomembnih za skladni razvoj, 
razvrščajo v skupine regij oz. občin 
A,B,C,D. Na ta način je bila omogočena 
vgraditev ciljev spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja v razpisne kriterije 
različnih ministrstev. 

Uredba o spremembi uredbe o podrobnejših 
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud 
pomembnih za regionalni razvoj (Ur.l. RS, 
št. 60/01) določa, da je pogoj za 
pridobivanje sredstev državnega proračuna 
in sredstev EU regionalni razvojni program. 
Spodbude sestavljajo nepovratna in povratna 
sredstva ministrstev in državnih skladov. 
Usklajujejo in načrtujejo se v okviru 
državnega razvojnega programa Republike 
Slovenije in v postopku priprave državnega 
proračuna. S to uredbo so vsa ministrstva 
zavezana, da v svojih razpisih upoštevajo 
regionalne kriterije. Cilj spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja se pri 
dodeljevanju spodbud upošteva tako, da se 
na 'podlagi seznamov skupin statističnih 
regij ali občin (liste A, B, C in D) projektom 
iz prednostnih območij zagotovi določena 
stopnja prioritete pri izboru. 

Za izvedbo Zakona o nadzoru državnih 
pomoči so ministrstva izdala pravilnike, ki 
po posameznih shemah podrobneje določajo 
pogoje in merila za dodeljevanje državnih 
pomoči. Med shemami je tudi regionalna 
shema državnih pomoči. Sestoji iz 
Pravilnika o regionalni karti in Pravilnika o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. 
Cilj te sheme je spodbujanje hitrejšega 
razvoja območij, ki zaostajajo v razvoju. 
Nanaša se na spodbude, ki se dajejo 
podjetjem v obliki sofinanciranja začetnih 
investicij in z njimi povezanih delovnih mest 
ter pod določenimi pogoji tudi stroškov 
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tekočega poslovanja podjetij. Dodeljujejo se 
lahko le na območjih in v višini, opredeljeni 
v regionalni karti. V letu 2001 sta bila 
sprejeta Pravilnik o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter regionalnih razvojnih 
spodbud lokalnim skupnostim in 
regionalnim razvojnim agencijam (Ur.l. RS, 
št. 62/01) in njegove dopolnitve (Ur.l. RS, 
št. 76/01). Prvi predstavlja pravno podlago 
za dodeljevanje regionalnih državnih 
pomoči v Sloveniji in določa cilje, namene 
in pogoje za dodeljevanje regionalnih 
državnih pomoči. Njegova dopolnitev 
opredeljuje poseben postopek brezplačnega 
prenosa premičnin in nepremičnin v lasti 
države v last ali upravljanje lokalnim 
skupnostim z namenom vlaganja tega 
premoženja v regionalne razvojne projekte. 
S tem je bil tudi v praksi aktiviran eden od 
ključnih instrumentov Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. Pravilnik o 
regionalni karti za izvajanje politike 
regionalnih državnih pomoči v Republiki 
Sloveniji (Ur.l. RS, št. 58/01) določa 
upravičenost posameznih območij v 
Sloveniji do regionalnih državnih pomoči in 
najvišje dovoljene stopnje regionalnih 
pomoči na upravičenih območjih. S 
sprejetjem regionalne karte je Slovenija 
izpolnila zavezo iz Evropskega sporazuma 
ter pogajalskega izhodišča za področje 6: 
Konkurenca in državne pomoči. V omejenih 
dokumentih seje Slovenija zavezala, da bo 
pravila dodeljevanja državnih pomoči 
uskladila s predpisi, standardi in načeli EU. 

Intenzivnem dogajanju na področju 
sprejemanja podzakonskih predpisov tekom 
let 2000 in 2001 je sledilo bolj umirjeno 
obdobje v katerem je potekalo zgolj 
dopolnjevanje podzakonskih predpisov, kjer 
se je to izkazalo za potrebno. V letu 2002 je 
bil sprejet Pravilnik o spremembi pravilnika 
o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije 
RS za regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 63/02) 
in Pravilnik o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter regionalnih razvojnih 
spodbud samoupravnim lokalnim 
skupnostim in regionalnim razvojnim 
agencijam (Ur.l. RS, št. 108/02). 

Spremembe prvega predpisa so omogočile 
sprejem nove sistemizacije Agencije, ki je 
bila potrebna zaradi širitve njenih nalog na 
področju vključevanja Slovenije v sistem 
strukturnih instrumentov EU. Drugi akt je 
omogočil prehod na programski način 
financiranja regionalnih razvojnih 
programov v letu 2003 v regijah A in B, ki 
najbolj zaostajajo v razvoju. Skladno s tem 
predpisom pripravi letni program 
sofinanciranja regionalnega razvojnega 
programa Agencija RS za regionalni razvoj 
(v nadaljnjem besedilu: ARR) v 
sodelovanju z regionalnimi razvojnimi 
agencijami regij (v nadaljnjem besedilu: 
RRA). Obseg sredstev, ki se namenjajo za 
izvedbo programa, se dokončno določi v 
okviru državnega proračuna, razmerje med 
posameznimi regijami, ki so prejemnice 
spodbud, pa izračuna po formuli, ki 
upošteva velikost regije in indeks razvojne 
ogroženosti regije. Na tej podlagi ARR 
pristopi k pripravi predloga letnega 
programa skladno z roki za pripravo 
državnega proračuna. ARR oceni indikativni 
obseg razvojnih spodbud po posameznih 
regijah prejemnicah in ga sporoči RRA. Le- 
te preko organov odločanja v regiji 
(programski odbor regije) predložijo ARR 
seznam prioritetnih regionalnih projektov za 
sofinanciranje v skupni višini sporočenega 
letnega indikativnega zneska. Usklajevanje 
programa z RRA in ministrstvi na katerih 
delovno področje se nanašajo predloženi 
projekti izvede ARR ter pri tem upošteva 
državni razvojni program Republike 
Slovenije in prevzete mednarodne 
obveznosti. O uvrstitvi neusklajenih 
projektov v program odloča vladni Svet za 
strukturno politiko. Program potrdi Vlada 
Republike Slovenije. 

V letu 2003 sta bila sprejeta dva 
podzakonska predpisa. S Pravilnikom o 
spremembi pravilnika o organizaciji in 
pogojih za opravljanje nalog regionalne 
agencije (Uradni list RS, št. 59/03) se je 
dodatno razširil obseg nalog RRA, ki jih 
lahko opravlja po pooblastilu programskega 
odbora regije (prej občin) in določila njihova 
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obveznost usklajevanja razvojnih institucij, 
ki delujejo na lokalni ravni ter enot državnih 
in občinskih javnih institucij. S spremembo 
Pravilnika o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter regionalnih razvojnih 
spodbud samoupravnim lokalnim 
skupnostim in regionalnim razvojnim 
agencijam Uradni list RS, št. 59/03) se je 
razširil obseg regionalnih razvojnih 
spodbud, ki se dodeljujejo na programski 
način. Zdaj ne gre več le za spodbude 
občinam ampak za cel spekter spodbud, ki 
sodijo v področje horizontalnih politik z 
močnim vplivom na regionalni razvoj 
(posredne regionalne spodbude). Določen je 
bil zgornji možni obseg neposrednih 
regionalnih spodbud bolj razvitim regijam C 
in D (največ 15% razpoložljivih sredstev). 
Dopolnjen je bil tudi člen, ki ureja 
brezplačen prenos' nepotrebnega državnega 
premoženja občinam v primerih, ko je le- 
tega mogoče uporabiti za razvojne namene. 

Državni zbor Republike Slovenije je 19. 
decembra 2002 imenoval ministrico brez 
resorja za področje regionalni razvoja. Vlada 
Republike Slovenije je 24. decembra 2002 
sprejela Sklep o ustanovitvi, nalogah in 
organizaciji Službe Vlade Republike 
Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj (v nadaljnjem besedilu: služba) ter 
ministrici brez resorja poverila vodenje 
navedene službe. S tem je bil narejen nov 
korak pri razvoju regionalizma v Sloveniji. 
Služba je bila vzpostavljena z združevanjem 
zaposlenih s Področja regionalnega razvoja 
v Ministrstvu za gospodarstvo in Sektoija za 
tujo pomoč v Službi Vlade za evropske 
zadeve. Nekaj delovnih mest je bilo 
prenesenih tudi iz ARR in iz Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj. Služba 
ima okoli 30 zaposlenih in in že takoj od 
ustanovitve dalje polno deluje. Imenovanje 
ministrice in koncentracija služb s področja 
regionalnega razvoja v njeni neposredni 
pristojnosti odraža namero Vlade, da posveti 
razvojnim vprašanjem več pozornosti. Z 
ustanovitvijo službe ni prišlo do novega 
zaposlovanja, se pa z njenim delovanjem 

pričakuje večja učinkovitost razvojnih 
institucij na državni ravni. Ustanovitvi 
službe so z nekaj mesečnim zamikom sledile 
zakonske spremembe, ki so bile potrebne za 
učinkovito delovanje novih struktur. S 
spremembami in dopolnitvami zakona o 
državni upravi (Uradni list RS št. 56/03) je 
pristojnost za področje regionalnega razvoja 
prešla iz Ministrstva za gospodarstvo na 
službo, s spremembami in dopolnitvami 
zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 
56/03) pa je bila ukinjena ARR kot organ v 
sestavi Ministrstva za gospodarstvo in 
ustanovljena Javna agencija RS za 
regionalni razvoj. Izločitev ARR iz ožjega 
okvira državne uprave je na liniji splošnih 
sprememb v državnem ustroju. Poleg tega 
pa bo omogočila, da bodo njene storitve 
lahko uporabljala vsa ministrstva. Gre za 
enega od načinov doseganja koncentracije 
razvojnih spodbud različnih resoijev. ARR 
bo začela delovati po zakonu o javnih 
agencijah s 1.7.2003. Imela bo direktorja in 
devetčlanski svet javne agencije v katerem 
bodo zastopani predstavniki ministrstev, ki 
dodelijo največ regionalnih spodbud 
(gospodarstvo, delo, kmetijstvo, finance, 
služba), dva predstavnika regionalnih 
interesov, ki ju imenuje Združenje 
regionalnih razvojnih agencij, predstavnik 
Gospodarske zbornice Slovenije in pa 
predstavnik Obrtne zbornice Slovenije. Na 
ta način bo ARR bližje interesom regij in bo 
lažje uresničevala svojo zakonsko vlogo 
povezovalca regionalnih in državnih 
razvojnih interesov. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij 
predstavlja novo sistemsko rešitev za 
spodbujanje gospodarske osnove avtohtonih 
narodnih skupnosti. Spodbude se zdaj 
dodeljujejo gospodarskim subjektom, ki 
investirajo na ozemlju, kjer bivata 
madžarska in italijanska narodna skupnost in 
ne več pripadnikom le-teh. Sprememba 
zakona v letu 2001 je zagotovila stalen vir 
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financiranja (anuitete od danih posojil za 
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni 
narodni skupnosti v obdobju 1996-2000). 
Poleg povratnih sredstev (posojil) se zdaj 
lahko dodeljujejo tudi nepovratna sredstva 
(subvencije), kar prej ni bilo možno. 
Sredstva zbira in upravlja Javni sklad za 
regionalni razvoj (prej Ministrstvo za 
gospodarstvo), kar bo povečalo učinkovitost 
pri dodeljevanju kreditov in razreševanju 
tekoče problematike na tem področju. Na 
osnovi sprememb zakona je tekom leta 2002 
potekalo prilagajanje pravnih aktov Javnega 
sklada RS za regionalni razvoj Uprava 
sklada je imenovala komisijo v kateri so 
uradni predstavniki manjšin in strokovnih 
institucij, ki delujejo na območjih kjer 
manjšini živita. 

Komisija za nadzor državnih pomoči je dne 
22.4.2002 potrdila podaljšanje in dopolnitev 
Regionalne sheme državnih pomoči. 
Podaljšanje velja do 31.12.2004, tj. za 
obdobje, za katero je sprejeta regionalna 
karta. Na seji komisije, dne 11.6.2002, je 
bila potrjena »Kreditna shema za 
financiranje investicij v mikro in majhnih 
podjetjih ter pri podjetnikih posameznikih«. 
Gre za projekt Phare, ki se izvaja od leta 
1998. Izvajalec projekta je Javni sklad RS za 
regionalni razvoj. Shema je bila potijena do 
konca leta 2008. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni 
list RS, št. 57/01) je bil osnova za pripravo 
»Program spodbujanja razvoja v Posočju 
2002 - 2006 (Soča 2006)«, ki je bil sprejet 
na Vladi RS dne 22.04.2002. Program 
sestavljajo tri skupine ukrepov, znotraj 
katerih se bodo izvajali oz. uporabljali 
različni instrumenti državnih pomoči po 
različnih shemah pomoči - mala in srednje 
velika podjetja, regionalna shema, 
usposabljanje, izobraževanje. Shema je 
potrjena in velja do 31.12.2006. Program 
individualne pomoči ATC Kanin Bovec je 
bil posebej potrjen s strani Komisije za 
nadzor nad državnimi pomočmi. 

Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi 
je na seji 11.06.2002 potrdila tudi shemo 
»Program prestrukturiranja Zasavske regije« 
(štiriletni program) na osnovi Zakona o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje- 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije. Shema je potrjena in velja do 
31.12.2004, z določilom, da mora 
Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi 
priglašene sheme priglašati letne izvedbene 
programe. Podobno kot pri Programu 
spodbujanja razvoja v Posočju je tudi 
»zasavski program« sestavljen iz treh 
sklopov ukrepov, ki se izvajajo z uporabo 
različnih instrumentov pomoči in različnih 
shem pomoči - mala in srednje velika 
podjetja, regionalni cilji, usposabljanje ter 
raziskave in razvoj. 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 
42/03) se je podaljšalo obdobje izvajanja 
programa prestrukturiranja regije za dve leti 
(do 2006), temu sorazmerno pa so se znižali 
zneski po posameznih letih obdobja. 
Sprememba je imela ugoden vpliv na 
državni proračun, ker je obveznost 
razporejena na večje število let. Zaradi 
novoustanovljene občine Šmartno pri Litiji 
na območju bivše občine Litija je bil 
ustrezno dopolnjen del zakona, ki 
opredeljuje občine, na območju katerih se 
izvajajo ukrepi. 

Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka d.d., s sedežem v Trenti, je 
bil ustanovljen na podlagi 3. in 6. člena 
Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (z družbenim kapitalom), ki 
opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju 
Triglavskega narodnega parka (Uradni list 
RS štev. 24/96). Sklad za spodbujanje 
razvoja TNP d.d. je pričel z rednim 
delovanjem v letu 1999. Sklad je v letu 2000 
že prevzel del namenskega premoženja v 
obliki nepremičnin in delnic v podjetjih, ki 
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so se lastninila v skladu z 19.členom Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki 
opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju 
Triglavskega narodnega parka. 

V skladu s 57. členom zakona o Javnih 
skladih je bilo določeno, da se Sklad za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega 
parka preoblikuje v javni sklad, vendar to ni 
bilo mogoče. Začelo se je delo na 
spremembi zakonske osnove delovanja 
sklada. Nov zakon, ki bo urejal pravni status 
sklada je v medresorskem usklajevanju in bo 
predvidoma sprejet jeseni 2003. Cilj in 
namen zakona je ureditev pravnega statusa 
sklada in, kot posledica, izdaja delnic 
sklada. Sklad naj bi se preoblikoval v družbo 
za spodbujanje razvoja območja Julijskih 
alp, kot pravni naslednik sklada naj bi imela 
iste naloge kot jih je imel prej sklad, to je 
spodbujanje razvoja območja Triglavskega 
narodnega parka oziroma Julijskih Alp. Ker 
je vpliv Triglavskega narodnega parka 
precej širši kot je z zakonom določeno 
območje Triglavskega narodnega parka, naj 
bi nova družba razširilo svoje razvojno 
delovanje na celotno območje občin katerih 
ozemlje se nahaja v Triglavskem narodnem 
parku (občine: Bled, Bohinj, Bovec, 
Kobarid, Tolmin in Jesenice). 

Predlagane naloge družbe: 
- investicijske naložbe, usmerjene 

predvsem v obnovo in izboljšanje 
obstoječih turističnih kapacitet; 

- investicije v varovanje okolja in izvedba 
ekološko potrebnih naložb; 

- ustvarjanje oziroma v pridobivanje 
primernih in zadostnih finančnih 
sredstev potrebnih za financiranje 
naložbenih dejavnosti; 

- z investicijami zagotoviti delovna mesta 
za izobraženo delovno silo iz domačega 
okolja, ki bi zadostila višjim zahtevam 
poslovanja podjetij; 

- trženje naravnih danosti in ohranjenega 
kakovostnega okolja, h kateremu 
prispeva tudi Triglavski narodni park; 

- razvijanje gostinske in druge turistične 
ponudbe; 

- razvoj kakovostnega turizma, ki bo edini 
lahko omogočil podjetjem uspešnejše 
poslovanje, hkrati pa tudi ohranjal 
okolje. 

Vlada Republike Slovenije je dne 9.5.2002 
imenovala nov nadzorni svet Sklada za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega 
parka. Nadzorni svet se je seznanil s 
poročilom o delovanju sklada v prejšnjih 
letih in predložil poročilo Vladi RS v 
obravnavo in potrditev. Vlada RS je 
poročilo sprejela 17.4.2003. 
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ZNAČILNOSTI RAZVOJA PO POSAMEZNIH STATISTIČNIH 

REGIJAH 
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1. Gorenjska regija 

Z 2,137 km2 obsega Gorenjska regija 10.5% 
površine in 9.9% prebivalstva Slovenije. 
Gostota poselitve je v regiji podpovprečna 
(92 prebivalcev/km2), vendar so nekatera 
območja regije največja zgostitvena in 
urbanizirana območja Slovenije, na drugi 
strani pa so v regiji tudi obsežna gorska 
območja, ki so neposeljena. Starostna 
struktura prebivalstva po osnovnih starostnih 
skupinah je boljša kot v slovenskem 
povprečju pri prebivalcih v starosti do 14 let 
in podobna pri prebivalcih starih nad 65 let. 
Nekoliko manj pa je delovno aktivnega 
prebivalstva. Indeks staranja je za okoli 10% 
nižji od slovenskega povprečja, v šestih 
občinah pa ga presega (Kranjska Gora, 
Radovljica, Jezersko, Bohinj, Bled in 
Žirovnica). 

Povprečno število let šolanja prebivalstva, 
starega od 16 do 65 let, je po anketi leta 
1998 znašalo 10.6 let (slovensko povprečje 
10.5 let). Več kot polovica prebivalstva, 
starega od 16 do 65 let, je imela 
srednješolsko izobrazbo, 34.8% osnovno 
šolo ali 1-2-letno poklicno šolo, 14.7% pa 
jih je bilo z višjo ali visoko izobrazbo. 
Gorenjska regija izkazuje tudi nadpovprečno 
vključenost prebivalcev, starih od 20-24 let, 
v dodiplomski študij, medtem ko je po 
število študentov podiplomskega študija 
podpovprečna, vendar je le-to po letu 1991 
nadpovprečno poraslo. 

V letu 1999 je regija ustvarila dobrih 9% 
bruto dodane vrednosti Slovenije. Več kot 
polovico, vendar podpovprečni delež, so jo 
ustavile storitvene dejavosti, nadpovprečni 
delež oz. slabih 40% industrija, kmetijstvo le 
2.3%, podpovprečni delež pa še 
gradbeništvo (5.7%). V letu 2001 je v regiji 
poslovalo 9.3% gospodarskih družb 
Slovenije z 10% zaposlenih od vseh 
slovenskih gospodarskih družb. Industrija je 
po številu zaposlenih v gospodarskih 
družbah, najpomembnejši sektor v regiji. 
Gospodarstvo regije je delovno intenzivno s 

podpovprečno produktivnostjo. Plače na 
zaposlenega dosegajo 97.8% slovenskega 
povprečja. 

Po višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca je bila leta 1999 na četrtem mestu 
z 92% slovenskega povprečja. Po naši oceni 
je to okoli 63% povprečja EU. Ekonomska 
moč prebivalstva regije, upoštevaje osnovo 
za dohodnino na prebivalca, je v letu 2001 
rahlo presegala slovensko povprečje in bila 
obenem na 4. mestu med slovenskimi 
regijami. 

V prvem polletju 2002 je bila stopnja 
brezposelnosti podpovprečna (8.5%), 
stopnja zaposlenosti pa je s 56.6% rahlo 
presegala slovensko povprečje (55.9%). 
Manj kot polovica brezposelnih je bila 
dolgotrajno brezposelnih, kar je 
podpovprečno. Značilno za regijo je, da je 
delež žensk med brezposelnimi 
nadpovprečen in znaša skoraj 54% vseh 
brezposelnih. Že nekaj let ima Gorenjska 
med vsemi regijami tudi najvišji delež 
trajnih presežkov (dobra petina vseh 
brezposelnih), predvsem pa prednjači po 
brezposelnih, starejših od 40 let, ki jih je 
58.8%. Vendar se tudi ta kategorija 
brezposelnih z leti zmanjšuje. Taka struktura 
brezposelnih je posledica prestrukturiranja 
gorenjskega gospodarstva in zmanjševanja 
velike prezaposlenosti v preteklosti. 

2. Goriška regija 

Goriška regija je po velikosti večja 
slovenska regija (2,325 km2; 11.5% površine 
Slovenije), vendar je redko naseljena (52 
prebivalcev/km2). Tu živi le 6% slovenskega 
prebivalstva. Rast prebivalstva regije je bila 
v obdobju od leta 1981 do 2002 sicer 
pozitivna, vendar močno pod slovenskim 
povprečjem. V strukturi prebivalstva ima 
prav Goriška regija največji delež 
prebivalstva nad 64 let (16.4%). Indeks 
staranja je v Goriški regiji nadpovprečen in 
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je skoraj za 16.8% višji kot v slovenskem 
povprečju. 

Izobrazbena struktura prebivalstva od 16-65 
let glede na število let šolanja je bila po 
anketi v letu 1998 nekoliko nižja kot v 
povprečju v Sloveniji, prav tako sta bila 
podpovprečna deleža prebivalstva s srednjo 
šolo ter z višjo in visoko izobrazbo. 
Nekoliko boljšo izobrazbeno strukturo 
obetajo podatki o vključenosti prebivalstva v 
starostni skupini od 20-24 let v dodiplomski 
študij, ki kažejo nadpovprečne vrednosti za 
Goriško regijo. V obdobju od leta 1991 do 
1999 je bila namreč Goriška regija ena tistih, 
kjer je vključenost prebivalstva v 
dodiplomski študij rasla hitreje kot v 
povprečju Slovenije. 

V letu 1999 je ustvarila 6.2% celotne bruto 
dodane vrednosti v Sloveniji, od tega dobro 
tretjino v industriji, 55.2% v storitvah, 4.0% 
v kmetijstvu in 7.2% v gradbeništvu. V letu 
2001 je v regiji poslovalo 5.4% slovenskih 
gospodarskih družb, ki so zaposlovale 6% 
delavcev. Industrija je eden pomembnejših 
sektorjev v regiji, ki zaposluje dobrih 55% 
vseh zaposlenih v gospodarskih družbah, 
druge najpomembnejše so storitvene 
dejavnosti, ki so zaposlovale dobrih 30% 
zaposelnih v gospodarskih družbah. Za 
Goriško regijo je že nekaj let značilna 
najnižja registrirana stopnja brezposelnosti. 
V prvem polletju 2002 sicer nekoliko 
porasla in je znašala 6.2%, kar pa še vedno 
skoraj za polovico manj kot v slovenskem 
povprečju. Stopnja zaposlenosti je s 58.1% 
nadpovprečna in narašča. Delež dolgotrajno 
brezposelnih seje glede na leto 2001 precej 
zmanjšal (s 55.5% na 48.5%) in je tudi pod 
slovenskim povprečjem. Skoraj 52% vseh 
brezposelnih so ženske. Goriška regija je po 
deležu brezposelnih z višjo in visoko 
izobrazbo na drugem mestu med 
statističnimi regijami, kar pomeni 7.8% vseh 
iskalcev zaposlitve. Prav Goriška regija 
beleži največji porast brezposelnih z višjo in 
visoko izobrazbo po letu 1997. 

Po višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca je v letu 1999 presegla slovensko 
povprečje za 2%, kar po naši oceni 
predstavlja 69% povprečja EU. V primerjavi 
z letom 1997 je Goriška regija povečala 
višino bruto domačega proizvoda na 
prebivalca, glede na slovensko povprečje za 
dobre 3-odstotne točke, kar je največji 
porast med vsemi statističnimi regijami. 
Ekonomska moč prebivalstva regije merjena 
z osnovo za dohodnino na prebivalca 
presega slovensko povprečje (v letu 2001 ga 
je presegala za dobrih 10%). Po tem kazalcu 
je regija že nekaj let na tretjem mestu - takoj 
za Osrednjeslovensko in Obalno-kraško 
regijo. 

3. Regija Jugovzhodna Slovenija 

Regija JV Slovenija je nekdanja Dolenjska 
regija, razširjena z občinami iz upravnih 
enot Kočevje in Ribnica. Po površini je 
največja regija v Sloveniji, meri 2,675 km2 

in zavzema 13.2% površine Slovenije. Po 
številu prebivalstva pa je s 6.9% 
prebivalstva Slovenije šele na petem mestu. 
Gostota poselitve - 52 prebivalcev/km2, je 
med najnižjimi v Sloveniji. Vendar so 
znotraj regije precejšne razlike v gostoti 
poselitve. 

Po podatkih ankete je bila izobrazbena 
struktura prebivalstva leta 1998 na meji 
slovenskega povprečja, tako da je regija 
zaostajanje za slovenskim povprečjem po 
tem kazalcu nekoliko zmanjšala v primeijavi 
z letom 1991. Med prebivalci v starosti od 
16-65 let jih je imelo 36.8% osnovnošolsko 
ali poklicno izobrazbo, 49.6% srednješolsko 
in 13.6% višje ali visokošolsko izobrazbo. 
Podatki o vključenosti prebivalstva v starosti 
od 20-24 let v dodiplomski študij kažejo 
podpovprečne vrednosti, čeprav se je delež 
študentov v obdobju od leta 1991 do 1999 
nadpovprečno povečal. Se slabši so kazalci 
o vključenosti študentov v podiplomski 
študij, kjer dosega regija le 76% 
slovenskega povprečja, vendar je tudi tu 

4. oktober2003 105 poročevalec, št. 78 



opaziti nadpovprečno rast v obdobju do leta 
1991 do 1999. 

V letu 1999 je Jugovzhodna Slovenija 
ustvarila 6.3% slovenske bruto dodane 
vrednosti. Precej pod povprečjem je bila po 
deležu ustvarjene bruto dodane vrednosti v 
storitvenih dejavnostih (45.6%; slovensko 
povprečje 58.9%), nadpovprečna pa na 
področju kmetijstva (6.2%), industrije 
(40.8%) in gradbeništva (7.4%). Konec leta 
2001 je delovalo v regiji 4.4% slovenskih 
gospodarskih družb, ki so oddale zaključni 
račun in so zaposlovale 6.4 delavcev. Glede 
na rezultate poslovanja gospodarskih družb 
spada regija med najuspešnejše v Sloveniji. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v 
regiji vedno med nižjimi v Sloveniji. V 
prvem polletju leta 2002 je tako znašala 
10.0%, kar je 85.8% slovenskega povprečja. 
Stopnja zaposlenosti je nadpovprečna in 
znaša 58.9%. Druga plat problematike 
brezposelnosti v Jugovzhodni Sloveniji je 
strukturna brezposelnost. Skoraj 60% 
registriranih brezposelnih oseb išče 
zaposlitev več kot eno leto, torej jih štejemo 
med dolgotrajno brezposelne (največ med 
statističnimi regijami). V Jugovzhodni 
Sloveniji je neugodna predvsem izobrazbena 
struktura brezposelnih, saj je 59.8% 
brezposelnih z nizko strokovno izobrazbo ali 
so brez nje, kar je največ med vsemi 
regijami v Sloveniji 

Po višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca je bila Jugovzhodna Slovenija v 
letu 1999 na šestem mestu. Le-ta je v 
primerjavi z letom 1997 padla za 2 indeksni 
točki in je znašala okoli 91% slovenskega 
povprečja, kar po naši oceni predstavlja 
okoli 62% povprečja EU. Ekonomska moč 
prebivalstva Jugovzhodne Slovenije, 
meijena z osnovo za dohodnino na 
prebivalca, je tudi podpovprečna in je leta 
2001 znašala 94.2% slovenskega povprečja. 

4. Koroška regija 

Koroška regija spada med manjše statistične 
regije tako po površini (zavzema 5.1% 
površine Slovenije ali 1,041 km2), kot po 
številu prebivalstva (v regiji živi 3.7% 
prebivalstva Slovenije. Gostota poselitve je 
podpovprečna (71 prebivalcev/km2). Skupno 
število prebivalcev regije je v obdobju od 
1981 do 2002 naraščalo, indeks staranja 
prebivalstva regije pa je podpovprečen in 
med najnižji med statističnimi regijami. 

Ob popisu prebivalstva leta 1991 je 
izobrazbena struktura delovno sposobnega 
prebivalstva glede na število let šolanja 
dosegla 98% slovenskega povprečja oz. 9.8 
let šolanja. Zaostajanje za slovenskim 
povprečjem se v letu 1998 ni izboljšalo, 
značilen je nadpovprečen delež prebivalstva 
v starosti med 16 in 65 let z osnovno ali 
poklicno šolo in podpovprečen delež 
prebivalstva z višjo ali visoko šolo. Tudi 
stopnja vključenosti prebivalstva v 
dodiplomski študij v študijskem letu 
1999/2000 je bila podpovprečna in je 
dosegala le 92% slovenskega povprečja. 

V letu 1999 je Koroška regija ustvarila 3.2% 
slovenske bruto vrednosti. V njeni strukturi 
je nadpovprečno zastopan sekundarni sektor, 
ki je v letu 1999 ustvaril 46.3% bruto 
dodane vrednosti regije, kar je 15 odstotnih 
točk več kot znaša delež sekundarnega 
sektorju v ustvarjeni bruto dodani vrednosti 
v povprečju v Sloveniji. V letu 2001 je v 
regiji pćslovalo 2.2% slovenskih 
gospodarskih družb in 3.3% zaposlenih v 
njih. Najpomembnejša dejavnost regije je 
industrija, znotraj te pa predelovalne 
dejavnosti, ki zaposlujejo 70% vseh 
zaposlenih v gospodarskih družbah. 
Storitvene dejavnosti so v regiji manj 
pomembne, saj so v letu 1999 ustvarile le 
44.8% bruto dodane vrednosti, kar je 
najmanj med vsemi statističnimi regijami in 
dobrih 14 odstotnih točk manj, kot je znašal 
prispevek terciarnega sejctoija k ustvarjeni 
bruto dodani vrednosti v povprečju v 
Sloveniji. Primarni sektor je v letu 1999 
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ustvaril 4.1% bruto dodane vrednosti, kar je 
nekoliko nad slovenskim povprečjem. 

Koroška regija spada med regije s 
podpovprečno stopnjo registrirane 
brezposelnosti, ki pa seje v prvem polletju 
leta 2002 povečala na 11.2% in se tako že 
približuje slovenskemu povprečju (11.6%). 
Tudi stopnja zaposlenosti v regiji je 
podpovprečna in znaša 54.9% (Slovenija 
55.9%). V regiji je relativno visok in 
nadpovprečen delež mladih med 
brezposelnimi, še vedno je nadpovprečen 
delež iskalcev zaposlitve zaradi stečaja 
podjetij, vendar spremembe v zadnjem 
obdobju nakazujejo izboljšanje. 

Po višini bruto domaČega proizvoda na 
prebivalca je regija v letu 1999 dosegla 87% 
slovenskega povprečja oz. po naših ocenah 
59% povprečja držav članic EU. Po višini 
bruto osnove za dohodnino na prebivalca je 
Koroška regija po podatkih za leto 2001 za 
slovenskim povprečjem zaostajala za skoraj 
14% in se po vrednosti tega kazalca uvršča 
na 9. mesto med statističnimi regijami. 

5. Notranjsko - kraška regija 

Notranjsko-kraška regija obsega 7.2% 
površine in 2.5% prebivalstva Slovenije. S 
35 prebivalci na km2 je naj redkeje naseljena 
statistična regija v Sloveniji, ki se sooča z 
značilnim procesom praznjenja in 
poslabšanja demografskih gibanj. V letu 
2001 je bilo odseljevanja prebivalstva 
nekoliko manj. Regija je še vedno imela 
negativni naravni prirast na 1,000 
prebivalcev, vendar pa je bilo priselitev že 
več kot odselitev, tako daje bil tudi skupni 
prirast na 1000 prebivalcev pozitiven. V 
strukturi prebivalstva ima regija 
nadpovprečen delež starega prebivalstva 
(nad 64 let), ki je obenem med najvišjimi 
med statističnimi regijami. Tudi indeks 
staranja za 11.2% presega slovensko 
povprečje. 

Izobrazbena struktura delovno sposobnega 
prebivalstva glede na število let šolanja je 

bila ob popisu prebivalstva leta 1991 pod 
slovenskim povprečjem (9.8 let oz. 98% 
slovenskega povprečja). Podatki ankete pa 
kažejo za leto 1998 še slabše rezultate, saj je 
regija povečala zaostajanje za slovenskim 
povprečjem (indeks ravni 92.4). Poleg tega 
je imela regija v letu 1998 nadpovprečen 
delež prebivalstva z osnovnošolsko ali 
poklicno izobrazbo in podpovprečen delež 
prebivalstva s srednješolsko izobrazbo. 
Vključenost prebivalcev v starosti od 20-24 
let v dodiplomski študij v študijskem letu 
1999/2000 je nadpovprečna in tudi delež 
študentov na 1,000 prebivalcev v regiji je 
rahlo presegel slovensko povprečje, kar kaže 
na možno izboljšanje izobrazbene strukture 
v prihodnje. 

Regija je v letu 1999 ustvarila 2.2% 
slovenske bruto dodane vrednosti. V 
strukturi regijske bruto dodane vrednosti je 
nadpovprečno zastopan primarni sektor z 
7.6% - ki v povprečju v Sloveniji ustvari 
3.6% bruto dodane vrednosti. Nekoliko 
nadpovprečen je tudi delež sekundarnega 
sektoija, podpovprečen pa je delež bruto 
dodane vrednosti, ustvaijene v storitvenih 
dejavnostih, pri čemer pozitivno izstopajo 
storitve s področja prometa, skladiščenja in 
zvez. Leta 2001 je v regiji poslovalo 1.7% 
gospodarskih družb Slovenije z 1.9% 
zaposlenimi v slovenskih gospodarskih 
družbah. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v 
prvem polletju leta 2002 med nižjimi v 
Sloveniji (9.2 %), stopnja zaposlenosti je 
nadpovprečna in znaša 58.5%, kar uvršča 
regijo na tretje mesto med vsemi 
statističnimi regijami. V regiji je še vedno 
visoka brezposelnost žensk (55.1% vseh 
brezposelnih). Delež mladih med 
brezposelnimi je nadpovprečen, vendar je v 
prvem polletju 2002 nekoliko upadel. V 
Notranjsko-kraški regiji primanjkuje 
delovnih mest za bolj izobražene kadre, saj 
je njihov delež med brezposelnimi 
nadpovprečen. 
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Po višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca je v letu 1999 dosegala 85 
odstotkov slovenskega povprečja in se je 
tako uvrstila na 8. mesto med 12 
statističnimi regijami. Po naši oceni dosega 
Notranjsko-kraška regija 59% vrednosti 
bruto domačega proizvoda na prebivalca 
držav članic EU. Po vrednosti bruto osnove 
za dohodnino, ki meri ekonomsko moč 
prebivalstva regije, se regija.po podatkih za 
leto 2001 uvršča na 5. mesto med 
statističnimi regijami, kar pomeni, da se 
giblje okoli slovenskega povprečja. 

6. Obalno-kraška regija 

Obalno-kraška regija spada med manjše 
statistične regije, vendar je po različnih 
socio-ekonomskih kazalcih prav v vrhu 
statističnih regij - običajno za 
Osrednjeslovensko. Obsega 5.2% površine 
Slovenije ter zajema prav toliko celotnega 
slovenskega prebivalstva. Gostota poselitve 
regije ponazaija dvojnost regije, saj v 
obalnem delu presega povprečno poseljenost 
tudi do petkrat, medtem ko Kraško zaledje 
sodi med naj redkeje poseljene dele 
Slovenije. Z 12.2 odstotno stopnjo rasti 
prebivalstva v obdobju od leta 1981 do leta 
2002 beleži regija visoko nadpovprečen 
porast števila prebivalcev, več kot dvakrat 
višji od slovenskega povprečja. Kljub temu 
prevladuje staranje prebivalstva. Indeks 
staranja je prav tu že vrsto let najvišji in 
presega slovensko povprečje za več kot 
četrtino. V kraškem zaledju dejansko že 
prihaja do depopulacije. 

Povprečno število let šolanja delovno 
sposobnega prebivalstva je po podatkih 
popisa prebivalstva iz leta 1991 blizu 
slovenskega povprečja (9.2 leta, Slovenija 
10.0). Po podatkih ankete o izobrazbeni 
strukturi prebivalcev iz leta 1998 ima 
največji delež delovno sposobnega 
prebivalstva osnovno šolo in manj ter 1-2 
letno poklicno šolo (42.6%), 40.7% jih ima 
3-5-1 etno srednjo šolo, 16.7% pa višjo ali 
visoko izobrazbo. Človeški kapital je ena od 
močnejših prednosti regije. Obalno-kraška 

regija ima nadpovprečno število študentov, 
vključenih v dodiplomski študij, v obdobju 
od leta 1991 do 2000 pa je bila prav ta regija 
tista (poleg Notranjsko-kraške), kjer se je 
delež študentov v generaciji od 20-24 let 
najhitreje povečeval. 

V letu 1999 je regija ustvarila 5.4% 
slovenske bruto dodane vrednosti. Struktura 
dodane vrednosti je nadpovprečna na 
področju storitvenih dejavnosti z 71.3%, 
med katerimi so najpomembnejše trgovina, 
promet in nepremičnine, najem ter poslovne 
storitve. Industrija je ustvarila petino dodane 
vrednosti, 2.5% kmetijstvo in 6.2% 
gradbeništvo. V letu 2001 je v regiji 
poslovalo 6.3% vseh gospodarskih družb v 
Sloveniji, ki so zaposlovale 4.8% vseh 
zaposlenih v gospodarskih družbah v 
Sloveniji. 

Obalno-kraška regija ima podpovprečno 
stopnjo registrirane brezposelnosti (v prvem 
polletju leta 2002 znašala 8.9%; slovensko 
povprečje 11.6%). Stopnja zaposlenosti je 
nadpovprečna in znaša 56.4%. Več kot 
polovica brezposelnih je dolgotrajno 
brezposelnih, kar je še vedno podpovprečen 
delež glede na slovensko povprečje. Delež 
brezposelnih z nizko stopnjo izobrazbe je 
podpovprečen, zato pa bolj kot v drugih 
statističnih regijah primanjkuje delovnih 
mest za visoko izobražene iskalce 
zaposlitve. Obalno-kraška regija ima še 
vedno visok delež iskalcev zaposlitve zaradi 
stečaja podjetij (11.3%; Slovenija 10.7%), 
mladih med brezposelnimi je dobra petina, 
kar je več kot v slovenskem povprečju. 

Po višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca je bila regija v letu 1999 na 
drugem mestu med statističnimi regijami in 
je za 5% presegala slovensko povprečje, kar 
je, po naši oceni, v primerjavi s povprečjem 
držav Evropske unije, 71% povprečja 
petnajsterice. Ekonomska moč prebivalstva, 
meijena z bruto osnovo za dohodnino na 
prebivalca, je v letu 2001 presegala 
slovensko povprečje za dobrih 11%, kar jo 
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prav tako uvršča med statističnimi regijami 
na drugo mesto. 

7. Osrednjeslovenska regija 

Po uvedbi Uredbe o standardni klasifikaciji 
teritorialnih enot Osrednjeslovenska regija 
ni več največja slovenska regija po površini, 
pač pa samo še po številu prebivalstva. V 
regiji slaba četrtina celotnega prebivalstva 
Slovenije. Je nadpovprečno gosto poseljena, 
posebno v osrednjem delu, proti J in JV pa 
je poselitev redkejša. V obdobju od leta 
1981 do 2002 je prebivalstvo regije 
naraščalo bistveno hitreje kot v povprečju 
Sloveniji, še posebno je naraščalo delovno 
sposobno prebivalstvo, kar je, zaradi boljših 
zaposlitvenih možnosti, tudi posledica 
priselitev iz drugih regij. V letu 2002 je bil 
indeks staranja prebivalstva regije pod 
slovenskim povprečjem. 

Izobrazbena struktura delovno sposobnega 
prebivalstva glede na število let šolanja je 
najboljša v Sloveniji in je ob popisu leta 
1991 znašala v povprečju 10.5 let. Po 
novejših podatkih iz leta 1998, pridobljenih 
na osnovi ankete, seje povprečno število let 
šolanja v regiji povečalo za 0.5 leta, kar je še 
vedno največ med statističnimi regijami. 
48.9% prebivalstva je imelo najmanj srednjo 
šolo, dobra petina pa višjo ali visoko šolo. 
V šolskem letu 1999/2000 je bila več kot 
polovica prebivalstva v starostni skupini od 
20-24 let vključena v dodiplomski študij, 
kar je najvišja vrednost med vsemi 
statističnimi regijami. 

Osrednjeslovenska regija je najbolj razvita 
med statističnimi regijami. Po podatkih iz 
leta 1999 je ustvarila slabo tretjino celotne 
dodane vrednosti Slovenije. Nadpovprečen 
delež dodane vrednosti je ustvarila v 
storitvenih dejavnostih, skoraj dobih 70 
odstotkov, dobro petino ali podpovprečen 
delež v industriji, 5.5 odstoten v 
gradbeništvu in zelo nizek, 1.3 odstoten 
delež v kmetijstvu. Osrednjeslovenska regija 
je najmočnejša tudi po številu gospodarskih 
družb, ki so leta 2001 delovale v regiji 

(44.3% vseh v Sloveniji) in po številu 
zaposlenih v njih (32.1% vseh v Sloveniji). 

V Osrednjeslovenski regiji je bila v prvih 
šestih mesecih leta 2002 registrirana stopnja 
brezposelnosti podpovprečna (7.9%; 
slovensko povprečje 11.6%). Stopnja 
zaposlenosti seje od leta 1997 do leta 2001 
rahlo povečevala, v prvem polletju 2002 pa 
je ostala na ravni leta 2001 znašala 58.9%, 
kar je toliko kot v Jugovzhodni Sloveniji in 
obenem največ med vsemi statističnimi 
regijami. 51% vseh brezposelnih sodi v 
kategorijo dolgotrajno brezposelnih. Med 
brezposelnimi je 17.5% mladih, kar je 
podpovprečen delež; nižjega ima le še 
Gorenjska regija. Slabih 45% brezposelnih 
ima nižjo strokovno izobrazbo ali so brez 
nje. Visok je delež brezposelnih nad 40 let 
starosti (53.5%), 18.7% brezposelnih, kar je 
nadpovprečen delež, je tudi trajnih 
presežkov. 

Višina njenega bruto domačega proizvoda 
na prebivalca je v letu 1999 za 34% 
presegala slovensko povprečje, kar je po 
naši oceni 91% povprečja držav članic EU. 
Po ekonomski moči prebivalstva regije, 
merjeni z višino bruto osnove za dohodnino 
na prebivalca, je Osrednjeslovenska regija v 
letu 2001 presegala slovensko povprečje za 
dobrih 22.3% in bila za 1.7 krat višja kot v 
najslabši, Pomurski regiji. 

8. Podravska regija 

Podravska regija je po številu prebivalcev 
druga največja statistična regija (16.0% 
slovenskega prebivalstva) in obsega dobro 
desetino slovenskega ozemlja. Je tretja 
najgosteje naseljena statistična regija - 
povprečna gostota poselitve regije je 147 
prebivalcev/km2. .Po letu 1981 je 
prebivalstvo regije stagniralo. V obdobju od 
leta 1981 do leta 2002 je Podravska regija 
poleg Pomurske zabeležila največji padec 
prebivalstva do 14. leta starosti. Posledica 
takšnih demografskih gibanj je 
nadpovprečen indeks staranja prebivalstva, 
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ki je leta 2002 za 8.3% presegal slovensko 
povprečje. 

Ob popisu leta 1991 je bila izobrazbena 
struktura delovno sposobnega prebivalstva 
glede na število let šolanja pod slovenskim 
povprečjem, prav tako pa tudi leta 1998. 
Tega leta je bilo v prebivalstvu od 16-65 let 
največ tistih z najmanj srednješolsko 
izobrazbo (56.2%, kar je najvišji delež med 
statističnimi regijami), podpovprečna pa sta 
bila deleža z osnovnošolsko in poklicno 
izobrazbo ter višje in visokošolsko 
izobrazbo. Tudi po stopnji vključenosti 
prebivalstva (od 20-24 let) v dodiplomski 
študij je regija podpovprečna. 

Podravska regija je v letu 1999 ustvarila 
13.4% slovenskega bruto domačega 
proizvoda in bila s tem na drugem mestu 
med statističnimi regijami (za 
Osrednjeslovensko). Glavnino bruto dodane 
vrednosti regije ustvarijo storitvene 
dejavnosti (skoraj 60%), pri čemer so 
nekoliko nadpovprečno zastopane netržne 
storitve kot so izobraževanje, zdravstvo in 
socialno varstvo. V Podravju je poslovalo 
11.2% vseh slovenskih gospodarskih družb, 
ki so zaposlovale slabih 14% vseh delavcev. 

Že vrsto let je najbolj pereč problem 
Podravske regije visoka stopnja registrirane 
brezposelnosti, ki je prav tu najvišja. V 
prvem polletju leta 2002 znašala 18.0% inje 
za 6.4 odstotne točke presegala slovensko 
povprečje. Po letu 1997 se stopnja 
registrirane brezposelnosti sicer konstantno 
zmanjšuje, vendar ne v relativnem smislu. 
Podravska regija namreč že od leta 1997 
presega slovensko povprečje za okoli 50%. 
To se odraža tudi v stopnji zaposlenosti, ki 
sicer počasi raste, vendar je delovno 
aktivnega prebivalstva med delovno 
sposobnimi v Podravski regiji le okoli 
polovica, kar pa je najnižji delež med 
statističnimi regijami. Struktura 
brezposelnih je zelo neugodna. Med iskalci 
zaposlitve je dobrih 58% dolgotrajno 
brezposelnih. Nadpovprečna sta delež žensk 
med brezposlenimi in delež iskalcev prve 

zaposlitve. V zadnjih letih se je zmanjšal 
delež mladih med brezposelnimi in padel 
pod slovensko povprečje. Okoli povprečja 
pa se giblje delež iskalcev zaposlitve, starih 
nad 40 let in delež trajnih presežkov. 

Po višini bruto domačega proizvoda na 
prebivalca se regija po podatkih za leto 1999 
uvršča na deseto mesto (pred Zasavsko in 
Pomursko regijo). Bruto domači proizvod na 
prebivalca je namreč znašal le 83% 
slovenskega povprečja, kar po naših ocenah 
pomeni 57% povprečja EU. Tudi po 
ekonomski moči prebivalstva zaseda 
Podravska regija predzadnje mesto (84.5% 
slovenskega povprečja), nižjo bruto osnovo 
za dohodnino na prebivalca v letu 2001 je 
imela le Pomurska regija. 

9. Pomurska regija 

Pomurska regija zavzema 6.6% površine in 
6.2% prebivalstva Slovenije. Gostota 
poselitve je malo pod slovenskim 
povprečjem in neenakomerna. V osrednjem 
delu regije je skoraj 10-krat višja kot na 
severovzhodu. Po letu 1981 se je število 
prebivalstva najbolj zmanjšalo prav v 
Pomuiju (za 5.1%), najobčutneje število 
mladih do 14. leta. Indeks staranja tako 
presega slovensko povprečje za dobrih 8%. 

Ob popisu leta 1991 je imelo delovno 
sposobno prebivalstvo v povprečju 9.3 leta 
šolanja, kar je bilo manj kot v slovenskem 
povprečju. V letu 1998 se je število let 
šolanja sicer povišalo na 9.7 let šolanja 
(tokrat je upoštevano prebivalstvo v starosti 
od 16-65 let), kar jo še vedno uvršča pod 
slovensko povprečje. V obdobju od leta 
1991 do leta 1998 seje izboljšala izorazbena 
struktura predvsem v korist deleža 
prebivalstva z osnovnošolsko oz. poklicno 
izobrazbo oz. srednješolsko izobrazbo. 
Zmanjšal pa se je še delež prebivalstva z 
višjo in visokošolsko izobrazbo, ki je sicer 
najnižji v Sloveniji. Po deležu študentov na 
1,000 prebivalcev je v študijskem letu 
1999/2000 dosegala le okoli 74% 
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slovenskega povprečja, kar je najnižji delež 
v Sloveniji. Stopnja vključenosti 
prebivalstva v starosti od 20-24 let v 
dodiplomski študij je še nižja (71% 
slovenskega povprečja), kar pomeni, da je 
Pomurska regija po kazalcih izobraženosti 
prebivalstva še vedno na repu med 
slovenskimi regijami. 

V letu 1999 je ustvarila 4.8 % slovenske 
bruto dodane vrednosti. V strukturi le-te je 
nadpovprečno zastopan primarni sektor 
(kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo), ki 
ustvari trikrat več brutod dodane vrednosti 
kot v slovenskem povprečju. Nadpovprečen 
je še delež industrije, podpovprečen pa delež 
storitev, ki sicer prispeva največ k ustvarjeni 
bruto dodani vrednosti v regiji. Po višini 
bruto domačega proizvoda na prebivalca v 
letu 1999 je Pomurska regija na zadnjem 
mestu med slovenskimi statističnimi 
regijami in je 23% pod slovenskim 
povprečjem, kar po naši oceni pomeni 52% 
povprečja članic EU. Pomurska regija je na 
repu slovenskih statističnih regij tudi po 
ekonomski moči prebivalstva, meijeni z 
višino bruto osnove za dohodnino na 
prebivalca. V letu 2001 je dosegla le 74% 
povprečja Slovenije. 

V letu 2001 je v Pomuiju delovalo 2.7% 
slovenskih gospodarskih družb, ki so 
zaposlovale 4.4% zaposlenih v gospodarskih 
družbah v Sloveniji. V regiji še vedno 
prevladujejo velika podjetja in delovno 
intenzivne dejavnosti. Število zaposlenih na 
podjetje (21) daleč presega slovensko 
povprečje (12). Izstopa zlasti tekstilna 
industrija, ki je leta 2001 še vedno 
zaposlovala 27% vseh zaposlenih v regiji. 
Število zaposlenih v tekstilni industriji se še 
nadaljnje zmanjšuje, v reševanje te panoge 
pa se vključuje tudi država. Gospodarske 
družbe regije so v letu 2001 poslovale z neto 
čisto izgubo, ki je bila sicer najmanjša v 
Sloveniji in je znašala 0.2% slovenske čiste 
izgube poslovnega leta. Negativno so 
poslovale samo gospodarske družbe v 
industriji (tekstilna industrija in industrija 
naftnih derivatov). Tudi 'drugi indikatorji 

uspešnosti gospodarstva regije so večinoma 
podpovprečni. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v 
Pomurju že vrsto let nad slovenskim 
povprečjem. V prvem polletju leta 2002 je 
za 6 odstotnih točk presegla slovensko 
povprečje in znašala 17.6% (višja le v 
Podravski regiji). Stopnja zaposlenosti je s 
53.5% med najnižjimi v Sloveniji. Regija se 
sooča s strukturno brezposelnostjo. Delež 
dolgotrajno brezposelnih je podpovprečen in 
znaša 53.4%. Delež mladih med 
brezposelnimi (26%) in iskalci prve 
zaposlitve (25.9%) je med najvišjimi v 
Sloveniji. Izobrazbena struktura 
brezposelnih je zelo slaba. Okoli 55% jih je 
brez strokovne izobrazbe. Po drugi strani pa 
so možnosti za zaposlitev visoko 
izobraženih kadrov v regiji razmeroma 
majhne, kar povečuje odliv bolje 
izobraženih v druge regije. Zmanjšuje se 
delež trajnih presežkov med brezposelnimi. 
Slednjih je prav v Pomurski regiji najmanj 
(7.7%). Dobrih 45% brezposelnih je žensk, 
kar je tudi najmanj v Sloveniji. 

10. Savinjska regija 

Savinjska regija je po številu prebivalstva v 
Sloveniji tretja največja regija. Zavzema 
11.8% površine in 13% celotnega 
prebivalstva Slovenije. Povprečna gostota 
prebivalstva v regiji je nad slovenskim 
povprečjem (108 prebivalcev/km2). V 
obdobju od leta 1981-2002 je bila rast 
prebivalstva v regiji rahlo višja kot v 
slovenskem povprečju. Razmerje med 
mladimi in starimi je v regiji ugodnejše kot 
v slovenskem povprečju. Indeks staranja 
prebivalstva je tako za slabih 10% pod 
slovenskim povprečjem. 

Leta 1998 je bila izobraženost prebivalstva v 
starosti od 16-65 let nekoliko slabša kot v 
slovenskem povprečju. Predvsem je bil 
nadpovprečen delež prebivalstva z najmanj 
osnovnošolsko oziroma poklicno izobrazbo, 
podpovprečen pa delež prebivalstva z 
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višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. V 
obdobju od leta 1991-1999 je nadpovprečno 
porasel delež študentov dodiplomskega 
študija na 1,000 prebivalcev, vendar je le-ta 
še vedno podpovprečen, saj dosega le 91% 
slovenskega povprečja. Tudi stopnja 
vključenosti prebivalstva v starosti med 20 
in 24 leti v dodiplomski študij je 
podpovprečna, v študijskem letu 1999/2000 
je znašala le 89% slovenskega povprečja. 

Leta 1999 je regija ustvarila 11.8% 
slovenske bruto dodane vrednosti. Skoraj 
40% dodane vrednosti je regija ustvarila v 
industriji, kar je nadpovprečno. Slabo 
polovico dodane vrednosti in obenem 
podpovprečen delež je ustvaril storitveni 
sektor, nadpovprečna deleža pa sta ustvarila 
kmetijstvo (4.1%) in gradbeništvo (7.1%). V 
letu 1999 je regija dosegala 91% 
slovenskega povprečja po višini BDP na 
prebivalca, kar je po naši oceni okoli 62% 
povprečja EU. Ekonomska moč prebivalstva 
v letu 2001 znašala 90.2% slovenskega 
povprečja. 

V letu 2001 je v regiji poslovalo 8.8% 
slovenskih gospodarskih družb z 12.6% 
zaposlenimi. Neto rezultat poslovanja je bil 
v Savinjski regiji negativen. Industrija 
zaposluje skoraj 60% vseh zaposlenih v 
gospodarskih družbah. Število zaposlenih na 
podjetje je v industriji nadpovprečno, še 
posebej na področju rudarstva, v strojni, 
lesni in kemični industriji. Ekonomičnost 
poslovanja savinjskega gospodarstva je bilo 
v letu 2001 pod slovenskim povprečjem, 
zelo nizka - med najnižjimi med 
statističnimi regijami - pa je donosnost 
prihodkov. Regija iz leta v leto povečuje 
izvoz, tako da z 28.9% prihodki, 
ustvarjenimi na tujem trgu, presega 
slovensko povprečje. Delež čiste izgube 
poslovnega leta v prihodkih se je v letu 2001 
močno povečal (9.9%), in presegel 
slovensko povprečje za skoraj 60%. Po 
višini plač na zaposlenega še vedno zaostaja 
za povprečjem Slovenije in v letu 2001 je ta 
zaostanek še malo povečala. Dosega okoli 
90% slovenskega povprečja. Savinjska 

regija je najbolj zadolžena regija v Sloveniji, 
saj znaša delež dolga v virih sredstev kar 
72%, tako da za skoraj 36% presega 
povprečno zadolženost. 

V Savinjski regiji seje brezposelnost po letu 
1990 nadpovprečno povečala, kar je 
značilno predvsem za regije s staro 
industrijsko strukturo. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je padala že nekaj let 
zapored, vendar ne pod slovensko 
povprečje. V V prvem polletju 2002 je spet 
nekoliko porasla in je znašala 14.0%. 
Stopnja zaposlenosti je s 55% 
podpovprečna. Skoraj 55% brezposelnih 
išče zaposlitev več kot eno leto in jih 
uvrščamo v kategorijo dolgotrajno 
brezposelnih. Delež žensk med 
brezposelnimi je v prvem polletju 2002 spet 
nekoliko porasel in znaša 51.2%, kar je malo 
nad slovenskim povprečjem (50.7%). Delež 
iskalcev zaposlitve brez strokovne izobrazbe 
je padel pod slovensko povprečje. Okoli 
16% brezposelnih je trajnih presežkov, kar 
je nad povprečjem. Delež mladih med 
brezposelnimi, ki jih je slaba četrtina vseh 
brezposelnih, je tudi še vedno 
nadpovprečen. 

11. Spodnjeposavska regija 

Spodnjeposavska regija je po površini druga 
najmanjša regija v Sloveniji. Pokriva 4.4 % 
površine Slovenije, kjer živi 3.5% celotnega 
prebivalstva Slovenije. Regija je razmeroma 
redko naseljena (79 prebivalcev/km2). 
Število prebivalcev regije seje v obdobju od 
leta 1981 do 2002 zmanjšalo za 3.3%, 
medtem ko se je v Sloveniji povečalo za 
5.5%. Večji padec števila prebivalstva je v 
istem obdobju zabeležila le še Pomurska 
regija. Indeks staranja prebivalstva je 
nadpovprečen in presega slovensko 
povprečje za 4%, ki pa se je od leta 1981, 
glede na slovensko povprečje, znatno znižal. 
Do zamnjševanja razlik med regijo in 
slovenskim povprečjem prihaja zaradi 
pospešenega staranja prebivalstva v ostalih 
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regijah in ne zaradi izboljšanja 
demografskih gibanj. 

Ob popisu prebivalstva leta 1991 je bila 
izobrazbena struktura delovno sposobnega 
prebivalstva med najnižjimi v Sloveniji (9.6 
let šolanja). V letu 1998 je povprečo število 
let šolanja prebivalstva od 16 do 65 leta 
starosti znašalo 9.8 let, kar pomeni, da je 
regija povečala zaostajanje za slovenskim 
povprečjem, saj se je v drugih regijah 
izobrazbena struktura povečevala hitreje. V 
letu 1998 je imela regija nadpovprečen delež 
prebivalstva z osnovnošolsko ali poklicno 
izobrazbo in podpovprečen delež s 
srednješolsko in višje ter visokošolsko 
izobrazbo. Stopnja vključenosti prebivalstva 
v starostni skupini od 20-24 let v 
dodiplomski študij je zelo nizka (83% 
slovenskega povprečja). Po številu 
študentov dodiplomskega študija na 1,000 
prebivalcev je regija na zadnjem mestu in 
prav tako po številu podiplomskih 
študentov. 

Regija je v letu 1999 ustvarila 2.9% celotne 
slovenske bruto dodane vrednosti. V njeni 
strukturi je nadpovprečno zastopan primarni 
sektor s 7.3% bruto dodane vrednosti regije 
(dvakrat več kot v slovenskem povprečju). 
Nadpovprečno pomemben je še sekundarni 
sektor (izstopa dejavnost oskrba z elektriko, 
plinom in vodo s 14.7% ustvaijene bruto 
dodane vrednosti regije (slov. povprečje je 
okoli 3%). Leta 1999 je regija dosegala 
dobrih 84% vrednosti slovenskega bruto 
domačega proizvoda na prebivalca, kar 
pomeni padec za okoli 6 odstotnih točk v 
primerjavi z letom 1996. Zaostajanje za 
povprečjem držav članic EU regija ni 
povečala, saj le-ta po oceni še vedno znaša 
57%. Ekonomska moč prebivalstva regije v 
letu 2001, merjena z višino bruto osnove za 
dohodnino na prebivalca, je dosegla 86% 
slovenskega povprečja. 

V letu 2001 je v regiji poslovalo 2.4% 
slovenskih gospodarskih družb z 2.4% 
zaposlenimi. Gospodarske družbe regije so 
vrsto let poslovale z izgubo, v letu 2000 in 

2001 pa pozitivno. V letu 2001 se je delež 
čiste izgube v prihodkih regije nekoliko 
povišal glede na predhodno leto, vendar je 
bil bistveno pod slovenskim povprečjem. 
Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem 
trgu je bil nadpovprečen (28.3%; slov. 
povprečje 26.1%). Dodana vrednost na 
zaposlenega se je v letu 2001 nekoliko 
poslabšala glede na slovensko povprečje, 
vendar še vedno presega le-tega za 6.1%. Za 
slovenskim povprečjem regija zaostaja tudi 
po višini plač na zaposlenega (90% 
slovenskega povprečja). Delež dolga v virih 
sredstev je padel na 49.2%, kar je manj kot v 
slovenskem povprečju (52.9%). 
Investicijska aktivnost v regiji je padla, tako 
da v letu 2001 dosega le dobrih 68% 
slovenskega povprečja. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v regiji 
že vrsto let zapored nadpovprečna in med 
najvišjimi v Sloveniji (14.2% v prvem 
polletju leta 2002). V tej regiji se stopnja 

.registrirane brezposelnosti ne zmanjšuje 
tako hitro kot v ostalih statističnih regijah. 
Stopnja zaposelnosti je bila v prvih šestih 
mesecih leta 2001 podpovprečna (54.8%). 
Neugodna je struktura brezposelnih, 
predvsem zaradi visokega deleža 
brezposelnih brez strokovne izobrazbe 
(dobra polovica vseh brezposelnih). Blizu 
slovenskega povprečja se giblje delež 
mladih brezposelnih in prvih iskalcev 
zaposlitve. Ponovno je porasel delež 
brezposelnih, starih nad 40 let in iskalcev 
zaposlitve zaradi stečaja. Delež žensk med 
brezposelnimi je med najnižjimi v Sloveniji. 

12. Zasavska regija 

Zasavska regija je najmanjša med 
statističnimi regijami tako po številu 
prebivalcev (2.3% prebivalcev Slovenije) 
kot tudi po površini (1.3% površine 
Slovenije). S 175 prebivalci na km2 je druga 
najgosteje naseljena regija. V obdobju od 
1981 do 2002 je prebivalstvo regije 
stagniralo. Število mladega prebivalstva do 
14 let je upadalo, bistveno hitreje kot v 
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slovenskem povprečju pa je naraščalo 
prebivalstvo, staro nad 64 let. Indeks 
staranja prebivalstva je leta 2002 za 13.2% 
presegal slovensko povprečje. 

Ob popisu leta 1991 je bila izobrazbena 
struktura delovno sposobnega prebivalstva 
regije podpovprečna in je znašala 9.8 let 
šolanja. V letu 1998 se je to število povzpelo 
na 10.3 let, tako da regija še vedno ni 
zmanjšala zaostajanja za slovenskim 
povprečjem. V letu 1998 je imela še vedno 
nadpovprečen delež prebivalstva z 
osnovnošolsko ter poklicno izobrazbo in 
nadpovprečen delež s srednješolsko 
izobrazbo, podpovprečna pa je bila po 
deležu prebivalstva z višjo in visoko 
izobrazbo. Po deležu študentov 
dodiplomskega študija na 1,000 prebivalcev 
je dosegla le 86% slovenskega povprečja. Po 
deležu študentov podiplomskega študija 
kažejo podatki nekoliko boljšo sliko, vendar 
je tudi tu regija podpovprečna. 

Zasavska regija je v letu 1999 ustvarila okoli 
1.9% celotne slovenske bruto dodane 
vrednosti. V njeni strukturi je nadpovprečno 
zastopan sekundarni sektor (skoraj polovico 
bruto dodane vrednosti regije). Izstopa zlasti 
dejavnost rudarstvo in predelovalne 
dejavnosti, ki so ustvarile 41.1% bruto 
dodane vrednosti. Po drugi strani pa 
primarni sektor ustvari le 1.4% bruto dodane 
vrednosti, kar je bistveno manj, kot znaša v 
povprečju delež primarnega sektorja v 
Sloveniji. Podpovprečno so zastopane tudi 
storitvene dejavnosti. V letu 1999 je bruto 
domači proizvod na prebivalca v Zasavski 
regiji dosegel le 80% vrednosti slovenskega 
bruto domačega proizvoda na prebivalca, 
kar je za 2 odstotni točki manj kot leta 1997, 
in po naši oceni predstavlja okoli 55% 
povprečja EU. Ekonomska moč 
prebivalstva, meijena z bruto osnovo za 
dohodnino, je v letu 2001 dosegla slabih 
93% slovenskega povprečja. 

V letu je v regiji 2001 poslovalo 1.2% 
slovenskih gospodarskih družb, ki so 

zaposlovale 2% delavcev. Gospodarske 
družbe regije so leto 2001 zaključile z 
negativnim poslovnim izidom. Delež čiste 
izgube v skupnih prihodkih je znašal 12.7%, 
kar je 6.4 odstotne točke več, kot znaša 
povprečje za vse gospodarske družbe. Regija 
relativno malo izvaža, saj je s čistimi 
prihodki od prodaje blaga in storitev na 
tujem trgu v letu 2001 ustvarila le 23.7% 
vseh prihodkov, kar je manj kot v povprečju 
v Sloveniji, vendar nekoliko več kot leto 
poprej. Dodana vrednost na zaposlenega je v 
regiji podpovprečna, povečale pa so se plače 
na zaposlenega, ki so že presegle slovensko 
povprečje za 5.5%. Za regijo je značilna tudi 
skromna investicijska dejavnost. Manjša 
investicijska aktivnost se odraža tudi v 
manjši zadolženosti gospodarstva regije. 

Velik problem Zasavske regije je visoka 
brezposelnost, ki jo pesti že od začetka 90-ih 
let. Od leta 1998 se je stopnja registrirane 
brezposelnosti sicer zmanjševala, v prvem 
polletju leta 2002 pa ponovno porasla in 
znaša 15.1%. Višjo imata le Podravska in 
Pomurska regija. Stopnja zaposlenosti je 
podpovprečna in znaša slabih 53%. Med 
brezposelnimi se je močno znižal delež 
dolgotrajno brezposelnih in padel pod 
slovensko povprečje (52.1%). Struktura 
isklacev zaposlitve je zelo neugodna. Več 
kot polovica je brezposelnih z nizko 
izobrazbo, visoko nadpovprečen, najvišji 
med statističnimi regijami, je delež 
brezposelnih mladih (27.3%), dobra petina 
pa je takih, ki prvič iščejo zaposlitev. 
Nadpovprečna je tudi brezposelnost žensk 
(55.7% med vsemi brezposelnimi). Delež 
brezposelnih, starih nad 40 let je vsa leta 
podpovprečen in v prvem polletju 2002 seje 
še nekoliko zmanjšal. Pada tudi delež trajnih 
presežkov med brezposelnimi, ki ne presega 
več slovenskega povprečja. Neustrezna 
ponudba delovnih mest v regiji povzroča 
tudi močno dnevno migracijo predvsem 
bolje izobraženega kadra v regiji. 
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PRIČAKOVANJA PO REGIJAH 

REGIJE D: Osrednjeslovenska, Obalno- 
kraška regija 

Še vedno najbolj razvite slovenske regije. 
Obe regiji sta specializirani in sta dobro 
izkoristili svoje potenciale. Tudi v 
prihodnosti lahko pričakujemo uspešen 
razvoj, saj status prestolnice in geostrateška 
lega obale tudi v Evropi regij omogočata 
uspešen razvoj. V Osrednjeslovenski regiji 
lahko pričakujemo zaradi prestrukturiranja 
finančnega sektoija (predvsem bank) 
ustavitev rasti števila delovnih mest, 
medtem ko pa je glavna ovira nadaljnjega 
razvoja Obalno-kraške regije človeški 
kapital, neusklajena raba prostora v obalnem 
delu in neustrezne infrastrukturne povezave 
(cesta, železnica) z notranjostjo države. 

REGIJE C: Gorenjska, Goriška 

Za to skupino velja, da so se regije približale 
regijam skupine D. Opazen je izboljšan 
položaj Goriške, predvsem iz vidika 
izboljšane gospodarske strukture in deloma 
človeških virov. Ta izboljšanja omogočajo 
tudi uspešen razvoj v prihodnosti. Podobno 
je tudi z Gorenjsko, kjer glede na leto 2000 
skoraj ni sprememb v letu 2003. 
Gospodarstvo posluje zelo stabilno in tudi 
uspešno. V prihodnosti lahko pričakujemo 
uspešen razvoj, vendar težave nekaterih 
sektorjev, ki imajo še vedno težave pri 
poslovanju (npr. obutvena in tekstilna 
industrija). 

REGIJE B: Savinjska, JV Slovenija, 
Notranjsko-kraška, Koroška 

Razvoj v tej skupini regij je najbolj 
heterogen. Najbolj je v tej skupini izboljšala 
položaj J V Slovenija. Predvsem se je 
izboljšala gospodarska struktura, vendar pa 
lahko v prihodnosti pričakujemo težave na 
določenih območjih s prevladujočo delovno- 
intenzivno proizvodnjo (Bela Krajina). 
Savinjska regija je obdržala svoj položaj. 
Deloma se je poslabšala gospodarska 

struktura, kar kaže, da prestrukturiranje še 
vedno ni končano. Številna podjetja 
poslujejo zelo uspešno, vendar lahko v 
nekaterih delovno-intenzivnih panogah 
pričakujemo težave. Podjetja v teh panogah 
so locirana predvsem izven velikih 
industrijskih središč regije. Tudi položaj 
Notranjsko-kraške regije se ni spremenil. 
Nekoliko je izboljšala kakovost človeških 
virov, medtem ko se struktura gospodarstva 
ni izboljšala. Podjetja v regiji so tehnološko 
na nizki ravni, vendar pa poslujejo stabilno. 
Ne pričakuje se poslabšanje položaja, k 
izboljšanju položaja pa lahko prispeva 
razvoj turizma. Regija je zaradi pomanjkanja 
delovnih mest v regiji in posledičnih 
dnevnih migracij zelo odvisna od razvoja 
sosednjih regij, predvsem od stanja v 
Osrednjeslovenski regiji. Koroška regija je 
od vseh regij najbolj poslabšala položaj. 
Položaj se je poslabšal na vseh področjih, 
kar ni dober obet za prihodnost. Čeprav se 
število delovnih mest ni bistveno zmanjšalo, 
pa v regiji ne pričakujemo izboljšanja v 
naslednjih letih. 

REGIJE A: Pomurska, Podravska, 
Spodnjeposavska, Zasavska 

Podravska regija je v zadnjih letih več ali 
manj stagnirala. Položaj ni dober in kljub 
potencialom v bližnji prihodnosti ni 
pričakovati bistvenega izboljšanja položaja. 
Regiji ni uspelo povezati izobraževalno in 
raziskovalno infrastrukturo z razvojem 
gospodarstva. Za ostale tri regije velja, daje 
položaj še vedno slab. Zaradi neugodne 
strukture gospodarstva, relativno slabega 
človeškega potenciala in pomanjkljive 
infrastrukture v prihodnosti ni pričakovati 
izboljšanja položaja. Predvsem zaradi težav 
nekaterih podjetij lahko pričakujemo 
nadaljnjo zmanjšanje števila delovnih mest, 
kar seveda slabo vpliva na blaginjo 
prebivalstva. V teh regijah bo tudi v 
prihodnosti potrebna aktivna vloga države 
pri financiranju in pomoč pri usmerjanju 
razvoja. 

4. oktober2003 115 poročevalec, št. 78 



Priloga 3 

IZRAČUN INDEKSA RAZVOJNE OGROŽENOSTI 

Janja Pečar, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
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Osnova za izračun indeksa razvojne 
ogroženosti so podatki o deležu prebivalstva 
v območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi v statističnih regijah in sintezna 
oceni razvojnih možnosti statističnih regij.4 

1. Prebivalstvo v območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi 

Območja s posebnimi razvojnimi 
problemi (OPRP) so določena v Uredbi o 
vrednosti meril za določitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila 
(Ur.l. RS, št. 59/00). Njihov delež po 
regijah na osnovi zadnjih razpoložljivih 
podatkih je razviden iz tabele. 

2. Sintezna ocena razvojnih 
možnosti regij 

Sintezna ocena razvojnih 
možnosti je bila ažurirana z 
novimi podatki, kar pomeni, da 
je bila uporabljena ista metoda 
kot leta 2000, le posodobljena z 
novimi podatki. Poleg tega so na 
IER metodo sintezne ocene tudi 
nekoliko izboljšali in predvsem 
poskušali še več kazalnikov 
kvantificirati. 

Tabela 1: Prebivalci v območjih s posebnimi 

Tabela 2: Sintezna ocena razvojnih možnosti statističnih regij, 2000-2003 
Statistične regije 

t 
Sintezna ocena, 
stara metoda 

Sintezna ocena, nova 
metoda 

2000 2003 2000 2003 
Osrednjeslovenska +55 +54 +52 +48 
Obalno-kraška +32 +33 +26 +24 
Gorenjska +27 +25 +25 +24 
Goriška +10 +14 +12 +17 
Savinjska -15 -9 -8 -8 
Jugovzhodna Slovenija +4 +6 +5 +12 
Pomurska -44 -41 -48 -41 
Notranjsko-kraška -13 -8 -7 -7 
Podravska -7 -9 -11 -11 
Koroška -9 -18 -7 -21 
Spodnjeposavska -38 -29 -33 -27 
Zasavska -28 -28 -33 -31 

Vir: K a vaš, IER. 

razvojnimi problemi, 31.3.2002: 

Regije % prebivalcev v 
OPRP v regiji 

Osrednjeslovenska 6.6 

Obalno-kraška 0.0 

Gorenjska 17.9 

Goriška 28.4 

Savinjska 70.1 

Jugovzhodna Slovenija 63.5 

Pomurska 100.0 

Notranjsko-kraška 50.5 

Podravska 100.0 

Koroška 56.4 

Spodnjeposavska 100.0 

Zasavska 62.7 

Slovenija 49.1 

Vir: SURS, lastni preračuni. 

4 Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja so s pomočjo 
strokovnjakov Urbanističnega inštituta RS in Ekonomske fakultete 
Ljubljana v letu 1997 razvili orodje "Analiza slovenskih regij: 
izkoriščanje regionalnih razvojnih potencialov in ocena razvojnih 
možnosti slovenskih statističnih regij". Predpostavka metodologije 
je bila, da razvitost regije ni mogoče meriti le na osnovi ozkega 
nabora statističnih kazalnikov. Pri tem ni pomembno le sedanje 
stanje, temveč so pomembne tudi razvojne možnosti, ki v veliki 
meri temeljijo na endogenih potencialih regij. Oceno slovenskih 
regij na osnovi omenjenega orodja so opravili v letih 1997, 1998 in 
2000. Ker samo orodje vsebuje tudi precej kvalitativnih kazalcev, 
ga je mag. Damjan Kavaš iz Inštituta za ekonomska raziskovanja 
za potrebe priprave Strategije regionalnega razvoja Slovenije v letu 
2000 preoblikoval, leta 2003 pa je naredil novo oceno. 
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3. Indeks razvojne ogroženosti 

Za izračun indeksa razvojne ogroženosti 
regij smo najprej standardizirali kazalec o 
deležu prebivalstva na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi v regijah in 

Za dokončen izračun indeksa razvojne 
ogroženosti smo upoštevali zgornja 
standardizirana kazalca - vsakega s težo 

sintezno oceno razvojnih možnosti, da smo 
dobili med seboj primerljive vrednosti. 
Standardizirali smo po formuli: (dejanska 
vrednost - minimalna vrednost) / (max. 
vrednost - minimalna vrednost). Tako 
dobljeni rezultati so naslednji: 

50%, kar nam je dalo izračun, ki je razviden 
iz naslednje tabele: 

Tabela 3: Standardiziranje uporabljenih kazalcev za izračun indeksa razvojne ogrolenosti: 

Statistične regije Standardizirani kazalniki 

% preb. v 
OPRP v regiji 

Sintezna ocena 
- stara metoda 

Sintezna 
ocena - nova 

metoda 

2000 2003 2000 2003 2000 2003 

Osrednj eslovenska 0.06 • 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

Obalno-kraška 0.00 0.00 0.23 0.22 0.26 0.27 

Gorenjska 0.18 0.18 0.28 0.31 0.27 0.27 

Goriška 0.18 0.28 0.45 0.42 0.40 0.35 

Savinjska 0.68 0.70 0.71 0.66 0.60 0.63 

Jugovzhodna 
Slovenija 

0.64 0.64 0.52 0.51 0.47 0.40 

Pomurska 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

N otranj sko-kraška 0.51 0.51 0.69 0.65 0.59 0.62 

Podravska 1.00 1.00 0.63 0.66 0.63 0.66 

Koroška 0.66 0.56 0.65 0.76 0.59 0.78 

Spodnjeposavska 1.00 1.00 0.94 0.87 0.85 0.84 

Zasavska 0.63 0.63 0.84 0.86 0.85 0.89 

Slovenija 0.49 0.49 0.82 0.67 0.79 0.78 

Vir: Kavaš, IER; SURS, lastni preračuni. 
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Tabela 4: Indeks razvojne ogroženosti, 2000 - stara metoda 

Statistične regije Indeks razvojne ogroženosti, 2000 - stara metoda 

Indeks Indeks ravni; 
Slo=100 

Delež v % 
(SIo=100%) 

Osrednjeslovenska 0.030 5 0.4 

Obalno-kraška 0.116 18 1.7 

Gorenjska 0.231 35 3.4 

Goriška 0.319 49 4.7 

Savinjska 0.695 106 10.3 

Jugovzhodna Slovenija 0.575 88 8.5 

Pomurska 1.000 153 14.9 

Notranj sko-kraška 0.598 92 8.9 

Podravska 0.813 125 12.1 

Koroška 0.651 100 9.7 

Spodnjeposavska 0.970 149 14.4 

Zasavska 0.734 112 10.9 

Regije skupaj 6.732 

Slovenija 0.653 100 100.0 

Vir: Kavaš, IER; SURS, lastni preračuni. 

Tabela 5: Indeks razvojne ogroženosti, 2003 - stara metoda 

Statistične regije Indeks razvojne ogroženosti, 2003 - stara metoda 

Indeks razv. 
ogrože-nosti 

Indeks ravni; 
SIo=100 

Delež v % 
(Slo=100%) 

Osrednjeslovenska 0.033 6 0.5 

Obalno-kraška 0.111 19 1.6 

Gorenjska 0.242 42 3.6 

Goriška 0.352 61 5.2 

Savinjska 0.682 117 10.1 

Jugovzhodna Slovenija 0.570 98 8.5 

Pomurska 1.000 172 14.8 

Notranjsko-kraška 0.579 99 8.6 

Podravska 0.832 143 12.3 

Koroška 0.661 113 9.8 

Spodnjeposavska 0.937 161 13.9 

Zasavska 0.745 128 11.1 

Regije skupaj 6.744 

Slovenija 0.582 100 100.0 
Vir: Kavaš, IER; SURS, lastni preračuni. 
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Tabela 6: Indeks razvojne ogroženosti, 2000 - nova metoda 

Statistične regije Indeks razvojne ogroženosti, 2000 - nova metoda 

Indeks Indeks ravni; 
Slo=100 

Delež v % 
(Slo=100%) 

Osrednjeslovenska 0.030 5 0.5 

Obalno-kraška 0.130 20 2.0 

Gorenjska 0.224 35 3.4 

Goriška 0.291 46 4.5 

Savinjska 0.641 100 9.8 

Jugovzhodna Slovenija 0.553 87 8.5 

Pomurska 1.000 157 15.3 

N otranj sko-kraška 0.550 86 8.4 

Podravska 0.815 128 12.5 

Koroška 0.623 97 9.5 

Spodnjeposavska 0.925 145 14.2 

Zasavska 0.740 116 11.3 

Regije skupaj 6.522 

Slovenija 0.639 100 100.0 

Vir: Kavaš, IER; SURS, lastni preračuni. 

Tabela 7: Indeks razvojne ogroženosti, 2003 - nova metoda 

Statistične regije Indeks razvojne ogroženosti, 2003 - nova metoda 

Indeks Indeks ravni; 
SIo=100 

Delež v % 
(Slo=100%) 

Osrednjeslovenska 0.033 5 0.5 

Obalno-kraška 0.135 21 2.0 

Gorenjska 0.224 35 3.4 

Goriška 0.316 50 4.8 

Savinjska 0.665 105 10.0 

Jugovzhodna Slovenija 0.520 82 7.8 

Pomurska 1.000 158 15.1 

N otranj sko-kraška 0.562 89 8.5 

Podravska 0.831 131 12.5 

Koroška 0.670 106 10.1 

Spodnjeposavska 0.921 145 13.9 

Zasavska 0.758 120 11.4 

Regije skupaj 6.634 

Slovenija 0.633 100 100.0 

Vir: Kavaš, IER; SURS, lastni preračuni. 
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Tabela 8: Indeks razvojne ogroženosti - primerjava stare in nove metodologije 

Statistične regije Indeks razvojne 
ogroženosti, stara 
metoda (indeks 

ravni) 

Indeks razvojne 
ogroženosti, nova 
metoda (indeks 

ravni) 

2000 2003 2000 2003 

Osrednjeslovenska 5 6 5 5 

Obalno-kraška 18 19 20 21 

Gorenjska 35 42 35 35 

Goriška 49 61 46 50 

Savinjska 106 117 100 105 

Jugovzhodna Slovenija 88 98 87 82 

Pomurska 153 172 157 158 

Notranjsko-kraška 92 99 86 89 

Podravska 125 143 128 131 

Koroška 100 113 97 106 

Spodnjeposavska 149 161 145 145 

Zasavska 112 128 116 120 

Slovenija 100 100 100 100 

Vir: Kavaš, IER; SURS, lastni preračuni. 

4. Zaključki 

Indeks razvojne ogroženosti je izračunan na tak način, da nižja vrednost indeksa pomeni 
ugodnejši položaj regije. Primeijava rezultatov med leti 2000 in 2003 po stari metodi kaže, da 
je tudi v letu 2003 v najugodnejšem položaju Osrednjeslovenska regija in v najslabšem 
položaju Pomurska regija z najvišjim indeksom. V vseh regijah, se je indeks razvojne 
ogroženosti povečal. Najbolj se je povečal v Pomurski in Podravski, najmanj pa v 
Osrednjeslovenski in Obalno-kraški regiji. 

Tudi po novi metodi je indeks razvojne ogroženosti najnižji v Osrednjeslovenski regiji in 
najvišji v Pomurski regiji. Po tej metodi so razlike med leti 2000 in 2003 manjše kot po stari 
metodi. Indeks razvojne ogroženosti je ostal nespremenjen kar pri treh regijah: 
Osrednjeslovenski, Gorenjski in Spodnjeposavski, zmanjšal seje v eni regiji - Jugovzhodni 
Sloveniji, najbolj pa seje povečal v Koroški regiji. 

5. Viri: 

PEČAR J., 2002, Regionalni vidiki razvoja Slovenije (in poslovanje gospodarskih družb v letu 2000), 
UMAR. Delovni zvezek 2001 (X) 6, Ljubljana. 
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OBMOČJA S POSEBNIMI RAZVOJNIMI PROBLEMI 

(ANALIZA NA OSNOVI METODOLOGIJE ZA DOLOČITEV OBMOČIJ 
IZ LETA 1999) 

Janja PEČAR, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
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1. Uvod 

Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja Slovenije (ZSRR), ki 
je bil sprejet leta 1999, je v 23. členu 
opredelil kazalnike za določitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. V 
nadaljevanju je v 24. in 25. členu opredelil 
še, da vlada z uredbo določi podrobnejše 
vrednosti meril in občine, ki ustrezajo tem 
merilom. Leta 2000 je vlada RS sprejela 
Uredbo o vrednosti meril za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila. Z 
uredbo je določila 129 občin, ki se štejejo 
kot območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. V skladu z zakonom (ZSRR) so 
občine razdeljene v tri tipe območij: 

• Ekonomsko šibka območja 
Kot ekonomsko šibka so določena območja 
občin, ki so v letu 1997 dosegle največ 80% 
bruto osnove za dohodnino na prebivalca 
glede na državno povprečje, ali pa gre za 
občine, kjer se je število prebivalstva v 
obdobju od 1991 do 1999 zmanjšalo, tako da 
znaša indeks rasti prebivalstva manj kot 96. 
Ta pogoj izpolnjuje 91 občin, ki obsegajo 
32.6% površine in 22.4% prebivalstva 
Slovenije. 

• Območja s strukturnimi problemi in 
visoko brezposelnostjo 

Kot območja s strukturnimi problemi in 
visoko brezposelnostjo so določene občine, 
kjer je stopnja registrirane brezposelnosti v 
prvem polletju 1999 za več kot 20% 
presegala državno povprečje. Ta pogoj 
izpolnjuje 63 občin, obsegajo 24.1% 
površine ter 27.9% prebivalstva Slovenije. 
Kot območja s strukturnimi problemi so 
določene tudi občine, kjer je delež delovno 
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od 
skupnega prebivalstva za več kot 20% 
presegal državno povprečje. Ta pogoj 

izpolnjuje 97 občin s 43.0% površine in 
28.2% prebivalstva Slovenije. 

• Razvoj no omej evana obmej na območj a 
in območja z omejenimi dejavniki 

Za razvojno omejevana obmejna območja 
štejemo občine ob meji z Avstrijo, Italijo, 
Madžarsko in Hrvaško, če leži več kot 
polovica površine občine v 
desetkilometrskem obmejnem pasu in če je 
število prebivalstva v občini v obdobju od 
1991 do 1999 upadlo, tako da znaša indeks 
rasti prebivalstva manj kot 96. Tako 
opredeljena razvojno omejevana obmejna 
območja obsegajo 48 občin, 23.7% površine 
in 13.4% prebivalstva Slovenije. Razvojno 
omejevana območja so tudi območja občin, 
ki so opredeljena kot območja z omejenimi 
dejavniki, če je najmanj polovica površine 
občine v tako opredeljenem območju ob 
hkratnem upadanju števila prebivalstva v 
občini v obdobju od 1991 do 1999, tako da 
zanaša indeks rasti prebivalstva pod 96. 
Taka območja obsegajo 23 občin z 8.7% 
površine in 4.6% prebivalstva. 

Nekatere občine izpolnjujejo več meril 
hkrati, tako da ni mogoče teh podatkov 
seštevati. Skupno pa območja s posebnimi 
razvojnimi problemi obsegajo 129 občin, 
57.2% površine in 48.7% prebivalstva 
Slovenije. 

Uredba v 4. členu tudi določa, da mora 
ministrstvo, pristojno za razvoj, enkrat letno 
preverjati izpolnjevanje posameznih meril in 
po potrebi predlagati spremembe uredbe. 
V skladu s tem določilom je bila narejena 
analiza izpolnjevanja posameznih meril po 
občinah. 

2. Izhodišča analize 

Analiza o izpolnjevanju posameznih meril 
izhaja iz meril, ki so natančno določena v 
omenjeni uredbi in zadnjih razpoložljivih 
podatkih za ta merila. 
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Tabela 1: Uporaba meril in njihova časovna komponenta 

Merila Uporabljen zadnji 
razpoložljiv podatek ob 
sprejemu uredbe 

Uporabljen zadnji 
razpoložljiv podatek ob 
analizi 

Bruto osnova za 
dohodnino na prebivalca 

1997 2001 

Indeks rasti prebivalstva 1991 (popi s) - 
1999(register, 31.3) 

1991 (popi s) - 2002 
(register, 31.3) 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

I-VI1999 I-XII 2002 

Delež delovno aktivnega 
prebivalstva v kmetijstvu 

Oktober 1999 I-XII 2002 

Vir: SURS, DURS. 

Za določitev razvojno omejevanih območij 
in obmejnih območij smo upoštevali isto 
metodologijo kot ob sprejemu uredbe. 
Razvojno omejevane občine so tiste, katerih 
več kot 50% površine leži v območju, ki ga 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano leta 2000 določilo kot območje z 
omejenimi dejavniki za kmetijsko 
proizvodnjo. 

Razvojno omejevane občine so tudi tiste, 
katerih več kot 50% površine leži v 
območju, ki ga je Ministrstvo za okolje in 
prostor leta 2000 določilo kot ogroženo 
območje zaradi različnih naravnih 
dejavnikov. 

Obmejne občine so občine ob meji z 
Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško, če 
leži več kot polovica občine v 10 km 
obmejnem pasu. 

3. Rezultati analize 

Analiza območij s posebnimi razvojnimi 
problemi opravljena na zadnjih 
razpoložljivih podatkih za merila je 
pokazala, da se število občin, ki izpolnjujejo 
merila ni bistveno spremenilo. Ob sprejemu 
uredbe je merila izpolnjevalo 129 občin, v 
letu 2003 pa jih izpolnjuje 130 občin. Temu 
ustrezno se je povečal tudi delež 
prebivalstva (z 48.7% na 49.1%) in delež 
površine (s 57.2% na 59.4%) na območjih s 

posebnimi razvojnimi problemi v primeijavi 
s celotno Slovenijo. 

V celoti gledano sta dve občini izpadli iz 
območij s posebnimi razvojnimi problemi, 
tri pa so nove. Izpadli sta občini: Dol pri 
Ljubljani in Prevalje. Vzroki za izpad so bili 
različni. V Dolu pri Ljubljani se je 
zmanjšala stopnja registrirane brezposelnosti 
pod mejno vrednostjo, v občini Prevalje pa 
seje povišala bruto osnova za dohodnino na 
prebivalca nad mejno vrednost. Na novo pa 
so se pojavile med območji s posebnimi 
razvojnimi problemi naslednje občine: 
Dobrova-Polhov Gradec, Prebold in Tolmin. 
V občini Dobrova-Polhov Gradec je vzrok 
za uvrstitev med območja s posebnimi 
razvojnimi problemi porast deleža delovno 
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od 
skupnega prebivalstva, ki je porasel nad 
mejno vrednost. V občini Prebold se je 
zmanjšala bruto osnova za dohodnino na 
prebivalca in v občini Tolmin seje poslabšal 
demografski kazalec (indeks rasti 
prebivalstva) pod mejno vrednost. 

Spremembe po občinah se odražajo tudi v 
spremebah po regijah, saj se je z vključitvijo 
oz. izpadom posameznih občin temu 
ustrezno spremenil tudi delež površine oz. 
prebivalstva v območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi v primerjavi s celotno 
regijo. Te spremembe nam kažeta naslednji 
tabeli: 
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Tabela 2: Prebivalci v območjih s posebnimi razvojnimi problemi (OPRP), 1999-2002 

Statistične regije Skupaj v %, Slo= 
100% 

v %, OPRP= 
100% 

v %, regij a= 
100% 

1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 
Osrednjeslovensk 
a 

29017 32507 1.5 1.6 3.0 3.3 6.0 6.6 

Obalno-kraška 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gorenjska 34962 35233 1.8 1.8 3.6 3.6 17.9 17.9 
Goriška 21907 34101 1.1 1.7 2.3 3.5 18.3 28.4 
Savinjska 174162 180321 8.8 9.0 18.1 18.4 68.3 70.1 
JV Slovenija 87334 87935 4.4 4.4 9.1 9.0 63.6 63.5 
Pomurska 124989 123904 6.3 6.2 13.0 12.6 100.0 100.0 
Notranjsko- 
kraška 

25624 25648 1.3 1.3 2.7 2.6 51.0 50.5 

Podravska 319139 319906 16.1 16.0 33.1 32.6 100.0 100.0 
Koroška 48444 41752 2.4 2.1 5.0 4.3 65.5 56.4 
Spodnjeposavska 69768 69851 3.5 3.5 7.2 7.1 100.0 100.0 
Zasavska 29221 28893 1.5 1.4 3.0 2.9 63.0 62.7 
Skupaj OPRP 964567 980051 48.7 49.1 100.0 100.0 48.7 49.1 
Vir: SURS, lastni preračuni. 

Tabela 2: Površina v območjih s posebnimi razvojnimi problemi (OPRP), 1999-2002 

Statistične regije Skupaj v km2 v %, Slo= 
100% 

v %, OPRP= 
100% 

v %, regij a= 
100% 

1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 
Osrednjeslovensk 
a 

541 626 2.7 3.1 4.7 5.2 21.2 24.5 

Obalno-kraška 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gorenjska 307 307 1.5 1.5 2.6 2.6 14.4 14.4 
Goriška 519 900 2.6 4.4 4.5 7.5 22.3 38.7 
Savinjska 1788 1828 8.8 9.0 15.4 15.2 75.0 76.7 
JV Slovenija 2221 2223 11.0 11.0 19.2 18.5 83.0 83.1 
Pomurska 1338 1338 6.6 6.6 11.5 11.1 100.0 100.0 
Notranjsko- 
kraška 

945 945 4.7 4.7 8.2 7.8 64.9 64.9 

Podravska 2170 2170 10.7 10.7 18.7 18.0 100.0 100.0 
Koroška 761 704 3.8 3.5 6.6 5.8 73.1 67.6 
Spodnjeposavska 885 885 4.4 4.4 7.6 7.4 100.0 100.0 
Zasavska 117 116 0.6 0.6 1.0 1.0 44.4 44.2 
Skupaj OPRP 11591 12042 57.2 59.4 100.0 100.0 57.2 59.4 
Vir: SURS, lastni preračuni. 

Analiza vzrokov za razlike med letom 1999 
in 2002 po posameznih tipih območij s 
posebnimi razvojnimi problemi nam kaže 
nekoliko drugačno sliko. Ta je namreč 
pokazala (glej v nadaljevanju), da največ 
novih občin izpolnjuje kazalnik stopnje 
registrirane brezposelnosti. Toda te občine 

so že leta 1999 izpolnjevale tudi druga 
merila in so bile že takrat vključene v 
območja s posebnimi razvojnimi problemi, 
zato torej v končnem novem seznamu ni 
sprememb glede teh občin. 
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3.1. Analiza po posameznih tipih 
območij s posebnimi razvojnimi 
problemi 

Po podatkih, razpoložljivih ob sprejemu 
uredbe, je izpolnjevalo merila za ekonomsko 
šibka območja 91 občin, ki so obsegala 
32.6% površine in 22.4% prebivalstva 
Slovenije. Analiza zadnjih razpoložljivih 
podatkov pa je pokazala, da izpolnjuje 
merila 88 občin, ki obsegajo 30.8% površine 
in 25.4% prebivalstva Slovenije. V 
primerjavi z letom 1999 torej 8 občin ne 
izpolnjuje več merila za ekonomsko šibko 
območje in sicer vse zaradi povišanja bruto 
osnove za dohodnino nad mejno vrednost. 
Ta povišanja sicer niso velika, saj je v vseh 
naštetih občinah ta kazalnik še vedno pod 
slovenskim povprečjem. Te občine so: 
Črnomelj, Kostel, Prevalje, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjernej, 
Šentjur pri Celju in Zreče. Na novo 
izpolnjuje merila 5 občin, med katerimi 
občine Hrastnik, Maribor, Sevnica in 
Tolmin izponjujejo merila zaradi padca 
indeksa rasti prebivalstva pod mejno 
vrednost, medtem ko občina Prebold 
izpolnjuje merilo zaradi padca bruto osnove 
za dohodnino na prebivalca pod mejno 
vrednost. 

Merila za območja s strukturnimi problemi, 
kjer je osnovi strukturni problem visoka 
stopnja registrirane brezposelnosti, je v letu 
1999 izpolnjevalo 63 občin, ki so skupaj 
obsegala 24.1% površine in 27.9% 
prebivalstva Slovenije. Zadnji razpoložljivi 
podatki kažejo, da se je v 7 občinah stopnja 
registrirane brezposelnosti zmanjšala pod 
mejno vrednost. Te občine so: Benedikt, Dol 
pri Ljubljani, Kostel, Loški Potok, Ormož, 
Slovenske Konjice in Velike Lašče. V 19 
občinah pa se je stopnja registrirane 
brezposelnosti povišala nad mejno vrednost. 
Te občine so: Brežice, Dornava, Gornji 
Petrovci, Hodoš, Kozje, Ljubno, Markovci, 
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 
Podčetrtek, Prebold, Rogatec, Slovenska 
Bistrica, Tišina, Velika Polana, Vransko, 
Žalec in Žetale. Tako po zadnjih 

razpoložljivih podatkih izpolnjuje merila 75 
občin, ki skupaj obsegajo 28.4% površine in 
32.5% prebivalstva Slovenije. 

Merila za območja s strukturnimi problemi, 
kjer je osnovi strukturni problem visok delež 
delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega 
v kmetijstvu od skupnega števila 
prebivalstva, je v letu 1999 izpolnjevalo 97 
občin, ki so obsegala 43% površine in 
28.2% prebivalstva Slovenije. Zadnji 
razpoložljivi podatki kažejo, da se je v eni 
občini (Žalec) delež delovno aktivnih v 
kmetijstvu zmanjšal pod mejno vrednost. V 
treh občinah pa se je ta delež povišal nad 
mejno vrednost. Te občine so: Dobrova- 
Polhov Gradec, Ilirska Bistrica in Zreče. 
Tako po zadnjih razpoložljivih podatkih 
izpolnjuje merila 99 občin, ki skupaj 
obsegajo 45.7% površine in 28.5% 
prebivalstva Slovenije. 

Med razvojno omejevanimi območji je bilo 
v letu 1999 26 občin, ki je izpolnjevalo 
merila in so obsegala 9.5% površine in 5.6% 
prebivalstva Slovenije. Zaradi upadanja 
števila prebivalstva se je obstoječim 
občinam pridružilo še 6 novih, ki tudi 
izpolnjujejo merila za razvojno omejevana 
območja. Te občine so: Gornja Radgona, 
Hrastnik, Maribor, Sevnica, Solčava in 
Tolmin. Po zadnjih razpoložljivih podatkih 
tako izpolnjuje merila za razvojno 
omejevana območja 32 občin, ki obsegajo 
14.9% površine in 13.7% prebivalstva 
Slovenije. 

Med razvojno omejevanimi obmejnimi 
območji je bilo v letu 1999 48 občin, ki so 
izpolnjevala merila in so obsegala 23.7% 
površine in 13.4% prebivalstva Slovenije. 
Tudi tu sta se zaradi upadanja števila 
prebivalstva obstoječim občinam pridružili 
še 2 novi (Gornja Radgona in Solčava), ki 
tudi izpolnjujeta merila za razvojno 
omejevana obmejna območja. Po zadnjih 
razpoložljivih podatkih tako izpolnjuje 
merila za razvojno omejevana obmejna 
območja skupaj 50 občin, ki obsegajo 24.8% 
površine in 13.9% prebivalstva Slovenije. 
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4. Zaključki analize 

Analiza območij s posebnimi razvojnimi 
problemi, ki je bila narejena na isti 
metodologiji kot leta 1999 in ob upoštevanju 
zadnjih razpoložljivih podatkov Je pokazala, 
da se v obdobju zadnjih treh let območja s 
posebnimi razvojnimi problemi niso 
zmanjšala, pač pa celo nekoliko povečala. 
Največje spremembe beležimo na območjih 
s strukturnimi problemi zaradi visoke 
stopnje brezposelnosti, ki pa, gledano v 
celoti, na povečanje območij s posebnimi 
razvojnimi problemi niso bistveno vplivala. 
Tako bi, težko trdili, da so spremembe v 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi 
rezultat neuspešne oz, uspešne regionalne 
politike v tem obdobju. Reforma regionalne 
politike, ki seje začela s sprejemom zakona 
o Skladnem regionalnem razvoju v letu 1999 
in sprejemom Strategije regionalnega 
razvoja v letu 2001, je namreč dolgotrajen 
proces, katere učinki so vidni šele na dolgi 
rok. Do konca leta 2001 so bili šele sprejeti 
vsi strateški dokumenti in podzakonski akti. 
V letu 2002 so se v glavnem zaključili 
procesi institucionalne izgradnje in 
postopoma so se šele začela uveljavljati 
načela slovenske regionalne politike tudi v 
praksi. Zato ocenjujemo, da so spremembe 
na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi bolj rezulatat splošne ekonomske 
situacije v državi in same metodologije 
določitve območij s posebnimi razvojnimi 
problemi. ' 

Metoda za določanje območij posebnimi 
razvojnimi problemi ima kar nekaj 
pomnjkljivosti in na nekatere od njih je bilo 
opozoijeno že pri pripravi uredbe leta 1999 
(glej: S. Kukar, J. Pečar, D. Kavaš (2000): 
Merila za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi ter njihove mejne 
vrednosti, LER, Ljubljana). Osnovne 
pomanjkljivosti metode, na katere 
opozarjamo tudi ob tej analizi so naslednje: 
• Majhnost in nehomogenost osnovne 

teritorialne enote za določitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

• Osnovna enota za določitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi je občina 
(ZSRR). V Sloveniji imamo kar 193 
občin, ki so si po svojem obsegu, številu 
prebivalstva in tudi drugih socio- 
ekonomskih kazalnikih zelo različne. Za 
primer naj navedemo le razlike v številu 
prebivalstva. Najmanjša občina je Hodoš 
in ima le 357 prebivalcev, največja - 
Ljubljana pa ima z 269146 prebivalci 
skoraj 750 krat več prebivalcev. Zaradi 
velikega števila majhnih občin so 
slučaj nostni vplivi pri posameznih 
kazalnikih zelo veliki, kar lahko v 
končni fazi pokaže nerealno sliko. 

• Mejna vrednost merila za določitev 
območij s strukturnimi problemi 
(kmetijstvo) je neustrezna. 

• Zaradi nizke vrednosti za Slovenijo in 
visokih razponov med občinami je v 
mejna vrednost tega kazalnika (20 
odstotkov nad slovenskim povprečjem) 
prenizka. Delež delovno aktivnega 
prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu od 
skupnega prebivalstva znaša v povprečju 
okoli 2.2%. Po občinah je situacija zelo 
različna in številčno sicer majhna 
odstopanja od tega povprečja se lahko v 
indeksu ravni kažejo kot zelo velika 
odstopanja. Končna posledica tega 
dejstva je, da zelo veliko občin 
izpolnjuje pogoje za omenjeno merilo, 
čeprav število delovno aktivnega 
prebivlstva v kmetijstvu od skupnega 
prebivalstva ni posebno velik in torej 
kmetijstvo v občini ni pomembna 
dejavnost. Regionalni razvoj je zato 
preveč podrejen kmetijski politiki, ki 
ima že sicer svoje ukrepe in sredstva 
namenjena pospeševanju razvoja 
podeželja. 

• Prevečkrat se kot merilo za določitev 
območij s posebnimi problemi ponavlja 
indeks rasti prebivalstva, dvakrat pa se 
kot merilo upošteva »kmetijski kriterij«. 

• Indeks rasti prebivalstva je v 
kombinaciji s kakšnim drugim 
kazalnikom uporabljen kar 3-krat 
(ekonomsko šibka območja, razvojno 
omejevana območja in razvojno 
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omejevana obmejna območja), kar v 
končni fazi preveč poudarja pomen tega 
kazalnika. Tudi kmetijski kriterij je 
poudarjen dvakrat - preko merila za 
območja s strukturnimi problemi in 
merila za razvojno omejvana območja. 
Rezultat tega je, da so iste občine 
vključene v različne tipe območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

• Pojem razvojno omejevanih območij je 
zelo nejasen in tudi metodologija za 
določitev teh območij je sporna. 

• Že v ZSRR je bil pojem razvojno 
omejevanih območij zelo slabo 
definiran, zato sta bila v fazi priprave 
uredbe pozvani Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
Ministrstvo za okolje in prostor, naj s 
svojega vidika opredelita občine, ki so 
razvojno omejevane. Ministrstvo za 
kmetijstvo je določilo občine, ki so 
razvojno omejevane z vidika pridelave 
hrane, Ministrstvo za okolje in prostor 
pa je opredelilo občine, ki so razvojno 
omejevane zaradi naravnih dejavnikov 
ali posegov človeka v prostor. 

5. Predlogi 

Uredba o vrednosti meril za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila v 5. 
členu med drugim določa, da ima 
Ministrstvo, pristojnega za razvoj, možnost 
predlagati spremembe uredbe (po potrebi). 
Zadnji razpoložljivi podatki kažejo nekatere 
spremembe pri izpolnjevanju meril pri 
posameznih občinah, vendar kljub temu ne 
predlagamo spremembo uredbe, ker 
menimo, da te spremembe niso tako 
korenite, da bi bile potrebne spremembe 
uredbe. V kolikor bi se ministrstvo odločilo 
za spremembe uredbe, bi moralo upoštevati 
triletne časovne serije za posamezne 

kazalnike in primerjavo popisnega podatka 
1991 na popis 2002, kar bi v končni 
posledici prineslo še manj sprememb v 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi. 

Menimo pa, da bi bilo zelo primerno 
razmišljati o drugi oz. izboljšani metodi za 
določitev območij s posebnimi razvojnimi 
problemi. Naši predlogi so naslednji: 

1. Uporaba večje teritorialne enote kot 
osnove za določitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi (vsaj 
upravne enote ali geografsko zaključena 
območja v skladu s predlogom delitve 
Slovenije na 25 pokrajin (I.Vrišer et 
al.,1999: Pokrajine v Sloveniji, Vlada 
RS, Služba za lokalno samoupravo). 

2. Opustitev kazalnika deleža delovno 
aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od 
skupnega prebivalstva ali vsaj 
sprememba njegove mejne vrednosti. 

3. Opustitev kazalnika razvojno 
omejevanjih območij in upoštevanje 
samo kazalnika obmejnih območij v 
kombinaciji z indeksom rasti 
prebivalstva. 

6. Viri: 

• Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, Ur.l. RS 60/99. 

• Uredba o vrednosti meril za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi 
problemi in določitvi občin, ki 
izpolnjujejo ta merila. Ur. 1. RS 59/00. 

• S. Kukar, J.Pečar, D Kavaš, 2000: 
Merila za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi ter njihove mejne 
vrednosti, IER, Ljubljana. 

• I.Vrišer et al., 1999: Pokrajine v 
Sloveniji, Vlada RS, Služba za lokalno 
samoupravo. 
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Priloga 5 

NEPOSREDNE IN POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 

TABELARIČNA PRILOGA 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:    

i Telefon:   Poštna številka:  

Podjetje:    

I Davčna številka:      

I NAROČAM   IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

j^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje-Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa-TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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