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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 daV|t 

dodano vrednost vam sporočamo podat 

n» 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

ur« 
Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naroči" 

(jA0 

*eV0|c' 
Uredništvo P°(0 , 
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9 zakona o 

ATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ LETA 2003 

* mednarodni konvenciji o ustanovitvi 

Pdnarodnega sklada za povrnitev 

;K0DE, nastale zaradi onesnaženja 

,5FT0' 1992 
Ep# 1505 . III 

' REpUBLIKE SLOVENIJE 
^A: 
številka. 2004-1811-0222 
lubliatia ®°3"04/200l-4 

' 21 10.2004 
at)a Rg 

<!olo^|a besed^6 ^'oven'ie ie na 95 redn' sei' dne 21.10.2004 

-M, p ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 
^STANq°°3 K mednarodni konvenciji o 
p°VrN|tp|T-V1 mednarodnega sklada za 
2 ^APTo ,992°DE' nastale ZARADI ONESNAŽENJA 

>S&obrav^° in sprejem na podlagi 169. člena 
S'avka 75 Zavr|ega zbora Republike Slovenije in tretjega 6na zakona o zunanjih zadevah. 

9a 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve, 
dr. Marko Pavliha, minister za promet, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Janez Požar, sekretar v Ministrstvu za promet, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ONESNAŽENJA Z NAFTO, 1992 

2. člen 

Besedilo Protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu 
v slovenskem jeziku glasi:" 

is 
O"'* 

se 
,Pr°,ok°l <z 

1. člen 

leta 2003 k Mednarodni konvenciji o adi Medn      —...„..v,. ~ 
^3 °nesnažQn.arodne9a sk|ada za povrnitev škode nastale z nafto, 1992, sestavljen v Londonu 16. maja 

r*004 

Besedilo sporazuma v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in 
španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve 
Ministrstva za zunanje zadeve. 
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PROTOKOL IZ LETA 2003 K MEDNARODNI KONVENCIJI O 
USTANOVITVI MEDNARODNEGA SKLADA ZA POVRNITEV 
ŠKODE. NASTALE ZARADI ONESNAŽENJA Z NAFTO, 1992 

DRŽAVE POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE 

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije o civilnopravni 
odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z nafto, 1992 
(v nadaljevanju "Konvencija o odgovornosti, 1992"), 

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije o ustanovitvi 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi 
onesnaženja z nafto, 1992 (v nadaljevanju "Konvencija o Skladu, 
1992"), 

POTRJUJOČ, da je pomembno, da še naprej veljata mednarodna 
odgovornost in sistem povračil za škodo, nastalo zaradi 
onesnaženja z nafto, 

OB UGOTOVITVI, da najvišja odškodnina iz Konvencije o Skladu, 
1992, v določenih okoliščinah v nekaterih državah pogodbenicah 
te konvencije morda ne zadostuje za zadovoljitev potreb po 
odškodninah, 

OB SPOZNANJU, da je po mnenju številnih držav pogodbenic 
Konvencije o odgovornosti, 1992, in Konvencije o Skladu, 1992, 
nujno treba zagotoviti dodatna sredstva za odškodnine z 
vzpostavitvijo dodatnega načrta, h kateremu lahko države po 
želji pristopijo, 

OB PREPRIČANJU, da si je z dodatnim načrtom treba prizadevati, 
da se žrtvam onesnaženja z nafto v celoti zagotovi povrnitev 
njihove izgube ali škode, z njim pa naj bi se tudi ublažile težave, s 
katerimi se srečujejo žrtve, če obstaja nevarnost, da znesek 
odškodnine, ki je na voljo na podlagi Konvencije o odgovornosti, 
1992, in Konvencije o Skladu, 1992, ne bo zadostoval za plačilo 
uveljavljenih zahtevkov v celoti in da bo zaradi tega Mednarodni 
sklad za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 
1992, sprejel začasni sklep, da plača vse uveljavljene zahtevke 
samo deloma, 

KER bo pristop k dodatnemu načrtu odprt samo za države 
pogodbenice Konvencije o Skladu, 1992, 

sporazumele, kot sledi: 

Splošne določbe 

1. člen 

V tem protokolu: 

1 "Konvencija o odgovornosti, 1992," pomeni Mednarodno 
konvencijo o civilnopravni odgovornosti za škodo, nastalo 
zaradi onesnaženja z nafto, 1992; 

"Konvencija o Skladu, 1992," pomeni Mednarodno konvencijo 
o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povračilo škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992; 

"Sklad, 1992," pomeni Mednarodni sklad za povračilo škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992, ustanovljen na 
podlagi Konvencije o Skladu, 1992; 

(jbenic"" 4 "država pogodbenica" pomeni državo pogoi 
protokola, razen če ni navedeno drugače; 

ujCgVS'i' 
5 če so določbe Konvencije o Skladu, 1992, s s* ^ 

vključene v ta protokol, "Sklad" v navedeni konvenci 
"Dopolnilni sklad", razen če ni navedeno druga06, 

6 "ladja", "oseba", "lastnik", "nafta", "škoda, naf^.0d 
onesnaženja", "preventivni ukrepi" in "nezgoda 
pomen kot v 1. členu Konvencije o odgovornosti- 

7 "nafta, za katero se plača prispevek", "obračuns j 
"tona", "garant" in "terminal" imajo enak pomen W , 
Konvencije o Skladu, 1992, razen če ni navedeno 

8 "uveljavljeni zahtevek" pomeni zahtevek, ki ga I 

,flO» 

ris" 
1992, ali se potrdi kot sprejemljiv na podlagi sklepa P 
sodišča, zavezujočega za Sklad, 1992, za katerega s8■<; 
običajne oblike pregleda in ki bi bil v celoti P°vrn'®cjStavk3" 
to nezgodo ne bi uporabila omejitev iz četrtega 
člena Konvencije o Skladu, 1992; ^ 

9 "Skupščina" pomeni Skupščino Mednarodno ^^ert3' 
sklada za povrnitev škode, nastale zaradi one 
nafto, 2003, razen če ni navedeno drugače 

10 "Organizacija" pomeni Mednarodno pomorsko °r9 
ifliZ® 

11 "generalni sekretar" pomeni generalnega 
Organizacije. 

seK'el 

2. člen 
ćkO0 

■rsv; 1 Ustanovi se Mednarodni dopolnilni sklad za r ,,^e( 
nastale zaradi onesnaženja, ki se poimence 
dopolnilni sklad za povrnitev škode, naS|nj|nisk'a 

onesnaženja z nafto, 2003" (v nadaljevanju "Dop 
. pri 

Dopolnilni sklad se v vsaki državi pogodbenih 
pravna oseba, ki lahko v skladu z zakoni te drza h ^op pih r (i 
pravice in obveznosti in je lahko stranka v so a pri 
pred sodišči te države. Vsaka država pogod aStoPn 

direktorja Dopolnilnega sklada za pravnega 
Dopolnilnega sklada. 

3. člen 

Ta protokol se uporablja izključno za: 

(a) škodo, nastalo zaradi onesnaženja na 

(i) ozemlju države pogodbenice, vključno 
morjem, in 

(ii) v izključni ekonomski coni države pogodb®" ^ <jr 
v skladu z mednarodnim pravom. a ^otjf' J 
pogodbenica ni določila takšne cone, na / 

v bližini teritorialnega morja te države. n6.sV 
določi v skladu z mednarodnim pr-avon^'^1 riM5 y t-    r H 
kot 200 navtičnih milj od temeljnih črt, oo 
širina teritorialnega morja; 

(b) za preventivne ukrepe, kadar se sprejmejo 
zmanjšanje takšne škode. 

za Pr0pl iflf 
i! 
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Dopolnilna odškodnina 

4. člen 

C'1"1 sk'ad Splača odškodnino vsakomur, ki je utrpel 
in Ust 

2aradi onesnaženja, če mu ni uspelo pridobiti celotne 
škod0 

2ne °dškodnine za uveljavljeni zahtevek za takšno 
škoda 

P0Cl po9°i' iz Konvencije o Skladu. 1992, ker celotna 
0mejj|gv

ese9a aH obstaja nevarnost, da bo presegla veljavno 
0 Sklad 0d®koclnine iz četrtega odstavka 4. člena Konvencije ' 1992, za katero koli nezgodo. 

ngUpni znesek odškodnine, ki ga izplača Dopolnilni sklad 

Ca sknlagi ,ega člena' je za vsako nezgodo omejen, tako 
i*Dl LIPna Vsota te9a zneska skupaj z zneskom dejansko 
odo Cane oc'škodnine v skladu s Konvencijo o 
UporV°rnOSt''1®92'in Konvencijo o Skladu, 1992, v okviru 
ohJ- ,e9a protokola ne presega 750 milijonov 
Nunskih enot. 

Se
6

B
Sek milijonov obračunskih enot iz odstavka 2(a) 

valute V naciona'no valu,o na podlagi vrednosti te dat 
s sklicevanjem na posebne pravice črpanja na 

prera"1' 9a določi Skupščina Sklada, 1992, za 
K0nv

CUnanie najvišjega zneska, ki se plača v skladu s 
V"* o odgovornosti, 1992, in Konvencijo o Skladu, 

Vsot 
dopolnili-,3 Uve,jav'jenih odškodninskih zahtevkov do 
Se P'ača n6^a sldada Presega skupno vsoto odškodnine, ki r^đe|i i pod'agi drugega odstavka, se razpoložljivi znesek 
0<^kodnin da 'e razrr|erje med vsakim uveljavljenim 
dansko m zatl'evkom in zneskom odškodnine, ki jo 6nako ? pr9ime oškodovanec v skladu s tem protokolom, 
^ vse oškodovance. 

'e diSk'ad izP'a^a odškodnino za uveljavljene zahtevke, takšne 7=uC,en° v osmem odstavku 1. člena, in to samo za ° Zantevke. 

199pd lzP'aoa odškodnino, če po mnenju Skupščine 
uVg 

6vkov pres 
sl<LIPna vsota uveljavljenih odškodninskih 

na 
,av,ienih 2au.^a al' obstaja nevarnost, da bo skupna vsota 

Skk°'i® v sklad 6Vl<ov Posegla skupno vsoto odškodnine, ki je 
1992 i l' S odstavkom 4. člena Konvencije o 

Sa>lidoko\
da 130 zato Skupščina Sklada, 1992, sprejela 

0o ° dei0rna g"0"' sklep, da se vsak uveljavljen zahtevek plača 
bili 0lrii'r'' sklad Up^'na Dopolnilnega sklada nato odloči, ali bo 
K0ri["

ačani na 
plačal del vseh uveljavljenih zahtevkov, ki niso 

er,c'ie o Ski^'3®' konvencije o odgovornosti, 1992, in u. 1992, in v kakšnem obsegu. 

' Ok 6. člen 
o uPo§tev 
SaŠkot)ninska

e
niU dru9e9a in tretjega odstavka 15. člena 

(,arn°, če - ® Pravice do Dopolnilnega sklada prenehajo 
°nvencijp „ pf^ai° do Sklada, 1992, na podlagi 6. člena 160 Skladu, 1992 

* evek v a,1,evek, ki q'°^en pr' Skladu, 1992, se obravnava kot 
ls,i oškodovanec vloži pri Dopolnilnem skladu. 

7. člen 

1 Za odškodninske tožbe, vložene proti Dopolnilnemu skladu 
v skladu s prvim odstavkom 4. člena tega protokola, se 
uporabljajo določbe prvega, drugega, četrtega, petega in 
šestega odstavka 7. člena Konvencije o Skladu, 1992. 

2 Če se vloži odškodninska tožba za škodo, nastalo zaradi 
onesnaženja, pri pristojnem sodišču na podlagi IX. člena 
Konvencije o odgovornosti, 1992, proti lastniku ladje ali 
njegovemu garantu, je takšno sodišče edino pristojno za vse 
odškodninske tožbe proti Dopolnilnemu skladu skladno z 
določbami 4. člena tega protokola za isto škodo. Če pa se 
odškodninska tožba zaradi škode, nastale zaradi 
onesnaženja, v skladu s Konvencijo o odgovornosti, 1992, 
vloži pri sodišču v državi pogodbenici Konvencije o 
odgovornosti, 1992, ki pa ni pogodbenica tega protokola, se 
vsaka tožba proti Dopolnilnemu skladu na podlagi 4. člena 
tega protokola po izbiri oškodovanca vloži ali pri sodišču 
države, kjer ima Dopolnilni sklad svoj sedež, ali pri katerem 
koli sodišču države pogodbenice tega protokola, ki je pristojno 
na podlagi IX. člena Konvencije o odgovornosti, 1992. 

3 Ne glede na prvi odstavek, če se vloži odškodninska tožba 
za škodo, nastalo zaradi onesnaženja, proti Skladu, 1992, pri 
sodišču države pogodbenice Konvencije o Skladu, 1992, ki 
pa ni pogodbenica tega protokola, se vse z njo povezane 
tožbe proti Dopolnilnemu skladu po izbiri oškodovanca vložijo 
ali pri sodišču države, kjer ima Dopolnilni sklad svoj sedež, ali 
pri katerem koli sodišču države pogodbenice, ki je pristojno 
na podlagi prvega odstavka. 

8. člen 

1 Ob upoštevanju katerega koli sklepa glede razdelitve iz 
tretjega odstavka 4. člena tega protokola se vsaka sodba, ki 
jo proti Dopolnilnemu skladu izreče sodišče, pristojno v skladu 
s 7. členom tega protokola, ko postane izvršljiva v državi 
izvora in v tej državi zanjo več ne veljajo običajne oblike 
pregleda, prizna in je izvršljiva v vsaki državi pogodbenici 
pod istimi pogoji, kot so določeni v X. členu Konvencije o 
odgovornosti, 1992. 

2 Država pogodbenica lahko uporabi druga pravila za priznanje 
in izvrševanje sodb, če je njihov učinek zagotoviti, da se 
sodbe priznajo in izvršijo vsaj v enakem obsegu kot na podlagi 
prvega odstavka. 

9. člen 

1 Dopolnilni sklad za vsak znesek odškodnine za škodo, nastalo 
zaradi onesnaženja, ki ga izplača Dopolnilni sklad v skladu s 
prvim odstavkom 4. člena tega protokola, s subrogacijo pridobi 
pravice, ki jih lahko uveljavlja oseba, ki ji je bila izplačana 
takšna odškodnina v skladu s Konvencijo o odgovornosti, 
1992, do lastnika ali njegovega garanta. 

2 Dopolnilni sklad s subrogacijo pridobi pravice, ki jih lahko 
uveljavlja oseba, kateri ta izplača odškodnino v skladu s 
Konvencijo o Skladu, 1992, do Sklada, 1992. 

3 Nič v tem protokolu ne posega v regresne ali subrogacijske 
pravice Dopolnilnega sklada do oseb, ki niso navedene v 
prejšnjih odstavkih. V nobenem primeru subrogacijska pravica 
Dopolnilnega sklada do takšne osebe ne sme biti manj ugodna 
od pravice zavarovatelja osebe, ki se ji odškodnina izplača. 

V, 
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Brez poseganja v vse druge subrogacijske ali regresne 
pravice do Dopolnilnega sklada, ki lahko obstajajo, 
pogodbenica ali njena agencija, ki je plačala odškodnino za 
škodo, nastalo zaradi onesnaženja, v skladu z določbami 
notranje zakonodaje s subrogacijo pridobi pravice, ki bi jih 
oseba, ki ji je bila izplačana takšna odškodnina, imela na 
podlagi tega protokola. 

Prispevki 

10. člen 

1 V vsaki državi letne prispevke v Dopolnilni sklad vplača 
vsakdo, ki je v koledarskem letu iz odstavka 2(a) ali (b) 11. 
člena skupno prejel več kot 150.000 ton: 

(a) v pristaniščih ali terminalih na ozemlju te države nafto, za 
katero se plača prispevek in je prispela po morju do teh 
pristanišč ali terminalov, in 

(b) na kateri koli napravi na ozemlju te države pogodbenice 
nafto, za katero se plača prispevek in je prispela po morju 
ter bila raztovorjena v pristanišču ali terminalu države 
nepogodbenice, če se ta nafta, za katero se plača 
prispevek, na podlagi tega pododstavka upošteva samo 
ob prvem prejemu v državi pogodbenici po njenem 
raztovorjenju v tej državi nepogodbenici. 

2 Za obveznost vplačila prispevkov v Dopolnilni sklad se 
uporabljajo določbe druaega odstavka 10. člena Konvencije 
o Skladu. 1992. 

11. člen 

1 Skupščina za oceno zneska ustreznih letnih prispevkov, če 
so, in ob upoštevanju potrebe po ohranjanju zadostnih tekočih 
sredstev za vsako koledarsko leto pripravi oceno v obliki 
proračuna za: 

(i) izdatke 

(a) stroški in izdatki za upravljanje Dopolnilnega sklada v 
zadevnem letu ter vsi primanjkljaji iz poslovanja v prejšnjih 
letih; 

(b) plačila, ki jih mora izvesti Dopolnilni sklad v zadevnem letu 
za poravnavo ustreznih odškodninskih zahtevkov do 
Dopolnilnega sklada na podlagi 4. člena, vključno z 
odplačevanjem posojil, ki jih je predhodno najel Dopolnilni sklad 
za poravnavo takšnih zahtevkov; 

(ii) dohodke 

(a) neporabljena proračunska sredstva iz poslovanja iz prejšnjih 
let, vključno z obrestmi; 

(b) letni prispevki, če se potrebni za uravnavanje proračuna; 

(c) vsi drugi dohodki. 

2 Skupščina določi skupno vsoto prispevkov, ki jih je treba 
pobrati. Na podlagi te odločitve direktor Dopolnilnega sklada 
za vsako državo pogodbenico izračuna za vsakogar iz 10. 
člena znesek njegovega letnega prispevka: 

(a) če je prispevek namenjen poravnavi plačil iz odstavka 1 (i) 
(a), na podlagi fiksnega zneska za vsako tono nafte, za katero 
se plača prispevek, ki jo |e v zadevni državi prejela takšna 

oseba v prejšnjem koledarskem letu, in 

(b) če je prispevek namenjen poravnavi plačil iz °za(#' 
(b), na podlagi fiksnega zneska za vsako tono nafte. ^, 
se plača prispevek, ki jo je prejela takšna ^ 
koledarskem letu pred koledarskim letom, ko se le 

zadevna nezgoda, če je bila ta država pogodbe 
protokola na datum nezgode. 

3 Zneski iz drugega odstavka se izračunajo ta 
ustrezna skupna vsota zahtevanih prispevkov dg0 jo 
količino nafte, za katero se plača prispevek in 
države pogodbenice prejele v zadevnem letu. 

do*"8' 
Letni prispevek zapade v plačilo na dan, ki se 

notranjih predpisih Dopolnilnega sklada. Skupščin3 

plačilo določi drug datum. 

lat*0 

5 Skupščina lahko sklene, da pod pogoji, ki se 
efl° Kli finančnih predpisih Dopolnilnega sklada, opravi Pri ^ 

sredstvi, prejetimi v skladu z odstavkom 2(a). ' 
prejetimi v skladu z odstavkom 2(b). 

12. člen 

Za prispevke za Dopolnilni sklad se uporabljajo d°' 
člena Konvencije o Skladu, 1992. 

o s*13"; 
V skladu s postopkom iz 14. člena Konvencij 

1992, lahko država pogodbenica sama prevzame 
vplačila prispevkov v Dopolnilni sklad. 

13. člen „ 
gg 5^ 

Države pogodbenice pošljejo direktorju Dopolni'"® 
podatke o prejetih pošiljkah nafte v skladu s $se 

Konvencije o Skladu, 1992, vendar pod p°g°ie ' ods'3^', 
obvestila direktorju Sklada, 1992, na podlagi druge9 ^ n05ia 
15. člena Konvencije o Skladu, 1992, šteje, da so 
tudi na podlagi tega protokola. ^ 

Če država pogodbenica ne izpolni svoje ^ 'Jjj 
predložitve obvestila iz prvega odstavka, zara mM 
Dopolnilni sklad finančno izgubo, mora država 
Dopolnilnemu skladu takšno izgubo nadomes i ^ 
na priporočilo direktorja Dopolnilnega sklada odio 
država pogodbenica takšno nadomestilo P,aca 

14. člen fi 
la štel e'tie 

1 Ne glede na 10. člen se za namene tega Prot° ion1,8 

je vsaka država članica prejela najmanj en mi 
za katero se plača prispevek. J/ 

o nlača P"5! # 2 Če znaša skupna količina nafte, za katero se v^ ^jiijo"^ 
in ga prejme država pogodbenica, manj kot ^ v ( 
država pogodbenica prevzame obveznosti. k'oral Prispe

cV s tem protokolom dolžnost kogar koli, ki bi mo ^ 
Dopolnilni sklad za nafto, prejelo na ozemlju te 
skupno količino prejete nafte ni nobene drug 
osebe. 

15. Člen / 
mieva' P^no" 

Če v državi pogodbenici ni nikogar, ki bi izp° |gga pr° 
10. člena, ta država pogodbenica za namen0 

o tem obvesti direktorja Dopolnilnega sklada 
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onesn'n' S'('ac'ne P'ača odškodnine za škodo, nastalo zaradi 
lentorjgi Sn'a na °2emlju države pogodbenice, v njenem 
do|0g em morju ali izključni ekonomski coni ali na območju, 
ž do|0p6rn v skladu s členom 3(a) (ii) tega protokola, v zvezi 
sp^ . n° nezgodo ali za preventivne ukrepe, kadar se 
tiok|er ta 

Se prePreči ali čim boli zmanjša takšna škoda, 
Sede ni? c'r*ava pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti 
Ostavk 6S,i'a direktorju Dopolnilnega sklada v skladu s prvim 
leta prscj

m 13' č|ena in prvim odstavkom tega člena za vsa 
notranj h 

,6rn' ko se ie zgodila ta nezgoda. Skupščina v 
P°9odb ■'3redpisih določi okoliščine, ko se za državo ICo šteje, da ni izpolnila svojih obveznosti. 

^stavko6 oc1škodnina začasno zavrne v skladu z drugim 
^ obvez SB °dškodnina v zvezi s to nezgodo trajno zavrne, 

Pođ|a
n°Sti ®'ede ol3vestila direktorju Dopolnilnega sklada 

'69a člena ^rV09a odstavka 13. člena in prvega odstavka 
Dopoipjin n'S0 '2P°'niene v enem letu po tem, ko je direktor 
nei'Polni 6^a sklada državo pogodbenico obvestil o evanju njenih obveznosti glede poročanja. 

°^tejekfZapad'ih prispevkov za Dopolnilni sklad se 
n'69ovim Us,rezne odškodnine, ki se dolguje dolžniku ali 

zastopnikom. 

0rganiziranje in upravljanje 

16. člen 

'''^torje^ S^'ad 'ma Skupščino in sekretariat na čelu z 

Se uPorabn'n° -Sekretariat in direktorja Dopolnilnega sklada 1992 10 ć'en' 17 do 20 in 28 do 33 Konvencije o Skladu, 

^Dopoinji . 
1992 'ni sklad se uporablja 34. člen Konvencije o Skladu, 

1 „ 17. člen 
i Starim cw, 

opra , ada' 1992, na čelu z direktorjem Sklada, 1992, 
°P0lni|no„V|a tudi nalogo sekretariata in direktorja 

2 . 9a sklada. 
v skladu s nr> • 

h 1 °Pravi odstavkom sekretariat in direktor Sklada, 
°Polniineqg |ala tudi nalogo sekretariata in direktorja 

d
8(1 Oklado S ac'a- Dopolnilni sklad pri navzkrižju interesov 
'tednik c?1, 1"2. in Dopolnilnim skladom zastopa 3 nik Skupščine. 

đirekt 
tj i'11 irr,enuje j?°po'ni'ne9a sklada ter osebje in strokovnjake, 
®'°9enapori| 

lreklor Dopolnilnega sklada in opravljajo svoje 
k ne ^,6ie r|3^' ,6^a pro,ok°la in Konvencije o Skladu, 1992, 
o?nvencije 0 t raVna'° v nasPr0,iu z določbami 30. člena 
v s'avkom i g | ''adu, 1992, kot se uporabljajo z drugim 

s^'adu s to C 9na ,e9a protokola, če opravljajo svoje naloge 
4 ,erTi členom. 

b, Up§«ina s 

19q''' ^ružiLPr'Zadeva- C'a PrePre^' sprejetje sklepov, ki ne 
Ud 2 sen' S skleP'' ki iih sprejme Skupščina Sklada, 
$/av|ianja s?|av.''.0 različna stališča do vprašanj skupnega 
UpQ

a()a, 19g2 
Upščina skuša doseči soglasje s Skupščino 

sk V dutlu rn0dsebojnega sodelovanja in ob uPnih ciljev obeh organizacij. 

5 Dopolnilni sklad povrne Skladu, 1992, vse stroške in izdatke, 
ki izhajajo iz upravnih storitev, ki jih Sklad. 1992, opravlja v 
imenu Dopolnilnega sklada. 

18. člen 

Prehodne določbe 

1 Ob upoštevanju četrtega odstavka skupna vsota letnih 
prispevkov, ki se plačajo za nafto, za katero se plača prispevek 
in ga prejmejo v posamezni državi pogodbenici med 
koledarskim letom, ne sme presegati 20 % skupne vsote 
letnih prispevkov v skladu s tem protokolom za to koledarsko 
leto. 

2 Če bi zaradi uporabe določb drugega in tretjega odstavka 
11. člena skupna vsota prispevkov, ki jih plačajo plačniki 
prispevka v posamezni državi pogodbenici za določeno 
koledarsko leto, za 20 % presegala skupno vsoto letnih 
prispevkov, se prispevki, ki jih plačajo vsi plačniki v tej državi, 
sorazmerno znižajo, tako da so njihovi skupni prispevki enaki 
20 % skupne vsote letnih prispevkov v Dopolnilni sklad za to 
leto. 

3 Če se prispevki, ki jih plačajo osebe v dani državi pogodbenici, 
znižajo v skladu z drugim odstavkom, se prispevki, ki jih 
plačajo osebe v vseh drugih državah pogodbenicah, 
sorazmerno zvišajo, da se zagotovi, da skupna vsota 
prispevkov, ki jih plačajo vse osebe, ki so zavezane k plačilu 
prispevkov v Dopolnilni sklad, za zadevno koledarsko leto 
doseže skupno vsoto prispevkov, ki jih je določila Skupščina 

4 Določbe prvega do tretjega odstavka se uporabljajo, dokler 
skupna količina nafte, za katero se plača prispevek in ga 
prejmejo v vseh državah pogodbenicah v koledarskem letu, 
vključno s količinami iz prvega odstavka 14. člena, ne doseže 
1000 milijonov ton ali dokler ne poteče deset let po datumu 
začetka veljavnosti tega protokola, kar je prej. 

Končne določbe 

19. člen 

Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop 

1 Ta protokol bo na voljo za podpis v Londonu od 31. julija 2003 
do 30. julija 2004. 

2 Države lahko izrazijo svoje soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje: 

(a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve ali 

(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev, ali 

(c) s pristopom. 

3 Države pogodbenice tega protokola lahko postanejo samo 
države pogodbenice Konvencije o Skladu, 1992 

4 Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se deponirajo 
pri generalnem sekretarju. 
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20. člen 24. člen 

Informacije o nafti, za katero se plača prispevek 

Pred začetkom veljavnosti tega protokola za državo ta država 
pri podpisu tega protokola v skladu z odstavkom 2(a) 19. člena ali 
pri deponiranju listine iz četrtega odstavka 19. člena tega protokola, 
potem pa vsako leto na datum, ki ga določi generalni sekretar, 
generalnemu sekretarju sporoči imena in naslove vseh oseb, ki 
so v tej državi na podlagi 10. člena zavezane k plačilu prispevkov 
v Dopolnilni sklad, in podatke o ustreznih količinah nafte, za katero 
se plača prispevek in ga je prejela vsaka takšna oseba na ozemlju 
te države v prejšnjem koledarskem letu. 

21. člen 

Začetek veljavnosti 

1 Ta protokol začne veljati tri mesece po izpolnitvi naslednjih 
zahtev: 

(a) vsaj osem držav je ta protokol podpisalo brez pridržka 
ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali deponiralo listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri generalnem 
sekretarju in 

(b) direktor Sklada, 1992, je generalnega sekretarja obvestil 
o tem, da so tiste osebe, ki bi bile zavezane k plačilu 
prispevkov na podlagi 10. člena, v prejšnjem koledarskem 
letu prejele nafto, za katero se plača prispevek, v skupni 
količini najmanj 450 milijonov ton, vključno s količinami iz 
prvega odstavka 14. člena. 

2 Za vsako državo, ki podpiše ta protokol brez pridržka 
ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali ratificira, sprejme, odobri 
ta protokol ali pristopi k njemu po izpolnitvi zahtev iz prvega 
odstavka za začetek veljavnosti, protokol začne veljati tri 
mesece po tem, ko je takšna država deponirala ustrezno 
listino. 

3 Ne glede na prvi in drugi odstavek ta protokol za nobeno 
državo ne začne veljati, dokler zanjo ne začne veljati 
Konvencija o Skladu, 1992. 

22. člen 

Prvo zasedanje Skupščine 

Prvo zasedanje Skupščine skliče generalni sekretar. To zasedanje 
poteka čim prej po začetku veljavnosti lega protokola, v vsakem 
primeru pa najpozneje v tridesetih dneh po začetku njegove 
veljavnosti. 

23. člen 

Spremembe 

1 Za spremembo tega protokola lahko Organizacija skliče 
konferenco. 

2 Organizacija skliče konferenco držav pogodbenic za 
spremembo tega protokola na zahtevo najmanj ene tretjine 
vseh držav pogodbenic. 
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Sprememba odškodninske omejitve 
. gen®''*1 

1 Na zahtevo vsaj ene četrtine držav pogodbenic a m 
sekretar vsak predlog za spremembo omejita j^it 
odškodnine iz odstavka 2(a) 4. člena razpošlje vse"1 

Organizacije in vsem državam pogodbenicam. 
. ^pre^ 

2 Vsaka predlagana in tako razposlana sprememba ^ $ 
pravnemu odboru Organizacije v proučitev najp0 

mesecev po tem, ko je bila razposlana. 
ng iO, 

Vse države pogodbenice tega protokola imajo ne 9'e va|i< 
s°d6 „jeiF ali so članice Organizacije ali ne, pravico 

postopkih pravnega odbora za 
sprememb. 

m sp«1" proučitev m »v 

večin" 
drža* 

4 Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko v 0dt)^ 
pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo v pravne^ ^ ^ 
razširjenem v skladu s tretjim odstavkom, jC 
glasovanjem prisotna vsaj polovica držav p°9° 

bo0^ 
5 Pravni odbor pri proučevanju predloga za sPrerner^seg 

upošteva izkušnje v zvezi z nezgodami in zlasti 
nastale zaradi njih, ter spremembe denarne vredni 

6 (a) Nobena sprememba omejitve na podlagi teg3 0< 
ne sme upoštevati pred začetkom ve,'a^.siiprei^n'c 

protokola niti prej kot tri leta po začetku veljavn 

spremembe na podlagi tega člena. 

(b) Omejitev se ne sme toliko zvišati, da bi PreS?;L z a ^ 
ki ustreza omejitvi iz tega protokola, p°ve ^lag1 , 
odstotkov letno, izračunani na sestavljen' P ,pjS. za P^ - datuma, ko je bil ta protokol dan na voljo 
datuma začetka veljavnosti sklepa pravneg 

U zoeSe 

(c) Omejitev se ne sme toliko zvišati, da bi PreS.gnj s""' 
ki ustreza omejitvi iz tega protokola, pomno 

7 O vsaki omejitvi, sprejeti v skladu s četrtim 
Organizacija obvesti vse države pogodbenice- Za ^58 
se šteje, da je bila sprejeta po preteku dvanals^ajfr,anj 
od datuma obvestila, razen če ni v tem času ^ ^ 
četrtina držav, ki so bile države pogodbenice r0čil^ 
pravni odbor spremembo sprejel, Organizaciji ^$ 
spremembe ne sprejme; v tem primeru se sp'e 

in nima učinkov. 

8 Sprememba, za katero se šteje, da je bila spr0iet® v pO18"1 

 . , . .  mas®0" sedmim odstavkom, začne veljali dvanajst mes 

ko je bila sprejeta. 

Sprememba zavezuje vse države pogodbe" jn $i> 
ne odpovejo tega protokola v skladu s prV , , 
odstavkom 26. člena vsaj šest mesecev pr v0ija' 
veljavnosti spremembe. Takšna odpoved za 

začetku veljavnosti spremembe. 

10 Če je spremembo sprejel pravni odbor, dvanai^, vtefi> « 
za njeno sprejetje pa se še ni iztekel, država e(I)t>0, / 
postane država pogodbenica, zavezuje 8pr^bepi^ O 
začne veljati. Državo, ki postane država pogo ^ s s« 
roku, zavezuje sprememba, sprejela v sk •' 
odstavkom. V primerih iz tega odstavka °rZ^ ^ 
sprememba na začetku njene veljavnosti a 
veljavnosti tega protokola za lo državo, če le to poz"' 

29. oWbe' 



25. člen 

Pr°tokoli h Konvenciji o Skladu, 1992 
Čg 
O omejitve iz Konvencije o Skladu, 1992, z njenim 
člena2 °-m pov'šar|e, se lahko omejitev iz odstavka 2(a) 4. 
izšestg 'Sa 23 enak zr>esek s postopkom iz 24. člena. Določbe 

9a odstavka 24. člena se v teh primerih ne uporabljajo. 
Če se 
nasle(jn

UPOral3' Postopek iz prvega odstavka, se vsaka 
2anamp sprememba omejitve iz drugega odstavka 4. člena 
P°s,0pka

ne ods,avkov 6(b) in (c) 24. člena izračuna z uporabo 
skladu c 

12 člena na podlagi nove omejitve, zvišane v 
Prvim odstavkom. 

26. člen 

, ^ Odpoved 

kadar 'J 'atlko odpove katera koli država pogodbenica 
^odbenic^0 2a^e,l<u nie9ove veljgvnosti za to državo 

^Poved s 
sekretarju 

6 °prav' 2 deponiranjem listine pri generalnem 

0cJPoved 
^Poniran 2aćne veljati dvanajst mesecev po njenem 
določi i, pri 90r|eralnem sekretarju ali pozneje, kot se lahko 

4 
V|lst'm o odpovedi. 

^^Poveo k 
'e"a Protoi|)nVenc''e 0 ®k'adu' 1992, se šteje za odpoved 
2ačetka v i Takšna odpoved začne veljati na datum 
®Premerr)bj

e'avnost' odpovedi Protokola iz leta 1992 o 
C'6na navori 0nvenciie o Skladu iz leta 1971 na podlagi 34. 

5 k, enega protokola. 
glede 

skladu s ,na to; da država pogodbenica ta protokol odpove v 
nanašajo na" f'0nom' se vse določbe tega protokola, ki se 
sk'ad v Zv °oveznosti glede plačila prispevkov v Dopolnilni 
29°dila pre^' 2 nez9odo iz odstavka 2(b) 11. člena, ki se je 
uP°rabljaj0 

za^e,kom veljavnosti te odpovedi, še naprej 

27. člen 

1 Vs k '2redr,a zasedanja Skupščine 

^Sp.oniranju
a^a. po90dbenica lahko v devetdesetih dneh po 

c|Vlša'a stonn lne ° odP°vedi, za katero meni, da bo znatno 
'^torjg Dn'° prisPevkov drugih držav pogodbenic, od 

tedanja gk
Po!n.''ne9a sklada zahteva sklic izrednega 

lakUp^'n°' ki s
Up®čine- Direktor Dopolnilnega sklada skliče Žn® zahi6Vg ses,ane najpozneje šestdeset dni po prejemu 

Nkt0r Dq 

d^ne9a zaseri'ne^a sklacia 'ahko sprejme pobudo za sklic 
D0

6tl Po depo,? an,a SkuPščine, ki se sestane v šestdesetih 
2 

Po|nilnega s!ran'u ka'ere koli listine o odpovedi, če direktor 
n° dišala t

aCla meni' da se bo zaradi takšne odpovedi 
Če S °Pn'a PrisPevk°v drugih držav pogodbenic. 

vpii^ ali dru^,!'1 Izr0dnem zasedanju, sklicanem v skladu s 
p0 Va'a na jn-. °dstavkom, sprejme sklep, da bo odpoved 

benic 
zv'*>anje stopnje prispevkov drugih držav 

o vsaka takšna država najpozneje v sto 

?9 . 

®'2004 

k. 

dvajsetih dneh pred datumom začetka veljavnosti odpovedi 
odpove ta protokol z začetkom veljavnosti na isti datum. 

28. člen 

Prenehanje veljavnosti 

1 Ta protokol preneha veljati na datum, ko se število držav 
pogodbenic zniža pod sedem ali ko se skupna količina nafte, 
za katero se plača prispevek in ga prejmejo preostale države 
pogodbenice, vključno s količinami iz prvega odstavka 14. 
člena, zniža pod 350 milijonov ton, kar se zgodi prej. 

2 Države, ki jih ta protokol zavezuje na dan, ki je pred datumom 
prenehanja njegove veljavnosti, omogočijo Dopolnilnemu 
skladu opravljanje njegovih nalog, kot je opisano v 29. členu, 
in jih samo zaradi tega ta protokol še naprej zavezuje. 

29. člen 

Razpustitev Dopolnilnega sklada 

1 Če ta protokol preneha veljati, Dopolnilni sklad kljub temu: 

(a) izpolni svoje obveznosti v zvezi s katero koli nezgodo, ki 
se je zgodila pred prenehanjem veljavnosti tega protokola, 
in 

(b) je upravičen do uresničevanja svojih pravic do 
prispevkov, če so ti prispevki potrebni za izpolnitev 
obveznosti na podlagi odstavka 1 (a), vključno z izdatki 
za upravljanje Dopolnilnega sklada, ki so potrebni v ta 
namen. 

2 Skupščina sprejme vse potrebne ukrepe, da konča postopek 
za razpustitev Dopolnilnega sklada, vključno s pravično 
razdelitvijo vseh preostalih sredstev med tiste osebe, ki so 
prispevale v Dopolnilni sklad. 

3 Za namene tega člena Dopolnilni sklad ostane pravna oseba. 

30. člen 

Depozitar 

1 Ta protokol in vse spremembe, sprejete v skladu s 24. členom, 
se deponirajo pri generalnem sekretarju. 

2 Generalni sekretar: 

(a) obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali k njemu 
pristopile: 

(I) o vsakem novem podpisu ali deponiranju listine skupaj 
z datumom; 

(ii) o datumu začetka veljavnosti tega protokola; 

(lil) o vsakem predlogu za spremembo omejitve zneska 
odškodnine, predloženem v skladu s prvim 
odstavkom 24. člena; 

(iv) o vsaki spremembi, sprejeti v skladu s četrtim 
odstavkom 24. Člena; 
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(v) o vsaki spremembi, za katero se šteje, da je bila 
sprejeta na podlagi sedmega odstavka 24. člena, 
skupaj z datumom začetka veljavnosti te spremembe 
v skladu z osmim in devetim odstavkom navedenega 
člena; 

(vi) o deponiranju listine o odpovedi tega protokola skupaj 
z datumom deponiranja in datumom začetka njene 
veljavnosti; 

(vii)o vsakem obvestilu, ki ga zahteva kateri koli člen 
tega protokola; 

(b) pošlje overjene izvode tega protokola vsem državam 
podpisnicam in vsem državam, ki pristopijo k protokolu. 

3 Takoj ko ta protokol začne veljati, generalni sekretar pošlje 
besedilo sekretariatu Združenih narodov, da ga registrira in 

objavi v skladu s 102. členom Ustanovne listine 
narodov. 

31. člen 

Jeziki 

Ta protokol je napisan v enem izvirniku v angleške"1' 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, Pn 

vsako besedilo enako verodostojno. 
Hwa tiSOČ SESTAVLJENO V LONDONU šestnajstega ma|a dva 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so jih njihove v|ade 

pravilno pooblastile, podpisali ta protokol. 

3. člen 

Za izvajanje Protokola skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura1 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

idnfl"1 lis" 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je 31. maja 2000 sprejel Zakon 
o ratifikaciji Protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, 
nastale zaradi onesnaževanja z nafto, 1971 (Uradni list RS-MP, 
št. 15/2000). Ta spremenjena konvencija je za Republiko Slovenijo 
začela veljati 19. julija 2001. 

Protokol 2003 k tej konvenciji je dne, 28. julija 2004 podpisal 
veleposlanik Republike Slovenije v Veliki Britaniji dr. Marjan Senjur. 
Glavni namen novega protokola je zagotovitev polnega povračila 
sredstev za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z nafto, saj je 
skupen razpoložljiv znesek, ki je trenutno na voljo v skladu 
konvencije iz leta 1992, prenizek. 

Osnutek protokola je potrdila Skupščina Mednarodnega sklada 
za kompenzacijo v primeru razlitja nafte v morje iz leta 1992 na 
njenem 6. zasedanju, ki je potekala med 16. in 19. oktobrom 2001. 
Pravni odbor Mednarodne pomorske organizacije je na 84. seji, ki 
je potekala med 22. in 26. aprilom 2002, potrdil besedilo osnutka 
protokola ter sklenil, da je pripravljen na posredovanje na 
diplomatsko konferenco ter da je kot tak dobro pripravljen tako 
za sprejetje na konferenci kot kasnejšo implementacijo s strani 
držav. 

Bistveni elementi Protokola k Mednarodni konvencij1 ^ /a" 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode, n 

onesnaženja z nafto, 1992, so: 
i o"p 

- ustanovitev dodatnega sklada za kompenz3 , 
škode, nastale z razlitjem nafte v morje; ^ y 
zagotovitev polnega plačila škode upravičen 
razlitja nafte v morje. ^ \l 

Republika Slovenija ne izpolnjuje določb drJ9e9a °u prtsP^ 
člena Protokola iz leta 1992, zato določbe o plače*3 

Skladu zanjo ne veljajo. „J 
m o ^ J Izvajanje Protokola k Mednarodni konvencij ../«i »/«"'/>» ' >wiwni"a " mounaivum «v»- 

Mednarodnega sklada za povrnitev škode, 
onesnaževanja z nafto, 1992 ne zahteva sprel 

po1 J* 

spremembe veljavnih predpisov. A 

Izvajanje protokola ne bo povzročilo novih hnan ^ 
in za njegovo izvajanje se ne bo zahtevalo 
sredstev. 

ot>*$ 

Protokol k Mednarodni konvenciji o ustanovita 
sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesns 
1992 ni predmet usklajevanja s pravom EU. 
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POROOII r\ 
2004 , 0 OVAJANJU REGIONALNE POLITIKE 

ki gg 

^'a(1nega'? na P°d|agi 8. in 9. člena Zakona o spodbujanju 
03) e9|onalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Zdenka Kovač, ministrica brez resorja, odgovorna 
za strukturno politiko in regionalni razvoj, 
mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorice Službe Vlade 
RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 
Ivo Piry, sekretar v Službi Vlade RS za strukturno politiko 
in regionalni razvoj. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

•°kt( °6e, r2004 
11 poročevalec, št. 112 



VI ADA l\E P U D L! K E StOVENiJC 

POROČILO O IZVAJANJU REGIONALNE POLITIKE 

- 2004- 

Ljuhljana, 21. oktober 2004 



VSEBINA: 

1 UVOD 17 
2 URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE REGIONALNEGA RAZVOJA 

SLOVENIJE 18 

2-J. Regionalne razvojne razlike  

2-2. Učinkovitost sistema spodbujanja regionalnega razvoja  22 

2-2.7. Priprava novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  22 

2-2.2. Institucionalna prilagoditev javnega sektorja - Agencija Republike Slovenije za 

regionalni razvoj  24 

2-2.3. Usklajevanje razvojnih ciljev med regijami in državo   24 

1 IX VAJA NJE DRŽA V NEGA PRORA ČUNA NA PODROČJU REGIONALNEGA 
K A Z VOJA V LETU 2003  25 

Neposredne regionalne spodbude  25 

^'2- Posredne regionalne spodbude  55 

Priloge  75 

Priloga 1    75 
ZNA Čl ln ost i razvoja po posameznih STATISTIČNIH REGIJAH  75 

PRILOGA 2  1  93 

*EPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE- OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV 

NA OSNOVI IZVEDBE PROJEKTOV V 2003  93 

priloga 3  96 

S°FlNANCIRANJE IZVEDBENIH DELOV REGIONALNIH RAZVOJNU! 

PROGRAMOV ZA LETO 2003   96 

' RI LOGA 4  99 

P0C'()I)BENA IN FINANČNA REALIZACIJA PROGRAMOV PHARE ZA PODROČJE 
EKONOMSKE IN SOCIALNE KOHEZIJE TER ČEZMEJNEGA SODELOVANJA. 
PRESEK STANJA V MAJU 2003 IN V NOVEMBRU 2003  99 

priloga 5   /w/ 

POSREDNE IN POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE - TABEIARNI PRIKAZ 
 101 

*9. 
°kt°be I-2004 

13 poročevalec, št. 112 



Seznam tabel: 

20 
~>2 Tabela 1: Ocena bruto domačega proizvoda na prebivalca po regijah, 7.a leta 2000, 2001 in 2002   

Tabela 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v letih 1999-2003 (v %)—    "Ji   _ . . ti • l 11  ;   : U ..»nn»nmnti 'in lo<n Tt rcoi !n 
28 
29 
3(1 
30 

] ilDclii OlU|MIJ<l I C^l^ll II dHL lil » »*.*»«« \ ' '*/    ■■■■    
Tabela 3: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za Savinjsko regijo_ 
Tabela 4: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za Pomursko regijo. 
Tabela 5: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za Podravsko regijo 
Tabela 6: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za Posavsko regijo. 
Tabela 7: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za Koroško regijo_ .... . ...... • I -I . •. -L  mni NUtranicI/n.l^roc 1 aiJCia /. OUIIIUIlIllIdllJC li»tuuilllll UIIUI n.Siwii««i.iii ........J      — "    
Tabela 8: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za Notranjsko-Kraško regijo ^ 

Tabela 9: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za regijo Jugovzhodna 
Slovenija    — 32 

Tabela 10: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Pomursko regijo  
Tabela 11: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Podravsko regijo ___ 
Tabela 12: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Spodnjeposavsko regijo ^ 

34 
Tabela 13: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Koroško regijo. 
Tabela 14: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Savinjsko regijo  
Tabela 15: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Notranjsko-kraško j 

regijo    ———— —  35 
Tabela 16: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Goriško regijo     
Tabela 17: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Gorenjsko regijo ___ ^ 
Tabela 18: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Obalno-kraško regijo 
Tabela 19: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za Osrednjeslovensko ^ 

regijo  ——   3fj 
Tabela 20: Doseženi rezultati sofinanciranja izgradnje regionalne infrastrukture        
Tabela 21: Projekti sofinancirani v okviru Ukrepa 1 (Vzpostavljanje razvojne infrastrukture) v letih 2002, 2003 ter ^ 

2004    — —   40 
Tabela 22: Projekti sofinancirani v okviru Ukrepa 2 (Začetne investicije): —- 
Tabela 23: Odobrene vloge Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih podjetjih na ^ 

območju občin Bovec, Kobarid in Tolmir^    —-—— 
Tabela 24: Odobrene vloge Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij v mikro podjetjih na območju občin ^ 

Bovec, Kobarid in Tolmin      * 43 
Tabela 25: Realizacija Ukrepa I v letu 2003    —  
Tabela 26: Realizacija projektov v okviru Ukrepa 2, Instrument 1 - Sofinanciranje investicij v vzpostavljanje in 44 

delovanje skupne regionalne infrastrukture        —-— 
Tabela 27: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij na območju občin 45 

Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.__      ——-- 
Tabela 28: Seznani prejemnikov v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v malih in srednje velikih 45 

podjetjih 11a območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje oh Savi — ^ 
Tabela 29: Realizacija Ukrepa 3 v letu 2003     " 
Tabela 30: Seznam prejemnikov v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v ^ 

podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Lilija, Radeče, Trbovlje, in Zagorje ob Savi.: Sofinanciranje izdela 
strategije razvoja človeških virov in implementacija projektov: razvoj kadrov, sistem motivirala in informiranj 4() 
ter kadrovsko informacijski sistem  —  ' 

Tabela 31: Seznam prejemnikov v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v 47 
podjetjih mi območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje, in Zagorje oh Savi   4« 

Tabela 32: Cilji in indikatorji po posameznih projektih v okviru Letnega izvedbenega programa 2004  --v. 
Tabela 33: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v malih, srednje >c|i 

in velikih.podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Lilija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje o ^ 
Savi za leto 2004     i^iT^roV 

Tabela 34: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v razvoj človeških >'r 

v )M>cljcljih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi z. ^ 
leto 2004 (točka A)  — ;^7T~irt>v 

Tabela 35: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v razvoj človeških vi ^ 
v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi '■ jj 
leto 2004 (točka R)  ——   —" 53 

Tabela 36: Poraba sredstev PIIARK po statističnih regijah      — 55 
Tabela 37: Posredne regionalne spodbude med letoma 2002 in 2003 — — 56 
Tabela 38: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za gospodarstvo  
Tabela 39: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za delo, družino 111 5# 

socialne zadeve  — — 7~~~ 
Tabela 40: Koncentraci ja posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za okolje, prostor m 

energijo     
Tabela 41: Obseg dodeljenih subvencij za digitalizacijo prostorskih sestavin planskih aktov občin v letu 2003 

poročevalec, št. 112 14 29-°' 

m 



'*>bola 42: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leli 2002 ter 2003 za Ministrstvo za promet 64 
abela 43: Realizacija posrednih regionalnih spodbud Ministrstva za promet po projektih za leta 2001, 2002 ter 2003 

'abela 44: Realizacija posrednih regionalnih spodbud Ministrstva za promet po projektih za leta 2001, 2002 ter 2003 

gabela 45: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za kulturo . 

65 

65 
...  * *".11111111 ULIJU |lll.ll L1111111 1 V£I!FII111IMII .ljllllll.llll 1.11 1111 HUUH IVI " "l' HIIIU.TII Hl IV ' ■■ IIUI1UIV   66 

abcla 46: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2(M)3 za Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport.  (,7 

'•'bela 47; Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za kmetijstvo, 
T gozdarstvo in prehrano 69 

ela 4H; Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za finance   71 
abela 4'J: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za zdravje  72 

c'a 50: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za informacijsko družbo 

^eZ"ani tabel v prilogah: 

I: Obseg posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Osredn.joslovensko 

Ta|SlaliStiČno reeij°    76 
a 2: Koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Osrcdnjeslovensko 

Tab ° rcRi'0  76 >c a 3: Obseg posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Obalno-kraško statistično 

Tahr"^0  77 r a 4: Koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Obalno-kraško 

TaSiSUim>rcRij0    77 
' Obseg posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Gorenjsko statistično 

Tii^
C|S'j°   79 
e •' *»: Koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Gorenjsko statistično 

Tal^R'J« ;  79 
1 a 7: Obseg posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Goriško statistično regijo 

'abela K. v  80 
"■ koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Goriško statistično 

»ahe|UU°    80 
* a 9: Obseg posrednih in neposrednih simdbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Savinjsko statistično 

Tab* °        S2 ai 10: Koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Savinjsko statistično 

Tabef'J0    82 aH: Obseg posrednih in neiMisrediiih simdbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za statistično regijo 

  83 

Koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za statistično regijo 
Tafc» 'a Slovenija   ! '   «3 '•>. Obseg posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Pomursko statistično 
... c8'jn 
• abe|a ...   

rCg.j koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Pomursko statistično 
'abela ic.,v,   ,  

ci«.- 'oseg iMisrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Notranjsko-kraško 
c;rr'tu°   m .. , koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Notranjsko-kraško 
Tahc|a'S,7fn',1

reR,Jo   
nnjij0 ' ,)srl! posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Podravsko statistično 

'abela 1K- v   
Mati .• ni'cn,racija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Podravsko 

Tabel- 0 reK'jo  ^8 
remi/' posrednih in neposrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Koroško statistično 

TavKo-K   89 

r„Bi. ' koncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Koroško statistično 
*abeKV.0.   M 

stali i-i Dst'K posrednih in neposrednih s|M>dl>ud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Spodnjcposavsko 
  90 

stan oncentracija neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Spodnjcposavsko 
Tabel, j' r,'Kij"   90 

reRijo <>I)SCR Porednih in neposrednih s|>odhud [H) ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za Zasavsko statistično 
' ab«?la 24. L-    

rcRijo nccnlracU» neposrednih in posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Zasa vsako statistično 

86 

87 

?9-7—  

2004 15 poročevalec, št. 112 



Priloga 2 
Tabela 1: Ocena doseženih rezultatov neposrednih regionalnih spodbud v letu 2003   93 

Priloga J 
Tabela 1: Obseg sofinanciranja izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov   9'' 

Priloga 4 
Tabela 1: Pogodbena in finančna realizacija programov PHARE za področje ekonomske in socialne kohezije ter 
čezmejnega sodelovanja, presek stanja v maju in novembru 2003  '' 

Priloga 5 
Tabela I: Obseg neposrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in skupinah regij ter po ministrstvih za leto 

2002 in 2003     llU 

Tabela 2: Struktura neposrednih regionalnih spodhud po statističnih regijah in skupinah regij ter po ministrstvih za 
leto 2002 in 2003   1(13 

Tabela 3: Obseg posrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in skupinah regij ter po ministrstvih za leto 
2002 in 2003  1(14 

Tabela 4: Struktura posrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in skupinah regij ter po ministrstvih za _ 
leto 2002 in 2003  10' 

Tabela S: Obseg neposrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in na prebivalca v letih 2001, 2002 ter 2003 ^ ^ 

Tabela 6: Struktura neposrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in na prebivalca v letih 2001, 2002 ter 
2003  ;  111 

Tabela 7: Obseg posrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in na prebivalca v letih 2002 in 2003 . p 
ministrstvih za leti 2002 ter 2003   

Tabela R: Struktura posrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah in na prebivalca v letih 2002 in 2003 
ministrstvih za leti 2002 ter 2003  114 Tabela •>: Obseg kreditov javnih skladov po statističnih regijah in skupinah regij za leto 2003  ' , 

Tabela 10: Struktura kreditov javnih skladov po statističnih regijah in skupinah regij za leto 2003  ' 
Tabela II: Obseg neposrednih regionalnih spodbud po statističnih regijah, ministrstvih in po programih za leto 2003 ^ ^ 

Tabela 12: Obseg posrednih regionalnih spodhud po statističnih regijah, ministrstvih in po programih za leto 2003 ^ ^ 

Seznam slik: 
Slika 1: Kruto domači proizvod na prebivalca po regijah za leta 2000, 2001 in 2002   ,() 
Slika 2: 111)1' na prebivalca po regijah  ^ 
Slika 3: UDI' na prebivalca po regijah v primerjavi s povprečjem EU-15  ^ 
Slika 4: Obseg neposrednih regionalnih spodbud po tipu regij 2003  !J, 
Slika 5: Obseg neposrednih regionalnih spodbud po regijah za leta 2001, 2002 ter 2003   
Slika 6: l'osredne regionalne spodbude glede na tip regij v letu 2003   

poročevalec, št. 112 16 29-0 



Pov 
Dc>iv?kk Poročila o izvajanju regionalne 

"l|ke 2004 

^akon o ~ 
?°'°ča letno°dt3U'an'U skladne9a regionalnega razvoja (1999) 
Sled, 
ZOOepo '6 s Strategijo regionalnega razvoja Slovenije je do leta 
°bniočja r 

Vl 3 konkretne in merljive cilje ter določila tudi prednostna 
^ave, vb ®ona'ne politike. Ta sicer deluje na celotnem območju 
('') občini 3r da'8 Prednost: (0 regijam z nižjo stopnjo razvitosti, 
"ločjem"1 S Posebnimi razvojnimi problemi, (iii) obmejnim 
Pijanska n'

n °'5močjem, na katerih živijo madžarska in ciii do letan?r0Cina skuPnost ,er romska etnična skupnost. Ključni 
^Vitosij |n -?°6 ie zaustaviti povečevanje razlik v gospodarski 

' Poročanju o uresničevanju ciljev regionalne politike. 

Ce Se bo d 
2lv''eniskih možnostih med regijami. Cilj bo dosežen, 

inčeSe b0'9ni'a abso|utna raven kupne moči BDP na prebivalca 
Etičnih r°^a,^a'a re9is,rirana stopnja brezposelnosti v vseh 1 regijah. 

obdobi 
VSQ^j 

a2vi,i Osrecf9'13^ z 'ziemo Zasavja. Gospodarska rast v najbolj "S ra«.: 
nleslovenski regiji pa je bila v tem obdobju hitrejša 

ah 2.°00 do 2003 je bila dosežena realna gospodarska 

/r^s'ov    
a2V|,osii r=Mlmani razvitem Pomurju tako, da se je razmerje 

V POV6čalo'z1:1'95 na1:2'05- 
2nižauS,rirane brezposelnosti na državni ravni se je v letu 

to 'ifrii renZ 11 '6°/o na 11,2%- Najvišja je še vedno v Pomurski 
, a'enkostn '17,5°/o). vendar se ta v primerjavi z letom 2002 
,>se|no° ^anjšuje (za 0,1%). Stopnja registrirane 
j Sr6c'njesir,1 SS 'e zmanišala še v osmih statističnih regijah u9°V2h0cj . ~fnsk'' Obalno-kraški, Gorenjski, Savinjski, 
,a|t)oij občute Ven'''' Notranjsko-kraški ter Podravski). Njen 
p4 Oclstotne t" -^adec zasledimo v Podravski statistični regiji, za 
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razvojnih programov je bil v regijah spodbujen razvoj t.i. socialnega 
kapitala (mobilizacija institucij in posameznikov, ki imajo neposredni 
interes za razvoj v njihovem lokalnem okolju), ki se v sodobnih 
teorijah gospodarskega razvoja navaja kot ključni dejavnik 
nacionalne konkurenčnosti in gospodarske rasti. Izboljšano je 
bilo sodelovanje ministrstev pri usmerjanju razvojnih spodbud in 
reševanju tekočih problemov, bistveno je bila povečana zaloga 
znanj o pripravi in izvajanju projektov na regionalni in lokalni ravni, 
pridobljena so bila nova znanja o evropski strukturni in kohezijski 
politiki. Povečalo se je tudi zanimanje politike in vlade za področje 
skladnega regionalnega razvoja kar najbolje ponazarja imenovanje 
ministrice, ki je pristojna samo za regionalni razvoj. 

Večplastnost vplivov različnih državnih spodbud na regionalni 
razvoj se odraža v definiciji t.i. »javnih regionalnih izdatkov« kot 
najširše kategorije sredstev namenjenih spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. Podatki objavljeni v »Poročilu o izvajanju 
regionalne politike 2003« za leto 2002 kažejo, da je bilo javnih 
regionalnih izdatkov v tem letu za 169,5 milijard sit. Primerljivi 
obseg sredstev za leto 2003 znaša 213,9 milijard sit. V tem so 
upoštevana, poleg neposrednih regionalnih spodbud (9,5 milijarde 
sit) in posrednih regionalnih spodbud, ki so tudi namenjene 
sofinanciranju regionalnih razvojnih programov (63,1 milijarde sit), 
tudi dopolnilna sredstva občinam (37,3 milijarde sit), izdatki za 
gradnjo avtocest (35,2 milijard sit), podpora programom športa 
ter primarnemu in sekundarnemu izobraževanju (12 milijard sit), 
republiške štipendije (19,8 milijarde sit) ter sredstva za 
prestrukturiranje kmetijstva (stabilizacija trga in okoljski programi 
24,9 milijarde sit) kot tudi programi za izboljšanje stanja v okolju 
ter varstvo in urejanje voda ter del sredstev za zapiranje rudnikov 
v Zasavju, (12,1 milijarde sit). 

V letu 2003 je bilo t.i. »neposrednih regionalnih spodbud« (ki se 
dodeljujejo pretežno preko Javne agencije RS za regionalni razvoj 
in Javnega sklada RS za regionalni razvoj) za 9,5 milijard sit, kar 
je v primerjavi z letom 2002, ko so dosegle 4,5 milijarde sit, 
praktično podvojen obseg. Od skupno 9,5 milijarde sit neposrednih 
regionalnih spodbud jih je bilo 71,5% namenjenih najmanj razvitim 
regijam A in B, kar je znašalo povprečno na prebivalca 6.237 SIT. 
Najmanj razvite regije A so v povprečju prejele 7.716 sit na 
prebivalca, najbolj razvite regije D pa 991 sit. 

Cilji ti »posrednih regionalnih spodbud« so primarno sektorski ali 
področni, obenem pa imajo tudi pomemben vpliv na regionalni 
razvoj kajti različna ministrstva jih namenjajo za sofinanciranje 
projektov iz regionalnih razvojnih programov. Tudi obseg državnih 
sredstev, ki so bila v letu 2003 namenjena posrednim regionalnim 
spodbudam se je povečal, za 7,4% oziroma na 63,1 milijarde sit. 
Najmanj razvite »regije A in B« so prejele 56,2% vseh posrednih 
regionalnih spodbud. 

1. UVOD 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. I. RS 
št. 60/99) obvezuje pristojno ministrstvo k letnemu poročanju o 
uresničevanju regionalne politike. Letošnje poročilo je po vsebini 
naravnano predvsem v spremljanje realizacije državnega 
proračuna in predpristopnih programov Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: EU). Poročilo vključuje tudi novosti na 
institucionalnem področju. Podana je informacija o pripravi novega 
zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in zaključki 
raziskave »Reforma reforme regionalne politike«, ki je potekala v 
okviru ciljnega raziskovalnega programa Ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«. Pri 
raziskavi sta sodelovala Inštitut za ekonomska raziskovanja v 
Ljubljani z zunanjimi sodelavci in Znanstveni inštitut za regionalni 
razvoj Univerze v Mariboru. Z vstopom Republike Slovenije v EU 
stopa v ospredje tudi vprašanje absorpcijske sposobnosti regij 
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za črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada. V letu 
2003 je bil opravljen poziv za pridobitev informacij o možnih 
projektih, ki bi se sofinancirali iz evropskega regionalnega sklada. 
Izjemno veliko število prijavljenih projektov kaže na velik interes 
za pridobitev sofinanciranja iz evropskih virov ter obenem 
omogoča analizo upoštevanja prednostnih področij regionalnih 
razvojnih programov pri načrtovanju izvedbenih projektov. Sklepni 
del poročila je namenjen analizi neposrednih in posrednih 
regionalnih spodbud, s podrobnejšimi komentarji posameznih 
pristojnih resorjev. V prilogi je pregled razvoja po posameznih 
regijah. 

Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj je tudi 
v preteklem letu pripravila Poročilo o regionalnem razvoju 2003. 
To poročilo je bilo pripravljeno kot podlaga za celovito oceno 
učinkov zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Z obsežno predstavitvijo metodoloških gradiv in objavo tez za 
pripravo novega zakona smatramo Poročilo o regionalnem razvoju 
2003 za vmesno vrednotenje politike regionalnega razvoja. Na 
njegovi podlagi je Vlada RS po skoraj letu dni strokovnih razprav 
in usklajevanj z različnimi partnerji, v januarju 2004 sprejela 
predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in 
ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. To je potrebno 
upoštevati pri branju pričujočega poročila, ki ni tako izčrpno in 
celovito kot lanskoletno. Njegov cilj je predvsem, da omogoči 
metodološko primerljivo spremljanje ključnih instrumentov 
regionalne politike, kot so neposredne in posredne regionalne 
spodbude. 

Poročilo je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za 
strukturno politiko in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
SyRP) v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za regionalni 
razvoj (v nadaljnjem besedilu: ARR) in ministrstvi. Poročilo vsebuje 
informacije in podatke dosegljive do konca avgusta 2004. 

2. URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE 
REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

2.1. Regionalne razvojne razlike 

Regionalna politika uresničuje vizijo regionalnega razvoja kot je 
opredeljena v strategiji. Vizija je trajnostni razvoj v najširšem 
pomenu, ob optimalnem izrabljanju vseh potencialov v regijah, ki 
naj ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij. 
Osnovni dolgoročni cilj strategije 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. 

Strategija je do leta 2006 postavila konkretne in merljive cilje: (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 
obstoječem 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 BOP na prebivalca in 
če se bo zmanjšala registrirana stopnja brezposelnosti v vseh 
statističnih regijah; (iii) ohranjanj minimalne poseljenosti na 
celotnem ozemlju Republike Slovenije, tako da neto med regijski 
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 

■ Italiji- C* 
prebivalca, v primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in_ 
bo dosežen s hitrejšim razvojem Osrednjeslovenske, ' ^ 
Obakio-kraške regije od italijanskih obmejnih regij ter doni ^ 
manj razvitih avstrijskih regij; (v) zmanjšati razlike v zo' ^ 
regijami zaradi slabših razvojnih možnosti (slabše 9°sp

vstveftf 
in družbene razvitosti) in slabše dostopnosti do z. ^ 
službe, kar se bo odrazilo na zmanjševanju razlik v pr|Ca 

trajanju življenja, splošni ter specifični umrljivosti. 
• aine P0"*8 

Strategija je določila tudi prednostna območja regionen£jaf ^ 
Ta bo sicer delovala na celotnem območju države. v ,e ni 
prednost dajala: (i) regijam z nižjo stopnjo razvitosti ^ ^ 
višino BDP na prebivalca oz. stopnjo brezposelnosti), ("' jft (« 
s posebnimi razvojnimi problemi, (iii) obmejnim obrnoC' dna1®' 
območjem, na katerih živijo madžarska in italijanska n 
romska etnična skupnost. 

V obdobju 2000 do 2003 je bila dosežena realna g°® ^ n3|tj 
rast v vseh regijah, z izjemo Zasavja. Gospodarska o« 
razviti Osrednjeslovenski regiji je bila v tem obdobju ^jttP 
rasti v najmanj razvitem Pomurju tako, da se je razmefl 
povečalo z 1:1,95 na 1:2,05. Registrirana stopnja ^^tist^ 
ki se je do leta 2002 hitro zmanjševala v praktično vse 
regijah, se je v letu 2003 v nekaterih regijah ponovno P ^ns 
minimalno v Goriški (od 6,3 na 6,4), sledijo Koroška ( 15, 
12,6), Spodnjeposavska (od 14,4 na 14,9) in Zasavs 
na 16,1). Po podatkih za leto 2002 je bil neto medreg1! 
saldo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev le n 

(-1,4) in v Zasavju (-1,3). |j| 

Navedeno govori v prid zaključku, da je slovenska '^iti""^ 
politika sicer na dobri poti, z nekaterimi izrazito v ^>e 
merljivimi rezultati, da pa še obstajajo možnosti m ? cj|je 
izboljšanje njenih rezultatov. V preteklem letu s ,||<priprJ' 
preprečevanja povečanja medregionalnih razvojnihra a|0nal" , 
za Pomursko regijo pilotni projekt izvedbenega na^r,a||ateri'n J 
razvojnega programa za obdobje 2004-2006, ,lhreg< 
dosegli pomemben premik pri povezovanju posredn s0(je|ova' 
spodbud, ki jih dodeljujejo posamezna ministrstva ^jnjStrs,v e 
z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve i" oS\o^, 
za šolstvo, znanost in šport ter Zavodom RS za .z , ukre|,\ 
Območna služba Murska Sobota so bili pnpravl).® jn z 
podpirajo strategijo koncentracije gospodarske rr,oCl

skega °k,„ 
bo pozitivno vplivala na ohranjanje zdravega življenj ^ ^al" 
ter z implementiranjem programov varovanja zdra^erZe, lof^ 
in delovnem okolju od vrtcev do tretje življenjske uni \tfoV , 
skupnosti in delovnega mesta, razvijala aktivnosti nriSP^V zdravega življenjskega sloga ter posledično b0||S 
razreševanju strukturne brezposelnosti v reg'l' 
zdravju populacije. . ižp 

še P° s«' Pritisk na manj razvite regije se z vstopom v EU p0s^° $ 
še posebej odraža v ponovno višji stopnji bre .nj8rtfiv^ 
nekaterih obrobnih območjih, ki se nahajajo v ainaP^r 
prestrukturiranju. V takšnih razmerah je aktivna reg proizv"ja 
nujnost saj v veliki meri lahko lajša sproščanj .^tr^ 
dejavnikov, ki niso več produktivno zaposleni 
spodbud, ki se zagotavljajo v okviru ukre PKi se 
programskega dokumenta 2004-2006, v regijah fii ^ 
med manj razvite (A in B) v Sloveniji, bo '20'^ 
uresničevanje prednostnih projektov na P°dr 

gospodarske infrastrukture, turističnih zmogljiv0S' K»»^» 
upravljanja turističnih destinacij. Prvi rezultati <aZ" ^ 50 ^ 
kvalitetno pripravljene projekte iz navedenih re®l,ie(ri®r 'e lui||p 

že več kot 70% delež v odobrenih sredstvih, s 

izražena podpora razvojnim prizadevanjem v 

regijah. 
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^novejšo nu- 
Prebivalca |avl'ene ocene Eurostata1 o BDP po kupni moči na 
dosegi 77o3 ^av članic za leto 2003 kažejo, da je Slovenija 

/o ravni razvitosti razširjene EU. 
Pjvo ^ 
regijah (gp,c° rea'n' gospodarski rasti po slovenskih statističnih 
P'edvidom P° l<upni mo^' na Preblvalca) za leto 2002 bodo 
Predviđ0rn 

a, °^iav'jene v jeseni 2004, končni podatki pa 
^'0Veniie ob deceml:,ra 2004- Statistični urad Republike p°datki obs 

,eni naP°veduje, da bodo ob koncu leta objavljeni 

2002 a" revic'irane vrednosti za časovno obdobje od leta 

Statistični urad Republike Slovenije je v juniju 2004 objavil 
metodološko primerljive podatke v tekočih cenah (t.i. nominale) 
po statističnih regijah za obdobje treh let za leta 2000, 2001 ter 
2002. Te podatke smo preračunali v realne vrednosti z uporabo 
deflatorja BDP za Slovenijo, da bi na ta način omogočili oceno 
dogajanj na področju gospodarske rasti po posameznih regijah. 
Primerjava indeksov rasti bruto domačega proizvoda od 2000 do 
2002 kaže naraščanje obravnavanega kazalca v vseh statističnih 
regijah, razen v Zasavski. 

V obdobju 2000 do 2002 je BDP na prebivalca najbolj porasel v 
Osrednjeslovenski in Podravski statistični regiji (za 9 oziroma za 
8 indeksnih točk). 

Slika 1: Bruto domači proizvod na prebivalca po regijah za leta 2000, 2001 in 2002 
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bk®iša je bj, a realna rast v Koroški (1,7%) ter Obalno-kraški (2,6) regiji, medtem, ko je bila v Zasavju le-ta negativna z indeksom 
97,1. 

0ceno BDP i-- -  C '8,a 2004 ltemeljijo na zbranih cenah bodo objavljeni 
^ Podatki na £«l« knn«r Intn 9005 

' za leto 2003, ki temelji na projekciji, v 

er2004 
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Tabela 1: Ocena bruto domačega proizvoda na prebivalca po regijah, za leta 2000, 2001 in 2002 

STATISTIČNE REGIJE 

INDEKS RASTI 
(2000-2001) 

INDEKS RASTI 
(2001-2002) 

INDEKS RASTI 
(2000-2002) 

Pomurska 102,8 100,8 103,6 
Podravska 103,0 104,9 108,1 
Zasavska 97,8 99,3 97,1 
Spodnjeposavska 104,2 100,0 104,2 
Savinjska 101,1 103,3 104,5 
Koroška 102,8 99,0 101,7 
Notranjsko-kraška 101,2 103,3 104,6 
Dolenjska 102,9 102,7 105,6 
Goriška 103,4 101,9 105,4 
Gorenjska 103,7 101,9 105,7 
Obalno-kraška 101,8 100,8 102,6 
Osrednjeslovenska 103,1 105,8 109,0 
SLOVENIJA 102,8 103,6 106,5 

Vir: UMAR, SURS, lastni preračuni 

Za ugotavljanje medregionalnih razlik se kot kazalec uporablja 
tudi koeficient variacije', ki je za leto 2000 znašal 23%, za leto 
2001 ohranja podobno vrednost 23,3%, za leto 2002 pa dosega 
24,9%. Koeficient variacije se pomembno zmanjša, če iz analize 
izvzamemo Osrednjeslovensko regijo, ki ima najvišji BDP na 
prebivalca in v tem primeru znaša 14,8% za leto 2000, 15% za 
leto 2001 in 16% za leto 2002. Za orientacijo, kaj pomenijo 
ugotovljene vrednosti koeficienta variacije v mednarodni 

0J.19 
primerjavi, navajamo podatke iz analize objavljene ^5.1^ 
tedanje pridružene članice, ki obravnava obdobje 
Slovenija je po ugotovitvah te analize sodila med drz 
medregionalne razlike najmanjše, podobno kot na Ni ^ visi 
in v Grčiji. Med tedaj še pridruženimi članicami *°fl u

|vi'a' 
koeficient variacije kot 40% Češka, Poljska, Estomi 
Madžarska. 

Slika 2: BI)P na prebivalca po regijah 
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Vir: SlIRS, Prva statistična objava St.88, junij 2004 

koeticienl variacije je deliniran kot količnik med standardnim odklonom in 
povprečjem, korigiran glede na velikost regij 
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^'•ka 3; |Jl)|» na prebivalca po regijah v primerjavi s povprečjem EU-15 

k "Na ren! azalec s katerim analiziramo regionalni razvoj je 
'e?Po$e|no .S rirane brezposelnosti. Stopnja registrirane 

Mai' .?
a državni ravni se je v letu 2003 znižala z 11,6% 

se ta J ■ 6 vec'no v Pomurski statistični regiji (17,5%), 
va°^>.St0D

Primeriavi z le,om 2°02 malenkostno zmanjšuje 
GoSnl',1 Statist?3 re9's,r'rane brezposelnosti se je zmanjšala še 
t 'eniski, SaJCn'h re^''ah (Osrednjeslovenski, Obalno-kraški, 
s, °đravski) Ju9°vzhodni Sloveniji, Notranjsko-kraški 
bre

ISt'žni renjj,8n naibo|i občuten padec zasledimo v Podravski 
G0*?0s6lnosti Za 1,4 ods'otne točke. Stopnja registrirane 
%Ski' ^orojL6 « povečala v štirih statističnih regijah in sicer v 
°star''Čna regija ^PodniePosavski ter Zasavski regiji. Goriška 
(6 jo)"1''69ijami'■ Povečanju brezposelnosti, v primerjavi z 
bfg'Potnem'k6 vedno izkazuje najnižjo stopnjo brezposelnosti 
Se n

P?Se|nosti n '9 u9°,ovi,ev. da se ie stopnja registrirane 
ače'° ceiovj|° e,U 1999 v vseh re9'iah znižala, kar kaže da 

Prir^gf °S,i re9i°nalne politike dejansko uresničuje 

O^aistvon^jPo'ožIjivih delovnih mest s formalno aktivnim 
iive! 

6ti'na reqjjrrT,alno delovno aktivni in brezposelni) pokaže, 
111 Prebivaist '2kazuje presežek delovnih mest nad tam vom, Osrednjeslovenska. Največji primanjkljaj 

delovnih mest, glede na aktivno prebivalstvo, ima Zasavska regija, 
kjer kar tretjina tam bivajočega prebivalstva ne more najti 
zaposlitve. Pomanjkanju delovnih mest v tej regiji se pridružuje še 
strukturna brezposelnost, ko gre za pomanjkanje primernih 
delovnih mest. Ta se kaže v nadpovprečnem deležu brezposelnih 
z nizko strokovno izobrazbo, ter deležu mladih žensk med 
brezposelnimi. 

Med regijami, kjer primanjkuje približno petina delovnih mest glede 
na tam živeče aktivno prebivalstvo so še Spodnjeposavska. 
Notranjsko-kraška, Pomurska in Koroška. Tudi tu se pomanjkanje 
delovnih mest na eni strani kaže kot povečana stopnja 
brezposelnosti, po drugi strani pa v večji dnevni migraciji 
zaposlenih. 

V letu 2003 je bilo prekinjeno tudi povečevanje medregionalnih 
razlik v brezposelnosti merjeno s koeficientom variacije. Za leto 
1997 je znašal 30,2% in je do leta 2000 celo rahlo padel, po tem 
letu je začel nekoliko naraščati in v letu 2003 ponovno padel na 
33,9%. Će se bo trend iz leta 2003 nadaljeval, lahko pričakujemo 
zmanjšanje medregionalnih razlik1. 

' Umar (2004): Poročilo o razvoju 2004, 

Br2004 
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Tabela 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v letih 1999-2003 (v %) 
STATISTIČNE REGIJE 1999 2000 2001 2002 2003 

Osrednjeslovenska 10,1 9,2 8,3 7,9 7,8 
Obalno-kraška 10,1 9,2 9 8,6 8,3 
Gorenjska 11,9 10,1 9 8,5 8,3 
Goriška 7,7 6,2 5,8 6,3 6,4 
Savinjska 15,3 13,6 13,5 14 13,5 
Jugovzhodna Slovenija 11,7 10,8 9,9 9,9 8,6 
Pomurska 18,2 17,2 16,7 17,6 17,5 
Notranjsko-kraška 12,2 10,8 9,7 9,1 8,8 
Podravska 20,6 18,7 17,9 17,6 16,2 
Koroška 11,7 10,3 10,2 11,6 12,6 
Spodnjeposavska 14,9 13,9 14,3 14,4 14,9 
Zasavska 17,5 15,5 14,7 15,3 16,1 
SLOVENIJA 13,6 12,2 11,6 11,6 11,2 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, preračuni UMAR 

2.2. Učinkovitost sistema spodbujanja regionalnega 
razvoja 

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, 
med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike 
razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, 
politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in 
podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri 
spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v 
razvitosti. Regionalna politika se ob tem sooča z vprašanjem 
učinkovitosti izbranih instrumentov. Lansko poročilo o regionalnem 
razvoju glede tega ugotavlja, da je potrebna sistemska nadgradnja 
veljavne zakonodaje vključno s hitrejšim uvajanjem javno 
zasebnega partnerstva in regionalnih mehanizmov spodbujanja 
razvoja (regionalne štipendijske sheme, regionalni podjetniški 
inkubatorji, regionalna višje in visokošolska središča, regionalne 
garancijske sheme itd.). 

Priprava regionalnih razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: 
RRP) je opozorila na slabosti, ki jih je potrebno čimprej odpraviti, 
če želimo zagotoviti integralen vidik razvojnega načrtovanja na 
regionalni ravni. Veljavni dokumenti so metodološko dokaj neenotno 
pripravljeni, v njih se prepletajo regionalne in lokalne razvojne 
vsebine, večinoma vsebujejo preširok nabor regionalnih prioritet 
in praviloma je njihov finančni okvir nerealen. Po drugi strani pa je 
priprava RRP 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. 

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 težko opravljajo vse predpisane naloge. 
V regijah so različna ministrstva zgradila svoje lokalne in regijske 
izvajalske mreže, ki bi lahko delovale bolj usklajeno. V različnih 
regionalnih institucijah je velik razvojni potencial, ki pa ga je treba 
povezati. 

pRP 
Programski odbori za pripravo in spremljanje izvajani^ 
postali vse bolj pomembne regionalne institucije P" v(0ga ^ 
nimajo urejene ustrezne zakonske podlage. Niit10vapppi',t,j' 
morala biti še bolj okrepljena, predvsem v fazi izvajanj3 

vključevala tudi pristojnost za odločanje o priorite,nl z(tieiP 
regije. Jasneje bodo morala biti določena tudi medsebo) ^ 
med razvojnimi institucijami na regionalni in g*3"1 -:aok°'i3' 
Potreben je razvoj partnerskih mrež tako, da bodo tud' z0va'n' 
v katerih se občine prepoznajo, prišla do svojih P° 
projektov, ki bodo nato vključeni in usklajeni v RRp 

3 j® 
Poleg strokovnih priprav na spremembo krovnega z® rjp(3v® 
ena ključnih nalog regionalne politike v letu 20 razvoi 
konkretnih razvojnih projektov za uresničitev regiona n ^ 
prioritet. Začeto je bilo povezovanje domačih in ev' ^ncij 
finančnih virov, ob pritegnitvi zasebnih sredstev 
prioritetnih regionalnih projektov. Za to nalogo so a^ete1e 

nadaljnje organizacijske spremembe, ki so bile pS 
predhodnem letu z ustanovitvijo nove Vladne s ^ , 
strukturno politiko in regionalni razvoj. V letu 2003 je^ ^ ref% 

W 

reorganizacija na področju regionalnega razvoja, - e naiw 
državne uprave, izločene so bile strokovne in izv3l ^^0^' 
(razdeljevanje sredstev preko javnih razpisov) s Pr0° 
v javno agencijo. 

2.2.1. Priprava novega zakona o spodbujanlu 

skladnega regionalnega razvoja 

Slovenija je po odločitvi za reformo regionalne P0''''^a oSn"' 
let preteklega stoletja, v zadnjih štirih letih vzp°s|® o: ( 
institucionalne pogoje za učinkovito regionalno P0 ' niflt za*0 

del' 

> ko' ifi8
c 

vzpostavljen zakonski okvir (leta 1999 je bil sf" fiS 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoi3 

naslednjih letih pa še podzakonski akti). 
skladno z ZSSRR sprejet strateški okvi gn)\o 
gospodarskega razvoja Slovenije in Strategu3 

razvoja Slovenije, 
skladno z ZSSRR In zakonom 
programski okvir na ravni države in regij- 

0 'avnih 'pržavnt 

,r<f 
caf V 
o 

piuyramsM onvir na ravni orzave in iovi; - j.jfrie'1' " 
program do leta 2006, Enotni programski °° s,rijo- 
2006 in programi čezmejnega sodelovanja z kUrn0f1' 
Madžarsko in Hrvaško (usklajevanje teh |e)a),,0^ 
Evropsko komisijo naj bi bilo zaključeno do k°n

t)(jjnskib 
regionalnih razvojnih programov sprejetih na 0 )jrpo P° 
in usklajenih v okviru vladnega Sveta za stru 
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pa n . "a'ni razvojni program Podravja je v zaostanku vendar 
sklad ' k'1 ,ud',a sPrejet še v letošnjem letu). 
Spodb

n° 2 2SSRR vzpostavljen institucionalni okvir 
Poljlikp |an'a regionalnega razvoja: vladni Svet za strukturno 
razVoj | 2t3a Vlade RS za strukturno politiko in regionalni 
razvoi , na agencija Republike Slovenije za regionalni 
regionai sk'acl za regionalni razvoj, mreža 12 
centrov 

ra2v°jnih agencij, mreža 37 lokalnih podjetniških 
Sključena 
vrhu v K 

pns,°pna pogajanja z EU (13. december 2002 na 
struktur °h

6benhavnu)- Področju regionalne politike in 
naslov^ sl<ladov bo Slovenija v obdobju 2004 - 2006 iz 
% mj| Strukturne 'n kohezijske politike EU deležna skupno 

strukt'°n°V evrov razvoinih sredstev, od tega 236 milijonov 
VzPosta

U sklac,ov in 168 milijonov iz Kohezijskega sklada, 
izvajan, '9n sistem rednega spremljanja in nadzora nad 

makr^Vr6^'0na'ne politike (Poročilo o razvoju Urada RS 
raZvoju ® nomske analizein razvoj, Poročilo o regionalnem 
Slovenj, Informacijski sistem Agencije Republike |e Za regionalni razvoj - ISARR). 

^'stiatik P0vei^ana pozornost javnosti in politike za regionalno 
Ja"ierstva ° 16 om°gočila pomembne premike pri graditvi 
f'°i6malci j3 razvoi med državo, regijami, občinami, delodajalci, 

® sPertiz s po
n c'yilno družbo, povečal se je obseg raziskav in 

|5V°inih proa 
r°^'a regionalnega razvoja. Ob pripravi regionalnih 

i api,ala (mobj|rarnoV i9 bil v regijah spodbujen razvoj t.i. socialnega 
I es za ra?'ZaC''a ins,',uc'i 'n posameznikov, ki imajo neposredni 
n60r''atl 9osr)V<H V niitlovem lokalnem okolju), ki se v sodobnih 
taC'°nalne kou^6®3 razvoia navaja kot ključni dejavnik 
rj° ^elovan" en^nos,i in gospodarske rasti. Izboljšano je 
J^anju tek'? ,m'n's,rstev pri usmerjanju razvojnih spodbud in 

arii o Priprav ° . Problemov, bistveno je bila povečana zaloga 
Po^iena So 'J? '2vaianju projektov na regionalni in lokalni ravni, 
s(r. ''^1 Povečal'3 n0Va znania 0 evropski strukturni in kohezijski 
r^iega r 

0 se ie tudi zanimanje politike in vlade za področje 
pr

niS,rice, ki je 
ne9a razvoja kar najbolje ponazarja imenovanje 

po°9ramu 2a 
p?s,0ina samo za regionalni razvoj. Tudi v vladnem 

da^^^posp^"11*07'' vstop v EU je regionalnemu razvoju 
Dry

Se yčink| renj ^ po9'avie- Ob tem je seveda potrebno poudariti, 
le, e9a Zakona nalne poli,ike' k' ie bila zasnovana s sprejemom 
ta šele ° Spoc*bujanju skladnega regionalnega razvoja v 
Pr0

a,'<0v-Ex-anteOSlOP)Oma kažejo v dostopnih virih statističnih 
tikr?

raniskega 
analiza, ki je bila opravljena ob pripravi Enotnega 

atoPOv na pod ° -Umen,a 2004-2006 je potrdila utemeljenost 
Pom'Ž'ran' v Po/00'0 re9'onalne politike, ki so bili podrobneje 
bi|e an'l<,iivosti s?C"U ° re9'onalnern razvoju 2003. Ugotovljene 
r8gio

re?u|tat ra;
S,e-s^ga okvira regionalnega razvoja, ki so 

Pripr nalne9a ra Pr3V ° P°večevanju učinkovitosti sistema 
ra2vav° n°vegaZV^'a' so vodile Vlado Republike Slovenije v 

°'a' ^ naj h, ona 0 spodbujanju skladnega regionalnega 
Skia^ nac|omestil veljavni zakon. 

vzpo"9 °dgovo' razv°i ie v predlogu zakona opredeljen kot 
re9ioh'avi,v'io iarn°S' države in občin in se uresničuje z 
tkanih razVo^

n
h°"Zasebnega partnerstva pri oblikovanju 

9osp'"'h ^ez ot,"' sve,ov. Ti so določeni kot partnerski organi 
°r9an s,va (dve " 3'' °bćin 'dve pe,ini č,anov)' predstavnikov 
(ena p'ac'' civilne (j

Pe-'n' članov) ,er predstavnikov sindikatov in 
e,'na kanoviružt>0, ki so organizirane na regionalni ravni 

oa|9i°naini 
',Ve Pri pri^: sveli bodo določali prioritete in sprejemali 

Sđ0, . 1 ln'zvaianju regionalnih razvojnih programov. 

S,r°kov6rtl '"tfiresf k'|lh re9ionalne razvojne agencije opravljajo 
na'°9ene' '"'orrnati Kadrovsko okrepljene bodo opravljale 

Pri ®Podbuja
IVne' SVG,ova|no akcijske in pospeševalne niu razvoja in privabljanju novih investicij v 

tOb*r2004 

razvojno regijo. Upravljale bodo regijske garancijske in 
mikrokreditne sheme, štipendijske sheme ter druge regijske 
finančne instrumente. Zagotavljale bodo strokovno in 
administrativno podporo regionalnemu razvojnemu svetu in 
različnim konzorcijem institucij. 

Zakon določa, da ministrstva in druge javne institucije na državni 
ravni upoštevajo cilje razvojnih regij pri vodenju resornih politik. 
To bo omogočilo, da bodo cilji teh politik postali bolj konkretni in 
bolj pregledni, predvsem pa jih bo mogoče lažje spremljati, vrednotiti 
dosežke in po potrebi prilagajati. 

Pri izvajanju politike skladnega regionalnega razvoja se povezujejo 
številna ministrstva, ki v pripravo programov in izvajanje aktivnosti 
na regionalni ravni vključujejo svoje decentralizirane institucije 
kot so razne uprave, službe, zavodi oziroma njihove območne 
službe ter enote kot tudi območne svetovalne pisarne. Kadrovski 
potencial teh institucij je v pretežni meri vezan na izvajanje 
horizontalnih resornih politik in se le v specifičnih primerih vključuj 
v interdisciplinarne projekte, med kakršne nedvomno sodi 
izvajanje regionalnih razvojnih programov. Pričakujemo, da se bo 
začeto sodelovanje pri pripravi in izvajanju letnih izvedbenih 
načrtov regionalnih razvojnih programov, na podlagi izkušenj 
pridobljenih v pilotnem primeru v Pomurju, preneslo tudi v ostale 
regije in s tem omogočilo bolj kvalitetno in celovito uresničevanje 
prednostnih regionalnih projektov". Potencial, ki obstaja v 
organizacijski strukturi posameznih ministrstev in je glede na 
svojo lokacijo in pristojnost delovanja dobro seznanjen s ključnimi 
razvojnimi vprašanji v posameznih regijah, zato predstavlja dobro 
osnovo za učinkovitejše in usklajeno delovanje s ciljem skladnega 
regionalnega razvoja. Okviren pregled razpoložljivih kadrovskih 
potencialov, ki so bili do sedaj v manjšem obsegu že vključeni v 
proces izvajanja regionalne politike smo opravili v Službi Vlade 
RS za strukturno politiko in regionalni razvoj in ugotovili, da je 
posredno vključeno v izvajanje različnih aktivnosti, ki se povezujejo 
s prioritetami regionalnih razvojnih programov nekaj sto 
zaposlenih v dislociranih enotah državnih zavodov ali resornih 
organov, vendar je njihovo dejansko vključenost v proces 
izvajanja regionalne politike možno določiti šele na podlagi 
podrobne organizacijske analize posameznih javnih zavodov in 
drugih inštitucij. 

Zakon ustanavlja Razvojno agencijo Slovenije z združitvijo 
Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj in javnega 
zavoda Pospeševalni center za malo gospodarstvo. 

Javni sklad za regionalni razvoj in razvoj podeželja bo dodeljevale 
posojil, za kar se je specializiral v preteklih letih, nadgradil z novimi 
znanji in storitvami s področja razvojnega projektnega financiranja. 
V okviru sklada se bo oblikovala tehnična enota za projektno 
financiranje, ki bo izvajala promocijo javno zasebnega partnerstva 
in zagotavlja strokovno podporo pri izdaji ustreznih predpisov ter 
implementaciji projektnega financiranja. 

Pri spodbujanju razvoja manj razvitih razvojnih regij bo sklad 
izvajal tudi rizične naložbe z višjimi stopnjami rizika kot veljajo na 
trgu. V ta namen bo pridobival namenska nepovratna sredstva iz 
državnega proračuna za spodbujanje razvojnih naložb in kritje 
rizikov. Za zagotavljanje usklajene in celovite ponudbe 
nepovratnih in povratnih oblik razvojnih spodbud se bo sklad 
povezoval z domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami, 
drugimi državnimi skladi in agencijami ter z regionalnimi razvojnimi 
agencijami. S svojimi sredstvi bo spodbujal oblikovanje in razvoi 
regijskih finančnih instrumentov. 

Pritegnitev zasebnega sektorja je temeljno vodilo zakona, ki se 
odraža tako pri institucijah (v regionalnem razvojnem svetu je 
gospodarstvo enakopraven partner, ki soodloča), kot tudi pri 
razvojnih projektih, kjer je nujna udeležba zasebnih sredstev. 
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Zakon vzpostavlja pogoje za razvoj javno zasebnega partnerstva, 
ki doslej niso bili zagotovljeni. 

2.2.2. Institucionalna prilagoditev javnega sektorja - 
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ARR) je bila ustanovljena s 01. 07. 2003 kot oseba 
javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, 
določenimi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL 56/03) in Uredbo 
o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije 
za regionalni razvoj (UL 62/03). ARR ima devetčlanski svet, v 
katerem so zastopani predstavniki ministrstev, ki dodelijo največ 
regionalnih spodbud (gospodarstvo, delo, kmetijstvo, finance, 
SVRP), dva predstavnika regionalnih interesov, ki ju je predlagalo 
Združenje regionalnih razvojnih agencij, predstavnik 
Gospodarske zbornice Slovenije in pa predstavnik Obrtne 
zbornice Slovenije. Na ta način se je ARR približala interesom 
regij in bo lažje uresničevala svojo zakonsko vlogo povezovalca 
regionalnih in državnih razvojnih interesov. 

ARR je ustanovljena za posredovanje in spremljanje regionalnih 
razvojnih spodbud iz državnega proračuna in drugih virov in za 
opravljanje svetovalnih, pospeševalnih in drugih razvojnih ter 
strokovnih nalog države pri spodbujanju regionalnega razvoja. 
Pri izvajanju nalog javna agencija uresničuje politiko Vlade 
Republike Slovenije na področju spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja. Politiko na tem področju oblikuje in tolmači 
državni organ, pristojen za področje regionalnega razvoja - SVRP. 

Naloge, ki so bile agenciji zaupane s strani ustanovitelja v skladu 
z Uredbo o splošnih pogojih poslovanja ARR obsegajo področje 
dodeljevanja neposrednih regionalnih spodbud, ki so dodeljene 
na podlagi dogovorjenih proračunskih sredstev (Razvojna pomoč 
Posočju, Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije, 
Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojih programov) 
kot tudi mednarodnih pogodb (Phare finančni sporazumi za 
čezmejno sodelovanje in nacionalni program ekonomske in 
socialne kohezije). Poleg dodeljevanja omenjenih neposrednih 
regionalnih spodbud izvaja ARR tudi druge aktivnosti, kot so 
postavitev sistema izvajanje pobude skupnosti INTERREG in pa 
razvoj informacijskega sistema ISARR za spremljanje razvojnih 
projektov in sočasno poročanje Evropski komisiji. Postavitev 
sistema izvajanja pobude skupnosti INTERREG je bila določena 
s sklepom Vlade RS. Agencija je tako nacionalni organ, ki 
predstavlja Republiko Slovenijo in sogovornik strukturam, ki so 
vzpostavljene v Italiji, Avstriji, Madžarski in na Hrvaškem. 

2.2.3. Usklajevanje razvojnih ciljev med regijami in 
državo 

Usklajevanje med državnimi resorji in lokalnimi skupnostmi pri 
načrtovanju spodbud za skladni regionalni razvoj 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 
neposredne regionalne spodbude, ki se večinoma razdeljujejo na 
programski način. Že četrto leto poteka tovrstno usklajevanje pri 
izvajanju Programa prestrukturiranja Zasavske regije zaradi 
zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik in tretje leto pri izvajanju 
Programa razvojne pomoči Posočju SOČA 2006. V letu 2003 smo 
prešli na enak princip pri izvajanju RRP Pomurja, Podravja, 
Posavja, Koroške, Savinjske, Notranjsko-Kraške in Dolenjske 
regije. Načelo je torej že uveljavljeno za neposredne regionalne 
spodbude, ki pa se pretežno usmerjajo v regije A in B. ki najbolj 
zaostajajo v razvoiu. 

h12r# 
Pri posrednih regionalnih spodbudah, ki jih prejema vsen ^ 
so bile RRA v letu 2003 prvič pozvane, da z izpolnitvijo p 
standardiziranega vprašalnika sporočijo prioritetni nabor 
regije za obdobje 2004-2006. Poleg tega je v letu 2003 F 

na Pril me" 
priprava pilotnega letnega izvedbenega načrta "*'1''^ 
izvedbenega programa RRP Pomurja, s katerim smo žele1V ^ 
postopek za usmerjanje virov neposrednih in P,spr^ 
regionalnih spodbud na način kot ga določa v letu 200 
predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega ^ 
V okviru Programa sofinanciranja regionalnih razvojnih P'.^ 
za leto 2004 je Pomurska regija pripravila 16 prioritetnih P ^ „( 
v skupni višini vrednosti projektov 690.088.229 ^ 
sofinanciranju Službe Vlade RS za strukturno politiko in' ^ Ki< 
razvoj v višini 375.432.000 SIT. Skupno je za o^0^^^ 
2006 predlaganih 8 ukrepov, njihovo izvajanje pa doseg3 

20.674.718.993,00 SIT. Skladno s pripravljenimi P™.^ 
dokumentacijami za projekte v letu 2004 bo regij3 ^ 
projektov zagotovila 7.902.791.463,00 SIT. Za večino raZeH 1 

sredstva temeljijo na občinskih proračunih. ^ 
infrastrukturnih projektih za povezovanje in razvoj zC*'a 

je več kot 50% sredstev zagotovljenih s strani 
investitorjev. 

Proces usklajevanja posrednih regionalnih spodbud je 
in pospešila objava podatkov o regionalni porazdeli ^la 
razvojnih spodbud po posameznih ministrstvih v °kv"gn0tne5a 

o regionalnem razvoju 2003 in pa priprava ..avlel11 

programskega dokumenta 2004-2006, ki ga je Slove 
2003 uskladila z EU. ^ 

Rezultati doseženi pri izvajanju Programa Prestr^astnil< ,n 

Zasavske regije zaradi zapiranja Rudnika Trbovlje ^" 
Programa razvojne pomoči Posočju SOČA 200 j parti® g 
učinkovitost integralnega pristopa, uveljavljenega sko ^ |<i s 
odnos različnih nosilcev razvoja v obravnavanih obnjnjje 
potrjuje z odločitvami sprejetimi na Vladi Republike a ^ 

Izvedba programa Razvojnega prestrukturiranja ^asa\\ci\v'! 
je tako po letu 2001 omogočila sofinanciranje i'1*' 
podjetjih, ki bodo v 3 letih po zaključku investicij odpr e^eid°°. 
delovnih mest. Ustanovljen je bil Regionalni tehnološki ^ ^ 
s tremi smermi delovanja (e-poslovanje, kemija 1 

mehatronika) ter v okviru projekta zagotovil 3 nova — .j 
Ustanovljen je bil Podjetniški inkubator, v katerega I® ^ 
podjetij, ki zaposlujejo 22 delavcev. Delovati je pn 
- Center za razvoj turizma, ki je pripravil in izvede gS^ur i 
(Kolesarske poti, Konjeniške poti, Pohodniške poti. ^ jKUP'^ 
in izobraževanje strokovne ekipe in različnih ci'in v ši^ 
lokalnega okolja, Skupni nastop in promocija Zasa . skUP 
prostoru, Širjenje enotnega turističnega produkta |rU de'°va

na 
blagovno znamko, zaščita blagovne znamke.■•)■ V 0 ,n gst^jii 
Centra sta bila ustvarjeni dve novi delovni rn,es<lf 
širitev in vzpostavitev delovanja dveh turistično 1 jjgtjih, 
centrov. Sofinancirano je bilo izobraževanja v 32 V° ^ ' . «-!!*« {jO' ' --"rt 
zajelo preko šest tisoč ljudi. Sofinancirana je bila 
implementacije 35 kadrovskih strategij v podjetjih _ 
bilo 137 štipendij študentom, ki se izobražujejo 
poklice v regiji. ji 

oto*"|V V 
Program razvojne pomoči Posočju je v letu 2003 z®9

uK(Uro °bJ 
ukrepa 1 realizacijo investicij v komunalno infras ' ^ Kfl^ 
con »Na Logu« in »Člginj« v občini Tolmin ter Ot>rtn' p, ofle ^ 
V občini Bovec so bili v okviru ukrepa 1 'zvedeni°;jf;irul<|l)r0

|iiv8 
m luimcionamin zemijisc za namen iurism."» aosP atr 
področju pospeševanje podjetniških vlaganj, razV°'repu 2 sl

|jcjj" 
in odpiranje novih delovnih mest, ki so zajeta v.u

)n|(, m'®5 pil» 
izvedena dva javna razpisa za spodbujanje zace ,j0rn5 po 
malih in srednjih ter mikro podjetjih. Desetin1 p°jj(Tit0f7 

sofinancirane začetne Investicije (3 malim in sred 
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n°vih delo S.^a,er'mi bo v naslednjih treh letih zagotovljenih 58 
Oili !>. ^'"1 mest \/ rtl/\riri i i/hnoni \/ ^ln\/očla \/ira 11 Urana Q cn bili izvede ,mest- V okviru vlaganj v človeške vire ukrepa 3 so '"U0nj * •• J I r 
Pr°jektov 'avni razpisi, preko katerih se je sofinanciralo 7 
Pr°i6ktov USposab,)anj zaposlenih v posoških podjetjih, 12 
kadr°v 2 novih zaposlitev, ki so rezultirali 13 novih zaposlitev 
39 "ovih 4t;lTnan' s,0Pnjo izobrazbe ter v štipendiranje izbralo 

^'Pendistov. 

'zkušen °s ...s 
'lr°9i'amo"iJSen' Pri Ovajanju obeh predhodno navedenih 
Pr°Qrama r

le bi' uP°rabljen pri pripravi Letnega izvedbenega 
■aie,o 2004 ®lonalne9a razvojnega programa Pomurske regije 

prev '6 k" Popravljen kot pilotni program, s katerim smo 
2°Srednih ■' Pos,0Pek za usmerjanje virov neposrednih in 

na o SD
e9'0nalnih sP°dbud na način kot ga določa predlog 

"Sebuje _^ uianju skladnega regionalnega razvoja. Program 
P0tBncialnimB9led u'<rePov z indikativno listo projektov s 
^Prti v 'Vlri 'inanciranja ter seznam projektov, ki so delno že 
Sramnu Du'ru Proračuna za leto 2004 in predpristopnih 
el<onor».-. Hhare- " 

' v okviru 
,,r>ska 'koh'"0~.ćezme'no sodelovanje in Phare - socialna in zi)a in se bodo izvajali v obdobju 2004-2006. 

legija p0rn 

°sn°vi dveh u8 '6 ^'la 'zi3rana za izvajanje pilotnega projekta na 
J1®1^ s'ovensk n,er''ev: naivišjega Indeksa razvojne ogroženosti 
M^ivaistvg"™ re9ijami ter najslabšega zdravstvenega stanja 
p
ar»dardi2jra ' l2ra^enega na osnovi kazalcev starostno 

.0,t,lJrs|(a r 
ne umr,iivosti in pričakovane življenjske dobe v regiji. 

>ovp|iv
9'ia bo s s,rategijo koncentracije moči in znanja 

d^Hentira 3 °a ohranianie zdravega življenjskega okolja ter 
s! 

ne"i okotn'em pro9ramov varovanja zdravja v bivalnem in uPnosti in h'? vrtcev do tretje življenjske univerze, lokalne 
Jave9aživij eovne9a mesta, razvijala aktivnosti za izboljšanje 
\„raviu popU|a

n|ske9a s'oga ter posledično prispevala k boljšemu 
v 7ri?I6' K ,emu bo prispeval začetek novega projekta 

in razvoj - Mura, Zdrava skupnost, ki je 
e<lresorsk0 |jS ,srec's,vi Ministrstva za zdravje, kot primer 

P0le 
sk|ajenega financiranja regionalnih projektov. 

^i^tvom^a ukreP°v programa so bili v sodelovanju z 
q. So|stvo, 2na 

el°: družino in socialne zadeve in Ministrstvom 
*°čna slu7h°St in ^P°rt ,er Zavodom RS za zaposlovanje, 
re^evanje Rtr,fL..'V,Urs'<a Sobota pripravljeni tudi ukrepi za 

P°*T1Urska 
v 'elu 2003 prejela 1.8 milijarde SIT iz naslova 

dvakSfecln'h ren89'0na'nih spodbud oziroma 19,4% vseh 
ne 

rat vej kot |°nalnih spodbud v Republiki Sloveniji, kar je 
Sliv^dnih spolih P°pre' in za 67% več kot le,a 2001' Višina 

^r®biva|Ca 
Ud na Prebivalca je v letu 2003 dosegla 14.900 

vanje st l. SKa robota pripravljen ru 'urne brezposelnosti v regiji. 

r^ak, p 30 
' Ig9 ^aP0slovfm!JB,n' 'zv®dbeni program na področju aktivne 

rtia 

W37 tona 
-Bdt>a teh pro^kt 3"srca cca 70 delovnih mest). Skupno bo 

ov zagotovila 1.321 delovnih mest v Pomurski 

,Urj2|?
Val k ohranit0'3 prinesel odprtje 271 novih delovnih mest in 

,e9a -f 220 n"830 c'e'ovn'b mest, z investicijami na področju 
iiveoh v i-enda^'11 delovnib mest (Panonske terme 150 od 

&4J, 
^Ročn,Javnega proračuna na <003 RenirtMAl Air:/-* o A-rim, A ■/. REGIONALNEGA razvoja v letu 

i ^'onain 

''Pov ®VI|anju trans V PrS,ekl'h dveh le,ih posveča veliko pozornosti 
'a anar'°na'nih Sn

P''r0n,nost' na področju identifikacije različnih 

^burf6 Predsta°i bUd V ol<v'ru državnega proračuna. Osnovo 
^9enCj 1 Pomembni)''1 f^e,odo|09ija za opredelitev regionalnih uPorPJ.a ^fiDuhiiL. '^ za skladni regionalni razvoi. ki io ie pripravila 

Slouemi p. |e za regionalni razvoj in je bila prvič 
avi "Poročila o izvajanju regionalne politike 

za leto 2001". Lansko »Poročilo o izvajanju regionalne politike 
2003« (Poročevalec DZ št.78, letnik XXIX, EPA 996-III) pa je 
prvič podalo tudi informacijo o skupnem obsegu posameznih vrst 
regionalnih javno finančnih izdatkov ter detajlno vsebinsko in 
regionalno identifikacijo neposrednih in posrednih regionalnih 
spodbud. 

Večplastnost vplivov državnih spodbud na regionalni razvoj, ki 
ga opredeljujemo glede na namen oz. razlog intervencije, način 
dodeljevanja ter možnost oz. smiselnost vključitve v regionalni 
razvojni program, smo združili v definiciji javnih regionalnih 
Izdatkov kot najširše kategorije sredstev namenjenih spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. Posebnosti obravnavanja javnih 
regionalnih izdatkov izhaja iz najširše definicije izdatkov državnega 
proračuna, pri katerih je možno ugotavljati multiplikacijski učinek 
na razvoj regij, v katerih so obsežena sredstva neposrednih in 
posrednih regionalnih spodbud. Navedene spodbude se ne 
izvajajo vedno v kontekstu izvedbenih delov regionalnih razvojnih 
programov, 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. 

Podatki objavljeni v »Poročilu o izvajanju regionalne politike 2003« 
za leto 2002 kažejo, da je bilo javnih regionalnih izdatkov v letu za 
169,5 milijard sit." Primerljivi obseg sredstev za leto 2003 znaša 
213,9 milijard sit. V tem so upoštevana poleg neposrednih 
regionalnih spodbud (9,5 milijarde sit) in posrednih regionalnih 
spodbud (63,1 milijarde sit) tudi dopolnilna sredstva občinam (37,3 
milijarde sit), izdatki za gradnjo avtocest (35,2 milijard sit), podpora 
programom športa ter primarnemu in sekundarnemu 
izobraževanju (12 milijard sit), republiške štipendije (19,8 milijarde 
sit) ter sredstva za prestrukturiranje kmetijstva (stabilizacija trga 
in okoljski programi 24,9 milijarde sit) kot tudi programi za 
izboljšanje stanja v okolju ter varstvo in urejanje voda ter del 
sredstev za zapiranje rudnikov v Zasavju, (12,1 milijarde sit). 
Razlika v obsegu posrednih regionalnih spodbud za leto 2002, 
objavljenim v lanskem (77 milijard sit) in letošnjem poročilu (58,8 
milijarde sit) je povezana s prenosom republiških štipendij iz 
kategorije posrednih regionalnih spodbud v javne regionalne 
izdatke, zaradi specifične povezanosti s socialnim statusom 
prejemnikov. 

3.1. 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; 
obmejna območja; 
območja na katerih živita madžarska in italijanska narodna 
skupnost ter romska etnična skupnost. 

Bilten javnih financ, št.4, 2003, Ministrstvo za tinance 

'>■2004 
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Neposredne regionalne spodbude so praviloma proračunska 
sredstva Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko 
in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: SVRP) in ARR, ki se 
kot investicijski transferi dodeljujejo občinam in kot razvojne 
subvencije podjetjem. Med neposredne regionalne spodbude 
sodijo tudi sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj 
(subvencije, krediti in poroštva). Neposredne spodbude, ki jih 
dodeljujejo ostala ministrstva, se v večini nanašajo na 
zagotavljanje lastne udeležbe pri sredstvih predpristopne pomoči 
PHARE. Pri sredstvih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in 
Ministrstva za zdravje so to sredstva, ki so bila dodeljena na 
podlagi regionalnih kriterijev v demografsko ogrožena območja. 

V letu 2003 je bilo neposrednih regionalnih spodbud za 9,5 mlrd 
SIT, kar je v primerjavi z letom 2002, ko so dosegle 4,5 mlrd SIT, 
praktično podvojen obseg, ki gre predvsem na račun: 

močnega povečanja sredstev Phare pri SVRP in ARR (tuja in 
lastna sredstva), ker se je pričela realizacija večjega števila 
projektov; 

raz"0'1* povečala so se izplačana sredstva iz Programa 
pomoči Posočju in iz Programa razvojnega prestru 
Zasavske regije zaradi zapiranja Rudnika Trbovlje - jP; 
povečal se je obseg sofinanciranja regionalnih $ 
agencij in tudi obseg Programa sofinanciranja re9

(ajjjo' 
razvojnih programov v regijah A in B, ki najbolj za 
razvoju. Poleg tega so v letu 2003 med ne'30^sivazS 

regionalnimi spodbudami upoštevana tudi sre ^ 
delovanje Agencije Republike Slovenije za regi°na 

ki je bila sredi leta preoblikovana v javno agencij a it 
povečanih neposrednih regionalnih spodbud Min|S 

šolstvo, znanost in šport; 
vključitve sredstev Ministrstva za zdravje na de 
ogroženih območjih med neposredne regionalne V" 

0dbjdl' 
Od skupno 9,5 milijarde SIT neposrednih regionalni 
je bilo 71,5% namenjenih regijam A in B, kar je znašalo P 
na prebivalca 6.237 SIT. Najmanj razvite regije A so v v 

prejele 7.716 SIT, najbolj razvite regije D pa 991 SIT neP 
regionalnih spodbud na prebivalca. 

Sliki* 4: Obseg neposrednih regionalnih spodbud po tipu regij 2003 

25,6* 
V letu 2003 dosežena struktura delitve neposredpih regionalnih ko so regije A in B dosegle 74, 4%, regije C in D Pa 

spodbud ne odstopa bistveno od razdelitve v predhodnem letu, 

Slika 5: Obseg neposrednih regionalnih spodbud za lela 2001, 2002 ter 2003 
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Sofii Inancir=„- ■ 
P°sta vka s Vri l2ved')en'^ de'ov RRP (proračunska 

°9fam 
P°sarrie2n

S0,'nanc'ranja regionalnih razvojnih programov za 
Vlada p>6° 'eto P"Pravi ARR v sodelovanju z RRA, potrdi pa ga 
^ssor kU e Slovenije. Sofinancirajo se projekti, ki so 
Pr°9ramsk h Us^'aien' 'n določeni kot regionalne prioritete s strani 
uPravičen 

od')orov regij- Do sredstev so bile v letu 2003 
^ladu s 

8 re9'ie A in B (razen Zasavske), ki se financira v 
»snovi 2ak Sel3nim Pro9rarTiorn razvojnega prestrukturiranja na 
^Publike ci"3 0 2aP'ranju rudnika Trbovlje Hrastnik. Agencija 
Ifepov Q '°Venije za regionalni razvoj je v letu 2003 izdala 49 
'6tu 2003 s°f,nanciranju v skupni visini 1.514.106.144,00 SIT. V Os,aio delrT8 '6 V Celo,i realiziral° 40 projektov, 9 projektov pa je 
Sr6dstev. 0/1edokončanih. Skupna višina dodeljenih proračunskih |eb"a 1 325.164.365,73 SIT 
V" sof 
nas'ecJnjih "anciranla razvojnih programov so bili projekti 

: 5SK? 
Prostor; °kolie in i 

človeški viri in kultura; 
- turizem; 

komunalna infrastruktura; 
lokalno cestno omrežje. 

V nadaljevanju navajamo projekte, ki so bili sofinancirani v 
posameznih statističnih regijah. 

Savinjska regija 

V Savinjski statistični regiji so bili sofinancirani projekti v skupni 
vrednosti 360.476.666 SIT. Poleg študije analize stanja na področju 
regijskih in industrijsko poslovnih con, sta bili sofinancirani še 
regijska industrijska poslovna cona Celje-vzhod ter industrijska 
cona Arnovski gozd. Služba Vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj je sofinancirala tudi Razvojno tehnološko in 
inovacijsko središče Savinjske regije, izdelavo načrta omrežja 
tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev ter izdelavo 
regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične 
regije. 

tabela 3: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 

Naziv projekta 
Skupna vrednost 

sofinancirani* 
SVRP v letu 2003 

Doseženi učinki 

1 

Trženje reg Turističnega produkta s 
pomočjo revital vsebinske oživitve 
nar in kult dediščine Savinjske regije 

0.00 Projekt še ni dokončan 

2 
Regijske Ind in poslovne cone kot 
generator gospodarskega razvoja in 
investicij v Saavinjskl regiji 

41 900 000.00 Studija analize stanja, klasifikacija con, izdelan 
katalog con v savinjski regiji, centralna informacijska 
baza 

3 
Razvojno tehnološko in inovacijsko 
središče Savinjske regije 

203 000 000.00 Projekt je dvoleten in še ni dokončan 

4 

Razvoj omrežia tehnol. parkov in 
Podjetniški inkubator kot instrument in 
orodje za razvojno prestrukturiranje 
gospodarstva Savinjske regijo 

20 000 000,00 Načrt omrežja tehnoloških parkov in podjetniških 
inkubatorjev do leta 2010. poslovni načrl T P Celje, v 1 
2005 10 podjetij oz. institucij vključenih v tehnološka 
parka in 30 novih delovnih mest 

5  
Hazvoj in uvaianje omrežja ekoloških 
turističnih centrov Savinjske regije 

13 748 750.00 Projekt še ni dokončan 

G  

7 

8 

9 

R®g>jski projekti daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso v Savinjski regiji 10 400 000.00 Izdelana študija obstoječega stanja, analiza razvojnih 

nožnosti na področju lesne biomase, identifikacija 
incestitorjev, izbor petih potencialno primernih 
projektov za uvedbo daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso 

'zdelava regionalne zasnove 
prostorskega razvoja Savinjske regije 

42 479 999.99 31 sprejetih aktov na občinskih svetih, sprejetje akta 
na Vladi v 1. 2004 

Hogijska industrijska cona Celje-vzhod 10 947 916.67 Projekt še ni dokončan 
Hog'jska industrijska cona - Arnovski 
Oozd 

10000 000,00 Projekt še ni dokončan 

SKUPAJ 360 476 666,66 



Pomurska regija 

V Pomurju so bila sredstva iz te proračunske postavke namenjena 
izgradnji in vzpostavitvi »Mrežnega podjetniškega inkubatorja«. 

Tabel« 4: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 
 Pomursko regijo   

Zap. 
št. Naziv projekta 

Skupna vrednost 
sofinanciranja SVRP 

v letu 2003 
Doseženi učinki 

1. Mrežni podjetniški inkubator 104.503.759,00 2540 m2 urejenih prostorov, 12 vključenih podjetij v 
inkubatorju v I. 2003 (16 v I. 2004, 20 v 2005), 40% 
stopnje zasedenosti prostorov v I. 2003 (50% v I 2004, 
65% v I. 2005) 

SKUPAJ 104.503.759.00 
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jg 
Projekti i7

Vlcino 'z tabele so bili v Podravju financirani predvsem 
gradnje lokalne infrastrukture. 

Tabela 5: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 

I 
t* 

L
 

Naziv projekta 
Skupna vrednost 

sofinanciranja 
SVRP v letu 2003 

Doseženi učinki 

Modernizacija lokalno ceste 27.666.093.52 Modernizacija lokalne ceste 220 m 
rekonsktruirane/modornizirane ceste, skrajšanje 
premostitvenega časa iz kraja Brezje pri Oplotnici v kraj 
Kovaška vas iz 8 na 4 min 

Cesta vina in dobrot 60.000.000.00 2925 m rekonstruirane/modernizirane ceste, povečanje 
števila voženj avtobusnega prometa 2x, povečanje gostote 
prometa iz 3400 vozil/dan v 1.2000 na 4328 vozil/dan v 1 
2003 

4~~ 

J 

Preureditev in dozidava gosp. objekta v 
prired. center Lovrenc na Pohorju 

24.305.781,00 Adaptirani prostori, projekt se bo nadaljeval v lelu 2004 in 
2005 

Hekonstrukcija Pohorske ulico 102.386.912,89 1204 m rekonstruruirane/modornizirane ceste: urejeno 
vozišče, urejene kolesarske pešpoti, urejena avtobusna 
postajališča 

Ubnova lokalne ceste Vosck-Vukovjc 15.998.683,78 1980 m rekonstruiran/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitvenega časa iz kraja Voseki v kraj Vukovje iz 15 
min na 10 min 

vodovod Rakovski vrh - Mezgovci 23.420.000,00 93,1% oskrbljenih gospodinjstev z zdravo pitno vodo iz 
javnega vodovoda, 54 novih priključkov 

r ■ 

9~ 

To 

iT 

kanalizacija mešanega sistema 12.968.383,22 Zgrajena kanalizacija v solžini 496 m, projekt se bo 
nadaljoval v I. 2004 zaradi tehničnih težav pri izvedbi, 
sredstva za povečanje obseg del bo pokril investitor 

"a/širitev in preplastilev LC Spodnja 
Voličina - Relrp 

12.800.000,00 2427 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitvenega časa iz kraja A in B na 4 min 

Modernizacija in rekonstrukcij coslnega 
odseka na LC M. Varnica-Zg. Gruškovje- 
SedlašekStanošinaZakl 

0,00 Pogodba o sofinanciranju projakta ni bila sklenjena 

Modernizacija in rekonstrukcija cestnega 
odseka na LC Zg. Porčič-Ženiak-Benedikt 
vfh Frolph 2 

9.999.384,09 965 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitvenega časa iz kraja Benedikt v kraj Sp. Počica iz 
2 min na 1 min 

Moaernizacija in rekonstrukcija cestnega 
odseka LC Brengova-Sp. Ćagona- 
Drbetinci 

17.000.000,00 1250 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitvenegačasa iz kraja Brengova v kraj Drbetinci iz 5 
min na 4 min '2. 

13" 

iT 

i? 

16" 

^onovilvena dela na odseku LC Grajena- 
krčevina pn Vurbegu 

0,00 Pogodba o sofinanciranju projekta ni bila sklenjena 

'"kraornizacija LC Zg Ščavnica-Lešane- 
Apače 

13.000 000,00 1663 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje časa 
potovanja iz kraia A v kraj B 

Modernizacija LC Glbina-Slavšina- 
2Winska mpja 

12.800.000.00 1870 m rekonstruirane/modernizirane seste, skrajšanje 
premostitvenega časa iz kraia Gibina v kraj Slabiša iz 15 u'ooitev LC Trnovcl - Pesjak 10.999.400.00 1000 m rekonstruirane/modernizirano ceste, skrajšanie 
premostitvenega čas iz kraja Trnovska vas v kraj Bisečki vrh 
iz 15 min na 14 min 

Muoernizacija in rekonstrukcija LC Sp. 
ksgkovoc Ljuhr,lnun 

11.999.583,33 1500 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanie 
premostitvenega časa iz krala A v kraj B na 15 min 

TT 
Ul'iovnvona dela na LC Dolanc- 
D^nstovor 

10.998.955,80 1500 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitvenega časa iz kraja Belski Vrh v kraj Dolanc iz 30 

Muuernizaclja LC Doklece-Janški vrh- 12.999.147,08 2600 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanie 
SKUPAJ 379.342.324.71 

Vp0đraviujeb, 110 Programa za sofinanciranje regionalnih razvojnih programov za leto 2003 sofinanciranih 18 projektov v 
skupni višini 379.342.324 SIT. 

^.0,4  
°ber 2oQ4 
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Posavska regija regionalnih razvojnih programov za leto 2003 sofinafc'ran' 
projekti v skupni vrednosti 69.123.136,00 SIT. 

V Posavju so bili iz Programa sofinanciranja izvedbenih delov 

Tabela 6: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 
 Posavsko regijo  

Zap. 
št. Naziv projekta 

Skupna vrednost 
sofinanciranja 

SVRP v letu 2003 
Doseženi učinki 

1. Zagotovitev manjkajočih površin 
za polrebe Knjižnive (Brežice) 

40.000.000,00 Adaptirani prostori knjižnice, pridobitev 44m2 novih 
površin (sedaj skupno 792 m?), v prvi polovici leta 
2004 bo realizirana ena nova zaposlitev 

2. Visokošolski program energetike 9.707.000,00 Izdelan visokošolski program, cilj: 90 študentov v 
štud. letu 2007/08 

3. Tehnološki center 4.250 000,00 Izdelan Poslovni načrt izvedbe postavitve tehnol. 
Centra, ustanovitev pravnee osebe Tehnološki 
center Posavja, raziskovanje in informiranje d.o.o. 

4. Posavska štipendijska shema 15.166.136,00 27 podeljenih štipendij, 11 vključenih podjetij 
SKUPAJ 69.123.136,00 

Koroška regija infrastrukturnega značaja: rekonstrukcija lokalni 
vzpostavitev infrastrukture za ravnanje z odpadki- 

Na Koroškem so bili v letu 2003 sofinancirani projekti 

Tabela 7: Sofinanciran je izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 

Zap. it. 

  h'J" 

Naziv projekta 
Skupna vrednost 

sofinanciranja 
SVRP v letu 2003 

Doseženi učinki 

1. Rekonstrukcija lokalnih cest v Koroški 
regiji - rekonstrukcija AB cestnega mostu 
LC sp Mula 

8.712.273,00 Rekonstrukcija mostu v dol. 20 m, zmanjšanje 
premostitvenega časa iz krnj A v kraj B iz 15 min na 
min z ureditlvijo dvosmernega prometa čez most. 
povečan je varnosti pešcev na prehodu čez most 

2. Rekonstrukcija lokalnih cest v Koroški 
regiji: Rekonstrukcija LC Pohorska cesta 

12.793.287,52 Rekonstrukcija pohorsko ceste, zmanjšanje nevarno^'1 

za pešce in vozila v prometu, povečanje hitrosti pret0 ' 
prometa *    

3. Infrastruktura za ravnanje z odpadki 
koroške regije: odkup zemljišča za 
izgradnjo sortirinice 

30.000.000,00 Pridobitev zemljišča v velikosti 23 915 ifi v last občm8 

za izgradnjo sortirnice 

4. Infrastruktura za ravnanjo z odpadki 
koroško regijo: pridobitev dokumentacije 
za razširitev odlagališča (Prevalje. Sloven 
Gradec) 

6.687.726,00 Pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja za razi"1" 
odlagališča, projekt še ni dokončan 

skupaj „JgJSSJgejjg 

Notranjsko-kraška regija 

V Notranjsko-kraški regiji so bili sofinancirani projekti v izgradnje 

komunalne infrastrukture, rekonstrukcija ^'s"'n a ir#
s" 

ureditev industrijske cone Podskrajnik in izgra"nl 

cone Neverke. 
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Tahi-la 8: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 

Zap. 
št. 

i lun <iiij3i\u*ivi 1 .lv 

Naziv projekta 
Skupna vrednost 

sofinanciranja SVRP 
v letu 2003 

Doseženi učinki 

iT Sanitarna kanalizacija vzhodnega 
dela naselje Peščenk v Cerknici II. 
faza (kanala 1 in 2) - 2003 

9.000.000,00 666 m novozgrajene kanalizacije 

2 Ureditev industrijske cone 
Podskrajnik III. Faza - 2003 

13.200.000,00 1570 m rekonstruiranega in posodobljenega 
vodovodnega omrežja, 170 m dograjenega 

J ~~ Rekonstrukcija čistilne naprave v 
Starem trau 

21.540.000,00 Zmogljivost čiščenja vode: 206 mg 02/L KPK 
(kemična poraba kisika) in 59 mg 02/L BPK5 

4 Izgradnja kanalizacijskega omrežja 
in centralne čistilne naprave v 
Hruševju 

23.411.763,00 Zmogljivost čiščenja vode: 105 mg 02/L KPK 
(kemična poraba kisika) in 30 mg 02/L BPK5 
(biološka poraba kisika) 

5. 1. laza izgradnje Industrijsko cone 
Neverke 

21.750.000,00 2900 m2 komunalno urejenih zemljišč 

SKUPAJ 88.901763.00 

JU9QSeZbQ40&£lQ ovsaija 

mosti ?e/^odna Slovenija so bili sofinancirani projekti v skupni 
£*•623.429,78 SIT. Ve 

2Postavitvi obrtnih 

j'^riosti 26d eo " "■uvemja so om sonrianuirarii pruji 
*9ratlnii in ;429,78 SIT. Večina sredstev je bila namenjena 

con v regiji. Poleg tega je bil s 

100.000.000 SIT podprt projekt -Oskrba Bele krajine s pitno vodo« 
ter smučarskemu centru Rog Črmošnice. Kot prioritetni regijski 
projekt je bila opredeljena tudi izgradnja čistilne naprave v 
Žužemberku. 

Tabel 11 ')'■ Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2003 za 
rt'E'io Jugovzhodna Slovenija  

Zap. 
št. Naziv projekta 

Obrtna cona Breg - občina 
Ribnica 

Skupna vrednost 
sofinanciranja SVRP 

v letu 2003 
Doseženi učinki 

19.762.225,20 Zgrajena I. faza ceste, I. faza mešanega sistema 
lekalne kanalizacije, I. laza vodovodne in 
elektroinstalacije 

Obrtne a cona ifAS Kočevje 41 117 137,85 9000 m odkupljenih zemljišč, 1 lokacija za industrijski 
obrat, 3 lokacije za obrtne delavnice 

Obrtna cona Trebnje 6 744.066,73 9,9 ha odkupljenih zemljišč 

Obrtna cona Loški Potok 25.000.000,00 8000 m2 komunalno opremljenega zemljišča, 2 parkirni 
mesti, 1 poslovna stavba za opravljanje komunalnih 
dejavnosti, v I. 2004 3 nova delovna mesta 

Oskrba Bele krajine s pitno vodo 100.000 000,00 V I 2004 pretok vode 31 l/s, projekt je dvoleten in še ni 
dokončan 

"""Jčarški center Rog Črmošnjice 
dodatno zasneževanie proge "B" 

'"izgradnja objekta za s ranjevanje goriva 

32.000.000.00 Povprečnoštevilo smučarjev iz 1000/dnevno na 
2000/dnevno v I 2003, 3500/dnevno v I. 2004, 
povečanje št. dni smučarske sezono iz 50 na 110, 300 
novih parkirnih mest, 4 novi snežni topovi v I. 2004 

''9radnja čistilne naprave v 
užemberku v sklopu projekta /a 

oi|sčevanje reke Krke 

40.000.000,00 Projekt je dvoleten in še ni dokončan 

^ornunalno opremljanje 
anovaniske cone: Mostni log II v 

Kočevju 

0,00 Projekt so bo izvajal v letu 2004 

264 623 429,78 

'2004 
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Predvideno sofinanciranje regionalnih razvojnih 
programov v letu 2004 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj je na podlagi 
sprejetega državnega proračuna za leti 2004 ter 2005 ocenila 
indikativni obseg regionalnih spodbud po posameznih regijah ter 
ga posredovala regionalnim razvojnim agencijam. Regionalne 
razvojne agencije so pripravile prioriteno listo projektov, ki so jo 

uskladile z lokalnimi skupnostmi ter razvojnimi koalicijarnl 

V letu 2004 bodo prvič sofinancirani tudi projekti iz izve 

delov regionalnih razvojnih programov Goriške, G°r 

Obalno-kraške ter Osrednjeslovenske regije. 

Indikativni obseg regionalnih razvojnih spodbud za leto 
1.845.747.000 SIT, za leto 2005 pa 3.103.000.000 SIT. 

Tabela 10: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za 
Pomursko regijo 

——— UJMI 

Zap.it 
projekta 

Projekt Soflnanclranjo SVRP v letu 2004 Predvideni učinki 

Regionalna > »novi pmiJprskiign razvc;n Kraprsknoa 
mika Gorička 

Izdelana regionalna zasnova prostorskega razvoja Krajinski park Gcriko 

SpodOuprwe liijrf« investicij v Fomurpi Izdetona sko!eg%i spodbijanja tupn nvesbcij. izvedba promocijskih aklvnost. 
navezava -,ifKov s potencialnimi »uini irMSfctorji 

RKVna/sfovato izoOrnJtfvalno sredfcć* Izdelan programski načrt, promocija, izdelana uokumentacja za obnovo dve.'# 
Hakićaa efcinorat za visokošolski program. šrnd%a za utUncMiev »i nraleJka 
usmeritve krffcfuta za zdravje in-izvoj. ptemooja razsknvalno izobražava**** 
srediiča 

Komunalna ureditev proizvodno-servisne tor« ob 
NvvisiskiUkci v Minski Sobo*IJn/a■?. del 

V letu ^X>4- jepreevidena zaposlitev 10 oseh. odkupljena zerrij&ča. površina 
komunalno opremljenega zemt&ča. 

Sekundama vedooskrba za n.jf)ol| ki dične ločk« na 
Gonrkem 

Izdelana p»OK*ktna dokumentacija za sektrdaino wortnn<krtv> za h obun(&* 
PZl. I IZ) 

Primarno m sekundarno vodovod.'*) omreije v Občini 
Hodoi 

Prikl|u6tev uporabnikov na vodovodno omrcije 

čistilna naprava Aj!.ii:e ZmanjSanje it miraiov. doseiem kenijsko bicioiki kazalci vode (i)PK5. KPK) P° 
odva|jn|u vode iz c t, line naprave nazaj v oko^e 

VoikMod KapfMi vih Murtfak Ol prid:'jčcnih uporabnikov na vodovodno omrežje 
Zamenjava otokov umjj dotrajanega -cvovodi v 
Dragutmcih 

Znantfanje izgub pMne vode. koniinuiranost dob.iv.) 

Obnova m raziiitev oosiojttiuga astjHnegj wu-tika *» 
riiztiritrv o-lvoiJnuv.vija meteornih veda na O.#' Šprmr- 
DrJavna mcp; H HrvaŠko 

Povečanj Davila Ijrislov. obnovljena cesta (v m?) 

Hekonstukcija cest« v u iztoka Gaoerca in izgradnja 
dovozne cule to VlZ Ver/« hi izgrnitnja vnrkivulii 

Izgrajena cesto (v m?). ndaptear.a cesta (v m?). adaptiran vodovod (Si 
vode). M umiabrMkov parkiritč 

endava I Slovensko kolesarjem prijazno mrsio Cekntna podoba označitve »i uredilov kolesarskih stez. kolesarski vodnik v 
jezic#). izdelan *#* larmniki plan priredilevv okviru 'kolenskega h»n/»na . 
promntija 

Poenu jedeiirla zdravja in prijazni« ljudi 
Večje it vključeni! v eko delavni*«. organizacija ekskurzij inloririianji' po"°*",u podprojnkl todbujanja večje polroirje ekološke prdemne hrane 

|»1|? rOft;k* Ptnmodja Mrave mane >n zdiavega Jvljenjskega soga Ammaciske in i/obraievjl-H- dotovnee, Uvedene anmflajska delavnica v 

/airiutesitarab bkaMh skupnositi iui ion« 'sadr« vrl', czvodone p>wn" 
delavnice za tehriotogio zdiave prdelave. izdelan piomoopki maion.il. modo- 
(»svol 'pomen zdravja fdi za razvoj mg< 

luvull«! deUvniO! za m«aianjo (».irbvcrslv«. delavnu viMUmja in MOtH*«*«1",,KI( 

wnebjs^o Matično partnenNo. naćzt predvdenti akbvnosb za frt/Oi. u'vmlo1*^ 
delavnico za ozavnićarfi prcbrvalslva za nove vrale pndekov. vodnik o t*> 
dinamično pndolam hi a«. promoo|a 

oodprojokl VzpcsiavikN fa/voju« mfranrukluro za kmeipku 
!u*Aiir.iiu p»nlne<sfvo 

l>4rflt>r«))(>kl Pmmocjja Pomurja kol zdravitike tumn'am ileaimar^e Amrmacija popuiacit« za ehohmsiičn« produ»l. Studia kolesarske lemaisk« P^D 

cck«.ina podoba, zasnova leg^ske lurntk'no oigamznci|C 
AJfjvtta* iutis>.) f-M<U izdelana pro|iMna dokorrenttci|a za vzpostavitev evropskega cenira ' 

(c«jUm povezava, kolesarske pol. kanakzacijo. vodovodno omrežje **** 
tokacfski njrrt poioćno vplwov na okoiie. ilud^a 'energetske kaskade' 

Povezovanj v kmetstvu za skt^ne naslone na liq«h izvedene dHavn«! za pnpravo modela za vzpuslavikrv u vikovito tr>e"P^' 
proizvodno orgnnizac^lka smikium na podeleiju m za vzpo.vaviiev 
poslovno podporne mrei«. Priprava gradva »Orgamzacifika shema za wi' ^ ^ 
pfoizvaplcev v organizirane oM kc pioizvonnio «lr)enja». priprava z., 
altemaivnedeiavnoih na podeJCju. izdelana dokumcfibiti)a zaP0*1*"*^.,, vft 
t»fvravo za trg r prodniavo kmetipk#i proizvodov za zbirni cenim (!P 
PZR). Slriiiog|a rarvot-i knvrtijstva na obn«čju IJF I endava 

Pmteinliefrtoinosl za nova dekjvna mesu Ha/wj iuvm piu'i'a' iov hi noWi izdelkov, molMMsk^ delavt* 
progi amov urolM azevania, izdap broiure, izvedba iHomoff) razsi.tv.i 
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^ Porti UrsW regiji bo v letu 2004 predvidoma sofinanciranih 16 projektov v vrednosti 375.432.000 SIT. 

'abela U: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov z.a leto 2004 za 

Podravsko regijo 

Projekta 
V'Mlovnd H .HV? i 

Projekt So financiran jo SVRP v letu 2004 Predvideni učinki 
•S . 

C«?*o*od Hrastje (v m). proopačnea Oriač. vodohran Vrtx>v. povećan# ileula 
priključkov novf! upo-'abrikcv vode. 

Obnov* .Ki-jpiacna Miwbc«kaga gradu 
»Mdnja kompostar:*? v okvini CKRO. Cfcjk* v Spi**r 

rrafitvtfli CftniCf l.OVf«r fUi POfofiU "■ 

i. la* a i/veCDC gradbeno obilno inžlabciiskih dm. ureditev okoi^ 
Nabora m rvvr*'Jrtov 8 kontejnensv n aktivno zorenje kompt-su. kapaciteta 
p;«Jo!«vs komposti (v i 2004. 2005.2006 240 ntir'mesec) 

Povečan;* /«edt>nn?:i prireditvenega orostera U %}. povećano Si Otxsi«>v£ik:w 

U'Tio»nf) bogatele podtalne« /a vodno zajuje v M-ncvcrn Povečanje zmogtjtfosti vodnega vra i> 66 »s rw '001'-. 

Obnova .110010 fabitan ć in66 V ix: ja jama 
Knitgi./oni,, nasetja ftslnca ob Drav; 
Globinski vodnjak Tmovec :• izvedbo po*ra»vafctO<p 
voJovocij 

10.042.44/ Asfaltiranj ceste (v m}, zmantomje potovalnega časa. 
Izgrajeno kanakzacijsko omrežje fv m) 
kaptaina vrtina gtotune 200 m. puvezovakti cevovod (v mi 

Vrxx»h:.:r» Veienik i uvedbo povezovalnega cevovoda 

Rt-konstrukcija fč?iw)40 

Otmova vodoiv»n;i. cevovoda, raSćiu vod« pred bwio&kim onesnaženjem, 
zmanjianje izgsib vode. 
AiiiitSSranjacMte (v m), zmar&inje potovalnega časa. 

-t^lav»njn«Jooro( li. laza 
Hiikonstnftr.ija lokalne Kri/ra coi Agrarna 

PCftodnttWo m Kotesarjenje v turistični des#na<:# Pohcrfc 

Sariatija ceste {v m), povečanje itevita gostov v arenu 
14.238 685 Asiaftranjo ceste (v m) zmanjšanje promosKveriega tata iz onega v ciiug kn»j 

Povetonje u**i. hrkanje novtfi ka/1. ustanovitev novega »»torejnega zdruJenja. 
povečan* števila Mrsbčnft nočitev. izdelana sidetna stran fcx destraot* Pohorje. 

C«ta VKVI t. IH ura i ►? 27.086000 Sanact* ceste fv m), zv&anja pnhooka i/ turbina 

V p 
°dravS|<| 

°'ekti infraot , ^oc^0 *uc*' v '8*u 2004 sofinancirani predvsem je komunalna oprema obrtne cone Boštanj, zbirno reciklažni center 
osirukturnana .. . Ann r\nr\ r\nr\ pit «   .!•«»_ .   iu-.. 

VSi 
ukturnega značaja v višini 492.030.999 SIT. v Borštu, kupljeno zemljišče za poslovno cono Vrbina ter ureditev 

PoclniepoSav.k. ... dela prostorov za Visoko strokovno šolo Brežice. 1 re9'ji bodo financirani štirje projekti. Predvidena 

'a 12: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za 

Korminalivj oprfmui obivii* fone Bostvij 

skupaj" 

Mino r*K*ki*ni cnnt*;r fior.M 

»k«v ?rnii)^u /.i posio-.no cofw Vm<na /;iivy»ni det 
*:v 
V,v'!k;i atroko-zr?« ?x>!a Dteiuo uredrtir/ prorumov na 

pn»vv«neua iHMna HmMce 

rrriS - ' " 

■' "• V x • '"'V"H**)5&V'tV-'>'r ' '■" J' >'•»• ' li ' •' >'r .-•■*•/>. >^.. v-• >•<.,t . S-:r ,>  h !      —r~ 

Sofinanciranj« 9VRP v lolu 2004^ 
T"- -•■ • ■■ 

12 000 000 

Predvideni učinki 
— 

V ietu 2W)4 se prmKitJeva taposfitev :X)oMiti. ter 40 dodntnoft z.ipcsJiltrv v onhr«<liiil» 
ovoh lo»h, poviUna komunalno oprotnljemb patcel (v 

PrutvKliifi tn (3) nove zaposltve. ^manj£an^ odpadkov v nkolje (v 
bnati) 
Poviima kupv>r«h »mijiič (v in*) 

Povečano itevitc vpijamh itudenlov. ii diplomantov, površina ndnpbranilt prostoiov 
(v rr ). povrima opremljonih prostoiov (v m"') 

<lnos,i 934 404^0-»2.k—P—' ,inanciranih 34 projektov v skupni 
'•877 SIT 

3er2004 
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Tabela 13: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za 
Koroško regijo 

Zap.il 
projekta 

Projekt Sofinanciranj SVRP * letu 2004 Predvideni učinki 

Invesbafsico vzdrževalna deia na odscKti bkahe cest? LC Rekonstrukcija odseka ceste (v rrf). premostitven: čas prevoza (v n*i} 

Rekonstrukcija lokalnih cest LC 319&50 «> LC 319860 Rekonstrukcija odseka ceste (v m"). prefnostjtvero čas prevoza (v mh) 

Rekonstrukcija tekalnih cesl IC 377060 H. laza) Podgorje 
Razbor n LC 3/?080 (Vi <az«rt JentnaGraSka <jora 

Rekonstrukcija odseka češ* {v m'). premostivom ;^»s prevoza {v m) 

oc.odcfcitov ocireka tekalne ces'e i.(. 04ii0090 Dofcč- 
KorjakVctefije 

Rekonstrukcija Odseka cetfe {v m'). pfemosWv«ti čas prevoza (v m»i) 

l C fti;i Fernatova f<avna$v T rje kralji in i C Remiriik Rekonstrukcija odsek* ceste {v m'), premostitveni čas prevoda (v n*r,» 

Rekor&UUkcii« CflSh? U&B C 3%. 730 rtotonstnooia od soka ceste (v m). premosftNero čas prevoza iv «>««> 

Pove/ovalna cesta Me/ira-Črna na štenge Rekonstrukcija odseka ceste (v m), premostitveni čas prevo/a iv mm) 

Adapiaop Jeia iokaito cest* Prodner-Dravre Rekonstrukcija odseka ceste (v m'), premostitveni čas prevoza (v irani 

Rekonstrukcija lokalni? cesto Gorima-Pernice Rekonstrukcija odseka ceste (v m\ premostitveni čas prevoza (v nm' 

Lokama o&ia '.fcoico Ajda-Trotov krti 

htAonrtrukCHa lokalne ceste LC 319HI0 O/balt Knpia 3rr 

Rekonstrukcija odseka ceste (v m ). premostitvam čas pievoza (v iron) 

Rekonstrukcija odseka c»»ste (v trf), premostitveni čas prevoza (v min) 

OtMmaVnitaar Povečanje Števila obiskovalcev na 1000. povečanje Kposoie. članstva vcčp 
dostopnost do informacij 

hjirava .strokovnih podlag oskrbe s p«tno vodo v UicKiah 3 800 000 1? kalastfOV oskrbe s pitno vodo. 
Pod|etnKka prenova poježr-lia 3777.337 Večje it. udetežencev motivacijskih n an«naci)Skih aktivnost.. povečanje4t 

proizvajalcev vkijučenh v skupno trženje pod blagovno znamko, povečan« >i 
registriranih dopoMmn dejavnosti. 

Krwoin> za ravnanje z odpaki-odhip /cirtpiča za iz Nakup zeml|t»ča v vekkosi 7 ha.  - 
Izdoiava promocijskega materiala regije, izdelana spletna strar iw)ije. povečaj 'Knioška barvitost dom'- projekt celovito promocij« 

reoi|C 
? 923.000 

I ?!i*x;toiko raztopi center Vzpostavitev delujočega ;eiw>k>ikorazvojnega centra. ilevilo vUjučon*' 
Strokovnjakov 

Ustanovitev javnega zavode 'KoroSko v*|e tn 
v!sokoi<iis'»o sr*lftčc' 

Ustanovljen regijski cnrter. razvil programi izobraževanja. Slirvito vpisanih 

195 999 957 

Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo je za 
sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov 
prijavila 18. projektov. Pri večini gre za projekte izgradnje, 
rekonstrukcije ali modernizacije cestne infrastrukture. 
Sofinancirani pa bodo tudi projekti celovite promocije regije, koroški 

e s pit"0 

center za ravnanje z odpadki, priprava celovite °sk i(njižflice' 
vodo, podjetniška prenova podeželja, obnova n0vi|e 

vzpostavitev tehnološko-razvojnega centra ter u 
regijskega višjega in visokošolskega središča. 

poročevalec, št. T12 34 29. oM°l bef 200* 



''ilichi 14: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za 

Savinjsko regijo 

•'hiiistffivoa < po»'*v. r "v«i.r 
vwb«,K?: G?Mye nv.T<* r. kuftum? rusiH^e 
savio**« ro^c 
v«* :n urlanje oni; e.'ja c<oicžk#> urisući« controv 

5iavmi<^e t<*j^> 

Urnditijv Šmarno-Vitft.injske vinski- coute-VTC 
10 

.... .. r- 
— ——  :   Projekt 

____________ 
    ■ ■ •  Sofinanciranje SVRP v letu 2004   i  Pnedvid«ni učinki 

V«-;« št insuujđj. organizacij * gibanj ki lodo oox»^>6li skupih aktr.-rct!; ir. 
usklajena dtšo nj poc«oqu varstva. clwan|into rarvoja jn vzdrisvanja kuil j«<:išr.:ni; 
V fPflij' 
Izdeian eiaitrat skupnega razvojnega načrta sodelovanja n piogranstega 
načrtovanja Lron eko k.fistHinih otxnoai 3 uko Jurtstićni cen^i Savinjsko r^e. 
projektna »Jokt-r-^niacja :a fcTC Dtavjiiske uofcne 

Urejena ceste {v m). povećanje regis'nrjifHM ponudnikov on resi večja tiire'jjra 
(•LftkJHiosl c5rno£jj. 

HwjijrJu projekti daljrckona ogrevanj ?•«•• ks-'-o biomaso 

'•'oatarsko ta/vc-nj nrtol :ui:?ina a G«*vir*,ku fak^k; 

I«rnair>ij-n?k 'MM* Skjv-^i* 

UMn.'kivitpv regijskega paoidnfckro.i »•kub.V.orjn 

H'.0:)r,ig iinai'čn: \kiad /a rar/O) čJCvMkih v»»;r; 
»aviri|s«vt} MiU!|e 

'^Hjipki razvojne o/ićni m lohn-jio&i linanćm 
iklad"Savm^ko teg; • 

Irdetena projektna dokumontaejn. tokncič.ka tkikianentncija. pr«so|<t vplfAnr i-;: 
okolju, itođba požarne vanos I ra trase fkxina ;n Loče 
v'fk^t: St prtAltiJtolJrir.iilih debvnih loest. povećanje ii. ijor.šov. ohramfc-v kraptekega 
parka, prostorsko razvojni načrt, izdelane irvedbenc dokumentacijo {POD. PZ1) 
na piostorsko razvojni naćrt turnira 

Pridobitev zemljišča m ti rte! ava po!trt>n<> dokunetuaeije. postaven tetr-atefci park 
"M-.fe Skrorap" 
Većje šleviio podietu ks bodo sodcovala v irikjbaioiiu 

delava vcćjeq;i Jtevfa strokovnih pjd=ag za posivi k načrt cdekimn vač postovreh 
na&lcv. obitavanje vo^ega števila ko.mt;. pripritva večjega št. p;xsk;vr.:kov,j. 
i/delava števila kreitunjev h mcrS, udetava vcč|oga št ohta/cev '•>< vdorov 
fKitjodb. izdelan mtcrnuciski sistem, izdelan pronoepki material 

št Vdelanih modelov dabvarja. št. Izdelanih moenlov veov siedstfv. št l/Jntar*h 
postavo*! načrtov, šl taManih ttesUiih podob, ši. hfonnacijr.kth •mH&v&J. št 
Promocijskih nvjlcnnkjv 

VS; ,avinjski re9iji bo v letu 2004 sofinanciranih 9 projektov v skupni vrednosti 289.050.000 SIT. 

'H'"> 15: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za 

_ Notranjsko-kraško regijo k^lUJUl 'L. .j . >■ jj - . , , P,;V.j .. 

Modfmizaain «n reKonstruKcjp lojalne i.O 0410C0 
•'v>s olva-nka rn!},i 

'^'}'i«!i«>v.-drrpAtvr-nvja dom^ fMkmIo',v.i d m 

?04??/fi0 f^okorfitpjkci^-rTooefnuaaia cesto (v m') 

2<t 14/.750 

"wwT5ob'' 

v!wik< noviii '>p«ciaVjtičnil» antUiljni 

žcjra
ern'*acija m

as re9'i' bosta sofinancirana 2 projekta: 
Vs,veneQa rt 

rekonstrukcija lokalne ceste ter dograditev 
^Paj ^ °ma ^erl<n|ca-Loška dolina. 

n' so,inanciranih 29 Projektov v skupni 

V regije C in D se skladno z določili podzakonskih aktov nameni 
do 15% vseh sredstev neposrednih regionalnih spodbud. 

V C regije se uvrščata Goriška in Gorenjska regija, v katerih bo 
v letu 2004 sofinanciranih 17 projektov v vrednosti 99.987.833,00 
SIT. V Goriški regiji bodo sofinancirani projekti obnove in 
modernizacije lokalnega cestnega omrežja ter vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje. 

°kt°b er2oo4 
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Sofinanciranje SVHP v tetu 2004 Predvideni učinki 
:' : - • - 

16.800007 

Hazvoj idealnega cestnega omrežja škSega i 
yo<n«u« v Obč« Token- Obnova in modeutKacija LC 
l?0 GfiO t'ciT4ivK3f>ro Krtjruid 

9 400 000 AsiaJšanje c«.!e (v »}. WR.inian|fc |K>lov;iktoga časa. sanacija zidov, obrv« 
propustov. izvedene koritne* in muid 

AsiaBiranje osle iv m), zmanSonfo potovalnega časa. obnova zirtov. 

Obnova mosh! {v n) 

Ob'iova 9t ceslrasja knia i.C- s .10 010 kfe; 
Reb?oU«ovič m t.C ''30 IW Za!a-ReorM.edttsk0 
r.Kipotfti 
Hazvo- iokaineria cestna omre^a Srfiop r«gl*fct<ja 
pomora v Mostn cfr*r« Nova Gorica Mcs?nj otoroznici 
fieivii 

Izgrada;* vodovoda iri sanafezadie Srednji (;obuu. 
I: liza 

izgrajen vooevođ ir- kanalizacija (v m; 

Tabela 16: Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 /a 
Goriško reinio 

Zap. si 
projekta 

Vodovodno m kr.nnizadjs«) onaiVjc Kavne* izgrajen vodovod ir: šaralKiscija {v m) 

i'abela 17: Sofinanciranje i/verihenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 i» 
(Gorenjsko regijo 

"V', ■ ■ " ■ ' m 

»P.». 
projekte 

Prajoirt Sofinanciranju SVRP v hrtu J004 
■ r-. -v 

  

Predvideni učinki 

tteievan« problem# odpadnih voda v občini JoziHsko Proiekbranjo kanalov /v ni). Ji nufih čttlilnih naprav, izdelam prejeM Pkl> f L C 

Mudijo PVO 

izdelava profeklno m »?v<jstajEke dokumentom« ra 
Osrednjo območno knpž^co Kranj 

Projektanti povriina kiiplnr« (v m') 

Izdelava projektne m utviskajski! dokianeritociM'. ined«ive 
de« mre?# Mesarskih Mnt na območju M C. 

Projek^rnuje Koiesarcke s loze (v km) 

Oorn sliirrjih občanov enota Nnkki 2.012.500 
Pmjekma dokumentacij« z« ciHovik! prenova aurega 
jedra Krope 

Projektirani kanali Iv Kin). doUina projektoauiii v«>jyvt-dov (v krti). 51 
gtttkosrifeev 

Projtrkii za čistino napravo Bmg PiojeMirana čKmn* nipravj. 
Plinovod. wxlovod in kanalizacijsko omJje s i*ik'f <i«on! 
na ia«no tetho napravo v na*o>jn Oodrrtič. Reioco m 
dote«* VavMaieč* . 

Projektirani vodi (v m) m objekt, (vodovod. k.»yi f.N, pknovod v Kr») 

Poiluvfia cona Jesenice vdelava projekta 
(k:kurriMilncijfl 

Progurani vo*1» (v m) in objokli (vodovod, kanal ĆN. pknovod v «r) 

i.oi.icuiiki iuicit za ONino ontkjvno ceno Ser«*         ^ M ' 
ProjeMiraita česa i proadapf. nontunalno opremo (✓ krni. dol/"«« P|C|f 

vntfevod« (v km) 
Ptoiekb Cest« i«» PkivZti 
Izdelava pioietone m mvesticnfcke doknmttibci*; ;a 

slu co'h mi lodra; 
4^)0000 

Izdelan riejni projem m trvveslic^ka dokunH-nlacija 
Malana proiekina m inve^dcijiikii iJokiiiiK'nliK;i|Ji za yo«<>d*r*ki co« 
lo»Jr*až. 

f komVTVkn :>oslnvnn cona Hfnrk Pridobitev i*jvili dek>v;>h rneil v .ttoriivenib delavnost udolini prosio-^ 
aki (PUP. IN), u-deiona prj%kma 1okumonu»ci|a (PO(XPZI /•» koi*n»i''0 

rirasirukluroi. 
SKUPAJ 

Pri projektih Gorenjske statistične regije se predvideva predvsem sofinanciranje izdelave investicijske ali projektne dok^01 fl 
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'aMu IS: Sufinanciranjei/.vtd henih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 r.\ 

Ohalno-kraško regijo 
1__ j ~ ' j ' " ■ ' " 

' OMno-taikj : t— 

Rftfiiji.ki: «!ii» /a frrvnanjt! / Vkižr-a 
jj i.'»yj.;»iai£*n jjokunientae«# 

Projekt Sofinanciranje SVRP v letu 2004 Pre<Jv»d«nl učinki 

*5.iry -Ji/voj!.: f»iw» Ko:n:r »(rt)*- 

1 '«r>f<r*a «sr^-a pcsekta pcriw$x&ga pom>šiu:ua 
Imivu: fen«, 

|vv:<k;;i poft&kfKp promete v C-Oak-f kiaiki fVfj 

i^cKjj.VTv i rss.tn-vjo tuli a 

• \WH llxQfnt!PW) CT4tll2 H* lutfM;-«**! 
" rv«u A 

•>'v.hkIjv KuHsiine derter* Krasa s prenovo 
•»';>5tjjno»e tfcac#iju hi i *udftev mu/ina :-.k«vwsM! 

Kj-aLcv piOjflMltfl rJoUKlKflUCp 

•ava iHojekin« uokuriHSifc* t* 
*1kaj***;»r;ja, y«Jovixl in javne |>ovrj,ifio Hipci; (■ 

:[•> IP 10 ''f,| V ,-j 
iniiaitruUuff "uiscka Ko«*« 

1t)iKtix> mdt.tftliif&Ms cof^ Trnovo »slaHicinte 
doslopfif; jvjt, I 

izdelan topografski nar/t. strokovne podlage, tioino zasnova. lokacij** nr-ćd 

«2defersa iludija o crvocl^ošb m opravičenost poi»ff4;eoa Dor*skeq& trrona«') 
Koper. projektna n.wga rs premaMev carinski? ograj« ekanoriu* «><;•> • ■.&■- 
Koper. s{ ?pi zasncjva projekta pomorskega potn^kega lorriiala Koper 

•desas* projektoa 10 investicijska dokun^ntadja ujfpi projekt. »rr» i^rfcj»aro. 
presoja vplivov na okolje, piOjOkt za p;xiot>iU.v gradPenc^a dovolper.ii! 

izdebi* &tu$ja o javnem pomikom prometu. ih/}»3 o petendaliiern oovjxair.'3^i 
in op!«rMN?ju IransitKidtsh pol« m prodni optraatrio oiganujCf} )->:\ 

Oprema za potrebe manjiih prireciiev v mestu ulično gledalce (ivattelretek za oder, 
letoka /a zvoa »vanju r. ra/r»&tijnvo. stoi: siofrtcc- 

Zgr$eno cesta {v to) 

li'Jebna projektna riokumentac^i (dnini pioiekl. idejna zasnova. tfvetf^iki 
program, pioirkt /a pridobitev gradbenega dovotfpnia. r*o«ekt za izvedo. {HOje*: n 
razpis). 

2,312 i/rtetnu projektna dokumentacija /a kanatoaojo. vodovod m javne povrsr-e v 
Hrpe^ah (jHOjek! za piido&tov (vadbenega ctovoijvr^ projekt ;a «vndo) 

zdelana projektna dokumcn'ncija (lOejm p'Ojent, 'projekt /a prkW»!^v 
fov.'Jpjnpj. 

AsfaJmoa cesta jv »r»j 

Obalno 
Co^9, 'dejna^' re^''' sofinancirana: izdelava topografskega 
p0l°.^°Per-Be

Z
rf
Snova ter lokacijski načrt za obrtno razvojno 

dokn'^e9a te' ° priprava in izvedba projekta pomorskega 
štUd

UrnentacijaVa
m'na 1 a. K°Per' investicijska in projektna 

0pj'e 0 iavnGmr89''Sk' ce^,er 23 ravnanje z odpadki, izdelava 
rtla 2a Potreb po,ni^kern prometu v Obalno-kraški regiji, e manjših prireditev v mestu, izgradnja cestne 

in komunalne infrastrukture v obrtni coni Lucija, izdelava projektne 
dokumentacije za projekt »Ohranitev kulturne dediščine Krasa s 
prenovo Škrateljnove domačije in ureditev muzeja slovenskih 
filmskih igralcev, izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, 
vodovod in javne površine v Hrpeljah ter naselju Komen in 
asfaltiranje dostopnih poti v obrtni coni Trnovo. 

'uhelj ' ^'»financiranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za 
Psitulnieslovensko regijo 

1 *'vafr/noekot|e crtHiva proickim' ook'mn r.tiKm' 'o 
rtfcjt s^ndOr MTKM W 

Nak,,7rr.   v nr...mM , , (VKjnvn ISCt za p*»sir»vr«» otHtih) mrrt ,.knR)i;,i 

i " ■ i%n irtmjL'ta obftnu uioo «i ih-s«m«i 
—,. ' M*)v,lnA^> tor<. v f.*r(K4ii>fiom 

la«i projektov POD »P/i z.i|t.)'4nvnno)i«t v 
" ^nnti 

• lfl »a oi}inoC|u Bi Jo 
Mofkiov' K,11 ,n j»/| TTiTi.^Kf Mrk 

***'* iMvnz^anio vodovoonng.! nntema 

l/delan siratc.Vki nafti inrr<lt>n M(M)l JS (or«|io«j skopr^Kia vodenja, nadzora i" 
preverjania; 

Vlćja povtJrta kt(Hjorth lentfnić (y m' 

/grii|Wta tofrailukiiai |v ml 

Izdelana (MOieklna jk)Kofiwn»!.k i|St iprr.fki /a |ii»V Im!ov ;h>vi;I h 
proffki za cvadoj 
Ve^a povtf.mn kmii^-nih zen<|K4 (v 
l/t^larut |M0|fktna (k)kumuii.M:iiii (prtfAi /a pfiVit-iU«. i|iaotx.f x.")a uiM)i)eo).i r- 
proiekt za i/vado) 

,nid.|a prcvort>o malamateoega rnodeia pod/rimne vodo LjuMjnoske^a pot)n 
raziirttv opazovalne mreže rnomtormga ponzeiinH? vode 
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V Osrednjeslovenski regiji bodo razen projekta »Inovativno okolje 
- izdelava projektne dokumentacije in strateški načrt izvedbe 
MODUS, sofinancirani projekti infrastrukturne narave. 

V D regijah (Obalno-kraška ter Osrednjeslovenska) bo skupaj 
sofinanciranih 17 projektov v skupni višini 100.000.000,00 SIT. 

Sofinanciranje izgradnje regionalne infrastrukture 

Sredstva za sofinanciranje regionalne infrastrukture so bila 

dodeljena po razpisu v letu 2001. Za leto 2002 je bilo o ^ 
895.711.366 SIT, za leto 2003 1.140.771.324 SIT in Za'° ji« 
še 231.130.255 SIT nepovratnih sredstev. V letu 200 '|,atil 
dejansko izplačanih 1.091.317.487 SIT. Podatki o r^j 
projektov kažejo na specifične prednostne usmeritve P°s,.^ 
regij, vendar je v ospredju zagotavljanje pogojev za lokaC 

podjetij v regijah oziroma izboljšave notranje dostop"05 njj s 
zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe ter ustreznega ra 

komunalnimi odpadki. 

Nosilec projekta Kazalci spremljanja projektov 

REGIJE A 
Ponuirje 2540 m2 urejenih prostorov za poslovne cone, 
Podravje 22,9 km moderniziranih LC, 2 lokalna vodovoda   
Posav.jc 446 m2 novih površin knjižnice   
Zasavje - pridobitev in nakup: 18.432,3 stavbnih zemljišč, 16.753 m2 poslovnih 

objektov, 5.075 m2 zunanjega skladišča in 30 m2 stanovanjske zgradbe; 
- ureditev: 700 m2 komunalnih, 1.500 m2 asfaltnih, 500 m2 prometnih in 
3.500 m2 parkirnih površin in 1.207,7 m kanalizacijskega, vodovodnega in 
meteornega omrežja ter zacevitev hudournika;   

   
REGIJE 1$ 
Koroška Rekonstrukcija lokalnih cest v Koroški regiji, priprava CERO 
Savinjska 
Notranjsko-kra.ška 
JV Slovenija 

Razvojno tehnološko in inovacijsko središče Savinjske regije 
2900 ni2 komunalno opremljenih poslovno industrijskih con 
17000m" opremljenih poslovno ind.con, ČN. kanalizacije   

Sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij 
(proračunska postavka SVRP) 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
izvajanja naslednjih nalog, ki so jih RRA dolžne opravljati na podlagi 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja: 

priprava regionalnih razvojnih programov (RRP) ter letnih 
izvedbenih programov, skupnih razvojnih programov in 
njihovih eventualnih sprememb oziroma dopolnitev, 
koordiniranje dela lokalnih razvojnih agencij, ki sodelujejo pri 
pripravi in izvajanju RRP, 
spremljanje, poročanje, nadzor izvajanja RRP ter zagotovitev 
neodvisnih ocen programov s strani neodvisnih institucij, 
svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje 
regionalnih razvojnih spodbud, 
organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja 
regionalne politike, 
sodelovanje pri pripravi ter usklajevanje strateških razvojnih 
dokumentov: Strategije regionalnega razvoja Slovenije, 
Državnega razvojnega programa in Enotnega programskega 
dokumenta med Slovenijo in EU. 

Priprava regionalnega razvojnega programa je bila v letu 2003 
zaključena tudi v Osrednjeslovenski regiji in v Podravski regiji. V 
Podravju je bil RRP sicer dokončan, ne pa tudi sprejet na svetih 
občin. V letu 2003 so bila izdelana predhodna vrednotenja in mnenja 
ARR k regionalnim razvojnim programom Notranjsko - kraške, 
Pomurske in Osrednjeslovenske regije. Svet za strukturno politiko 
je v letu 2003 obravnaval RRP Posavske regije (13.2.2003), 

Gorenjske in Goriške regije (27.3.2003), 0bal"^enske ' 
Notranjsko-kraške (24.4.2003) ter Osrednjes 
Pomurske regije (22.5.2003). ^ 

ARR je v sodelovanju z RRA Mura d.o.o. Murska Sot>°| 
ter medresorsko uskladila Letni izvedbeni načrt 
regije za obdobje 2003-2004, ki ga je Svet za stru 

Kturno 
a je ov«i *■<* x pa 

prvič obravnaval na svoji 12. seji 22.5.2003, drug' nepos'ej jt, 
24.7.2003. Priprava programa, je zajela tako pr°i®|\® r0gi 
regionalnih spodbud Pomurju kot tudi Posrepj^urje. ""ki^i 

načrt3 

lz(ji" 
spodbud, ki jih različna ministrstva usmerjajo ' 
program je pilotni primer letnega izvedbenega 
bi jih v bodoče pripravljale tudi druge regije. 

Sofinanciranje osnovne komunalne infi~as,rU 

območjih, kjer živi romska etnična skupi0 

(proračunska postavka SVRP) 
K' 

V letu 2003 so bili sofinancirani projekti 7 
razrešujejo romsko problematiko (Dobrovnik. * jzgra 
li  rs   , . ^ ... A  Mursa Sobota, Lendava, Turnišče in Črnomelj) jj 
kanalizacije, vodovoda, javnih poti in javne razsv® 

oS\B 
Razvojna pomoč Posočju (proračunska P 

iiK> 

SVRP) 

cDr0rr,e!jhiiiaf1'l) Razvojno pomoč Posočju opredeljuje Zakon ° ^ spo" 
dopolnitvah zakona o popotresni obnovi ob|0kt°v 
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ra*vojaVPnr, .. 
fazv/ojnj OSOcJU (Ur.l. RS, št. 59/01). V 4. členu zakona je Posoški 
občinam n zado'žen za pripravo Programa razvojne pomoči 
9ran ukr6 °vec' Kobarid in Tolmin za obdobje 2002-2006. Pro- 
Pr°9rama p - ^ Pr'Prav'ien ko' del regionalnega razvojnega 
°dboru q 

or'ške statistične regije, potrjen na Programskem 
ministrstvi°ri®'<e statistične regije ter usklajen s pristojnimi 
vsako|etn ■ 
'Zvedbenih 'ZVa'anie programa ukrepov se izvaja na podlagi letnih Programov, ki jih sprejema Vlada RS. 

ra2v°ine 3>0dkuianja razvoja v Posočju 2002-2006 obsega 
Ukrepj POc")Llde 'n Pomoči za tri namene: 
Ukrepi POdroč'a 1: vzpostavljanje razvojne infrastrukture; 

2: pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj 
arstva in odpiranje novih delovnih mest; 

Ukrepi področja 3: usposabljanje in razvoj kadrov. 

Skladno z zakonom se v državnih proračunih za leta 2002 do 
2006 zagotavljajo sredstva za izvajanje ukrepov v višini 400 mio 
SIT letno. Za pospeševanje podjetništva, razvoj gospodarstva in 
novih delovnih mest se zagotavlja približno 54% vseh sredstev, 
za razvojno infrastrukturo okoli 25,5% in razvoj človeških virov 
13,7%. Izvajanju progama se namenjajo 3%, promociji pa 3,7%. 
Realizacija programa v letu 2003 je bila 86,1%. 

V okviru Ukrepa 1 so bili v letih 2002, 2003 ter 2004 je bilo 
sofinanciranih 18 projektov. Skupno je bilo za vzpostavljanje 
razvojne infrastrukture posoških občin porabljeno 357, 1 mio 
SIT. 

'a'>ela 21: Projekti sofinancirani v okviru Ukrepa 1 (Vzpostavljanje razvojne infrastrukture) v 

letih 2002, 2003 ter 2004 

5 . Občina 
«v' . 'j 

2. °bčina Bovec 

Občina Bovec 

0WinaT5ovec~ 

Naziv projekta 
Sofinanciranje (SIT) <i -v!. . 

SOČA 2003 
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOMUNALNE UREDITVE 
OBRTNE CONE BOVEC (1. faza - priprava na celovit projekt izgradnje 
komunalne opreme obrtne cone Bovec)  
RAZVOJNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA(Nakup objekta za potrebe 
Lokalne turistične organizacije) '  
RAZVOJNA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (Nakup objekta za 
potrebe turistično informacijskega centra) 
RAZVOJNA TURISTIČNA lNFRASTRUKTURA(Nakup objekta za potrebe 
mladinskega hotela)  
OBRTNA CONA "NA LOGU" Odkup Inkubator 

OBRTNA CONA "ĆIGINJ" Rekonstrukcija vodovoda 
OBRTNA CONA KOBARID-Nakup zemljišč, komunalna infrastruktura 
OBRTNA CONA KOBARID-Nakup zemljišč 

2.400.000,00 

9.000.000,00 

23.715.000,00 

10.000 000,OP 
15.385 130,38 
23.577.600,00 
31.800.000,00 
24.340,870.35 
10 356 000,00 

150 576 603,73 
SOČA 2004 (v fazi uvrščanja v NRP) 

Vzpostavitev podjetniškega inkubatona Na Logu 
Komunalna ureditev poslovne cone Poljubinj 
Komunalno opremljanje obrtne cone Kobarid 
Komunalna ureditev obrtne cone Bovec 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj 

34.134.870,00 
21.309.130,00 
23.71S.000.00 
29.000.000,00 

108.161.004 

%??»«Slh'',2004ieb'te' S|T. ki alih 'n srednilh n 
1<5v m-iih |B 0110 v °'<viru Ukrepa 2 sofinanciranih 
ki So ' h in sredn|lh pod|etl| v skupni višini 353,6 

'lr°ma še bodo rezultirali skupaj 178 novih 

delovnih mestih v Posočju (39 delovnih mest že realiziranih, 
ostala bodo v roku treh let po zaključku investicije). 

?8, 

*°ber2004 
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Tabela 22: 1'rojekti sofinancirani v okviru Ukrepa 2 (Začetne investicije): 

sT 

Upravičenec Naziv projekta Sofinanciranje 
(SIT) 

Predvidene 
zaposlitve 
(v roku treh 

letpo 
zaključku 

investicije) 

Realiziran^ 
zaposlile 
(stanje) 

SOČA 2003 

Fonex Laharnar, 
Trgovina storitve in 
proizvodnia d.o.o. 

Iskra avtoelektrika 
avto deii d.o.o., 
Bovec 
Viago d.o.o. 
Stamfor d.o.o. 

Rivecom lesna 
industrija d.o.o. 

Projekt povečanja obsega proizvodnje navitih komponent, 
plastičnih delov in orodij za brizganje sestavnih delov iz 
plastičnih mas   ' 
Delni odkup hotela Krn v Tolminu-zaključna faza 
Gradnja poslovnega olijekla 

Nakup in ureditev poslovnih prostorov, registracija svoje 
blagovne znamke in širitev dejavnosti na področju storitev 

Nabava opreme novega podjetja Rivecom d.o.o. 

35.120.000,00 
31.762.500,00 
6.297.500,00 

6.400.000,00 

6.579.214,74 

19 

17 

10 

7 
0 

Mikroplast, Darko 
Alojz Berginc s.p. 

Vlaganja v tehnološko opremo, razširitev obsega dejavnosti 
na področju predelave plastike in izdelave orodij 

Goap sistemi 
avtomatizacija 
procesov in razvoj 
d.o.o. Nakup strojev in opreme za laboratorijske namene podjetja 4.800.000,00 
Gald galvanizacija 
Aleš Dakskobler 
s.p.  Izdelava keramičnih i/delkov za dentalno protetiko 2.995.111,68 

9 

10 

Metaloplast, Aldo 
Štendler s.p. Postavitev orodjarne 3.236.750,00 
Kovinska 
galanterija, Peter 
Kikelj s.p.  Komplet naprava za profiliranje in izsekovanje prolilov 1.600.000,00 

0 

0 

1 

22 

0_ 

0 

105.493.079,42 58 

SOČA 2004 (v fazi uvrščanja v NRP) 

Infrax d.o.o. Poslovni prostori "vojašnica" Tolmin 30.000.000,00 
Častno Kobarid igre 
na srečo in 
gostnstvo d.d.   

Izgradnja objekta za igralniško zabaviščni center Aurora v 
Starem selu pri Kobaridu  30.000.000,00 

Tik d.o.o. 
Nova linija za proizvodnjo katetrov in ostala investicijska 
vlaganja v Tik d.o.o.  12.000.000,00 

Borov gaj d.o.o. Izgradnja igralnega salona "Casino Tolmin" 18.000 000,00 
Hvala Topli val 
d.o.o. 
Rakušček Jelka 
Jožica s.p.  

Nakup opreme, energetska postaja, oprema pralnice 6.000.000,00 

Povečanje kapacitet turističnih sob iz 10 na 18 

Kipiot d.o.o. 
Nakup poslovnega objekta "Stara predilnica" tovarna Bača 
Podbrdo v stečaju   

8.000.000,00 

10.970.795,00 
Kolporter Munih 
Aljoša s.p.  Restavracija objekta "Pri Červu" 2.383.026,80 

17 

18 

Soča rafting d.o.o. 
Nakup opreme za osnovno dejavnost, Nakup terenskega 
vozila; Prenova informacijskega sistema podjetja  2.646.178,20 

120.002.004 
Vit Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj 

62 

Poleg nepovratnih sredstev je Vlada na 99. redni seji, dne^ 
28.11.2002 naložila Javnemu skladu za regionalni razvoj, da v 
letu 2003 s posojili v višini 50,0 mio SIT podpre Izvedbeni pro- 
gram razvojne pomoči Posočju za leto 2003. Javni sklad je po 
sklepu Vlade RS izvedel dva javna razpisa »Začetne investicije v 
malih in srednjih podjetjih" in »Začetne investicije v mikro podjetjih-. 

Na Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v prisp^j 
podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Toln"^' s" ^ 
vlog, ugodeno je bilo 4 vlogam. Odobrenim v j0naln''a 

razdeljena posojilna sredstva Javnega sklada za r®9 
z ugodno obrestno mero v višini 39.432.350,00 S 
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lalicla 23: Odobrene vloge Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij v malih in 
srednjih podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin 

Investitor Občina investicije Odobreno posojilo 
1. CHANDLER d.o.o OBČINA BOVEC 17.480.000,0C 
2. ISKRA AVTOEL.EKTRIKA AVTO DELO d.o.o., Bovec OBČINA BOVEC 10.580.000.0C 
3. MMG d.o.o. OBČINA TOLMIN 0,00 

ROS Bojan s.p. OBČINA KOBARID 0,00 
5. STAMFOR d.o.o. OBČINA TOLMIN 1.884.850,00 
6? TRIS d.o.o. OBČINA TOLMIN 0,00 

VIAGO d.o.o. OBČINA TOLMIN 9.487.500,0C 
L-—___ SKUPAJ 39.432.350,0C 

^'r- Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

? °')r,iočhjZP'S-2a spoc"5ujaRje začetnih investicij v mikro podjetjih 
^Ijučk °^'n ®ovec' Kobarid in Tolmin je prispelo 15 prijav. u obravnave vlog je bilo ugodeno 8. vlogam, prosilcem 

so bila razdeljena posojilna sredstva javnega sklada v višini 
10.247.646,00 SIT. 

tabela 24: Odobrene vloge Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij v mikro podjetjih 

na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin 

lavni sklacl ?n regionalni rn/vo| in ohranjanj poseljenosti slovenskega podeželja 

investitor Občina investicije Odobreno posojilo 
ANĐELIĆ RADOVAN - ZASEBNI ZOBNI LABORATORIJ OBČINA BOVEC 1.792.988,00 
UAKSKOBI l-R VOJKO S.P., GALD GALVANIZACIJA OBČINA TOLMIN 748.778,00 
£PNEX LAHARNAR D.O.O. OBČINA TOLMIN 1.600.000,00 
i;OAP SISTEMI AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN RAZVOJ OBČINA TOLMIN 1.200.000,00 
•MJVINSKA GALANTERIJA, KIKELJ PETER S.P. OBČINA TOLMIN 400.000,00 
METALOP1 AST - ŠTENDER AL DO S.P. OBČINA TOLMIN 1.200.000,00 
MIKROPl AST - DARKO ALOJ/ BERGINC S.P. OBČINA TOLMIN 1 600.000,00 
HH2.JAK ALEKSANDR S.P. "MESNICA NA REJDI" OBČINA BOVEC 0,00 
l'NtWS CENTER D.O.O. OBČINA TOLMIN 0,00 
hlVECOM D O O OBČINA TOLMIN 1.705.880.00 
l UHIZEM IN GOZDARSTVO GALA ZORAN S.P OBČINA BOVEC 0,00 
SKUPAJ 10.247.646,00 

^feDa ■ 
58.

2o°2 ter 2oen lnstrumenl 1 (U3/INS1-Štipendiranje) je bilo v 
JiPenclij, jn 

na osnovi vsakoletnih javnih razpisov dodeljenih 
p0(j

na štipe'ndj|
Slc®r 31 samostojnih ter 27 kombiniranih štipendij 

SlT
le,ia) in v J

a os°škega razvojnega centra, delno štipendija 

'^edh Ietu 2004ahen v le,ih 2002 ,er 2003 P°rab|ienih 33 Ml° nern Dro 'zvedGn ,re<i' razpis, za katerega se v 
3mU 23 let0 2004 namenja 29 MIO SIT. 

'fir 2qo3'^^'Spodbujanje zaPos'ovania) se i® v 'e,ib 

^i>ania kad"Vaia' 2 'avnim razpisom za spodbujanje 
Seg. ®°^ec, Koh

rov z nairnanj VII. stopnjo izobrazbe na območju 
letu J novih ;ar 

ancl in To|min. V letu 2002 je bilo sofinanciranih 
3 Pa je h||0Sl'lev v ^'r'h Podjetjih, v višini 17 MIO SIT. V 0 so'inanciranih 12 projektov, ki so rezultirali 14 

novih zaposlitev v višini 4,9 MIO SIT. Skupaj je bilo v letih 2002 ter 
2003 sofinanciranih 21 novih zaposlitev v skupni višini 21,9 
MIO SIT. Letošnji razpis bo objavljen v mesecu septembru. 

V letih 2003 ter 2004 se je izvajal tudi instrument 3- Spodbujanje 
usposabljanja kadrov v posoških podjetjih. V okviru tega 
instrumenta je bilo v obeh letih sofinanciranih 24 projektov 
usposabljanj zaposlenih v skupni višini sofinanciranja 24,3 
MIO SIT 

Za koordinacijo in izvajanje programa je bilo v letih 2002, 2003 ter 
2004 Posoškemu razvojnemu centru namenjeno 12 MIO SIT 
letno, za promocijo pa 12 MIO SIT v letu 2002 ter 18 MIO SIT v 
letih 2003 ter 2004. 
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Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 
(proračunska postavka SVRP) 

Programsko financiranje se letos že četrto leto izvaja tudi na 
območju Zasavske regije, kjer se je leta 2001 začel uresničevati 
Program prestrukturiranja 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 intrastrukturni pogoji za razvoj novih dejavnosti 
(opremljanje zemljišč v obrtnih in drugih poslovnih conah v 
zasavskih občinah), razvijajo regionalne razvojne institucije 
(tehnološki center, center za razvoj turizma, podjetniški inkubator, 
regionalna razvojna agencija), privabljajo novi investitorji in 
usposabljajo človeški viri v regiji. 

Program je namenjen občinam, ki se povezujejo v skupnem 
razvojnem programu zaradi podobnih razvojih problemov in 
geografske povezanosti in se izvaja v občinah Hrastnik, Laško, 
Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 

Izvajanje posameznih ukrepov v določenem letu temelji n®zVOjnc 
Vlade RS oziroma dvoletnem Programu ukrepov za 
prestrukturiranje 2004-2006 in letnih izvedbenih progi'3"1 

V letu 2003 so se tako izvajali ukrepi predvidel'1 

srednjeročnim programom: 

Ukrep 1 - Ustvarjanje prostorskih pogojev za razv0' 
dejavnosti; 

$ 
Ukrep 2 - Vzpostavljanje razvojne infrastruk' 
prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanje p°°le 

Ukrep 3 - Spodbujanje investicij v razvoj človeških viroV' 
on02 9^° Realizacija programa je bila v letu 2001 88,9%, leta ^ 

v letu 2003 pa 91,11 odstotna. ^ 

V okviru Ukrepa 1 so bili sofinancirani predvsem projekti p° 
z izgradnjo in komunalnim opremljanjem obrtnih con. 
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'•ibela 25: Realizacija Ukrepa 1 v letu 2003 

Občina / Obi lna cona Projekt Učinki 

častnik ■*- >_ ' X. . 
L Vb Bobnu Nakup garaže Povše v OC Ob Bobnu Pridobitev stavbnega zemljišča v izmeri 20,3 

m2 

Rušenje objektov v obrtni coni Ob 
Bobnu 

Pridobitev stavbnega zemljišča v izmeri 258 
m2 

Nakup stavbnega zemljišča v obrtni 
coni Ob Bobnu 

Nakup stavbnega zemljišča v izmeri 1.193 m2 

Ureditev območja C in D obrtne cone 
Ob Bobnu - 1. Faza 

- Ureditev 400 m2 asfaltnih površin za 
mirujoči promet 
- Ureditev 500 m2 prometnih površin 

Nadzor-Ureditev območja C in D 
obrtne cone Ob Bobnu - l.faza* 

Izveden strokovno tehnični nadzor za ureditev 
območja C in D obrtne cone Ob Bobnu - 
l.faza 

°IC pri železniški 
Postaji 

Nakup stavbnega zemljišča v območju 
OIC PUP 6 pri železniški postaji 

Pridobljeno stavbno zemljišče v izmeri 2.388 
m2 in stanovanjska zgradba tlorisne površine 
30 m2 

Priprava stavbnega zemljišča za 
gradnjo v območju OIC PUP 6 pri 
železniški postaji 

- Ureditev novih parkirnih mest v izmeri 3.500 
m2 

- Asfaltiranje 1.100 m2 prometnih površin 
Izdelava PGD/PZ1 vodooskrbe - 
gradnja vodovodnega omrežja v OIC 
PUP 6 pri železniški postaji 

Izdelava projektne dokumentacije za 
akumulacijo v vodohranih, hidrantno in 
vodovodno omrežje 

Nadzor-gradnja v OIC PUP* Izveden strokovno tehnični nadzor za gradnjo 
v OIC PUP 

•*>'eklarna-TKI Komunalno urejanje OIC Steklarna- 
TKI - Ureditev kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja - l.faza 

Ureditev 140 m kanalizacijskega omrežja; 100 
m vodovodnega omrežja in zacevilev 25 m 
hudournika 

Izdelava PGD/PZI za ureditev 
kanalizacijskega in vodovodnega 
omrežja v OIC ob Steklarni - l.faza 

Izdelava projektne dokumentacije za vodovod, 
kanalizacijo in hudournik 

Nadzor-Ureditev kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja - l.faza* 

Izveden strokovno tehnični nadzor za ureditev 
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja - 
l.faza 

  
. v /Mra\>i\i$ča 
Ul*ko Nakup zemljišč, izdelava IP in PD - Nakup zemljišča v izmeri 1.573 m ; 

- Izdelana projektna dokumentacije za 
ureditev komunalne infrastrukture Zdravilišča 
Laško (3): izdelava idejnega projekta za 
ureditev brežin in brvi za pešče; izdelava 
idejnega projekta za prometno študiji) in 
ureditev navezave na glavno cesto pri 
zdravilišču; izdelava projektne dokumcntcije 
za ureditev Savinje na območju zdravilišča. 

XUiir^ ~~ - 
PD za obvozno cesto Izdelana projektna dokumentacija za obvozno 

cesto pri Zdravilišču Rimske Toplice 
. j«! •,  , v   

i*. "f '.■■■ -iw i*'«•*«"»*•>.. j\'A 

i« —  - 

Izdelana projektna dokumentacija z idejno 
zasnovo objekta in idejnim projektom za 
Gerontološki center Litija 

°""vi ik„ 

^>0 storitveni 

13.000 m2 komunalno opremljene OC 
Ponoviška s kanalizacijo (139.1 m fekalnega 
kanala in 70 m meteornega kanala) 

Poslovno storitveni center na 700 m komunalno urejenega zemljišča na 
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center na 
Valvasorjevem li t;it 

Valvasorjevem trgu-opremljanje z 
javno komunalno infrastrukturo 

Valvasorjevem trgu 

Radeče 

- Izdelana projektna dokumentacija PGD. 
1. etape primarnega kanalizacijskega 
zbiralnika za sanitarne odpadne vode: 
Jagnjenica - Radeče; 
- Izdelan geodetski posnetek obstoječega 
stanja podzemne infrastrukture (vodovod, tk 
vodi, catv vodi, elektro - vodi); 
- Pridobljeno soglasje ter sklenitev služnostni 
pogodb za traso kanalizacijski sistem; 
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 

Jagnjenica I Izdelava PD in delna izgradnja 
kanalizacijskega sistema 

Trbovlje 
  ■ . '  Pf; m- 

, : i ■' ' 11 -vV''" *V ® 

Priprava platojev in 
komunalna ureditev v 
obrtno industrijski 
coni Nasipi 

Odkup objektov in zemljišč Odkup zunanjega skladišča v izmeri 5.075 in 
in poslovnega objekta kalilnice v izmeri 
16.753 m2 

laiorje.-i: 7 , 

Obrtna cona Toplice Rekonstrukci ja oskrbovalne javne 
komunalne infrastrukture do obrtne 
conc Toplice - 1 faza  

733,6 m izgrajenega kanalizacijskega omrezj-1 

Vir: Poročilo o izvajanju Programa ukrepov za leto 2003, Regionalni center za razvoj d.o.o. 

V okviru Ukrepa 2 so bile sofinancirane aktivnosti Regionalnega 
tehnološkega centra Zasavje, Centra za razvoj turizma ter 
podjetniškega inkubatorja. Poleg omenjenga je bil izveden tudi 

irje piof 
javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij. Vsi s vapiifl- 
v okviru ukrepa dva so bili realizirani v skladu z nac 

Tabela 26: Realizacija projektov v okviru Ukrepa 2, Instrument 1 - Sofinanciranje investicij v 

vzpostavljanje in delovanje skupne regionalne infrastrukture 

Doseženi učinki 

Tehnološki center - 3 glavni projekti (c-poslovanje, mehatronika ter kemija), 9 podprojektov 
- število izvedenih delavnic in izobraževanj: 7 
- število zaposlenih: 11,5 

Center z.a razvoj turizma - število zaposlenih: 2 
- število enot promocijskega materiala: 8 
- število predstavitev na sejmih: 1 
- število turističnih programov: 1 

Podjetniški inkubator - število m" urejenih površin za namene inkubatorja: 920 
- število podjetij, vključenih v inkubator: 10 
- število zaposlenih v podjetij, vključenih v inkubator: 27 

število ur svetovanj: 1.000 
- število organiziranih izobraževanj, delavnic za inkubirance: 8 

Spodbujanje investicij v 

podjetjih 

- izvedena dva javna razpisa in sofinanciranih 10 projektov 

Vir Poročilo o izvajanju Programu ukrepov /ji leto 2003, Regionalni ccntcr 7a razvoj d.o.o 

„ p 
■ 3 Pr°ifll<l 

Na Javni razpis za spodbujanje investicij na območju občin Agencija RS za regionalni razvoj je sofinancirala 
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi (Ur. I. projekti so bili 100% realizirani. 
RS št. 59/02, z dne 5.7.2002) za leto 2003 je prispelo 21 vlog. 
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'abela 27: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij na 

območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 

Podjetje 

'• 11 d.d. Zagorje 
Sinet d.d. Hrastnik 

Stedek d.o.o., 
Trbovlje 

Naziv projekta 

Družina izdelkov MCB/RCBO 

Tehnološka posodobitev in razširitev dejavnosti 
Avtomatska linija za večbarvni sitotisk z linijo 
za žaganje 

Število novih delovnih mest 
v trefu letih po zaključku 
 investicije  

22 

22 

25 
lr- i oročilo o izvajanju Programa ukrepov za leto 2003, Regionalni center za razvoj d.o.o 

1,1 ese. 
l0()bujan|iUr"'u 'e bil objavljen še javni razpis za sofinanciranje 

>^'n Hrast l?vesl'c'iv malih in srednje velikih podjetjih na območju 
9°ne oh c ^a®ko' Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ii bavi (Ur. I. Rs, št. 56/02, z dne 13.6.2003). Na 

in 
osnovi 

razpoložljivih sredstev ter kvaliteto predloženih vlog je Agencija 
RS za regionalni razvoj sofinancirala 7 projektov. Realizacija 
javnega razpisa je bila 93,95%. 

^aMa 28: Seznam prejemnikov v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v malih in 

srednje velikih podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno 

Podjetje Naziv projekta Število delovnih mest v 
treh letih po zaključku 

investicije 
Senmkron d.o.o., 
Trbovlje 

Avtomatizacija proizvodne linije DIL 
usrnerniških mostičkov 8 

LUtrad.o.o., Zagorje 

Pridobivanje EX certifikatov skladnosti za 
merilni sistem Ultra Energv in posodobitev 
proizvodnje 12 

d-o.o., Izlake 
Poslovno proizvodni objekt 

7 
»'ROTOTIP CC 
(To. o 

!<SJicl,,o. Trbovlje 

Izgradnja proizvodno poslovnega objekta na 
Nasipih 4 
Nakup in usposobitev upravno tehničnega 
objekta (> 

1VH VARNOST 
ELEKTRONIKA 
^.o1LZajjorje*'1' 

Širitev kooperacijske proizvodne linije BSH 

/ 

'NTIMA FASHION 
d 0 , Radeče** 

Ureditev delovnih pogojev, nakup opreme in 
razvoj novih delovnih mest v podjetju Intima 
fashion d.o.o. Radeče / 

^ imenia nista bili sklenjeni pogodbi o sofinanciranju 
Or<>čilo o izvajanju Programa ukrepov za leto 2003, Regionalni center za razvoj d.o.o 

tU. 2003 sta . 
C''s v razv0

Se V ol<v'ru Ukrepa 3 izvajala instrumenta: I človeških virov v podjetjih (izdelava strategij 
razvoja človeških virov in implementacija projektov ter 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih) ter Štipendiranje. 

*9. 
•0*<obei r2004 
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T abela 29: Realizacija Ukrepa 3 v letu 2003 

Doseženi učinki 

Razvoj človeških virov v podjetjih Izvedena dva javna razpisa in sofinanciranih 27 

projektov. 

Stipendije 43 štipendij v študijskem letu 2001/2002; 

37 štipendij v študijskem letu 2002/2003. 

Vir: Poročilo o izvajanju Programa ukrepov za leto 2003, Regionalni center za razvoj d.o.o 

Na Javni razpis za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov 
v podjetjih na območjih občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi (Ur. I. RS št. 59, z dne 5.7.2002) za leto 
2003 je prispelo 69 vlog. Javna agencija RS za regionalni razvoj 
je na podlagi ocene strokovne komisije sofinancirala 27 projektov. 

Od tega je bilo sofinanciranih 17 projektov povezanih z jenio« 
strategije razvoja človeških virov ter implementacijo^^ 
povezanih z razvojem kadrov, sistema motiviranja 'n in t)iio'u£'1 

ter kadrovsko informacijskim sistemom. Sofinancirani" 
10 projektov povezanih z izobraževanjem in uspos 

zaposlenih. 

Tabela 30: Seznani prejemnikov v okviru Javnega razpisa za .spodbujanje investicij v ra/v°J 
človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Ra('tC' 
Trbovlje, in Zagorje oh Savi.: Sofinanciranje izdelave strategije razvoja človcsH 
virov in implementacija projektov: razvoj kadrov, sistem motiviranja in informira".)3 

ter kadrovsko informacijski sistem. 

Podjetje Doseieni učinki 

1. ET1 Elektroelement d.d. Izlake Implementacija projekta 
2. SV0A Lesna industrija d.d. Zagorje Implementacija projekta 
3. Radeče papir d.ti. Radeče Implementacija projekta 
4. Oria Computers d.o.o. Zagorje Implementacija projekta 
5. Mizarstvo Gabrovka, Gabrovka Implementacija projekta 
6. Litijska mesarija d.d. Šmartno Implementacija projekta 
7. Ultra d.o.o. Zagorje Implementacija projekta 
8. Esiks d.o.o. Zidani Most Implementacija projekta 
9. Steklarna Hrastnik skupina, d.d. Hrastnik Implementacija projekta 
10. Studio Moderna d.o.o. Zagorje Implementacija projekta 
II. l-orslck d.d. Hrastnik Implementacija projekta 
12. M&M International d.o.o. Radeče Izdelana kadrovska strategija 
13. Devvesoft d.o.o. Trbovlje Izdelana kadrovska strategija 
14. Politehna d.o.o. Radeče Izdelana kadrovska strategi ja 
15. kadeče papir Muflon d.o.o. Radeče Izdelana kadrovska strategija 
16. Kalmer d.o.o. Trbovlje Izdelana kadrovska strategija 
17. Piramida d.o.o. Zagorje Izdelana kadrovska strategija 

Vir: Poročilo o izvajanju Programa ukrepov za leto 2003. Regionalni center za razvoj d.o.o 
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abela 31: Seznani prejemnikov v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v razvoj 
človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, 
Trbovlje, in Zagorje ob Savi. 

2. 

T 

T 

T 

T 

T 

9. 

10. 

Podjetje 
Studio Moderna d.o.o. Zagorje 

Steklarna Hrastnik - skupina, d.d. 
Hrastnik 

Oria Computers d.o.o. Zagorje 

SVFiA Lesna industrija d.d. Zagorje 

Kovikor Martin Knez s.p. Šmartno pri 
Litiji 

Steklarna Hrastnik - Vitrum d.o.o. 
Hrastnik 

1GM Zagorje d.d. Zagorje 

Ultra d.o.o. Zagorje 

Liti d.o.o. Litija 

ET1 Elektroelement d.d. Izlake 

Vlr: Poročilo o h 

Doseženi učinki 
stevi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 

o tečajev: 5 
o udeležencev na tečajih: 45 

števi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 

o tečajev: 15 
o udeležencev na tečajih: 34 
o šolnin: 5 
o udeležencev šolanja: 9  

števi 
števi 
stevi 
števi 
števi 
števi 
stevi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 
števi 

o tečajev: 38 
o udeležencev na tečajih: 66 
o šolnin: 3 
o udeležencev šolanja: 3 

o tečajev: 13 
o udeležencev natečajih: 177 
o šolnin: 2 
o udeležencev šolanja: 2  
o tečajev: 1 
o udeležencev natečajih: 12 
o tečajev: 11 
o udeležencev na tečajih: 320 
^ on o tečajev: 20 
o udeležencev na tečajih: 100 
o tečajev: 2 
o udeležencev na tečajih: 23 
o tečajev: 1 
o udeležencev na tečajih: 30 
o šolnin:2 
o udeležencev šolanja: 2 
o tečajev: 19 
o udeležencev na tečajih : 360 

izvajanju Programa ukrepov za leto 2003, Regionalni center za razvoj d.o.o 

'*vaianje u. 
u«repov v letu 2004 

avnem 
Službi v^UnU Za le'° 2®04 so v okv'ru proračunske 

2as
V°' Ugotovi 8 RS za struk,urno politiko in regionalni 
3vske reaiio '9na "nar|čna sredstva za Prestrukturiranje 

Ukrgp. P° ZPZRTH v višini 840.000.000 SIT. 

ižv?P0v za Stse bodo izvajali v skladu z dvoletnim Programom 
benem pr 

0|no Prestrukturiranje 2004-2006 in Letnem 
mu 2004, ki ju je sprejela Vlada RS na 98. 

dopisni seji, dne 26.3.2004. Program ukrepov je bil predhodno 
priglašen Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi. 

Po predvidevanjih se bodo v letu 2004 izvajali trije ukrepi: 
Ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj novih dejavnosti, 
Vzpostavljanje razvojne infrastrukture za prestrukturiranje 
gospodarstva in pospeševanja podjetništva; 
Spodbujanje investicij v razvoj človeških virov 
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Tabela 32: Cilji in indikatorji po posameznih projektih v okviru Letnega izvedbenega program11 

2004 
Projekt 
Ukrep 1* 

Ukrep 2 
Instrument 1, Projekt 1: 
Aktivnosti podjetniškega 
inkubatorja 

Instrument 1, Projekt 2: 
Aktivnosti Centra za razvoj 
turizma 

Instrument 1: Začetne investicije 
in ustvarjanje novih delovnih 
mest, povezanih z začetnimi 
investicijami 

Ukrep 3 
Instrument 1, Projekt 1: Izdelava 
kadrovskih strategij in 
implementacija projektov s 
področja razvoja človeških virov 

Instrument I, Projekt 2: 
lzobratevanjc in usposabljanje 
kadrov v podjetjih 

Cilj 

- Povečati število m novih 
proizvodnih in poslovnih prostorov 
za 500 m2 

- Povečati število organiziranih 
usposabljanj za podjetnike za 5 
usposabljanj 
- Povečati število vključenih podjetij 
v podjetniškem inkubatorju na 
obstoječi lokaciji ter na novi 
lokacijah za 8 podjetij 
- Povečati število zaposlenih v 
podjetjih, vključenih v inkubator za 
60 
- Povečati število svetovalnih ur za 
800 ur 
- Povečati število strokovnjakov na 
področju turizma za 1 
- Povečati število turističnih 
vodnikov za 8 
- Povečati število enot 
promocijskega materiala za 8 
- Povečati število predstavitev na 
sejmih za 1 
- Povečati število turističnih 
programov za 1 
- Povečati število nočitev za cca. 2% 
- Sofinanciranje začetnih investicij v 
10 podjetjih, ki bodo odprla 90 
novih delovnih mest 

- Število izdelanih kadrovskih 
strategij v podjetjih povečati za 5 
strategij 
- Število implementiranih projektov 
razvoja človeških virov povečati za 
13 projektov  
- Povečati število podjetij, v katerih 
se sofinancira izobraževanje in 
usposabljanje za 20 
- Povečati število zaposlenih, 
vključenih v izobraževanje in 
usposabljanje za 600 
- Povečati število ur usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih za 5.000 
- Povečati število izobraževanj in 
usposabljanj za 70  

Indikatorji 

- Število novih proizvodnih in 
poslovnih prostorov: 1.420 
- Število organiziranih usposabljanj 
za podjetnike: 18 
- Število vključenih podjetij: 18 
- Število zaposlenih v podjetjih, 
vključenih v inkubator: 80 
- Število svetovalnih ur: 2.120 

- Število strokovnjakov na področju 
turizma: 3 
- Število turističnih vodnikov: 48 
- Število enot promocijskega 
materiala: 20 
- Število predstavitev na sejmih: 5 
- Število turističnih programov: 4 
- Število nočitev: 14.900 

- Število podjetij, ki so pridobila 
sredstva za sofinanciranje investicij 

- Število novo ustvarjenih delovn''1 

mest v podjetjih, ki so prejela 
sredstva za sofinanciranje investiCJ 
- po pogodbi: 690 
- Število novo ustvarjenih delo 
mest v podjetjih, ki so Pre^-. 
sredstva za sofinanciranje inveS 

- realizirano: 690 

- Število izdelanih kadrovskih 
strategij: 33 v 

- Število implementiranih p"°Je 

razvoja človeških virov: 34 

- Število podjetij, v katerih sc 
sofinancira izobraževanje in 
usposabljanje: 50 
- Število zaposlenih, vključenih 
izobraževanje in usposabljanje 
3.125 
- Število ur usposabljanja 
izobraževanja zaposlenih: 5.00" 
- Število izobraževanj in 
usposabljanj: 322 
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nslrUment 2: Stipendiranje 

'struinent 3: Izvajanje promocije 

Agencija Republike Slovenije 

Povečati število zaposlenih, 
vključenih v formalno izobraževanje 
za 15  
- Povečati število podeljenih 
štipendij - dodiplomski študij za 38 
- Povečati število podeljenih 
štipendij - podiplomski študij za 2 
- Povečati število štipendistov, ki so 
končali študij za 500 
- Povečati število štipendistov, ki se 
zaposlijo v Zasavju za 20  
- Povečati število investitorjev v 
regiji, ki prihajajo izven Zasavja za 
1 
- Vzpostaviti bazo podatkov o 
prostih poslovnih prostorih v regiji 
- Vzpostaviti katalog industrijskih in 
storitvenih potencialov regije 
- Vzpostaviti bazo študentov - 
štipendistov 
- Povečati število monografij o 
Zasavju za 1 
- Organizirati Zasavski kulturni 
festival 

- Število zaposlenih, vključenih v 
formalno izobraževanje: 59 

- Število podeljenih štipendij - 
dodiplomski študij: 151 
- Število podeljenih štipendij - 
podiplomski študij: 9 
- Število štipendistov, ki so končali 
študij: 50 
- Število štipendistov, ki se zaposlijo 
v Zasavju: 20  
- Število investitorjev v regiji, ki 
prihajajo izven Zasavja: 1 
- Baza podatkov o prostih poslovnih 
prostorih v regiji: 1 
- Katalog industrijskih in storitvenih 
potencialov regije: 1 
- Baza študentov - štipendistov: 1 
- Monografije o Zasavju: 1 
-Zasavski kulturni festival: 1 

za regionalni razvoj 

iekte v ok ' 
rd'a9iobčini 1 so pripravile posamezne občine na 
(
Se'9 2 dop0|n

S. !. razvojnih programov. Ti projekti bodo opredeljeni 
Q
6dai ne b0cj' 

Vl'° letnega izvedbenega programa 2004 in se do 
r°9rama 2oo3ZVa'ali' Dokor|čani pa bodo tudi projekti iz letnega 

^ ^iru ui^ 
^0sPeŠ8vanjpePa 2 VzP°s,avljanje razvojne infrastrukture za 
°S,a v letu 2on°d-etn'š,va in Prestrukturiranje gospodarstva, se 4 izvajala oba predvidena ukrepa. 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj je tako v Ur. I. 
RS št. 38, z dne 16.04.2004 objavila Javni razpis za spodbujanje 
investicij v malih, srednje velikih in velikih podjetjih na območju 
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali 
Zagorje ob Savi za leto 2004. Na osnovi kvalitete posameznih 
vlog in razpoložljivih sredstev bo Agencija Republike Slovenije za 
regionalni razvoj v skladu z razpisnimi pogoji v letu 2004 
sofinancirala 20 projektov. 

^9. QLm 
tober 2004 

L 
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Tabela 33: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v 

malih, srednje velikih in velikih podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško. 

Št. Upravičenec Naziv projekta 

1. 
Steklarna Hrastnik - skupina d.d. 

Nova tovarna za proizvodnjo specialne steklene 
embalaže 

2. .IF. & GR d.o.o. podjetje za proizvodnjo, 
trgovino in storitve 

Odprtje novega proizvodnega obrata snežnih verig v 
Zagorju 

3. Kovit projekti d.o.o. Nakup zemljišča in poslovnih prostorov 

4 Trgotrans Trbovlje d.o.o. Proizvodnja gradbenih materialov 

5 Orodjarna Trbovlje d.o.o. Investicija v razvojno orodjarsko opremo 

6. Oria Computers d.o.o. Preoblikovanje Orie Computers v storitveno podjetje 

7. 
Tovarna pohištva Trbovlje d.d. 

Visokotehnološka proizvodna linija za površinsko 
obdelavo furniranega pohištva 

8. 
Liti gum d.o.o. 

Modernizacija proizvodnega procesa tesnil ventilskih 
stebel in zagotavljanje kakovosti po standardu ISO TS 
16949 

S). Sint d.o.o. servis, inženiring, trgovina Oddelek za periodiko 

10. 
Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. 

Nabava opreme in preureditev prostorov za analizo 
trdnih in tekočinskih gorljivih snovi - odpadki 

11. Kamnoseštvo Scrgan d.o.o. Tehnološka inovativna prenova v kamnoseštvu Šergan 

12. 
Alfa - mik/a d.o.o. 

Pričetek nove dejavnosti - gostinstvo s kulturno in 
športno dejavnostjo 

13. Trampuš Irena s.p., Optika Optikus Širitev dejavnosti, uvedba novih programov 

14. Vigit d.o.o. Nakup poslovnih prostorov 

15. 
Projektni biro Šafner & Anžur d.o.o. 

Nabava programske opreme za računalniško podprto 
projektiranje gradbenih konstrukcij 

16. Pekarna Piškotek Anica Bcrčon s.p. Posodobitev proizvodnje 

17. Gradbeni biro Repovž Jure, Repovž Jurij s.p. Nakup poslovnega prostora 

18. Jožef Smrkolj s.p., Kovinostrugarstvo in 
toplotna tehnika Investicija v novo razvojno in merilno opremo 

19. 
Strips d.o.o. 

Investicija v orodja, naprave in certificiranje za OKOV 
E14/90 

20. Primož Fakin s.p. Investicija v stroje in opremo 

Vir: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj 

V okviru Ukrepa 3 je Agencija republike Slovenije za regionalni 
razvoj objavila Javni razpis za spodbujanje investicij v razvoj 
človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, 
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi za leto 
2004 (Ur. I. RS št. 38, dne 16.04.2004). Predmet javnega razpisa 
je bila dodelitev sredstev za spodbujanje investicij v razvoj 
človeških virov v gospodarskih družbah in pri samostojnih 
podjetnikih ter s tem povečanje njihove prilagodljivosti in zaposlenih 

V' /j 
spremembam v okolju. Na osnovi kvalitete P°sarng|ov0n''ea|O 
razpoložljivih sredstev bo Agencija Republike ^ 
regionalni razvoj sofinancirala devet (9) projekt°v- ' s,rjte3' , 
na točko A. Sofinanciranje Izdelave kadrovsk ^juihv g. 
Implementacijo pro)ektov s področja razvoja c ^ t0£k^ < 
ter šestnajst (16) projektov ki se nanašajo ' 
Sofinanciranje Izobraževanja In usposablj3 

podjetjih. 

poročevalec, št. 112 50 29.0 ktob* 



Tabela 34: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v 

razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, 
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi za leto 2004 (točka A) 

Št. Upravičenec Naziv projekta 
I Oria Computers d.o.o Uvajanje pogojev za inovativno poslovanje in vzpostavitev modela 

internega komuniciranja 
2 
3 

Eti gum d.o.o. Sofinanciranje izdelave kadrovske strategije 
Kamnoseštvo Šergan d.o.o. Implementacija projektov: razvoj kadrov, sistem motiviranja in 

nagrajevanja ter plačni sistem, kadrovsko informacijski sistem, interno 
komuniciranje 

4 
5 

Kum - plast d.o.o. Izdelava strategije razvoja človeških virov 
Kaij d.o.o. Prestrukturiranje človeških virov in organizacije 

b 
~~7~ 

Prototip cc d.o.o. Izdelava kadrovske strategije 
'"tinia Fashion d.o.o. Strategija razvoja človeških virov v podjetju Intima Fashion 

9 
Vir- 

Rudis d.d. Kadrovska strategija družbe Rudis d.d. 
h-ti Hlektroelenicnt d.d. Interno komuniciranje in uvajanje pogojev za inovativno poslovanje 

'abela 35: Seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za spodbujanje investicij v 

razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, 
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi za leto 2004 (točka B ) 

Št. Upravičence 

Regionalni tehnološki center Zasavje 
Jožef Smrkolj s.p., ključavničarstvo in 
toplotna lehnikn  
Qr|» Computers d.o.o. 

Naziv projekta 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

.Avtomatizacija ti o o. 
mesarija d.d. 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

jj^mnoseštvo Šergan d.o.o 
Sofinanciranie izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

um d.o.o, 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

O^jtes d.o.o. Trbovlje 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

d.o.o. Laško  
liil^ing d.o.o Trbovlje 
Splošno gradbeno podjetje Zasavje 
Trbovlje d.d. 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

Ei^stek d.d. Hrastnik 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 

''\vi"hiša Mal|'.aj d.o.o. 
d.d. Trbovlje 

•1*1 Hrastnik d .1 

Sofinanciranje izobraževanja m usposabljanja kadrov v podjetjih 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanji kadrov v podjetjih 

c'ja Republike Slovenije za regionalni razvoj 
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetj i h 

lovj^ ,2° študent nadal'evanie izvajanja štipendiranja in sicer 
Ud8nt0v 

ov lz Poteklih študijskih let ter predvidoma 40 
SreaSJv 

eracije 2004/2005. 

'an'u prorr>ocij^gynske Pos'avke pa bodo namenjene tudi 

Trans-regionalni projekti (proračunska postavka 
ARR) 

Proračunska sredstva v okviru te postavke so namenjena 
sodelovanju na skupnih projektih z regijami drugih držav EU in 
držav JV Evrope ter sofinanciranju članarine v med-regionalnih 

*9 „ ,  .... 
tOber2004 
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in mednarodnih sektorskih združenjih (kot npr. Komisija regij, Alpe 
Adria, Združenje alpskih regij, Združenje ob-donavskih regij, 
Združenje industrijskih regij, Evropsko regionalno informacijsko 
združenje, Jadransko-Jonska pobuda, ipd.). S proračunske 
postavke se financira tudi delovanje skupnih upravnih struktur 
čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami in pa sodelovanje 
in podpora aktivnostim za postavitev sistema programov Pobude 
skupnosti INTERREG III. 

Predpristopna pomoč programa PHARE 
(proračunske postavke SVRP) 

Slovenija prejema pomoč EU v okviru programa PHARE od leta 
1992 dalje. Od leta 2000 dalje je bila ta pomoč namenjena podpori 
pri izvajanju pristopnih strategij, vloga PHARE se je spremenila in 
dopolnila z dvema novima instrumentoma ISPA in SAPARD. Tudi 
po vstopu v EU bo Slovenija še vedno izvaja program Phare v 
skladu s finančnimi memorandumi, podpisanimi do vključno leta 
2003. V letu 2003 so se tako zaključevali programi iz leta 2000, se 
izvajali programi iz leta 2001, se začeli izvajati programi iz leta 
2002. Zaradi časovnih zamikov pri izvedbi, ki so v primeru pomoči 
PHARE običajni, se bo program iz leta 2003 izvajal vse do konca 
leta 2006. 

Do dejanskega črpanja sredstev predpristopne pomoči torej prihaja 
s časovnim zamikom, odvisno pa je tudi od: 

kakovosti priprave predlogov projektov in programov, 
razvoja potrebne nadaljnje institucionalne ureditve, vključno 
z zagotovitvijo ustreznega števila visoko usposobljenih kadrov 
tako na nacionalni, kot regionalni in lokalni ravni, 

- dejanske absorbcijske sposobnosti koristnikov pomoči iz 
vseh treh instrumentov. 

V prikaz programov v nadaljevanju je vključen pregled trenutno 
odprtih oziroma v letu 2003 zaključenih programov s področja 
ekonomske in socialne kohezije ter čezmejnega sodelovanja, ki 
pomenijo neposredno podporo regionalnemu razvoju. Vse 
navedene programe Phare izvaja ARR. 

V letu 2003 so se izvedli sledeči projekti iz programa 2000: 
Nacionalni Phare program ESK: Pomoč trem statističnim 
regijam Pomurje, Zasavje, Savinjska 
Poslovna cona Jesenice - CBC z Avstrijo 
Približevanje EU - CBC z Avstrijo 
Sklad za male projekte - CBC z Avstrijo 
Razvoj skupnega naravnega parka Goričko - CBC z 
Madžarsko 
Sklad za male projekte - CBC z Madžarsko 

V letu 2003 so svojo izvedbo začeli oziroma nadaljevali Phare 
projekti iz programa 2001: 

Nacionalni Phare program ESK: Krepitev Slovenije na lokalni 
ravni (vodovod, kanalizacija, male čistilne naprave), 

Eco-Adria programa CBC z Italijo (male čistilne 
kanalizacija) 
Skupni gospodarski prostor CBC z Madžarsko 
Sklad za male projekte CBC z Italijo 
Sklad za male projekte CBC z Madžarsko 

V letu 2003 so svojo izvedbo začeli oziroma nadaljevali I 
projekti iz programa 2002: 

naPra"e' 

ESC 1 .del, Izgradnja institucij - Tvvinningi jeklo"2 

ESC 2. del, priprava projekta PPF Priprava Pr0' rreg 
Strukturne sklade, izvajanje projekta Priprava na in 
PRIME (Primorska enterprise) programa CBC z ,ta ''^gCz 

Digitalno povezovanje Čezmejne regije programa 
Avstrijo ve i d 
Priprava na izvedbo projekta Čistilne nap 
kanalizacijskega omrežja v dolini reke Krke program 
Madžarsko nroje"te 

Priprava na izvedbo projektov Sklad za male P 
programov CBC z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. 

nač'"0"1 

V letu 2003 so svojo izvedbo nadaljevali Phare projekti z j(1 
izvedbe »Grant sheme«. Tovrstni programi zan zave 
neposredno spodbujajo med-institucionalne partnerske P v|jai" 
tako na državni kot na regijski oziroma lokalni ravni in p'e gntactf 
pomembne izkušnje, ki se jih da izkoristiti pri imP1 

projektov strukturnih skladov. 
i# 

V letu 2003 je Slovenija podpisala Finančni sporazum ze < 
EU, ki obsega projektne predloge za zadnjo alokaci|° vk|jl)čn° 
programsko leto 2003, Ekonomsko in socialno koheZ'Lstrijo 
s programom čezmejnega sodelovanja z Italijo 
Madžarsko. Programi iz leta 2003, so se začeli " 
2004. Programi so sestavljeni iz sledečih projektov 

AVS!' 
izvaja"' 

Primorski tehnološki poli programa CBC z Italija 
Maksimiranje človeških potencialov v obmejni regU1 P 

CBC . /W5' 
itrij0 

CBC z Madžarsko 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti programa ~vS| 
3 skladi za male projekte programov CBC z Itali)0' 
Madžarsko. aciona'n' 
Vzpostavitev sistema Vse na enem mestu na 
programa Phare, acion3"" 
Izboljšanje digitalne pismenosti brezposelnih n 

;# 

programa Phare, pr( 
Nadgradnja tehnoloških centrov nacionalnega 
Phare, .. spil"1'1 

Razvoj znanstveno tehnoloških univerzitetm 
inkubatorjev nacionalnega programa Phare, f6 
Vseživljenjsko učenje nacionalnega programa ^ ^ 
Razvoj in upravljanje poslovnih con nacionalney 
Phare, njh p o«*0 

Razvoj kapacitet za spremljanje stuktur 
nacionalnega programa Phare, :a 
Priprava projektov za Interreg PPF 1""a4ka 

tto9' 
m* 

hrvaška i 
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PHARE CFCU- 
CBC 

PHARE CFCU- 
SNP 2000 ESK 

PHARE CFCU - 
Slovenski 
nacionalni 
program 

Lastna udeležba 
- EU projekti SKUPAJ 

-Pomurska 157.129.000 70.128.000 296.382.000 156.712.000 680.351.000 
.Podravska 228.408.000 . 44.562.000 272.970.000 
.Koroška 24.611.000 . . 24.611.000 
-Savinjska 42.728.000 » 42.728.000 

.Zasavska 117.756.000 117.756.000 

-Spodnjeposavska 

-iifiovzhodna 

-2H?dnjeslovenska 40.126.000 40.126.000 
Jjorenjska 549.193.000 . 239.764.000 788.957.000 

-i!°>ranisko-kraška - 

_Goriška_^ 76 489.000 . 4.176.000 80.665.000 
-S^alno-kraška 105.367.000 . 105.367.000 
Ukupaj 1.183.925.000 187.884.000 296.382.000 485.340.000 2.153.531.000 

r'PrdVg h 
P°s,a^ka MDPn0Selnih na zaPosl'tev (proračunska 

'* 'e D 
!WZL.M«?S2 so se v letu 2003 financirali naslednji 

Pr°grami inf poli,ike zaposlovanja: 
• '2o')raž0va ormirania 'n poklicnega svetovanja ter programi 
■ UsP0sab|ja

n'a' usposabljanja in izpopolnjevanja, 
sl<lenitev d"!8 * de'om '5rez delovnega razmerja, 
^zete i ovne9a razmerja z usposabljanjem - obveznosti letu 2002. 

s lu 2003' 
tis!'0var>ja '^'lo v raz'ične programe informiranja in poklicnega 
% ^'ianja vkr r°^rame 'z°braževanja, izpopolnjevanja in 

° Ve^ kot let |Učen'fl 26.895 oseb, vključno z invalidi kar je za 
V |6) 

0 P°Prel in 18% več od načrtovanega števila. 

JSnu poklic''0 2 namenom spodbujanja izobraževanja za 
lelori Ž6Vania in ri lzveden'h 11 projektov promocije poklicnega 
Pokii'a'C6v ter s e,ic',arn'h poklicev, povezovanja študentov in 

'Cne v*aoio poc")uianja poklicnega izobraževanja s pomočjo 
VkB,. 1 v osnovni šoli 

^tevnna'Jrogram°9rarn9 'zot5raževanja in usposabljanja je bilo 
Poti i3 'Menih Prese*en°. in sicer predvsem na račun velikega 
int6r 

ls^anja 2an V. pro9rame pomoči pri načrtovanju poklicne 
ter VL,a Mladih ?°S ',Ve'k' ''h več|noma izvaja sam ZRSZ, velikega 

v program "Drugače o poklicih" 
deia ' Pri'a9ajania Pr°9rame usposabljanja in izpopolnjevanja 

znanj in veščin brezposelnih potrebam na trgu 

*"ed n0 
Wprav!PKSredne snorih r\ 
,?v6ds 6zPosel . ude le bila uvrščena le tista aktivnost 
"a Pel

na v Savinjsi?' na. zaP°slitev, ki je bila kot Pharov projekt 
"ad rrtestu D' 

ru9''''ne 9'ede na dejstvo, da je ta regija šele 
^slaie

VPrei^na). Gr° zpose'nosti v Sloveniji (je pa še vedno 
H v ^''vnost, s

0. 23 sloV0nsko udeležbo Pharovega projekta. 
av'niski, fjn ° 

VS0bino' so bile v vseh slovenskih regijah, 
ancirane iz postavk posrednih spodbud. 

Pospeševanje zaposlovanja invalidov (proračunska 
postavka MDDSZ) 

Iz te proračunske postavke so se v letu 2003 financirali naslednji 
programi zaposlovanje: 

programi priprave na zaposlitev za invalide, 
programi delovne in socialne vključenosti invalidov in drugih 
težje zaposljivih brezposelnih oseb, 
sofinanciranje prilagoditve delovnih mest za invalide, 
nadomestitev plače invalidu in težje zaposljivi brezposelni 
osebi. 

S ciljem izenačevanja možnosti zaposlovanja in povečanja 
zaposlitvenih možnosti, invalide vključujemo v različne programe 
usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja. V programe 
priprave na zaposlitve je bilo v letu 2003 vključenih 1.014 
brezposelnih invalidov, od tega največ v pomoč pri načrtovanju 
poklicne poti in iskane zaposlitve - 289, nato "program 10.000" - 
218 in usposabljanje z delom brez delovnega razmerja - 147 ter 
delovni preizkus - 123. V programe javnih del se je v letu 2003 
vključilo 360 invalidov (344 v letu 2002). 

Programi delovne vključenosti so namenjeni izenačevanju 
možnosti zaposlovanja oziroma ustvarjanju pogojev za 
zaposlovanje invalidov, ki imajo kompleksne ovire in posebne 
potrebe, ki izhajajo iz bolezni, okvare, funkcijske omejitve ali 
oviranosti. Programi so namenjeni posebni skupini invalidnih oseb. 
ki se zaradi oviranosti in posebnih potreb ne morejo dovolj 
usposobiti za zaposlitev pod rednimi pogoji. V programe delovne 
vključenosti je bilo v letu 2003 vključenih povprečno mesečno 
290 invalidnih in težje zaposljivih oseb, ob koncu leta pa 298. 

Na osnovi sofinanciranja prilagoditve delovnih prostorov in naprav 
je bilo realiziranih 14 zaposlitev. Od tega je bilo 6 zaposlitev 
realiziranih na podlagi vlog iz leta 2002. Novih vključitev v pro- 
gram v letu 2003 je bilo 11. 
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Invalidska podjetja in sofinanciranje nadomestitve dela stroškov 
za zaposlene invalide v njih, predstavlja skoraj polovični delež 
vseh stroškov, ki jih ZRSZ krije iz proračunske postavke 
namenjene pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb in izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za invalide. 144 invalidskih 
podjetij je uveljavljalo nadomestilo stroškov za 6.084 povprečno 
mesečno zaposlenih invalidov. V letu 2003 je bilo zaposlenih 830 
invalidov, večinoma predhodno vključenih v programe za invalide 
in druge težje zaposljive brezposelne osebe. 234 jih je bilo 
zaposlenih s pomočjo subvencij za zaposlitev, 14 pa s pomočjo 
adaptacije delovnega mesta. 360 invalidov je bilo vključenih v 
javna dela, ki tudi predstavljajo posebno obliko zaposlitve. 

Med neposredne spodbude je uvrščena le tista aktivnost, ki je 
bila izvedena kot Pharov projekt v Savinjski regiji. To je bilo 
financirano kot slovenska udeležba. Ostale aktivnosti s to vsebino 
v vseh regijah (tudi v Savinjski) so bile uvrščene med posredne 
spodbude. 

Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport 

V okviru neposrednih regionalnih spodbud je Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport v letu 2003 sofinanciralo 3 Investicije v 
osnovne šole na demografsko ogroženih področjih v višini 
154.315.198 SIT (OŠ Rogašovci in Apače ter OŠ Blanca Sevnica) 
in Investicije v šolstvo narodnosti (2 investiciji za OŠ Dobrovnik 
in OŠ Hodoš v višini 435.113.242 Sit ter eno Srednjo šolo Lendava 
v višini 23.410.000 SIT). 

S sredstvi državnega proračuna MŠZŠ s področja športa je 
bilo v letu 2003 pridobljeno 8.299 m2 novih pokritih in 30.345 m2 
nepokritih vadbenih površin ter obnovljenih 5.435 m2 pokritih in 
47.674 m2 nepokritih vadbenih površin. Sredstva so bila 
namenjena tudi športnim oddelkom v devetih osnovnih in desetih 
srednjih šolah. 

Največ je bilo investicij v Savinjski regiji. S to politiko želi 
MŠZŠ zagotoviti čimbolj enake pogoje za športno dejavnost 
po celotni Sloveniji, kar predstavlja osnovo za Izboljšanje 
zdravja prebivalstva. 

Iz postavke učbeniki in učna tehnologija je bilo realizirano 
sofinanciranje učbenikov za osnovno šolo z italijanskim učnim 
jezikom (regije z italijansko manjšino) in dvojezično osnovno šolo 
(regije z madžarsko manjšino). Za potrebe šolstva narodnosti je 
bilo v letu 2003 prevedenih in pripravljenih večino učbenikov za 
4., 5., in 7. razred devetletne osnovne šole. 

Sredstva na postavki računalniško opismenjevanje in 
informatizacija so bila namenjena opremljanju vzgojno- 
izobraževanih zavodov z računalniško strojno in programsko 
opremo, izgradnjo računalniških omrežij in povezavo le-teh v 
internet. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za 
izobraževanje učiteljev ter podporo študijskim programov za 
razvojno-raziskovalne naloge ter za razvoj in vzdrževanje aplikacij 
v šolstvu za elektronski zajem različnih podatkov v vzgojno- 
izobraževalnih zavodih, pomembnih za financiranje vzgojne in 
izobraževalne dejavnosti. Cilj vlaganj v to področje je bil zagotoviti 
informacijsko in komunikacijsko pismenost. V letu 2003 je bilo 
izvedenih 591 seminarjev za 7.177 učiteljev in vzgojiteljev za 
uporabo informacijske in komunikacijske (IKT) opreme pri 
poučevanju in učenju, ministrstvo je sofinanciralo nakup 1.376 
računalnikov (in s tem doseglo povprečno število učencev na 
računalnik na približno 15), 171 digitalni projektorjev, 54 digitalnih 
fotoaparatov, hkrati pa tudi 220 vzgojno-izobraževalnih zavodom 
ureditev lokalnega omrežja in dostop v ARNES/internet. Poleg 

zavod"* 
tega je ministrstvo zagotovilo vzgojno-izobraževalnin1 ^ ^ 
določeno didaktično programsko opremo (npr. slove . eSedil' 
matematika...) in osnovno košarico (urejevalniki 
preglednice, predstavitve, podatkovne baze, protivirusna 

.. ,a upora"0 

Da bi bili v Sloveniji zagotovljeni enakomerni pogoji^ 
sodobne informacijske tehnologije in medmrežja je po,re 

usposabljati prebivalstvo tam, kjer je na tem podr00!^^1 

deficit. Posebej je potrebno poudariti največje aktivnosti v 
regiji. 

Zdravstvo v demografsko ogroženih območjih 
(proračunska postavka Ministrstva za zdravil 

se P°'"iva 

Opredelitev te postavke po regijah je okvirna, v globalu ^ 
z območji zdravstvenih domov: Kočevje, Lenart, Lendava^ ^onjjce- 
Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovens ^ 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Tolmin. Gre zaen raZpisu 
dostop do osnovnih zdravstvenih ustanov po Sloveniji- afsK0 
so bili kriteriji za dodelitev sredstev vezani na de 
ogrožena območja. 

Neposredne spodbude Javnega sklada RS *a 

regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja 

diJa 

Ključne regionalne projekte je v letu 2003 in 2004 Pod(,r"jen ia"" 
sklad RS za regionalni razvoj. Tako je bil v letu 2003 lf.nanciran!' 
razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za 
podjetniških projektov, ki se izvajajo na razvojno 
obmejnih območjih. Ugodeno je bilo 39 vlogam 'n P 0vra' 
468.033.582,00 SIT posojilnih in 156.057.370,00 SIT 
sredstev. 

Javni sklad RS za regionalni razvoj posebno Pozorn0 p 
sofinanciranju investicijskim projektom na narodnos usttfarjP, 
območjih (Javni razpis za dodeljevanje sredstev za ^ ^ ji ^ 
gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnos i. ^ 
03) v letu 2003 je bilo sofinanciranih 30 na'0''! 
madžarske ter 6 projektov z območja ita|iianske

poSoi»t8' 
skupnosti v skupni višini 279.853.404,00 SIT ugodni 
96.284.470, 00 SIT nepovratnih sredstev. ^ 

„C ;a re9'°j,agi 
Poleg omenjenih javnih razpisov je Javni sklad n° ^ po<>' 
razvoj pomembne regionalne spodbude podelil s 
sprejetih sklepov Vlade RS. ^ 

ni CaZ „ 
Tako je Vlada RS naložila Javnemu skladu RS za regi^ p^jek'0^ 
da zagotovi sredstva za sofinanciranje investicijs ' glT.^ 
neposredni bližini mejnih prehodov v višini 100 j^ed6"^ 
sklad je za sofinanciranje investicijskih projektov^ s0fjn3nCI 

razpis. Na podlagi preučitve in ocen dospelih vlog I ^ pa 

24 projektov v višini 63.587.973,00 SIT. Pole*sr0dni 
programsko financiral še javno razsvetljavo v ne^e0».0 ^ 
mejnih prehodov v štirih obmejnih občinah (občina g 
Kostel, občina Podčetrtek, občina Loška dolina) P nep0"ra 

sklada je za ta namen odobrila za 35.000.000 => 
sredstev. 

n c"* i(ii" 

Javni sklad je po sklepu Vlade RS sodeloval tud' P sr0ds|e
(|1o 

poslovnih con Lendava (100 mio SIT nepovratni ^ 0 
dolgoročnim kreditom z odplačilno dobo 15 I©'- ' n3 odP ^ 
realno obrestno mero in dveletnim moratorije ^ ,# 
glavnice v višini 100 mio SIT) ter Murska Sob° 
nepovratnih sredstev). 
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RSza re
s'avi'ev turističnih con po SOPS je bil na Javnem skladu 

Ce'°trto ralni razv°i izveden javni razpis v višini 80 mio SIT za 
PromoCji.^na^,ev turističnih območij, izdelavo turistične karte, 
infoiTnacj ma,eriala, promocijskih aktivnosti in vzpostavitev 
'e ,r6nutno Centrov' Stalna mešana komisija za izvajanje SOPS 
Gorjam pro9'asila že pet turističnih con in sicer: po Kolpi in 
Nalozg ? po Sotli in Gorjancih, »Sotla dolina izvirov zdravja«, 
konca leta ^°r'e 'n Flazkrižje Štrigova. Ocenjujemo, da bosta do 
Policiji ob f?r°9'5®en' še turistična cona Mura in Istra-Kras-Morje, 
Milnic dr*av bosta v drugi polovici pričeli z izdajanjem 
^pSjetr

Za Pre^aianie meje. K vzpostavitvi turističnih con po 6nutno vključenih preko 20 slovenskih obmejnih občin. 
2o°4 je b' 

Vrtin za te ' 'zveden ®e javni razpis za sofinanciranje projektov 
Nekte jo e a'' termomineralne vodne vire. Za tovrstne 
50^.OOonnrTlenienih 1°0 °00 000 SIT nepovratnih sredstev ter ■ 0 SIT posojilnih sredstev javnega sklada. 

Preno 
h^nim

P°Slovno nepotrebnega premoženja v last 
^ s><uPnostim 

N°vn0
P°n

S
e
redn® re9ionalne spodbude uvrščamo tudi prenose 

'e rrioa'0-tr6'3ne^a Premoženja države lokalnim skupnostim, 
p°sPodarstv0°C6 a^,iv'rat' v razvojne namene. Na Ministrstvu za 

el<0vTrbovi 'h b'' P°'09 P°slovno proizvodnega objekta podjetja 
A|Pjn'

a in v Benediktu prenesen tudi poslovno proizvodnji 
vasi, s ciljem oživitve proizvodnje z 

r"8S'' Skup V9^a Pro'zv°dnega programa in ohranitve delovnih 
Pre<n aT Vrednosl prenesenega poslovno nepotrebnega na '°kalne skupnosti presega 340 mio SIT. 
£ "^istrstv 
oh° '^snzivi!11 23 obramb° in predstavniki lokalnih skupnosti je 

kktov jn z an° s°delovanje za prenos nepotrebnih vojaških 
a^)iuči|a r0!jrn'''^ na lokalne skupnosti. Komisija je uspešno 

. '"o Kočevram pr.enosa Kulturnega doma v Kočevski Reki na 
f^Pisom p0

le' biv®e v°iašnice Bovec na Občino Bovec, pred 
p ^jega d^odbe pa je prenos stare vojašnice Strmica, 
tn°Stoina- Ceio^3 v Pos'°ini in Pe'ih stanovanj na občino 'o S|-|- na vrednost prenesenih nepremičnin presega 540 

V okviru pristojnosti Ministrstva za okolje prostor in energijo je bil 
zaključen postopek prenosa več nepremičnin na območju Občine 
Gorenja vas Poljane. Gre za pomembno neposredno regionalno 
spodbudo v eno od redkih razvojno omejevanih občin na območju 
gorenjske statistične regije. Prenos poslovno nepotrebnega 
premoženja v upravljanju Rudnika Žirovski vrh je zajemal 
komunalno opremljena stavbna zemljišča za namene obrtno 
industrijske cone Todraž, tri poslovne prostore v Gorenji vasi in 
sedem stanovanj na območju občine Gorenja vas. Skupna 
vrednost prenesenega premoženja je znašala preko 430 mio 
SIT. 
V okviru pristojnosti Ministrstva za okolje prostor in energijo 
potekajo postopki za prenos stavbnih zemljišč za zaokrožitev 
poslovne cone Nasipi v Trbovljah, ki so v upravljanju Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik, s čimer bo olajšano komunalno opremljanje 
celotnega kompleksa Nasipi, ki naj bi zagotovil del potrebne 
površine za nove investitorje na območju Zasavja. 

3.2. Posredne regionalne spodbude 

Posredne spodbude so spodbude, ki jih dodeljujejo različna 
ministrstva, ki primarno zasledujejo horizontalne razvojne cilje na 
vseh območjih, vendar imajo močne regionalne učinke in 
omogočajo realizacijo regionalnih razvojnih prioritet. Zaradi 
njihovega razvojnega vpliva in večje učinkovitosti izvajanja v okviru 
sistema regionalne politike pa jih je smiselno vključiti v regionalne 
razvojne programe. Ob pripravi proračuna Republike Slovenije 
za leti 2003 in 2004 je bilo v proračunskem memorandumu 
zapisano, da bodo ministrstva, ki dodeljujejo posredne regionalne 
spodbude opredelila regijsko specifične cilje in jih uskladila s 
prioritetami v regionalnih razvojnih programih. V tem duhu je bil 
pripravljen tudi Enotni programski dokument 2004-2006, ki 
zagotavlja prednostno alokacijo sredstev na ravni posameznih 
ukrepov, za projekte iz regij tipa A in B, torej manj razvitih 
statističnih regij in sicer v razmerju 60:40 za slabše razvite regije. 

Obseg sredstev, ki so bila v letu 2003 namenjena posrednim 
regionalnim spodbudam se je povečal za 7,4% na 63,1 milijarde 
SIT. Slabše razvite regije tipa A in B so prejele 56,2 % vseh 
posrednih regionalnih spodbud, medtem ko sta najbolj razviti regiji 
- Osrednjeslovenska in Obalno-kraška dosegli v letu 2003 24% 
delež v posrednih regionalnih spodbudah. 

37: Posredne renioiudne spodbude med letoma 2002 in 2003 

2002 
Na 

prebivalca 2003 
Na 

prebivalca 
Regija A 17.115.473.987 32.208 19.922.051.684 35.642 
Regija B 13.908.233.440 26.292 15.586.861.500 29.918 
Regija C 7.531.775.166 24.115 9.415.313.682 29.640 
Regija D 15.943.580.372 26.904 15.210.941.054 25.386 
OSIALO- 
neopredeljeno 4.257.305.716 / 2.986.205.093 / 

?9-,- 
tobf>r20Q4 
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Slika 6: Posredne regionalne spodbude glede na tip regij v letu 2003 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO (MG) 

Tabela 38: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo 
  gospodarstvo5  

LETO 2002 LETO 2003  .—■ 
v Si l v % v SIT v % —' 

1 POMURSKA 140.939.101 3,1 186.471 518 2,9 
2 PODRAVSKA 499.649.459 11.0 590.620.127   9^3 

  3 KOROŠKA 261.349.123 5,8 239.551.813 
4 SAVINJSKA 675.512.649 14,9 727.255.180  Iji 

— 5 ZASAVSKA 44.934.192 1,0 109.518.049 
6 SPODNJEPOSAVSKA 115.956.744 2.6 208.568 893 
7 JV SLOVENIJA 127.276.900 2,8 450.113.271  ~~~3l 
8 OSREDNJESLOVENSKA 1.122.036.760 24,8 1.555.126.821    ~~~2 
9 GORENJSKA 840.507.183 18,6 1.120 945.854   

10 NOTRANJSKO-KRAŠKA 199.647 588 4,4 435.972.766   
1 1 GORIŠKA 337.196.531 7,4 643.975.349  loj. 
12 OBALNO-KRAŠKA 162.004.372 3,6 93.935.455 

neopredeljeno 0 0,0 • 0   

SKUPAJ 4.527.010.602 100.0 6.362.055.096 joo£ 

Regija A 801.479.496 17.7 1.095.178.587   
Regija H 1.263.786.260 27,9 1.852.893.030 29J, 

Regija C 1.177.703.714 26,0 1.764.921.203 
Regija I) 1.284.041.132 28,4 1.649.062.276 
OSTALO - NEOPREDELJENO 0 0,0 0 —  vv. 

Regija A in II 2.065.265.756 45.6 2.94R.071.617  " ~46j 

Regija C in D 2.461.744.846 54,4 3.413.983.479 —" ' 53^, 

neopredeljeno 0 0.0 0 
—— (M 

Vir podatkov: Ministrstvo /a gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2003 projektom z regijsko 
specifičnimi cilji namenilo za 6.362.055.09 SIT. Največji delež 

Po zaključku priprave Poročila o izvajanju regionalne politike 2004 je 
Ministrstvo za gospodarstvo dodatno opredelilo za 18.346.813 SIT 
spodbud za Pomurskrrregijo, ki v pričujoči tabeli niso upoštevana. So pa 
sredstva izkazana v tabelarni prilogi Poročila. Priloga 5. tabela št. 12: 
Obseg posrednih (P) regionalnih spodbud po statističnih regijah, 
ministrstvih in po programih za leto 2003: Ministrstvo za gospodarstvo, 
str: 148. 

poročevalec, št. 112 

posrednih spodbud Ministrstva za gospodarstvo je b'g|gVenii' 
B regijam (Savinjski, KoroSkl, Jugovzhodni 
Notranjsko-Kraški regiji). V primerjavi z letom 200 
obseg posrednih regionalnih spodbud Ministrstva za 

povečal za 1.8350.044.494 SIT. ^ 

V okviru proračunskih postavk 1724 - razvoj PotJ- .j,v8l »- o|„i 
za malo gospodarstvo, 1728- promocija podi0 

prestrukturiranje usnjarske in tekstilne industrijein . 0 . 
program za prestrukturiranje konkurenčnosti slov« arni, 1 

1739 - tehnološko razvojni In drugi ciljni Pro^0jatur'sstv® 
spodbujanje razvoja turizma in 1879 spodbujanje ra ^ ^1#'' 
infrastrukture je MG financiralo Program ukrep0 

0 
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razv0ja 
stvo' ki predstavlja operativni načrt izvajanja politike 

sisteniSNPodie,n'škega sektorja in konkurenčnosti z vidika 
In finančnih spodbud (državnih pomoči) podjetjem. 

Cilj 
Poda°'ne po'','1<e ie povečanje konkurenčnosti slovenskega 

lim V3' lJresničevanje tega cilja, se zagotavlja s tremi 
Znanj. 7

P'°9ramskimi skl°Pi: 

'■Spodbu 8016 konkurenčnih sposobnosti podjetij; |e podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti. 
proi 
0'lv|actov"*nan'e za razvoj« ima za cilj krepitev sposobnosti za 
Povečevan

an'e tehnološkega napredka kot glavnega vira Rvanja 
Pr, 

Produktivnosti dela in nacionalne konkurenčnosti 
r°9ram; naznanju t '6nia ukrepe za uresničevanje cilja SGSR, prehoda v 

s'alnega družbo, politiko razvoja človeških virov, zlasti 
de|0vne 

razevania in usposabljanja, razvoj fleksibilnega trga 
"Struktur' B' 'z9radnj° informacijsko-komunikacijske 
i hitrejši toh n c.elo,no raziskovalno razvojno politiko, usmerjeno 

n'strst\,a
n°'0®ki razvoi- Program zajema ukrepe in aktivnosti 

^°sPodarstv 23 .®°'S,V0' znanost in šport, Ministrstva za 
deloter d °' Ministrstva za informacijsko družbo, Ministrstva 

i bo<!o zaa^'^ m'n's,rstev za krepitev znanja na vseh področjih, 
^torjev gg avlia'e, da znanje in R&R postane eden ključnih 

Podarskega in družbenega razvoja Slovenije. 
®9rarn 

?'eđicilju kre2b0''Šan'e konkurenčnlh sposobnosti podjetij« 
r9u z ra2vojPl VB sposobnos,i podjetij za delovanje na globalnem 

sPecia|j2aCjj'em kr'''^ne mase znanja, veščin in sposobnosti za 
ln delovanje v mednarodnih omrežnih strukturah. 

SQf1S °Pr 
j)0(3ietnjš|<e^®c'e'iuie razvoj mednarodno konkurenčnega 
'a|r,e gospod 

sek'oria kot enega ključnih vzvodov zagotavljanja 
de'U'ki se n3rSke raSl'' Pro9ram sledi zastavljenemu cilju SGRS 

9'0ba|npm
a"aža na krepitev sposobnosti podjetij za delovanje irUi- 'trnu 7   -i __ 

na 
sPe<š », ♦ w znanja, vcjouiii 111 crvDpcm^ ca 
0I n°sti Pr

er delovanie v mednarodnih omrežnih strukturah. 
d en?'vneqa °9rama so usmerjene v razvoj programov 
'ehđUktivn°sti pres,ruk,uriranja podjetij, v povečevanje 

trgu z razvojem znanja, veščin in ekspertiz za 

nn°loške 7=k'.n s,0Pnie internacionalizacije ter v dvigovanje 
antevnosti produktov. 

9ram 
^^letm^fP^bulanje podjetništva In Izkoriščanje 

it "niškega pr"°*nostl« pa ima za cilj izgrajevanje 
0'i

0panje nov h ' ')0 za9°tav'ialo pogoje za enostavno 
Pori'na'no izkc! '-n uspešno rast delujočih podjetij ter s tem )etiiških nw

ris'ani0 vseh človeških, finančnih in okoljskih 

Hi Pot6r>cialov v Sloveniji. 
^^tivn^ost^3 iz9raievanje podpornega okolja za podjetništvo 0 usmerjeni v promocijo podjetništva kot družbene 

kulture, usposabljanja za podjetništvo na vseh ravneh ter nadaljnje 
odpravljanje administrativnih ovir za ustanavljanje in delovanje 
podjetij in zagotavljanje enostavnejšega dostopa do finančnih virov 
za mikro in mala podjetja, kar se bo odražalo v povečanju števila 
novih in uspešni rasti obstoječih podjetij. 

Ob tem horizontalnem programu je ministrstvo izvajalo tudi 
sektorski program za tekstilno in oblačilno industrijo ter usnjarsko 
in obutveno industrijo. Na podlagi Programa prilagajanja slovenske 
tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000- 
2003 ter Programa prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene 
industrije pogojem notranjega trga EU 2000-2003, ki sta bila 
pripravljena že v letu 1999 glede na zaveze Republike Slovenije 
iz Evropskega sporazuma o pridružitvi in v skladu s pogajalskimi 
izhodišči za področje konkurence in državnih pomoči, sta bila 
izdelana operativna programa prilagajanja za obdobje 2001 -2003, 
ki jih je Vlada RS sprejela 1.6.2001. 

Na podlagi integralnega programa za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti je bilo v letu 2003 objavljenih 17 javnih razpisov. 

Na podlagi teh razpisov je bilo za 627 projektov dodeljeno 6,4 
mlrd SIT. 

Pospeševalni center za razvoj malega gospodarstva (PCMG) 
je v okviru postavk: 

1728 (promocija podjetništva) in 7023 (priprava na zaposlitev) 
realiziral Program razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti 
mladih 2003, 
1303 (lastna udeležba EU-projekti), 2470 (podpore ekonomski 
diverzifikaciji podeželja), 8674 (pomoč pri samozaposlovanju), 
1485 (DP e-Slovenija, javna uprava) in 1724 (razvoj 
podpornega okolja) Program vavčerskega svetovanja 2003. 
1724 (razvoj podpornega okolja), 2470 (podpore ekonomski 
diverzifikaciji podeželja), 8674 (pomoč pri samozaposlovanju) 
Program poklicnega uveljavljanja žensk 2003, 
1724 (razvoj podpornega okolja), 2470 (podpore ekonomski 
diverzifikaciji podeželja) Program podjetniške prenove 
podeželja, 
6372 (razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti) 
Program lokalnih grozdov 2003 in 
1458 - konto 4133 (spodbujanje elektronskega poslovanja 
podjetij) Program: »E-delo in dinamično učen|e 2003« 

uresničeval svoje poslanstvo in v sodelovanju z ostalimi ministrstvi 
pospeševal malo gospodarstvo. 

Pospeševalni center za razvoj malega gospodarstva je poleg 
navedenih projektov izvajal še projekt PLATO, sredstva so bila 
zagotovljena iz proračunske postavke 6372. Za izvajanje 
omenjenega projekta je bilo v letu 2003 namenjenih 16.800.000,00 
SIT. 
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCALNE 
ZADEVE (MDDSZ) 

V letu 2003 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
opredelilo za 16.483015.489 SIT posrednih regionalnih spodbud. 

V primerjavi z letom 2002 se je izrazito povečal delež sP° ^ 
Pomurski statistični regiji. Opaziti je mogoče tudi, daje Mi"' ^ 
za delo, družino in socialne zadeve, kar polovico (50,9 
posrednih regionalnih spodbud namenilo regija"1- kl 

zaostajajo v razvoju (regije A). 

Tabela 39: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo z» 
delo, družino in socialne zadeve 

LETO 2002 LETO 2003 
v SIT v % v SIT v % 

I POMURSKA 1.517.020.151 9,4 2.487.153 678 15.1 
2 PODRAVSKA 4.141.589.639 25,8 4.552.029.279 27,6 
3 KOROŠKA 388 049.166 2,4 661.098.663 4.0 
4 SAVINJSKA 2.416 150.207 15,0 2.045.401.240 12,4 
5 ZASAVSKA 388.917.835 2,4 514.442.142 3,1 
6 SPODNJEPOSAVSKA 674.034.308 4,2 832.856.923 5,1 
7 JV SLOVENIJA 556.850.935 3,5 521 496.780 3,2 
8 OSREDNJESLOVENSKA 3.197.919.870 19,9 2 572.974.352 15,6 
9 GORENJSKA 1.273.642.045 7,9 1.025.844.752 6,2 

I0 NOTRANJSKO-KRAŠKA 341.367.994 2,1 260.603.920 1.6 
] I GORIŠKA 640 083.767 4,0 500.704.570 " 3.1» 
12 OBALNO-KRAŠKA 545.742.038 3,4 508.409 188 3.1 

neopredeljeno 0 0,0 0 0,0 
0,0 

SKUPAJ 16.081.367.955 100,0 16.483.015 489 _JOOO 

Rcf-ija A 6.721.561.933 41,8 8.386.482.023 50,9 
RecUaB 3.702.418.302 23,0 3.488.600.604 21.2 
Kenija C 1.913.725.812 11,9 1.526.549.322 "9J 
Kenija I) 3.743.661.908 23,3 3.081 383.540 ~~~Jv 
OSTALO - NEOPREDELJENO 0 0,0 0 oii 

Kenija A in B 10.423.980.235 64,8 11.875 082.627 72j0 
Regi ja C in D 5657.387.720 35,2 4.607.932.862 2 
neopredeljeno 0 0,0 0 " 00 

Vir podatkov: Ministrstvo /a ilclo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve si je v okviru 
aktivne politike zaposlovanja zastavilo cilj zmanjšati regionalna 
neskladja v stopnjah brezposelnosti in zaposlenosti. S tem 
namenom so vse Območne službe (OS) Zavoda RS za 
zaposlovanje (ZRSZ) izdelale poslovne načrte za leto 2003, v 
katerih so opredelile aktivnosti za zmanjšanje števila in spremembo 
strukture brezposelnih ter postopno zmanjševanje celotnega 
števila brezposelnih. Na ta način je bil zagotovljen optimalen pristop 
k reševanju brezposelnosti, prilagojen karakteristikam 
posamezne regije ter s tem tudi optimalni učinki porabljenih 
proračunskih sredstev. Primerjava stopnje brezposelnosti v 
Sloveniji in po posameznih OS kaže na pozitivne učinke 
regionalnega pristopa na področju izvajanja politike zaposlovanja. 

Učinki dodeljenih sredstev po PP po ukrepih aktivne politike 
zaposlovanja: 

PP 5512 - Mreža poklicno Informativnih centrov (CIPS) 

V CIPSih v letu 2003 je bilo zabeleženih 70.179 kontaktov 
(načrtovanih je bilo 46.000), od tega 14.359 stikov preko telefonov. 

ZRSZ je razširil mrežo CIPS po Sloveniji: v letu 2003 so bila na 
novo odprta 4 CIPS - informativna mesta: Kranj, Velenje, Novo 
mesto in Ajdovščina, ter CIPS-informativni kotiček v Ljutomeru). 

PP 3606, 3607 - Javna dela 
leto 2°°3 3 

V programu Aktivne politike zaposlovanja (AP^'.Z5nn2 i" 
bilo v skladu s Programom javnih del za le" g ggo 
predvideno, da se v letu 2003 v javna dela vkljuc' 5,7 
Dejansko je bilo v letu 2003 v program na novo vkpfo9'a 

oseb ali 2,6% več od načrtovanega (od tega 64 ose 
javnih del, ki so jih v celoti financirale občine). } 

hliki SI°"e%S Na razpisih za izbor programov javnih del v Repuc" . za 6> 
leto 2003 je bilo izbranih 1.900 programov javnih 
predvidenih udeležencev. m\ 

ov i3*""'1 38 V letu 2003 je bilo število vseh izvajanih progra^1 i11 

1.830, od tega 12 programov nacionalnega P° 
programov. ^ 

V letu 2003 je bilo skupaj realiziranih 1.083 zaposli,eV^obju. 
javnih del, ki so bili vključeni v javna dela v istem ° 

PP 3607 - Lokalno zaposlitveni programi 5/ 
t)ranin jj 

Na javnem razpisu, objavljenem maja 2003, \° o^^sl 
lokalno zaposlitvenih programov, ki so odpirali 29 .e|0vn'^ 
in sicer 190 delovnih mest za čas dveh let in 10' 
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^iziran'h^611 ^as" v le,u 2003 se je izvajalo 56 programov, 
' 'e bilo 236 zaposlitev. 

Sff*«« zaposlitev je za 20,5% manjše od predvidenega. razi°gov 
v zmanjšanju števila zaposlitev zaradi objektivnih 

ra*Poiaq 
v posameznih programih, ter v tem, da ni bilo na 

tavinarstu 2poselnih oseb z ustreznimi znanji s področja a ln lesno predelovalne industrije. 
5906 

^re2Posein"e ^
reiranie delovnih mest za dolgotrajno 

'6 r> 
Pr°9rami /\p2Ske postavke so se v letu 2003 financirali naslednji 

Tisnp Cl0niranje zaposlitve v nepridobitnih dejavnostih - 
" $ubve?

h možnosti. 
asisten .loniranie zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in 
NadomCI lnva''c'orn -"invalidi invalidom", 
'udi iV „ ev P'a^e invalidu in težje zaposljivi osebi (deloma, 

• Nado P p7025), 

SubVP:!
S,i,ev cie'a P'ače težje zaposljivi brezposleni osebi - 

2nesku M V enkra,n^m 

P deloma, tudi iz p.p. 7025 in 4438). 

Prel<0 javne*'* nov'^ m°žnosti se je začel izvajati v letu 2000 aP°sloVanj ?a razpisa z namenom vzpodbujanja novega 
nepridobitnih'n izenačevanja možnosti zaposlovanja na področju 
•^icionira de'avnos,i- Trajnejša oblika je zagotovljena s s,e% vk|iug n° ^Poslitvijo za čas treh let, kar pomeni, da se bo 

'ko seT'^ pos,0P°ma zmanjševalo do konca decembra 
^ subve ° pro9rarn zaključil. Ob koncu decembra 2003 

°Sebam v pro
nci0nira zaposlitev le še 105 osebam in sicer 64 

Va|idnih ospham^kem skloPu ^ (osebna asistenca in negovanje 
s4 hladim ' U?na P°m°č. preventivni programi za mlade, 
5L°T'enikov m

S!eŽavami: restavratorska dela pri obnovi kulturnih 
I '°Pu g , drugih projektov) in 41 osebam v programskem 
ob

e9racijskih
0rT10č starejšim osebam na domu; uvajanje 

0*°čjih P^etij; lokalni ali regionalni razvojni centri na 

n^
r°ženih oh PovPrečno stopnjo brezposelnosti in demografsko 
s,0Pati na ' kme,'iske dejavnosti, kjer ni mogoče 

^atien 
na đo^"19 Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju 

9°t°vitj traj. u in asistenci invalidom -"invalidi invalidom", je 
P°siitvijo vkr'S'6 ot3''ke zaposlovanja osebam, ki so bile pred 

o2*
nostina(je|jhCene v iavna dela ali v program Tisoč novih 1, p°nio« .. osebne asistence in pomoči invalidnim osebam 

>9ramaieeh
l
if

rn oseba™ nadomu, 
asi» vProo ° koncu le,a 2003 vključenih 456 oseb in 
vk|jS,?nce Bre7ra,11U P°mo^' na domu ter 181 v programu osebne 
izva I® v proPOS0'ne osebe iz ciljnih skupin so se v letu 2003 lalcih Progra^ na podlagi zaposlitvenega načrta pri izbranih 

V Pr°9ram 
dela P'ače ,ež'e zaP°sliivi brezposelni 

del ,e*ie zaDot.|V0nkra,nem znesku je bilo v letu 2003 vključenih 
OS ?Dalcitl. Pod irh in do,9otrajno brezposelnih oseb pri 1.263 
*aPo r v Pro3 ' ° s,rukluri vključenih oseb potrjujejo, da so 

°Seb kfam napo,ovale pretežno kategorije najtežje 
sP°db S6'nih oseh^p 6 Z'as,i kaie v s,evilu invalidov in dolgotrajno 
oseb 

U|anje ?ap 
ro9ram se je potrdil kot učinkovito orodje za 

ovanja kategorij težje zaposljivih brezposelnih 

PP 7024 - Pospeševanje novega zaposlovanja 

Program »Nadomestitev dela plače pripravniku« (javni razpis za 
nadomestilo plače 200 pripravnikom), ki je potekal od 1.8.2001, 
se je koncem leta 2003 uspešno iztekel. Skupaj se je zaposlilo 
158 pripravnikov, diplomantov z višješolsko in visokošolsko 
izobrazbo. 

PP 5514 in PP 2199 - Skladi dela 

V letu 2003 so se nadaljevale aktivnosti s 795 udeleženci, ki so 
se v sklad dela vključili že v letu 2002. V obdobju od januarja do 
decembra 2003 je bilo 1.147 novih vključitev. 

V letu 2003 so se skladi dela ukvarjali s skupaj 1.942 udeleženci. 
Povprečno je bilo v skladih dela mesečno 165 udeležencev. 

PP 2199 Zaposlitveni razvojni programi - nacionalni in 
regionalni 

Namen programa 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. 

Vloge, prispele na javni razpis, je ocenila strokovna komisija in 
prijavitelje iz regij z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti dodatnio 
točkovala. 

PP 8674 - Pomoč pri samozaposlovanju 

Po programu APZ je bilo predvidenih 900 vključitev v program 
pomoči pri samozaposlovanju (od tega 700 novih) in 700 vključitev 
v program sofinanciranja stroškov vzpodbujanja podjetništva (od 
tega 600 novih). V letu 2003 je pogodbo o vključitvi v program 
pomoči pri samozaposlovanju sklenilo 1.031, v program 
subvencioniranja samozaposlitve pa 1.177 oseb. V letu 2003 je 
bilo realizirano 1.183 samozaposlitev brezposelnih oseb. 

PP 4438 - Prispevki delodajalcem za novozaposlene 

iz te proračunske postavke se financirajo: povračilo prispevkov 
delodajalcu, nadomestitev dela plače težje zaposljivi brezposelni 
osebi - subvencija v enkratnem znesku (glej p.p.5906) in 
pospeševanje zaposlovanja za krajši delovni čas. 

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 
delodajalcev oz.njihovim pobudam po vključevanju v program 
povračil prispevkov (ko kreirajo novo delovno mesto in na njem 
zaposlijo brezposelno osebo). 

Program povračil ptispevkov delodajalcem v letu 2003 ni imel 
novega vključevanja, izvajal se le za tiste udeležence, ki so se do 
31.12.2001 vključili v program, ki traja tri leta. 

?9 
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PP 7054 - Štipendije: 

Služba Vade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj je izločila iz pregleda regionalnih spodbud republiške 
štipendije - zaradi primerjave jih je izvzela tudi iz podatkov za leto 
2002. Le-te so enakomerno razporejene po celotni državi in nimajo 
regionalne komponente. V nasprotnem primeru bi kadrovske 
štipendije doprinesle k razvoju regije, saj bi izobražene kadre tudi 
zadržale v regiji. V primeru republiških štipendij pa sicer gre za 
višje zneske štipendij in večje število njihovih prejemnikov v 
ogroženih regijah, vendar pa zaradi nezmožnosti primernih 
zaposlitev v njih predstavljajo lahko le dodaten odhod kadrov v 
razvita območja. Tako gre praktično za odliv kapitala, namenjenega 
regijam, prav tako pa vzpodbuja depopulacijo območij. Pripraviti 
bo potrebno primemo okolje, ki bo nudilo možnosti zaposlitev 
izobraženim kadrom in bo tudi stimulativno, da ostajajo v svojih 
regijah. 

PP 4173 - Koncesije na področju zaposlovanja: 

Sodelovanje ZRSZ s koncesionarji poteka v predvidenih okvirih 
in pričakovanjih, da se koncesionarji ne bodo v veliki meri ukvarjali 
z zaposlovanjem brezposelnih oseb. V letu 2003 je le 9 agencij za 

posredovanje dela in zaposlitve posredovalo in zap°sli' 
brezposelnih oseb. 

PP 2456 - Poslovni prostori ZRSZ: 

Kupljeni so bili poslovni prostori Urada za delo Ljutomer- 

MINISTRSVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIj0 

(MOPE) 
, . jn 

Med posredne spodbude Ministrstva za okolje, prosi"1 

so upoštevana sredstva za sofinanciranje: 
projekta Life III, prostorskih analiz in plana Slovenije. 0 

komunalne infrastrukture, GEF študije za vzpostavitev „j s 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, projekti p 
spodbujanjem obnovljivih virov energije, operativnega 
izkoriščanja biomase ter projekti povezani z razvoje"1 _ 
prostorskega načrtovanja. ^ 

V letu 2003 je bilo za te namene realiziranih 1.656.9°^p k(0fp i 
kar 78,4% spodbud ministrstva je bilo namenjenih Pr 

regijah A in B. 

Tabela 40: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ler 2003 za Ministrstvo 1» 
 okolje, prostor in energijo   

LETO 2002 LETO 2003  - 
v SIT v % v SIT v % - 

I POMURSKA 421.922.096 17,6 294.326.374 J7J 
t PODRAVSKA 120.696.744 5,0 270.540 854 I6j3 
3 KOROŠKA 272.307.794 11.4 25.327.438 O, 
4 SAVINJSKA 550.834.314 23,0 415.762 119 
5 ZASAVSKA 26.600789 M 108.274 419 
6 SPODNIKI'OSAVSKA 27.330.828 1.1 21 867.700   
7 JV SLOVENIJA 246.823.556 10,3 135.301.616  8.i 
8 OSREDNJESLOVKNSKA 14.728 572 0,6 120.599.916 12. 
9 GORENJSKA 207.693.786 8.7 180.816.204 _jo2 

I0 NOTRANJSKO-KRAŠKA 67.886 194 2,8 30.031.834 1.8 
11 GORIŠKA 101.740.000 4,2 49.854.593   
12 OlIALNO-KRAŠKA 339 130.000 14.1 7.206.391 II.J 

neopredeljeno 795 108 0,0 0   
 . 

SKUPAJ 2.398 489.781 100,0 1.659 909.458 ioo£ 

Regij# A 596.550.457 24,9 695.009.347   ^32 
Rezija It 1.137.851.858 47,4 606.423 007 
Remiju (' 309.433 786 12,9 230.670797   
Kesila l> 353.858.572 14.8 127 806.307 
OSTAI.O - NEOPREDELJENO 795.108 0,0 0 aO 

  
Regija A in It 1.734.402.315 72,3 1.301 432.354 ■ 
Regiju C in D 663.292.358 27,7 358.477.104 
neopredeljeno 795.108 0,0 0   

Vir podatkov Ministrstvo /a okolje, prostor in energijo 

V okviru PP 1366 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo na 
podlagi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za izdelavo 
Programa sofinanciranja izgradnje ob|ektov In naprav 
obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja Iz proračuna 
Republike Slovenije za leti 2002 In 2003 (Uradni list RS št.86/ 
2001) sofinanciralo izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih 
javnih služb varstva okolja na področju: 

in P1 ada' yiflS ravnanja s komunalnimi odpadki, 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda in 
na področju oskrbe s pitno vodo. ^ 

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki s° 0 

sofinanciranja le tiste investicije, ki so bile vklju 
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koncept ra 
%adn ania s komunalnimi odpadki in so se nanašale na 
centrov 0 sanacii° odlagališč ter izgradnjo zbiralnic, zbirnih 

' SOr,'rnic ter objektov in naprav za predelavo odpadkov. 
"a Podrorii, 
Padavinoul, avalania in čiščenja komunalnih odpadnih in 
ti so 0m 

Voda so bile predmet sofinanciranja le tiste investicije, 
k°munai ?®0l^a'e celovito reševanje odvajanja in čiščenja 
^ °dpadnih in padavinskih voda 

tiste inwf't-°s^rbe s P',no vodo so bile predmet sofinanciranja le 
crrirežja s t'9' so se nanašale na obnovo vodovodnega 
'n naprav° . zmanjšanja vodnih izgub ter na izgradnjo objektov 
nadomestt

Za "Panie 'n primarni razvod pitne vode s ciljem 1 Ve oporečnih vodnih virov. 
^9 Do 
s° bile port' 2002 in 2003 sklenjenih pogodb o sofinanciranju 
^'"istrstvc)6 'ene sut)venciie (regionalne spodbude) za 47 investicij, 
subvencije oko|ie' prostor in energijo je v letu 2003 podelilo 
SlT jn SjCg

Za 47 investicij v skupnem znesku 642.655.517,00 
V|šini 227 op4 na Področju ravnanja s komunalnimi odpadki, v 
Vpadnih i 88'00 SIT, 7 na področju čiščenja komunalnih 
P0dr°čju "Padavinskih voda v višini 148.703.502,00 SIT, 20 na 
višini 175 ^aianja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v 
p'tno vodri 9:?31'00 SIT in 16 pogodb na področju oskrbe s v višini 91.229.396,00 SIT. 
I ■ Na porir • ■ 
OI(0'ie ProstC'U ravnania s komunalnimi odpadki je Ministrstvo za 
^•383 onorJn ener9ijo podelilo 4 subvencije v skupnem znesku 
S0,inanciranie

0SlT 
i® le potekalo v 4 statističnih regijah in sicer v: 

odravg^j 
Radnjo cg 'e neP°vratna sredstva pridobila Občina Ptuj za 
° ^"čeno^e Z^avnan'e 2 odPadki Gajke v Spuhlji v katerega 

sPodnjepos 

Za oprVS^' re®''' 'e neP°vratna sredstva pridobila Občina 
j^tadkov in 6ni0 za hiranje in odvoz ločenih frakcij komunalnih 
,°s°v veiik0s!'Cer za nabavo plastičnih zabojnikov in posod (340 
v°sov ve|jkost'j1 1 lj,r°v, 1.500 kosov velikosti 120 litrov in 600 
,°*ila z i gs' 240 litrov), za nabavo specialnega komunalnega 
"^urialnih o^3 nad9radnie 2a zbiranje, stiskanje in prevoz 

lhSOcl *a ločoPadk°V ,er za uredi,ev zbirnih mest za postavitev Ves,icija je h>° z'3'ranje odpadkov na območju Občine Krško, 
p, 1 a zaključena in sofinancirana v letu 2002. 

Iniski 
Sce *a^j' 'e Pr'dobila nepovratna sredstva Občina Slovenske 
u!®s,icija je ^

d',ev Centra za ravnanje z odpadki (CERO). 
tj. nameni|r!a[.

pr'Ć0,a že v letu 2001 s 1.etapo, za katero je 
pQ

eria*a. kanal 6 m'° (*z9rac'nia reciklažnega dvorišča, 
de|S,aV',6v var230''3, rekonstrukcija ceste, protipoplavni nasip 
I f

avn'cein ost°|Va'ne °9raie- postavitev upravne zgradbe, 
2a

a26-2.etape 
a a dela v skupni vrednosti 125 mio SIT). V okviru 

^ladiš£enj so bila sredstva namenjena za izgradnjo objekta 
Pot sk° precjPre')rane®a ma,er'ala in za izgradnjo objekta za 
Post6^ne 2a ne 6'avo odPadkov skupaj z instalacijami, ki so 
^a k9' Vodovnri°leno delovanie centra ter za izgradnjo trafo deiavo hm 3 'n Za do9raditev reciklažnega dvorišča (plato 
Osrn raz9radljivih odpadkov). 
Utij^siovenski ro .... 

nabavo |e Prid°bila nepovratna sredstva Občina 
2, K|a Posod za ločeno zbiranje odpadkov. 

vi>is'rs»vo za'ŠČ|,en!a komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
' l48-703 soj pros,or in energijo podelilo 7 subvencij v 

Po,T,Ursk' ' '8 P0,eka'0 v 3 s,a,is,ičnih regijah in sicer v: 
P'CS *a'zgradn d°k''a neP°vratna sredstva Občina Moravske 10 I faze ĆN Bogojina s kapaciteto 1000 PE. 

°kt°ber2004 

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. Občina Šmartno ob Paki pa je 
pridobila sredstva za I. fazo ČN Šmartno ob Paki. 

Jugovzhodni Sloveniji je nepovratna sredstva pridobila Občina 
Semič za nadaljevanje z izgradnje izvedbenih faz za naselje 
Črmošnjice. 

3. Na področju odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo sklenilo 20 
subvencij v skupnem znesku 175.339.331,00 SIT. 

Sofinanciranje je potekalo v 6 statističnih regijah in sicer v: 

Pomurski regiji je Občina Črenšovci je pridobila nepovratna 
sredstva za večleten projekt za izgradnjo kanalizacije v KS Bistrica 
IV. faza za naselja Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja 
Bistrica za kanale K0-DB1, KO, K2, K4, K7, odvodni kanal in 
črpališča Č1, Č2, Č7, Č8 in sekundarne vode. Občina Turnišče je 
pridobila nepovratna sredstva za izgradnjo IV., V. in VII. faze 
kanalizacijskega omrežja za naselja Turnišče, Renkovci, Gomilica 
in Nedelica (v okviru IV. faze bodo izgrajeni kanali za naselje 
Renkovci: kanali K-OR, K13, K13-1, K13-2, K13-2-1, K13-3, K13- 
4, K13-4-1, K13-5, K13-6, K14, K14-1, K14-2, K15, K16). Investicija 
je bila delno sofinancirana v letu 2002, delno bo v letu 2003 in 
zaključena 2003. Občini Tišina je bila podeljena subvencija za 
izgradnjo kanalizacije za naselja Tropovci, Tišina, Petanjci, M. 
Petrovci, Sodišinci, Gederovci in Krajna. 

Savinjski regiji sta nepovratna sredstva pridobili Občina Žalec za 
rekonstrukcijo kanalizacije Žalec (K1030, K1037, K1002) in Občina 
Šentjur pri Celju za izgradnjo II. faze kanalizacije v naselju Dramlje 
(za kanale 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.0). 
Obe investiciji sta bili zaključeni v letu 2002. Prav tako je bila 
subvencija podeljena občina Velenje za investicijo Kanalizacija 
Hrastovec - Škale, odsek Hrastovec - sekundarni kanal. 

Jugovzhodni Sloveniji 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 mesto (za kanale 
G1, G2, S6, S7, S8, S10 in S11), (2) za izgradnjo sekundarne 
kanalizacije Loke, Sela in Hruševec (za kanale K1, K2, K5 in 
kanal Loke in tlačni vod ter črpališče Loke), ki jih bo investitor 
priključil na primarni kanal SL. ki vodi na obstoječo čistilno napravo 
»Straža«, (3) za izgradnjo primarne kanalizacije v Družinski vasi 
(za kanal G1 (J1G1 do J42G1)) in (4) za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v KS Dolž in sicer za naselji Dolž in 
Vrhe (za kanale 8, 9, 10 in 11), ter izgradnjo kanalizacije Dolž v 
Dolžu. Občina Črnomelj je pridobila sredstva za izgradnjo fekalne 
kanalizacije Kozji Plac v skupni dolžini 843 m (zbirni kanal, kanala 
A in B), na katero bo predvidoma priključenih 500 E. Vse investicije 
v dolenjski regiji so bile zaključene v letu 2002. 

Gorenjski regiji sta nepovratna sredstva pridobili 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 (Blegoška, Gregorčičeva in Poljanska cesta, naselje nad 
občino) s kanali D, DO, D1, D2, D2, D3, D4, D5 in D6, katere bo 
investitor priključil na že zgrajeni kanal S1 in tako razbremenil 
meteorni kanal tekalnih odplak. 

Notranjsko - kraški regiji je Občina Cerknica pridobila nepovratna 
sredstva za Izgradnjo I. faze kanalizacijskega omrežja vzhodnega 
dela soseske Peščenk v Cerknici (za kanale 4, 8, 9 in 10). 
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4. Na področju oskrbe s pitno vodo je Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo podelila 16 subvencij v skupnem znesku 91.229.396,00 
SIT. 

Sofinanciranje je potekalo v sedmih statističnih regijah in sicer v: 

- Podravski regiji je bila subvencija podeljena Občini Kungota za 
rekonstrukcijo primarnega vodovodnega cevovoda Počehova - 
Zg. Kungota: odsek v naselju Zg. Kungota. 

- Koroški regiji je nepovratna sredstva pridobila Občina Radlje ob 
Dravi za izgradnjo vodovoda za naselje Vuhted: Smer Repnik - 
Gosak. Z izvedbo predvidenih del bo občina zagotovila 
kompleksno rešitev ter konsistentno in kvalitetno vodooskrbo za 
celotno naselje Vuhred. 

- Savinjski regiji je nepovratna sredstva pridobila Občina Polzela 
za Izgradnjo vodovodnega omrežja Dobrič-Andraž z rezervoarji 
II. faza. 

- Zasavski regiji je nepovratna sredstva pridobila Občina Trbovlje 
za obnovo oskrbovalnega vodovodnega sistema Trbovelj na 
odseku cone G (Trg Franca Fakina - Trg Svobode), ki se oskrbuje 
iz VH Gvido. S predmetno investicijo bo občina zamenjala dotrajane 
vodovodne cevi. Subvencija za Rekonstrukcijo vodovoda za 
naselje Spodnje Krnice je bila podeljena Občini Hrastnik. 

- Spondnjeposavski regiji je nepovratna sredstva pridobila Občina 
Sevnica za obnovo vodovoda Krmelj (II. faza) in Sanacijo zajetja 
pitne vode Dolna pod Lisco. Z investicijama bo investitor zamenjal 
cevovod na obstoječem vodovodu Krmelj in s tem zmanjšal vodne 
izgube v obstoječem vodovodnem omrežju in saniral zajetje pitne 
vode. 

- Jugovzhodni Slovenijio sta nepovratna sredstva pridobili dve 
občini. Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za 
izgradnjo vodovoda Mraševo, obnovo vodovoda Žabja vas. 
Občina Šentjernej pa je pridobila sredstva za izvedbo gradbenih 
in montažnih del pri obnovi vodovoda Orehovica - Gorenja Stara 
vas v skupni dolžini 1550 m. 

- Osrednjeslovenski regiji je nepovratna sredstva pridobila Občina 
Domžale za obnovo vodovoda v Potočnikovi in Sejmiški ulici v 
dolžini 780 m 

- Notranjsko kraški regiji je nepovratna sredstva pridobil3 a. 
Cerknica za novogradnjo vodovodnega sistema Ce 

Grahovo, ki v okviru II. in III. faze obsega izgradnjo vedo 
omrežja DN 100 mm na relaciji Martinjak - Vodohran u ^ ^ 
skupni dolžini 2000 m in izgradnjo vodovodnega 
mm na relaciji Vodohran Grahovo - Grahovo v skupni dc' 
m. S predmetno investicijo bo občina izboljšala pogoje vo ^ 
za naselja Martinjak, Grahovo, Žerovnica, Lipsenj, Goreli 
in Laze. 

Iz PP 2329 so bile realizirane subvencije za digf^jje 
prostorskih sestavin planskih aktov občin. V letu ^ 
ministrstvo zaključilo prvo fazo projekta digitalizacije P oSofli 
sestavin planskih aktov občin. Tako je bil občinam s P ^ 
veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov V d'9Ikih sestal omogočen prehod na vzpostavitev digitalnih prostorski 
planskih aktov na enotnih geodetskih podlagah v digi'a. z0va# 
postopno vsebinsko poenotenje ter enotno grafično Pn rjprav' 
planskih aktov v skladu s sprejetim Pravilnikom °vdigita1"' 
prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov ^efgjjo 
obliki (Ur.l.RS, št.20/02); Ministrstvu za okolje in prostor 
pa je s prenosom prostorskih sestavin planskih aktov ^ili 
obliko omogočena postopna vzpostavitev arhiva 
prostorskih sestavin planskih aktov občin v digi'a g^rsK®1 

posodobitev postopkov nadzora oziroma potrditve P' Ogočen° 
aktov v postopkih njihovih sprememb in dopolnitev ter o-n0 z& 
izvajanje prostorskih analiz za različne namene, v ^ 
namen priprave poročila o stanju na področju urejanj3 

pris"'"3 

PP 9707 LIFE III- Narava je bila glede na svoje progra01® vzh0dnl 

v teh regijah: v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski in 0KvifU 

Sloveniji. Izvedena sta bila ukrepa varstva narav 
projektov Kras In Kosec. 

V projektu Kras je bila financirana oprema in'orrnaci's^sop'sa 

v vasi Rakitovec, izdaja informacijskega materiala, ^kCijsl<e9a 

izvedba delavnic; v projektu Kosec pa priprava najita 
programa za ohranjanje narave in priprava upravljals 
in izvedba delavnic. .„ 

ses[> 

PP 2329 Subvencije za digitalizacijo prostorski^^jčni11 

planskih aktov občin so bile v letu 2003 izvedene P° 
regijah kot je razvidno iz tabele: 

Tabela 41: Obseg dodeljenih subvencij za digitalizacijo prostorskih sestavin planskih 
občin v letu 2003 

STATISTIČNA REGIJA 
SUBVENCIJE V LETU 2003 

(V SIT) 

l Pomurska 6.602.034 
2 Podravska 18.574.918 
3 Koroška 6.399.940 
4 Savinjska 10.963.828 
5 Zasavska 581.521 
6 Spodnjeposavska 4.193.315 
7 Jugovzhodna 11.046.912 

8 Osrcdnjeslovenska 21.136.654 
9 Gorenjska 8.678.743 

10 Notranjsko-kraška 1.260.000 
11 Goriška 6.148.717 
12 Obalno-kraška 3.538.464 

Vir: Ministrstvo 7,;i okolje, prostor m energijo 
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^inistrstVB 
Prvo fa2o 

za oko|ie prostor in energijo je v letu 2003 zaključilo 
aktov ob* pro'el<,a digitalizacije prostorskih sestavin planskih Cln- Namen projekta je bil naslednji: 

plan"?01 'e s prenosom veljavnih prostorskih sestavin 
v2p aktov v digitalno obliko omogočen prehod na 
ia 

avi'ev digitalnih prostorskih sestavin planskih aktov 
vSeb Geodetskih podlagah v digitalni obliki in postopno 
Plansk h P°eno,enie ,er enotno grafično prikazovanje 
p* aktov v skladu s sprejetim Pravilnikom o pripravi 
điniKih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov v 

• Mfi'0bliki <Ur-'-RS. št20/02); 
prost 

u 2a okolje in prostor in energijo je s prenosom 
om0. sestavin planskih aktov v digitalno obliko 
Prosto I6"3 P°s,0Pna vzpostavitev arhiva veljavnih 
Posodoh ses,av'n Planskih aktov občin v digitalni obliki, 
akt0v Postopkov nadzora oziroma potrditve prostorskih 
0rn°goč '30S,0P'<^1 njihovih sprememb in dopolnitev ter 
vldj^no000 izvaianie prostorskih analiz za različne namene, 
ureian- Za narr|en priprave poročila o stanju na področju |dnJa Prostora. 
1?" Priprava 

> 2003 

Os* 

Pp 
regionalnih zasnov prostorskega razvoja 

.r°storsk^a SS '8 nada,jevalo delo na pripravi regionalnih zasnov 
'venijo va,Iazv°ia za Koroško regijo, Savinjsko regijo in JV 

Pros,orskeaa
VS0tl ,retl re9'iatl ie bila izdelana vizija in scenariji 

[>r°storskpr,o razv°ia v variantah in predlogi regionalnih zasnov Mjnit.«. a** razvnip 7 s- .a, ;  razvoja z usmeritvami in ukrepi za njihovo izvajanje 
ćelavo r

r°Storie t3i,a s strani občin teh treh regij dana pobuda 
SO(lo9ovorini

e^I|0na.'ne zasnove prostorskega razvoja. Podpisani Se9ajo nas ed občinami in ministrstvi, v katerih delovno področje 
Pr°s,°rske ko°fVan0 Pros,orske ureditve, izvedene so bile Pr'Pfave. \j n,Grence na katerih so bili obravnavani programi 
Ses,anki p0 oh-'atl S0 ^''e izvedene številne delavnice, delovni 

mah in tudi sestanki s posameznimi ministrstvi. 

, aaj£|nkovito rabo energije (AURE) 
Pravijaia 

jU'Jvenci0r)i'
50s,av'<ami ministrstva 2346 - kogeneracije, 2591- 

P°dbujanie 
an'e ul<repov v učinkovito rabo energije, 2345- 

o
r°9ram izrab3 0'>nov'|lvlh virov energije, 3444 operativni 

2a 

evanja n"a ?J_e8ne blomase In 8106 - sistemi daljinskega 

fini 

0).a')o 0bnov|iiv>, 2a naložbe v učinkovito rabo energije in 
mi?-' tni|jj0r! V'r°V ener9'ie (OVE) je Aure v letu 2003 namenila 

>l0 ']ar^ tolarjev °
V ,olariev' s Cirner je bilo spodbujenih za okoli 2,8 

2a'^es,'c'i- Posledica naložb je zmanjšanje porabe 
ton na i 7 'n s ,em zmanjšanje emisij C02 za e,°- S finančnimi spodbudami so bile podprte 

lesn° biomaso-projekt GEF. 

naslednje investicije: 
investicije v povečanje energetske učinkovitosti starejših 
stanovanjskih stavb je uveljavilo 222 gospodinjstev; 
izraba obnovljivih virov energije za gospodinjstva - vgrajenih 
je bilo 113 solarnih sistemov za pripravo tople vode, 12 
toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov in 396 
toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode; 
energetska izraba lesne biomase za gospodinjstva - vgrajenih 
je bilo 104 kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno 
biomaso, in sicer 72 na polena, 11 na peiete in 21 na sekance; 
izraba obnovljivih virov energije za podjetja in javni sektor - 
podprta sta bila dva projekta za izrabo geotermalne energije, 
vgrajenih deset toplotnih črpalk, postavljene tri avtonomne 
elektrarne in solarni sistem; 
energetska izraba lesne biomase za podjetja in javni sektor - 
daljinski sistem (800 kW), dva projekta izgradnje vročevoda 
za daljinsko ogrevanje, dva projekta vgradnja kurilnih naprav 
v skupni instalirani moči 12 MW ter vgradnjo 12 manjših kurilnih 
naprav v skupni moči 4,3 MW. 

V okviru projekta GEF "Odstranjevanje ovir za povečano izrabo 
lesne biomase kot energetskega vira" so bile sofinancirane izvedbe 
23 študij izvedljivosti za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) v višini 40 milijonov tolarjev ter izvedli šolanje 
ključnih oseb pri pripravi projektov DOLB. 

Agencija vsako leta namenja finančne spodbude še za energetske 
preglede podjetij in ustanov. Leta 2003 je bilo opravljenih 19 
pregledov. Na podlagi ugotovitve energetskega pregleda je možno 
z izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, katerih strošek se 
povrne v obdobju 3 let, prihraniti znatne količine energije in znižanje 
emisij C02. 

Na javnem razpisu za sofinanciranje informativnih, ozaveščevalnih 
in promocijskih dejavnosti URE in OVE je bilo podprtih 17 projektov. 
Dve tretjini projektov je s področja URE, večina projektov pa se je 
realizirala v obliki konferenc, posvetovanj, delavnic. 

Energetsko svetovanje in informiranje, ki je za občane brezplačno, 
se izvaja z 48-51 usposobljenimi svetovalci v mreži 33 svetovalnih 
pisarn po vsej Sloveniji. Svetovalci so do konca oktobra opravili 
3525 pisnih nasvetov občanom in do konca leta lahko presežejo 
število 4000, kar pomeni 20% več kot letu 2002 in 40% več kot 
leta 2001. 

V letu 2003 je bil v okviru projekta GEF "Odstranjevanje ovir za 
povečano izrabo lesne biomase kot energetskega vira" pripravljen 
model financiranja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB). Podprta sta bila dva projekta, in sicer DOLB 
Kočevje (instalirana toplotna moč 4,5 MW) ter Vransko (instalirana 
toplotna moč 3,2 MW 

?9. °ku 
°ber2004 
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MINISTRSTVO ZA PROMET (MP) 

Ministrstvo za promet je v primerjavi z letom 2002 precej povečalo 
obseg posrednih regionalnih spodbud in sicer kar za 48%. Največ 

projektov je bilo financiranih v Savinjski ter Goriški s,a,'s,7!!Savslli 

najmanj investicij je Ministrstvo za promet izvedlo v 
statistični regiji. 

Tabela 42: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo z a 
 promet  

LETO 2002 LETO 2003 
v SIT v % v SIT v % 

I POMURSKA I 626.565.766 16,2 854.656.112 5,8 
2 PODRAVSKA 494.603.344 4,9 1.172.644.049 7,9 
3 KOROŠKA 818.984.946 8,2 760.195.804 5.1 
4 SAVINJSKA 1.694.688.954 16,9 2.684.292.128 18.1 
5 ZASAVSKA 441.713.958 4,4 392.078.629 2,6 

te 6 SPODNJEPOSAVSKA 392.148.429 3,9 1.136.449.205 7,7 
7 .IV SLOVENIJA 1.125.940.602 11,2 1.228.170.230 8,2 
8 OSREDNJIiSLO VENSKA 909.687.562 9,1 1.659.210.710 
9 GORENJSKA 1.121.236.243 U.2 1.969.210.618 13J 

IO NOTRANJSKO-KRAŠKA 150.140.171 1,5 402.568.492 22 
11 GORIŠKA 591.158.363 5,9 2.080.937.082 14_j0 
12 OHA1.NO-KRAŠKA 267.304.795 2,7 479.485.359 XI 

neopredeljeno 378.663.496 3,8 0 0,0 
   

SKUPAJ 10.013.136 629 100,0 14819.898419 100.0 
0,0 

Kenija A 2.955.031.497 29,5 3.555.827 996 24£ 
Rezija II 3.789.754 673 37,8 5.075.226.654 34-A 
Regija C 1.712.694.606 17,1 4.050.147.700 2!jZ 
Rezija l> 1 176.992.357 11,8 2.138.696.068 14,4 
OSTALO - NEOPREDELJENO 378.663.496 3,8 0 oo 

_ 
Regija A in B 6.744.786.170 67,4 8.631.054.650 58,-! 
Reci ja C in D 2.889.686.963 28,9 6.188.843.769 
neopredeljeno 378.663.496 3,8 0 ""jZoj 

Vir podatkov: Ministrstvo za promet 

V obdobju 2000-2003 je Direkcija RS za ceste (nadalje: DRSC), 
organ v sestavi Ministrstva za promet, investicijam in 
investicijskemu vzdrževanju državnih cest, ki so v njenem 
upravljanju, namenila nad 50.188 milijonov za naslednje ukrepe: 

Investicijsko vzdrževanje državnih cest 
Periodično vzdrževanje državnih cest 
Ureditve cest skozi naselja 
Pripravljalna dela za investicije 
Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 
Novogradnje premostitvenih objektov 
Obnove cest 
Križišča 
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 
Sanacija brežin, plazov, obcestja 
Sanacije premostitvenih objektov 
Sanacije propustov 
Sanacije opornih in podpornih konstrukcij 
Soča - sredstva odškodnine 

- Gradnja državnih cest 
Novogradnje cest, križišč, objektov 
Rekonstrukcije cest, križišč, objektov 
Obvoznice 
Kolesarske poti 
Varstvo okolja zaradi prometa 

siav 

kar je zajeto s tremi pretežno investicijskimi P° jste9a 

(1350,1351 In 8890), katerih realizacija je veliko 
razreda. ,|h 

račufl * g 
Razlike v zneskih projektov in postavk gredo na vari3n. 
delov projektov, ki niso čisto investicijskega značaja, P ^ jpo 
študije osi ceste, materialni stroški posameznega P 

,nj3 ce 
Pri izgradnji cest moramo upoštevati dejstvo, da se gr^. .p pe'^ 
ne zaključi v obdobju enega leta, večinoma med r ke proj® 
leti, lahko tudi več. Gre torej za dolgoročne investic'i 
ki se izvajajo skladno s sprejeto zakonodajo. K0

veCja'i- ^ v 
komentirati realizacijo za leto 2003, se moramo Ki5 ^ 
obsega številne projekte v različnih regijah Slov in «e 

izbranem letu že zaključujejo ali pa komaj začenši 
projekte, ki so tedaj v največjem razmahu. ^ 

, 2002) i6,adi 
V Poročilu o regionalnem razvoju 2003 (za le' ^at)i 
upoštevana realizacija po proračunskih P°stL upoš16^ 
navedenih praktičnih razlogov, pa je za leto 20 preds'a 

realizacija po projektih, kar pa kot že navedeno, ^0|, 
bistvenih sprememb, kar je razvidno iz priloženih 
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Tabela 43: Realizacija posrednih regionalnih spodbud Ministrstva za promet po projektih za 
leta 2001, 2002 ter 2003 

.Zneski projektov po regijah realizacija 2001 realizacija 2002 realizacija 2003 
1'OMlJRSKA repija 650.973.716 1.646.836.074 854.656.112 
PODRAVSKA regija 1.112.796.921 510.323.722 1.172.644.049 
K-OROSKA regija 724.571.856 765.471.773 760.195.804 
SAVINJSKA regija 2.483.775.752 1.717.403.159 2.684.292.128 
ZASAVSKA regija 521.698.614 449.362.136 392.078.629 
SPODNJEPOSAVSKA regija 302.748.909 414.223.103 1.136.449.205 
Dolenjska (jv Slovenija) 
J2gija__ 1.055.088.917 1.283.535.602 1.228.170.230 
USREDNJESLOVENSKA regija 1.372.608.282 867.304.345 1.659.210.710 
GORENJSKA regija 1.657.710.813 1.172.341.750 1.969.210.618 
l^OTRANJSKO-KRAŠKA regija 485.956.277 194.155.647 402.568.492 
GORIŠKA regija 1.919.131.359 932.329.051 2.080.937.082 
i^MALNO-KRAŠKA regija 497.739.700 279.611.328 479.485.359 

projekti 12.784.801.117 10.232.897.691 14.819.898.419 
Vir: Ministrstvo za promet 

Tabela 44: Realizacija posrednih regionalnih spodbud Ministrstva za promet po projektih 
leta 2001, 2002 ter 2003  

za 

Zneski postavk 
1351 in 8990  

'350 Investicijsko vzdrževanje 
•Sljavnih cest 

realizacija 2000 

9.102.888.719 
1.914.937.084 

13.977.915 

realizacija 2001 

9.679.602.852 
2.558.758.849 

112.630.890 

realizacija 2002 

7.683.216.386 
2.302.570.311 

27.349.938 

realizacija 2003 

10.896.994.325 
3.562.337.105 

113.677.443 
-Skupaj 
Vir 

11.031.803.718 12.350.992.592 10.013.136.635 
lr Ministrstvo za promet 

14.573.008.872 

t)0^' (13 3 °m''° naiveč investicij v Savinjski regiji (15,3 %), 
°'eniski (jUQ ^sredrije-slovenski in Gorenjski (po 11,3 %), 

'hodna Slovenija - 10,7 %) ter Podravski regiji 

(9,8 %), kar skupaj predstavlja 71,7 % vseh investicij Direkcije 
RS za ceste v sklopu Ministrstva za promet. 

h°k,°»°r!004 
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MINISTRSTVO ZA KULTURO (MK) 

Tabela 45: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 ta Ministrstvo za 
kulturo 

LETO 2002 LETO 2003 
v SIT v % v SIT v <7c 

l POMURSKA 83,427.000 2,2 78.604.763 2,5 
2 PODRAVSKA 206.103.000 5,5 295.526 464 9,6 
3 KOROŠKA 44.757.000 1,2 48.644.345 1.6 
4 SAVINJSKA 338.585 000 9,0 330.955.057 10,7 
5 ZASAVSKA 17.083.000 0,5 13.723.661 0.4 
6 SPODNJEPOSAVSKA 136.473.000 3.6 72.869.514 2,4 
7 JV SLOVENIJA 133.482.000 3,5 136.102.251 4.4 
8 OSRKDNJKSLO VENSKA 2.201.964.000 58,5 1.374.899.437 44,5 
9 GORENJSKA 156.496.000 4,2 194.127 063 6.3 

10 NOTRANJSKO-KRAŠKA 24.843.000 0.7 41.207.335 1.3 
II GORIŠKA 200 186.000 5,3 339.138.230 11.0 
12 OBALNO-KRAŠKA 209.045.000 5,6 160.784.765 5,2 

neopredeljeno 9.656.000 0.3 0 0.0 
0.0 

SKUPAJ 3.762.100.000 100,0 3 086.582.885 100.0 
0,0 0.0 

Rezija A 443 086.000 11.8 460.724 402 14.9 
ReRi ja H 541.667.000 14,4 556.908.988 18.0 
Regija C 356.682.000 9,5 533.265.293 17,3 
Rezija D 2.411.009.000 64,1 1.535.684 202 49.« 
OSTALO - NEOPREDELJENO 9.656.000 0,3 0 0.0 

~oJ> 
Regija A in H 984.753.000 26,2 1017.633.390 33.0 
Regija C in D 2.767.691.000 73,6 2.068.949.495 67.0 
neopredeljeno 9.656.000 0,3 0 __00 

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo 

Ministrstvo za kulturo (MK) je tudi v letu 2003 podpiralo zlasti 
regionalni razvoj kulture z namenskimi sredstvi, ki so se zbirala 
na podlagi zakona o kulturnem tolarju. Ta sredstva pa so spet bila 
precej nižja od zakonsko sprejetih obveznosti oziroma postavk. 
V obravnavanem letu je Ministrstvo za kulturo za posredne 
regionalne spodbude namenilo 3.086.582.885 SIT. 

Iz teh sredstev se je v tem letu med drugim sofinanciralo: 

obnovo kulturne dediščine na celotnem ozemlju Slovenije • 
PP 5672, 8594), 
dokončanje zidave knjižnice v M.Soboti in gradnjo osrednje 
koroške knjižnice na Ravnah na Koroškem - PP 2477, 
informatizacijo splošnih knjižnic 5665, 
hkrati je bila sofinancirana nujna prenova kulturnih domov in 
vadbenih prostorov po celotnem slovenskem ozemlju - PP 
6878 

Ministrstvo za kulturo pa je s sredstvi iz državnega proračuna 
zagotavljalo: 

nakup novih knjig za celotno mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji 
PP 7106, 

reiti* 
sofinanciralo investicijska vzdrževanja in nakup 
regionalnih zavodih - PP 8596, a mrež0 

delovanje Sklada RS za kulturne dejavnosti oz"c
frt 0ie^ 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti po vsem slovenske 
po enakih kriterijih PP 8596. 

9003 že n' Sredstev iz evropskih strukturnih skladov v letu 
mogoče dobiti. 

• anciraf1' 
Na podlagi navedenih dejstev je mogoče v zvezi s so'in sredstv3 

v letu 2003 reči, da je bilo sofinanciranje kulture, čelu oZernlju 

niso bila zadovoljiva, razpršeno po vsem slovensk®"1^ faZvo|^ 
je s tega vidika pomembno prispevalo k uravnotežene n05ti 
slovenskih regij. Sicer pa je v tej luči problem širših ra |aJitu'n 

tem, da so sicer sredstva MK namenjena spodbuia" »v.!., uu uv aivoi jiuujivu i VI i \ i iui i iui ijDi iu « (SU1 

dejavnosti, vendar pri javnih razpisih za PosarTieZ
0Cjen '^e 

projekte ni upoštevana regionalna ogroženost kot ^ 
kriterijev za dodelitev sredstev. Posledica tega je v „k0vos,nl 

     i , x-.- ...Ji mani *a -irafl3 
regionalno ogrožena območja, kjer je tudi mani gncii 
programov, ne morejo uvrstiti v program državnega so 
- in razlike v kulturni razvitosti ostajajo. 

poročevalec, št. 112 66 29. oktob 



SS?*"* ZA ŠOLSTVO, ZANANOST IN ŠPORT 

Tabela 46: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport      

LETO 2002 LETO 2003 
v si r v % v SIT v % 

 l POMURSKA 246.607.703 2,0 56.908.699 0,5 
2 PODRAVSKA 1.896.318.982 15,6 1 998.728.489 16,6 
1 KOROŠKA 44.861.095 0,4 111 848.817 0.9 
4 SAVINJSKA 280.707.945 2,3 334.111.108 2,8 

   5 ZASAVSKA 195.286 902 1,6 70838 851 0.6 
   
 7 

S 

SPODNJEPOSAVSKA ' 100.094.8S5 0,8 69.381.089 0,6 
JV SLOVENIJA 240.556.741 2,0 135.804 233 1.1 
OSREDNJESLOVENSKA 2.646 856.462 21,7 3.930.261.640 32,7 

-— 9 GORENJSKA 502 697.700 4,1 248.402 392 2,1 
— 10 NOTRANJSKO-KRAŠKA 46.587.830 0,4 719.608.263 6,0 

II GORlSKA 594 479.636 4,9 73.276.159 0 6 
 12 OBALNO-KRAŠKA 1.706.676.650 14,0 1.404.828.071 11,7 

neopredeljeno 3.685.931.705 30,2 2 861.902.404 23,8 
* 

— SKUPAJ 12.187.664 236 100,0 12.015.900.215 100,0 
— 
■  Regija A 2.438.308.472 20,0 2 195.857.128 18,3 
  Rezija It 612.713.611 5,0 1.301.372.421 10.8 
   Rej-ija C 1.097.177.336 9,0 321.678.551 2,7 

Regija D 4.353.533.112 35,7 5.335.089.711 44 4 
OSTALO - NEOPREDELJENO 3.685.931 705 30,2 2.861.902.404 23,8 

  

Regija C in D 
3.051.022.083 
5.450 710 448 

25.0 
44,7 

3.497.229.550 
5.656.768.262 

29,1 
47.1 

neopredeljeno 3.685.931.705 30,2 2.861.902.404 23,8 

Vir podatkov: Ministrstvo /.a šolstvo, znanost in Spori 

S,rStVo 
^ 015.9oo 1°'S,V0' znanost in šport je v letu 2003 opredelilo 

'«Die [j|| ,215 SIT posrednih regionalnih spodbud. Regijam 
,1% posreH°C'e''eno za 47'1°/o spodbud, regijam A in B pa za 

nar>ost jn 
regionalnih spodbud Ministrstva za šolstvo, 

1'Napod 

2a°^'u znanostl MŠZŠ ne dodeljuje sredstev kot 
ter rarn)' tež^9-'0na'n' razvoi' Izjema so CRP (Ciljni raziskovalni 
na 

ra*v°ina vi 08 Uravn°težen regionalni in prostorski razvoj 
re 

n'So financ oko'ia • kler je nekaj raziskovalnih projektov, ki 
9|C)nainem . Irani P° regijah ampak so le posredna podpora lu razvoju. 

r^CRp 
w®'°naine n'

S°' ,inancirani v 2003 s strani MŠZŠ, ki obravnavajo 
°734.ncl bleme: strnu ^02-fi'i p < 

1Oo ne Politike ma "reforme" nacionalne regionalne 
VS.0§ SIT ' 6 

5 tvv?n° Per<sno?.3 ^,rok°vna podpora pogajanjem za novo 
■°00 S|T 

0 2007-2013: 
2- Na 
invQ ^ročju i 
J475

stic'iskih [)0"|Ves"c'l i0 upoštevana realizacija (plačila) vseh 
Prert '1" ^F zgS aV'<' so razc|eljene P° šolah ter postavko 
opre

S°ls,<o \,z' 
So,inanciranje investicij v osnovno šolstvo ter 

«>nKi(^stev za investicijsko vzdrževanje in 
d°| °plačiia izveciZavodov n' bi'° mogoča razdeliti po regijah, 
Pod,'*<>le in a|en9na preko inženiringov in iz poročil ni možno 

0 v skun 8 na '° ,UC^' re9'ie- Za,° so " zneski navedeni Pni višini po postavkah in namenih. 

Upoštevani so investicijski izdatki za srednje šole, visoke šole, 
zavode za usposabljanje, dijaške in študentske domove, domove 
CŠOD, strokovne zavode in centre ter znanstvene inštitute ter 
ustanove in sicer: 

Pomurska regija: sofinanciranje 8 investicij v OŠ in 1 investicije 
v predšolsko vzgojo 
Podravska regija: Srednja lesarska šola, SŠ Slovenska 
Bistrica, Srednja ekonomska šola Maribor, Gimnazija Ormož, 
Srednja Gradbena šola Maribor, Univerza v Mariboru, Visoka 
zdravstvena šola v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo Maribor, 
Pedagoška fakulteta Maribor, Višja strokovna šola za 
gostinstvo Maribor, Univerza v Mariboru,Študentski domovi 
Maribor ter sofinanciranje 18 investicij v osnovne šole in 1 
investicije v predšolsko vzgojo 
Koroška regija: Dom CŠOD Koroška-Ravne, in sofinanciranje 
2 investicij v OŠ 
Savinjska (Celjska) regija: Srednja zdravstvena šola Celje, 
ŠC Velenje in sofinanciranje 6 investicij v OŠ in 1 investicije v 
predšolsko vzgojo. 
Zasavska (revirska) regija: Investicijsko vzdrževanje ŠŠ- 
delno in sofinanciranje 1 OŠ 
Spodnjeposavska (Posavska) regija: Investicijsko 
vzdrževanje SŠ-delno in sofinanciranje investicij 4 OŠ 
Jugovzhodna Slovenija: Investicijsko vzdrževanje SŠ-delno 
in sofinanciranje investicij 8 OŠ 
Osrednjeslovenska (Ljubljanska) regija: Poklicna živilska šola 
Ljubljana, Gimnazija Kočevje, Športna dvorana pri Gimnaziji 
Šentvid-Ljubljana, Gimnazija Moste, Srednja trgovska šola 
Ljubljana, Gimnazija J.Jurčič Ivančna Gorica, Srdnja glasbena 
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in baletna šola Ljubljana, Univerza v Ljubljani-rektorat, vse 3 
akademije, Fakulteta za kemijo Ljubljana, Visoka zdravstvena 
šola Ljubljana, Fakulteta za račualništvo in informatiko 
Ljubljana, Investicijsko vzdrževanje članic Univerze v Ljubljani, 
Študentski domovi v Ljubljani, VZ Višnja Gora, ZUIM Kamnik, 
Slovenski šolski muzej, Kemijski inštitut Ljubljana, Inštitut za 
kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Inštitut J.Štefan 
LjubljanaZRC-SAZU Ljubljana, Univerzitetna knjižnica 
Ljubljana, investicijsko vzdrževanje dijaških in študentskih 
domov v Ljubljani in sofinanciranje investicij 8 OŠ ter 2 investicij 
v predšolsko vzgojo. 
Gorenjska regija: Srednja ekonomska šola Kranj, Srednja 
biotehniška šola Kranj, DOM CŠOD v Planici, investicijsko 
vzdrževanje dijaških in študentskih domov v Gorenjski regiji 
in sofinanciranje investicij 7 OŠ ter 3 investicij v predšolsko 
vzgojo. 

- . Notranjsko-kraška regija: Investicijsko vzdrževanje SŠ in DD- 
delno, Dom CŠOD Rakov Škocjan in sofinanciranje investicij 
2 OŠ ter 1 investicije v predšolsko vzgojo. 
Goriška (Severnoprimorska) regija: Gimnazija Idrija, 
investicijsko vzdrževanje SŠ-delno in sofinanciranje investicij 
4 OŠ ter 1 investicije v predšolsko vzgojo. 
Obalno-kraška regija: športna dvorana pri Srednji šoli Sežana, 
Investicijsko vzdrževanje SŠ-delno, Visokošolsko središče 
Koper, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož, DOM 
CŠOD-Burja z bazenom v Seči, Morsko biološko središče 
Piran, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza 
na Primorskem in sofinanciranje investicij v 3 OŠ. 

Upoštevati pa je potrebno, da se je sofinanciranje investicij v 
osnovnem šolstvu in predšolski vzgoji v letu 2003 izvajalo še iz 
postavke 2475 pri MF. V letu 2003 je bilo sofinanciranih 71 investicij 
v osnovne šole v višini 2:824.041.000 SIT in 10 investicij v vrtce 
v višini 217.630.000 SIT sofinancerskih sredstev Cilj sofinanciranja 
je podpora občinam pri zagotavljanju enoizmenskega pouka v 

, ctand3"* 
devetletnem programu ter izboljševanju prostorskega 5 „ ;a 
v osnovnih šolah in vrtcih. S 1. januarjem 2004 je Pos gjjo 
sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo in predšolsko ^ 
prenesena na Ministrstvo za šolstvo, znanost in SP 
postavki: 4377 in 4378). 

. davens""" 
3. Sport - Gre za posredni regionalni izdatek vsem »' vSe| 
regijam in je namenjen programom športa, ki potekajo r 
Sloveniji. 

nsa#"'6 4 Izobraževanje odraslih - za izobraževanje in uspo g|T. 
nezaposlenih (PP 5780) v letu 2003 namenjenih 222.356- 

h ki 9a 

V skladu s Programom izobraževanja brezposelnih °se
)nanci(ali 

sprejela Vlada RS, je bilo v letu 2003 19-im izvajalcem so1 |,j|o 
26 oddelkov s približno 650 udeleženci. Zagotoviljen,^aja(ije 
usposabljanje za organizatorje in učitelje, ki so vključeniv 

tega programa. 
oslovi6 

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaP^.^e 
je bila prek javnih del zagotovljena učna pomoč za |0 ji 
brezposelne osebe. Učno pomoč je v letu 2003 ^ ^i. 
organizacij in 87 brezposelnih oseb - mentorjev užne vanjev 

Obiskovalo jo je 2085 udeležencev, vključenih v izobra 
okviru Proarama 5000 

■ i0 bil" ^ 
V okviru programa Projektno učenje za mlajše odra jnah. 
mlajšim odraslim omogočeno izobraževanje v 8 skup 

odra5 

V letu 2003 so bili iz sredstev dejavnosti izobraževanji ^ w so 
(PP 7229) sofinancirani programi splošnega izobražen' nCj in 
bili realizirani v 964 skupinah z 11.616 ude 
infrastrukturne dejavnosti na področju izobraževanja 

ekt ph 

V sodelovanju z MDDSZ je bil sofinanciran tudi pr°t 
2000 - Savinjska dolina. 
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fcSKs; ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

Tabela 47: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

I.ETO 2002 LETO 2003 
v SIT v % v SIT v % 

POMURSKA 259 601 804 15.9 795 019.866 21.4 
PODRAVSKA 
KOROŠKA 

303.612.109 
53.924.454 

18,6 521.717.026 
3,3 118.519.426 

14.1 
3.2, 

14,7 
0.6 
5,5 
7,4 

SAVINJSKA 194.806 051 11.9 544.722.047 
ZASAVSKA 2.234 918 21.421.806 
SI»OI)NJEI'OSAVSKA 46.099.323 2,8 204.109.091 
■IV SLOVENIJA 240.811.697 14,8 274.259.922 
OSREDNJESLO VENSKA 62.806.374 3,9 361.291.861 9,7 

4.6 
6.7 
6.6 
2,2 
3.4 

gorenjska 83.285.404 5,1 169.964.612 
10 NOTRANJSKO-KRASKA 112.782.861 6,9 246.737.586 

fiOltlSKA 59.542.835 3,7 244.243.944 
ORALNO-KKAŠKA 
neopredeljeno 

28.703.213 
182.259.407 

1,8 82.744.709 
11.2 124.302.689 

SKUPAJ I 630 170.450 100,0 3.709 054.585 100.0 

611.548.154 
0.0 

37,5 1.542.267.788 41.6 

Wi'K»i;l C 
Regija D 

602.325.063 
142.828.239 
91.509.587 

OSTALO - NEOPREDELJENO 182.259 407 

1.184.238.981 
8,8 414.208.556 
5,6 444.036.570 

11,2 124.302.689 

31,9 
11.2 
12,0 
3.4 

Regija A ili B 1.213.873.2.17 74,4 2.726.506.770 73,5 
Regija C in D 234.337.826 14,4 858.245.126 23,1 
neopredeljeni! 182.259.407 11,2 124.302.689 3,4 

Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Okviru |y|jp* 
V°C'e''eno ^'S'r®,va za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo 

frinierjavj 09 ®54 585 SIT posrednih regionalnih spodbud. 
P Ve^al za ver* Lt0m 2002 se 'e obse9 posrednih regionalnih 
d^

Urski statici -0' dva"krat. Največ projektov je bilo podprtih v 
e|ienih Za 7„lcn' re9'j'- V manj razvitih regijah A in B je bilo 

s 'J.5% spodbud M KG P. 
oror1 

na 
e«stva 
p°dlagj re9'onalnih spodbud MKGP so bila dodeljena 

pp °ntalnih javnih razpisov za naslednje namene. 

, SSl*"'«rUWu, 

PonkrT1e,iiska a'n kme,iis,va obsega ukrepe investicijskih podpor Por. sPodarstva in druge oblike kmetijskih strukturnih 

hiranje kmetijstva In žlvllstva 

Pp 5S38 f 
klr,et,iskeC Pr^z^od°^ram0m za prestrukturiranje In prenovo 

g0s
n^°vitostj inap"alske P°moči, ki bo prispeval k izboljšanju 

^dr'0(lars,ev v ^.dprav'ianiu nekonkurenčnosti kmetijskih 
Pove

U'ni^va, kjer en'i'' bkrati pa gre za prestrukturiranje z°v3nja Za ' 'zP°stavlja prioriteta poslovno - proizvodnega 
Pp jg 0 ran'>ev tržišča na domačem in tujem trgu. 

^oaramt 
QlaVf)j Podpor za prestrukturiranje žlvllstva 

J® Pređ8lovairha '6 ,man4na pomoč pri prestrukturiranju 
ki 0rn

Pn6rr| evron
n' Podjetij in njihovem prilagajanju razmeram 

°®°žaio nn 6111 ,r9U' UkreP zajema podpore investicijam, 1 agajanje živilsko predelovalnih obratov 
*9. 

^obe, 

normativnim zahtevam EU ter izboljšanje njihove konkurenčnosti 
na domačem in tujih trgih preko vpeljevanja sodobne tehnološke 
opreme in prenove proizvodnih objektov. 

PP 2556 Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in 
Interesnemu povezovanju: 

Proračunska postavka je namenjena za podporo strokovnim 
prireditvam ter stanovskemu in interesnemu združevanju, ki jo 
lahko prejmejo le pravne osebe. 

PP 2470 Razvoj podeželja 

Ključne naloge so zagotovitev ukrepov za ekonomsko 
diverzifikacijo podeželja s podporami za doseganje alternativnih 
virov dohodka, dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter 
inovativnih razvojnih projektov podeželja, kakor tudi v razvoj 
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva in obnovo vasi. 

PP 2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 

Ukrep obsega izdelavo razvojnih projektov za večja ali manjša 
podeželska območja, odvisno od izraženih razvojnih iniciativ 
lokalnega prebivalstva. Namen je usposabljanje lokalnega 
prebivalstva kot kreatorja lastnega razvoja. 

PP 1845 Ukrepi prostorskega urejanja • obnova vasi 

Namen ukrepa je obnova vasi v smislu urbanističnega urejanja 
vaških središč, obnavljanje in urejanje zgradb (stavbe skupnega 
pomena, obnova stanovanjskih hiš - gospodarskih objektov) ter 
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prostorska preureditev vasi in optimizacija lokacij kmetij. Podpirajo 
se obnove oz. gradnje večnamenskih objektov v vaseh, ureditve 
vaških središč v skladu z razvojnim projektom CRPOV. 

PP 2470 Podpore ekonomski diverzlfikaciji podeželja - 
alternativni dohodkovni viri 

Namen ukrepa je ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in novih 
delovnih mest za kmete in njihove družine, razvijanje dopolnilnih 
dejavnosti zlasti, podeželskega turizma, ustanavljanje kmetijskih 
predelovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in 
organiziranje prodaje s sofinanciranjem izgradnje pomožnih 
objektov na kmetijah in turističnih kapacitet na kmetijah, izdelave 
blagovnih znamk in promocije produktov podeželja. 

PP 3804 Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem 
kmetijstva 

Gre za sofinanciranje kmetijske infrastrukture in sicer 
rekonstrukcije in novogradnje cestne infrastrukture 
(nekategorizirane ceste, lokalne ceste in javne poti) ter vodne 
oskrbe (iskanje vodnih virov, posodobitve obstoječega 
vodovodnega omrežja, novogradnje). Prioriteto pri sofinanciranju 
imajo naložbe, ki izhajajo iz celostnih projektov razvoja podeželja, 
razvojnih programov podeželja, vinskih cest, regionalnih projektov 
vodooskrbe ter projektov agrarnih operacij. 

V sklopu te postavke se sofinancira tudi projekt Vodooskrba Bele 
krajine. Sam projekt ima regionalno zasnovo in zasleduje cilj 
zagotoviti zdravo pitno vodo v zadostnih količinah za prebivalce 
Bele krajine. 

Program SAPARD 

1347 - SAPARD - lastna udeležba, 1346 - SAPARD - tuja 
donacija 

Ukrep programa SAPARD je predpristopna finančna pomoč EU, 
katerega cilji se bistveno ne razlikujejo od ciljev slovenske 
kmetijske politike. Ukrepi so na podlagi analize razvojnih 
neskladnosti, prednosti in slabosti, ustreznega delovanja 
nacionalne politike, ter odobrenega obsega pomoči EU razdeljeni 
v dve prednostni nalogi: 

1. izboljšanje proizvodnih in tržnih struktur v kmetijstvu in 
predelovalni industriji, ki vključuje Ukrep I in Ukrep • ^ 

2. gospodarska diverzifikacija in izboljšava Pode 

infrastrukture 
asletM8 

Za ukrep I - Investicije v kmetijska gospodarstva se <- ^ 
kot cilj ustvarjanje konkurenčnosti kmetijskega se^0l- 
ohranjanje poseljenosti podeželja ter izvajanje pravnega' ^ 
Poleg tega pa cilji vključujejo izboljšanje učinkovitosti km6' „je 
izboljšanje tržne usmerjenosti kmetij, zrTian's ^j# 
onesnaževanja na kmetijah. Posledično pa cilji viKI .a 
povečanje dohodka na PDM, specializacijo in moderni2 

kmetijah in izboljšanje delovnih pogojev. Tako se spre"1 J fSi<o 
novih stojišč, postavitev zavarovanih prostorov za v v0, 
proizvodnjo, proizvodnjo jagod, jagodičja, ter objektov za P ^ 
skladiščenje in dodelavo. Podpira se tudi prvi nakup Pe j^i 
živali, nakup kmetijske mehanizacije na območju yse 
pridelovalnimi pogoji. Na področju dopolnilne dejav^a. 
zasledujejo cilji povečanja kapacitet proizvodnje s podroci 
mesa, vrtnin jagod in jagodičja. ^ 

Za ukrep II - Naložbe v predelavi in trženje kmetijskih in ^ 
proizvodov se zasleduje: prilagoditev k evropskim, ve 

standardom, standardom kakovosti živil, okoljskim s,a 0|0gii< 
izboljšanje skladiščnih zmogljivosti, uporaba novih 
inovativnosti in nadzor nad kvaliteto proizvodov 

■ e zasied^e: 

Za ukrep lil - Gospodarska diverzifikacija na kmetiji Sl etijah'n 

število novih ležišč in sedežev, za potrebe turizma na ii 
rekreacije, število delovnih in razstavno prodajnih Pr 

tradicionalno 
(j 

Za ukrep IV - Razvoj in izboljšanje infrastrukture n®.P°0raZ^ 
Slovenija ima še vedno na večini podeželskih obmodl 
infrastrukturo, zlasti cestno in vodno oskrbo. fraSiruk,l,re 

S sofinanciranjem razvoja in izboljšanja podeželske m 
se zasleduje izboljšanje socialnega in gospodarskeg ,jepos^ 
podeželja, kar predstavlja predpogoj za ohranjanje p ^0p0|r#' 
ohranjanje in razvoj osnovne kmetijske dejavnosti{e' ^li 

in dodatnih dejavnosti na podeželju. Sredstva so n 
sofinanciranje obnove in novogradeni vodooskrbnit1 

tematskih poti. 

poročevalec, št. 112 70 29. °kt0' 
2$ 



MlNlSTRSTVO ZA FINANCE (MF) 

Tabela 48: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za 
finance 

LETO 2002 LETO 2003 
  v SIT v % v SIT v % 
   I POMURSKA 364.426.000 9,6 657.779.000 16.3 
  2 PODRAVSKA 857.363.000 22,7 839.024.000 20,8 

_ 3 KOROŠKA 50.567.000 1,3 191.940.000 4,8 
- 4 SAVINJSKA 548.546.000 14,5 242.299 000 6.0 

■i ZASAVSKA 22.076.000 0,6 84.785.000 2,1 
— 6 SPODNJEPOSAVSKA 244.375.000 6,5 85.349.000 2,1 
- 7 JV SLOVENIJA 470.290 000 12,4 764.091.000 18,9 
- 8 OSREDNJESLOVENSKA -529.393.000 14,0 486.572.000 12,1 
  9 C.ORENJSKA 257 222.000 6,8 303.822.000 7,5 
- 10 NOTRANJSKO-KRAŠKA 19.200.000 0,5 48.355.000 1,2 
— 11 GORIŠKA 179.274.000 4,7 78.727.000 2,0 
  12 OBALNO-KRAŠKA 237.148.000 6,3 252.993.000 6,3 
- neopredeljeno 0 0,0 0 0.0 

- SKUPAJ 3779.880 000 100,0 4.035.736.000 100,0 

 __ ReRija A 1.488.240.000 39,4 1.666.937.000 41,3 
  Kenija 11 1.088.603.000 28,8 1.246.685.000 30,9 
  Regija C 436.496.000 11,5 382.549.000 9,5 

Reflija I) 766.541 000 20,3 739.565 000 18,3 
   OSTAI.O - NEOPREDELJENO 0 • 0,0 0 0,0 
-  0,0 

Reeiia A in B 2.576.843.000 68,2 2.913.622.000 72.2 
- ___ Regija C in D 1.203.037.000 31,8 1.122.114 000, 27,8 

neopredeljeno 0 0,0 0 0.0 

Vir podatkov: Ministrstvo /a finance 

i Polni|na sr 
pP'ačanaSD

reds,va obćinam - sredstva za investicije so bila 
s°

datkj vk||U-°računske postavke pri Ministrstvu za finance 2475. 
/6tls'va, ki s

U|e'° nakazila sredstev občinam za investicije in 
p
a<lr,iim ocjS|g 1~'la nakazana posameznim občinam skladno z 

® ra*deiii l m 26' ćlena zakona o financiranju občin na 
Oi^'^Osti j n 3 Urada Vlade RS za narodnosti za financiranje 

adžarske no" Za '2vaianie ustavnih pravic italijanske oziroma narodne skupnosti 

V letu 2003 je bilo za zgoraj navedene namene financiranih za 
4.035.736.000 SIT projektov. Največ dopolnilnih sredstev so 
prejele občine Pomurske in Podravske statistične regije ter 
statistične regije Jugovzhodna Slovenija. 
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE (MZ) 

Tabela 49: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Ministrstvo za 
  zdravje    

LETO 2002 LETO 2003  - 
v SIT v % v SIT v •k __ 

I POMURSKA 188714.608 5,2 12.700.000 2Ji 
2 PODRAVSKA 1.058 973.518 29,2 2.350.000 3,9 
3 KOROŠKA 14 693.000 0,4 400.000 0,7 

' 4 SAVINJSKA 4 775.608 0,1 4.150.000 
5 ZASAVSKA 5.431.216 0.1 1.250.000 2,1 
6 SPODNJEPOSAVSKA 2 715 608 0,1 500 000 0.8 
7 .IV SLOVENIJA 513 900 216 14,2 500.000 0,8 
8 OSREDNJESLOVENSKA 1.547.838.545 42,7 30 050.000 50i 
9 GORENJSKA 90719.167 2,5 4 350.000  Tj, 

10 NOTRANJSKO KRAŠKA 2 000 000 0,1 500.000 0,8 
11 GORIŠKA 197 732.457 5.5 2.500.000   32 
12 OBALNO-KRAŠKA 0 0.0 750.000 Ji 

neopredeljeno 0 0,0 0 <u> 

SKUPAJ 3.627 493.943 100,0 60 000.000 _jooo 

Regija A 1.255 834 950 34.6 16 800.000 
Regija B 535 368.824 14,8 5.550.000 
Regij' C 288 451 624 8,0 6 850 000 jui 
Kenija l) 1.547 838 545 42,7 30 800 000  5ji 
OSTALO ■ NEOPREDELJENO 0 0,0 0 oo 

0,0 
Regija A in 11 1 791 203 774 49,4 22.350000 ijj. 
Regija C lil I) 1.836 290.169 50,6 37.650.000 b2j 
neopredeljeno 0 0,0 0 

Vir podatkov: Ministrstvo za zdravje 

MZ je v letu 2003 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in projektov varovanja in krepitve zdravja (PP 
7083) za leto 2003 in 2004 dodelilo ponudnikom programov in 
projektov 120 mio SIT - za vsako leto po 60 mio SIT. 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov varovanja 
in krepitve zdravja je namenjen uresničevanju sektorskih politik 
ministrstva za zdravje na področju javnega zdravja, skladno s 
strateškim dokumentom " Nacionalnim programom 
zdravstvenega varstva Zdravje za vse do leta 2004". 

V merilih za izbor sta bili vključeni dve merili, ki s!a ra^ 
dati prednost kvalitetnim projektom in programom iz 
regij, in sicer: . 

vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju in t jperi10 

razvitost področja/ regije, kjer se projekt izvaja- regi| 
bil upoštevan indeks človekovega razvoja na ni 
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MlNlSTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO (MID) 

labela 50: Koncentracija posrednih regionalnih spodbud za leti 2002 ter 2003 za'Ministrstvo za 

LETO 2002 LETO 2003 
_ v SIT v % v SIT v % 
 1 POMURSKA 8.830.239 5.6 5.147.510 6.1 
 2 PODRAVSKA 30 064.169 19,2 19.774.201 23,4 
  3 KOROŠKA 7.781.008 5,0 9.843.408 11.7 
   4 SAVINJSKA 24.176.862 15,4 0 0.0 
   ZASAVSKA 8.936.946 5,7 0 0,0 
-  6 SPODNJEPOSAVSKA 651.173 0,4 7.847.534 9,3 
  7 •IV SLOVENIJA 10.36S.0I9 6,6 3.938.280 4,7 
  8 OSREDNJESLOVENSKA 22.738.642 14,5 23.296.986 27,6 
  9 GORENJSKA 9.099.517 5,8 4.598.281 5.5 
   NOTRANJSKO-KRAŠKA 0,0 0 0,0 
   GORIŠKA 18.711.908 11.9 840.000 1,0 
  12 OBALNO-KRAŠKA 15.360.675 9,8 9.069 972 10,8 

neopredeljeno 0 0,0 0 0,0 
   

SKUPAJ 156.716.158 100,0 84.356.172 100.0 

    Rezija A 48.482.527 30,9 32.769 245 38.8 
   Rezija U 42.322.889 27,0 13.781.688 16,3 
—   Keciia C 27.811.425 17,7 5.438.281 6.4 
-  Rezija 1) 38.099.317 24,3 32.366958 38,4 
—.  OSTALO - NEOPREDELJENO 0 0,0 0 0,0 
—  
■  Kegija A in B 90.805.416 57,9 46.550.933 55,2 

Regi ja C in D 65.910.742 42,1 37.805.239 44,8 
neopredeljeno 0 0,0 0 0,0 

Vir podatkov: Minislrstvo /.a informacijsko družbo 

HtlSt 
^•356.172 g^-p'n,ornnacijsko družbo je v letu 2003 dodelilo za 
^r°iektov v a IT ®podbud. Proporcionalno je bilo podprtih največ s,atistir„ Vft|nB "'Stičn: 

^in 

1 regiji. 
stv° za i 

regijah (55,2%), od tega za 23,4% v Podravski 

'2Veđl° naVOH
lnf0rmaciisk0 družbo je v okviru PP 1482 In 1488 as|ednje javne ra2plse 

za $ofinan 
°k°|jih (AQwran'e razvoja omrežij in vsebin v univerzitetnih 
'2bor kU|« 

. Centrov (MMcPr°'ektOV 23 vzPos,av',ev mreže multimedijskih 

. Po,rebe 'n,ormacijske in komunikacijske opreme za 
s°'inancira0Snifl kni'*nic (©Knjižnice). 
Pr°9ramS|, n'8 proiek,ov razvoja, lokalizacije in razširjanja e °Prerne temelječe na odprti kodi (OK). 

de0
P's *a e§0, 

r^j^bru ,ako ® le bil v letu 2003 izveden šele v mesecu 
Pr0'

S,rs,va ra?i, f bo rea,izaciia 'ega sicer rednega projekta 
ra2rrfUnskitl do "t03 V poročilu za 10,0 2004. Zato prihaja pri 
k0r 

eria v rea,|s avkah v primerjavi z letom 2002 do slabšega 
»„JNl skiadpC''ab Prora^unske postavke smo v letu 2003 

Št, 

rrTlacijskj družbi S s's,em'zacii° "a|og v Strategiji RS v 

SikN tl<S)°in
đR,,0Pnih ,0Čk 

reQj a,0ria razvito r.°S' elek,r°"skih povezav 
al^ Su

S,i in'orrnacijske družbe, ki 

(e-šol, MMC-jev, e-knjižnic, tudi 
šol sta standardna 
ju merimo tudi po 

Razpisni kriteriji, ki opredeljujejo izbore projektov po regionalnem 
ključu: 

prednostna območja dodeljevanja spodbud, pomembnih za 
skladni regionalni razvoj; kriterij predstavlja utež ki sledi delitvi 
statističnih regij na A,B,C,D regije; 
gostota javno dostopnih točk v regiji; kriterij predstavlja utež 
glede na število javno dostopnih točk na tisoč prebivalcev; 
stopnja vpetosti v regionalni kulturni prostor; kriterij presoja 
kvaliteto partnerstva na regionalni ravni. 

MID meri tudi stanje po regijah na področju uporabe interneta. 
Podatki kažejo bistvene razlike, ki se. ujemajo z indikatorji razvitosti 
na drugih področjih in sovpadajo z razkorakom med pretežno 
urbanimi in pretežno ruralnimi regijami. 

Tudi zaradi teh rezultatov so tekoči projekti vzpostavljanja javno 
dostopnih točk do interneta z ustreznimi spremnimi dejavnostmi 
(informacijski mediatorji za pomoč pri uporabi storitev 
informacijske družbe in osnovno ter vseživljenjsko izobraževanje) 
toliko bolj utemeljeni in na mestu. 

V letu 2003 je ministrstvo v okviru priprav na črpanje sredstev iz 
naslova evropske strukturne politike pripravilo ukrep (1.4. javna 
infrastruktura, sklad ERDF) vzpostavljanja širokopasovnih 
povezav za javne zavode, s katerim naj bi bistveno izboljšali 
kazalce hitrosti internetnih povezav zlasti v izobraževalnih okoljih 
in v področjih, ki najbolj zaostajajo. Obenem je bil v okviru programa 
predpristopne pomoči Phare ESC pripravljen projekt za izboljšanje 

°kt°b*r2004 
73 poročevalec, št. 112 



računalniške pismenosti zlasti tistih ciljnih populacij, ki so najbolj 
oddaljene od trga dela, v ukrepih, ki se bodo sofinancirali iz 
strukturnega sklada ESF pa vrsto komplementarnih ukrepov za 
posodabljanje rednega izobraževanja, razvoj vseživljenjskega 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja. S tem se bodo kazalci 
uporabe interneta bistveno izboljšali. Navedeni programi bi lahko 
bili razpisani že v letu 2003 in za programe Phare bi lahko za leto 
2003 že beležili realizacijo. Zamude pri realizacijah strukturnih 
medresorsko začrtanih ukrepov lahko štejemo kot resno težavo. 
To velja tudi za medresorski projekt razvoja stimulativnega okolja 
za podjetništvo VEM (vse na enem mestu), katerega pomemben 
del naj bi se že v letu 2003 financiral iz programa Phare ESC a je 
tudi ta projekt pomaknjen v realizacijo v leto 2004. Na tem mestu 
je pomembna tudi opomba vezana na sofinanciranje prpgramov 
podjetniškega centra za malo gospodarstvo PCMG kar poročilo 
o regionalnem razvoju obravnava ločeno. MID v finančnih tabelah 
ni upoštevalo deležev, ki jih letno sofinancira v programu PCMG 
za področje informacijske družbe saj so deleži po regionalnem 
ključu prikazani v poročilu PCMG. 

Ministrstvo za informacijsko družbo je v večji meri opre „ 
kot ministrstvo, ki deluje horizontalno in transverzalno i" I ^ 
odvisno od ravni vlade kot celote in uigranosti se „ 
programov z regionalnimi razvojnimi usmeritvami. Kot po j, 
dosežek velja izpostaviti dejstvo, daje MIDuspelo (p°le9 ^naSK)va 
regulatornih obligacij pri prevzemu pravnega reda EU iz ^ 
acquis communautaire) tako na področju socialne in ^ ju 
kot na področju izobraževanja, raziskovanja, j ^ 
infrastrukture v letu 2003 vzpostaviti odlična in na 

obetavna medresorska partnerstva za razvoj lnf°r ejeia 
družbe. Nenazadnje, je vlada RS v letu 2003 j« 
transverzalno naravnano Strategijo RS v informacijski ^ 
nato pripravila še dodaten dokument Integrirane '69 ^ 
strategije za informacijsko družbo s SWOT analizo vse1n 
regionalnih razvojnih programov in ustreznimi P 
regionalnim razvojnim agensom. 
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PRILOGA 1 

ZNAČILNOSTI RAZVOJA PO POSAMEZNIH STATISTIČNIH REGIJAH 

Družbene i« 
re9ijah 9°sPodarske razmere v statističnih 
sPr< >lian. 

,,cDllOvd •• J     12 analiz |^j ,aosedanjih poročilih o regionalnem razvoju povzeto 
ana''2e in S vsako leto pripravlja Urad za makroekonomske Ker """ " is nai^.,er ^javlja v zbirki publikacij Delovni zvezki.6 

ie hnl6 re9'ona|nega razvoja na ravni posameznih statističnih "l|Q ^ n/\»_ ■ ... 
z:ki ji 
in raz 
pjg. ' "•-'javija v iunr 

TOsartie2nju°Ve'®' delovni zvezek zasnovan z vidika prikaza 
IP'ebivgijt ^)oc'ro^'i družbenega in gospodarskega razvoja 
2načilnosti V°' 2apos'enosl. BDP) ter njihovih regionalnih 
1,01 Posebn Sm° prikaz razvoia po statističnih regijah pripravili 
'e,u 2003 in° P09'avie poročila o izvajanju regionalne politike v 
Se Srečujejo^a dopo'nili 2 najnovejšimi razvojnimi trendi, s katerimi 
*avarovari|h 

V P°sarr|eznih regijah, kot je na primer oblikovanje 
močij narave statističnih regijah. 

^^^"ieslovenska regija 

^'°Pisa Ren,'h*ienski re9'1' ie živelo po podatkih Statističnega 
0venije in Sj Sl0venije 2003 v I. 2002 24,7 % prebivalcev 

Pr
h
et)ivalcev nC0Lna 12,6 °/o Povr®'ne' gostota naseljenosti je 193 

°bju 190? Stopnja rasti prebivalstva je bila v regiji v 
P°vPrečje 2a "20°3 11,3 %, kar precej presega slovensko 
01 v vseh rerf'3'3 pa malenkost le za Obalno-kraško regijo.Tako 

i 81,1 obdobju' '6 ,udi v ,e' s,°Pnia ras,i števila otrok do 14 let 
n Se|itven0 

ne
h
9a,lvna' zlasti izrazito od 1.1991 dalje. Naravno 

SkdpovPrečno iB prebivals,va )e '• 2002 v skladu s tem uPaj z ql 0 Za slovenske razmere in med regijami vodilno 
nrast s tujino Tkraško re9''0' Naravni prirast je bil 1,1, selitveni 

(u^alcev o. in selitveni prirast med regijami 0,2 na 1000 
si 0/0 nilad h 'Ura Prebiva,stva pa starostnih skupinah I. 2003 

areišihod 64 d° 14 let' ^*'3 0/° delovno sposobnih in 14,7 % 
rn^ia prebiv T' '8 skora' idontična povprečju Slovenije. Indeks 

i® najviš"StVa '8 P0dslovensko ravnjo, pričakovana starost 
n1
n.s'< i® na rt'S'a med slovenskimi regijami, pričakovana starost 

I j^irni in žen^k em mes,u' razlika v pričakovani starosti med 
°°2 je bj|a |(? 

am.' Pa i® najnižja. Povprečna starost v tej regiji 
Gle(j enlična slovenskemu povprečju. 

p v's°ko izo^6 re9''a absolutno vodi po najvišjem deležu višje 
rT)Urska rpn, nega Pr®bivalstva (18,8 % 1.2002, SLO 12,9 %, e9'ia 8 %) 

^nja — 
e'°Vni ive>pi,0c lzbrani socio-akonomski kazalniki po regijah. - UM AR, 

NniJ 9SV"SkU 

S,°:e"iie 2007 Slovenije, 2003 - Statistični letopis Republike 
S,ič"i u^ad R e9led po statističnih regijah. - 

Minjs( 
BPubhke Slovenije, Ljubljana, s. 534 - 552. 

,Ura200o in jj*0'10, P'ostor in energijo. 2004, Nelormalni podatki o 
a'ovanih območjih po občinah 

V tej regiji je povprečna površina stanovanj (73 m2) pod slovenskim 
povprečjem. Po podatkih iz I. 2002 je v Osrednjeslovenski regiji 
za slovenske razmere nadpovprečno število avtomobilov (46 na 
100 prebivalcev). 

Stopnja registrirane brezposelnosti ima od I. 1998 do 2003 
nesporen trend upadanja, v tem času se je znižala z 10,5 % na 
7,8 %, kar je ugodno v primerjavi z ostalimi regijami, z izjemo 
Goriške. V Osrednjeslovenski regiji je nadpovprečno visok delež 
visoko izobraženih med brezposelnimi (10,6 %), kar je najvišja 
vrednost med regijami, visok pa je tudi delež trajnih presežkov 
med brezposelnimi (18,6 %), ki je višji le še na Gorenjskem. V tej 
regiji je med najvišjimi tudi delež starejših od 40 let med 
brezposelnimi. Osrednjeslovenska regija je edina regija, v kateri 
obstaja presežek delovnih mest nad aktivnim prebivalstvom. 

31 % površine te regije pokrivajo kmetijske površine, kar jo uvršča 
v zgornjo polovico regij po deležu kmetijskih površin. V tej regiji je 
približno 5 % površine s statusom zavarovanih območij in okrog 
22 % površine s statusom Natura 2000 območij. Oboje je pod 
ravnjo deleža od celotne površine Slovenije. L. 2002 so v tej regiji 
investicije v varstvo okolja znašale 12.900 SIT na prebivalca, kar 
je pod slovenskim povprečjem. 

Struktura bruto dodane vrednost po dejavnostih pa pokaže, da je 
bil 1.2001 v tej regiji prispevek kmetijstva precej pod slovenskim 
povprečjem, enako velja za rudarstvo in predelovalne dejavnosti, 
med dejavnostmi nad povprečjem pa so izrazite predvsem 
trgovina in popravila motornih vozil, finančno posredništvo, 
nepremičnine, najem in poslovne storitve ter javna uprava. 

Osrednjeslovenska regija je v 1.2002 v neto čisti dobiček 
poslovanja Slovenije prispevala 45,9 %, kar je največ med regijami. 
V poslovnem letu 2001 je bil delež čiste izgube v celotnih prihodkih 
5,3 %, naslednje leto pa le še 2,2 %. Bruto dodana vrednost na 
prebivalca merjena z indeksom je konstantno najvišja v tej regiji, 
v I. 2002 je tako dosegla raven 159,8 (SLO 100, Pomurska regija 
42,1). Vodilno mesto med regijami ima ta regija tudi pri indeksu 
osnove za dohodnino na prebivalca in na zavezanca, daleč 
najvišja je tudi bruto plača na zaposlenega. Po velikosti 
gospodarskih družb se med regijami Osrednjeslovenska uvršča 
na šesto mesto, podjetja v tej regiji pa imajo v povprečju najnižje 
število zaposlenih. Donosnost sredstev, prihodkov in kapitala je 
bila identična slovenskemu povprečju. Dodana vrednost na 
zaposlenega je bila v tej regiji I. 2001 in 2002 najvišja v Sloveniji, 
enako pa drži tudi za stroške dela na zaposlenega, s tem da je bil 
delež stroškov dela v dodani vrednosti v tej regiji med najnižjimi. 
Delež dolga v virih sredstvih je v regiji malo pod povprečjem, 
delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev pa malo nad 
povprečjem. Kapitalska pokritost stalnih sredstev je malo nad 
slovenskim povprečjem, medtem ko je dolgoročna pokritost 
dolgoročnih sredstev in zalog v tej regiji med višjimi v primerjavi z 
ostalimi regijami. Izvozna usmerjenost, izražena v deležu čistih 
prihodkov od prodaje na tujem trgu v celotnem čistem prihodku 
od prodaje, je v primerjavi z ostalimi regijami v Osrednjeslovenski 
najšibkejša. Delež stalnih sredstev v sredstvih in delež proizvodne 
opreme v stalnih sredstvih sta bila v letih 2001 in 2002 pod 
slovenskim povprečjem. V nasprotju s tem pa je bila investicijska 
aktivnost, izražena v investicijskih izdatkih, po obsegu med 
najvišjimi med regijami, neto investicije v tej regiji pa so bile sploh 
najvišje. 
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Tabela 1: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 W 
 Osredn.jeslovensko statistično regijo  -r; 

NEPOSREDNE REGK )NALNESPODBUDE POSREDNE REGIO NALNE SPODBUDE „ 

MINISTRSTVO v SIT v % v SIT v % v SIT v % | v SIT ^3^ 
Ministrstvo za gospodarstvo 1 51.499 104 100.0 0 0.0 1.122.036.760 9.1 1.555 126.821 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 

0 0,0 0 0.0 3 197.919 870 25.9 2.572 974 352 __j!i 

Ministrstvo za Šolstvo, znanost in šport 0 0.0 346 128.021 87.2 2646856462 21.4 1930.26l.frl0 
Služba Vlade RS w1 strukturno 
politiko in regionalni razvoj ' 0 0,0 50.696.250 12.8 0,0 0 jo 
Ministrstvo za zdravje 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 

0 

0 

0.0 

0.0 

0 

0 

0.0 

0.0 

1.547.838.545 

14728.572 

12.5 

0.1 

30.050.000 

120599916 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 0 0,0 0 0.0 6? 806 374 0.5 161 291 861 

1.0 
—-J3J 

0 0.0 0 0.0 909.687 562 7.4 1.659.210.710 
Ministrstvo za kulturo 0 0.0 0 0.0 2 201.964.000 17.8 1.374 899.437 ——-iS 

   0 0.0 0 0.0 22.738.642 0,2 23.296.986 
0 0.0 0 0.0 529.393.000 4.3 486572.000 

Pospeševalni center za nialo 
gopodarslvo 0 0.0 0 0.0 90.351.766 0,7 17 843 H7 

al 

Skupaj regija 51.499 104 100.0 396.824.271 100.0 12.346.321.553 100.0 12.132 126 »70 

OjmuiiN: 17. ustanovitvijo SVRP. rictemhni 2002. u je dodeljevanje ncptvretlmh rejtionalnih preneslo nn SluZho Vlade RS za strukturno politiko i* Nfk«|M razvttj 
Vir pixluikov: Ministrstvo za prxpodotsivo (MG). Ministrstvo u tlelo. družino in srcinlnc Ziideve (MDDSZ), Ministrstvo u okolje, pruetor in enerjtijnfMOPti). Ministrstvo u fmunte (MF). 
Ministrstvo in kmcti|Mvo. giodaralvo in prehrano (MKGP). Ministrstvo u pmircl (MP). Ministrstvo ta Inlstvo. ziuiik«! m ipnrl (MŠZŠ). Mmtslrslvo u kullum (MK). 
Ministrstvo 2u mfomtM ijsko tlruttm (MIH). Ministrstvo za idruvje (MZ). P**peievalni center ta mulo fospoJ.ustvo (PCMG). SluZNt Vlade RS za strukturno politiko m rcgu*uUm ruzvoj (SVRP) 
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (ARR), Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSRR) 

Tabela 2: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 

STATISTIČNA RKliljA 

OS KEHNJ KSLOVKHSKA 

LETO 21X11 LETO 2002 i-frro 200.1 
N<pmrrdnr rtrlontlit* »potlhodc Htnmirtilnr rrtiontrin* Pmrt.lnt rrrimnalnt t/Hflbuilr Hrpaimlnr rveionulne <nmihn,U 

» ml« SIT 
J4 

Struktura 
(v *. SLO« IOO) 

O.ft 

Na 
prebivalca 

(v SIT) 
M 

* ari« SIT 
SI 

Struktura 
(v*. SI.O-IUO) 

l.l 

Na 
rrrMralca 

(v SIT) 
105 

» rala SIT 
12 J* 

Struktura 
<»%, 

SLO-IHO) 
21.0 

Na prebivalca 
(»srn 

25 281 
* ml« SIT 

J97 

Struktura 
1» *, 

SLO-1 Ml) 
4.2 

Na 
prvMvaka 

(» SIT) 
1)6 

• mtoSIT 
12.132 

2. Obalno-kraška regija 

V regiji živi 5,3 % prebivalcev na 5,2 % površine Slovenije, gostota 
naseljenosti je bila 101 prebivalcev na km2, kar regijo po gostoti 
primerjalno uvršča med srednje poseljene. Rast prebivalstva je 
bila v obdobju 1981-2003 najvišja med statističnimi regijami (12,8 
%), s tem da je bila rast mladih do 14 let tako kot v vseh regijah 
negativna in malo višja od slovenskega povprečja (-33,9 %, SLO 
-32,2 %). Regija povprečie najbolj izrazito presega po rasti števila 
prebivalcev starejših od 64 let (72,2 %, SLO 38,5 %). Skupni 
prirast prebivalstva I. 2002 je bil 2,4 na 1000 prebivalcev, k 
pozitivnemu prirastu je največ prispeval selitveni prirast s tujino, 
ki je v tej regiji bil daleč najvišji, naravni prirast pa je bil podobno 
kot v večini regij negativen. Po strukturi prebivalstva gre po 
podatkih za I. 2003 za regijo z najnižjim deležem mladih do 14 let, 
hkrati pa z najvišjim deležem delovno sposobnih med 15 in 64 leti. 
Indeks staranja prebivalstva je v skladu s tem v tej regiji najvišji v 
Sloveniji Pričakovano trajanje življenja moških in žensk je v tej 
regiji bilo za obdobje 1995-1999 med najvišjimi. Povprečna starost 
je bila z 41,1 leti I 2002 v Obalno-kraški regiji primerjalno najvišja. 

V regiji |e bil I. 2002 nadpovprečen delež prebivalstva z najmanj 
višjo ali visoko izobrazbo, kar velja le še za Osrednjeslovensko 
in Gorenjsko regijo. Skladno s splošnim trendom v Sloveniji se je 
delež bolj izobraženih prebivalcev v obdobju od 1.1981 do 2002 
kontinuirano zviševal 

V regiji je bila povprečna površina stanovanja (77 m') po podatkih 
iz I. 2002 primerjalno med največjimi. 

fifj 
Po številu avtomobilov na prebivalca se je ta regij3 P rn0tiiloV 

skupaj z Goriško regijo uvrstila na prvo mesto (49 a 

na 100 prebivalcev). ^ 

Stopnja registrirane brezposelnosti se je od I. 1 ^Jjo,v 

kontinuirano zniževala (z 11,0 % na 8,3 %), gre za regiji ie l.<f 
je ta kazalnik primerjalno z ostalimi ugodnejši. V te) ^ v,5|01 

slovenske razmere nadpovprečen delež brezpose nl ^ izi0(?: 
visoko izobrazbo. Tako kot v večini reg'1 
Osrednjeslovenske je tudi v Obalno-kraški re9'i'0o0 - ' 
delovnih mest glede na aktivno prebivalstvo, od I 
bil ta primanjkljaj konstanten. 

Po pokrovnosti regija odstopa predvsem z malo v^|0Vers'ie^ 
gozda in malo nižjim deležem kmetijskih površin o ^ro^j 
povprečja. V regiji je približno 3 % površin s statusom^ najifl® 
območij, kar jo uvršča med regije s površins ^meri3 v 
zavarovanih območij. Delež območij Natura 2000 P31 |riV0Stici|® 
med najvišjimi v Sloveniji (48 % površine regije'- 
varstvo okolja so bile po podatkih iz I. 2001 v tej re9'l 
med višjimi (22.700 SIT na prebivalca). 

& 
ril"8: piisMicria lil oiuaui3i,ci ija, sioui r\cittjyui ijci i uuu-- 51- ^{| 

dejavnosti, trgovina in nepremičnine ter PoS ° nj 1 

K bruto dodani vrednosti te regije največ prispeV® 
prometa in skladiščenja, sledi kategorija rudarstvo in gtor' 
uojaviiuau, 11 vil let 111 1 lopi on 1101111 ic io> r . A* fll v 0' 
Nadpovprečen je prispevek gostinstva k bruto d0 

te regije, podpovprečen pa prispevek kmetijs '^l 
elektriko, plinom in vodo ter tudi rudarstvo in P ^ ta 
dejavnosti. K bruto dodani vrednosti Slovenije v ce 
I. 2002 prispevala 5,5 %. 
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Bruto rin 
indeksu oi^' pro'zvod na prebivalca po regijah je bil po 1.2001 po 
re9ijonari i na slover|ske razmere takoj za Osrednjeslovensko 
znižal (106) P°vPrečjem (107), 1.2002 pa se je malenkost 
2 indpito i'V Pr'merjavi z državami EU-15 pa se je v tem obdobju Ksa 71 dvignil na 72. 
Ve«1«,., Q 

Podjetje j :spodarskih združb, izražena v obsegu sredstev na 
Pa je '' v ,ei regiji I. 2002 razmeroma visoka, v nasprotju s tem 
regijo na; prećno število zaposlenih takoj za Osrednjeslovensko 
'egijj nad 

lz'e- Povprečna sredstva na zaposlenega so bila v tej 
čiste izgu^ 0ver,skim povprečjem. V letih 2001 in 2002 je bil delež 
^Prečjem ^ Celo,nih Prihodkih poslovnega leta pod slovenskim 
Mitična si osnost sredstev, prihodkov in kapitala pa je bila 
d°^ana vrflH

Vensl<emu P°vPrečju. Obseg poslovnih prihodkov in 
^Prečjem n°St na zaP°slenega sta bila v 1.2002 nad slovenskim ■ ,akoj za Osrednjeslovensko regijo. Stroški dela na 

zaposlenega so bili v tem letu nad slovenskim povprečjem, medtem 
ko je bil delež stroškov dela v dodani vrednosti pod slovenskim 
povprečjem. Povprečna plača na zaposlenega je razmeroma 
visoka, zanimivo je, da je višja poleg Osrednjeslovenske regije 
še v Goriški regiji in v regiji Jugovzhodna Slovenija. Delež dolga v 
virih sredstev je bil 1.2002 podpovprečen. Po izvozni usmerjenosti 
se regija uvršča šele na šesto mesto. 

Delež proizvodnih strojev in naprav ter druge opreme v stalnih 
sredstvih je bil v letih 2001 in 2002 prav v tej regiji najnižji. Neto 
investicije so bile po višini v tej regiji takoj za Osrednjeslovensko. 
Dodana vrednost na prebivalca pa je I. 2002 malenkost presegla 
slovensko povprečje. Osnova za dohodnino na prebivalca in na 
zavezanca sta bili nad slovenskim povprečjem, med regijami pa 
takoj za Osrednjeslovensko regijo. 

akela 3: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za 

—-— Obalno-kraško statistično reeiio 
NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 

^^isTrt^TT — 2002 2003 2002 2003 -»iiiKM V(> v SIT v % v SIT v % v SIT v % v SIT v % 
252.931.587 94.7 0 0.0 162.004 372 4.6 93.935 455 3.1 

*adeVf 
13 • in socialne 

14 179 380 5.3 0 0.0 545 742 038 15.4 508 409.188 16.5 
2a *°lsivo, znanost in Spori 0 0.0 77630 609 40.5 1.706 676 650 48.2 1 404 828 071 456 

tatitjt. . *tn»k!umo 
VfTjnrt—razvoj 1 

^SitHvnzanirivir   
0 0.0 114 047 500 59.5 0 0.0 0 0.0 

e,*rRijo V° ?a °k0,je'pros,or in 
0 

0 

0.0 

0.0 

0 

0 o 
o 

O 
C

 

0 

339.130 000 

0.0 

9.6 

750.000 

7 206 391 

0.0 

0.2 
'n Pohrano*51 Rozdarslvo 

0 0.0 0 0.0 28 703.213 0.8 82 744 709 2,7 
0 0.0 0 0.0 267.304.795 7.6 479 485.359 15.6 
0 0.0 0 0.0 209.045,000 5.9 160 784.765 5,2 

MinU^T"—^LUlIormacijsko dnilbo 0 0.0 0 0.0 15 360.675 0.4 9 069.972 0.3 
ss^f112222 - 0 0.0 0 0.0 237.148.000 6.7 252 993 000 8.2 

0 
267 110 967 

0.0 
100.0 

0 
191 678 10«; 

0,0 
100.0 

27.486076 
3 538.600.819 

0.8 
100.0 

78.607 274 
3 078 814 184 

2.6 
100.0 

°*>«i*ie \ L 
" ^ "V''4, de«n<Hi» 2002. u je dodeljevanje neposrednih regionalnih »podhod prcncilona Slulbn Vlnde RS u strukturno politiko in refionalm ra/voj 

^'^»rstv,, J# ^ ^ r%,V|' la fospodarsivn (MG). Ministrstvo ladeki. dnilino m socialne radcve (MDDSZ). Ministrstvo u okolje, prodor menerpijo (MOPF). Ministrstvo la finance (MF). ,MV"' falatsivo in prehrano (MKGP). Ministrstvo za prvinrt (MP). Ministrstvo ta (olstvo. inanost in »pori (MŠZS). Ministrstvo u kulturo (MK). 
fcncijjj . . "T (MID). Ministrstvo t« tdravje (MZ). Pospeševalni center la inalo fmpmlatslvo (PfMCJ). Slutba VUile RS ta strukturno politiko in ref mrtalni razvoj (S VRP) 1 c Slovenije za regionalni razvoj (ARR). Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSRR) 

Tabela d- iz 
Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Obalno- 

 kraško statistično regijo 
irrdn« rr »Umi lin »pmttuKt« 

Struktur* 
1» V prrM>»l<> 

i'ftIT) 

/V»/»*ir>t/nr rrglmmihit imiOki/i 
Mrukturi 

1» V |>rl>l<aka 
1'MT) 

rrgtnnulnr tj 
Struktura 

It V 
>■!»») 

Na pr»M»aka 
IvMT) 

Nfftrtdnt )tf»iniliw 

Sl.O»imn 
prrMvaka 

t* srn 

Parrrt/nr rtfiotnlne iihnlhuilr 
Štruklu 

1» V ■S|.o=|no prsbltalra 
sm 

Sija 

"ara-f °/o Površ P° pođa,kih za '• 2003 prebiva 9,9 % prebivalcev 
iv 

a in je ,'n® s'ovenije. Gostota naseljenosti je od I. 1990 
rt6?^6 ra?m znašala 93 prebivalcev na kmJ, kar je za 
>iu pof 

^!>reeno s?
3 ' 

Na t0 14 let i K,a ras,i 10'4 %' SL0 5'5 %)■ s,°Pnia ras,i 

'Vria' a Prim'8 V ,em °':>c'obju tako kot v ostalih regijah erialno razmeroma ugodna. Nadpovprečni sta 

slo 
0^cIok0^6 ^zrno""' 4l,asaia 93 prebivalcev na Km', kar |e za 
Nun 1^81 0?n po^P°vPre^no' V Gorenjski regiji je bilo v laclj 

vProeno , 03 gibanje števila prebivalstva precej 

bili stopnji rasti delovno sposobnega prebivalstva in starejših od 
64 let. Za to regijo je značilen najvišji naravni prirast (1,5 na 1000 
prebivalcev, SLO - 0,6), podpovprečen je selitveni prirast s'tujino, 
selitveni prirast med regijami pa je negativen. Skupni prirast je 
kljub temu za slovenske razmere nadpovprečen. Nadpovprečen 
je delež mladih do 14 let med prebivalstvom te regije. Indeks 
staranja prebivalstva je v skladu s tem v tej regiji razmeroma 
ugoden. Pričakovana življenjska doba za moške in ženske je v 
tej regiji v obdobju 1995-1999 primerialno med višjimi. Povprečna 
starost je bila I. 2002 za slovenske razmere podpovprečna. 
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Za regijo je bil I. 2002 značilen nadpovprečen delež prebivalstva 
z najmanj višjo in visoko izobrazbo, takoj za Osrednjeslovensko 
in Obalno-kraško regijo. 

V tej regiji je bila I. 2002 povprečna površina stanovanj (77 m2) 
nad slovenskim povprečjem. 

Število avtomobilov v tej regiji na prebivalca ni odstopala od 
slovenskega povprečja (43 na 100 prebivalcev, I. 2002). 

Stopnja registrirane brezposelnosti se od I. 1997 do 2003 
kontinuirano znižuje (od 12,0 do 8,3 %) in je primerjalno med 
najnižjimi in pod slovenskim povprečjem. Za to regijo je I. 2003 
značilen najnižji delež dolgotrajno brezposelnih (38,5 %, SLO 
48,6 %). Nadpovprečen je delež brezposelnih z višjo in visoko 
izobrazbo, precej pod slovenskim povprečjem pa je delež mladih 
med brezposelnimi in delež iskalcev prve zaposlitve. V Gorenjski 
regiji pa je I. 2003 izstopal nadpovprečen delež trajnih presežkov 
med brezposelnimi (20,5 %, SLO 16,9 %). Nadpovprečen je tudi 
delež starejših od 40 let in delež žensk med brezposelnimi. 
Primanjkljaj delovnih mest glede na aktivno prebivalstvo je 
razmeroma visok. 

Za regijo je značilen nadpovprečen delež gozdov, ki je primerjalno 
med regijami najvišji, izstopa tudi medregijsko najvišji delež odprtih 
površin in zrcalno najnižji delež kmetijskih površin. Gorenjska 
regija se zaradi Triglavskega narodnega parka uvršča med regije 
z najvišjim površinskim deležem zavarovanih površin (25 %), 
razmeroma visok in nad celotnim slovenskim deležem je tudi 
delež območij Natura 2000 (44 %). Po podatkih iz I. 2001 so bile 
investicije v varstvo okolja med regijami primerjalno med najnižjimi 
(8.100 SIT na prebivalca). 

K bruto dodani vrednosti v tej regiji je I. 2001 največ prispevala 
kategorija rudarstvo in predelovalne dejavnosti. To pa je tudi edina 
kategorija, ki izjemno presega slovensko povprečje, rahlo 
preseganje povprečja je opaziti še pri gostinstvu in kategoriji 
prometa, skladiščenja in zvez. Regija v celoti prispeva k bruto 
dodani vrednosti v Sloveniji 8,8 %, nad tem povprečjem so 
dejavnosti rudarstvo in predelovalne dejavnosti, gostinstvo ter 
kategorija promet, skladiščenje in zveze. Bruto domači proizvod 

10 
na prebivalca se je po indeksu (SLO 100) z 88 1-2001 v ^ 
zvišal na 89, v primerjavi z EU-15 (100) pa se je v teh |el 

z 59 na 61. 

Velikost gospodarskih družb je bila 1.2002 glede sre<j^5|e# 
podjetje za slovenske razmere podpovprečna, število zap^0\nih 
na podjetje pa nadpovprečna. Delež čiste izgube v gie 
prihodkih je bil v poslovnih letih 2001 in 2002 za slovenske ^ 
ugoden, saj je bil podpovprečen. Donosnost sredstev, P oSt 
in kapitala je bila 1.2002 nad slovenskim povprečjem. Pf0 |uC|j v 
izražena tako v poslovnih prihodkih na zaposlenega' ^ ^ 0 
dodani vrednosti na zaposlenega je bila po podatkih i $ 
malo pod slovenskim povprečjem. Stroški dela na 
so bili I. 2002 malo pod slovenskim povprečjem, dele 
dela v dodani vrednosti pa so bili malo nad povprečje^- fflgjja 
zaposlenega je bila I. 2002 tik pod slovenskim povprečij ^5|o 
se je v medregijski primerjavi po tem kazalniku uvrsti. (no rn^ 
mesto. Delež dolga v virih sredstvih je bil I. 2002 Pr'rner|g|<0vela 

nižjimi, delež kratkoročnih obveznosti pa med višjimi, e iz< 
tudi za kapitalsko pokritost stalnih sredstev. " 
usmerjenosti, izraženi v deležu čistih prihodkih od PLorenjska 

tujem trgu v celotnem čistem prihodku od prodaje, se \e ^ |eto 
med regijami 1.2002 uvrstila na četrto mesto in je, tako 
prej, precej presegala slovensko povprečje. 

HnoVP'^!] 
L. 2002 je bil delež stalnih sredstev v sredstvih po°P v stair 
delež proizvodnih strojev in naprav ter druge opref11® »' 
sredstvih pa nadpovprečen, s tem da je bilo opazno ^^giji1- 
primerjavi s predhodnim letom. Neto investicije so bile ^ ni 
2002 pod slovenskim povprečjem. Po dodani vre

v0(jjin'(lia 

prebivalca pa se regija uvršča na tretje mesto za 
Osrednjeslovensko in Obalno-kraško regijo. Neto c'Sce|otne9a 

regije poslovnega leta 2002 je predstavljal 12,3 % 0 

čistega dobička Slovenije. ^ ^ 

Bruto dodana vrednost na prebivalca se je s 
indeksom za Slovenijo z 93,4 I. 2001 zvišala na 101 • oCjnin" 
regijo uvršča na tretje mesto. Tudi osnova za do enski^ 
prebivalca in na zavezanca sta bili I. 2002 nad | jO® 
povprečjem. Po bruto plači na zaposlenega se je re9 
uvrstila na 6 mesto. 
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T k ela 5: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za 
Gorenjsko statistično regijo   

Eos|   
„C- 7a družino in socialne 

•"'listrj — lvoM iolstvo, znanost in Šport 
Vladr ^ " »nAturno 

   
tner8ijo V° * °ko,je' Pfos,or >n 
Ministrs,V( 'n Pohrano ltme,*js,vo» gozdarstvo 

^:r— 

NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 
2002 

v SIT 
333 492 000 100.0 

0.0 

0.0 

_oo 
0.0 
ao 

2003 
v SIT 

109 264.569 10.5 

0.0 

ao 
00 

2002 
v SIT 
840.507.183 

502.697 700 

90.719.167 

207.693.786 

83.285.404 
1.121.236 243 

156.496.000 
9 099.517 

257.222.000 

18.3 

0.0 
2.0 

4.5 

3.4 
0.2 
5,6 

2003 
v SIT 

1.120 94 S 854 

248 402 392 

4.350000 

180.816204 

169.964.612, 

194.127.063 

303 822 000 

POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 

19.2 

3.4 

3.6 
O.l 
5.7 

333 492.000 100.0 1 045.062.492 100,0 
120.089.706 

5.342 171 482 

7"" SVRP"tlct;emUn 2002- ** r dodeljevanje nqx*rwJnih rrymiulnih Ipodhu) prenttlo no Službo Vlade RS u itruktumo politiko in regionalni n 
*■ ka*,, lv ** 'f*,,ndl,"IVO (M0)- M,nj*lrWvo " dek>- Mikve (MDDSZ). Mmmntvo u «*«>l)e. pr.slet m a>erflj<, (MOPE). Minisimvo u finance (MF). u, lnli 

,MV" ',wlun,v° t*ehruno (MKGP). Mmislnlvou prodal (MP). Mimsintvo u Initivo. zn;m<*i ui Iport (MŠ2S). Minuiruvo u kulturo (MK). AeenCija Repubi l 'o," U'U4,,n <M,D)- M,n,4,r,,vn u Txlruvle IMA **pe««valni čemer u mulo pupodnnivn (PCMG). Službo Vlade RS u itniktuino politiko in r 1 « Slovenije za regionalni razvoj (ARR), Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSRR) » strukturno politiko in reponalni nuvoj (SVRP) 

Tabela 6= Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Gorenjsko 
statistično regijo 

"»nstifN, 'A »ttilJA rtgUnaln« 
Struktura 

1» %. SIO.IUO) pfth)>Mr» 
srn 

NtgjgnJm rtgionalnt tpttkuJt 
Struktur« N* 

1»*, SLO-IDO) 

fui rnint rtgUnmln* iptulktult 
Struktur« 

<»*. N* prrMuka 
(»srn 

NtpatnJti 
Struktur* 

(t*. Struktura 
(* V 

q % re 

reQiil°ta naseliennci° % prebivalcev na 11,5 % površine Slovenije. 
Pos ,.sl<uPaj z m . ' ,e bila '■ 2°03 52 prebivalcev na km', kar 
Prehi,'6ni regjjj ranlsk°-kraško regijo uvršča med najredkeje 
na 0<;

alstva v obfir,h0n''e' V Gor'ški regiji je bila stopnja rasti 
rie9ati'110 mesto v !u .1981;2003 1.2, kar jo medregijsko uvršča vpQđ

Vna Srrter ras)- e' re9''' i0 v ,em obdobju nadpovprečna 
'e'i i6

raVski in Pom' dih do 14 let' mani ugodno stanje je le še 
Sp°sohPO<lpovPrerUrSk' re9'''' s,0Pnia rasti prebivalstva nad 64 
2načj. 

n'h Prebivali-13' enako ve|ia za stopnjo rasti delovno 
PripQ 

n Hegativnj cl V ,e' re9ii'- Za Goriško regijo je I. 2002 

2,2 n°re Zmerom UPn' pr'rast Prebivalstva. K temu največ fistj r 
a.1°Oo Preb 

a visok negativni naravni prirast prebivalstva 
viso|^ Sferni. Seiiiv^ ne9a,iven pa je tudi selitveni prirast 
"lestč ^''a se alerio8!11 prirasl s ,uiin0 je za slovenske razmere 

2a ^balno-kr ,®ga ka2a|nika medregijsko uvršča na tretje 

* rniađ- 3 'n sP°dnieP°savsk0 regijo. 
sft razmere 'f' 'e po poda,klh iz 1-2003 podpovprečen za 
°d 64 - vsemj r 

6?'|a se P° ,em kazalniku uvršča na osmo 
"rin,9ri!'' Indeks sta69'13111' 'ma Goriška največji delež starejših 

s poVpre
aIan|a se v regiji od I. 1981 do 2003 sicer v 

n'niivnreeno visok "l"11 razmerami znižuje, je pa še vedno CrićakQ i®, da i6 v °i za vodilno Obalno-kraško regijo. 
Pr'^kn, 0 traiani-J09'" v obdobju 1995-1999 bilo najvišje 
%ti0

ana staros žlvli0nja za ženske, za moške je bila 
V,e' r@giji bj| G| vedno Primerjalno visoka. Povprečna a '■ 2002 primerjalno med najvišjimi. 

'"3k,°^004 

Goriška ima razmeroma visok delež prebivalstva z največ 
osnovno šolo, obe ostali kategoriji z višjo izobrazbo sta pod 
slovenskim povprečjem. 

V Goriški regiji je povprečna površina stanovanja (80 mJ) po 
velikosti primerjalno na drugem mestu med regijami. Po številu 
avtomobilov na prebivalca se regija primerjalno uvršča najvišje. 

V Goriški regiji se je stopnja registrirane brezposelnosti od I. 
1997 do I. 2001 zniževala (z 9,6 % na 5,8), v letih 2002 in 2003 je 
opazen rahel porast (na 6,4 %), kar pa je v medregijski primerjavi 
I. 2003 v Sloveniji po brezposelnosti še vedno najmanj. 

Goriška regija ima takoj za Osrednjeslovensko najvišji delež 
brezposelnih s VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Ta regija ima 
nadpovprečen delež iskalcev zaposlitve zaradi stečaja med 
brezposelnimi, izrazito v tej regiji pa je medregijsko najvišji delež 
trajnih presežkov med brezposelnimi. Primanjkljaj delovnih mest 
se v tej regiji vse od I. 2000 do 2003 povečuje, ne odstopa pa od 
slovenskega povprečja, ki znaša - 11,2 % delovnih mest nad 
aktivnim prebivalstvom. 

Za regijo je značilen nadpovprečen delež gozdnatih (74 %) in 
odprtih površin (6 %), ter podpovprečen delež kmetijskih površin 
(18 %), pa tudi pozidanih površin (1 %). Goriška regija ima zaradi 
edinega narodnega parka, ki sega tudi v to regijo, razmeroma 
visok delež površin s statusom zavarovanih območij (22 %), 
primerjalno med najvišjimi je tudi delež območij Natura 2000 (47 
%). Investicije v varstvo okolja so bile I. 2001 primerjalno med 
nižjimi in pod slovenskim povprečjem. 
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K bruto dodani vrednosti regije v I. 2001 so največ prispevali 
kategorija rudarstvo in predelovalne dejavnosti, sledi kategorija 
nepremičnine, najem in poslovne storitve ter kategorija trgovina 
in popravila motornih vozil. Glede na povprečje so v regiji relativno 
veliko prispevale še kategorija druge javne skupne in osebne 
storitve, dejavnost gradbeništva, gostinstvo in kmetijstvo. Goriška 
regija je v bruto dodano vrednost Slovenije I. 2001 prispevala 6 %, 
ta delež po vrsti presegajo predvsem kategorija druge javne 
skupne in osebne storitve, gradbeništvo, kategorija rudarstvo in 
predelovalne dejavnosti in dejavnost kmetijstva. 
Bruto domači proizvod se je na ravni Slovenije z vrednosti indeksa 
98 I. 2001 zvišal na 99 I. 2002, zvišanje vrednosti indeksa v tem 
času je opazno tudi v primerjavi z državami EU-15 (s 65 na 67). 

Goriška regija se je po velikosti gospodarskih združb glede na 
sredstva na podjetje I. 2002 medregijsko uvrstila na šesto mesto. 
Povprečno število zaposlenih je v regiji sicer nadpovprečno za 
Slovenijo, a se uvršča med regije z nižjim povprečnim številom 
zaposlenih na podjetje. Povprečna sredstva na zaposlenega so 
bila I. 2002 podpovprečna. L. 2001 je bil delež izgube poslovnega 
leta v celotnem prihodku nadpovprečen (8,6 %, SLO 6,0 %), I. 
2002 pa že podpovprečen (1,3 %, SLO 2,1 %). Donosnost 
sredstev, prihodkov in kapitala so bila 1.2002 nad slovenskim 
povprečjem. Poslovni prihodki na zaposlenega so bili I. 2002 

t)il3 ^ 
podpovprečni, dodana vrednost na zaposlenega pa le ^ 
višja od slovenskega povprečja. Stroški dela na zap°s s)r0j(o> 
bila tudi malo višja od slovenskega povprečja, t'eleZ-na pla^ 
dela pa je bila tik pod slovenskim povprečjem. Povpr® 
na zaposlenega je bila primerjalno po regijah med v,sl' jeiei 
dolga v virih sredstev I. 2002 je bila podpovprečno 
kratkoročnih obveznosti v virih sredstev pa nadpovp ^r-^a pa 
izvozni usmerjenosti se primerjalno Goriška regij3 u 

peto mesto. 

H 00Vpre''a 

Delež stalnih sredstev v sredstvih ne odstopa oo K opre[ri9 

medtem ko je delež proizvodnih strojev in naprav ter drug 
v stalnih sredstvih v tej regiji nadpovprečen. Po neto ' .^lA 
se je regija I. 2002 uvrstila na sedmo mesto, po inv |caseie 

izdatkih pa na šesto. Po dodani vrednosti na Pre.blV regijaie' 
Goriška regija I. 2002 uvrstila na četrto mesto. Goriška 
2002 v neto čisti dobiček poslovnega leta Slovenije P 
8,1 %, kar jo uvršča na četrto mesto po primerjavi me ^ ^ 
Bruto dodana vrednost na prebivalca, izražena v in. va|g,' 
na slovensko povprečje, se je od I. 1997 do 2000 zvise e(lS|io 
2001 so 2002 pa zniževala in dosegla približno 
povprečno raven. Po bruto plači na zaposlenega se l po" 
regija I. 2002 medregijsko uvrstila na tretje mesto, 
slovenskim povprečjem. 

Tabela 7: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 ^ 

NEPOSREDNE REGIONALNE SPODHUDE POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 
2002 2003 2002 2003 _____ 

MINISTRSTVO v SIT v % v SIT v % v SIT v % v SIT V V* — 
Ministrstvo za gospodarstvo 1 488 157.175 94.4 0 0.0 337 196531 11,3 643 975 349 15,8 
Ministrstvo za drlo, družino in socialne 
zadeve 29.005.850 5.6 14.700 000 2.2 640 083 767 21,4 500 704.570 1« 
Ministrstvo za Šolstvo, znanost in Sport 0 0.0 58.224 700 8.6 594 479.636 19,9 73 276 159 1.8 
Služba Vlade RS za strukturno 
politiko in regionalni razvoj O 0.0 602.326 431 89.1 0 0.0 0 o.o 
Ministrstvo za zdrav jr 0 0.0 835 477 0.1 197 732457 6,6 2.500 000 0J 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 0 0.0 0 0,0 101.740.000 3,4 49 854.593 1.2 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prcltrano 0 0.0 0 0.0 59 542.835 2.0 244.243 944 6£ 
Ministrstvo za nrnmrt 0 0.0 0 0.0 591 458 363 19,8 2 080 937.082 —jS 

0 0.0 0 0,0 200 186.000 6,7 339 138 230 8.3 
0 0.0 0 0.0 18.711 908 0.6 840.000 0,0 
0 0,0 0 0.0 179 274 000 6,0 78.727.000   

Pospeševalni center za inalo 
gopodarstvo 0 0.0 0 0,0 65 590773 2.2 58 945.273 1.4 
Skupaj regija 517 163 025 100.0 676 086 608 100,0 2.985.996.270 100,0 4 073 142 200 J 

Oporni« 1 Z ustanovitvijo SVRP. decembra 2002. k jc dodeljevanje nc|*»retlnih regionalnih spodbud preneslo na Sinil«) Vlade RS ta strukturno politiko in regionalni razvoj 
V« podatkov Ministrstvo za pMpodunivo (MG). Ministrstvo ta tlelo, družino in socialne zadeve (MDPSZ). Ministrstvo ta okni)«, pratior in energijo (MOPE). Ministrstvo la finance (MF). 
Ministntvo za kmetijstvo. giaduntvo in prehrano (MKGP). Ministrstvo u |noinet (MP). Ministrstvo za lolslvo. znanut in tpnrl (M$ZS). Ministrstvo u kulturu (MK). 
Ministrstvo ta informacijsko druži*' (MID). Ministrovo zm /dravje (MZ). rt*|>dkvalnl center ta mk> |c*|K*l»nivo (PCMO), Slulbu Vlade RS u sirukiumo politiko in rvgi<««alni rnzvoj (SVRP) 
Agenciju Republike Slovence za regionalni razvoj (ARK), Javni sklad RS zu regionalni razvoj (JSRR) 

Tabela 8: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 /o (,r 
isko 

sta rnrnčNA hhjija 

   " vh"J" UlO llMIl I.KTO JOill i . _ T" 
Nriamtitnr rr>l«iuiliw »ikkII.inI« NipnirtJn* rtrt-nulni mJbuilt rteimnuliH /Vraairr./n« rrrtonulin nSS 

jiliZl • ml« si r 
Struktura 

(• V 
Na 

l»r«Mvuka * uSIT 
Struktur« 

1* *. 
Na 

prrUtaka 
Iv SIT) 

« ruto SIT Struktura 
|v *. 

SLO 1 "01 
Na prt M« »ka 

(v SIT) V IM.I Sli' 
Strufctuni 

Iv«. 
Na 

prcMvafca . SIT 
Cit)KI$KA 1« 4.1 I4M SI? 11.1 4 )« J 11 2JI<* 676 7.1 1646 4073 
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^niska^egii 

Sl0
SaVinjski 

9<ia 

ivenije n' 7^''' P° Poda,k'^ 'z '• 2003 živi 12,9 % prebivalcev 
štev^ 1 °/o P°vr®ine Slovenije. Regija je tretja po velikosti 

Prebivaistv U pre')iva'cev mecl statističnimi regijami. Gostota Slovenj R3 '108 Prebivalcev na km2'je višja od povprečja v 
(2,5 % g, ®s' Prebivalstva je bila v obdobju 1981 do 2003 pozitivna 
1,6 %) 1 5,5 %), od I. 1991-2003 pa negativna (-2,1 %, SLO 
slar°st (38 q s,arania je I. 2003 91,5 (SLO 100), povprečna 
(39,6 let) ' let' ie bila I. 2002 nižja od slovenskega povprečja 

Po Pod°d°'3n0 vel'a za Pričakovano trajanje življenja v tej 
V 'e,u 20o?a"<'tl 'z Udobja 1995-99. Naravni prirast prebivalcev J 2002 * - — - - - , , 
s'°venskimi ne9a,'ven> Prav teko selitveni prirast med 

regijami, pozitiven je bil le selitveni prirast s tujino. V c6l°ti j6 (j. ,  , ,  
9'banje števila prebivalcev šibko pozitivno. 

^bražen 
ra^Un nižjon 'e n'^'a ^0' PovPrečno v Sloveniji, predvsem na 
^azbo d |đe'e^a Prebivalcev z dodiplomsko in podiplomsko Sl°venij0 |g ® študentov je 5 %, kar velja tudi v povprečju ; 

Srečna Dn -. 
POtl slovensk Vrsina stan°vanj je v regiji bila I. 2002 73 m2, kar je 
av,0rnobi|ov 'm P°vPrečjem. L. 2002 je bilo v regiji 41 osebnih 
^P^čjeni na 100 Prebivalcev, kar je malo pod slovenskim 

ie za si0°v
St se i® s 14 % v letu 2001 znižala na 13,5 % I. 2002 

k /o Prebil''0 vec*no nadpovprečna. Delovno aktivnih je 
r
0'lePovpr6J

acev' od ,e9a 11,9 % samozaposlenih, kar je več, 
>eroma J

8 r ®'°veniji (10,9 %). Med brezposelnimi je I. 2003 
n
2°°° naras- delež mladih (26,3 %', SLO 22,7 %), ki ima od Prve >al SCa|OČ tronH 

PovD ®Posli,ve i . -_a'0Č ,rend Od I. 2000 narašča tudi delež iskalcev 
'Prečju g/6 rned brezposelnimi, kar velja tudi za Slovenijo v 
n narašča 

Pn'a re9's,rirane zaposlenosti je v regiji 1.2003 54,6 
^alstvom ° 1997- Primanjkljaj delovnih mest nad aktivnim 
'ensko nm'e "14,° 0/0 domačega aktivnega prebivalstva, 

P ^ ^rasčg h w ■w kM^/wtf|wt,vw%i iw * * v^>i| •• ^^w^ w ■ iw 
.^ivalstvnm ° 1997- Primanjkljaj delovnih mest nad aktivnim 

e"sko ° 10 2003 -1 
Povprečje je -1-1,2. 

y 'niski re - 
prPo delef '1' tre!''no Površine pokrivajo kmetijske površine, 
gorsko in pU uvr®^a na tretje mesto med regijami in sicer za 

•°Oo su jnv dravsko. V Savinjski regiji je bilo I. 2002 okrog 
0/ sloVensk 

s,lcij v varstvo okolja na prebivalca, kar je precej 
;>in s s, P°vPrečjem (21.000 SIT). V Savinjski regiji je 9,5 
va

Vpre^6m.v i U.S°m 2avarovanih območij, kar je pod slovenskim 
je [StVer>ih obm6 .°^niem letu je Vlada sprejela Uredbo o posebnih 

Površin prihr 02 ^a,ura 2000 območjih in v Savinjski regiji 
^ležem nJ 

17 0/°. kar je primerjalno najmanj in precej na ravni Slovenije. 

Indeks BDP na prebivalca po regijah se je glede na Slovenijo med 
letoma 2000 in 2001 znižal (z 91 na 89), glede na EU-15 (100) pa 
v istem obdobju zvišal (s 60 na 61). 

Velikost gospodarskih družb, merjena v sredstvih na podjetje, je 
v tej regiji 1.2002 precej presegala slovensko povprečje, ki dosega 
le 61 % zneska v Savinjski regiji. Podobno je tudi s številom 
zaposlenih na podjetje, ki je v regiji 18, povprečje v Sloveniji pa je 
12. 

Vsota neto čistega dobička in neto čiste izgube je bila v letu 2001 
v tej regiji negativna in je bila takoj za Podravsko in 
Osrednjeslovensko regijo najnižja. V letu 2002 je v večini regij 
prišlo do pozitivnega obrata, tako da se je Savinjska regija po tem 
kazalniku poslovnega izida uvrstila na 5. mesto. Delež čiste izgube 
poslovnega leta v celotnih prihodkih se je z 8,9 % I. 2001 znižala 
na 1,4 I. 2002 (Slovenija s 6,0 na 2,1), kar uvršča regijo na tretje 
mesto med regijami. Razmerje med poslovnimi prihodki in odhodki 
se je z 0,94 I. 2001 zvišalo na 1,01 1.2002. Donosnost prihodkov 
se je z - 0,071. 2001 zvišala na 0,01 I. 2002 (SLO z -0,03 na 0,02). 
Donosnost sredstev v regiji je bila 1.2002 0,01 (SLO 0,02), 
donosnost kapitala pa 0,03 (SLO 0,04). Poslovni prihodki na 
zaposlenega so se med letoma 2001 in 2002 zvišali, prav tako 
dodana vrednost na zaposlenega. Trend je v skladu s povprečnim 
trendom v Sloveniji. Delež stroškov dela v dodani vrednosti se je 
med letoma 2001 in 2002 sicer znižal s 66,9 na 65,8 %, je pa še 
vedno višji kot povprečje v Sloveniji. Plača na zaposlenega je v 
letih 2001 in 2002 dosegala 92 % povprečne plače v Sloveniji. 
Delež dolga v virih sredstev je v regiji izrazito visok (71,5 %) in 
presega vse ostale regije in povprečje v Sldveniji. Delež 
kratkoročnih obveznosti v virih sredstvih pa je v nasprotju s tem 
najnižji med regijami in precej pod slovenskim povprečjem 
Kapitalska pokritost stalnih sredstev je najnižja med regijami in 
ponovno močno pod slovenskim povprečjem. Dolgoročna 
pokritost dolgoročnih sredstev in zalog je v regiji 0,94 1.2002, 
(SLO 0,96). Izvozna usmerjenost je od 1.2001 s 30,8 % (SLO 
27,5 %) deleža čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v celotnih 
čistih prihodkih od prodaje zrasla na 31,8 % 1.2002 (SLO 28,1 %). 
Delež stalnih sredstev v sredstvih je v tej regiji najvišji, primerjalno 
najnižji pa je delež proizvodnih strojev in naprav ter druge opreme 
v stalnih sredstvih. Regija je po investicijskih izdatkih med zadnjimi, 
po neto investicijah po obsegu sredstev pa med prvimi regijami. 
Dodana vrednost na prebivalca se je z 993.000 SIT 1.2001 (SLO 
1.155.000) zvišala na 1.141.000 SIT I. 2002 (SLO 1.333.000). K 
bruto dodani vrednosti za I. 2001 največji delež prispeva rudarstvo 
in predelovalne dejavnosti, sledi dejavnost, ki vključuje 
nepremičnine, najem in poslovne storitve in nato dejavnost 
trgovina in popravilo motornih vozil. 
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Tabela 9: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 23 

 Savinjsko statistično regijo  - 
NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE POSREDNE REGIONALNE SPODBIJDF,^^ 

2002 2003 2002 2003 
MINISTRSTVO v SIT v % v SIT v % v SIT v % v SIT 
Ministrstvo za gospodarstvo 1 589.575.065 72,5 0 0.0 675.512 649 9,9 727.255 180  9j 
Ministrstvo za delo, družino in socinlnc 
zadeve 224.147.840 27.5 332.262.003 25,0 2.416.150 207 35,4 2.045.401 240 27j 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 0 0.0 402.876 'X)4 30.3 280.707 945 4,1 334.111 108 
Služba Vlade RS za strukturno 

0 0.0 588.820 640 44.2 0 0.0 0 os 
Ministrstvo za zdravje 0 0,0 7.421.002 0,6 4.775.608 0.1 4.150 000 

j* 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 0 0,0 0 0,0 550.834.314 8,1 415.762.119 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 0 0,0 0 0.0 194.806.051 2,9 544.722047 
Ministrstvo za promet 0 0,0 0 0,0 1 694 688.954 24,9 2 684.292.128 

0 0.0 0 0,0 338.585.000 5,0 330.955057 
0 0.0 0 0.0 24.176.862 0.4 0 ———"Ti 
0 0,0 0 0,0 548.546000 8,0 242 299 000 

Pospeševalni center za nulo 
gopodarstvo 0 0.0 0 0.0 89.657.592 1,3 130 036.879 
Skupaj refi«ja 813.722 905 100,0 1 331.380.549 100,0 6.818 441 182 100,0 7.458.984 758 

Op<*nl« I Z ustanovitvijo SVRP. detcinhru 2002. »e je dodeljevanje neposrednih regionalnih ipodbud preneslo na Slutim Vlade RS tu uniktumo politiko in refionulni razvoj 
Vir lailinkov Miniftinivo za jtotpiKlirolv« (MG). Minuirstvo za del«, drutino hi sociulne z a le ve (MDDSZ). Miniftntvo za okolje. prn»tor in energijo (MOPE). Ministrstvo ta finance (MF). 
Ministrstvo m kmetijstvo. poodarsivo in prehrano (MKCP). Ministrstvo ta promet (MP). Minitinivo u IrJslvo. znanisi in tpnrt (M$Zi). Ministrstvo u kulium (MK). 
Ministrstvo za informacijskodnilta (MU.)). Ministrstvoza ulravje (MZ). Pwpetevi»lni center za malo gospodarstvo (PCMG). Služba Vlade RS za ilnikiurnopolitiko tn regionalni rarvoj (SVRP) 
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (AKK). Javni sklad KS za regionalni razvoj (JSSR) 

Tabela'10: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Savinji0 

  statistično regijo 

STATISTIČNA KKCIJA 

SAVINJSKA 

Nrpmntlnc rrglanaln« 
Struktura 

C V 
SLO« 100) 

podliint* 

I* 

SrpmirrHnr rvglmnmlnr 
Struktura 

JliilL 

1'mtmlitr rrgUtmln* tftoJkuJr 
Struktura 

(v %, SI,Q«UM>) 
Na prrMvaka 

(»SIT) 
iiii 

Strufctara 
(» *. 

SUH™) 

6. Jugovzhodna Slovenija 

V regiji živi po podatkih za I. 2003 7,0 % prebivalcev na 13,2 % 
površine Slovenije. Gostota naseljenosti je bila I. 2003 52 
prebivalcev na kmp kar regijo uvršča med najredkeje poseljene 
predele Slovenije. Za regijo Jugovzhodna Slovenija je bila v obdobju 
med I. 1981-2003 za slovenske razmere značilna nadpovprečna 
stopnja rasti števila prebivalstva, ki regijo po tem kazalniku uvršča 
na četrto mesto med slovenskimi regijami. Tudi v tej regiji je stopnja 
rasti mladih do 14 let negativna, pa vendar je v primerjavi z ostalimi 
regijami še najugodnejša. V tem obdobju je bila nadpovprečna 
stopnja rasti delovno sposobnih prebivalcev, kar je regijo uvrstilo 
na četrto mesto po medregijski primerjavi. Stopnja rasti starejših 
od 64 let je bila v tem obdobju v regiji podpovprečna. Po skupni 
prirasti števila prebivalstva se je ta regija I. 2002 uvrstila na peto 
mesto, z 0,9 prebivalca na 1000 prebivalcev gre za nadpovprečen 
prirast. V tem letu je bil zaznan povprečen prirast s tujino in 
nadpovprečen naravni prirast, ki pa je bil z - 0,1 na 1000 
prebivalcev še vedno negativen. Selitveni prirast med regijami je 
bil nad slovenskim povprečjem, regija se je s pozitivnim prirastom 
0,1 na 1000 prebivalcev med regijami uvrstila na peto mesto. Za 
regijo je po podatkih iz I. 2003 značilen primerjalno najvišji delež 
mladih do 14 let, krepko podpovprečen delež starejših od 64 let in 
podpovprečen delež delovno sposobnih prebivalcev. Temu 
primerno je za regijo I. 2003 značilen medregijsko najnižji indeks 
staranja prebivalstva. Po tem indeksu je bila regija 1.1981 uvrščena 
na šesto mesto in je bila po tem kazalcu približno enaka 

i r# liŽl" 

slovenskemu povprečju. Pričakovano trajanje življe"! 
žensk je za plansko regijo Dolenjska, ki ni P°vSp5.i999 P0-, 
obravnavani regiji, po podatkih za obdobje 19 ^ ,0j re9' 
slovenskim povprečjem. Povprečna starost |e 
primerjalno najnižja. 

Za regijo je značilen nadpovprečen delež prebiv?lst 

izobrazbo, zrcalno temu pa podpovprečen delež P 
vsemi višjimi oblikami izobrazbe. ^ ^ 

V tej regiji je bila I. 2002 povprečna površina slan°^a
po 

slovenskim povprečjem. V regiji je podpovp^ 
avtomobilov na prebivalca (41 na 100 prebivalce^ |(1 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v tej regil'^1®^ StoP^ 
2003 kontinuirano upadala (z 14,0 % na 8' p^čje"1' ^, 
brezposelnosti je I. 2003 precej pod slovenskim P ^odn"5'^ 
%). Struktura brezposelnih prebivalcev pokaže mar>} otra|.|() 
saj je v tej regiji nadpovprečno visok de,eZ|njh z na'n'rve 
brezposelnih in primerjalno najvišji delež brezP°f®s(<a|cev ^ 
stopnjo izobrazbe. Izredno visok je tudi delež ^ negat'vr\n£) 
zaposlitve med brezposelnimi, po tem se re0''a ^gdpo^eii 
smislu uvršča na drugo mesto za Pomursko regij0- .flnSl< . 
visoka sta tudi delež starejših od 40 let in e ^ al<l'v <ja 
brezposelnimi. Primanjkljaj delovnih mes 1 n«ijut>te^a 
prebivalstvom je bil 1.2003 ponovno nižji kot I. ^ ' m ^ 
gre za nadpovprečno vrednost, pa ta kazalnik r09 
peto mesto. 
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blatih'8 P° poda,kitl 'z '• 2001 značilen nadpovprečen delež 
<Hs»73%> in podpovprečen delež kmetijskih površin 
S slatusom 31 °/o''V re9''' Ju9ovzhodna Slovenija je delež površin nasprotj 

zavafovanih območij primerjalno med najnižjimi, v 
fied najvj?.em Pa je delež območij Natura 2000 z 48 % primerjalno 
2001 prjm llm'' ,nvesticije v varstvo okolja so bile po podatkih iz I. 
SIT). er'aln° Po višini po regijah na predzadnjem mestu (7.900 

^ brut 
^tegorijg0^®01 vrednos'i te regije je I. 2001 največ prispevala 
nePremičnjn 

rsW/0 'n Prec,elovalne dejavnosti, sledi kategorija 
P°Pravi|a 6 na'em in Poslovne storitve, nato kategorija trgovina 

sm ^i°'0rn''1 vozi'' deiavnost gradbeništva in kmetijstva d°dani vrerjS ^e9'ia ie v celoti I. 2001 prispevala 6,4 % k bruto 
'0"om, qo "ost'' od 'ega nadpovprečno kmetijstvo skupaj z 
Predetova|n>,arStvom 'n ribištvom, kategorija rudarstva in 1 dejavnosti in dejavnost gradbeništva. 
Bm,o d0 .. 
2o°o in žoof proizvod na prebivalca je na slovenski ravni v I. 
V,eh letih ,, 2naŠal 91 (SLO 100), na ravni EU-15 držav pa se je 
p 

ISal s 60 na 62. 

>0 rtiesto apP0.d'e,'e se 'e re9'ia '•2002 primerjalno uvrstila na 
'nisko in p 0 ®,evi'u zaposlenih na podjetje pa si je skupaj s 

Sredstva na °murs'<0 regijo delila tretje do peto mesto. Povprečna 
zaposlenega so precej pod slovenskim povprečjem. 

Delež čiste izgube v celotnih prihodkih poslovnih let 2001 in 2002 
pa je bil primerjalno najnižji in globoko pod slovenskim povprečjem. 
Po donosnosti sredstev in kapitala je bila regija I. 2002 vodilna, 
nadpovprečna je bila tudi donosnost prihodkov. Po poslovnih 
prihodkih na zaposlenega se je regija I. 2002 tako kot že leto prej 
uvrstila na tretje mesto, za Slovenijo nadpovprečna je bila tudi 
dodana vrednost na zaposlenega. Stroški na zaposlenega so bili 
malo pod slovenskim povprečjem, po deležu stroškov dela v 
dodani vrednosti se je regija uvrstila na ugodno deveto mesto. 
Jugovzhodna regija je skupaj z Goriško po povprečni plači na 
zaposlenega zasedala drugo do tretje mesto. Za regijo je bil I. 
2002 značilen globoko podpovprečen delež dolga v virih sredstvih, 
v nasprotju s tem pa nadpovprečen delež kratkoročnih obveznosti 
v virih sredstvih. Kapitalska pokritost stalnih sredstev je bila I. 
2002 v tej regiji primerjalno najvišja, enako velja za dolgoročno 
pokritost dolgoročnih sredstev in zalog. Po izvozni usmerjenosti 
je bila regija vodilna z velikim naskokom I. 2001 in 2002. Po deležu 
stalnih sredstev v sredstvih je bila regija precej pod slovenskim 
povprečjem, po deležu proizvodnih strojev in naprav ter druge 
opreme v stalnih sredstvih pa na četrtem mestu. Po investicijskih 
izdatkih si je regija I. 2002 z Notranjsko-kraško regijo delila četrto 
do peto mesto, po neto investicijah pa je dosegla deveto mesto. 
Po dodani vrednosti na prebivalca se je regija I. 2002 uvrstila na 
peto mesto. 

T k 
a 11: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za 

_ statistično regijo Jugovzhodna Slovenija 

'""»k,, "•'mi 
Mini """vijnSVKp , 

""nivo u 
ilcccinlun 20(12. «e )« (IiOcI)(-vmi)c nrf*vrKinih lepumiiliiih ipudhuJ prencil« n« Sluti« Vlutk RS tu strukturno politiko in rcponalm razvoj 

_ VKJ). Minutni*«. M «lck». iltuljno in uciulnc tmir»e (MDDSZ), Mintilulvo u okolje prtwkw m energijo (MOPfc) Miaiurelvo u finance (Ml") lr",lr*tvi, ^ (( ) 'v°' Kotdiiitivn m pieluniin (MKGP) Minitlrtlvti u pmmc« (MIO. Minutntvo u loliivo. znanoal in Iport (M$ZS). Mintilrtivo u kuhuro (MK). 
^Cnc'ja l,Ulh"<M,r>) Miniiimivn ia idrav)c (M/V K*|H.-««valni center (« mak» gotpmlarilvn(PCMG). Slulha Vlade RS u strukturno politiko in refi<*utni n»/v(.| (SVMp) 

^abcla 

'enija za regionalni nizvoj (AKK). Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSRK) 

12: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za statistično 

-regijo Jugovzhodna Slovenija   
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7. Pomurska regija 

V Pomurski regiji po podatkih za I. 2003 živi 6,2 % prebivalcev na 
6,6 % površine Slovenije. Gostota naseljenosti je za slovenske 
razmere podpovprečna.V tej regiji je bila v obdobju 1981-2003 
stopnja rasti pod slovenskim povprečjem, z 0,2 % se je regija po 
tem kazalniku primerjalno uvrstila na deveto mesto. V regiji je v 
obdobju problematična izredno nizka rast števila mladih do 14 let, 
s tem da je bila stopnja rasti od 1.1991 do 2003 primerjalno ugodna 
in sicer takoj za Jugovzhodno Slovenijo in Gorenjsko. Za regijo je 
v tem obdobju značilna zelo nizka stopnja rasti števila starejših 
od 64 let, podpovprečna pa je tudi stopnja rasti števila delovno 
sposobnih prebivalcev. Naravni prirast v regiji je bil 1.2002 med 
regijami najnižji (- 3,8 na 1000 prebivalcev), k močno negativnemu 
skupnemu prirastu pa sta prispevala tudi negativen prirast s tujino 
in med regijami. Struktura prebivalstva I. 2003 ne odstopa bistveno 
od slovenskega povprečja in je od I. 1981 v vseh kategorijah 
podvržena splošnim trendom v Sloveniji. Tudi po indeksu staranja 
prebivalstva sodi regija primerjalno v zlato sredino. Za regijo je 
bilo v obdobju 1995-1999 značilna najnižja pričakovana starost 
za moške, razlika med pričakovano starostjo po spolu je bila 
najvišja v Sloveniji. Povprečna starost je za to regijo malo nad 
slovenskim povprečjem. 

Za regijo je I. 2002 značilen najvišji delež prebivalstva z največ 
osnovno šolo in nasprotno najnižja deleža prebivalstva s poklicno, 
srednjo, višjo ali visoko izobrazbo. Temu primerno je bilo I. 2002 
za regijo značilno najnižja povprečna doba trajanja šolanja. 

Povprečna površina stanovanja je v Pomurski regiji po velikosti 
primerjalno največja. V tej regiji je število avtomobilov na prebivalca 
primerjalno med najnižjimi (39 na 100 prebivalcev). 

Na absolutnem zadnjem mestu je bila regija I. 2003 tudi po stopnji 
registrirane brezposelnosti. V nasprotju s splošnim kontinuirano 
padajočim trendom v Sloveniji od 1.1997 je v Pomurju med 1.2001 
in 2002 prišlo do dviga stopnje brezposelnosti, ki pa se je s 17,6 
% spustilo na 17,5 % I. 2003. V strukturi brezposelnosti je 
nadpovprečno visok delež dolgotrajno brezposelnih in 
brezposelnih z najnižjo izobrazbo. Neugoden je tudi visok delež 
mladih med brezposelnimi in primerjalno najvišji delež iskalcev 
prve zaposlitve. Regija ima primerjalno tudi najnižji delež 
brezposelnih s VI, in VII. stopnjo izobrazbe. Takoj za Podravsko 
regijo se I. 2003 regija uvršča po podpovprečni stopnji registrirane 
zaposlenosti (51,9 %, SLO 55,3 %), opazen je razmeroma velik 
upad med letoma 2002 in 2003. Po delovnih mestih na delovno 

clO > 
aktivno prebivalstvo se je regija I. 2003 uvrstila na peto ^ 
primanjkljaju delovnih mest nad aktivnim prebivalstvom y 
domače aktivno prebivalstvo pa na deveto mesto. 

Za Pomursko regijo je značilen primerjalno najvišji delež 
površin in zrcalno najnižji delež gozdnatih površin- ^ 
regija je po deležu površin s statusom zavarovanih od ^ ^ 
regijami na prvem mestu (okrog 36 %), nadpovprec ^ pj 
delež površin, ki jih pokrivajo Natura 2000 območja ( regjji 
podatkih iz I. 2001 so bile investicije v varstvo okol|3 
primerjalno absolutno na zadnjem mestu (1.80CK3IT na P 

- Drispeva'a K bruto dodani vrednosti regije je I. 2001 najvec ^kategoriia 

kategorija rudarstva in predelovalnih dejavnosti, sledilaategor'ia 

nepremičnin, najema in poslovnih storitev, nato raviia 
kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva ter trgovine m fegija 
motornih vozil. V bruto dodano vrednost Slovemie ^oči" 
prispevala 4,4 %, od tega izrazito nadpovprečno na 
kategorije kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva ter 9 ^alc8 

V regiji je I. 2000 in 2001 bil bruto domači proizvod na P ^y.i5 
primerjalno najnižji (indeks 71, SLO 100), glede na drz 
pa je zrasel z vrednosti 47 I. 2000 na 48 I- 200 ■ ^ fegiji 
gospodarskih družb z vidika sredstev na podjetje 1 e(jain° 
podpovprečna, število zaposlenih na podjetje pa ie " 01 

med najvišjimi. Povprečna sredstva na zaposlenega jZgub® 
2002 podpovprečna. Podpovprečen je bil delež cl bj|de|eZ 

poslovnega leta 2001 v celotnih prihodkih, medtem ko I ^ g teiti 
čiste izgube poslovnega leta 2002 nadpovprečen. S s|ovenske 

so bili poslovni prihodki I. 2001 nadpovprečni za^ 
razmere, 1.2002 pa podpovprečni. Donosnost sreclsteV

n0sti 9|e 

in kapitala so bile I. 2002 podpovprečne. Po produk '^noSti^ 
na poslovne prihodke na zaposlenega in na dodano v ^ zadm® 
zaposlenega se je regija I. 2002 primerjalno uvrsti ter piac. 
mesto, enako velja tudi za stroške dela na zaposlen®^ ^ ^ 
na zaposlenega, medtem ko je bil delež stroškov a 
vrednosti v tej regiji najvišji. „j 

Delež dolga v virih sredstev je bil I. 2002 razmeroma i i ^ 
kratkoročnih obveznosti pa med višjimi. Regija P° P ^ D* 
2001 in 2002 sodi med najmanj izvozno usmerjene ' ^sl^ 
stalnih sredstev v sredstvih je bil I. 2002 blizu ^ 
povprečja, delež proizvodnih strojev in druge opre j(1 izd3' 
sredstvih pa je primerjalno med višjimi. Po inves"c': vesticiiatl!■„ 
se je regija I. 2002 uvrstila na tretje mesto, po neto i | 20° 
na osmo. Po dodani vrednosti na prebivalca je bila r 9 
2002 primerjalno na nespornem zadnjem mestu. 
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^abela 13; Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za 

Pomursko statistično regijo  

^Sli^TVO 

*ade>e V°13 <*ru*",n socialne 
•odarslvo 1 

rS,V0 13 'oklvo, znanost in Spori 

NKl'OSRKDNE REGIONALNE SPODHUDE 

535.337 593 63.6 

0.0 

v SIT 

69.050.001 

573.295.452 

0.0 

3.8 

31,2 

POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 

v SIT 
140 939 101 2.9 

30.7 

5.0 

2.487.153.678 

56.908 699 

3.4 

45,1 

1.0 'ade RS za strukturno 
0.0 I 183.457.173 64.4 

II 844 116 0,6 
0.0 
0.2 

0.0 0.0 294326.374 

0.0 0.0 5.3 795.019866 

0.0 
0.0 1.626.565.766 

83.427.000 
32.9 

1.7 
854 656 112 

78 604.763 

14.4 
15.5 

1.4 
0.1 

11.9 
0.0 0.0 0.2 5.147510 
0.0 364.426 000 7.4 657 779 000 

0.0 82.879.993 1.7 
100,0 I 837.646 742 100.0 4 940 934.461 100.0 5.519.530 492 

°Pwnhc:, 7 
^'rk, "V"v,'° SVRp. dccemlna 21102. se)«ik«kljcvan|C neposrednih repiannlmh sptvJhud preneskinn Shilho Vlade RS ta strukturno politiko in regionalni razvit) 
^'n|Hniv0 '"5,rslyo za fotpmlniitvii (MCI). Ministrstvo za ikk>. družino in socialne zadeve (MDDSZ). Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE). Ministrstvo za finance (MF). 14 brneti,] Mini m ptctuuim (MKCP). Ministrstvo za |<roiiKt (MP). Ministrstvo za lolstvo, znunocl in Iport (M$ZS). Ministrstvo za kulturo (MK). 

Peticija R *n*lc,l*ko <Jrutt«>(MID). Ministrstvo za zdravje (M7.). hw|<rf«valni center za malo guspuiarstvo (PCMG). Službo Vlade RS u strukturno politiko in regionalni razvoj (5VRP) like Slovenije za rccionalni razvoj (ARR). Javni sklati RS za regionalni razvoj (JSRR) 
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Struktura 
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reajia 

go t'Valcevna7&oki regii' po P°da,kih za 1 2003 živi 2>5 % 

°bđ0,0 nasel|en 
povr®'ne Slovenije. Gre za regijo z najnižjo 

ie h?b'U 1981-20(vf' P° s,opni' ras,i prebivalstva se je regija v 
Sto a s,opnja rasti UVrstila na Primerjalno šesto mesto, s tem da 
slov ras,i miar! h ' 1^91 za slovenske razmere nadpovprečna. enskemu 

lh do 14 |et je bjta v ce|0tnem obdobju podobna 

PortS°')nit' prehPr0^'U' Poc|obno velja za stopnjo rasti delovno 
P1ra>°Vprečna na'

ValCev' Primerjalno med nižjimi in krepko 
sta,

81 I« bil 1 Jon?8 b'la s,0Pnia ras,i starejših od 64 let. Naravni 
prira

,laseii,veni,, pr'm^ria,no med najnižjimi, nadpovprečna pa 
preb

s,u se je rea
nrasl s tui'no in prirast med regijami. Po skupnem 

ie inrtVa's'Va izsto "'a '• uvrstila "a sedmo mesto. V strukturi 
Skuo^s staranj 

Pa Visok de,ež starejših od 64 let, temu primerno 
bilg,9'2 ^bain0.i(

Pre')'va's,va za ,0 regijo I. 2003 med najvišjimi. 
Ć'lna razm faŠk0 regi'° 'e za ,0 re9'i° med '•1995 do 1999 

si0v 
ln žensk proma visoka pričakovana doba trajanja življenja 

nsl(irn povpre^
na s,ar°st je bila I. 2002 v tej regiji nad 

X) ra'bo, |(j pg nadpovprečen delež prebivalcev z najnižjo 
I® od I. 1981 močno zmanjšal (s 65,5 na 37,5 

^ 'ei re j- 
r5cTl! ^iloPavV

tn
rećna P°vr^'na stanovanja primerjalno med ađ slovensk tT,obilov na prebivalca je v tej regiji bilo I. 2002 m Povprečjem (44 na 100 prebivalcev). 

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila I. 2003 z 8,8 % med 
najnižjimi, od I. 1997 je v skladu s splošnim trendom v Sloveniji 
opazno kontinuirano zniževanje stopnje brezposelnosti. Za regijo 
je značilen nadpovprečen delež brezposelnih z višjo ali visoko 
izobrazbo in delež mladih med brezposelnimi, nadpovprečen pa 
je tudi delež žensk med brezposelnimi. Stopnja registrirane 
zaposlenosti je bila I. 2003 primerjalno med najvišjimi, primanjkljaj 
delovnih mest nad aktivnim prebivalstvom od domačega aktivnega 
prebivalstva pa je med višjimi. 

Notranjsko-kraška regija sodi med z gozdom bogatejše predele 
Slovenije, delež kmetijskih površin je pod slovenskim povprečjem. 
Notranjsko-kraška regija ima razmeroma visok delež površin s 
statusom zavarovanih območij (18 %), po deležu površin, ki jih 
pokrivajo Natura 2000 območja (okrog 54 %), pa se uvršča na 
vodilno mesto med regijami. Po obsegu investicij v varstvo okolja 
I. 2001 se je regija z 43.400 SIT na prebivalca primerjalno uvrstila 
na drugo mesto. 

K bruto dodani vrednosti regije je največ prispevala kategorija 
rudarstva in predelovalnih dejavnosti, sledi kategorija 
nepremičnine, najem in poslovne storitve, nato pa dejavnost 
gradbeništva in trgovine. Nadpovprečen je prispevek 
gradbeništva, kmetijstva v širšem smislu ter kategorije rudarstva 
in predelovalnih dejavnosti. Bruto domači proizvod je bil I. 2001 in 
2002 med najnižjimi, opazen je bil celo upad indeksa z 80 na 79, 
primerjalno z državami EU-15 pa je indeks v obeh letih znašal 53. 
Po sredstvih na podjetje se je regija 1.2002 primerjalno uvrstila na 
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zadnje mesto, značilno je bilo tudi nadpovprečno število zaposlenih 
na podjetje. Po povprečnih sredstvih na zaposlenega se je regija 
tega leta uvrstila na deseto mesto. Delež čiste izgube poslovnega 
leta v celotnih prihodkih je bil I. 2001 med najnižjimi, I. 2002 pa 
identičen slovenskemu povprečju. Donosnost sredstev, prihodkov 
in kapitala ni odstopala od slovenskega povprečja. Po 
produktivnosti, izraženi v poslovnih prihodkih na zaposlenega in 
dodani vrednosti na zaposlenega, je regija bila I. 2002 primerjalno 
med zadnjimi. Stroški dela na zaposlenega pa so bili v tej regiji 
med najnižjimi. Delež stroškov dela v dodani vrednosti je bila kljub 
relativno ugodnemu petemu mestu med regijami I. 2002 še vedno 

pod slovenskim povprečjem. Primerjalno je bila med n j, 
tudi povprečna plača na zaposlenega in tudi delež d°'9 ^|a I- 
sredstev. Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev ^ 
2002 med najvišjimi, kapitalska pokritost stalnih sre 
podpovprečna. Regija po podatkih iz I. 2002 sodi me

bj|| 2002 
najbolj usmerjene regije. Za Notranjsko-kraško regijo |e ^ jp 
značilen podpovprečen delež stalnih sredstev v sre

vs!a|nil' 
izredno visok delež proizvodnih strojev in druge °Prer"® prečfli 
sredstvih. Investicijski izdatki in neto investicije so bili P enjji. 
Dodana vrednost na prebivalca je med najnižjimi v Slo 

Tabela 15: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po 
 Notranjsko-kraško statistično regijo  

ministrstvih za leti 2002 ter 2003 

MINISTRSTVO 
Ministrstvo za gospodarstvo 

NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 

i SIT 
61.406.982, 100.0 

v SIT 
0,0 

POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 
2002 

v SIT 
199.647 588 

Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve 341.367.994 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in Sport 
Služba Vlade RS za .strukturno 
politiko in regionalni razvoj 156 693 153 87.8 
Ministrstvo za zdravit- 2 000 (XX) 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 67 886.194 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 112 782 861 
Ministrstvo za promet 150 140 171 
Ministrstvo /a kulturo 0,0 24.843 000 
Ministrstvo za informacijsko družbo 0,0 
Ministrstvo za finance 0.0 19.200 000 

ospeSevalni center za malo 
gopodunstvo 35 283.1 I S 
Skupaj regija 61.406 98;' 100.0 178 422 034 100,0 

Oporni* 7. iMlunovitvtjn SVRP, dirtcmhtn 2002. se jc ik«lel)cvunte neposrednih rcpiniulmh spodbud preite*k> na Slultm Vlade RS za strukturno politiko in regionalni ruzvnj 
Vir p>\htkov Miimiraivo zu ^»pmliinivo (MG), Ministrstvo ;n dek\ družino in snunlnc zudeve (MDD5Z). Mimitntvn u okolje. pfTKlor in enerjnjo (MOPE), Mini*ir*ivo u\ fimime (Ml"). 
Ministrstvo 721 kinetijsivo, poutnrstvn in prehrano(MKOP). Ministrstvo i.i prtmiei (Ml'). Ministrstvo 10 Šolstvo. »nini«i in Iport (MŠZJ>), Ministrstvo 11» kulturo (MK). 
Ministrstvo m informiiU|skodruM<o (Mil)). Ministrstvo u ulruvje (M/), ^ipdcvilili center u mulo jnwprxliwvvn (PCMG), Služba V|mk RS tu strukturno politiko in rep<«i:ilnt ruzvoj (SVRP) 
Agencija Republike Slovenije z.i regionalni razvoj (ARU). Javni sklad RS za regionalni raz.voj (JSSR) 

tabela 16: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud z a leti 2002 
Notranjsko-kraško statistično regijo  

STATISTIČNA RKCIJA 
l.ETO 10UI 

|wwr»diiT itkU>iiiiIik »pmlbud« 
prebivalca 

h SIP . 
prrbivak n 

I* SIP 

1'otrriliif rtgnilluhir t/>nilbujf 
Struktura 

(v V 
SLt>-ingl 

Na prebivale* 
.SIT) 

fttBMTjdII Struktura 
(* *. prrh4»«k« 

t* žil n M) TKA/V/S M>KKA*KA 

9. Podravska regija 

Podravska regija je po številu prebivalstva druga največja regija. 
V regiji po podatkih za I. 2003 živi 16,0 % prebivalcev na 10,7 % 
površine Slovenije. Po gostoti naseljenosti se regija uvršča takoj 
za Osrednjeslovensko in Zasavsko regijo. Skupno gibanje 
prebivalstva je bilo v Podravski regiji v obdobju 1981-2003 
primerjalno med najnižjimi, enako velja od I. 1991 do I. 2003. Za 
regijo je značilna najnižja stopnja rasti mladih do 14 let v tem 
obdobju, povprečna stopnja rasti starejših nad 64 let in ponovno 
primerjalno med najnižjimi stopnja rasti delovno sposobnih 
prebivalcev. Za regijo |e značilen za slovenske razmere 
podpovprečen naravni prirast, to velja tudi za selitveni prirast s 
tujino, selitveni prirast med regijami je enak slovenskemu 

1 I 2""^ |e 
povprečju, ki je nič. Skupni prirast po Poda,k'.t1

tJ,a I. 2""^ 
primerjalno med najnižjimi. Za strukturo prebiva s^a(jpoVpfe p0 
značilen podpovprečen delež mlajših od 14 letin f 

' da5^ ivafl* IA ftfd 

deleža starejših od 64 in delovno sposobnih p'- uvrs»"" v 
indeksu staranja prebivalstva se je regija prime1")3 .j0 ifl 
razmeroma visoko peto mesto. Za Podravsko ' r,„ 
obdobju 1995-1999 značilna podpovprečna Prića

2002 n13'0 

moških in žensk. Povprečna starost pa je bila I 
slovenskim povprečjem. ,.\tl 

najvišj' jgiei 
Za Podravsko regijo je značilen primerjalno n «oje nlo 
prebivalstva s poklicno ali srednjo izobrazbo. ^raz"0 

prebivalstva z osnovno šolo ali z najmanj višjo 1 

podpovprečen. 
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p°dravSki rQ - 
Stan°vani ' |e po Podatkih iz I. 2002 povprečna površina 
a"Qrnobiio Ve''^ost'na predzadnjem mestu med regijami. Število 
'azrriere na pre^'va|ca je v tej regiji podpovprečno za slovenske 

Stopnja rp ■ 
driJ96m m ®lstr'rane brezposelnosti je bila I. 2003 primerjalno na 
v Primerja Za Pornuriem. Trend brezposelnosti pa je v tej regiji 
r^eroma

Vl S Pomuriem od I. 1997 bolj vzpodbuden, saj je 
'• 2003) ^ S

d
trmo in k°ntinuirano upadal (22,4 % I. 1997,16,2 % 

^obju nih i 1(0 'e s,°Pnia brezposelnosti v Pomurju v tem 
^Poseinjh med naiveč 18,7 % in najmanj 16,7 %. V strukturi 
^Posein h'f pr°b|ematičen primerjalno najvišji delež dolgotrajno 

brezno °/o' ®*-0 48>6 nadpovprečen je delež žensk 
PrVe 23po S|e'nirl1', rahl° nadpovprečen pa je tudi delež iskalcev 2aPoslen0s,S "ve med brezposelnimi. Stopnja registrirane 
delovnih m '6 ^''a v re9'i' '• 2003 primerjalno najnižja. Regija je po 
^Srednjesi0

na delovno aktivno prebivalstvo takoj za 
živalstvo ensl<0 re9'i°- Primanjkljaj delovnih mest nad aktivnim 
^PovprečH V °/o °d domačega aktivnega prebivalstva pa je 
Uvrstila na s ° vis°k' medregijsko se je regija po tem kazalniku 

sesto mesto. 

ia P°dravsko r ■ ršin, pat . e9'l° je značilen nadpovprečen delež kmetijskih 
*avarovanih|U k nadpovprečen delež pozidanih površin. Po deležu 
«/9 deve'o mp«!"06'Se ta regija s Približno 5 % uvršča primerjalno /o na sedm0

eS,°' dele^u Natura 2000 območij pa z okrog 29 
]e re9ija prjm mesto- Po višini investicij v varstvo okolja I. 2001 se 

ivaicg til<er'a'n0 uvrst'la na Pe,° mesto in bila z 20.800 SIT na nad slovenskim povprečjem. 
i "ruto (j0c| 
ategorija rud"' vrednos,i regije so I. 2001 največ prispevale 
epremičnine ars,va 'n predelovalnih dejavnosti, nato kategorija 

' naiem in poslovne storitve in trgovina ter popravila 

motornih vozil. Regija je v bruto dodano vrednost Slovenije 
prispevala takoj za Osrednjeslovensko primerjalno največ. Od 
tega je za regijo nadpovprečen prispevek kmetijstva v širšem 
smislu, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, 
nepremičnin in poslovnih storitev ter gradbeništva. Indeks bruto 
domačega proizvoda na prebivalca je bil I. 2000 in 2001 83 (SLO 
100), v primerjavi z državami EU-15 pa se je v tem času dvignil s 
55 na 56. 

Po velikosti gospodarskih združb, izraženi v sredstvih na podjetje, 
se je regija 1.2002 uvrstila na visoko deveto mesto, podobno velja 
tudi za razmeroma visoko število zaposlenih na podjetje. Delež 
čiste izgube poslovnega leta 2001 v celotnih prihodkih je bil po 
višini uvrščen takoj za Zasavsko regijo, I. 2002 je bil ta delež 
precej nižje in tudi primerjalno ne več tako visok. Vsi trije kazalci 
donosnosti in sicer sredstev, prihodkov in kapitala so bili I. 2002 
podpovprečni. Po poslovnih prihodkih na zaposlenega je bila regija 
I. 2002 uvrščena med zadnje štiri regije, enako velja za dodano 
vrednost na zaposlenega. Stroški dela na zaposlenega so bili I. 
2002 primerjalno med najnižjimi, delež stroškov dela v dodani 
vrednosti pa so bili nadpovprečni. Plača na zaposlenega je bila 
podpovprečna. Za regijo je bil I. 2002 značilen podpovprečen 
delež dolga v virih sredstev in nadpovprečen delež kratkoročnih 
obveznosti v virih sredstev. Tudi kapitalska pokritost stalnih 
sredstev je bila nadpovprečna, dolgoročna pokritost dolgoročnih 
sredstev in zalog je bila I. 2002 rahlo podpovprečna. Podravje je 
po podatkih iz I. 2002 sodilo med izvozno manj usmerjene regije. 
Delež stalnih sredstev v sredstvih je bil 1.2002 rahlo podpovprečen, 
delež opreme v stalnih sredstvih pa je bil sicer nadpovprečen, 
primerjalno pa med nižjimi. Po investicijski aktivnosti se je regija I. 
2002 uvrstila na prvo mesto med regijami, po neto investicijah pa 
na četrto. Po dodani vrednosti na prebivalca pa se je Podravje 
uvrstilo na osmo mesto med regijami. 

>C'a Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za 
Podravsko statistično regijo 

I11IM "" SVRP w f «ln>fel|rviMijr ftjnratnlh rcfMiutnih pmtctkt nu Sliilho VIihIc RS u. »Irakluino pdrtlta m reJKnnlm rozvoi 
u k - Minitinlvo u> (ktn. ikufmoin »kiiiIim zi-tev« (MDDS/.), Minulntvo bi okrtje. pnmor in encrfijn (MOPK). Minuinlvo 7.1 financ« (MF), 

,l,v<> in ptrtmino (MK(iP). Mini»ii»i*«» ni poxnri (Ml1). Mini*lr*lvo in Ii.Iiivu, iminoti m Ipnrt (M&Z&). Miniurilvo u kuli um (MK). 
nClJ1' HCpuh,i;::k"'^'Mintiirtlvn to nkavp (M/.), fSn|ietevalni v«Mcr ui iimIu fntpvlanlvo(PCMO), Stutt* Vlaik RS ta urokturoo polrtikn in tatvoj lSVR|»> c '°vcnijc /ji regionalni razvoj (ARR>, Javni tklacl RSaw regionalni razvoj (JSRR) 

aRci 
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Tabela 18: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Podravsko 
 statistično regijo 

STATISTIČNA MKCIJA Ncp^rtrt., rTglfumliic ipodhutlf 
prrM»»lm 

t« SIT? 
Struktur* 

1» ■*. SlAHimn 
prrNvBku 

SIT) 
Na prrM* »len 

(»SITI iUtiaffl I6j 

10. Koroška regija 

Koroška regija po površini pokriva 5,1 % Slovenije, v njej pa po 
podatkih za I. 2003 živi 3,7 % vseh prebivalcev. Gre za relativno 
redko poseljeno regijo. Za Koroško regijo je bila v obdobju 1981- 
2003 značilna rahlo nadpovprečna stopnja rasti prebivalstva, ki 
pa je bila od I. 1991 podpovprečna. Za regijo je bila v celotnem 
obdobju značilna primerjalno najvišja rast starejših od 64 let, rahlo 
nadpovprečna je bila tudi stopnja rasti delovno sposobnih 
prebivalcev, med najnižjimi pa je bila stopnja rasti mlajših od 14 let. 
Naravni prirast prebivalstva je bil I. 2002 nadpovprečen, 
podpovprečna pa sta bila selitveni prirast s tujino in med regijami. 
Skupni prirast je bil tako v tem letu primerjalno med najnižjimi. 
Za regijo je bil I. 2003 delež mladih do 14 let nadpovprečen za 
slovenske razmere, nadpovprečen je bil tudi delež delovno 
sposobnih, primerjalno najnižji pa je bil delež starejših od 64 let. 
Indeks staranja prebivalstva je bil 1.2003 primerjalno med najnižjimi. 
Pričakovana starost moških in žensk je bila med I. 1995 do 1999 
pod slovenskim povprečjem. Tudi povprečna starost je bila 1.2002 
pod slovenskim povprečjem. 

Za regijo je bil I. 2002 značilen podpovprečen delež prebivalstva 
z najmanj višjo izobrazbo, preostali izobrazbeni strukturi sta bili 
rahlo nadpovprečni. 

Povprečna površina stanovanja je bila 1.2002 malo pod slovenskim 
povprečjem. Tudi število avtomobilov na prebivalca je v tej regiji 
pod slovenskim povprečjem 

Brezposelnost je v Koroški regiji I. 2003 dosegla 12,6 %, kar je 
nad slovenskim povprečjem, med regijami pa se je po tem 
kazalniku uvrstila na sedmo mesto. V primerjavi s splošnim 
trendom v Sloveniji je na Koroškem od I. 2001 do 2003 
brezposelnost naraščala. 

V strukturi brezposelnosti regija izrazito odstopa po primerjalno 
najvišjem deležu iskalcev zaposlitve zaradi stečaja, 
nadpovprečen je tudi delež starejših od 40 let med brezposelnimi. 
Za regijo je značilen nadpovprečen primanjkljaj delovnih mest 
nad aktivnim prebivalstvom od domačega aktivnega prebivalstva. 

j r. krer 
Za regijo je značilna visoka gozdnatost, saj s 73 % 9oza vaniH 
presega slovensko povprečje (63 %). Po deležu zava ^ 
območij se Koroška regija uvršča na zadnje mesto,tu ^ 
površin s statusom Natura 2000 (okrog 20 %) je primerja S|T 
najnižjimi. Po višini investicij v varstvo okolja I. 2001 ' |p seje 
na prebivalca) regija ni dosegala slovenskega povprek 
primerjalno uvrstila na sedmo mesto. 

K bruto dodani vrednosti regije sta po dejavnostih I. 2°®^ te' 
prispevali kategoriji rudarstva in predelovalnih dejavn 

kategorija nepremičnine, najem in poslovne storitve. 
celoti prispevala k bruto dodani vrednosti 3,1 %. nadp udafS|vC 

pa so prispevale kategorije kmetijstvo v širšem smislu.' ^ ^ 
in predelovalne dejavnosti ter oskrba z elektriko, plinorn 

love"5"6 

Bruto domači proizvod na prebivalca je bil v tej regiji za ^i\i 
razmere I. 2001 in 2002 primerjalno med najnižjimi, v P" ^ 
državami EU-15 pa je dosegel raven 56 I. 2001 in 571- 

.. na deset0 

Po sredstvih na podjetje se je regija I. 2002 uvrstila ^(i(3na 
mesto, po številu zaposlenih na podjetje pa se je regil3 na 
drugo mesto, takoj za Zasavsko. Povprečna sre

(jzadnie"' 
zaposlenega so bila 1.2002 za to regijo primerjalno na Pre |6 tU1 

mestu. Delež čiste izgube poslovnega leta ^ |sred5,eV 

podpovprečen, 1.2002 pa primerjalno najvišji. Donosnos 
prihodkov in kapitala so bili I. 2002 primerjalno na zadni 

oki.d0^ Poslovni prihodki na zaposlenega so bili razmeroma v,s fl 
vrednost na zaposlenega pa med najnižjimi Stros s)r0j|<o# 

zaposlenega so podpovprečni in med najnižjimi, de® oS|e<^ 
dela v dodani vrednosti pa med najvišjimi. Plača na uraz'": 
je bila I. 2002 na Koroškem primerjalno med najnizj' ^le 
nadpovprečna sta bila delež dolga v virih sredste 
kratkoročnih obveznosti v virih sredstev. Dolg°rocr^jn0 naj"iž|3, 
dolgoročnih sredstev in zalog je bila za to regijo prime"")3 st0, iakc 

Po izvozni usmerjenosti se je regija uvrstila na drug0 

za Jugovzhodno Slovenijo. 

Delež stalnih sredstev v sredstvih je bila 1.2002 P^me^^ajviši'111!, 
delež opreme v stalnih sredstvih je bilo primerjalno me Tu 
Investicijska aktivnost te regije je bila I. 2002 izredn0:njžjii',i 

dodana vrednost na prebivalca je bila I. 2002 med naj 
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^abela 19: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 za 

  
    

NEPOSREDNE REGION ALNE SPODBUDE POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 
2002 2003 2002 2003 

j^lSrvo    v SIT v % v SIT v % v SIT v % v SIT v % 
226.770 282 100,0 0 0.0 261 349 123 13.2 239 551 813 10.8 7-a delo, družino in socialne 

0 0.0 0 0.0 388049 166 19.5 661.098.663 29,7 
—^*v<) za Šolstvo, znanost in šport alnthrrr~-—.— 0 0.0 52 684 244 18.5 44 861 095 2.3 111.848 817 5,0 

poj;,:. . e ^ M strukturi*« 
MjJj>^U^onalni ra/vnj 1 

0 0.0 229.661.335 80,8 0 .0.0 O 0.0 
0 0.0 I 769 246 0.6 14 693 000 0.7 400 0<X) 0.0 

energijo °19 0,l0,jc' Prostor in 
 ~—  0 0.0 0 0.0 . 272.307 794 13.7 25.327.438 1.1 

Prchnno Rozdarjlvo 
  0 0,0 0 0,0 818 984.946 41.2 760.195.804 34,2 

drilibo 0 0.0 
0 
0 

0.0 
0.0 

44 757 000 
7.781 008 

2.3 
0.4 

48 644.345 
9.843.408 0.4 

0 0.0 0 0,0 50567.000 2.5 191.940.000 8.6 
CMar f'Crnkr u "lin 

0 0.0 0 0.0 29.350 925 1.5 58 319 448 2.6 
226 779 281 100,0 284 114 825 100.0 1.986625 511 100.0 2.225.689.162 100,0 

^ | 7 us( V" P'Umkov vi SVR''. detcinhru 2002. %c >c d«xJel|evun|e nepimrainih regionalnih *pi*Jbud preneslo na Slulto Vlade RS za strukturno politiko in regionalni ritfvoj 
|KK»). Ministrstvo u iteUi. družino in snuulne zmlete (MDDSZ). Ministrstvo uokolje, prtetor in energijo(MOPE). Ministrstvo &i finance (MF). 

Mi„Inr. *k"*"l«v,,( mlDnim \ glOtllUSIVil i prehrano (MKGP), Ministrstvo ta pnnnci (MP). Ministrstvo m lolstvo. znanost in Ipnrl (M&ZS). Ministrstvo zn kulturo (MK). 
Ij-j h «lm2tx> (MIU). Ministrstvu za idrnvjr (M/.). fN*|>eievttlni center u innln ptsporiaistvo (PCMG). Služba V Uide RS zj strukturno polutko in lepKsuliii razvoj (SVRp) Pu 'ikc Slovenije za regionalni razvoj (ARR), Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSRR) 

Tah 
a 20: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Koroško 

l.kT0 200l UTO 1M1 I.ETO 2«;» N'|»wtilni rrfionulitr i|mkIIiui)i iStpmmlHt rtflnttulni no.lhu.lt CiMrri/nr rtriontiliit 'ptulhurft i\rnn>mliir rvhottolnt poilhuilr /'•im/nr rrpinnaltir iprxlhu.lt 
v nfeKIT SlrufcCtir* 

1» V MOrlUOt 
Na 

prvbtvalra 
f« sni 

v nikf Sil 
Struktura 

1» *, SI MalDO! 
Na 

i* srn » ml« SIT 
Struktur« 

1» *. Na prrMvalta 
(»SIT) » min Sli 

Struktura 
(» *. 

Na 
prcblvuka v min SIT Stniklura 

1» V |>i rtilrnlia 
_ IVI 20*1 IV S O 3 094 1 917 3.4 2? IOI 214 3.0 3 *47 2 226 15 30 13* 

a regija 

p!'6 '■ 2003 jS^a re^''a P°knva 4,4 % površine Slovenije, v njej 
ra

S.eliene reqjjpVc'i° °/o Prebivalstva. Regija sodi med redkeje 
r„

S.' Prebivaistv n'ie- Za ,0 regijo je značilna najnižja stopnja 
*a ?a Po skupni V obdobiu 1981-2003, s tem da se je od 1.1991 
c l asavsko in c> -ni'rasl' Primerjalno uvrstila na deseto mesto, 

°t>dob' av'n'sl<0 regijo. Stopnja rasti mlajših od 14 let v 
let

aci'na najniži'U b'stveno odstopala od povprečja. Za regijo je 
r^

n9 Preclia^ s,0Pnia rasti prebivalstva, ki so starejši od 64 
neJ đel°vno SD 

|e mes,° pa se regija uvršča po višini stopnje 
je k?'V0n in p0r?

S?bnih Prebivalcev. Naravni prirast je bil I. 2002 
je bj, Seli,veni venskim povprečjem. Izrazito nadpovprečen 
pre,.

Se|itveni pri"^8' S ,u'ino' razmeroma visok in nadpovprečen 
na 'Va|stva nac/aSl med re9'iam'- v celoti je bil v tem letu prirast 
Q0r°

e,rto rnesiP°V'3re^en' re9'ia se i® P° ,em kazalniku uvrstila 
siov6^0 reaiin° n3 ®sreclnjeslovensko. Obalno-Kraško in 
naškim Po° 

elež mladih do 14 let je bil I. 2003 tik nad 
Prehi°Vpr6Č6n d^h^9™' ,ud' de,ež starejših od 64 let je bil 
W>v. p0 ■° PovPrečen pa je bil delež delovno sposobnih 
'ndei< ^to mecj r 

8ksu s,aranja se je regija I. 2003 uvrstila na 
in ž6

S s,aranja orjT9''3"1'' v Primerjavi z večino ostalih regij se je 
i® bila 1981 zmaniševal. Pričakovana starost moških re^nastarost •do primerjalno med najnižjim. 

^ re... Pa i® bila 1.2002 tik nad slovenskim povprečjem. 
oSr) *®'Ji j0 
^teQ

Vn°^°lsko tztnh°VPre^en de'0* prebivalstva z največ 
Višjo J3''' p°klicne '2razito podpovprečna pa sta deleža 

^'azbo 3' srec'nie Izobrazbe ter kategorije z najmanj 

k. 

Povprečna površina stanovanja je v tej regiji (74 m2) tik pod 
slovenskim povprečjem. V tej regiji je število avtomobilov na 
prebivalca po podatkih za I. 2002 pod slovenskim povprečjem. 

Po stopnji registrirane brezposelnosti se je regija 1.2003 primerjalno 
uvrstila na deveto mesto. V nasprotju s povprečnim trendom v 
Sloveniji pa je od I. 2000 do I. 2003 stopnja brezposelnosti 
naraščala. Za regijo je bil I. 2003 značilen nadpovprečen delež 
dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi, nadpovprečen je bil 
tudi delež brezposelnih z najnižjo stopnjo izobrazbe. Slovensko 
povprečje je presegel tudi delež iskalcev zaposlitve zaradi stečaja 
med brezposelnimi, primerjalno med najvišjimi pa je bil tudi delež 
trajnih presežkov med brezposelnimi. Primerjalno najvišji je bil 
delež starejših od 40 let med brezposelnimi, nadpovprečen pa je 
bil tudi delež žensk med brezposelnimi. Primanjkljaj delovnih mest 
nad aktivnim prebivalstvom od domačega aktivnega prebivalstva 
je bil v tej regiji I. 2003 med najvišjimi in sicer takoj za Zasavsko 
regijo. 

Za Spodnjeposavsko regijo je značilen nadpovprečen delež 
kmetijskih površin (41 %, SLO 31 %). Delež zavarovanih območij 
je v tej regiji pod deležem na ravni cele Slovenije, po deležu 
Natura 2000 območij je ta regija z okrog 18 % primerjalno uvrščena 
na predzadnje mesto. Po višini investicij v varstvo okolja na 
prebivalca se je Spodnjeposavska regija I. 2001 uvrstila na tretje 
mesto (24.300 SIT na prebivalca). 

K bruto dodani vrednosti regije so I. 2001 največ prispevale 
dejavnosti rudarstvo in predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, 
plinom in vodo ter nepremičnine, najem in poslovne storitve. 
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Spodnjeposavska regija je I. 2001 k bruto dodani vrednosti 
Slovenije skupaj prispevala 3,1 %, znotraj tega pa je bil 
nadpovprečen prispevek kategorije oskrba z elektriko, plinom in 
vodo, sledi kmetijstvo v širšem smislu in gostinstvo. 

Bruto domači proizvod na prebivalca je z indeksa 86 I. 2001 
narasel na 87 I. 2002 (SLO 100), v primerjavi z državami EU-15 
pa z indeksa 58 na 59. 

Spodnjeposavska regija se po velikost gospodarskih družb, 
izraženi v sredstvih na podjetje, primerjalno uvršča na vrh in 
sicer takoj za Savinjsko regijo, število zaposlenih na podjetje pa 
je krepko pod slovenskim povprečjem in sodi primerjalno med 
najnižje. Po povprečnih sredstvih na zaposlenega se je I. 2002 
regija uvrstila na peto mesto. Delež čiste izgube v poslovnem letu 
2001 je bil podpovprečen, I. 2002 pa nadpovprečen. Donosnost 
prihodkov in donosnost kapitala sta bili I. 2002 nadpovprečni. 

.2002 Po poslovnih prihodkih na zaposlenega se je regija g I|ei|„ 
na osmo mesto, po dodani vrednosti na zaposlenega Pa ^ 
takoj za Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško regijo Str ^ 
na zaposlenega so bili I. 2002 malo pod slovenskim PoVp

najniži' 
delež stroškov dela v dodani vrednosti pa je bil primerjalno ^ 
Plača na zaposlenega je bila I. 2002 v tej regiji podp°vP|eaVVjf|) 
regijo je bil tega leta značilen razmeroma nizek delež do Sl^ 
sredstev, podpovprečen je bil tudi delež kratkoročnih o ^ „j 
v virih sredstev. Kapitalska pokritost stalnih sredstev • ,3 
odstopala od slovenskega povprečja, podobno velja 
izvozno usmerjenost te regije. 

Regija se je po deležu stalnih sredstev v sredstvih 
na drugo mesto, takoj za Savinjsko regijo, po deležu po 

.2002 < 

stalnih sredstvih pa je bila Spodnjeposavska regija v° eSt0 
neto investicijah se je regija I. 2002 uvrstila na pe'° 
dodani vrednosti na prebivalca pa na deveto. 

po 

Tabela 21: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po 
Spodn jeposavsko statistično regi jo  

ministrstvih za leti 2002 ter 2003 
tn 

MINISTRSTVO 

NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 
2002 

POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 
2003 

v SIT 
Ministrstvo za gospodarstvo ' 100.0 115 956.744 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve 0.0 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in Sport 0.0 149 977 926 35.9 
Sluiba Vlade KS za strukturno 
politiko in regionalni razvoj ' 0.0 267.832.089 
Ministrstvo za zdravje 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 0.0 
Ministrstvo za promet 
Ministrstvo za kulturo 0.0 
Ministrstvo za informacijsko družbo 
Ministrstvo za finance 0.0 
Pospeševalni center za malo 
gopodarstvo 
Skupaj regija 138 596.250 100.0 1.761.065 396 

Oporni«: I 'L ustanovitvi)« SVRP. decembru 2002. m je dnUeljcvMijc nq**rvdnih regionalnih tf*<dhud |wenctlo nu Službo Vlade RS u strukiumo politiko in reptonalni navoj 
Vir podmkov Minutnivo za pi«pc«tartivn(MG), Ministrstvo tu delo. diulino in vitalne ZjbIcvc (MDDSZ). Ministrstvo u»okolje, prostor in energijo (MOPE). Minitinuvo tu finiincr (MF). 
Ministrstvo ta kmetijstvo. pivdanivo in prehrano (MKCP). Ministrstvu ui pnunct (MP), Ministrstvo m fcrfsivo. murv« t in Ipon (Mizi). Ministrstvo tu kulturu (MK). 
Ministrstvo u tnfortnntijiko ilnilho Minittrnivo u ulrovjr (M2). Pospeševalni center ta tnnlo ptspoJnfstvo (PCMG), Slutba Vlude RS u strukturno politiko tn rrjrironlni rntvoj (SVRP) 
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (AKK). Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSSR) 

Tabela 22: 

STATISTIČNA KM«IJA 

Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 
Spodnjeposavsko statistično regijo  

1» 

N»pimrnln» rt|l«m»ln« ipmllmilt 
Struktur« 

<» *. SLOalMt) 
prt bival« ■ 

(»si n 

NtfinirtJnt rrgl»nuli 
prrMvalra 

1» SIT) 

r-milnt rt£t 11 nt ImAnA 
Struktura 

<» %. 
SLO-IOO) 

• prrbt«nlcH 
1» SIT) 

Ntpiitrtilnt 
Struktur« 

<» *. SI.OIOO) 
preMvalra 

1» srn 
SrOlhSJF.fflSA V.SM 
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^asa3tsj$ajegija 

^Savski _ ... , 
P°vršine si 11 '& '• *^3 živelo 2,3 % prebivalstva na 1,3 % 
"^višjimi t°

ven''e- Gostota naseljenosti te regije je bila med 
P'ebivais, 3 za Osrednjeslovensko regijo. Po stopnji rasti 
P'edzadnjg9 SG '9 ta re9'ia v obdobju 1981-2003 uvrstila na 
Stopnja ra t

mest0, oci '•1991 je bila stopnja rasti primerjalno najnižja. 
Povprečjem m|adih do 14 let je bila vtem obdobju pod slovenskim 
nainižja m '.stoPnja rasti delovno sposobnih je bila primerjalno 
64 let. Nar°

Cno nadP°vprečna pa je bila stopnja rasti starejših od 
"lestutnecjaVni.prirast 'e bil '• 2002 ne9ativen in na predzadnjem 
11,6(1 re9iia re®''arTli 1al<0i za Pomurjem. Selitveni prirast s tujino in 

r0oii=!T" Sta b''a negativna, skupni prirast prebivalstva je bil y)a,TH najnižji. 
^ ^savski rp — • đelež pre^. 9'l' ie bil delež mladih do 14 let I. 2003 med najnižjimi, 
slo"ens|(jJVa'stva nad 64 let je bil nadpovprečen, malo nad 
PrebivaiCev pOVPrečjem je bil tudi delež delovno sposobnih 
IJVrstila n ' 0 'ndeksu staranja prebivalstva se je regija I. 2003 
Ol)tlobju 199c''6 mesto' za Obalno-kraško in Goriško regijo. V 
Pričakovan0. 

999 'e '3''0 za ,0 re9'j° ugotovljeno najnižje 
Slar°stje bila fa'an'e življenja za moške in za ženske. Povprečna v 'ej regiji I. 2002 malo nad slovenskim povprečjem. 
^ regijo je 
Jol)razbo Znaćilen nadpovprečen delež prebivalstva z najnižjo 
Se '6 reaiik delezu prebivalstva z najmanj višjo izobrazbo pa 9l|al-2002 uvrstila na deseto mesto. 

Prečna po 
tanjša x s,anovania ie b'la '■ 2002 v tej regiji primerjalno 
pr'rr,erja|no _U.' ®tevilo avtomobilov na prebivalca je v tej regiji naJnizje. 
St°Pnja r 

ka'v'5jirn^(SiRrane brezposelnosti je bila v tej regiji I. 2003 med 
,re*Po$e|n 

,1 °/o' SLO 11,2 %), od I. 2001 je stopnja 
U^Poselnih z' nar.a®^a'a- Za regijo je značilen visok delež 
i Mladih m

nainiži° '2°brazbo, primerjalno je v tej regiji najvišji _ 
b
ap°slitve 2 

6d brezP°selnimi. Nadpovprečen je delež iskalcev 
^Poseinj^31^' stečaja in delež trajnih presežkov med 
r|
aP°slitVe ^ • rirnerjalno med višjimi je tudi delež iskalcev prve 

p
a.|višji delež ž brezP°se'nimi- Za Zasavsko regijo je značilen 

d lrT)anikljaj ri
e?sk med brezposelnimi v Sloveniji. Najvišji je tudi 

^čega .u® ovnih mest nad aktivnim prebivalstvom od ak,,vnega prebivalstva. 

Za regijo je značilna malo višja gozdnatost od povprečja v Sloveniji 
(68 %, SLO 63 %). Delež zavarovanih območij v tej regiji (9 %) 
pod deležem na slovenski ravni, enako velja tudi za delež Natura 
2000 območij (22 %). Investicije v varstvo okolja so I. 2001 bile v 
tej regiji z 18.050 SIT na prebivalca pod slovenskim povprečjem. 

K bruto dodani vrednosti regije je po dejavnosti največ prispevala 
kategorija rudarstvo in predelovalne dejavnosti, sledi kategorija 
nepremičnin in poslovnih storitev, trgovina in kategorija oskrba z 
elektriko, plinom in vodo. K celotni bruto dodani vrednosti Slovenije 
je I. 2001 regija prispevala 1,8 %, izrazito nad tem povprečjem sta 
kategorija oskrba z elektriko, plinom in vodo ter kategorija rudarstvo 
in predelovalne dejavnosti. 

Indeks bruto domačega proizvoda na prebivalca je z 80 I. 2000 
padel na 76 I. 2001 (SLO 100), v primerjavi z državami EU-15 pa 
se je v teh letih s 53 znižal na 52. 

Po velikosti gospodarskih družb, izraženi v sredstvih na podjetje, 
se je regija I. 2002 uvrstila na četrto mesto, po številu zaposlenih 
na podjetje pa na prvo mesto med regijami. Povprečna sredstva 
na zaposlenega so bila tako primerjalno najnižja. Po deležu čiste 
izgube poslovnega leta 2001 v celotnih prihodkih je bila regija na 
nespornem prvem mestu, 1.2002 pa sta se pred njo uvrstili Koroška 
in Pomurska. Donosnost sredstev, prihodkov in kapitala so bile v 
tej regiji podpovprečne. Zasavska regija se je po poslovnih 
prihodkih na zaposlenega I. 2002 uvrstila na enajsto mesto, po 
dodani vrednosti na zaposlenega pa na osmo. Po stroških dela 
na zaposlenega se je regija primerjalno uvrstila na peto mesto, po 
deležu stroškov dela v dodani vrednosti pa na tretje mesto. Plača 
na zaposlenega je bila 1.2002 malce pod slovenskim povprečjem. 

Delež dolga v virih sredstvih je bila I. 2002 v tej regiji najnižja. 
Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev je bil 
nadpovprečen, enako velja tudi za kapitalsko pokritost stalnih 
sredstev. Po izvozni usmerjenosti se je regija uvrstila na deveto 
mesto. 

Delež stalnih sredstev v sredstvih je v Zasavski regiji 
nadpovprečen, nadpovprečen je tudi delež opreme v stalnih 
sredstvih. Po investicijski aktivnosti se je regija I. 2002 uvrstila na 
zadnje mesto tako po investicijskih izdatkih, kot tudi po neto 
investicijah. Po dodani vrednosti na prebivalca se je regija uvrstila 
na sedmo mesto. 

t 

"^00, 
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Tabela 23: Obseg neposrednih in posrednih spodbud po ministrstvih za leti 2002 ter 2003 # 
Zasavsko statistično regijo  

NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE 

MINISTRSTVO v SIT v SIT 
Ministrstvo za gospodarstvo 1 100,0 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve  0,0 
Ministrstvo za Šolstvo, znanost in Sport 0,0 11.239301 
Služba Vlade RS za strukturno 
politiko in regionalni razvoj ' 0,0 1.209.575.436 
Ministrstvo za zdravje 0.0 
Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 0,0 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano  
Ministrstvo za promet 0.0 
Ministrstvo za kulturo 00 
Ministrstvo za informacijsko družbo 0.0 
Ministrstvo za finance _O0 
Pospeševalni center za malo 
gopodarstvo .00 
Skupaj regija 743.117.979 1.220.814.737 100,0 

Opombe: 1 Z ustanovitvijo SVRP, decembra 2002. se je dodeljevanje neposrednih regionalnih spodbud preneslo ne Slutho Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj 
Vir podatkov: Ministrstvo u gospodarstvo (MG). Ministrstvo ta delo. družino m ancialne rade ve (MDDSZ). Ministrstvo za okolje, prostor in enetjnjo (MOPE). Ministrstvo xa financ« (M F). 
Ministrstvo u kmetijstvo, goedantvo in prehrano (MKGP). Ministrstvo za pmenet (MP). Ministrstvo za lolsivo. znanost in Iport (MŠ2S). Ministrstvo z« kulturo (MK). 
Ministrstvo z« m formacijsko dražbo (MIO). Ministrstvo za zdravje (MZ). Ptupelcvulni center za malo gospodontvo (PCMG). Slulbo Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj (SVRP) 
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj (ARR), Javni sklad RS za regionalni razvoj (JSRR) 

Tabela 24: Koncentracija neposrednih in posrednih spodbud za leti 2002 ter 2003 za Zasavsk0 

 statistično regijo 

STATISTIČNA RKCUA 

[ZASAVSKA 

Str »k t ur« 
I* V 

Ntputrttini rtgianmlnt i/nnfhmlt 

SLO« 100) -1L51IL 

r»irrjmr rtgUmmlm tpaJkuJr 
SIT 

11» 

Na prtMoln 
(v SIT) 

Struktura 
(» %. 

SLlfclfiOL jjlsul I7.4H 

t***0 

t 
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PRILOGA 2 

NEPOSREDNE REGIONALNE SPODBUDE - OCENA DOSEŽENIH 

REZULTATOV NA OSNOVI IZVEDBE PROJEKTOV V 2003 

tjj>hela 1: Ocenil dosežen i li re/ultutov neposrednih regionalnih spodbud v letu 2003 

Nosilec projekta Naziv investicije Doseženi rezultati 

L ~ 1 
"I 

' r.T", ' .. : 

. Pomurle 1 

Murska Sobota, 
blHtonier 

15 delovnih mest v letu 2003; 2540 m2 urejenih prostorov, 
12 vključenih podjetij v inkubatorju I.2003 (16 v I.2004, 20 v 
I.2005), 40% stopnja zasedenosti prostorov v 1.2003 (50% v 

Mrežni podjetniški inkubator 1.2004, 65% v 1.2005). 

K-  Podravle . ■ • . . • - ' * '"V : ' ■ • ' 

5E!otnica__ 

2200 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitveneg časa iz kraja Brezje pri Oplotnici v kraj 

'Modernizacija lokalno ceste Kovaška vas iz 8 min na 4 rnin 

Šentilj 

2925 m rekonstruirane/modernizirane ceste, povečanje 
števila voženj avtobusnega prometa 2X, povečanje gostote 
prometa iz 3400 vozil/dan v 1.2000 na 4328 vozil/dan v 

Cesta vina in dobrot i.2003 
j-o^renc na 
Pohorju^ Preureditev in dozidava gosp objekta 

v prired. center Lovrenc na Pohorju 
adaptirani prostori, projekt se bo nadaljeval v letu 2004 in 
2005 

Marihnr 
1024 m rekonstruirane/modernizirane ceste: urejeno 
vozišče, urejene kolesarske in pešpoti, urejena avtobusna 

Rekonstrukcija Pohorske ulice postajališča 

?S?nlca 
1980 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitveneg časa iz kraja Voseki v kraj Vukovje iz 15 

Obnova lokalne ceste Vosek-Vukovje min na 10 min 

Ormoi 93,1% oskrbljenih gospodinjstev z zdravo pitno vodo iz 
Vodovod Rakovski vrh - Mezgovci lavnega vodovoda, 54 novih priključkov 

Ruše^ 
zgrajena kanalizacija v dolžini 496 m. projekt se bo 
nadaljeval v I. 2004 zaradi tehničnih težav pri izvedbi. 

Kanalizacija mešanega sistema sredstva za povečan obseg del bo pokril investitor 

Lenart Razširitev in preplastitev LC Spodnja 2427 m rekonstruirane/modernizirano ceste, skrajšanje 
Voličina - Selce promostitveneq časa iz kraja A v krai B na 4 min 

?95lehn|k 

Modernizacija in rekonstrukcija 
sestnega odseka na LC M. Varnica-Zg. 
Gruškovje-Sedlnšek-Stanošina-Zakl poqodba o sofinanciranju projekta ni bila sklenjena 

S?hedjkt 
Modernizacija in rekonstrukcija 965 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
sestnega odseka na LC Zg. Porčič- premostitveneg časa iz kraja Benedikt v kraj Sp. Ročica iz 
Žonjak-Benedikt vrh-Froleh 2 2 min na 1 min 

^jenjgk 
Modernizacija in rekonstrukcija 1250 m rekonstruirano/modernizirane ceste, skrajšanje 
cestnega odseka na LC Brangova-Sp. premostitveneg časa iz kraja Brengova v kraj Drbetinci iz 5 
Cagona-Drbetinci min na 4 min 

MOPtuj 

^•lAna 

Obnovitvena dola na odseku LC 
Grajena-Krčevina pri Vurberqu pooodba o sotinanciranju projekta ni bila sklenjena 
Modernizacija LC Zg. Ščavnica- 1663 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
Lešane-Apače časa potovanja iz kraja A v kraj B 

0kto b6l '2004 93 poročevalec, št. 112 



Sveti Andraž v 
Slovenskih 
goricah 

Modernizacija LC Gibina-Slavšina- 
občinska meja 

1870 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitveneg časa iz kraja Gibina v kraj Slaviša iz 15 min 
na 13 mm 

Trnovska vas Ureditev LC Trnovci-Pesjak 

1000 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitveneg časa iz kraja Trnovska vas v kraj Bisečki 
vrh iz 15 min na 14 min 

Videm 
Modernizacija in rekonstrukcija LC Sp. 
„eskoveo-Ljubstava 

1500 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
prcmostitveneq časa iz kraja A v kraj B na 15 min 

Za vrč 
Obnovitvena dela na LC Dolane- 
Hrastovec 

1500 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitveneg časa iz kraja Belski Vrh v kraj Dolane iz 30 
min na 25 min 

Žetale 
Modernizacija LC Doklece-Janški vrh- 
Marinia vas 

2600 m rekonstruirane/modernizirane ceste, skrajšanje 
premostitveneg časa iz kraja A v krai B iz 25 min na 10 min 

-0 o </> u £
 

Občina Brežice 
Zagotovitev manjkajočin površin za 
potrebe Knjižnice Brežice (Brežice) 

1 delovno mesto v letu 2004; adaptirani prostori knjižnice, 
pridobitev 446 m2 novih površin (sedaj skupno 792 m2), v 
prvi plovici leta 04 bo realizirana ena nova zaposlitev _ 

Občina Krško 
Visokošolski program energetike 
(Krško) 

zdelan visokošolski program, cilj: 90 študentov v štud. letu 
2007/08 

RPCP Krško Tehnološki center (Krško) 

zdelan Poslovni načrt izvedbe postavitve tehnol. centra, 
ustanovitev pravne osebe Tehnološki center Posavja, 
raziskovanje in informiranje, d.o.o 

Posavska štipendijska shema (v imenu 
RPCP Krško ivseh občin RPC Posavje) 27 podeljenih štipendij, 11 vključenih podjetij 

   
Koroška   1 

M uta 

Rekonstrukcija lokalnih cest v Koroški 
regiji-Rekonstrukcija AB cestnega 
mostu LC sp Muta 

rekonstrukcija mostu v dol. 20 m, zmanjašanje 
premostitvenega časa iz kraja A v kraj B iz 15 min na 7 min 
z ureditvijo dvosmernega prometa čez most, povečanje 
varnosti peščev na prehodu čez most 

Vuzenlca * 

Rekonstrukcija lokalnih cest v Koroški 
regiji: Rekonstrukcija LC Pohorska 
cesta 

rekonstrukcija pohorske ceste, zmanjšanje nevarnosti za 
pešce in vozila v prometu, povečanje hitrosti pretoka 
prometa 

Slovenj Gradec 

Infrastruktura za ravnanje z odpadki 
Koroške regije: Odkup zemljišča za 
izgradnjo sortirnice 

pridobitev zemljišča v velikosti 23.915 m2 v last občine za 
izqradnjo sortirnice   

Prevalie 

Infrastruktura za ravnanje z odpadki 
Koroške regije: Pridobitev 
dokumentacije za razširitev odlagališča 
(Prevalie, Slovenj Gradec) 

pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja z razširitev 
odlaoališča. projekt še ni dokončan   

Savinjska 
[Trženje reg. turističnega produkta s 
pomočjo revital. vsebinske oživitve nar. 

RRA Celje in kult. dediščine Savinjske regije projekt še ni dokončan   

Regijske ind. in poslovne cone kot 
bonorator gospod, razvoja in tujih 

Občina Vojnik investicij v Savinjski regiji 
študija anaHze stanja, klasifikacija con, Izdelan katalog con 
v savinjski regiji, centralna informacijska baza 

Razvojno tehnološko in Inovacijsko 
RRA Celje Isrediščo Savinjsko regije projekt je dvoleten in še ni dokončan  — 

JRazvoj omrežja tehn. parkov in podjot. 
Inkub. kot instrument in orodje za 
(razvojno prestrukt. Gosp. Savmlsko 

RRA Celje iregijo 

načrt omrežja tehnoloških parkov in podjetniških 
inkiibatoi|ov do leta 2010. poslovni načrt TP Celje, v 1.2005 
10 podjetij oz. institucij vključenih v tehnološka parka in 30 
novih delovnih mest   

- -    'f 
|Razvo| in uvajanie omrezla ekoloških 

RRA Celje [turističnih centrov Saviniske regije projekt še ni dokončan    

RRA Celje 

r 

Regijski projekti daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso v Savinjski regij[ 

iizaelana študija obstojočoga stania, analiza razvojnih 
možnosti na področju lesne biomase, Identifikacija 
investitorjev, izbor petih potencialno primernih projektov za 
uvedbo daljinskega ogrevanja / lesno biomaso, v 1.2009 
Sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso   
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RRA Celie 
Izdelava regionalne zasnove 
prostorskeqa razvoja Savinjske reqije 

31 sprejetih aktov na občinskih svetih, sprejetje akta na 
Vladi v 1.2004 

Mestna občina 
Celje 

Regijska industrijska cona Celje - 
vzhod projekt še ni dokončan 

RRA Celje 
Regijska industrijska cona ■ Arnovski 
gozd projekt še ni dokončan 
Notranisko-kraška 

Cerknica 

Sanitarna kanalizacija vzhodnega dela 
naselja Peščenk v Cerknici II. faza 
(kanala 1 in 2) - 2003 (Cerknica) 666 m novozgrajene kanalizacije 

Cerknica 
Ureditev industrijske cone Podskrajnik 
III. faza -2003 (Cerknica) 

1570 m rekonstruiranega in posodobljenega vodovodnega 
omrežja. 170 m dograjenega kanalizacijskega omrežja. 
1200 m posodobljenih poti 

Loška dolina 
Rekonstrukcija čistilne naprave v 
Starem trqu (Loška dolina) 

zmogljivost čiščenja vode: 206 mg 02/L KPK(kemična 
poraba kisika) in 59 mq 02/L BPK5(biološka poraba kisika) 

Postojna 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in 
centralne čistilne naprave v Hruševju 
(Postojna) 

zmogljivost čiščenja vode: 150 mg 02/L KPK(kemična 
poraba kisika) in 30 mq 02/L BPK5(biološka poraba kisika) 

Pivka 
1. faza izgradnje Industrijske cone 
Neverke (Pivka) 2900 m2 komunalno urejenih zemljišč 
UV Slovenija . . ' 

Ribnica Obrtna cona Breq - občina Ribnica 
zgrajena 1. faza ceste, 1. faza mešanega sistema tekalne 
Kanalizacije, 1. faza vodovodne in elektroinstalacije 

Kočevje Obrtna cona ITAS Kočevje 
9000 m2 odkupljenih zemljišč, 1 lokacija za industrijski 
obrat, 3 lokacije za obrtne delavnice 

Trebnje Obrtna cona Trebnje 9,9 ha odkupljenih zemljišč 

Lošk^Polok Obrtna cona Loški Potok 

3 delovna mesta v letu 2004, 8000 m2 komunalno 
opremljenog zemljišča, 2 parkirni mesti, 1 poslovna stavba 
za opravljanje komunalnih dejavnosti, v 1.2004 3 nova 
delovna mesta 

Črnomelj Oskrba Bele krajine s pitno vodo 
v I 2004 pretok vode 31L/S, projekt je dvoleten in še ni 
dokončan 

Semič 

Smučarski center Rog Črmošnjice - 
dodatno zasneževanje proge "B" in 
izgradnja objekta za shranjevanje 
goriva 

povprečno število smučarjev iz 1000/dnevno na 
2000/dnevno v I.2003, 3500/dnevno v 1.2004, povečanje 
št.dni smučarsko sezone iz 50 na 110, 300 novih parkirnih 
mest, 4 novi snežni topovi v 1.2004 

|užemberk__ 

Izgradnja čistilne naprave v 
Žužemberku v sklopu projekta za 
očiščevanje reke Krke projekt je dvoleten in še ni dokončan 

Kočevju Komunalno opremljanje stanovanjska 
cono: Mestni log II v Kočevju projekt se bo izvajal v letu 2004 

er2004 
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PRILOGA 3 

SOFINANCIRANJE IZ VEDBENIH DELOV REGIONALNIH RAZVOJNIH 

PROGRAMOV ZA LETO 2003 

Tabela 1: Obseg sofinanciranja izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov v letu 2003 

Zapi 
'št.. Nosilna občina; Naziv projekta 

Stopnja 
sofinanciranja 

SVRP 

■' ';vb 
Skupna vrednost/ 

sofinanciranja SVRP 
• (v SIT? 

,'šfA 
Skupna vrednost 
' sofinanciranja 

ostalih virov (v SIT) 

.vr:yv r.,. 

-x'4; 

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 
1.325.164.365,67 2.144.287.831,! T r. i  95 
.264.623.429,78^' 192.383:025.34 

Občina Ribnica Obrtna cona Breg - občina Ribnica 85,00 19.762.225,20 8.137.528,44 27.899T53J1- 
Občina Kočevje Obrtna cona ITAS Kočevje 85,00 41.117.137,85 16.930.586.17 ■5B.047 724!0jL 
Občina Trebnje Obrtna cona Trebnje 28,27 6744.066,73 21.883.029.40 28.627096J2, 

Občina Loški 
Potok 

Obrtna cona 1/1 - Mali Log občina 
Loški Potok 81,54 25.000.000,00 11.792.000,00 36.70200000, 

Občina Črnomelj Oskrba Bele krajine s pitno vodo 74,70 100.000.000,00 33.868.80857 133 868^08^1- 

Občina Semič Smučarski center Rog Črmošnjice 46,92 32.000.000,00 49.842.210,40 81.842^19^ 

Občina 
Žužemberk 

Izgradnja čistilne naprave v 
Žužemberku 53,38 40.000.000,00 49.928.862,36 89.928J&0-- 

Občina Kočevje 
■SiSlTSSS1 .••■Ti-1 

Komunalno oprem. stan. cone 
Mestni log II v Kočeviu 

T KOROŠKA' •58.193.286.52 — -11. : 66.852.163,52 ■ 

Občina Muta 
Rekonstrukcija AB cestnega mostu 
LC Sp. Muta  75,47 8.712.273,00 5.141.082,00 

Občina Vuzenica Rekonstrukcija LC Pohorska cesta 85,00 12.793.287,52 5.267.824,28 18.061jjii 

11 
MO Slovenj 
Gradec 

Infrast. za ravnanje z odpadki Kor. 
r. • Odkup zemljišča za izgr. 
sortimice 43,73 30.000.000,00 52.317.199,71 821317j9§^i' 

12 Občina Prevalio 

Intrast. za ravnanje z odpadki Kor. 
r. - Pridobitev dokument, za 
razširitev odlagališča 74,21 6.687.726,00 4.126.057.53 

J32i93l  POSAVJE 

13 Občina Brežice 
Zagotovitev manjkajočih prostorov 
za potrebe Knjižnice Brežice 

Občina Krško 

1 69.123.136.00~T 63.796.830 14 

50,43 40.000.000,00 55.189.926,14 95_1 5.1' 

Visokošolski program energetike 85,00 9.707.000,00 3.997.000,00 13.704^00)00- 
e.ooojjoo^ 
18.026.°i2^rS 

RPCP Krško Tehnološki center 85,00 4.250.000,00 1.750.000,00 
RPCP Krško Posavska Stipondjiska shema 84,13 15.166.136,00 2.859.904,00 

PODRAVJE 

Občina Oplotnica 

Modernizacija lokalne ceste LC 
440-260 Brezje pri Oplotnici - 
Koroška vas 

379.342.324;71' ,;„338.95T:866;76. ■7lff29f^ 

81,78 27.666.093,52 15.595.890,56 
,, i 961,073^ Občina Šentilj Cesta vina in dobrot 64,31 60.000.000,00 51.961.073,00 

Občina Lovrenc 
na Pohorju  

Preureditev in dozidava gosp. 
Dbjekta v p-ired. center Lovrenc na 
Pohorju  83,45 24 305 781,00 10.646.819.13 

Mostna občina 
Maribor 

Rekonstrukcija Pohorske ulice - LC 
247-790, ll.laza  82.98 102.386 912,89 45,678.037,11 ,41064^ 
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Sjfafrna Pesnira 

^fačina Ormož 

Obnova lokalne ceste LC 811-071 
^osek • Vukovje  

Vodovod Rakovski vrh - Mezgovci 

42,80 

69,37 

15.998.683,78 

23.420.000,00 

28.857.439,22 

17.092.211,34 

44.856.123,00 

40.512.211,34 

23 S&^jnaRuše 

Kanalizacija mešanega sistema na 
območju Vrtne ulice v Rušah - 

faza 74,53 12.968.383,22 7.961.950,66 20.930.333.88 

Razširitev in preplastitev LC 203- 
182 Spodnja Voličina - Selce 31,25 12.800.000,00 36.355.838,20 49.155.838,20 

Modernizacija in rekonstrukcija 
cestnega odseka na LC 456-480 
M.Vamica - Zg.Gruškovje - 
Sedlašek - Stanošina • Zakl 0,00 

pogodba o sof. ni 
bila podpisana 

26 

27 

Sižšjpa Benedikt 

Modernizacija in rekonstrukcija 
cestnega odseka na LC 203-312 
Zg. Porčič - Žen|ak - Benedikt Vrh 
Froleh 2 47,06 9.999.384,09 15.498.407,91 25.497.792,00 

Občina 
Sgftvenjak 

Modernizacija in rekonstrukcija 
cestnega odseka na LC 203-400 
Brengova - Sp.Ćagona - Drbetinci 82,03 17.000.000,00 7.869.413.00 24.869.413,00 

Obnovitvena dala na odseku ceste 
LC 328-081 Grajena - Krčevina pri 
>/urbergu  0,00 

pogodba o sot. ni 
bila podpisana 

Modernizacija lokalne ceste LC 
104-022 Zg.Ščavnica - Lešane - 
Apače  54,25 13.000.000,00 15.758.096,00 28.758.096.00 

Občina Sv. 
Andraž v 
S'ovenskih 

-^Jaoricah 
Modernizacija in rekonstrukcija 
lokalne cesto LC 060-111 Gibina • 
Slavšina - občinska meja  56,14 12.800.000,00 14.560.441,44 27.360.441,44 

^ina Trnovska 
51,16 10.999.400,00 14.800.600,00 25.800.000,00 

Modernizacija in rekonstrukcija 
ceste LC 456-431 Sp. Leskovec - 
Ljubstava  46,45 11.999.583,33 19.000.416,67 31.000.000,00 

Obnovitvena dela na LC 102090 
Dolane - Hrastovec 35,00 10.998.955,80 26.711.749,80 37.710.705,60 

Modernizacija lokalne ceste LC 
240-130 Doklece - Janški vrh - 
Marinja vas (odsek Pšatna Graba 
Vinarie) 12.999.147,08 10.603.482,72 23.602.629,80 

O-KRAŠKA 

Sanitarna kanalizacija vzhodnega 
dela naselja Peščenk v Cerknici II. 
laza (kanala 1 in 2) - 2003  

-88.901:763.00 ; 83.320.7S8;13:''- %. 172:222.521,13.A 

27,50 9.000.000,00 30.275.001,48 39.275.001,48 
Ureditev industrijske cone 
Podskrainik III. laza - 2003 39,62 13.200.000.00 26.778.009,60 39.978.009,60 
Rekonstrukcija čistilne naprave 
Stari tro pri Ložu  76,73 21.540.000,00 6.532.461,88 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja 
m centralne čistilne napravo v 
HruSeviu  85.00 23.411.763,00 9.640 137.80 

28.072 461,88 

33.051.900,8C 

°b^2004 

k. 

97 poročevalec, št. 112 



39 
z 

Občina Pivka 
1. faza izgradnje Industrijske cone 
Neverke 81,96 21.750.000,00 10.095.147,37 

f POMURJE V""- • ' 104.503.759,00 ' .901.975,00' 
MO Murska 
Sobota 

Mrežni podjetniški inkubator v 
Pomurju  78.605.236,40 

42 RRA Celje, d.o.o 

Mrežni podjetniški inkubator v 
Pomurju 

Trženje reg. turističnega produkta 
s pomočjo revital. vsebinske 
Dživitve nar. in kult Ded. Savinjske 
regije  

43 Občina Vojnik 

Regijske ind. in poslovne cone kot 
generator gospod, razvoja in tujih 
investicij v Savinjski regiji  

44 RRA Celje, d.o.o. 
Razvojno tehnološko in inovacijsko 
središče Savinjske regije  

45 RRA Celje, d.o.o. 

46 RRA Celje, d.o.o. 

85,00 0,00 projekt ni dokoni 

84.93 41.900.000,00 17.300 000,00 

51,13 203.000.000,00 194.027.185,61 

Razvoj omrežja tehn. parkov in 
sodjet. Inkub. kot instrument in 
orodje za razvojno prestrukt. Gosp. 
Savinjske regije  84,75 20.000.000,00 8.320.000.00 

Razvoj in uvajanje omrežja 
ekoloških turističnih centrov 
Savinjske regije  85,00 13.748.750,00 2.426.250,00 

59-200.000- 

28.32000000, 

16.175. .00002- 

47 RRA Celje, d.o.o. 

Regijski projekti daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso v 
Savinjski regiji  85,00 10.400.000,00 1.835.294,12 12. 

235J94J2, 

RRA Colje. d.o.o. 

Izdelava regionalne zasnove 
prostorskega razvoja Savinjske 
[egije  84,96 42.479.999,99 17.520.000,01 

Mestna občina 
Celje  

Regijska industrijska cona Celje - 
vzhod 81,04 18.947.916,67 7.802.083,33 

RRA Celje, d.o.o. 
Regijska industrijska cona - 
ftrnovski gozd  80,81 10.000.000,00 4.850.400,00 
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PRILOGA 4 « 

POGODBENA IN FINANČNA REALIZACIJA PROGRAMOV PHARE ZA 

PODROČJE EKONOMSKE IN SOCIALNE KOHEZIJE TER 

CEZMEJNEGA SODELOVANJA, PRESEK STANJA V MAJU 2003 IN V 

NOVEMBRU 2003 

Tabela 1: Realizacija programov PHARE za področje ekonomske in socialne kohezije ter 
-^fgpiejneea sodelovanja za leto 2003 

Programa 

SI-0004 

Sl-0205 

Ime programa* Rok za 
sklenitev 
pogo<Il> in 
črpanje 
sredstev 

Obseg sredstev MEUR 

SLO 
Sofinanciranje 

ESC, Pomoč trem statističnim regijam Pomurje, 
Zasavje, Savinjska  
Sklenjene 
pogodbe 
Realizirana 
plačila 

31/12/02 

31/12/03 

5.00 3 81 (43%) 

ESC, Krepitev Slovenije na lokalni ravni 
Sklenjene 
pogodbe 
Realizirana 
plačila 

15/12/03 

15/12/04 

3.50 6.95 (66.5%) 

Obseg sklenjenih 
pogodb  
Stanje' 
Maj 2003 
MEUR % 

4.99 

1.93 

1.28 

0.00 

99.8 

39.0 

37.0 

Obseg realizacije 
plačil 
Stanje* 
Nov 2003 
MEUR % 

4.99 

2.73 

1.28 

0.00 

998 

55 

37.0 

JSggfe mHXSS 

sL0210/ ~ 
2/000-312 

ESC 1. del, Izgradnja institucij ■ Twinningi 
Sklenjene 
pogodbe 
Realizirana 
plačila 

30/06/04 

30/06/05 

3.51 0.30 (7.8%) 0.65 18 

0.33 SI 

ESC 2. del, PPF Priprava projektov za Strukturne sklade, 
Priprava na Intcrrcg  
Sklenjene 
pofiodbc 
Realizirana 
plačila 

25/10/04 

25/10/05 

3.06 0.74(19%) 0.00 

0.00 

ESC 2003 

Sklenjene 
pogodbe 
Realizirana 
>la£ila 

30/11/04 

30/11/05 

17 5.99 (26%) 

CBC Italija 
Sklenjene 
pogodbe 
Realizirana 
plačila 

15/12/03 

15/12/04 

5.00 1.25 (20%) 407 81 

0.00 

3.06 

0.73 

0.41 

0.00 

0.00 

0.00 

4.07 

0.03 

87 

24 

13 

81 

0.7 

CBC Italija 

Sklenjene 
pogodbe 
Realizirana 
»lačila 
CBC Italija 

30/11/04 

30/11/05 

2.50 0.93 (27%) 0.00 

0.00 

0.70 

0.00 

28 

0kt° be; *2004 
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Sklenjene 
pogodbe 30/11/05 2.50 1.429 (36.4%) n.a. n.a. 0.00 0 

Realizirana 
plačila 30/11/06 n.a. n.a. 0.00 0 

Številka 
programa 

Ime programa* Rok za 
sklenitev 
pogodb in 
črpanje 
sredstev 

Obseg sredstev 
M EUR 

Obseg sklenjenih 
pogodb 

Obseg realizacije 
plačil 

P 
H 
A 
R 
E 

SI.O 
Sofinanciranje 

Stanje' 
Maj 2003 

MEUR % 

Stanje" 
Nov 2003 
MEUR % 

.   
S1.0009 CBC Avstrija 

Sklenjene 
pogodbe 15/12/02 5.00 3.81 (43%) 4.99 99.8 4.99 99.8 

Realizirana 
plačila 15/12/03 2.59 52 4.18 84.0 

SI.0211 / 
2002/000-316 

CBC Avstrija 

Sklenjene 
pogodbe 30/11/04 2.50 0.78 (24%) 0.00 0 0.12 4.8 

Realizirana 
plačila 30/11/05 0.00 0 0.05 41.7 

SI 2003/004- 
939 

CBC Avstrija 

Sklenjene 
pogodbe 30/11/05 2.50 0.8% (26.4%) n.a. n.a. 0.00 0 

Realizirana 
plačila 30/11/06 n.a. n.a. 0.00 0 

SI .0008 CBC Madžarska 
Sklenjene 
pogodbe 15/12/02 2.00 0.76 (27%) 2.00 100 2.00 ioo 

Realizirana 
plačila 15/12/03 1.10 55 1.12 56 

SI.0109 

• 

CBC Madžarska   
Sklenjene 
pogodbe 3(VI 1/03 2.00 1.01 (34%) 0.00 0 1.7 85 

Realizirana 
plačila 30/11/04 

  — 
>*■ ■ ■ /i".'' '!j 0.00 0 0.32 18.8 

SI.0212 / 
2002/000- 
307/8 

CBC Madžarska 

Sklenjene 
pogodbe 30/11/04 2.00 0.90(31%) 0.00 0 000 0 

Realizirana 
plačila 30/11/05 0.00 0 0.00 <r~~ 

SI 2003/004- 
381/561 

CBC Madžarska 

■ <r~* Sklenjene 
pogodbe 30/11/05 2.00 0.767 (27 7%) n.a. n.a. 0.00 

Realizirana 
plačila 30/11/06 n.a. n.a. 0.00 0 

Vir: 1 PERSEUS. 12.05 2003 
2 PERSEUS. 27.10.2003 

Kratice: 
■ PPF je kratica za Program za pripravo projektov (Project Preparation Facility), 
- ESC je kratica za ekonomsko in socialno kohezijo (Economic and Social Cohesion), 
- CDC je kratica za čezmejno sodelovanje (Cross Border Coordination) 

poročevalec, št. 112 100 29. o**® 
D*' 



PRILOGA 5 

neposredne IN POSREDNE REGIONALNE SPODBUDE - 
tABELARNI prikaz 

*9. 
'0N>ei r2004 101 poročevalec, št. 112 



s; 
P i Š3 

II 

i£ z £"j 

lim 

liftt 

lilij 
U 

stil 3 

« 

i a si s s j < £0 U O 
: S S ;S S ! H e K K 

I < « 6 Q 
§ .a, .a, .s,.% 

_N <2 S. & ž 

poročevalec, št. 112 102 29. o**0 
t>er( 

A 



8 

N 
S 

a 
§■ 
s o < » o < 

O 
S 

H 

P < H 
22 

I •m •— • — • 
III, 

"•2 ^ 

111 

! '51 

a si s a 
< ta u D 
!!ff 

> > > > 

«8. 
0,rf06e; "■2004 

J03 poročevalec, št. 112 



M
IN

IS
TR

ST
VO

 
M

KG
P 

20
03

 
79

5.0
19
 8

66
] 

52
l.7

17
.02

6l 
11

8.5
19

.42
6] 

54
4.7

22
.04

7] 
21

.42
1.8

06
l 

20
4.1

09
.09

l| 
27

4.2
59

.92
2l 

36
1.2

91
.86

ll 
16

9.9
64

.61
2| 

24
6.7

37
.58

6l 
24

4.2
43

.94
4j 

82
.74

4.7
09

l 
12

4.3
02

.68
91

 

3 
70

9.0
54

.58
5l 

1 
54

2.2
67

.78
8l 

OO CN OO rt r-i 
oo 

nO vt ir, 00 
S tr 
TT 

o 
v, 
no r, O T t « 

o oo NO IN O f~> 
Tf rs 

27
26

.50
6.7

70
l 

85
8.2

45
.12

6]
 ON oo NO rs o m ■*r cs 

20
02

 
25

9.6
01

.80
4] 

30
3.6

12
.10

9l ■*T •O ■** Tf rs ON ro </"> 19
4.8

06
.05

1| 
2.2

34
.91

81
 

46
 0

99
.32

3] r- c- nO 
00 
? <S 62

.80
6.3

74
| 

83
.28

5.4
04

] 
11

2.7
82

.86
1] 

59
.54

2.8
35

l 
28

.70
3.2

13
1 

18
2.2

59
.40

71
 O VO ■<* o 

■«* o 
NO 

Tt 
od ■** vi 
5 60

2.3
25

.06
3l ON rt «N 00 rs oo rs 

r- oo Vi 
S VI 
5 

r- 
§ Ov v-i rs rs oo 

<s r*S r~ oo fb 
fS 23

4.3
37

.82
6l 

18
2.2

59
.40

7| 

M
OP

E 

20
03

 

"t r- cn vb O) rt ■** o r-j 27
0.5

40
.85

4l oo n •*f r- rs 
vi rs 41

5.7
62

.11
9| 

10
8.2

74
.41

9l 
21

.86
7.7

00
! 

i35
.30

1.6
16

l 
42

0.5
99

.91
6 s rs vb 

oo O oo 30
.03

1.8
34

| 
49

.85
4.5

93
l ON m 

S C-» K 

o 

1.6
59

.90
9.4

58
1 

69
5.0

09
.34

71
 

60
6.4

23
.00

7! Ov 
o F NO 
s? rs 12

7.8
06

.30
71

 O "t v-) rt H rt 
O rt 35

8.4
77

.10
4l o 

rs 

42
1.9

22
.09

6l 
12

0.6
96

.74
4j 

27
2.3

07
.79

4l 
55

0.8
34

.31
4l 

26
.60

0.7
89

1 
27

.33
0.8

28
1 NO «n 

rt rs 00 
S <S 14

.72
8.5

72
l 

20
7.6

93
.78

61
 

67
.88

6.1
94

| 
I0

1.7
40

.00
0l 

33
9.1

30
.00

01
 

79
5.1

08
1 

2.3
98

.48
9.7

81
1 r-» «n 

O v\ *n 
S v> 1.1

37
.85

1 
85

8! 
30

9.4
33

.78
6l rs r- v> 00 »n 00 fi «n rt 

O 
•b ON r- 

1.7
34

.40
2.3

15
1 

66
3.2

92
.35

8! 
79

5.1
08

| 

M
DD

SZ
 

20
03

 
2.4

87
.15

3.6
78

1 
4.5

52
.02

9.2
79

1 
66

1.0
98

.66
3! 

20
45

.40
1.2

40
1 

51
4.4

42
.14

2l 
83

2.8
56

.92
3l 

52
1.4

96
.78

0l 
2.5

72
.97

4.3
52

1 
1.0

25
.84

4.7
52

1 
26

0.6
03

.92
0l 

50
0.7

04
.57

0l 
50

8.4
09

.18
8l O 

I 
16

.48
3.0

15
.48

9l m rs O D OO ■*t vb oo m ob 3.4
88

.60
0.6

04
! 

1.5
26

.54
9.3

22
1 

3.0
81

.38
3.5

40
! O r- rs NO ri oo O «b 

oo 

4.6
07

.93
2.8

62
1 o 

p* 
1 1.5

17
.02

0.1
51

] On rt 
s 

38
8.0

49
.16

61
 r- 

s 
S SO 
<N 38

8.9
17

.83
5l 

67
4.0

34
.30

8l 
55

6.8
50

.93
5l 

3.1
97

.91
9.8

70
1 »n 

S rs 
3 rt K <s 34

1.3
67

.99
41

 
64

0 
08

3.7
67

1 
54

5.7
42

.03
8l o 

16
.08

1.3
67

.95
51

 

6.7
21

-56
1.9

33
! 

3.7
02

.41
8.3

02
! 

1.9
13

.72
5.8

12
| 

3.7
43

.66
1.9

08
! o «r> 

R 
S O) rt rs n O 5.6

57
.38

7.7
20

1 o 

OW
 

rt 
1 18

64
71

.51
81

 r-> rs 
i v© 
s •o 23

9.5
51

.81
3l 

72
7.2

55
.18

0l 

S 00 
*5 
8 

rt 0 

1 
1 45

0.1
13

.27
11

 

s 
§ VV "V. 

3 00 •b 
S 
§ 

8 r- <s 
£ u-> rO 

Ov 
S vi 
ON fi 
3 

vi "* in m Ov "i o 

o 
vi v» p rs 
s vb 

OO vi OO r- 
«b 
8 

1 
1.

85
2.8

93
.03

01
 

rt 
s 
a 
3 r-; 

! 
1.

64
9.0

62
.27

61
 

o r- 

i ob 
3 rs 

On r- 1; rt 
S rt 
n rb 

o 

M 
1 

O 
Ov M ON 
S 

o 
-t CA 
3 
8 26

1.3
49

.12
3l 

3 <S 
m 
lo 

a 
5 ON 
3 

3 
s o> «b 

i O 
R 

s 
s O 
a 

rt oo S *0 
3 
t 

it v> 
* 

rt 16
2.0

04
.37

21
 o 

4.5
27

.01
0.6

02
1 S ■*» 
S 

i 

S <S 
S r- r»i NO IN 1.1

77
.70

3.7
14

| rs m 

i 
oo rs 

o » r- «b 
s <b 
S 

oo 
? 
5 ri 

o 

i S
TA

TI
ST

IČ
NE
 

R
EG

U
E 

1 P
OM

UR
SK

A 
1 P

OD
RA

VS
KA

 
KO

RO
ŠK

A 
SA

VI
NJ

SK
A 

ZA
SA

VS
KA

 
SP

OD
NJ

EP
OS

AV
SK

A 

< 

s t/) 
i lO

SR
ED

NJ
ES

LO
 V

EN
SK

A 
IG

OR
EN

JS
KA

 

| 

O 
</) 

2 

O 

2 </> 

6 
2 * ec 
0 

i 

I a 
l IS

KU
PA

J < 
s 
1 ce 

ca 

i 

U 
•i 
S 

0 

1 OS
TA

LO
 •
 

N
EO

PR
ED

EL
JE

NO
 

CQ 

< 

1 

Q C 
U 

i 

1 
i 

rs m *n VO r* 00 ON o rs 

2 > JZ — 10 3 > - o d a« = 

' IS * s 
i s 

■ml 
JU! lz5f 
|S to N O g C 
> I S 5 
•2."1 =1 | .-a-s i 

I tO S I 

•'III o *•> ."ti 
li :§ s 
t I 3 3 
s;.;.: 
Ifli 
sili 

'fSSJ 

3 a 
< do L) O (V (4 «1 m 
$fp « Cf. Ct CC 

.b > 

poročevalec, št. 112 104 



M
IN

IS
TR

ST
VO

 
M

ID
 

1 

5.1
47

.51
01

 

o ri 
r- o 9.8

43
.40

81
 o o 

7.8
47

.53
41

 o 00 (N oo n O r) 23
.2%

.98
6| 

4.5
98

.28
11

 o 

1 oo 

fN r* Ov o 
§ ci 

O 

84
.35

6.1
72

| i/~, 
fN C< O r- ri m 13

.78
1.6

88
1 

5.4
38

.28
11

 
32

.36
6.9

58
1 o 

46
.55

0.9
33

l 
37

.80
5 

23
91

 

o 

M 
§ rs 

c\ 
s 
s 00 ob 

§ 
s o 
s? 

00 
8 
oo r~- 

rs 
$ NO r* 
rs 

O 
S SO ri o\ oo 

r% 

v* NO 

Ov 
O vi vO m o 

n 
? OO n r- ri n 

r- 
VI 
S O Ov 

oo 
? 
r ob 

«r. 
VO o nO C> iri 

O 00 «/■) 
vO 
r- 
s 

r* fN «r> oi OO Tt OO -* 

Ov CC oo ri rN r-i r-i ■* 

m (N Tf 
OO 
n 

r- 
r^i 
g: p oo »n 

o NO 
*r vi o oo 
B 

ra ■t r» o 
OV vi NO 

o 

M S 

£> O 

r> no r- 
i C« 

s # 
s V) vi Ov (N 

«/~> 
m 
3 vo oo "J 

m O vi vi o» 
s m 

i ri (M r-; ri 

■«* 
»o c> NO co f~i r- 

in fN ri O 
VO ro 

r> "G 
8 OC •»r 
ro 

m 
S K fN 

i 

m rt »n r. p fN 
t 

O m rs oo r»". 
ci 
ft 

vn vO r; -f 00 r- 
1 

o »n oo oo N oo «n NO 
P »n 

n 
S Tj fN r- 
i 

oo 
g ob 
S 
S m 

o fN IQ NO f) ri p «n 

fN 
S 
S NO iri n in 

o S r» ri fn NO 
O 

m CN TJ- ON 
Ov oo 
S ri 

o 

fS 
1 

fN t 
oo 

m O r- In 
3 

oo «n oo fO m 

rt oo O 
n r- t nO m 

r i oo *t rS r% 
i 
š ri 

s 
NO v» 

m 
s 
n 

1 vd OO 
8 fN 

vS 
S 
i 

>o •n •O o^ 
1 
ri nO 
f*i 

nO 
8 rn 
3 

!*• 
8 
m 

r i 
S NO m ro 

I 
•tt ri 

s VO Ov Tt oo Ov 

On vO r^ vO 
d 

jo m NO o 

fe 
S 

N 
•O VI »O 
<? oo 

o* 
s 
1 
F-' 

S 00 v i o- 
1 r- 

oo n 
fN 0 (S 
1 ri 

O n <o 00 r- O 
S! m 

«n 
S On "t «• 
S 

s fN O r~ 
oo r-j (N 

o 
r- O 
fN 
S! <o 

oo 
3 O 
fN Ov VO O 

g *» OO vO •n 
§ 

fN OO 0 
m Ov 
1 ri 

Ov v-, 
«ri 00 
R T 

o Ov 
5" od o oo Ov 
OC 

NO 
? r-«-' fN oo i/S v-> •O rn 

12 o 
s fN 
r- p »ri 

8 r K 

i o 

00 
S 
1 vO 
2 ri 

O 
VO 
VI p 
ri VO ob 

Ov vO r- ri *t oo ob OO 
O 

o 

JI 

S r- vi vO 
vO n vO 

* 
§ 

NO 
5 
S OV OO 
oo 

s o- oo oo 
s vO 

00 m O ri 
r-; 
3 

0 fN ■«* 
1 
S m 

(N 
g 
1 »ri fN 

r» vO •O 
OO VO 
s 

m 
n 
» rs 
rt 
| 
S 

S r> oo 

S vri 

Ov r 
s "7 
vO fN 

s •«r ri 
s oo r m 

?! vO 
S 
ro 
O O 

r« Ov *f 
m p in V-, Ov ri 

n r» vO "O *o r Ov m r~- rS 

1 NO ri 
r 

r- m m 
g VO r- 

s ■<t 
« oo e m 

0 r- 
1 
3 r- o 

rn NO c*. VO 00 VO 01 oo on ri 

s "J rn vO VO OO r- m 

s 
s 

i 

S •O oo 
S 
8 

Ov oo 
S 
•JO 
8 

r~ 
oo oo >t oo 

§ 

S r*"i 

in OO oo n OO 
S 

ON 
S 
00 in 01 VO 

r> 
R 
S OO vi n 

1 
VO fN O 
* fi 

g rt ni O 

3 

ro vO (N OO 
S Ov 

Ov «r» 
vO r» fN m r- 

r- o on N 00 
1 

i ri 
S 
i fN 12

.01
5.9

00
.21

5l 3 
m 00 vi Ov 
ri 

rs K rr-t 

i 

•o ♦o oo r NO 
R 

r o. 
§ «n r-i 
m 

i 
i 
s ri 

p •n •n 
a n 
s yt rn 

«N vO (N O') vO r- 
1 vi 

i r i 
S 
S oo ri 

• 

ro o 
K 
S 
g n 

rs (JO oš OO 
n 
s °9 

»o 
s 
i 
3 

v"> 
s 
S r- 
s fN 

fN 
8 
8 fN vi o» 

m 
S 
i 
8 

t— 
s *r» 
i fN 

fN 
S vO W~l OO 

ri 

S 
si vO (1 
S 

6 r*> OO 
£ »O 
* 

r'« »O Ov 
t 
•n 

VO VO r- 0 

1 

•O o r 
f^ Ov 
S VO f, 

S n 
i r-' yo 
ri 

5 
t 
% 

- 

fN r ■* OO 
S 00 f. •» ri 

vO rn 
r- ri 
3 

S f. 
g 

fN 

m 
r. m 

m o r 
Ov 
8 ri 

r» 
§ 
s p 
vi O m 

oo 
3 O 
r- o >n '» vi 

m o r- 
ri o 
S NO ri 

S 0 
a 

1 
C 
k PO

M
UR

SK
A 

1 
s o 
2 

2 U o CC O * 

< 
ti —> 
S > 
</) 

(X) >■ 
s 
5 

2 Vi > < V) 

7. 
i K JV

 
SL

OV
EN

IJA
 

2 cr> /. g r^" 

2 a 
a 
s (G

OR
EN

JS
KA

 

'it 

O 
(A) 

O T. O O 

2 

6 C 

1 

0 
£ 

1 C 

< « 

I 

0Q C* 

I 

U n 

I 

Q n 

I 

O z 

s 

o 

o u < 
K o 

ca c 
< 

1 

0 
S 
u 
■Z 
1 u 

I 
1 
1 e 

fN n m o r- 00 o» o fN 

*9. 
°<ffo b, 

*2004 
105 poročevalec, št. 112 



5 
s 

z 
i -C 
T 

i 
g. 
s 

11 

On - 
!§-s 

8 S 

■2. .o , 

a s s a < m u O 

flffl 

| d s a s g 
^ o o > > > > 

* S < co O O 5 6 .2, .5^ .2, 
2 2 5 S> ti 5» & 

poročevalec, št. 112 106 



£ \a 

i " 

Ij* ž 3 ^ § g 

\iittt 
i *.! S ? fi = « ■* 2 s g 
Slilfi 
5 S ? M 3 
{ l g .2.1:1 
!|ifi 

i s S a i g 
L O -2, .S, g 3 . 5 jI j? c3 w 
! s a 3 31 

< < 
•?: 

Z 2 S 

■ti > 

poročevalec, št. 112 



M
IN

IS
TR

ST
VO

 
M

ID
 

20
03

 

•O T fi r< 
r- o o O O ft ci r-_ ** "O r-»* rj 

VJ vi O o o 00 O O O 8 oo 00 r^, nO ■<* <o T oo f»% 
O O r» vi V| 

oo Tj-* o o 

g r>» 

O vri r^_ o" O »o T* vi r- vi v* O NO nO VI oo vi o o °» oo o" o O 8 O 
S 

O S r* 
r- r-' t' n 

o o o r»" v» ri ■*r 
o o 

M 
3 

IJI 
§ 

V> ri 0 01 O r- O T O ■*r rvi ■*r ■V VI 
3 

m nO l—l p n vi o o 8 O T* p 00 ri r-" oo On" ■«* 
o o p C, m 

o K vO 
o o 

N 

rM M v» •o •""i O o' V» O *o H vj ro vv oo v» 
fM Nf o n vi NO vi r»% O 8 oo •** "t v> O* 5 

cl 
O n no" n 

NO 
1- 

ro O 

cu 
s 

Q 
g N 

oo vi r»* vi oŠ vo ri r-_ r»" oo d rn ci r-_ ri O ri r»i O o 8 O 
s 

ri ♦ m 
r*% h n 

N» Tf O o r» oo vri 
00 O O 

O 

N >o o* ri 0Q «o ♦ w o n N o" <N •o ON vi t- ri 00 ♦n 8 VJ Ot n 
oo p»* m r*» oo oo fi 55 

ON 
S 

OO n 

' 

*1 o O o ci oo rs <© o sO o 1- ri r-> ri 
o <5 NO O r- oo 

n | «*» ari oo o ri 3 
00 
a" a' r»* ■«* 

OO 
a 

rl 
1 

o ri >q vi o* ci NO oo O O ri r~ 
(N *r V o" ON * p t 

<N 
S | p vi 0 01 S 

n 
s 

o 
n 

r~ 
5 

n 
s 

ST
AT

IS
TI

ČN
E 

R
EG

UE
 

1 
2 

5 
>• 
2 Q 
2 

2 <X> 
S O * 

3 

< (/) 

1 
S 
5 

5 M > «< C/> 

1 

< 

1 

2 
Z 

i 

s 

1 
o 
g 

Z S 

g 

2 o 

1 

i 

5 « U 

1 

o 
j 

oa a 
< m 

I 

tk 
£ 
u 

rM v> VO i— OO ON o rt 

"77. ~ 

•S3 # 

ti 

3 o 

i 

ili? 
i i ? i 
.O O m «• 

a s s » < m u O 
'I lil 

31 g » > > > 
I 1 < cb O 6 

.h > 

poročevalec, št. 112 108 29. O*101 0' 



£ 

> b 
"5 
I 

c 
i rs 0 Z 
a -C s 
1 
i 
i 
8. 
t 

I ■C 
3 f. 3 
i j 
i 

i 
j s 
3 
S. ■o □ -O 
l ■C C 

i 
I 

l 
C 
I 
1 

SK
UP

AJ
 

M
IN

IS
TR

ST
VA

 

20
03

 

r- OO* — 
«o OO rs' N ■*» 

oo »X rs o vi OO v> r-I V". o CN T' r-» ■*r | sO 
m 

p-_ ^r rS 
o> 

s 
r-_ rt rO 

•o" «/-> 
O CN m 

r- ■ar 

O 

oo vi >o* Tt fi vo o ci O fi r»\ •O O 
ri 

oo r-" r~- vi o sO rS r-* 8 o* 
a 

O n rs rs o r-* rs 
rs r-* ON r) vn 

ON <> (+\ 
rs r-* 

M
IN

IS
TR

ST
VO

 

o 

M 
1 

m oo •o' N !*• rj ■o o rs" n" ■«* rs r4 o Tf" >o fO M r-" c>' O o | m m 
rs rj rs 

O rs" O O oo v-l" «o 
rs 
m 

O d 

rs 
1 

o r*-> o* »o no ■«r V n ro O •n rs V ro oo* •O •n C1 O m T* o o 8 •o m* ri 
f*i On rS 

nO oo* v» oo* o o 
oo rs* <o 

rs K m 
o d 

g 

8 

rs 
rs r<i o' o» » rs oo o oo O š 

ro r-* oo d rs *t o 8 O oo rs 
rn 9« "f r<> 

V-l 
o 
o K m 

oo rj NO 
o d 

i 

rs 
in <M. cK «S o o o o N t" r» 

$ 
W-1 r-i o 

vi vn" O o" o o 8 no 
a 

oo v O 00* r« rs o O ■*r On Tf 
NO 
8 

o d 

u. 
S 

m 
1 

ro *o OO 
S' 

oo v o «o rl O OO 5 •O r~" (S O CM* ro O o d 8 On 
S 

«n o»* m oo* O d rs rs" r- 
00 r-* rs 

o o 

i 

o o* a 
n »a <3 o 2 cf 

o 00 *5 "1 o vD o d 8 oC n 
oo oo rs 

v> m O rs 
o O 

rs 00* >o 
oo 
r^i 

o. d 

S 

§ 

i 
k 

j 

1 
2 

2 Q 
2 

S 
s 

8 

s 

C/5 > 

i 

i 

z Q 
g 

< 

s U) 
£; 

2 

S O 

a 
2 
a 
8 

1 

i 

I 
o z 

j 
s 
8 

6 z J < (C O 

i y 
X 

3 

i t/J 

< 01 := 
1 

09 a 

I 

U « 

1 

C M 

I 

g 
i 

03 C 
< ca 

I 

O C 
O 
:r 
| « 

0 C J v 
1 
i C 

rs m t VI o 00 O o n 

709 poročevalec, št. 112 



s 

3 

ft. «3 C 

I 

§. 
■a 

t 
3 

1 
I ■ 

S 

.3 
I 

poročevalec, št. 112 110 29. oWl I ber* 



Si 

13 
S 

2 
£ 
3 

^ ■ 

I 

! 

S 

i 

i' 
& 

□ « 

| .3 11| 
5121 [4 lg* e g>w v 

S. 

i 

. s i 3 co 

•a: 

5 

II I! 

11! 

: ji 5 

tffct- 

III 



s 

3 

S 

3 

S 

3 
S 

I 

S 

S 

S 

3 

3 

S 

3 3 

3 

S 

S 

s 

"8 
=> a 

■ rf s s 
iS 3 O 

;™oo 

s ? 

Sb 5) M 
scs 

£ 

poročevalec, št. 112 112 29.01 



I N 

I "i 

PR
EB

IV
AL

CA
 (

v 
%

) 
lo

ve
ni

ja 
=
 1

00
 

20
02
 

20
03

 14
1.6

1 
10

3,0
1 rO V? Ov 

r». 
ON CN* Ov I2

0,
0| O 

OO 

|ru
 «n" oo 

r- 
r-»" m 10

7.6
1 r; C 4 Ov 

o 
s 

o" 
§ t—i 

o" 
§ M 

o" o" 0 "-4 

"o 
s 

o" 
s" 

1 ud t/) 

11
2,7

1 
94

,6
| 00 

rn OV 
m 
O oo 10

4,0
| O vo" OO 

1 

1 

1 
2 

J2 ii TJ 
.9 

«/"i 
VO rn I0

4.
4| 

90
.5

| OO 
Ov" OO «ri OO 85

, 
g|

 
90

.51
 rr 

oo OO* r~ 
«n 
vo* vO 84

.21
 

11
5.8

| 

10
7,6

| 
87

,8
| VO 

o* OO 
Ov 
Ov* OO 

O 
oo" Ov 86

,6
| 

/ 
ŠT

EV
IL

O 
PR

EB
IV

AL
CE

V 
(v
 

%
) 

' 

i rs 

(N 
VO 

O 
VO rn °i cn" CM" 

O 
r-" r*^ 

TJ" fM 
Ov 
Ov* CN 

O 
vd 

rn 
«o 28

,0
| 

vO* CN 
OV »n* 

lo'oe Tf* »O 45
,9

| 

20
02

 

(N 
vd oo «n" r- 

m* Ov. (N ro 
CM* 

VO 
m* o vd ON 

"*}■* CN 
O o vO CN o vd CN 

«o 
OO 
r» CN VO* CN 

|0'91 O m 
Ov 
m* w-» vd 

1 
PO

SR
ED

N
E 

R
EG

IO
N

A
LN

E 
SP

O
D

BU
D

E 
(v
 

9>
) 

/ 
20

02
 

/ 
20

03
 

00 vo m 
°0 CN CN 

t* 
oq 
vn CN 

ov 
«n oo" 

v» 
r*"> •a vO 

Ov Tf 31
.61

 

r- 
a" 

Ov_ 
i 

P-; rr" H. VO »O 39
,0

| 
T* 

oo 
»o 
VO vO O 

CN 
O 
m" rn 

vO 3 
CN 

OO 
r-" vn O 

vO* r- 29
,91

 
23

,0
| 

12
.9|

 
27

,0
| CN 

r-»" 
OV 
CN V» 

Ov_ 
Ov" m r- 

S 0 
a 

1 

■i. 1 

1 

I 

! 

1 SA
VI

NJ
SK

A 
1 

ZA
iA

V
SJ

M
 

J 

I 

1 
1 

1 JV
 

SL
OV

EN
IJA

 
OS

RE
DN

JE
SL

OV
EN

SK
A 

4 

I 
ž 
§ 
u 

2 

i 
š 

i- 
$ 

2 

i 

•*3 

i 

o 

0 

1 
s 

00 

! 

O 

! Ž 

0 

1 

8 
u? 

V
 

Q 
.5 
O 

! 

0 C 

1 

- CN m T vn vO r- OO Ov 
• 

o - CN 

a s 

2 1 

|| ^ B, 

2 

■' u. 
I a 

00 T. - 
5M 

o > > > > 
< m 0 Q « «o CO CB 

S So 5o 'So '5b 

1 
.b 
> 

«8. ■°kU obe, ""2004 
113 poročevalec, št. 112 



KR
ED

IT
I 

N
A 

PR
EB

IV
AL

CA
 (

v 
SI

T)
 

20
03

 
1 1
 

A
Kt

 

\r> vo O O 
77 ON 
ri 

O O nO nO 
<S rt O 
rt 7.4

98
1 oo o 

rt 
d r- 
rf 

CN o r- 

3.4
84

| 
4.6

08
1 NO o VO rf 

00 
a »o 

rn r- t-; NO ON ON 

<š m rr VO oo On 00 in 
d 

1 

d Ov r- Ov r- V 

a o 
n 0 

1 fS 

f—< M 
rn jri 

rS 

5 

oo fS oo 
K 5.0

39
1 oo «r» oo 

rs 
r- vrj rs rt 

• 

6.4
82

 
3.7

72
 

ŠT
EV

IL
O 

PR
EB

IV
AL

CE
V 

1 v r r r r 
m o o M 

T "» r- 
S oi —• m 

•o ir> 00 rn r- 

rs o -rt 
U~l rs 

m oo oo vi T* 

rs NO rs 
d o- 

rs r- oo 00 m 

r- 
rt o Tt 

1 
& 

VI m oo 
d •o 

•n 
Ov 

oo »n p vi O 

«o »r» CN OO «r» vr> 

rt oo ON 
d rs VI 

oo V-, nO 
r*^ 
m 

vr» r- 
g: «r» 1 

07
9.9

40
 

91
6.8

33
 

SK
UP

AJ
 (

v 
SI

T)
 

C v/ 
C 

^ * 
S : ^ ; 

r> o t r> - vn 3 IN - Os 0 r- —i - «N t tN - oi 

s oo O 
oo 
VO 

ON r- p 
rs oo vi 

<N rt O NO OO o> <S 
rs 

m m 
rs rt oo -6 (S «n 

o* 
VO rn n vi 
d r- v» 

NO rn oo 
oo (N 

r>i 

r- v> rn r-' o 
vb v» cn 

s VO vi oo 
r-' r- 

S oo 
00 r- r- 
>o «r» 

m 
Tt rn 

§ 

S oo 
m rs vri r- rn rr 

oo O 
r-' 
S 
a vp rs 

rs rs 
NO oo oo 
o Ov 

g; ts 
o rt 
d v» vo rs 7.0

00
.63

8.9
12

 
3.4

58
.34

7.5
20

 

ST
AN

OV
AN

JS
KI

 
SK

LA
D 

r v v 
C > 
r m 

g <s 

■> »n IN fS 
? R -» r- r» 

O vr> 
ON OO NO 
oo r-4 (N 

CN 
S NO VI r- o^ 

O rs "»t ON VO v> r- oi 

vO CN OO 
yj 
vO 
S 

ON r- 
m Ov 
rs 

o 
fS oo rs ts 

ts h Ov m r- Tt rs <s 

«n 
s 
1 
s rs 

r- «r> oo 

»O oo 
a 

NO oo »r> m 
rs 
rt m 

oo ON r- 
O NO oo h rs 45

3.5
24

.90
2 

31
2.8

15
.38

4 

j 
g w 

C m r 
rs c 

c 

> O - NO - oo ri SO - OO ^ 

g oo rt r- 

O m vr> 
O rs ON 

d C1 rS ■t 
3 •0 m 00 

d «r> >o 00 
d r- 
oo m rs 

O 
*0 vi 

o v-» r- d 
d <o 
«n 

S 00 <N 
m 

i 00 m 
S 

8 o d m 
rt y~i o vO vn «r» 

2.7
58

.53
0.0

00
 

1.7
21
 

26
0.0

00
 

vo 

o 
§ n 

r C 

i J 
is 

nJ <5 h Q •< O 
i s >1 ON 
J S - r- i 

vo ON v-» 
-•t m rt r- 

r± m 
vi 
S 
S (N 

š •0 
1 
2 

r>l oo oo vi 
S 
oo rt 

K 0 r- 
1 
s 

A d w-> 
ri 
S oi 
(S 

vri 

S rt 
r^- »s oi F« rs 

s vr> vri Ov vr» 
rs r- 

r» 
rs 
1 
s rt 

rs (JO oo vri 
S 
S rt 2.0
00
 8

66
.92

6 
92

3 
63

6.0
99

 

o< 
V) *■» 

d 
r 

is 

S -4 - (N ^ O t O 
? S K O O vr» o rs 

š oo 
O r-- 
5 

VO 
O cn ON 
m 

<5 
VO 
rs r-' 

K r- 
Ov 
O 
S (N 

00 <S 
1 rn rn oo 

rt Ov 
S 
r- 

v-1 m 
« 

O 
vri 
S 

? 
00 01 m 

m m rn 
NO 
oo rs 

vr» r-; vri «r» «r» 
8 vr. 

oo 
rt r^ S rn r- 
rs 

Ov 
NO rn 
s rn rs rs 1.7

87
.71

7.0
84

 
50

0.6
36

.03
7 

ST
AT

IS
TI

ČN
E 

R
EG

IJ
E 

■ 
« 
> 
j 

SŠ 

ii ! 
1 

1 
3 
3 

1 

I a. </> 

§ 

1 

3 
> 
Si 
3 

1 

to 
O 

1 

§ 

1 

i 

i 

i 

i 

i 1 1 oc 

U 

f oc 

Q 

1 

<c Q 
•S -S 
r O 

t f f< oc 

- p>I m rt v> vo oo Ov o = rs 

! X D 

.9 .2. 

-n «> .Z, 
lil 11 
if i!1 

S (J 

poročevalec, št. 112 114 29. O#01 



6 

ž 
s 

lifii 
H* H * •§ .« t: 
|'f efl 
> -a 
fjlii 
s.-s-s =! 
- s a « a 

> o 

*2004 
115 poročevalec, št. 112 



rO O O r* 

ca N 

s 
ca 
OD o 

o a 

a 
E 

■a 

O a 
TJ 3 -C 
TJ O a c/i 

-C 
*3 
"S 

U 
S 

r -C 
O 

CC 
I a 
H 

5 
N ■*T* 
05 

»J 
5C 
O »»• 
O kj 
o« 

O 

»J 
S 
o 
< 
p« o K 
S< 
Cl 
g ej 
-1* 
N 
* 

CJ 

-C 
»N 
•O 

•3 

H O -* U te <S k, (T ^ 5°^ 
h) § fc 
%s 
*■*« *5 (/: on c.. 
^ „ h 
O S O 
^ £ S 
^ ^ Ž 
h, I s 
5 ^ iS) 
s ^ te 
5^5 

«5 £0 
0 O 
<* 5 
1 3 
* £ crj 

§ - 
•2 -3 6« .« 

ll 
I 

C 
-5 
=Q 

9 
^ 2 
41 15 
1 S 3 Cc 
g i 

S 

£ 

i 

& oć 

E < 
Š 

« 
.i w 

c s 

i f ;s g 
Q S> 2. a 
I 3 
!# 
§ > </> O 
3 5j 
M JB a: ^ u -5 fl ? ~ g- > a 

II </> ._ 
.ti 5 

poročevalec, št. 112 116 



C C# 

C3 "C SS 

O 

O •*«* o 

6 C3 C M) o G Ci« 
O o, 
C 

x: 

c •a s 
-C ~ p 
tt) O 

C3 ♦j c/> 
O a 
■a 3 -C 
"S . 
8- 
z v 
xj 
■a 
"2 C V) O G, U 
C 
Š? V) 
o 

Q> -C CB 
h« 

> Oc 
^ £ 
2 3 
c "2 v3 C S ifiL C/ o* <s ^ ^3 

a. .5» 

S NI 
-r ac 

3 
< 
2 
0 *4J 
a«; 
—« 

1 

o 
s, 
O 
as t> 

?c !-«. SO 
t N 
to 
®S 
S 

5 
"2 

5 v. % — 
s -s. s 3 s * V 2 
C 5 ^ I 
S ^ i: -5 
11 §" = ž ce 

g. <a. ~ %* 
11 £ 
I -5 | r* ^ ft. 

■& 
g 
§3 <3 Qg 
I <A 

O 
a; -3 

■3 § 
£ I 

r 

£*, <0 

Sp 
5*1 S 3 55 
3 - o rt; </) *4 
0* 

8 

* !? 

§I 

3 

•=, • 
J O a c/i 

8 

i 

1 

.2 'S- 

f! 0 
1 S 
i t 
1 3 2 S, 
e § a ž 
a « 
a I u ■£ a 9 JB fr OS 

r20Q4 
117 poročevalec, št. 112 



cs TJ 

O O ri 
w o v ^ 

! s 
c a u CI» o u CL 
C O« 

J= 

'Se 
u 

C XJ 

o CL 

JD 

i 

C 
-o 
u 

1» C 
SuD 6 V> .C 
C 

-2 <n Ju 

< 
-3 
I 
o 
o UJ 
o« 

š 

►j 
o a, 
O '<■ 
o 

O 
£ 
t 
N 
=< 
Uj 
Q 

M* 

5 
*N 

'-n 

? * s ^ ^ =k Q£ =•■ rs -i: C) Š3 
^ O '5 

fco C 
~ «0 > <5> 
5 *" 

O 
• 5 

.s 3 
»^ iso JN 

fc. J3 * ? s f, ^ C ^ VJ >5 C*. <S| 
£*J 5 •* '2 © 
* § § I s 
? | 3 1 S a, (*a u 3 C> Q 

* Š 

"S _ « rS a. 5 
s ,« c >P 
&-fe 
•s ■§, 
3 .3 
2 ŠT 

• S- -tf 

S: 

ts> "f 
s 5 *» s>. * ^ 
2 S c *Q 5 H 
5 - 3 -k 

-§ 

« 1 
«■§ 
-i S &C S 
£ 

<» o 
5 o ^ 
^ k? 

•§ 1 fpa. 
«3 * 

3 

1 

S 2 

©' 
N e 

1 o- 
? a 

1. g 

I 2 
II v> o 
a k 

"> a X ± v ■" 1 3 iS ?■ > <2 

u- S 
S A 

poročevalec, št. 112 118 29-°*t0' 



PH
A

R
E 

20
01
 

C
B

C
 -

 
S1

01
09

.0
1 

"S
ku

pn
i 

ek
on

om
sk

i 
pr

os
to

r"
 -

 
Po

m
ur

sk
a 

re
gi

ja
 

' 

45
.8

32
.0

00
 o n o 

ci co co 
in 

_ 
PH

A
R

E 
- 

la
st

na
 

ud
el

ež
ba
 -
 

ce
ljs

ka
 

re
gi

ja
 

O O O o o 
in o 
o co 

O o O ~o o o o O o 5 o 
in o 
o <o 
. 

' 

• 
  

P
os

pe
še

va
nj

e 
za

po
sl

ov
an

ja
 

in
va

lid
ni

h 
os

eb
 o O o 

10
.1

93
.0

01
 "o T7 "o "o "o "o o "o "o 

s 
co O) 
r o ■r- 

Pr
ip

ra
va
 

br
ez

po
se

ln
ih
 

na
 

za
po

sl
ite

v 

o o o 

35
.0

99
.0

00
 "o "o o o" "o o" o o" "o "o 

i 
s o 
s 

L
as

tn
a 

ud
el

ež
ba
 

PH
A

R
E 

8 
ao 
CNJ 
co C\J 

o o 

24
.2

39
.0

01
 o "o "o o" "o 3 o o "o 

I 

S rr 

(D -* 

i o CL I CL 

(TJ 

o 1— o 
* 

<TJ J* jfl 

Z
as

av
sk

a 

(D 

> 

j 

0 

1 i 

o 

i 
XV. 

• 
.i; 

1 03 JD 
O 

i 

1 

CNJ co ■*3- in to r>- 

  

00 CD Ol 
H 

T— CM T- 

(0 > o 
(/) 
a 

C Q> > O 
co 

.o 3 O. a? 
cn 
o > co N 

S Q) "D tO N 
0 C 
<0 

w 
C 
o C 
iN 
2 "O 
o" 
<D ■o 
C3 

e - 
č Z 
o »o > o 
£ o 2 -D %7=- C 
.1 :z £ 

11 j) n o o 
o. (/) — 

35"! 
E § -g N 0 ca 
a) 
1 I 3 C Jađ ID n o co o a. 

to 

m 

0) C -- 03 :=• »O >o o o 
O E 
T3 n 0 o <n > 
co © — 
IP 

■a 
(TJ aj o> NI Q> — 
1 i c £ o 
O) CO o o »- C (TJ "D CD (D 

-g > TJ O (TJ n 
(/) 
2. S 
S D 

=§ c o .2L a 

E -O 
° -š 
cvi § 
ra .51 
S« 
E .a o 
(TJ 2Ć. JQ 

xn 
o J3Ć (/) 
E o C 

b> "co £ E 
c 

*a> 
£ o . 
N 
<0 
*o o 

_ E O -Q K. O UJ ^ 

CO 
o 
(TJ C 
5 © aj N 
(TJ C CD 

>T3 
co CNJ 

m -O 
7 O - O. 

H°1 (D _Q 
•C o 
a> <tj 
EI 
iS 5 
.5. Q) 
•f E .2. O 
S o O C 

t? (TJ 

»O CO 
-9 r- 

0 
£ 
S 01 
C 
5 

?9. 
obe. r2004 

119 poročevalec, št. 112 



S
ku

pa
j 

re
gi

ja
 

O o 
o iT) 0 
cr> CD 

. 
} 

1 

i 

.... 

ro 

■ 

|| 

33
2.

26
2.

00
3 "O 

! ' 1 ' 

te 

o 

i,'.. 

O 

:■ 
< : 
Vs, 

• 

o 

8 

o 

.. 
V 

n 

o 

14
.7

00
.0

00
 O t— o o 

s 
04 CD 

11 
- 

[In o o 
co O) CD 

§ 
m 

•• 

f 
v. 

P
ro

je
kt
 

"P
o
so

čj
e-

P
ot

i 
m

ir
u 

"o "o O O o o 3 3 o o O O O 
o o N- 
T— 

3 3 I 0 

1 
•^r ,r*r 
• 

•i, 

PH
A

R
E
 

C
FC

U
 ■
 

E
ko

no
m

sk
a 

in
 

so
ci

al
na
 

ko
he

zi
ja
 -
 

SI
 

01
06

 

"o 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 o o 
oo 
<D 
c\j CD 

T— O o 
T— co co 
cvi CD 

<- 

Sv 

PH
A

R
E
 

C
F

C
U

- 
E

ko
no

m
sk

a 
in

 
so

ci
al

na
 

ko
he

zi
ja

- 
SI

 
00

04
 

o" "o 3 3 o o 
cb CVJ CD 
C\j o CM 

"o 3 3 3 3 "o <5 3 3 3 o o 
CD CN co 
cvi 
c3 

vK: 

/J 

iS 
J2 
i 
£ 

2 Ui > 
2 TJ 
O 

GL 

' 
i ■. • 

eo 
>c/» 
0 • lw 
1 

'li ! 

I 

iS 
> (0 (/> 
N 

5 w > 

a <D 
'c T> 
O 

« 

'• 

c 

-C N 
S O) 

MS! 
r> 

i 

! 

v ' 
iS >U) 
1 
6 
£ C C3 k. 
o 
z 

is ></> 
1 
o C 

75 
£> 
O 

O ;c o) 
2 o a 
s ,a> _C 

'ro 
Q 3 J* 
0) 

CM CO T uo CD co cn O1 
▼— T- csT 

C 03 > O 
w o o. cO N 
CO N 

C g> > o 
O) 

CD 
25 3 CL 0) 
oc 
■D O > aj N 
CD > <D "D 05 N 
<D C 
<5 
'o o c/> 
C 
o C 

>N 3 

O 
<D "O 
(0 N 

</> 
C 
2 
u 
> 

poročevalec, št 112 120 29. 



h. 

0 d 
?B V •~x "Sc u 
'= i •—> p, 
r: r 
a u 

JJ6 (/) 
' s 

0 I V) 
° n H ON 
? rj O 

2 S n ri 
^O: ci JO 

1 

VD rl rr 
t 
s 00 
s TJ- 

o\ t 
o fO 
os ro 
š 
>1 

ON 
ir» 
g 

£ 
ON rr rH 
10 

00 
n r-^ 0\ in r-5 »—1 
*1 
S 

0 F—( 
S 
S 

1 

001 C r 
S s lO 0 
3 

i\ 
■ 

A jOO ^ OO 
-i oC o os 0 vo 
š s t 

00 
f« co 
§ 
o 
s 

. . 

O 
0 

1 

o o 
rr 
K 
fN? rr 
r-( -H O 
fN 

r 
S 2 ° 

^ C .£ •§ 2 
c X o E e ^ 
2 >2 -2 * c r 
1 a i c .5 <■ o ■— _ K<5 
S S s 1 i1 
2 .t2 — Z5 *B 
č •g 2 s E O ?, *~* 7) ^ « "C .2 N « 

*C E a 

_ 
"T o G »1 
"i D D 
M 

o o o" o" o" o" 3 č S rs 
p r^, O 
od 

f o 
g 
o 

o Š 

i 
fN 

C ,m" a 0 o •—> *n 
1 S 3 
1-5-1 
.3 jj i CJ 5 C 
K t!s C 

F rO - C. 5 oo 
5 urv •o m 
S o> — 

o" O OO 
s ri 
ri 

o NO oo r- <N 
r*"> OO 

o f 
c< 
o) 

OO fN r- 
o f^j oo ■^t fN 

~ 
cb 
»Ti 
O 

rT m 
r«i 
fN 
•/-> 

To ~ 
s s w, C fN C o r 
— c - 

- oo O ro O NO 
h — ^ NO - v-, 
K - r-. 

~ •m t- 
vo r^- r) 
TT r~, 

o 
i 
5? r-t 
g 
3 

.* 3 
.s . ° 
^ o S C 
£ Z Jj ' « c ° ° ;3 •- TJ _ 
J5 - C c ^5 £! a t t <TJ O 

JSr 

r oo o o r- 
j S 3 v-k -- oo 
- rO 

t v> oo 
ob r- f> fN 

<r, fN; 0 
01 

3 "o" ^T v> oo 
r«S O 

~ 

oo O 
On 
O 
On 

n7 č v-, oo 
C"l o r-; 

S o -r u~, 00 
r*1 »n O 
nO 

o g NO' ^r »h 
5? 
0\ 

v^t 

In
ve

sti
ci

je
 

v 
šp

or
tn

o 
in

fr
as

tru
kt

ur
o ? oo > ro 5 oo 

i S - fN 
- S 

8 V) 
oo 
Š 
K n 

o fl rr; r- U-, 
H 
m 

o" o" fN m 
cS oo Ov 
CN 

fN ON 
uS On fN 
&> r- 

Č> C 
>o C vS c m r O G 
v-i - >o 

l i ^ fN 
- CN r^l 

o 
  
s 
s •n 
8 o 

«5 t C —* ^ >o O 
° Ž s 
5« J 

i il ^ "O o £ u M »-« o 

l ^ 
0 

M 

"o o čT ooi 
£ 

•n fN 

"o o" O C S "o o 
I 00 Os 

1 

I ; o r C 
£ * C* 0 G " 
o > 
3 O «V5 

T o t >J 
S 

0 ) r 

o" o" o" o" O o' O C S o 3 o 1 fM 

i 

i 

< 
1 
j 

C 

* J5 1 * 2 > 
H 2 

I* u ft. 

J =1 
o 
* 

M 
1 
.i1 
> w cn 

1 > 

A 

2 IA 

■3 
1 
(0 

« d 
1 
1 ► 
E 13 —> 

tq 
s - 

! 
1 1 

Ž 

,! 
t i o < 
o 2 

i n i 
< 
5 t 
?a 

lI 

w 
m 
1 
i « 
c> 

0 C B 
1 
1 a 
8 a 

s 

~ fN R *r •/) To r- JO ON C 3 r|H <N m 

: 

1 

C 
a 

s 
s 
3 

2 
b > 

121 poročevalec, št 112 



Sk
up

aj
 

re
gi

ja
 

i 

. 

i | 
d> 
• »A 

»/> V) 
• 

| 

if 

t- 

|l 
p 
»o rO oo 

° 
. > 

ug 

■ 

•;š 
«5 
Sj 
c^, 

Z
dr

av
st

vo
-d

em
og

ra
fs

ko
 

og
ro

te
na
 

ob
m

oč
ja
 

' vi 

5 oo 

<N 
P 
en 

oo 

v6 rf rj 
a\ vO 

2 
A 

O' 
8 •—*« Ol 
r- 

<±> r- «/"i 
»/■> *n »n 
ri 

o o r- *t 
vn m 00 

č> o 

. 

1 2 

Ž 

f/> 

'S m 

<• 
to 

rt 
VI > 

ž o .—J 

a co 

2 TJ O X3 
:8 O 
3 •—s 

i 

0 
'S 
*3 
1 
o 

iS 
t"1 

*dJ 

>S o 
O 

3 >'S) 03 U 
■7 o 
'i 
'a5 

S 
ž 

co 

i 
o 

co _JČ 

I 
o d 

■a -Q 
O 

o C <u 
"a> TJ V u. a 
2 e 

a a 
5 c/3 

CM ro rf W-| NO r- 00 Os o »—« (N 

o 
6 o TJ 

jC 
C o 

.-3 
' "O N 

2. 
a 5 
0 J3 
1 13 
b * m 
C rj 
S e 

poročevalec, it. 112 122 



5» 
«5 

•5 4» ;C. 

t ,«S 

.5 a 
^ 2 ?-. **» 

I 

«I 
II 
tf I 
14 s -S 
S> * 
£ »F 
S. .a £* c 

ti 

^ ®F ■S 'J 

§ 

J! 

S 
! ^ > vi i in i xn 

' \c 
§ vi 
s i—i 
i 

r- <*-■ 
o 

IT) O ■o 

3 
g 

O I 
d i 

1S 

1 c£ 

2 
•■o 8 

O 
O 3 •o »o 

3 

o 
o : 

r 
5 

a 
s a i 

S 
U 
g. 

t23 poročevalec, št. 112 



.v 

"g 

TJ 
C 

M 
o «—• i) 
c« N 

U CJ5 O U o. 
C a 

£ 

j= rt 
izr W) O U 
-C 
•3 ><j 
-a </) 
3 £ 

uj 
C! 
5 

S. 
■s 3 -O 

I 

£ 
JE 15 C 
.2 *S3d o 

S T3 C u V) 
i 
W> 
S JD 
O 

<*» JD 
« 

=3 
Q 

! 
CJ 
S 
9 
C 

S 

poročevalec, št. 112 124 29. 0W 



.C3 :S> 
& 
'? 
-* 

90 r> so 

S? fN 

O* r- N 
C\ m o ri m 
"i "T 

<2 "C X OS p 
vo so 

c5 
2 
o T 
»O 
o N 

fN rr 
ri TT Tt 
"* »H »O 

S; SO •r, oo ri 
tS 

O GO »> 
S T* 
P 

Cl 
S Tf r- OS 
S *n <N 

v, x> 

in fN O •-i 

d> 
Os rO O NO o NO fN 

o 

3 r- d o «1 

00 oc 
1 ■» c<d o »o 

o On ce ■*r v» 
p 
ri 00 
-t <o •rt 

Ko
nc

es
ije
 

na
 p

od
ro

čju
 

za
po

slo
va

nj
a 

O v> O 
O 

K •r\ rvj OC 
SO 
ri 

<~l »n •n oc r- p 

C C O C 5 o-: in 
u-» 
>r> o r» 

O 
o o* 

d 
ri ON 
S 

. 

Po
slo

vn
i 

pr
os

to
ri 

7.K
S7

. 
' 

<2 
§ ro fN n 

d d i Ć3 ci db ĆJ d § o o o n fN tr 

Ne
pr

of
itn

e 
or

ga
ni

za
cij

e 
za
 r

az
vo

j 
Člo

ve
šk

ih 
vi

ro
v O *r 

fN 
1 (•- 
oš 

«ri «-1 
-T 

"l O rN 'N 

8 O vi r- r: r»% 

s o 
£i 
-i 

o •Vt «*s 
«-• »r*, 
d «*% 

v% CS O 

O 
1 o r- fN 
ON 

o o 
ž VO m *•* K r- 

• 
• 

Lo
ka

ln
i 

in
 

na
ci

on
al

ni
 

za
po

sli
tv

en
i 

pr
og

ra
m

i 
- 

ja
vn

a 
de

la,
 

L
PZ

 Tt 
3 
£ 
»o o 

g •t 
v-> 
3 ri rt 

-* 
<N 
3. xt 
r> 

f. O oo 
o« >o (-- 
00 00 

"t oc v> <o sO rN 
<^i cs 

i 
§ oo 
3 

** r»- o 
8 r*s 
O 

CC r-- ■** VI 
oo 
Tt 00 

fN P 
T •n 
ri 

(>4 U-i oc 
m 
NO 

r-j «r> 
f) 

00 r< O 
C% n 
o 

o 
1 
r* 
i 

■5-3 
t 5 § 

1! 

!! 
■3 1 

s 
o 
o r>i «o {- 

r» cS rt "1 r-i rn rN ri 

'Ni m SO >n »n 
r*. o 

3 r~ rn 
8 r* 
? 

<n -t •n 
S f* o 

«n 
3 
Os ON "T oo OO 

•n fN r- 
*r T* ri 

o^ f. 
vs 
fN o 

r- NO f, 
ffj -t fN m 

VI vO oc 
d 
O r- sO 

ti 
S rs o-. 

o 00 r-; r- (N \t OŠ C* 

o s T 
8 
r' 
Wl 

.3 
•c S 
»••S 
O 0 
5 §■ 

ft- C 
1 

ON 
S 
3 
O 

r- O r*: 
■rt vr> 
Cv o 

8 Tt 

R O0 •"O 

S r»; -» fN 00 fš oo 

r« 
o 
00 •o o t 

'O •n <3 
3 CN T 

S ('1 
© r- o 
s 

o- cx. t*) rs <N r-j 
r-i 

"S 
8 
A 
oš 

r« oo o 
8 C} 

o« 
o m 
t n 

fN O 
O •n rs» 
NO ri 

o !? r- r-' A o 
| 

. 

2 

1 

1 1 

3 

1 

2 
4 
I W 
f 

I 

3 

1 
»-> 

> o 
% 

C 

1 
I 
O 

l 
fi 

ž 
O 
O 

I 
| 

i 

1 
1 

1 

ni m v •n »O r- 00 On o r> 

3 H 
3 -i 

:2' * 

en 
3 

a; ^ 

3 I 
? I 

725 poročevalec, št. 112 



a 

ro 
o fS 

ca N 

C ca s~ 5JC 

J/5 
*5 
E 

xT m 'Z!* *W5 0» 

•a >u 
cc 

O O* 
T3 3 
•S 
"8 cl C/5 
•g 
"3 

OD O 

I O 
s 

I o 
£ 

| 5 
< c> 
3 

£ 
£ 

-a 
t C/J O a 
OJD 
S 

X! 
O 

S I C3 
I co 

c o 
si 

S J ž 
2 2 i* % 5 
^ "m 

5%:S '£ 

"* 2 o J» 

° -jr 15 Si ^ 
S I 
•g J 
E S 

3 *» -5 -S •h .* "3 -5 O I« S N 
§ t I S 
•M il 

& ti C C v 
"I 
C C 
s 5 
3 "■ 
I -S 

I 2 b M k E &. a 
5 * 

$.S 

1 

S | 

31 
Sii 

s g 

poročevalec, št. 112 126 
29.0 KtO»e< 



Pr
og

ra
m

i 
po

dp
or
 z

a 
pr

es
tr

uk
tu

ri
ra

nj
e 

in
 

pr
en

ov
o 

km
et

ijs
ke

 
pr

oi
zv

od
nj

e 

r*~i «/-» O 
CO 
3 
O0 oo 23

8.
24

5.
6S

3l
 

83
.9

85
.9

12
| 

14
2.

96
8.

28
41

 
20

.7
65

.8
93

] 
15

4.
37

4.
89

81
 

0 r r-i n. \r> c 
01 - in c 
— r r*". r 

o o> D f°. O \C 
: S n co 
: S 

oo •^r f« 
Tf ■n r*~i 
r-- 12

9.
75

1.
1 

iO
l 

00 r) o 
<N rO 
O* <N 46

.3
31

.9
38

| a\ 
s 
s m 
«/) 
co 
i—< 

In
ov

at
iv

ni
 

pr
og

ra
m

i 
za

 
ra

zv
oj
 

po
de

že
ls

ki
h 

ek
on

om
ij 

o o o 
r- r- •o 
rn m 

O o I r": 
r» 
-t 

ir, r i 
o O C* 
Ch 

O O 
8 
d o p 
CNl 

O C */*) C <N C 
d - o c CI * 
rč •* 

1 i 
3" —^ > <N t O 
t -J 

D 
•t r\ 

S 
p 
d 0 01 

S o 
co 
cO 

O p 
sC r-- o 
'O 

»—< 00 

»o r-< 

•' 

O
bn

ov
a 

va
si

 co ** 
ri m o 
▼t 

r-- 
O*, 
rf r- o 
o fO 

O 
§ 

<3 
r i 
vi t- O 
oc 

o O vO m 
d o 
-f 

O C C C 
C C 
c 

I> O 2 o v vq 

i s 
o rf 

o r- oo 
oo 
3 
ri —-i 

o o p 
Tf un o 
r- 

O O os 

r-< 

S5 

' 

Po
dp

or
a 

st
ro

ko
vn

im
 

pr
ir

ed
itv

am
, 

st
an

ov
sk

em
u 

in
 

in
te

re
sn

em
u 

po
ve

zo
va

nj
u d NO m 

O 
m 
rvi 

a 00 
n 00 -cr 
tri 

»/"; Cv 00 
oo o 

•o co co 
n r! ri 

s 

S 

»n co 
as 
ON 

i/-, - 
O r — C 
\C \< r- r sD 0 
—i g 

-< r- ^ Tf > 00 
o 
0 (M 
3 -i 

r i SO 
vd <N VI 

-i- r- co 
•n »o OO 

»O 
8 
co C\ CN 

O o 

ON ro 
»o 

»o 

I 

1 

Pr
og

ra
m

i 
po

dp
or
 z

a 
pr

es
tr

uk
tu

ri
ra

nj
e 

Sv
U

stv
a 

(N 

-t 
S 

o C> rf 
NO r- r- 
H 

o \o >r) 
«o O 
rn 

O o O - o o 
o v C 
C 

0 S 0 CO 
o O — 
D O 
-i tri h 

O ■'t tr> 
O m oo 
d -r 

3 
CN \o CO 
<> 

c-j o r- 
vb C) vq 
»rl CN 

O 

1 

š 

ca 
V) > 
2 TJ O cu 

1 o Ur 
:3 

s c/> 

3 ■rt > 

1 

03 
. 

s 

i: 

I; 

S 
S 
i: 

l| 

si 

>S. 
;| 

■ž 

j 

3 yj) 
2 
0 

1 
O 

"o 
■S u 
s C 

•— 

CN m t tO vO O 0 ON O <N 

o olj 

S 

127 poročevalec, št. 112 



sa > 4» 

O <N 
O 

S X u 8X O 

JZ cz 
IZ? "od o Um 

•a 

3 </> 
0 a 

"O 3 £> 
1 

13 G O 
*53d a> 

S '3 

0£ ~> i/i -O 
O 

0) JS 
p- 

< 
t 
* 
52 
« 

*-« 
0 
h« 
QC 
1 N 
O 
O 

K. 
on 
5 
tU 
5 
* 
t N 
S K, 

g 
iS 

I 

.53 •:> ro 

s 2 -i. -Cl 
~N V 

£> 
5 15 

T 

"I 5 .O 
s t 

S* C/D 

^ CJ .*> t 
>■ 3 S f S t*. o 
5 jj 

^ *• 
P E 

t 

"T3 O ... 
'o "§ 

s ? 
t .a 
•i v*> -s *} 

1 % 

•is 

g 

o 

m 

poročevalec, št. 112 128 29. 0#° 



2 O 
IT- rt 
T3 35 
C 

2 cs n 
o w 
& 

2 
S1 
c a 
o a 

£ 

S m 
O a. 
•o 
■a ■o o 
g- 

«s C3 .0 
& 
u 

•s 
C ta 
£ 
8 
o. 
9® 
35 •o 
O 
<N 

iS 
s 

h* 
* 

I 
š 
fN 
s 
< 
5 

o K/j 

QA <v u O 
.'£ a > > 
"S 2 C C C >'* 

JB 
12 >:/: rt 

s £ O O C T3 

CC g «* « > C 
:S2, S a> j£ "E3 w •»-5 o C > W >l/5 

> 1 s i 
161* 

> 3 
.« i 

s« :ČT -S 
S 2 'S 
.£. ! | 
£ 3 i? "* 1! 

■S ^ ^3 -T. 

» -I 
11 
I fe 
C > •■" O 
.5 č* QJ rt •"1 "> 
3 >N *2 rt 
s i 
si 

C c O *- 
"S» J£ <" U; 2 o :=» :=? c >8 U u ^ — 3 "5 " S 

a is 8 .2, > •+ J- C 
5 .S o "8 

8 

i« 

i 

O. O 
rt t) 

c c 52 c- ~ £ 
■* « 2 

o. c - o 
g 13 rt C. TJ tO 
g 3 O. J2 

rt rt *> 

C l"u 

5 'S t-i o S o- ~ 
, c « 

"S 2 »o o C d O XA 

Ji tu 
N G 

C a" 
'g £ 
e 1 oo C 
'5. O 
o C 
rt > 

J= O. « rt O N 

C 

1 - rt vi 
WJ 

— -5 

8. § 
o O « E 
8 iS 
o> 

ir Tf 
13 Zj T3 o n x rt O 
g. 8 
0 °) 
v - 
?f .5 r- M 
§ > c > 
> rt C > 1/1 

1 ■§ 
N </5 

E 
a 
o 

M 

rt c 
t: 
£. C x/> C3 O , V </J (/) *. 
II 
:=1> Š "c *- 
l 8. O ** 

fi004 
129 poročevalec, št. 112 



* 

C cz > Q 
15 
TJ 

O O 

28 U OJC O u CU 

-C 
*> 

-C oj 
d£ 

*a >o 

o G. 
TJ 
a 

TJ O a V5 
js 

cd c o 
*5i) sj 

-C 
'S 
TJ 
£ ■jn O CL 
CX) 
a x> 
O 
N 

£2 X 

K 
* 
O 
£ 

O HO 

N 

5> U > .5 s 
:~> « S 
!£ >N .z; * rt *» <y «- -s > 5 i C C £ 
~ .2 Ž s 

v C- •r; v; 
3 3 

1Ć. 
$ 

™ o 
- £ QJ O :r? T? 

S 
I 

I, 

Z -3 :=? >3 

a -* N g 

.c "C »J Cm 

O TJ 
2 
s v -o 3 

5 

t: o o. 

c a> 
« I 

C o. C 
f 11 
5 a c.. 
g ^"g 
5 £ c 0I> O- 
§ F o ^ ^ rt ~ n ^ 6 H 
j? b « l>" "J 73 
E S o cy o I~ 
^ S *C 
S O C i— C—« <J >oo O 

C ?  J M Sj 2 V <U , 
x: iS r 
S 'i i 
C u > 

KT, 

Jm •' v o 

e š. 

D - — C C J* > 
N 3 

o 
- £• > 

JjC <L> <ij *ZTk O J5 C 'Q 
? 1J .— '-O C 
£ 5. rt rt O ^ 
§ g 2 
S' « « U > •* - JS rt C CL 00 

"D -U 
o rt *-*- V- .ti. C/5 l/J ^ l_ 
8.1 s p O £ 

O _ 
S£ rt £ 
2 S o 

g! 

S 3 
8. 8 

O « o. c c: «J o 
v» 

tX V — C Ofl 

o i 
C u. 
N cn s f 

u jj 
> i 

o 

O £ 
£ .2 

.S :=,'£ >2 -g1 c 
> s a 
> O *" 
i« M £  , .* 

H 
al 

poročevalec, št. 112 130 



Iz
ob

ra
že

va
nj

e 
br

ez
po

se
ln

ih
 

19
.6

09
.5

76
| 

47
.0

89
.9

37
l 

1.
76

8.
12

7|
 

39
.2

82
.3

26
l 

4.
68

7.
97

2|
 

45
3.

40
71

 

o o \n, 
od lo C 

73
.3

99
.1

43
1 

16
.1

51
.4

72
1 

9.
63

4.
12

91
 

2.
70

5 
69

31
 

51
5.

7?
8|

 

22
2.

35
6.

09
11

 

D
ej

av
no

st
 

za
vo

do
v 

za
 

za
po

sl
ov

an
je
 

1 O O O O O o O O O O O C 
f. 
oc o O 
cš rf 

O e-< ec 
00 
o 
Q\ rr 

D
ej

av
no

st
i 

sr
ed

nj
eg

a 
šo

ls
tv

a 
1 

O o O o o o o o O o o o 

91
2.

79
3.

94
5l

 
91

2.
79

3.
94

5|
 

U
ni

ve
rz

ite
tn

a 
kn

již
ni

ca
 

v 
L

ju
bl

ja
ni

 

o o o o o o o o O 

26
9.

56
8.

52
7l

 

o o O M m 
00 NO m 
o\ vo c* 

In
ve

sl
iv

ije
 

v 
ra

zi
sk

ov
al

no
 

de
ja

vn
os

t 

o o o o o o o o O 

33
4.

65
3.

I7
6|

 

o 

39
0.

67
2.

05
31

 

o OS N <N 
in 
n m 
£! 

In
ve

st
ic

ije
 

v 
C

ŠO
D

 

o o 

1000 
000 

08 

o o o o o o 

i r, r. n 
t 

o 

11
7.

06
5.

00
0l

 

o 

S <N 
t 

Po
m

ur
sk

a 

, 

■Ti > 

£ 

B5JS0JO
^ š C/3 

3 
> 

i 
> 03 

1 
| 

3 
2 <V 

1 
"S u <S) 
O 

i 

Ž 

1 

o C cu 

'S? 

<N m T m r* 00 Os o r\ w< 

C i) 
T" £ 

, « o 
5 .9- 5" 
o 'g. H 
6 - o 
c E « S rs C. O U. -r-i P bli? 
£ 2 o ou ^ 

*> O t: £ 
c č 
c j~ ✓j C w. C- ' <u >t/*- 

rs -a 
a. 

c 

-* S 

N _2 
■2. S. 
? 'C £ V £ O- 

G CL 

^ O. rt C 
I C ■ 
u g . 
IH Cđ 
š 
S « • 

:s a > 
O O 1/1 E 
8 | 

03 

g. 8 
0) KJ O w> o 
E 

g 

§ N 

-c 
j2 

-S) O ■ r-. O. 

t -S 

> I 

'°6e, r2004 131 poročevalec, št. 112 



ca > v 
"ca X5 ca ■ i—1 

p*; O 

ca N 

ca u 
o S* a 
o a 

Cl) 

>u 
*-*3 yi 
'-Z* 
3 VI 
a 
tj 3 -O 
5 G, 

£ IS a 
o 

'Si o> 

-o 
u« C/1 O a 
OJD V t/) £> 
O 

3 H 

'N "O « o 
-Q £• 
S „2 J5 

1 

as 
O 

>o 

S § £ 

*37 t- -o 
a -g 3 

co 
p < 
.t X. 
Si 

K 50 

I 
S 
P 

3 ? 
•2. o 
.3 = 
* « "S —i N O 

S 

CO 
£ 
5" 

■§ 
■S 

c 4J 
U 

™ £ 
i 

~ 

:■¥ 

00 

!» P 

3 

cc o 
<S N 

H ■■■ 

liillBK 

r- OOICMOT^TMT 

c. Ji 

z či 

"8 

N (/) 

poročevalec, št. 112 132 

J 



33 > 

33 T3 13 

C* 
O 
o 

fcJD O 

O a- 

JZ 
'> 

xi 33 
W> O 

•a 
>3 TS 

O a 
"O s x> 
TI O a co 
J5 
3 

C3 fl 
.2 >• '5jd £: o O 
*- ot 
£*- 

3 

H 
M 

N 
O 

.3 
•a 
<P o ■— 
tn '-K o X 
a- H 
01) '£ 

<•*•« 
-S S 
w *• 

a> ja C8 

lfl*S *2004 133 poročevalec, št. 112 



C« > o •—p 
OS -a 3J 

ro O O M 

C 33 U ax) o u 
a 
o o. 

j~ y 
C 
S 

JS <s 

J2 
•a »o 
•a "> o« *3 w 

5 « V] — 
® h 
^"3 
1 * 
■= <- 

o. O « £ 
£ H 
o g os r; 
§£ 
So <2 CJ "-i 
- s 

1 
i 
o a 
cu <y C/l -O 
o 

o 
03 
H 

K
ul

tu
rn

i 
to

la
r 

• 
kn

již
ni

ce
 

1.
87

1.
56

11
 

32
.8

40
.6

37
l 

1.
43

5.
00

01
 

3.
10

6.
25

0|
 

1.
10

2.
50

0|
 

1.
85

8.
60

2]
 

3.
57

0.
38

31
 

12
.2

62
.7

28
l 

2.
66

0.
27

31
 

CN 
ON 
ro m oo 

25
.4

26
.4

22
1 

1.
41

7.
50

0)
 

o 00 

in oc 
n 
S 

In
ve

st
ic

ije
 

v 
ku

ltu
ri

 

18
7.

50
01

 
71

.7
15

.3
38

| O 

3.
73

0.
52

3!
 

C O O 

22
3.

44
3.

30
9l

 
48

.8
68

.3
38

| O O O o 

»o 

Ž 
S 

r" 

Sp
om

en
ik

i 
(p

o 
le

tu
 

20
03
 j

e 
to
 

po
st

av
ka

 
45

52
) 

20
.3

35
.6

2 
ll 

40
.2

50
.0

84
| 

16
.4

88
.2

89
l 

12
8.

30
4.

52
6j

 

o 

46
.1

85
.1

96
l 

28
.0

96
.9

67
1 

50
.7

23
.3

79
l 

52
.0

77
.2

48
1 

19
.5

00
.0

00
l 

16
3.

08
7.

37
9l

 
39

.3
94

.2
11

1 o 

| 

K
ul

tu
rn

i 
to

la
r 

- 
sp

om
en

ik
i 

(p
o 

le
tu

 
20

03
je
 t

o 
po

st
av

ka
 

45
52

) 

O 

45
.0

38
.3

29
| 10667.66' I 11

1.
07

2.
77

61
 

o O 

43
.6

30
.9

41
| 

79
.4

19
.8

10
l 

27
.8

00
.0

00
l O 

97
.7

49
.9

95
1 

O
ba

ln
o-

kr
al

ka
 

| 
77

.5
92

.5
67

| 
ne

op
re

de
lje

no
 

| 
0|

 
Sk

up
aj
 

48
43

02
.4

08
1 

■ifc. 

1 (X £ 

i 
s > 
£ 

2 <y> 

j 

J Cfi > 
S 
a CJ 

C. ITi 

1 
1 O a£ □ >—> 

1 
a o > o 
2 

O G
or

en
js

ka
 

ce 

Sc • 
3 </> 
"S 
2 O 
z: G

or
iš

ka
 

<N m V~> O r- 00 Os o rs 

3 

o > 
m S 00 
'a 
2 

poročevalec, št. 112 134 29-ol(l0 

j 



*—5 C 

"C CB 

o o- 
o 

&c o u D. 
O a, 

*Š5 
Si 
S* 

I ^ ■ 
v--' 
   

m nO 
M 
s 
OO r> 

3 
\f m 

& 

o cn rt 
cš c> OO 
T}- r- cn 

i 

00 00 
rs 00 iT) 
£ o 
co 

?:■ 

O 
O 

to 
QC £ S a ~ 
1M, 

C\ 00 C\ 
O O TT 
00 TT r> 

i ^ 
.£ a 

*r m i> 
ro » 

OD 
a 

KJ 
•3 
•3 O 
2 « m -j 

a 5 
s Sfi 
5 < I s 
S-o 
Ig 

II C ~ 
§ S5 

*SD JE CJ 
S 

a -£•> 
* a -a 

£ -5 

OO 00 ■*r 

t S 
i S* S 
I s -i 
5 §5 
6 O .S 
|lf 
•C ^ O ? Cl <0 
5 .S 

C 
>5 
I 
*& 
< 

8 o 
o 

o 
8 CM 

8 o 
o 

o O CN 

«n V-) 00 <N 

ve- lo Oi 
iri vo r- 

s 

cm r- 
sO 

in ro rr 
ift n 

VC 
u vo rr 

t 

2 S 

S 'S 
-o 

o Cu 
8? 

J 

i2 

I 

ca »* 
> C3 h -O 
£ 

2 J 

C/3 

i! o 
f: 
i 
z' 

co 
■a 
■f ■ u 
O 

C C o 
5 
■8 » C. 

'5 V3 

O £3 <5 
H 

*ob^r 135 poročevalec, št. 112 



Sk
up

aj
 

re
gi

ja
 

o >—< •o 
K Tf i—- 

T—t 

3 
*2 OS :.rH 

3 
50 
' 

■ 

o o 
, 

it 

TO \q 
•rr OC 
r- 

O oo C* 
00 
s 
£ tO 

VO 00 Os 
s OS c* 
PO 

■ 

rH OO <s 
00 os m 

. 

O 
<• 

o 
o 
00 

s 
s£» O 
Cs 

o <S C^- r* 
VC V) 
T OC 

i 

C 

| 2 
J §■ 
i 
a. 
C) 

-f 
rn 
d o 

O ro m 
O oc 

o O r-> o \o 
</S o m 

o r- 
r- 
o vi vO 
vd 

Os r*~) r- 
oo o (N 

O o O 8 
d 

1 
S 

Sk
up

ni
 

pr
oj

ek
t 

ap
lik

ac
ij 

v 
ID

 

sO O. 
r- oo so 
c •. 

£ 
rf oo O) 
K 

OO O 
•^r co ON 

o C r- ci cs 

r- 

o 00 01 co f> c> m 

0\ vo (N 
O 
3 
SO 

CN •3* in 
cs oo rn 

o 

d T oo 

(N o- O 
Cs SO o 
o. 

o 

1 rO* C- 

J 
S 
I 

(2 

3 
2 
2 TJ 
2 

M iS 
2 

sS 

1 
"ĆF 
s </} 

J3 VI 
S 

03 

£ O 
& 
'c ■d 
S cn 

M S T3 

> 
1 >—3 

* 
CJ 
s a> > © 
1 
"S 
■S ■ w ■S) 
O 

ca 

:h 
s o 
3 

i 
1 
'O 
l/V 
'F 
■S o 
fc: 

i 
¥ 
iS 

ys 
;£ C 
-O, 
O 

a 0 
4) 
1 

• 

v 

1 

O 1 T <n NO OO Os o o 

o JO 

5 

s U- 
£ 
.5 
a 
o 

2 

poročevalec, št. 112 136 29. 



flB 

O 

S u oo o u 
o a. 

C O. 
~G 3 -C 
T3 O a« </i 

a 
s o 

"5. 
^ p 

"c ^ 
"O 

o o. 
$L S '■A -O 

ri 

I 

N 

K 

■S -5 
14 

.& 

52 

fi 

8 

S 

S 

a 

f2004 

k. 

737 poročevalec, št. 112 



.<3 

co 

1 
<N »•H S ?. 

[Š] o 
d m 

• 

s o 
d «r> 
i—< 

■ 

50
0.

00
0 

50
0.

00
0 !=> 

§ 
d 
O 
s 

' 

d «rj 
T 

i O 
S »Ti 

r§ o 
s »r; 
ri 

r§ o 
s r- 

o 

d so 

Pr
og

ra
m

i 
va

ro
va

nj
a 

zd
ra

vj
a 

in
 

zd
ra

vs
tv

en
a 

vz
go

ja
 

g r- 
ri 

o •n ro 
r-i 

*8 
O »r. 
^t 

o >/~) N i •o l V) 

  

d '/"j O 
d ro 

O 
8 
d >/v en] 

1 O 'O 1 »o 
oi 

o 

o 
5 

1 

« 

j§ 

-■ 

jj 

• 

•;' < 

. 

1 '—j 

S 

1 > 

>■ | 

1 

ea 
>'/1 ca u 

i 

i 
'i 

"H 

08 
> A cs 
1 
o s 

"w Xi 
O 

§ ai 
'•3? 
1 a o o C 

*ć5 

i 
!£> <N r«~> M- »o o" oc CN o n 

"O N 
rj 

poročevalec, št. 112 138 



139 poročevalec, št. 112 









VCfla števiika. 

v 
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sis 

S 

naroči riika(.Ce) oz. pooblaščene osebe: 

^VA°4P<lp'ite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

i>a l?voda 

1 TEl-: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

^r°čevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



 7,el (OO^Sj Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, pjpLP1" 2s aS 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana • Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa • TRR: Državni z ^ po^^nr. I 
Ljubljana, 01100-8450000512- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 13l8'0s'tgpnji 8,5* 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode 
št.89/98) 

za katere se -.bračunava daveK na dodano vrednost po 
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