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1. Uvod 
 
1. 1. Opredelitev problema 
 
Evropska regionalna politika predstavlja poseg države (Evropske unije), katere osnovni cilj je 
vplivati na uravnoteženo porazdelitev ekonomske aktivnosti ter na zmanjševanje ekonomskih 
in socialnih razlik med evropskimi regijami in se je formalno pričela leta 1975 z ustanovitvijo 
evropskega regionalnega razvojnega sklada. Za zmanjševanje razlik med regijami oziroma 
pospeševanje razvoja in povečevanje življenjskega standarda v manj razvitih so oblikovani 
mehanizmi podpore manj razvitim regijam in njihovim prizadevanjem za dohitevanje bolj 
razvitih. Slovenska regionalna politika se je začela leta 1971 z Zakonom o ukrepih za 
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. Kmalu po osamosvojitvi je 
Slovenija postala prejemnica sredstev pomoči Evropske unije skozi sklad Phare, kasneje je 
naša država pričela črpati sredstva iz skladov Ispa in Sapard, s katerimi so bili podprti 
najrazličnejši projekti. Usklajena regionalna in prostorska politika danes v Sloveniji pridobiva 
na teži in pomenu (Kavaš in Koman, 2003, str. 158-159): 
 
1. Kot posledica globalizacije so lokacije vse bolj pomembne in na državo ni več mogoče 
gledati kot na zaokroženo ozemlje, kjer bo delovanje tržnih sil samo poskrbelo za optimalni 
razvoj. Regionalni centri (mesta nacionalnega in regionalnega pomena) so glavni vir 
ekonomske aktivnosti, glavni cilj slovenske regionalne strukturne politike mora biti 
izboljšanje konkurenčnosti vseh slovenskih regij. 
2. Za razvoj Slovenije vse bolj pomembna postajajo ruralna področja (ne več zgolj urbana), 
saj v ospredje stopajo (ob ekonomskem vidiku) tudi socialni, okoljevarstveni in ostali vidiki 
življenja na ruralnem področju. Sodelovanje mesta in podeželja (partnerstvo) je nujno za 
uspešen razvoj. 
3. Slovenija je trenutno precej centralizirana in zato je potrebna vzpostavitev 
decentraliziranega pristopa, ki naj bi stimuliral pozitiven razvoj regij in celotnega ozemlja. 
4. Razlike v regionalni razvitosti so znatne in se še povečujejo, kar otežuje gospodarski in 
socialni napredek v Sloveniji. Ob neukrepanju lahko v prihodnje pričakujemo koncentracijo 
gospodarskih dejavnosti okoli prestolnice, centralizacijo, nadaljno praznjenje prostora in 
povečevanje razlik v regionalni razvitosti. 
5. Skupen evropski trg bo pospešil razvoj bolj razvitih slovenskih regij in razlike se bodo 
povečale, zato je potrebno izboljšati konkurenčnost vseh slovenskih regij. 
6. Z vstopom v Evropsko unijo bo Slovenija izgubila nekatere pristojnosti in zato bosta 
regionalna in prostorska politika postali še pomembnejši. 
    
Znotraj Slovenije obstajajo različno razviti predeli države in tako se tudi pri nas uporabljajo 
instrumenti za spodbujanje razvoja manj razvitih regij in območij. Področje proučevanja v 
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tem delu je lokalna skupnost občin Idrija in Cerkno oziroma Idrijsko-cerkljanska regija1 
(fenomen in v marsičem zgled za Slovenijo – Repovž, 2002, str. 12-13). Razvoj tega območja 
je v preteklosti temeljil predvsem na izkoriščanju in pridobivanju živega srebra v idrijskem 
rudniku, ki je dajal delo in kruh številnim generacijam in odločal o vsem pomembnem v Idriji 
in okolici. Po 2. svetovni vojni so nastala na idrijsko-cerkljanskem koncu tri nova podjetja, ki 
danes predstavljajo steber in gonilo razvoja tega geografskega prostora. To so Skupina 
Kolektor Idrija, Skupina Rotomatika Spodnja Idrija in podjetje Eta Cerkno. Ta podjetja 
oziroma podjetja iz teh skupin so pomembna ne le v lokalnem, temveč v slovenskem, 
evropskem in svetovnem merilu. Od njihove dejavnosti je denarno odvisnih mnogo ljudi iz 
lokalnega okolja, zato je njihov vpliv na življenje tega okolja izjemno velik. S temi podjetji so 
povezana mnoga mala in srednja podjetja (v nadaljevanju: MSP). Zaradi izjemnega pomena 
vseh treh velikih podjetij in v preteklosti Rudnika živega srebra Idrija podjetništvo na tem 
področju nikoli ni bilo v ospredju in se ni pretirano razvilo. Današnji položaj Idrijsko-
cerkljanskega konca je, gledano iz gospodarske perspektive, dober, še posebej izstopa zelo 
nizka stopnja brezposelnosti (31. januarja 2003 je bila v občini Idrija 3,6 odstotna, v Cerknem 
pa 3,5 odstotna; vir: Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije). Za uspešen razvoj idrijsko-
cerkljanskega konca v prihodnje (ne le na gospodarskem, ampak tudi na drugih področjih kot 
npr. športnem, kulturnem, zdravstvenem itd.) je potrebno zagotoviti sodelovanje vseh lokalnih 
akterjev, ki imajo v rokah moč odločanja. Ob velikih podjetjih sta to v prvi vrsti obe občini: 
Idrija in Cerkno. Ob naštetih ne gre pozabiti predstavnikov malih in srednjih podjetij, saj je 
podjetništvo zagotovo tista usmeritev, ki ima dobre možnosti za večji razmah. Vsem naštetim 
je potrebno dodati predstavnike različnih interesov (kultura, šport, zdravstvo itd.), saj so vse te 
aktivnosti potrebne za kakovosten in uravnotežen razvoj ter preživljanje prostega časa. Tako 
obliko povezovanja sam imenujem regionalna razvojna koalicija. Zgled za take vrste 
sodelovanja so evropske inteligentne regije (Vučina, 2002, str. 12-13). Te predstavljajo 
žarišča znanja, hkrati pa vzpostavljajo mrežo poslovnih sodelovanj med različnimi subjekti 
celotne infrastrukture – izobraževalne, tehnološke, finančne, fizične, okoljske in socialne. 
Dosegajo visoko stopnjo konsenza socialnih partnerjev – oblasti, vodstev podjetij, 
organiziranih delojemalcev in množice institucij civilne družbe. Idrijsko-cerkljanska regija in 
njeni prebivalci imajo več različnih možnosti in smeri razvoja. Prva in najbolj pomembna je 
izkoriščanje lastnih razvojnih virov, ki so močni in razviti. Ob poudarku na endogenem 
                                                 
1 V Sloveniji (še) nimamo v celoti urejene uradne delitve na regije oziroma pokrajine (poznamo 12 statističnih 
regij brez administrativnih in političnih pristojnosti ter eno enotno regijo na nivoju evroregije). Menim, da 
idrijsko-cerkljansko območje po povezanosti in prepletenosti medsebojnih odnosov ter nekdanjem skupnem 
življenju v eni občini in precejšnji oddaljenosti od Nove Gorice in goriške statistične regije, kamor naj bi obe 
občini spadali (mnenja o tem so deljena), lahko obravnavamo skupaj in povezano. Zato sem se odločil za 
poimenovanje Idrijsko-cerkljanska regija, čeprav bi bilo morebiti bolj primerno govoriti o subregiji (podregiji, 
območni regiji) oziroma o posebnem povezanem območju znotraj večje (makro)regije. V nadaljevanju 
magistrskega dela za obe občini uporabljam tudi naziv lokalno okolje, idrijsko-cerkljanski družbeno-poslovni 
sistem, idrijsko-cerkljanski bazen itd. Kljub vsemu ne gre pozabiti, da sta Idrija in Cerkno dve občini, katerih 
pogledi na nadaljnji razvoj občinskega okolja se prav gotovo lahko v določenih točkah močno razlikujejo. Zato 
je o razvojni koaliciji najprej potrebno govoriti in razpravljati na nivoju občine (nedvomno lažje v primeru 
Cerkna z enim velikim podjetjem v primerjavi z Idrijo z dvema velikima podjetjema) ter na nivoju občine 
oblikovati razvojni načrt in se zatem povezovati širše. Omeniti velja, da je že pripravljen razvojni načrt 
(regionalni razvojni program) za goriško statistično regijo, ki bi ga veljalo upoštevati pri pripravi razvojnih ciljev 
znotraj občin Idrija in Cerkno. 
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razvoju regije velja izkoristiti sredstva, ki jih skozi sklade nudita tako evropska kot slovenska 
regionalna politika. Cilj je jasen: doseči uravnotežen in uspešen razvoj regionalnega območja 
in tako dohitevati najprej najbolj razvite slovenske regije in zatem tudi najbolj razvite 
evropske regije. Oziroma, cilji Idrijsko-cerkljanske regije bi morali biti enaki ciljem 
Slovenije, kot so opredeljeni v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije (2001), v kateri je 
kot osnovni cilj navedeno trajnostno povečevanje blaginje prebivalcev in prebivalk Slovenije, 
ki jo opredeljujemo kot uravnoteženo celoto njene gospodarske, socialne in okoljske 
sestavine. Pot do tega cilja nedvomno vodi preko sodelovanja in analiza trenutnega in 
morebitnega bodočega sodelovanja različnih akterjev znotraj Idrije in Cerkna je tema tega 
dela. 
 
1. 2. Osnovne hipoteze in cilji naloge 
 
V nadaljevanju se bom večinoma ukvarjal s pojmi, kot so Rudnik živega srebra Idrija, tri 
velika podjetja v občinah Idrija in Cerkno in njihovo sodelovanje z obema občinama, 
podjetništvo in njegov razvoj ter današnji položaj in seveda regionalna razvojna koalicija 
skupaj z regionalnim razvojnim načrtom. Na idrijsko-cerkljanskem koncu gre za specifičen 
razvoj majhnega dela slovenskega ozemlja, ki je največ zaradi svoje posebne in odmaknjene 
geografske lege pa tudi svojevrstnih ljudi, ki so se tod naselili, ostal vedno nekoliko poseben. 
Glede na vse povedano sem sestavil tri glavne hipoteze oziroma trditve, ki jih želim potrditi 
ali ovreči in so vse povezane z zgoraj omenjenimi pojmi in akterji. Te trditve na strnjen način 
prikazujejo temeljne ideje v delu. 
 
1. Na razvoj idrijsko-cerkljanskega okolja je zelo močno vplival Rudnik živega srebra Idrija. 
Tradicijo Rudnika so nasledila tri velika podjetja: Skupina Kolektor Idrija, Skupina 
Rotomatika Spodnja Idrija ter podjetje Eta Cerkno. Vsa tri so vsestransko in močno vpeta v 
lokalno okolje. Posledično se podjetništvo zaradi močnih in uspešnih podjetij nikoli ni 
močneje razvilo.  
 
2. Sodelovanje treh velikih podjetij in obeh občin (Idrija in Cerkno) v zadnjem obdobju ni 
bilo tako intenzivno in poglobljeno, kot bi lahko bilo.  
 
3. Obe občini, tri velika podjetja, predstavniki malih in srednjih podjetij bi bili pripravljeni 
sodelovati v regionalni razvojni koaliciji, ki bi pripravila razvojni načrt za Idrijsko-
cerkljansko regijo (oziroma najprej za posamezni občini Idrija in Cerkno, iz česar bi lahko 
sledila priprava razvojnega načrta za celotno regijo in sodelovanje pri pripravi načrtov za širše 
območje). 
 
Da bi prišel do ugotovitev, ki bodo pomagale odgovoriti na osnovne hipoteze, sem delo 
razdelil na tri večje sklope. V prvem delu pišem o razvoju evropske in slovenske regionalne 
politike skozi čas in navajam številne poglede na (ne)potrebnost regionalne politike ter 
ukrepe, s katerimi tako EU kot Slovenija spodbujata razvoj posameznih regionalnih in 
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lokalnih področij. Ob koncu prikažem praktično uporabo teoretičnih osnov na modelu dveh 
razvitih evropskih regij, Tretje Italije in Jutlanda na Danskem, ter pišem o razvoju 
slovenskega družbeno-poslovnega sistema in njegovih specifikah.  
 
Drugi večji sklop dela je namenjen proučevanju odnosa med regionalno (občinsko) strukturo 
oblasti in velikimi podjetji, ki so mnogokje še vedno generatorji razvoja (to seveda še posebej 
velja za Idrijsko-cerkljansko regijo) in pravzaprav gre za odnose soodvisnosti, ki lahko (ali pa 
tudi ne) prinesejo trajnostni razvoj prebivalstvu regije ali lokalne skupnosti. Pišem tudi o 
podjetništvu in njegovi vlogi nekoč in danes, o prednostih morebitnega povezovanja vseh treh 
akterjev in pozitivnem vplivu na regionalno (lokalno) skupnost. 
 
Tretji del je namenjen trenutnemu stanju in možnostim prihodnjega razvoja v Idrijsko-
cerkljanski regiji oziroma v obeh posameznih občinah. Podatke in informacije sem zbiral s 
pomočjo neposrednega intervjuvanja ter s pripravo in analizo vprašalnikov. Vključil sem vse 
prej naštete udeležence (občini, tri velika podjetja in male in srednje podjetnike) ter skušal 
priti do ugotovitev, ki bi potrdile ali ovrgle osnovne hipoteze.             
 

2. Regionalna politika 
 
Za boljše razumevanje današnjega položaja in različne razvitosti evropskih in slovenskih regij 
(in tudi Idrijsko-cerkljanske regije) je dobro - ob zgodovinskih, socioloških, geografskih, 
kulturoloških in ostalih značilnostih določenega področja - poznati razvoj regionalne politike 
in njeno spreminjanje od začetkov naprej. V izhodišču je potrebno opredeliti nekaj osnovnih 
pojmov, s katerimi se bo bralec srečeval skozi celotno delo, in razjasniti morebitne zaplete, še 
preden se pojavijo. Po spoznanju osnovnih pojmov in teorij regionalnega razvoja bo sledil 
praktični del oziroma predstavitev uporabe teoretičnih konceptov v praksi.  
 
2. 1. Opredelitev osnovnih pojmov 
 
O regijah, regionalizmu, regionalni politiki in podobnih pojmih ni doseženega popolnega 
konsenza. O tem pišejo številni avtorji, ki razumejo omenjene pojme na svoj način. 
 
Regionalna politika (Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 149-150): 
• je del splošne gospodarske, razvojne ali strukturne politike, ki se izrecno nanaša na 

prostorsko (teritorialno) porazdelitev dejavnosti; 
• so ukrepi za zmanjšanje razlik v življenjskih in delovnih pogojih med posameznimi 

regijami v državi; 
• je državna pomoč regijam s posebnimi razvojnimi problemi; 
• je vgrajena tudi v druge gospodarske politike (industrijsko, kmetijsko, zaposlitveno, 

transportno …) kot regionalni vidik razvoja ali kot regionalizacija ciljev, ki si jih zastavlja 
gospodarska politika, t. i. posredna regionalna politika. 
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V regionalni ekonomiki na splošno pojmujemo regijo kot podnacionalno prostorsko enoto. V 
mednarodni ekonomiki pa se ta pojem nasplošno uporablja za skupino narodnih gospodarstev 
(More, 1985, str. 6). More sicer loči tri tipe regij:  
1. Homogena regija, katere osnovna značilnost je homogenost delov regije glede na 
ekonomske, socialno-politične ali nacionalno-zgodovinske elemente. Znotraj homogenih regij 
ni večjih razlik v stopnji razvitosti (merjeno z BDP na prebivalca) in v stopnji nezaposlenosti. 
2. Nodalna ali funkcionalna regija, kjer prebivalstvo in ekonomske aktivnosti niso 
enakomerno porazdeljene znotraj regije, temveč se koncentrirajo okrog posameznih urbanih 
centrov, ki so v medsebojni soodvisnosti. 
3. Programska regija, ki pokriva določeno administrativno enoto države. Prednost je v mnogih 
statističnih podatkih, ki so večinoma vezani na administrativne enote. 
 
Regija je običajno opredeljena kot teritorialna enota s skupnimi gospodarskimi, geografsko- 
prometnimi in zgodovinsko-kulturnimi pogoji in tradicijami (Kavaš et al, 2000, str. 3). 
Navadno je to gravitacijsko polje njenega največjega urbanega središča. Regije so lahko 
splošne (multifunkcijske) »politične« (upravne in/ali samoupravne) enote, lahko pa so le 
specializirane funkcionalne (teritorialne) enote, ki služijo regionalnemu razvoju območja. 
Regija je upravno-politična geografska celota (Senjur, 2002, str. 514). Regija je subjekt z 
lastno identiteto ter z določenimi specifičnostmi, kot so skupni jezik in kultura ter 
zgodovinska tradicija, ter z možnostjo organiziranja skupnega gospodarskega in socialnega 
razvoja (Vršaj, 2002, str. 241). Pri regiji (pokrajini) gre za vmesen prostor med državo in 
občinami (Čokert v Bugarič, 1998, str. 150), v katerem se pojavljajo aktualne potrebe, kot so 
izgradnja in vzdrževanje lokalnih cest regionalnega pomena, varstvo okolja, planiranje na 
regionalnem nivoju, oskrba z energijo idr., ki jih je treba upoštevati in zadovoljevati. 
Regionalna politika je (Jovanović, 1997, str. 292) poseg države, ki želi doseči enakomerno 
razporeditev gospodarske aktivnosti in zmanjšati socialne in gospodarske razlike med 
regijami. Bržkone je temeljni cilj evropske regionalne politike (Ribičič v Bugarič, 1998, str.  
215) dopolniti in uravnotežiti razvoj demokratične in decentralizirane Evrope, da ne bo le 
Evropa nacionalnih držav, ampak tudi regij ter posameznic in posameznikov.  
 
Regija je beseda latinskega izvora (regio) in pomeni nekakšen predel, področje, torej 
prostorsko omejeno okolje (Bučar, 1993, str. 40). Takšno ne preobsežno in homogeno 
področje je bilo kot regija označevano že v srednjem veku, toda beseda ni imela političnega 
ali pravnega pomena. V tem pomenu se pojavi šele v 19. stoletju, ko se v ZDA omenja npr. 
neke vrste regionalna uprava Tennessee Valley Authority. Šele v 20. stoletju, po koncu prve 
svetovne vojne, se pojem regije širše uveljavi in se v glavnem enači s provinco kot upravno 
ozemeljsko enoto, manjšo in podrejeno državi. Avtor v svojem delu še posebej izpostavlja 
pomen dveh regij:   
1. čezmejne regije, 
2. subnacionalne regije.  
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1. Ker so državne meje le redko tudi naravne meje, se regije mnogokrat ne končajo pri 
državnih mejah. Govorimo o čezmejnih regijah, za katere je značilnih osem dejavnikov 
sodelovanja: skupne kulturne vrednote, enostavna izmenjava nekonkurenčnih informacij in 
know-howa (network economies), smotrnost skupnega izkoriščanja virov, enostavnost 
izkoriščanja ekonomije obsega, organskost geoekonomskega prostora, zmanjševanje stroškov 
transakcij, omejevanje oziroma uravnavanje kompeticije in povečevanje skupne pogajalske 
moči.  
 
2. Subnacionalne regije obstajajo znotraj posamezne države kot občine, dežele, pokrajine, 
grofije, departmaji in v mnogih drugih oblikah in pomenih. Ene z večjo stopnjo avtonomije, 
finančne in politične moči, druge z manjšo. Obstaja množica teorij o zgodovinskem razvoju 
regij in vzrokih zanj in prav tako množica konkretnih delitev na subnacionalne regije znotraj 
posameznih držav. V samem bistvu pa lahko govorimo o tem, koliko avtonomije in 
samoodločbe bodo imeli prebivalci določene regije (območja) glede na odnos do države. 
 
Regionalizem se sooča tudi z mnogimi nasprotovanji in pomisleki (Ribičič v Bugarič, 1998, 
str. 215). Med njimi je najpogostejši ta, ali regionalizacija ne ogroža enotnosti države, ali 
vmesna stopnja lokalne samouprave ne preprečuje centralni državi uvajanja vseh nujnih 
ukrepov; ne tako redki pa so pomisleki tudi na strani občin, da lahko regije oslabijo njihovo 
avtonomijo. Taki in drugačni pomisleki so vidni tudi v razpravah o regionalizaciji Slovenije. 
V Sloveniji se pripravlja sprejetje zakonodaje, ki bo določila ne le število slovenskih regij 
oziroma pokrajin, ampak tudi stopnjo in področje pristojnosti delovanja lokalnih oblasti. 
Pogledi strokovnjakov se med sabo razlikujejo, tako denimo Pogačnik (2002, str. 47-56) kot 
najboljšo rešitev predlaga šest pokrajin, ki imajo zgodovinsko, funkcijsko, geomorfološko, 
kulturološko in vrsto drugih skupnih značilnosti. Vučinova (2003, str. 8-9) kot 
najpomembnejše razloge pri oblikovanju regij našteva: velikost, število prebivalstva, mestna 
središča, fizično infrastrukturo, izobraževalno-raziskovalni in podjetniški element in predlaga 
oblikovanje treh regij. Senjur (2002) razmišlja o pomenu in formiranju ene, dveh, treh ali 
štirih regij na nivoju NUTS 22 in o novi delitvi na ravni NUTS 3 (zdajšnje statistične regije ne 
ustrezajo za oblikovanje regionalne razvojne in strukturne politike).  
 
2. 2. Regionalne teorije rasti 
 
2. 2. 1. Neoklasična teorija regionalnega razvoja 
 
Ta teorija razlaga, da bo delovanje tržnih sil omogočilo zmanjševanje razlik med regijami. 
Delovanje tržnega mehanizma je nujno za bolj enakomeren razvoj vseh regij in za 

                                                 
2 Evropska unija za členitev ozemlja na več nivojev uporablja klasifikacijo NUTS in sicer od NUTS 0 (država v 
celoti), do NUTS 5 (občine in ustrezne oblike v različnih državah). Slovenija uporablja klasifikacijo SKTE 
(standardna klasifikacija teritorialnih enot), ki je usklajena z evropsko NUTS. Pri nas izstopa delitev na ravni 
SKTE 2 (vsa država razdeljena na večje (evro)regije – predlogi v smeri delitve med eno in tri regije, trenutno je 
v pogajanjih z EU obveljala delitev na eno samo (evro)regijo) in SKTE 3 (današnjih 12 statističnih regij in 
različni predlogi za razdelitev v prihodnje). 
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zmanjševanje razlik med njimi. Tržni mehanizem bo povzročil migracije delavcev iz razvojno 
šibkih v razvitejše regije in s tem povzročil dvig plač v šibkejših ter padec plač v razvitejših 
regijah, medtem ko bo tok kapitala ravno obraten: selil se bo v razvojno šibkejša območja, 
kjer so večji profiti zaradi nižjih plač (Kukarjeva, 1993, str. 2). Tako naj bi delovanje tržnih 
sil zagotovilo, da se bodo razlike med različnimi regijami postopno zmanjševale in po 
določenem času naj bi bile različne regije enakomerno in primerljivo razvite. Eksplicitna 
regionalna politika naj zato ne bi bila potrebna, saj bo tržni mehanizem v pogojih popolne 
konkurence zagotavljal optimalno alokacijo (porazdelitev) produkcijskih faktorjev (v 
prostoru, med regijami), s tem pa ravnovesno in stabilno rast na ravni narodnega gospodarstva 
in medregionalno ravnovesje (Faričeva, 1999, str. 5). Vpletanje države v regionalno politiko 
ni potrebno.  
 
Neoklasični model je preprost, logičen in matematično preverljiv v stvarnosti. Je neke vrste 
kombinacija neoklasičnega narodnogospodarskega modela rasti in Heckscher-Ohlinovega 
modela mednarodne menjave (Richardson, 1973, str. 9). Avtor navaja pomembne razlike med 
lastnostmi regij in narodnega gospodarstva, zaradi katerih je potrebna dopolnitev osnovnega 
narodnogospodarskega modela: 
• Pretok blaga in storitev kakor tudi mobilnost produkcijskih faktorjev je med regijami 

večja. 
• Regije so bolj omejene v svojih pristojnostih vodenja različnih politik. 
• Zveza med »javno politiko« in gospodarsko rastjo je na regionalni ravni mnogo tesnejša. 

To pomeni, da lahko z učinkovito regionalno razvojno politiko pomembno vplivamo na 
regionalno gospodarsko rast. 

 
Predpostavke neoklasičnega modela regionalne rasti izhajajo iz agregatnega neoklasičnega 
modela: popolna konkurenca, ki vključuje prosto vstopanje in izstopanje podjetij na trg, 
popolne informacije, ki so brezplačne, veliko število udeležencev na trgu, neodvisne odločitve 
posameznikov in popolna mobilnost produkcijskih faktorjev, ki zasledujejo maksimalen 
donos (Wostner, 1999, str. 4-5). K temu gre dodati, da so produkcijski faktorji homogeni tako 
znotraj kakor med regijami, ter da vse regije proizvajajo en sam proizvod, pri čemer so 
produkcijske funkcije enake v vseh regijah (mejni proizvod kapitala in dela je enolično 
določen s kapitalno opremljenostjo dela).   
 
Rast je posledica rasti domačih (regionalnih) proizvodnih faktorjev in pritokov proizvodnih 
faktorjev iz drugih regij (More, 1985, str. 29-30). Gledano medregionalno je proces 
medregionalne rasti generiran z začetno razpoložljivostjo proizvodnih faktorjev in 
mobilnostjo faktorjev med regijami, ki potujejo med regijami v skladu z načelom njihovih 
najvišjih donosov. To pripelje do stanja splošnega regionalnega ravnovesja, ko so dohodki na 
prebivalca in donosi faktorjev med regijami izenačeni. Začetne razlike v razvitosti so 
posledica različne razpoložljivosti proizvodnih faktorjev po regijah, kjer imajo nekatere na 
voljo več kapitala, druge pa več dela (More, 1985, str. 32). Razmerja med obsegom kapitala 
in dela bodo po regijah različna, s tem pa bodo različni tudi mejni proizvodi dela in kapitala. 
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Tako bodo regije z najvišjim razmerjem med kapitalom in delom imele najvišji mejni 
proizvod dela in posledično najvišje plače ter najnižji mejni proizvod kapitala. V regijah z 
najnižjim razmerjem med kapitalom in delom bo ravno obratno: najnižje plače in najvišji 
mejni proizvod kapitala. Kapital bo težil iz regij z visokimi plačami v tiste z nižjimi plačami 
(višjimi mejnimi proizvodi kapitala). Delovna sila bo seveda težila iz regij z nižjimi plačami v 
tiste z višjimi. Tako bodo regije z majhnim začetnim obsegom kapitala v primerjavi z delom 
beležile hitrejšo rast kapitala in plač, medtem ko bo pri regijah z večjim začetnim obsegom 
kapitala v primerjavi z delom, rezultat ravno obraten. Razlike med faktorskimi donosi in 
dohodki na prebivalca med regijami se bodo zniževale. Prosto delovanje tržnih sil bo prineslo 
medregionalno ravnovesje, kjer bodo regije izenačene po dohodku na prebivalca in bodo 
dolgoročno dosegle enake stopnje rasti (More, 1985, prav tam). Alokacija resursov med regije 
bo zagotavljala maksimizacijo narodnega dohodka cele države in medregionalno ravnovesje v 
smislu Paretovega optimuma, kjer ni mogoče, da bi katerakoli regija povečala svoj output, ne 
da bi se zmanjšal output v kakšni drugi regiji. Faktorske cene in mejni proizvodi med regijami 
bodo v ravnovesnem stanju izenačeni, medregionalno ravnotežje pa bo, podobno kot narodno 
gospodarsko ravnotežje, stabilno. Če bi prišlo do sprememb stran od ravnotežja, se bo sprožil 
sistem prilagajanja, v katerem se bo preko spremembe relativnih faktorskih cen in 
spremenjenega odnosa med kapitalom in delom sistem ponovno vrnil v ravnotežje. 
  
2. 2. 2. Alternativne teorije 
 
Alternativne teorije razlagajo, da delovanje tržnih sil ne omogoča zmanjševanja razlik med 
regijami, ampak ravno obratno. Zaradi delovanja tržnih principov se razlike med regijami 
povečujejo. Zato mora ukrepati država, ki mora z aktivno regionalno politiko doseči 
zmanjševanje regionalnih razlik. Sem štejemo več različnih teorij, med njimi teorijo izvozne 
baze, ki definira izvoz regije kot zelo pomemben element, potreben za njeno rast, ter teorije 
polarizacije, ki poudarjajo, da se razlike med regijami zaradi rasti povečujejo in ne znižujejo - 
bolj razvite regije se razvijajo na račun manj razvitih regij (Senjur, 2002, str. 515). K slednjim 
štejemo teorijo kumulativne vzročnosti3, teorijo polov rasti4 in teorijo središča in okolice5 
(Koman, 2001, str. 7). 

                                                 
3 Znotraj tradicionalne ekonomske teorije velja, da se ob vsaki motnji znotraj sistema razvijejo nasprotne sile, ki 
motnjo odpravijo in postavijo sistem v ponovno ravnotežje. Teorija kumulativne vzročnosti se s tem ne strinja in 
uvede princip krožne in kumulativne vzročnosti, kjer vzroki v stvarnosti pogosto delujejo v isto smer, se 
medsebojno pogojujejo in kumulirajo, kar onemogoča spontano vzpostavljanje ravnotežja v sistemu. Tržne sile 
ne delujejo v smeri zmanjševanja razlik med regijami ampak ravno obratno: zaradi tržnih sil se dejavnosti 
koncentrirajo v bogatejših oziroma bolj razvitih regijah. V začetku je bil razlog za koncentracijo v posameznih 
regijah v lokacijskih prednostih teh regij (razpoložljivost naravnih virov, boljše transportne poti itd.), pozneje pa 
je proces postal samovzdržujoč. Razlog je v nenehni rasti notranjih in zunanjih ekonomij (bolj izobražena 
delovna sila, boljša infrastruktura itd.), ki posledično povečujejo razvitost bogatih regij in povzročajo še večji 
zaostanek manj razvitih regij. Večja razvitost najbolj razvitih negativno vpliva na razvitost manj razvitih regij. 
4 Razvoj je polariziran. Obstajajo bolj razviti poli (ponavadi večja mesta z okolico) in manj razviti poli 
(podeželje). V prvi fazi razvoja se razviti pol krepi na račun manj razvitega. V drugi fazi se razviti pol širi 
navzven in na tak način pripomore k razvoju manj razvitih polov (regij, predelov). Poudarjen je pomen inovacij 
kot dejavnika rasti in regionalne polarizacije. Tu so v prednosti mesta (urbana področja), ki imajo boljše 
možnosti za inoviranje in tako boljše možnosti za razvoj, kot jih ima podeželje (okolica). 
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2. 2. 2. 1. Teorija izvozne baze 
 
Za razliko od neoklasičnega modela je teorija izvozne baze model povpraševanja (More, 
1985, str. 46-48). Izhaja iz regije kot odprtega in nesamozadostnega gospodarstva, temelje pa 
najdemo v Keynesianski teoriji dohodka. Temeljna misel modela je, da je dolgoročna rast 
regije odvisna od rasti izvoznih dejavnosti oziroma od rasti izvoza. Na regionalno rast tako 
najbolj vpliva rast zunanjega povpraševanja. Regionalno gospodarstvo je razdeljeno v dva 
sektorja, in sicer sektor izvoznih dejavnosti ter sektor domačih dejavnosti. Slednji je v svoji 
rasti omejen na domače povpraševanje in s tem na regionalni dohodek. Raste lahko samo s 
pomočjo izvoznih dejavnosti, ki so odvisne od zunanjega povpraševanja, ta pa sproži znotraj 
regije multiplacijski proces. Rezultat povečanega povpraševanja po domačih proizvodih so 
nove investicije tako v izvoznih kot v domačih dejavnostih. Povečane investicijske možnosti 
privabljajo kapital iz drugih regij. Večje investiranje omogoča doseganje optimalnega obsega 
zmogljivosti, večjo mehanizacijo delovnih procesov in v nadaljevanju specializacijo. Vse 
omenjeno je rezultiralo v večjem regionalnem dohodku, večjih prihrankih in novem krogu 
investicij, ki so se sčasoma prelivale v nove dejavnosti (trgovske, servisne itd.), razvijale so se 
izobraževalne in znanstveno-raziskovalne institucije. Gospodarstvo postaja vse bolj razvito in 
dobiva razvejano proizvodno strukturo. Model vsebuje dve temeljni predpostavki: 
 
1. Delovanje modela izvozne baze je odvisno od popolne medregionalne mobilnosti 
proizvodnih faktorjev, zlasti kapitala. V primeru, da je kapital med regijami popolnoma  
mobilen, regionalne investicije ne bodo omejene le z regionalno nagnjenostjo k varčevanju, 
ampak bo visok obseg investicij vedno mogoče financirati s pritokom kapitala iz drugih regij. 
Rast izvoza bo tako avtomatično generirala uvoz kapitala do ravni investicij, induciranih z 
rastjo izvoza. V primeru omejenih možnosti regije, da financira investicije z zunanjim 
kapitalom, bo izvoz lahko generiral rast le do stopnje polne zaposlenosti proizvodnih 
faktorjev. 
 
2. Predpostavljanje izvoza kot edine avtonomne oblike povpraševanja z vidika regionalnega 
gospodarstva pomeni, da so druge oblike povpraševanja samo inducirane ter da se bo njihova 
rast dolgoročno ravnala po rasti izvoza. 
  
2. 2. 3. Nova teorija rasti in nova regionalna politika 
 
Te razlage procesa regionalnega razvoja so nastale v 80-ih in 90-ih letih. Ker so pri tem ostali 
bistveni elementi neoklasičnega modela nespremenjeni (izhajajo iz načela splošnega 
ravnotežja, popolnoma fleksibilnih cen, popolne mobilnosti produkcijskih faktorjev, popolne 
informiranosti), novi elementi in rezultati pa so zelo podobni sklepom teorije polarizacije 
                                                                                                                                                         
5 Obstajajo središčne (centralne) in okoliške (periferne) regije. Središčna regija je središče inovativnih procesov. 
Iz okoliških regij v središče prihajajo resursi (delovna sila, kapital, surovine), medtem ko v okoliške regije 
odhajajo inovacije. Središče in okolica lahko živita v zglednem sodelovanju, po drugi strani pa lahko pride do 
primerov, ko se središčne regije razvijajo na račun okoliških. Vendar pa se stanje lahko spremeni. Središčne 
regije se zaradi razvojnih vzrokov spremenijo v okoliške in obratno.  



 10

(zaradi zunanjih učinkov, monopolne tržne strukture, naraščajočih donosov je lahko proces 
razvoja dolgoročno divergenten), lahko novejše teorije rasti opredelimo kot specifično sintezo 
neoklasične teorije in teorije polarizacije (Faričeva, 1999, str. 16). Nove teorije se 
osredotočajo predvsem na neoklasično razlago tehničnega napredka. Po tej razlagi nastopa 
tehnični napredek kot eksogena spremenljivka. Gospodarska rast je posledica rasti obsega 
kapitala oziroma izboljšanja tehnične opremljenosti dela in ker je tehnični napredek eksogena 
spremenljivka, je torej v okviru neoklasične teorije nemogoče pojasniti proces dolgoročne 
rasti. Nove teorije rasti trdijo, da tehnični napredek ni rezultat slučajnosti, ampak je verjetnejši 
tam, kjer se mnogo sredstev vlaga v R&R. Govorimo lahko o proizvodnji tehničnega 
napredka. V okviru novih teorij sta se razvili predvsem dve usmeritvi, ki skušata vključiti 
tehnični napredek v model neoklasične teorije. Govorimo o konceptu zunanjih učinkov in o 
konceptu inovacij. Pri prvem gre za to, da kapital znanja oziroma človeški kapital predstavlja 
zunanje učinke tehničnega napredka. Pri dovolj velikem obsegu človeškega kapitala je lahko 
učinek povečanja produktivnosti tako močan, da postane proces endogene rasti dolgoročen 
(Faričeva, 1999, str. 17). Pri drugi usmeritvi pa gre za to, da je proizvodnja tehničnega 
napredka samostojna proizvodna dejavnost oziroma sektor gospodarstva. Osrednjo 
komponento koncepta inovacij predstavlja proces akumulacije tehnološkega znanja, ki je 
motor rasti v tem modelu. Stopnja rasti gospodarstva pa je odvisna od količine in 
produktivnosti v sektorju R&R uporabljenega človeškega kapitala (Faričeva, 1999, prav tam). 
 
Iz nove teorije rasti Faričeva (1999, str. 31) izpelje koncept nove regionalne politike, ki 
temelji na endogenem razvoju regije dopolnjenem z ukrepi za pritegovanje novih podjetij, 
investicij v regijo. Nosilci niso več le države, ampak se pojavljajo regije in lokalne skupnosti, 
ki imajo v rokah (različno po državah) instrumente za spodbujanje razvoja manj razvitih regij. 
Vse pomembnejšo vlogo pri izvajanju regionalne politike pridobiva nadnacionalna raven, 
institucije EU. Ena od značilnosti nove regionalne politike postaja strateški pristop, ki v 
odločanje in upravljanje z regionalno politiko skuša pritegniti čim več vpletenih akterjev. Ti s 
pomočjo instrumentov strateškega upravljanja in planiranja, razvitimi za upravljanje profitno 
naravnanih korporacij, ki delujejo v različnih gospodarskih, političnih, kulturnih itd. okoljih, 
koordinirajo svoje dejavnosti in pripravljajo teren za implementacijo regionalne politike. O 
novi regionalni politiki razpravlja tudi Kukarjeva (1993, str. 3-4). Osnovni problem razvojno 
šibkih območij je znotraj tradicionalne regionalne politike pomanjkanje kapitala in 
kvalificirane delovne sile, medtem ko nova regionalna politika poudarja predvsem 
pomanjkanje podjetniške iniciative, inovacij, specifičnega znanja, medregionalnih ter 
mednarodnih povezav in nerazvito infrastrukturo. Nova regionalna politika je tržno 
orientirana in zato zelo selektivna in osredotočena na tista podjetja in organizacije, ki lahko 
igrajo ključno vlogo pri spodbujanju inovativnega tržnega obnašanja v razvojno šibkem, 
pogosto konzervativnem lokalnem okolju. Za razliko od tradicionalne regionalne politike, ki 
je poudarjala predvsem industrijske dejavnosti, je nova regionalna politika usmerjena k 
storitvenim dejavnostim. Lokalne poslovne storitve (svetovalne storitve, R&R, finančne in 
marketinške storitve) omogočajo nujne ekonomske, organizacijske in socialne spremembe, ki 
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so potrebne v inovativni družbi, na drugi strani pa predstavljajo nematerialne poti, ki 
omogočajo pretok kapitala in informacij v regiji, med regijami in z zunanjim svetom. 
 
Tabela 1: Tradicionalna in nova regionalna politika   
 

 TRADICIONALNA  NOVA  

 REGIONALNA POLITIKA REGIONALNA POLITIKA 

   
PROBLEMI pomanjkanje kapitala pomanjkanje podjetniške iniciative 

 pomanjkanje kvalificirane delovne sile pomanjkanje inovacij 

 nerazvita infrastruktura pomanjkanje specifičnega znanja (know-how) 

  pomanjkanje povezav (regionalnih in  

  mednarodnih) 

  nerazvita infrastruktura (klasična in sodobna -  

  telekomunikacije) 

   
CILJI zagotoviti cenovno konkurenčnost zmanjšati stroške prilagajanja 

 zmanjšati proizvodne stroške zmanjšati transakcijske stroške (pomoč  

  pri iskanju tržišč, povezav, marketing) 

   

INSTRUMENTI subvencije podjetjem (zlasti industriji) ponudba poslovnih storitev 

 transferji gospodinjstvom vlaganja v infrastrukturo (zlasti transport in 

 vlaganja v infrastrukturo (materialno in komunikacije ter celotna družbena infrastruktura, 

 družbeno) zlasti izobraževanje) 

  pomoč pri vključevanju v medregionalno 

  sodelovanje 

   

STRATEGIJA regionalna politika kot zaščita pred tržno orientirana regionalna politika 

 konkurenco (domačo in mednarodno) regionalna politika osnovana na ekonomski 

 povečani transferji dohodka v razvojno uspešnosti 

 šibka območja regionalna politika osnovana na prenosu znanja 

   
UČINKI naraščajoča odvisnost od subvencij in avtopropulziven razvoj 

 transferjev medregionalna in mednarodna konkurenčnost 

 odsotnost avtopropulzivnega razvoja kompatibilnost s principi tržnega gospodarstva in  

 nasprotja s principi tržnega s konkurenčno politiko EEC 

 gospodarstva in s konkurenčno  
 politiko EEC  

 
Vir: Kukarjeva, 1993, str. 7. 
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2. 3. Pregled razvoja evropske in slovenske regionalne politike 
 
2. 3. 1. Razvoj regionalne politike EU pred letom 2000 
 
Pariško pogodbo (1951), ki je ustanovila Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESJP), in 
rimski pogodbi (1957), ki sta ustanovili Evropsko gospodarsko skupnost (v nadaljevanju: 
EGS) ter Evropsko skupnost za jedrsko energijo (EURATOM), je podpisalo šest držav 
ustanoviteljic: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska. Vse do prve 
širitve ni moč govoriti o enotni evropski regionalni politiki. To področje je prepuščeno v skrb 
vsaki posamezni državi, ki določa smer in razvoj konkretne nacionalne regionalne politike. 
Temeljna naloga regionalne politike Skupnosti nikoli ni bila nadomestiti regionalnih politik 
držav članic, ampak jih zgolj usklajevati, oblikovati skupne smernice in načela ter usklajevati 
skupne finančne instrumente (Ješovnik, 2000, str. 121). Prvi resnejši premiki se začnejo s 
priključitvijo Združenega kraljestva, Irske in Danske k EGS leta 1973. Na zahtevo držav 
pristopnic (zlasti Velike Britanije) je bilo regionalni politiki posvečene več pozornosti, ob tem 
pa so bili sprejeti določeni konkretni ukrepi. Regionalna politika se je ob kmetijskih območjih 
začela posvečati tudi drugim manj razvitim območjem znotraj EGS (npr. industrijskim 
območjem s staro industrijo). Regionalna politika Skupnosti se je formalno začela leta 1975 z 
ustanovitvijo evropskega regionalnega razvojnega sklada (v nadaljevanju: ERDF). ERDF je 
bil v začetku majhen sklad (Moussis, 1999, str. 177), saj mu je pripadlo manj kot 5 odstotkov 
denarja iz evropskega proračuna. Države članice Skupnosti so bile še vedno mnenja, da je 
zmanjševanje razlik v razvitosti regij predvsem notranja stvar vsake posamezne države. Toda 
v prvih letih svojega delovanja ni imel le nezadostnega proračuna, temveč tudi 
pomanjkljivost, ki je bila med finančnimi elementi Skupnosti enkratna: državam članicam je 
dodeljeval kvote, ki jih je bilo treba spoštovati pri razporejanju sredstev Sklada in ki so se 
spremenile v finančni instrument na uslugo regionalnih politik držav članic namesto 
regionalne politike Skupnosti. Sistem kvot je dobro služil posameznim članicam Skupnosti in 
je dejansko predstavljal dodatno financiranje nacionalnih regionalnih politik in projektov iz 
evropskih virov. Države članice so torej dobile dodaten denar, ki so ga razporejale za različne 
projekte regionalnega pomena, medtem ko Evropska komisija ni imela pravega vpliva na 
oblikovanje regionalne politike. 
 
Leta 1979 se je zgodila prva sprememba sistema kvot, saj je bil uveden nekvotni del v okviru 
ERDF, ki mu je bilo namenjenih 5 odstotkov sredstev Sklada (Jovanović, 1997, str. 301). S 
tem je Evropska komisija pridobila nekaj več možnosti za vplivanje na regionalno politiko, 
saj je začela podpirati večletne regionalne programe v nasprotju z ad-hoc pristopom na 
področju regionalnega načrtovanja. Kljub vsemu pa so sredstva iz blagajne EU še vedno 
predstavljala le nadomestek posameznim državam članicam pri konkretnih ukrepih na 
področju pomoči projektom, namenjenim regionalnemu razvoju.  
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Moč in vloga Evropske komisije pri oblikovanju enotne regionalne politike EU se je deloma 
okrepila po letu 1984. Takrat so bile izvedene reforme dotedanjega kvotnega sistema in 
uveden je bil sistem rangov (Allen, 2000, str. 254). V okviru nove usmeritve je Evropska 
komisija prek ERDF zagotavljala minimalen in maksimalen delež sredstev, ki ga lahko dobi 
posamezna država oziroma projekt. Ob tem se je okrepilo načelo podpiranja integralnih 
razvojnih projektov. Nova usmeritev je vpeljala tekmovalnost, saj je več denarja dobil projekt, 
ki je bil bolje pripravljen in je posledično lahko prinesel večje koristi prebivalcem območja, ki 
ga je projekt zadeval. Po spremembah leta 1984 je Evropska komisija imela diskrecijsko 
pravico odločanja o približno 11 odstotkih celotnega proračuna ERDF. Ob tem je bilo od tega 
leta naprej 20 odstotkov sredstev ERDF namenjenih programom in ne individualnim 
projektom. Evropska komisija je tako nadaljevala s povečevanjem pristojnosti na področju 
regionalne politike, kjer so še vedno imele prevladujočo besedo posamezne države članice 
Skupnosti.       
 
Na razvoj enotne evropske regionalne politike je imel velik vpliv Evropski enotni akt iz leta 
1986 (Vršaj, 2002, str. 115). Gospodarska in socialna politika kohezije je bila povzdignjena v 
skupnostno politiko ter je bila vključena med prednostne cilje Skupnosti z uvedbo zadevnih 
političnih in finančnih instrumentov. 
 
Leta 1988 je sledila obsežna reforma strukturnih skladov. Slednja predstavlja začetno točko za 
novo regionalno politiko Skupnosti, ki je še posebej temeljila na usklajevanju njenih finančnih 
instrumentov in na usklajevanju politik držav članic in Skupnosti z namenom, da se pomaga 
regijam, ki potrebujejo dodatni sunek v smeri gospodarske blaginje (Moussis, 1999, str. 178). 
Govorimo lahko o dejanskem začetku enotne evropske regionalne politike. Sredstva, 
namenjena 3 strukturnim skladom za zmanjševanje razlik v regionalni razvitosti, so bila 
podvojena (60 milijard (v nadaljevanju: mia) ECU za petletno obdobje), uvedenih je bilo več 
politik in postopkov, ki naj bi pomagali k izboljšanju regionalne politike. Med njimi načela 
dodatnosti6, partnerstva7, programiranja8 in koncentracije9 (Dinan, 1999, str. 434). V okviru 
slednjega je bilo navedenih 5 ciljev, ki naj bi določali smer in obseg pomoči najmanj razvitim 
regijam. Regionalna pomoč naj bi prispela tja, kjer je zaostanek regij največji. 
 
Cilj 1: Regije, ki so najmanj razvite. 
Cilj 2: Regije v gospodarskem zatonu, kjer stopnja brezposelnosti presega povprečje EU. 
Cilj 3: Regije, ki se spopadajo z dolgotrajno brezposelnostjo. 
Cilj 4: Podpora mladim za lažjo pridobitev zaposlitve. 
Cilj 5a: Podpora prilagajanju kmetijskega in gozdarskega sektorja spremenjenim razmeram. 

                                                 
6 Strukturni skladi niso nadomestilo, ampak dodatni prispevek k javnim izdatkom posamezne članice EU. 
7 Evropska komisija, države članice, regionalni in lokalni dejavniki morajo sodelovati pri konkretnih projektih, 
če naj bo strukturna politika uspešna. 
8 Poudarek je na načrtovanih in kontinuiranih projektih in ne na ad hoc (priložnostnih) dejavnostih. S tem je 
regionalna pomoč mnogo bolj pregledna in učinkovita. 
9 Pomoč za manj razvite regije mora biti osredotočena na zgolj nekaj tistih področij, ki jo najbolj potrebujejo.  
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Cilj 5b: Podpora razvoju podeželja (predvsem podpora netradicionalnim dejavnostim na 
podeželju). 
Cilj 6 (dodan leta 1995 po širitvi Skupnosti): Podpora redko naseljenim skandinavskim 
predelom.    
 
Leta 1988 je bil ustanovljen Posvetovalni odbor deželnih in krajevnih skupnosti, ki sodeluje v 
načrtovanju politik Skupnosti v odnosu do regij. Reforma strukturnih skladov v letu 1988 
(Allen, 2000, str. 248-249) je prinesla natančno načrtovanje izdatkov strukturne politike za 
leta od 1988 do 1992. Gre za Delors 1 (poimenovan po takratnem predsedniku Evropske 
komisije) finančni okvir10.  
 
Leta 1993 je sledila nova reforma evropske regionalne politike. Zaradi želja po zmanjševanju 
razlik v regionalni razvitosti je bil ustanovljen Evropski kohezijski sklad, ki je najrevnejšim 
državam članicam EU v tistem obdobju (Španija, Portugalska, Grčija in Irska) namenil 
dodatna finančna sredstva za razvijanje transportne infrastrukture in ohranjanje okolja 
(Ješovnik, 2000, str. 129). Določen je bil Delors 2 (1993-1999) finančni okvir11. Sredstva, 
namenjena strukturni politiki EU, so se dodatno povečala (Dinan, 1999, str. 433-438). Če je 
bilo strukturnim skladom leta 1992 namenjenih 18 mia ECU sredstev, je bila ta vsota v letu 
1999 že 31 mia EURO, kohezijski sklad je med letoma 1994 in 1999 dobival povprečno 14,5 
mia EURO sredstev.  
 
Poudariti velja, da so sredstva, namenjena strukturnim skladom, vseskozi naraščala (Dunford, 
1999, str. 187)12, in da je večina ocen o dosedanjih rezultatih regionalne politike Skupnosti 
pozitivna. Razlike v razvitosti med posameznimi regijami so se zmanjšale. V letih od 1985 do 
1995 so imele Irska in večina regij v Španiji in na Portugalskem stopnje gospodarske rasti, ki 
so bile dosti višje od povprečja v Skupnosti, pa tudi v Grčiji je večina regij izboljšala svoje 
gospodarsko stanje. Vrzel med štirimi najrevnejšimi državami in preostalim delom Skupnosti 
se je od srede 80-ih let zmanjšala za petino. Njihov dohodek na prebivalca je zdaj 74 % 
povprečja v Skupnosti, v primerjavi s 66 % izpred desetih let (Moussis, 1999, str. 180). 
Primarni cilj evropske regionalne politike je bil torej dosežen, čeprav še vedno obstajajo 
velike razlike v razvitosti med posameznimi regijami Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Te 
se še vedno soočajo z različnimi problemi, ki jih lahko razdelimo na štiri glavne tipe (Hitiris, 
1994, str. 225): nerazvito podeželje, industrijska območja s panogami, potrebnimi 
prestrukturiranja, zasičena in prenapolnjena mesta in obmejne regije. S podobnimi problemi 

                                                 
10 V petletnem obdobju (1988-1992) je največ sredstev iz strukturnih skladov dobila Španija (20,81 %), sledijo 
Italija (17,08 %), Portugalska (13,42 %), Grčija (11,96 %) itd. (Allen, 2000, str. 253). 
11 V sedemletnem obdobju (1993-1999) je največ sredstev iz strukturnih skladov dobila Španija (22,91 %), 
sledijo Italija (14,29 %), Nemčija (14,12 %), Grčija (10,12 %) itd. Razlike glede na obdobje med letoma 1988 in 
1992 gre pripisati predvsem širitvi Skupnosti v letu 1995, združitvi Nemčije, ustanovitvi Kohezijskega sklada, 
strukturnim spremembam znotraj Skupnosti (Allen, 2000, prav tam). 
12 Leta 1988 je bilo razmerje med denarjem, namenjenim kmetijskim podporam, in denarjem za strukturno 
politiko iz evropskega proračuna 60,7 % proti 19,6 % v korist kmetijskim podporam, leta 1993 50,9 % proti 30,8 
% in leta 1999 45,7 % proti 35,7 % (Dunford, 1999, str. 187).   
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se bodo soočale tudi regije v državah pristopnicah k EU. Prihaja obdobje sprememb, saj bo 
potrebno deliti sredstva novim najmanj razvitim regijam znotraj EU.  
 
2. 3. 2. Slovenska regionalna politika do leta 1990 
 
O načrtni politiki regionalnega razvoja oziroma zmanjševanju razlik v razvoju med 
posameznimi deli države lahko govorimo od leta 1971 naprej (Pečarjeva, 2001, str. 14). 
Takrat je bil sprejet Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji, ki je določil manj razvite občine in ukrepe za izboljšanje njihovega položaja. Manj 
razvite občine so bile določene na osnovi treh kriterijev, in sicer narodnega dohodka na 
prebivalca, deleža kmečkega prebivalstva in deleža zaposlenega prebivalstva. Manj razvita 
območja so obsegala 11 občin, 18,9 odstotka površine Slovenije, in na njih je živelo 18,2 
odstotka vseh prebivalcev. Faričeva (1999, str. 64) opisuje ukrepe za spodbujanje manj 
razvitih območij, ki so vključevali: investicije v infrastrukturo, investicije v družbene in 
socialne dejavnosti, ukrepe za vzpodbujanje investicij v industrijo in druge gospodarske 
dejavnosti (krediti pod ugodnejšimi pogoji, subvencioniranje obrestne mere, davčne olajšave), 
pokrivanje dela stroškov izdelave razpisne dokumentacije in stroškov za pridobitev 
investicijske dokumentacije. Vsakih pet let so bili kriteriji za uvrstitev v manj razvita območja 
na novo ovrednoteni (Pečarjeva, 2001, str. 14). Kriterij manj razvitosti je v prvem petletnem 
obdobju (1971-1975) izpolnjevalo 11 občin, v drugi petletki 10 in v tretji 6 občin, ki so jim 
bila priključena manj razvita geografska območja. V času veljave četrte petletke (1986-1990) 
so kriterije za uvrstitev med manj razvita območja izpolnjevale 4 občine, tako da je na manj 
razvitih področjih živelo pred letom 1990 okoli 16 odstotkov prebivalcev Slovenije. 
 
Kukarjeva (1993, str. 20) s pomočjo empiričnih analiz sprememb v stopnji razvitosti 
slovenskih regij in občin ugotavlja, da so se v obdobju relativno hitre gospodarske rasti (1970-
1980) regionalne razlike med najmanj in najbolj razvitimi občinami in regijami zmanjšale, v 
obdobju stagnacije in upadanja gospodarske rasti pa so se povečale (1980-1990). Kavaš 
(2000, str. 73) oceni slovensko regionalno politiko do leta 1990 in meni, da je bila premalo 
učinkovita: na slabše razvitih območjih se je izboljšala opremljenost z gospodarsko in 
družbeno infrastrukturo, struktura gospodarstva je postala bolj pestra, zaposlenost je rasla 
hitreje kot v povprečju Slovenije. Ker pa so bila vlaganja predvsem delovno intenzivna, velik 
del šolane mladine ni dobil ustrezne zaposlitve na teh območjih in se je nadaljevalo 
odseljevanje prebivalstva, zlasti iz nekaterih slabše razvitih geografskih, hribovitih in 
obmejnih območij, kjer se nadaljuje praznjenje prostora. Glas (2000, str. 103) podobno 
ugotovi, da se v 80-ih letih scenariji planskega razvoja ob obsežni pomoči države manj 
razvitim področjem ter s pričakovanim dotokom kapitala od zunaj niso zadovoljivo obnesli, 
regionalne razlike so se še povečale.  
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2. 3. 3. Slovenska regionalna politika po letu 1990 
 
Leta 1990 je bil sprejet Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v 
Republiki Sloveniji (Pečarjeva, 2001, str. 15). Demografsko ogrožena območja je opredelil na 
osnovi dveh kriterijev: indeksa staranja in indeksa rasti prebivalstva. Ob sprejetju zakona so 
demografsko ogrožena območja obsegala 61 odstotkov površine Slovenije, kjer je živelo 
dobrih 24,5 odstotka prebivalcev Slovenije. Ugotovimo lahko, da se je delež prebivalstva, ki 
živi na manj razvitih območjih (demografsko ogroženih) povzpel s 16 odstotkov pred letom 
1990 na 24,6 odstotka po sprejetju novega zakona. 
 
Leta 1999 smo dobili Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je v letih 2000 
in 2001 dobil še podzakonske akte. Zakon določa cilje, načela, organizacijo spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi (Pečarjeva, 2001, prav tam). Novi zakon je uvedel 
območja s posebnimi razvojnimi problemi in jih razdelil na 3 tipe: ekonomsko šibka 
območja13, območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo14 ter razvojno 
omejevana obmejna območja in območja z omejenimi dejavniki15. Nekatere občine 
izpolnjujejo več meril hkrati, tako da teh podatkov ni mogoče seštevati. Skupno območja s 
posebnimi razvojnimi problemi obsegajo 129 občin, 57,2 odstotka površine in 48,7 odstotka 
prebivalstva Slovenije. Novi zakon je prinesel tudi institucionalno reformo in oblikovanje 
novih institucij na nacionalni in lokalni ravni. Nosilci regionalne strukturne politike v 
Sloveniji so: Svet za strukturno politiko, Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, 
regionalne razvojne agencije, Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja.  
 
Pri obravnavi slovenske regionalne politike in njenega bodočega razvoja, ne moremo mimo 
treh pomembnih dokumentov: 
1. Strategije regionalnega razvoja Slovenije, 

                                                 
13 Sem spada 91 občin, ki obsegajo 32,6 odstotkov površine in 22,4 odstotkov prebivalstva Slovenije. To so 
občine, ki so v letu 1997 dosegle največ 80 % bruto osnove za dohodnino na prebivalca glede na državno 
povprečje, ali pa gre za občine, kjer se je rast prebivalstva v obdobju od 1991 do 1999 zmanjšala, tako da znaša 
indeks rasti prebivalstva manj kot 96 (Pečarjeva, 2001, str. 15). 
14 Ločimo dva različna kriterija. Po prvem (stopnja registrirane brezposelnosti v prvem polletju 1999 je za več 
kot 20 % presegala državno povprečje) spada sem 63 občin, ki obsegajo 24,1 odstotka površine ter 27,9 
odstotkov prebivalstva Slovenije. Po drugem (delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu od skupnega 
prebivalstva je za več kot 20 % presegal državno povprečje) spada sem 97 občin, ki obsegajo 43 odstotkov 
površine in 28,2 odstotka prebivalstva Slovenije (Pečarjeva, 2001, prav tam). 
15 Ločimo dva različna kriterija. Po prvem (občine ob meji z Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško, če leži več 
kot polovica površine občine v desetkilometrskem obmejnem pasu in če je število prebivalstva v občini v 
obdobju od 1991 do 1999 upadlo, tako da znaša indeks rasti prebivalstva manj kot 96) spada sem 48 občin, ki 
obsegajo 23,7 odstotkov površine in 13,4 odstotke prebivalstva Slovenije. Po drugem (območja občin, ki so 
opredeljena kot območja z omejenimi dejavniki, če je najmanj polovica površine občine v tako opredeljenem 
območju, ob hkratnem upadanju števila prebivalstva v občini v obdobju od 1991 do 1999, tako da znaša indeks 
rasti prebivalstva pod 96) spada sem 23 občin z 8,7 odstotki površine in 4,6 odstotki prebivalstva (Pečarjeva, 
2001, prav tam).  
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2. Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 
3. Državnega razvojnega programa. 
 
1. V juliju leta 2001 je Vlada RS sprejela Strategijo regionalnega razvoja Slovenije (v 
nadaljevanju: SRRS). SRRS je v zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
opredeljena kot (SRRS, 2001, str. 4) dolgoročni strateški dokument države, ki v skladu s 
Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije opredeljuje cilje 
regionalnega razvoja ter določa instrumente in politiko za doseganje teh ciljev. SRRS je 
razdeljena na strateški in analitični del. V prvem je govora o viziji regionalnega razvoja v 
Sloveniji in trajnostnem razvoju na vseh področjih ter zmanjševanju zaostanka za evropskimi 
razvitimi regijami. Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji so uravnoteženi gospodarski, 
socialni, zdravstveni, kulturni, prostorski in okoljski vidiki razvoja v vseh slovenskih regijah, 
kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh 
prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno 
izrablja vse potenciale v regiji, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih 
generacij (SRRS, 2001, str. 5). Da bi vse omenjeno dosegli, so v SRRS oblikovana načela, na 
katerih naj bi temeljila slovenska regionalna politika. Ta načela so (SRRS, 2001, prav tam): 
celovitost izvajanja regionalne politike, partnerstvo, subsidiarnost, usklajevanje, programsko 
usmerjanje, spremljanje in vrednotenje učinkov in sofinanciranje. Takoj za načeli so navedeni 
cilji, kjer je kot dolgoročni cilj omenjeno doseganje visokega življenjskega standarda in 
kakovost življenja ter boljše zdravje prebivalcev vseh slovenskih regij s pospeševanjem 
razvoja okolju prijaznega gospodarstva. Te cilje naj bi dosegli z (SRRS, 2001, prav tam): 
• konkurenčnim gospodarstvom (dvig bruto dodane vrednosti na zaposlenega, dvig 

inovativnosti v podjetjih, povečanje izdatkov za R&R, informatizacija podjetij itd.), 
• izboljšanjem človeškega kapitala v slovenskih regijah (dvig izobrazbene ravni in znanja 

prebivalstva in zaposlenih, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, dvig 
zaposlenosti), 

• izboljšanjem infrastrukture (lokalne in medregionalne prometne povezave, ustrezna 
telekomunikacijska infrastruktura, izboljšanje komunalne infrastrukture itd.),  

• ustrezno institucionalno organiziranostjo, tako da se bo ustvarila razvojna mreža 
organizacij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih in 
civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna mobilizirati in usmerjati razvojne 
potenciale v regiji ter uspešno povezovati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi 
projekti in programi.  

     
V analitičnem delu najdemo opisane konkretne socio-ekonomske ter druge analize, ki 
temeljijo na uradnih statističnih podatkih in so podlaga za strateški del SRRS. Ob koncu 
SRRS najdemo oceno razvojnih možnosti slovenskih statističnih regij, ki so razdeljene v tri 
skupine (SRRS, 2001, str. 31): 
• prosperitetne regije s pozitivno ocenjenimi razvojnimi potenciali: Osrednjeslovenska, 

Obalno-kraška, Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija in Goriška, 
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• stagnantne regije, ki imajo določene pozitivno ocenjene razvojne potenciale: Savinjska, 
Podravska, Koroška in Notranjsko-kraška, 

• regije s slabimi socio-ekonomskimi razmerami, ki imajo omejene razvojne potenciale: 
Spodnjeposavska, Pomurska, Zasavska.  

 
V SRRS so bila določena prednostna območja regionalne politike. To so: regije z nižjo 
stopnjo razvitosti (glede na višino BDP na prebivalca oziroma stopnjo brezposelnosti), 
območja s posebnimi razvojnimi problemi, obmejna območja in območja, na katerih živijo 
madžarska in italijanska narodna ter romska etnična skupnost (SRRS, 2001). SRRS določa 
tudi spodbude, pomembne za skladen regionalni razvoj, ki so lahko neposredne (primarni cilj 
zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik) in posredne (primarno bodo zasledovale sektorske 
ali področne cilje in vzpodbujale razvoj vseh regij). Sestavljajo jih nepovratna in povratna 
sredstva ministrstev ter sredstva javnih skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in 
drugi instrumenti za spodbujanje regionalnega razvoja (SRRS, 2001). 
 
2. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SGRS) je krovni strateški 
dokument, ki določa smernice gospodarskega razvoja do leta 2006. Cilj Strategije je 
trajnostno povečevanje blaginje prebivalcev in prebivalk Slovenije, ki jo opredeljujemo kot 
uravnoteženo celoto njene gospodarske, socialne in okoljske sestavine (SGRS, 2001). 
Blaginja kot cilj torej poleg materialnih vključuje tudi nematerialne sestavine, kot so 
osebnostni razvoj in samouresničevanje, vključenost v družbo in varnost, sodelovanje, razvoj 
individualne in kulturne identitete. Doseganje razvojnega cilja se izrazi v celovitem povečanju 
blaginje, izmerjene s tradicionalnimi ekonomskimi merami razvoja (bruto domači proizvod na 
prebivalca) in novimi merami razvoja (indikator človekovega razvoja, indikator pristnega 
varčevanja, indikator trajnostnega razvoja). Cilj naj bi bil dosežen z uporabo petih temeljnih 
mehanizmov: 
• prehod v družbo temelječo na znanju. Sem spadajo razvoj človeškega dejavnika (zlasti 

razvoj izobraževalne sfere), večja prožnost trga dela, razvoj informacijsko-
komunikacijske infrastrukture, krepitev dejavnosti raziskav in razvoja, povečana ponudba 
in dostop do kulturnih dejavnosti;  

• krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Zelo pomembna je krepitev konkurenčnosti 
podjetniškega sektorja in ob njem razvoj finančnega sistema ter gospodarske 
infrastrukture, pomembno je ustrezno prestrukturiranje gospodarskih panog;  

• izboljšanje učinkovitosti države. Gre predvsem za reformo javne uprave in javnih financ; 
• politike za vključitev v notranji trg EU. Sem spada upoštevanje pravil konkurence in 

državnih pomoči, ki sta znotraj EU natančno določeni in regulirani; 
• regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj. Ta predvideva ustrezno zemljiško politiko in 

politiko načrtovanja prostora, politiko razvoja in ohranjenosti poseljenosti podeželja itd. 
 
Pričakovan rezultat SGRS je povečanje blaginje prebivalstva Slovenije in posledično 
zmanjševanje razlik za najbolj razvitimi evropskimi regijami na gospodarskem področju ob 
hkratnem upoštevanju potreb socialnega in okoljskega razvoja.  
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3. Državni razvojni program (v nadaljevanju: DRP) temelji na SGRS in predstavlja izvedbeni 
dokument. Cilja (zmanjševanje gospodarskega zaostanka Slovenije glede na povprečje EU in 
zaustavitev povečevanja razlik med slovenskimi regijami) naj bi bila dosežena v okviru petih 
razvojnih prednostnih nalog (DRP, 2001):  
• spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, 
• znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, 
• informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja, 
• prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja, 
• krepitev skladnega regionalnega razvoja.  
 
2. 3. 4. Čezmejno sodelovanje 
 
Čezmejno sodelovanje med regijami je eno od področij regionalne politike, ki mu EU 
namenja veliko pozornosti. Te vrste sodelovanje obmejnih regij v različnih državah je 
dostikrat omejeno zaradi državne meje, različnih družbenih, gospodarskih, pravnih in 
političnih sistemov. Regije imajo omejeno politično, gospodarsko in institucionalno 
avtonomijo, zato je mnogokrat lažje sodelovanje med državami kot med regijami. Uspešno 
sodelovanje med obmejnimi regijami lahko predstavlja model za uspešno sodelovanje držav. 
V primeru Slovenije gre za sodelovanje z vsemi štirimi sosedami, Italijo, Avstrijo, Madžarsko 
in Hrvaško. Dobro medregionalno sodelovanje pripelje do mobilizacije virov in nosilcev 
razvoja znotraj posameznih regij, dosegajo se sinergijski učinki, intenzivirajo se kulturni in 
gospodarski tokovi med regijami. Vse omenjeno posledično pripelje do napredka znotraj 
posameznih regij, lahko pa pride tudi do oblikovanja transnacionalne regije, ki pomembno 
vpliva in sodeluje v mednarodnih gospodarskih odnosih. 
 
Regionalno sodelovanje se pospešuje z obiski nosilcev regionalne politike in razvoja v 
sosednjih regijah, kjer je govora o skupnih projektih na gospodarskem, kulturnem, športnem, 
infrastrukturnem, transportnem, turističnem in mnogih ostalih področjih. Za konkretne 
projekte se dogovarjajo tudi različni posamezniki in skupine, vendar pa je zaradi mejnega 
področja nujen koordiniran pristop k uresničitvi idej skupaj z nosilci regionalne politike na 
konkretnem področju. Kavaš (2000) razmišlja o čezmejnem regionalnem sodelovanju, ki bi 
moralo zajeti zlasti naslednja področja: 
• varstvo okolja, odlaganje nevarnih odpadkov, vodno gospodarstvo in oskrbo z vodo, 
• energetiko, promet in druge oblike infrastrukture (telekomunikacije, radio, televizija), 
• splošno čezmejno sodelovanje – izvoz in uvoz blaga, tuja direktna vlaganja in prenos 

tehnologije, turizem, 
• zaposlovanje in dnevne migracije, 
• regionalno prostorsko planiranje, 
• znanost, raziskovanje in izobraževanje, 
• kulturno in športno sodelovanje. 
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• varnost, požarna varnost, pomoč pri naravnih katastrofah ipd. 
 
Za Slovenijo so v okviru čezmejnega regionalnega sodelovanja velikega pomena denarna 
sredstva v okviru programa PHARE CBC, s katerim EU pomaga srednjeevropskim obmejnim 
regijam in državam kandidatkam za članstvo v EU iz srednje Evrope (Vršaj, 2002, str. 259-
260). Skupno je bilo v letih 1994-1999 v okviru omenjenega programa porabljenih 35 mio 
EURO. V letih 1994-1999 je bilo za sodelovanje med Slovenijo, Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko pripravljenih več kot 100 različnih projektov za naslednje sektorje: 
• prevozi in obmejne infrastrukture, 
• okolje, 
• turizem, 
• kmetijstvo, 
• malo gospodarstvo, 
• kultura in človeški viri.  
 
Zgrajene in posodobljene so bile številne cestne povezave in obmejna infrastruktura, zgrajene 
so bile čistilne naprave, vzpostavljeni tehnološki parki in poslovni inkubatorji, na področju 
kmetijstva je prišlo do sodelovanja pri oblikovanju vinskih in sadnih poti ter ostale turistične 
ponudbe. Ustanovljen je bil sklad za male projekte na področjih kulture, umetnosti, 
izobraževanja, glasbe in športa (Vršaj, 2002, prav tam). Pri sodelovanju obmejnih regij velja 
omeniti programe INTERREG I, II in III. Prvi je potekal med letoma 1991 in 1993, drugi med 
letoma 1994 in 1999, tretji pa poteka med letoma 2000 in 2006. Vsi trije so namenjeni 
odpravljanju zaostankov v razvitosti med regijami ter lažjemu odpravljanju težav zaradi meje 
in lažjemu vključevanju v EU. 
 
2. 3. 5. Regionalna politika EU med letoma 2000 in 2006 
 
Regionalna politika, ki jo EU izvaja med letoma 2000 in 2006 (Agenda 200016), je razdeljena 
v dva dela (Working for the regions, 2001, str. 8, 16). Največji kos denarne pogače, 
namenjene zmanjševanju razvitosti med regijami, bo pripadel 15 članicam EU, vse nove 
članice pa bodo obravnavane posebej. Zdajšnjim članicam bo skupaj pripadlo 213 mia EURO, 
novim članicam pa dobrih 21 mia EURO17. V Agendi 2000 je natančno določen namen in 
poraba sredstev za regionalni razvoj. S tem denarjem naj bi se izboljšala konkurenčnost 
posamezne regije18, sredstva naj bi omogočila ustvarjanje novih delovnih mest19 in 

                                                 
16 Agenda 2000 je enoten okvir, v katerem je Evropska komisija julija 1997 podala širšo perspektivo razvoja EU 
in njenih politik, celostni vpliv širitve, mnenja o prošnjah za članstvo srednje- in vzhodnoevropskih držav ter 
finančni okvir za obdobje 2000-2006 (Širitev Evropske unije, 2001).  
17 Vrednosti so podane za sedemletno obdobje (2000 do 2006). Če hočemo dobiti vrednosti za posamezno leto, 
delimo skupno vrednost s 7 in dobimo približno vrednost sredstev na letni ravni. Približno zato, ker se vrednosti 
denarja za posamezno državo po letih spreminjajo. 
18 Sem štejemo izboljšanje infrastrukture, ki mora ponuditi, hiter, varen in moderen način potovanja, investicije v 
obnovljive vire energije, investicije v internetno tehnologijo itd. (Working for the regions, 2001, str. 24-25). 
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uravnotežen razvoj mest in podeželja ter predelov, ki se ukvarjajo z ribištvom 20 (Working for 
the regions, 2001, str. 24-27). Omenjenih 213 mia EURO v sedmih letih za zdajšnje članice 
EU predstavlja tretjino evropskega proračuna (večji delež je namenjen le kmetijstvu – 
približno polovica). 195 mia EURO bodo porabili strukturni skladi, 18 mia EURO pa 
kohezijski sklad. Dobrih 21 mia EURO za pristopnice bodo razdelili skozi tri sklade: Phare, 
Ispa in Sapard.  
Poznamo 4 strukturne sklade (Ješovnik, 2000, str. 127-129; Working for the regions, 2001, 
str. 9-16): 
• Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF) je namenjen financiranju infrastrukture, 

financiranju projektov, ki ustvarjajo nova delovna mesta, financiranju lokalnih razvojnih 
projektov in pomoči malim podjetjem, 

• Evropski socialni sklad (ESF) je namenjen pomoči pri ponovni zaposlitvi nezaposlenih ali 
težje zaposljivih, in sicer predvsem s pomočjo financiranja prekvalifikacij, dodatnega 
izobraževanja itd, 

• Finančna sredstva za ribištvo (FIFG) pomagajo ribiški dejavnosti pri prilaganju 
spremembam na trgu, pri obnovi ribiških flot, pri izboljšavi kakovosti ribiških proizvodov 
itd, 

• Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in garancije (EAGGF) je namenjen podpori 
razvoju kmetijstva in podeželja v regijah, kjer sta kmetijstvo in podeželje slabše razvita. 

 
Katerim projektom določen sklad nameni denarne spodbude, je odvisno od tega, na katero 
področje se določen projekt nanaša. Zaradi večje učinkovitosti regionalnih podpor je 
Evropska komisija določila 3 temeljna pravila in napotitve skladom, ki se jih ti morajo držati 
pri odobritvi denarnih sredstev za določen projekt. Govorimo o 3 ciljih (Working for the 
regions, 2001, str. 10, 20-22). 
 
Cilj 1: 70 % (135,95 mia EURO) sredstev bodo dobile regije, ki so razvojno najbolj zaostale. 
V teh regijah živi 22 % vseh prebivalcev EU21. Sem spadajo regije, ki imajo BDP na 
prebivalca nižji, kot je 75 % povprečja BDP EU, redko poseljene regije Finske in Švedske 
(manj kot 8 prebivalcev na km2) in najbolj oddaljene regije (francoski čezmorski departmaji, 
Kanarski otoki, Azori in Madeira). V to skupino spadajo tudi nekateri obalni predeli Švedske 
ter Severna Irska in obmejni deli Irske (tam poteka poseben program za mir in spravo). Vsa 
omenjena področja imajo nekaj izrazito negativnih skupnih kazalnikov: malo investicij, 

                                                                                                                                                         
19 Tukaj imamo v mislih izboljšanje izobraževalnih sistemov, večjo dostopnost do različnih dodatnih 
izobraževanj, posebno pomoč določenim skupinam ljudi (invalidi, starejši, tujci) itd. (Working for the regions, 
2001, str. 26).  
20 Gre za vpeljavo čistejših in cenejših transportnih sredstev, za spodbujanje večje uporabe obnovljivih virov 
energije in racionalnejšo uporabo tradicionalnih virov energije, modernizacijo kmetijske proizvodnje, 
izkoriščanje možnosti za rekreacijske in turistične dejavnosti, modernizacijo ribiških plovil in opreme, vpeljavo 
novih ribiških tehnik itd. (Working for the regions, 2001, str. 27).   
21 Nekatere od regij znotraj EU so mnogo pod evropskim povprečjem in zaostajajo za rezultati Slovenije. V letu 
1998 je regija Ipeiros v Grčiji dosegla 41,8 odstotka povprečja BDP EU, Extremadura v Španiji 50,2 odstotka, 
Calabria v Italiji 60,7 odstotka, Dessau v Nemčiji 64,2 odstotka itd. – Slovenija pa 68 odstotkov BDP povprečja 
EU (Working for the regions, 2001, str. 30).  
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nadpovprečno visoko stopnjo brezposelnosti, pomanjkanje storitev za posameznike in 
podjetja in slabo razvito osnovno infrastrukturo.   
 
Cilj 2: 11,5 % (22,45 mia EURO) sredstev bodo dobile regije, kjer prihaja do različnih 
gospodarskih prestrukturiranj. V tem območju EU živi 18 odstotkov vseh prebivalcev. Sem 
spadajo regije, ki se srečujejo s problemi prestrukturiranja v industriji ali v storitvenem 
sektorju, regije, kjer izginjajo tradicionalne dejavnosti na podeželju, urbane regije, ki 
nazadujejo, in regije, ki se srečujejo s težavami v ribiški dejavnosti.  
 
Cilj 3: 12,3 % (24,05 mia EURO) denarja bodo dobile regije, ki naj bi s temi spodbudami 
razvijale človeške vire. Pomoč je namenjena predvsem mladim ljudem, dlje časa 
nezaposlenim, delavcem brez ustreznih znanj in izobrazbe ter tistim, ki trpijo zaradi socialne 
izključenosti. Ukrepi bodo usmerjeni na prilagoditev in posodobitev izobraževalnih sistemov, 
na razvijanje permanentnega izobraževanja, na posebne programe, ki bodo namenjeni najbolj 
prizadetim skupinam, na vzpostavitev partnerskih odnosov med podjetji in izobraževalnimi 
institucijami itd.    
 
Iz strukturnih skladov se financirajo še razvojne spodbude, ki jim je namenjenih 5,35 % 
(10,44 mia EURO) denarja (Working for the regions, str. 12-14). Sem spadajo 4 programi:  
• Interreg III je namenjen promociji čezmejnega, transnacionalnega in interregionalnega 

sodelovanja. Tako omogoča vzpostavljanje povezav prek nacionalnih meja in s tem 
uresničitev mednarodnih projektov in pobud. Interreg III do dobil slabo polovico (47 %) 
vseh sredstev namenjenih razvojnim spodbudam. 

• Urban II skrbi za ponovno oživljanje mest in urbanih področij. Pripada mu 7 % sredstev. 
• Leader + je namenjen pobudam za oživitev podeželja. Dobil bo 19 % sredstev. 
• Equal se ukvarja z odpravljanjem neenakosti in diskriminacije na trgu dela. Namenjenih 

mu je 27 % sredstev.  
 
K izdatkom strukturnih skladov sodijo tudi sredstva za pomoč pri ribiški dejavnosti in 
sredstva za promocijo novih idej in ukrepov, ki naj bi pripomogli k razvoju zapostavljenih 
regij. Obe področji delovanja naj bi dobili po pol odstotka sredstev (1 mia EURO).  
 
Poleg strukturnih skladov obstaja še Kohezivni sklad (Working for the regions, 2001, str. 12). 
Ta bo v 7 letih skupaj razdelil 18 mia EURO denarnih sredstev in je namenjen pomoči 
Španiji, Portugalski, Grčiji in Irski pri odpravljanju zaostankov v razvitosti pri transportni 
infrastrukturi in odpravljanju težav pri varstvu okolja. Omenjene države so bile vključene 
zaradi najnižje razvitosti znotraj EU v letu 1993, ko je bil kohezijski sklad ustanovljen. Daleč 
največ sredstev bo pripadlo Španiji (med 61 in 63,5 % celotne letne pomoči). 
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2. 3. 6. Predpristopna finančna pomoč za države kandidatke za vstop v EU  
 
Kandidatkam za članstvo v EU je med letoma 2000 in 2006 namenjenih dobrih 21 mia EURO 
sredstev, ki bodo razdeljena v okviru 3 programov finančne pomoči, in sicer Phare, Sapard in 
Ispa. Phare program je najstarejši od vseh, saj je pričel delovati že leta 1989 kot pomoč 
državam srednje in vzhodne Evrope, Slovenija je postala upravičena do pomoči leta 1992. 
Program Phare lahko razdelimo v tri zgodovinska obdobja (Ješovnik, 2000, str. 131-132): 
 
1. obdobje (1992-1995) – tranzicijsko obdobje – denar je namenjen prestrukturiranju 
gospodarstva, 
2. obdobje (1996-1999) – predpristopno obdobje – pomoč je namenjena pripravam na 
izvajanje predpristopne strategije, 
3. obdobje (2000-vključitev v EU) – pristopno obdobje – pomoč je namenjena pripravam 
kandidatk za vključitev, uvedena sta bila Ispa in Sapard. 
 
Slovenija je v letih 1992-1999 prejela približno 250 mio EURO sredstev, kar je približno 2 
odstotka vseh sredstev programa Phare v tem obdobju (Ješovnik, 2000, prav tam). Program 
Phare bo v prihajajočem obdobju (do leta 2006) dobil slabo polovico vseh sredstev, ki so na 
voljo v okviru programov Phare, Ispa in Sapard. Letni znesek sredstev, ki jih Slovenija prejme 
iz naslova programa Phare, znaša okvirno 25 mio EURO (Programi Phare, Ispa in Sapard v 
Sloveniji, 2002). Prednostna področja za dodelitev sredstev iz programa Phare so Partnerstvo 
za pristop (Accession Partnership) in Državni program za prevzem pravnega reda EU 
(National Programme for the Adoption of the Acquis). Na podlagi prioritet, ki so definirane v 
obeh programih, je določeno delovanje programa Phare. Gre za podporo v obliki nepovratne 
finančne pomoči, namenjene (1) izgradnji institucij in (2) uveljavljanju pravnega reda EU 
(Programi Phare, Ispa in Sapard v Sloveniji). 
 
(1) Program podpira vzpostavljanje upravnih struktur in sprejemanje pravnih podlag, ki so v 
skladu s pravnim redom EU. Ministrstva in državne institucije prejemajo dotacije za 
usposabljanje številnih državnih uradnikov in javnih uslužbencev ter strokovnjakov, kot so 
sodniki, okoljski inšpektorji, statistiki. Ob tem vsem omenjenim pomagajo strokovnjaki za 
posamezno področje iz držav, ki so že članice EU. 
(2) Gre za pomoč pri prilagajanju podjetij in javne infrastrukture, da bi se doseglo standarde 
Eu na področjih, kot so varstvo konkurence, energetika, okoljevarstvo. 
 
Ob obeh navedenih področjih program Phare podpira tudi vzpostavljanje ekonomske in 
socialne kohezije. V ospredju so vlaganja na področja obstoja neravnovesij med posameznimi 
sektorji, regijami in strukturami v gospodarstvu držav kandidatk, to je v razvoj majhnih in 
srednjih podjetij, človeških virov, male okoljske infrastrukture na ravni lokalnih skupnosti ter 
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v regionalni razvoj. K programu Phare sodijo tudi čezmejno sodelovanje22, program Access23, 
program malih projektov24 ter komunitarni programi25 (Programi Phare, Ispa in Sapard v 
Sloveniji).  
  
Sapard program je namenjen kmetijskemu sektorju in razvoju podeželja. Upravičenci do 
sredstev Sapard so kmetovalci, živilsko-predelovalna industrija in občine. Denar je namenjen 
za prestrukturiranje in prilagoditev kmetijstva evropskim standardom, za izboljšanje 
kakovosti pridelane hrane, za izboljšanje varnosti potrošnikov, za razvoj podeželja, za varstvo 
okolja itd. V Sloveniji so bile iz tega programa sofinancirane (Programi Phare, Ispa in Sapard 
v Sloveniji, 2002):  
• naložbe v kmetijska gospodarstva, 
• naložbe v živilsko-predelovalno industrijo v sektorjih predelave mesa, rib in mleka, 
• naložbe za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
• naložbe za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju. 
 
V sedmih letih bodo države kandidatke dobile dobrih 3,5 mia EURO sredstev iz tega sklada. 
Slovenija bo vsako leto dobila največ 6,337 mio EURO letno iz naslova programa Sapard. 
Konkreten projekt je lahko iz programa Sapard sofinanciran največ do 75 odstotkov celotne 
vrednosti, ostalo mora sofinancirati država prejemnica pomoči. 
  
Ispa finančni instrument je namenjen financiranju projektov na področju okolja in transportne 
infrastrukture in se je začel leta 2000. Ta sklad je po namenu moč enačiti s kohezijskim 
skladom in predstavlja pripravo za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada. Skupno naj bi bilo 
razdeljenih dobrih 7 mia EURO sredstev v sedmih letih (Working for the regions, 2001). Od 
1040 mio EURO sredstev, ki bodo razdeljena vsako leto med države kandidatke za vstop v 
EU, bo natanko polovica namenjena za projekte s področja okolja in druga polovica za 
projekte s področja transporta. Minimalna velikost projekta, ki je upravičen do denarja pod 
pogoji delovanja Ispa finančnega inštrumenta, naj ne bi bila manjša od 5 mio EURO (Režek, 
2002, str. 5). Najvišji dodeljeni znesek pomoči lahko znaša do 75 odstotkov celotne vrednosti 
projekta s področja transportnih mrež, gospodarjenja z vodami in kakovosti zraka, razen v 

                                                 
22 Slovenija je upravičena do sredstev iz programa čezmejnega sodelovanja za projekte na mejah z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko. Sodelovanju z Italijo je namenjenih 2,5 mio EURO (za goriško in obalno-kraško 
statistično regijo), z Avstrijo 2,5 mio EURO (za gorenjsko, savinjsko, koroško, podravsko in pomursko 
statistično regijo), z Madžarsko 2 mio EURO (za pomursko statistično regijo). 
23 Program Phare Access je pobuda EU, ki je namenjena podpori razvoja civilne družbe v desetih državah 
kandidatkah, njegov cilj je krepitev institucionalne usposobljenosti nevladnih in nepridobitnih organizacij skozi 
financiranje projektov, povezanih z uveljavljanjem pravnega reda EU na področju okoljevarstva in 
socialnoekonomskega razvoja ter za določene prednostne naloge na področju sociale. 
24 Program malih projektov je namenjen podpori projektom, ki niso finančno zahtevni, imajo pa potencialno 
pomemben vpliv na zavest o vstopu v EU in pripravah nanj. 
25 Komunitarni programi so sektorski programi s ciljem pospeševanja izmenjave na ravni organizacij na 
področjih, kot so izobraževanje mladih, poklicno izobraževanje, izmenjave pedagoških delavcev in študentov, 
kulturna izmenjava, raziskave in razvoj, varovanje okolja in razvoj srednjih podjetij. Sem spadajo programi 
Socrates II, Mladina, Leonardo da Vinci II, Life III, 5. okvirni znanstveno-raziskovalni program EU in program 
za razvoj malih in srednje velikih podjetij. 
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posebnih primerih, ko je vrednost projekta lahko sofinancirana do višine 85 odstotkov celotne 
vrednosti. Preostali del denarja mora zagotoviti država prejemnica oziroma organizatorji 
projekta. Obstajajo tri glavna merila za dodelitev sredstev: 
• BDP na prebivalca, 
• površina državnega ozemlja, 
• število prebivalcev. 
 
Sloveniji bo vsako leto iz vseh treh skladov skupaj pripadlo najmanj 10,4 mio EURO sredstev 
in največ 20,8 mio EURO sredstev26 (Working for the regions, 2001, str. 17). Največ denarja 
iz vseh treh oblik pomoči bo skupaj na letni ravni dobila Poljska (med 878,7 in 951,5 mio 
EURO), sledijo Romunija (med 600,6 in 663 mio), Bolgarija (med 235,3 in 276,9 mio), 
Madžarska (med 206,9 in 238,1 mio) itn. Slovenija naj bi dobila vsako leto med 41,7 mio 
EURO (minimum) in 52,1 mio EURO (maksimum). Razlika med minimalnimi in 
maksimalnimi sredstvi, ki bodo na voljo Sloveniji, gre na račun sklada ISPA. Slovenija naj bi 
v sedmih letih (2000-2006) dobila približno 2 odstoten delež iz skupnih sredstev vseh 3 virov 
pomoči za države kandidatke za vstop v EU. Države kandidatke morajo stalno izpolnjevati 
različna merila za dodelitev sredstev, nadzirati projekte in o njih poročati. V primeru 
neizpolnjevanja dogovorjenih pravil ali pomanjkanja prijavljenih projektov27 lahko sredstva, 
ki so namenjena določeni državi, ostanejo nerazporejena oziroma so dodeljena kateri drugi 
državi kandidatki, seveda ob upoštevanju vseh predpisanih pogojev.  
 
Tabela 2: Povzetek obstoječih predpristopnih instrumentov in sredstev EU po pristopu 
 
Pred vstopom v EU Po vstopu v EU 
Phare Izgradnja institucij in uveljavitev 
pravnega reda EU 

 

Phare Ekonomska in socialna kohezija 
 
 
Program čezmejnega sodelovanja 

Evropski sklad za regionalni razvoj 
Evropski socialni sklad 
 
Pobuda Skupnosti glede mejnih območij 
(Interreg) 

Sapard 
(Razvoj podeželja) 

Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni 
sklad  

Ispa (Promet in okolje) Kohezijski sklad 
 
Vir: Programi Phare, Ispa in Sapard v Sloveniji, 2002. 

                                                 
26 Danes dobi Slovenija 67,4 EURO razvojnih sredstev iz EU na prebivalca v primerjavi s Portugalsko, ki dobi 
348 EURO na prebivalca (povprečje v EU je 220 EURO). Po letu 2007, ko bo v veljavo stopila nova finančna 
perspektiva za obdobje 2007–2013, naj bi Slovenija dobila 4 ali 5-krat več sredstev (ob uspešnem pogajanju in 
izpolnjevanju kriterijev) (Strmšnik v Čeh, 2003, str. 3).   
27 O pripravi programov in projektov glej Gabrenja, 2002. 
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2. 4. Motivi in cilji regionalne politike 
 
Osnovni cilj strukturne in kohezijske politike EU je zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti in 
v življenjskem standardu med državami in regijami. Njen namen je razviden iz 
Maastrichtskega sporazuma in iz Amsterdamske pogodbe, kjer so v 2. členu določeni trije 
»mehanizmi« doseganja ekonomskega in socialnega razvoja: 
• enotni trg, 
• ekonomska in socialna kohezija, 
• ekonomska in monetarna unija.  
 
Na doseganje ekonomske in socialne kohezije vpliva regionalna politika ter ob njej še mnoge 
druge politike (nekatere neposredno druge posredno). Te politike Kavaš (2000, str. 29-33) 
združuje v štiri skupine: 
1. kmetijska politika in politika ribištva, 
2. politike, ki pospešujejo konkurenčnost: enotni trg, spodbujanje srednjih in malih podjetij, 
raziskave in razvoj, industrijska politika, trgovinska politika, politike konkurenčnosti 
(competition policies), 
3. infrastrukturne politike (transportna, telekomunikacijska, energetska), 
4. politike, ki izboljšujejo kvaliteto življenja (socialna politika, izobraževanje in 
usposabljanje, okoljska politika).  
 
1. Skupna kmetijska politika (CAP) pomembno vpliva na ekonomsko in socialno kohezijo. 
Zanjo je namenjen največji del denarja vsakoletnega evropskega proračuna. Vpliva tako na 
aktivnosti na kmetijskem področju kot tudi na razvoj podeželja. Še posebej veliko pozornosti 
se namenja neposrednim plačilom kmetom. Ribištvo je najbolj pomembno v Grčiji, Španiji, 
Italiji in na Portugalskem, kjer posledično pride do izraza politika ribištva. Znotraj skupne 
politike ribištva so najbolj pomembna naslednja štiri področja: 
• strukturni ukrepi, 
• ohranitev naravnih virov, 
• urejanje trgov, 
• mednarodne pogodbe.  
 
2. Za enoten trg je izjemnega pomena Single European Act iz leta 1987 in za njim še Single 
Market Programme (1989-1993), ki se je osredotočal predvsem na zakonodajo. Za 
spodbujanje malih in srednjih podjetij (MSP) je EU razvila politiko z naslednjimi cilji: 
• Izboljšati poslovno okolje podjetij (poenostavitev zakonodaje in administrativnih 

postopkov), izboljšati dostop do financ. 
• Spodbuditi internacionalizacijo MSP, predvsem s pomočjo posredovanja informacij, 

omogočiti dostop MSP do izobraževanja. 
• Usposabljanje, raziskave in razvoj. 
• Spodbujanje podjetništva v določenih ciljnih skupinah.  
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Raziskave in razvoj so med ključnimi faktorji za uspešen gospodarski razvoj, zato jim je 
potrebno posvetiti mnogo pozornosti. Večina denarja za R&R je porabljena znotraj najbolj 
razvitih regij, tako da se na tem področju ponekod zaostanek manj razvitih še povečuje. Tu bo 
potrebnega več sodelovanja med podjetji, univerzami, raziskovalnimi inštituti ter različnimi 
mednarodnimi organizacijami, da bi se presegle omejitve, ki bi jih lahko postavljale 
posamezne regije ali države. Potrebno je močno spodbuditi difuzijo inovacij in novih 
tehnologij, in sicer predvsem s povečanim sodelovanjem velikih, srednjih in malih podjetij ter 
znanstveno-izobraževalnih institucij. Glavne naloge industrijske politike EU so naslednje: 
• spodbujanje nematerialnih investicij, 
• industrijsko sodelovanje, 
• krepitev konkurence, 
• modernizacija vloge javne uprave.  
 
Za trgovinsko politiko velja, da liberalizacija svetovne trgovine ne vpliva enako na vse regije 
oziroma države. Zmanjševanje ovir za trgovanje prinaša na eni strani povečano povpraševanje 
po določenih izdelkih v manj razvitih predelih, hkrati pa to lahko prinese manj razvitim 
predelom tudi določene težave. Rešitev je v prestrukturiranju gospodarstva in v ostalih 
ukrepih, ki bodo pripeljali do bolj konkurenčnega gospodarstva manj razvitih regij. Politike 
konkurenčnosti so namenjene preprečevanju vseh oblik kršitev konkurenčnosti.  
 
3. Infrastrukturne politike vplivajo na povečanje konkurenčnosti manj razvitih regij z 
investicijami, ki pomenijo zmanjšanje transakcijskih stroškov v manj razvitih regijah. Pri 
transportu je kot najpomembnejše razloge za vpliv na doseganje ekonomske in socialne 
kohezije potrebno omeniti:  
• znižanje transportnih stroškov, 
• skrajševanje časa transporta, 
• predvsem javni transport ima pomemben vpliv na revnejši del prebivalstva. 
 
Pri telekomunikacijah sta v ospredju liberalizacija in harmonizacija sistemov znotraj EU. 
 
Pri energetiki so najpomembnejši: 
• Pomemben vložek v proizvodni proces. 
• Ima pomembno vlogo v strukturi BDP. 
• Predstavlja na ravni EU pomemben vir zaposlitev. 
 
4. Če vse ostale politike predvsem zasledujejo ekonomske cilje, potem socialna politika, 
izobraževanje in usposabljanje ter okoljska politika želijo predvsem izboljšati kakovost 
življenja.  
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Martin Reiner (1998, str. 209-234) povzema najpogostejše ekonomske argumente v prid 
obstoja regionalne politike: 
1. zmanjševanje razlik v dohodkih na različnih geografskih področjih, 
2. pomoč gospodarstvom, ki se prilagajajo na različne spremembe in šoke, 
3. zmanjševanje neizkoriščenosti virov, 
4. optimizacija prostorske razporeditve proizvodnje (zmanjševanje prevelike koncentracije 
gospodarske dejavnosti v bogatih regijah). 
 
Z navedenimi ekonomskimi argumenti se Reiner ne strinja (1998, prav tam). Nasprotno, 
meni, da ni nobenih res trdnih ekonomskih argumentov, ki bi govorili v prid obstoja evropske 
regionalne politike. So pa zato socialni argumenti tisti, ki govorijo v prid regionalni politiki: 
1. finančni argumenti – države članice same nimajo dovolj resursov za reševanje najbolj 
perečih problemov in zato je nujno potrebna pomoč EU, 
2. koristnost za vse – rešitev regionalnih problemov v posamezni regiji bo pozitivno vplivala 
na druge regije, 
3. učinek integracije – koristi iz integracijskih procesov niso enakomerno razporejene med 
različne regije, zato je potreben centralen mehanizem redistribucije, 
4. učinek ostalih politik EU – ker imajo nekatere regije od določenih politik EU več koristi 
kot druge, je potrebno te razlike kompenzirati s pomočjo regionalne politike.   
 
Armstrong (1997, str. 172-199) navaja podobne motive v prid regionalni politiki, saj bi brez 
nje prišlo do velikih razlik v gospodarski razvitosti posameznih regij, kar bi imelo negativen 
vpliv na učinkovitost nacionalne ekonomije. Armstrong meni: 
1. Regionalne razlike v gospodarski razvitosti vodijo do večje stopnje nezaposlenosti, kot če 
bi bile regionalne razlike v gospodarski razvitosti manjše. 
2. Inflacijski pritiski se povečujejo skupaj s povečevanjem regionalnih razlik v gospodarski 
razvitosti. 
3. Regionalne razlike v gospodarski razvitosti vodijo k neoptimalni uporabi nacionalne 
ekonomske infrastrukture. 
 
Po drugi strani se Armstrong in Taylor (2000, str. 323) ukvarjata z vprašanjem o potrebnosti 
nacionalnih regionalnih politik oziroma o tem, ali bi bilo moč z enotno evropsko regionalno 
politiko uspešno zmanjševati razlike v razvitosti med posameznimi regijami. Ugotavljata, da 
so nacionalne regionalne politike nujno potrebne kljub nujnosti obstoja močne in enotne 
evropske regionalne politike. Enoten pristop do problemov, ki so po naravi stvari različni in 
se po regijah rešujejo na različne načine, ne more prinesti uspeha. Z enotnim evropskim 
pristopom bi onemogočili uporabo lokalnih znanj in izkušenj, ki so primerni za reševanje 
lokalnih problemov. Ob tem bi onemogočili procese inoviranja, torej razvijanja novih 
pristopov in mehanizmov za reševanje problemov v regijah znotraj EU. Prevelika 
centralizacija regionalne politike ne bi prinesla želenih rezultatov in bi onemogočila lokalne 
akterje, da najdejo najboljše mehanizme in poti za reševanje zaostankov v razvitosti za 
ostalimi regijami EU. 
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Večino motivov, ki jih navajajo različni avtorji v prid obstoju evropske regionalne politike, je 
moč razdeliti na dve glavni vrsti:  
• ekonomski motivi,  
• socialni (družbeno-politični) motivi. 
 
Pri ekonomskih gre za to, da v stvarnosti, kjer niso izpolnjene predpostavke popolne  
konkurence, tržni mehanizem ne vodi do popolne alokacije resursov v prostoru in zato ne 
zagotavlja optimalne stopnje rasti narodnega gospodarstva (Faričeva, 1999, str. 21). Zato je 
potreben poseg države, ki naj bi izboljšala delovanje tržnega mehanizma. Regionalna politika 
je v tem primeru tržno naravnana in manj intervencionistična. Pri socialnih motivih je 
poudarek drugje. Namen regionalne politike je v tem primeru znižanje razlik v gospodarski 
razvitosti posameznih regij oziroma izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev. Vsi 
ljudje, ki živijo znotraj EU naj bi imeli vsaj približno primerljive dohodke in možnosti za 
napredek. Najmanj razvitim regijam, ki se srečujejo z različnimi problemi, je potrebno 
pomagati, da dohitijo bolj razvite regije. Govorimo o socialni pravičnosti, ki je danes izjemno 
pomemben motiv in cilj pri delovanju regionalne politike. Potrebni so odločni posegi države z 
jasnim ciljem: zmanjšati razlike v razvitosti oziroma omogočiti napredek manj razvitim 
regijam, ki naj bi tako počasi dohitele tiste bolj razvite.  
 
Dandanes postaja vse bolj aktualen ekološki motiv. Zaradi hitrega gospodarskega razvoja 
posameznih območij se pojavljajo številni ekološki problemi: onesnaženost zraka, 
onesnaženost pitne vode, onesnaženost zemlje, pretiran hrup itd. Takih območij je vse več in 
potrebno je biti posebej pozoren na to, da se gospodarski razvoj posameznih regij ne izvaja na 
račun onesnaževanja okolja in slabših pogojev za bivanje. Regionalna politika lahko z 
različnimi podporami, študijami in pravili močno vpliva na skladen napredek in razvoj 
posameznih regij. Ob neupoštevanju natančno določenih pravil lahko pride do zaprtja 
posamezne tovarne ali obrata, ki bi preveč onesnaževal okolje. Prav tako je moč prepovedati 
odpiranje novih proizvodnih obratov tam, kjer je že prisotno veliko onesnaženje okolja in bi 
se z novimi obrati stanje še poslabšalo. Ob ekonomskih argumentih je potrebno vse bolj 
upoštevati tudi okoljevarstvene vidike, ko gre za gospodarske dejavnosti na določenih bolj 
obremenjenih področjih. 
 
2. 5. Pristopi in instrumenti regionalne politike 
 
Senjur (2002, str. 529-530) navaja pet glavnih instrumentov regionalne politike: 
1. Podpore (subvencije) podjetjem. Podpore so namenjene kapitalu ali delu. Regionalne 
poslovne subvencije pogosteje podpirajo kapital in redkeje delo. Mnoge oblike pomoči 
podjetjem so davčne olajšave, ki so dejansko subvencije operativnih stroškov. 
 
2. Politika javnih izdatkov, ki vključuje: 
a. kratkoročne prostorsko diskriminatorne izdatke (transferna plačila, politika fiskalnega 
izravnavanja, stabilizacijski izdatki) pri katerih so npr. bolj udeležena problemska področja, 
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b. dolgoročni infrastrukturni izdatki oziroma investicije, 
c. regionalna diskriminacija pri odločitvah o izdatkih državnih agencij in javnih podjetij. 
 
3. Direktne kontrole, ki dovoljujejo ali preprečujejo umestitev gospodarske dejavnosti na 
določenih lokacijah (npr. prepoved izgradnje industrijskih objektov v obmorskih turističnih 
krajih). Sem spadajo ekološko občutljive dejavnosti in prepoved njihove vzpostavitve na 
določenem območju. 
 
4. Ukrepi za spodbujanje regionalne mobilnosti produkcijskih faktorjev in blaga. Gre 
predvsem za odstranjevanje ovir prostejšemu prelivanju kapitala in delovne sile pa tudi blaga. 
Taki ukrepi so lahko: 
a. izboljšanje informacij o možnostih zaposlitve in investiranja, 
b. subvencije izobraževanju in prekvalifikaciji za povečanje nagnjenosti in možnosti za 
migracijo, 
c. subvencije posameznikom za potovanja in naselitev. 
 
5. Implicitna regionalna politika, ko gre za upoštevanje regionalnih posledic ukrepov 
nacionalne ekonomske politike, npr. upoštevanje regionalnih posledic nacionalne denarne in 
fiskalne politike. 
 
Armstrong in Taylor (2000) pišeta o treh alternativnih pristopih regionalne politike, ki jih 
uporabljajo države za zmanjševanje razlik v razvitosti med posameznimi regijami: 
 
1. stimuliranje investicij v slabše razvite regije, 
2. stimuliranje notranje rasti in razvoja, 
3. obnova in razvoj slabše razvitih regij s pomočjo vlaganj v ekonomsko in socialno 
infrastrukturo. 
 
1. Sem štejemo različne spodbude, manjše davčne obremenitve ipd., kar naj bi prepričalo 
vlagatelje, da se odločijo za investiranje v manj razvite regije. Z investicijami naj bi te regije 
pridobile nova delovna mesta in posledično več razpoložljivih davčnih sredstev, ki bi jih bilo 
moč nameniti za različne spodbude in privabiti nove investitorje ter pomagati že obstoječim 
podjetjem in posameznikom. Z različnimi ugodnostmi naj bi se vlagatelje prepričalo, da je 
določena regija najboljši izbor za investiranje.  
 
2. Stimuliranje notranje rasti je postalo pomembno, ko so snovalci regionalne politike začeli 
pozornost preusmerjati na rast in razvoj manjših podjetij in na rojstvo povsem novih podjetij. 
To je sovpadlo s premiki stran od državnega kapitalizma proti privatizaciji in deregulaciji. 
Cilj je pomagati že delujočim podjetjem v regiji, da bi v največji možni meri izkoristila svoje 
potenciale in na ta način pripomogla k razvoju svojega podjetja in posledično regije kot 
celote. Izboljšanje razvitosti regije naj bi se doseglo z notranjo rastjo in razvojem.  
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3. Sem spadajo izboljšave transportnega omrežja, nove in modernejše rekreacijske 
zmogljivosti, izboljšane zdravstvene in šolske zmogljivosti itd. Država (regija) s temi 
investicijami in izboljšavami daje vtis, da verjame v pozitiven razvoj take regije. S temi 
ukrepi privablja nove investitorje (domače in tuje) in lažje zadrži najboljše domače kadre, ki 
bi sicer odšli na bolj zanimiva delovna mesta izven matične regije. 
 
Če hoče regionalna politika biti uspešna (ne glede na alternativni pristop, ki je bil izbran), 
mora v delovanje in odločanje o regionalni politiki aktivno poseči. Na voljo ima precej 
različnih instrumentov, ki lahko prinesejo pozitivne rezultate. Armstrong in Taylor (2000) 
definirata tri instrumente regionalne politike: 
 
1. instrumenti, usmerjeni na delo in delovno silo, 
2. instrumenti usmerjeni na panoge, 
3. instrumenti usmerjeni k izboljševanju infrastrukture. 
 
1. Sem spadajo instrumenti, usmerjeni k povečanju mobilnosti delovne sile, ki pa so bili v 
preteklem obdobju redko uporabljani in niso dosegli želenih učinkov. Prvi razlog je politični, 
saj vlade posameznih držav (regij) niso želele spodbujati razpada določenih lokalnih 
skupnosti in posledično lahko tudi regionalnih gospodarstev. Drugi razlog je ekonomski, saj 
bi večji medregionalni premiki dela povečali inflacijske pritiske v bolj razvitih regijah. Na ta 
instrument je kritike izrekel Jovanović (1997, str. 296), ki meni, da lahko prisilna mobilnost 
delovne sile škoduje tako tistim regijam, ki dajejo delovno silo, kot tistim, ki delovno silo 
sprejemajo. Pri regijah izvoznicah delovne sile gre za to, da regijo zapušča produktivni del 
prebivalstva, medtem ko ostaja potrošniški del. To lahko povzroči pomanjkanje sredstev iz 
davčnih virov, ki gredo za socialne transferje, kot so šolstvo, zdravstvo ipd. Pri regijah 
prejemnicah delovne sile pa lahko zaradi številnih novih zaposlitev ljudi iz drugih regij pride 
do neravnovesja, npr. do povečanja cen bivanjskih prostorov (hiš in stanovanj), zelo velike 
koncentracije prebivalstva v najbolj razvitih delih regije itd.      
 
2. Instrumenti so se osredotočili na izbor lokacije za novo investicijo in na prerazporeditev 
(realokacijo) obstoječih kapacitet. Obstajata dva konkretna ukrepa, in sicer omejevanje 
investicijskih procesov v bolj razvitih regijah (lokacijske omejitve) in spodbude za 
privabljanje investicij v slabše razvite regije (finančne spodbude). Gre za t. i. politiko 
korenčka in palice. Lokacijske omejitve so bile posebej učinkovite na področju delovanja 
javnega sektorja, manj pa so vplivale na delovanje privatnega sektorja. Finančne spodbude so 
bile pogosto uporabljan ukrep za zmanjševanje razlik v razvitosti posameznih regij. Sem 
štejemo posojila z nižjo obrestno mero od tržne, transportne subvencije, nižje davčne 
obremenitve, dotacije itd.    
      
3. Instrumenti, usmerjeni k izboljševanju infrastrukture so namenjeni izboljševanju 
transportne infrastrukture in opremi industrijskih zemljišč in zgradb. Med najbolj pogostimi 
infrastrukturnimi investicijami so centri rasti. Država je na določenih lokacijah s svojimi 
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investicijami vzpostavila povezane industrijske komplekse (centre rasti), ki naj bi pripomogli 
k rasti v zunanjem okolju centrov rasti.  
 
2. 6. Nosilci regionalne politike 
 
Sem spadajo vsi, ki odločajo o projektih, pomembnih za razvoj regionalnega področja, jih 
potrjujejo ter spreminjajo in izvajajo. Gre za množico bolj ali manj pomembnih institucij in 
tudi posameznikov, ki so vpeti v regionalno dogajanje in lahko nanj neposredno ali posredno 
vplivajo. 
  
1. V prvi vrsti je to EU s svojo regionalno politiko in vzvodi odločanja. EU vsako leto nameni 
veliko denarja za projekte regionalnega pomena, s ciljem zmanjševati razlike v razvitosti med 
posameznimi regijami. EU je vzpostavila enotno evropsko regionalno politiko, ob tem pa ima 
v rokah vse več instrumentov vplivanja na politiko regionalnega razvoja v posameznih 
državah.  
 
2. K nosilcem štejemo države, ki določijo stopnjo avtonomije za posamezne regije v odnosu 
do države in jim različno po državah EU dajejo možnosti, da same določajo prioritete za 
oblikovanje regionalne politike. Države so pri svojem delovanju omejene s pravili evropske 
regionalne politike, ki jih morajo spoštovati. Države namenjajo regionalni politiki različno 
pomembnost v skladu s politično ureditvijo oziroma s postavljenimi prioritetami.  
 
3. Regije in lokalne skupnosti igrajo vse večjo vlogo med nosilci regionalne politike. 
Dostikrat regije same (brez državne pomoči) skušajo pridobiti sredstva za regionalne projekte 
in določijo smernice bodočega regionalnega razvoja v regiji. Obstajajo različne oblike 
medregionalnega povezovanja, ki ne pozna državnih meja. Regije skušajo s pomočjo 
posameznih instrumentov pritegniti tuje in domače investitorje in jim ponuditi kar najboljše 
pogoje za investiranje v točno določeno regijo. Prav tako skušajo pomagati domačim 
podjetjem do še boljših rezultatov ali pa do izhoda iz krize. Kakšne so njihove možnosti za 
pospeševanje regionalnega razvoja, je odvisno od stopnje avtonomije, ki so jo deležne znotraj 
matične države. Rezultati regijskih politik pospeševanja razvoja pa so predvsem odvisni od 
sposobnosti snovalcev regionalne politike, da svoji regiji omogočijo čim boljše možnosti za 
napredek.  
 
4. Omeniti velja tudi različne privatne svetovalne službe, centre za pospeševanje investicij in 
razvoja, regionalne razvojne agencije in mnoge ostale akterje, ki skušajo delovati na podoben 
način kot regionalne institucije. Njihova uspešnost je odvisna od njihove usposobljenosti in 
od možnosti za uspešno delovanje, ki jim jih ponuja okvir pravil in pristojnosti na področju 
regionalnega delovanja.  
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2. 7. Razvite evropske regije - primer in zgodovinska analiza nastanka 
Tretje Italije in Zahodnega Jutlanda na Danskem 
 
Do sedaj je bilo v magistrskem delu govora o regionalni politiki skozi čas in njenih 
spremembah, kot izhaja iz pregleda strokovne literature ter o mogočih ukrepih, s katerimi 
avtorji s tega področja utemeljujejo potrebo po obstoju regionalne politike. Sledi prikaz 
razvoja dveh uspešnih evropskih regij, Tretje Italije in Jutlanda na Danskem, s katerim želim 
pokazati delovanje regionalne politike v praksi. Primerjava s slovenskim družbeno-poslovnim 
sistemom (katerega del je Idrijsko-cerkljanska regija) ponuja določene odgovore in daje 
predloge o potencialni smeri nadaljnjega razvoja.     
 
2. 7. 1. Tretja Italija 
 
Znotraj Tretje Italije obstaja veliko število industrijskih okrožij, ki jih glede na nastanek lahko 
razdelimo v dve glavni skupini (Brusco, 1990, str. 13-18): 
 
1. V prvo skupino okrožij spadajo tista, ki ob nastanku niso bila deležna vladne pomoči. 
Nastajala so do sredine 70-ih let. Kot primera lahko navedemo okrožji Carpi in Prato, ki se 
ukvarjata s tekstilno dejavnostjo. Mala in srednja podjetja iz teh okrožij se povezujejo v 
mreže, ki so sestavljene iz treh tipov podjetij. V prvi tip spadajo tista MSP, ki proizvajajo 
končne izdelke in praviloma tudi sama nastopajo na trgu (30 odstotkov vseh MSP v okrožju). 
Drugi tip so podjetja, katerih kupci so druga podjetja v okrožju. Opravijo eno fazo dela v 
razvoju izdelka in ne nastopajo samostojno na trgu. Tretji tip predstavljajo podjetja, ki 
statistično sodijo k drugim panogam (na primer proizvajalci gumbov v panogo kemije), 
predstavljajo pa pomembne sorodne in podporne dejavnosti za tekstilno industrijo. Podjetja 
tega tipa še nimajo skupnega centra, ki bi izvedel strateško povezovanje podjetij v okrožju in 
koordiniral njihov nastop na tujih trgih. Podjetja znotraj okrožja imajo večinoma manj kot 20 
zaposlenih, vendar obstajajo tudi primeri, ko je znotraj podjetja 50 ali več zaposlenih. 
 
2. V drugo skupino industrijskih okrožij štejemo tista okrožja, ki so imela že od vsega začetka 
zagotovljeno vladno podporo. Nastala so v začetku 80-ih let. Lokalne oblasti ustanavljajo 
javne centre, ki mrežam zagotavljajo storitve, povezane predvsem s prenosom tehnologije in 
osvajanjem tujih trgov. Neposredna finančna pomoč podjetjem je tako v drugem planu. Izmed 
vseh okrožij, ki so nastala po tem vzorcu, še posebej izstopa regija Emilia-Romagna, kjer je 
regionalna vlada uspešno sodelovala s podjetniki, delavci in sindikati pri ustanavljanju zelo 
uspešnega industrijskega okrožja. Regionalna politika je z denarnimi sredstvi pomagala pri 
ustanovitvi številnih raziskovalno-razvojnih centrov, ki s svojimi storitvami koristijo 
podjetjem znotraj dežele Emilia-Romagna. Ti centri spremljajo razvoj svetovnih smernic in 
trendov na različnih področjih, kar posledično omogoča MSP, da sledijo razvoju. Brez teh 
centrov MSP ne bi bila sposobna priti do podatkov in raziskav, ki jih zagotavljajo omenjeni 
centri. Za regijo Emilia-Romagna so značilne horizontalne mreže, ki vzpostavljajo odnose 
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kooperacije in konkurenčnosti. Isto podjetje je namreč lahko hkrati dobavitelj večjega 
podjetja in ob tem sodeluje z mnogimi manjšimi podjetji pri razvoju novih produktov. 
 
Splošna razširjenost podjetniškega duha in podjetniških sposobnosti med ljudmi sta glavna 
dejavnika pri ustanavljanju in zelo uspešnem delovanju industrijskih okrožij. Podjetniški duh 
naj bi izviral iz (1) tradicionalne kmečke družbe, ki je bila organizirana na zakupnem odnosu 
in iz (2) politične vloge Komunistične partije Italije (KPI) oziroma katoliške cerkve v 
konkretni lokalni skupnosti (Ješovnik, 1998, str. 62). Zakupni sistem, ki je bil v Italiji v 
veljavi več stoletij, je kmetom omogočal, da se poleg svoje osnovne dejavnosti ukvarjajo še z 
dodatnimi dejavnostmi – predvsem z različnimi oblikami obrtništva (izdelovanje slamnikov, 
tkanje, obdelovanje lanu). Kmetje so tako v interesu prodaje izdelkov sodelovali s trgovci in 
bankirji ter se na ta način učili podjetništva in začeli razmišljati v podjetniškem duhu. Ta 
sistem zakupnih odnosov je po drugi svetovni vojni zaradi procesov industrializacije propadel 
in kmetje so ostali brez zaposlitve in dohodkov. Toda ker za vse ni bilo dela v velikih 
podjetjih Piemonta in Lombardije, se je ponudila možnost ustanavljanja MSP. Obrtniška in 
rokodelska znanja nekdanjih kmetov so v začetnih fazah razvoja MSP zadoščala, saj so 
industrijska okrožja proizvajala tehnološko nezahtevne proizvode. Tukaj je pomembno vlogo 
odigrala KPI, ki se je zavzemala za gospodarski razvoj na podlagi medrazrednega sodelovanja 
in ne tekmovanja. Skupinsko sodelovanje na osnovi razširjene družine in lokalne vzajemnosti, 
prepleteno z dolgoletno obrtniško in trgovsko tradicijo, tako postane vir podjetništva. Treba je 
poudariti, da se vsi avtorji s to razlago ne strinjajo. Raziskave naj bi namreč dokazovale, da 
ima večina podjetnikov urbane korenine in dolgoletno družinsko tradicijo v vodenju manjše 
proizvodne ali trgovinske dejavnosti, medtem ko naj bi kmečka delovna sila v glavnem 
obvladovala dejavnosti z najnižjo dodano vrednostjo. Vsekakor velja, da imata obe omenjeni 
skupini ljudi svoje naloge in zadolžitve znotraj sistema industrijskih okrožij. Vsak član te 
relativno zaprte lokalne skupnosti si mora najti določeno delo, naloga podjetnikov pa je, da 
ostanejo v stiku z lokalno mrežo družinskih proizvajalcev in da skrbijo, da se izdelki uspešno 
prodajajo na tuje trge. 
 
Fleksibilnost je naslednja zelo pomembna značilnost industrijskih okrožij Tretje Italije. 
Fleksibilnost zagotavljata dve usmeritvi (Jaklič, 2000, str. 171):  
• primerna ekonomska politika, ki omogoča organizacijske pogoje pri zaposlovanju delovne 

sile ter primerno davčno, socialno in gospodarsko politiko za uspešno delovanje MSP, 
• pripravljenost ljudi na samozaposlovanje. To zagotavlja lokalna skupnost s spletom 

posebnih družbenih institucij in pravil.       
 
Italijanska industrijska okrožja so zelo homogen družbeni sistem, ki temelji na skupnih 
vrednotah. Najpomembnejše družbene institucije znotraj okrožij so družina, podjetje, trg, 
cerkev, šola in ob njih še politične stranke, javna uprava, interesne organizacije in sindikati na 
lokalni ravni (Becattini, 1990). Te institucije poskrbijo za trajnost vrednot in za njihovo 
uporabo v vsakdanjem življenju. Pravila in vrednote družbeno sprejemljivega obnašanja 
obvladujejo vsakdanje življenje v lokalni skupnosti. Vsako kršenje lahko privede do 
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stigmatiziranosti posameznikov in družinskih skupnosti znotraj industrijskih okrožij in zato ni 
zaželeno. Lokalno okolje zagotavlja konstruktiven odnos med sodelovanjem in 
tekmovalnostjo (Piore, 1990). Pri tekmovalnosti gre za to, da si vsak podjetnik znotraj 
industrijskega okrožja skuša ustvariti čim boljši položaj oziroma skuša biti čim uspešnejši. 
Toda, uspeh ni edino merilo veljave znotraj lokalne skupnosti. Sodelovanje je tisti moment, ki 
omogoči novim članom lokalne skupnosti, da jim je vsaj v začetku lažje uspeti. Prek 
sodelovanja je novim podjetnikom nudena pomoč pri njihovih začetnih korakih in vključitvi v 
pravila in delovanje industrijskih okrožij. Zelo pomemben element sodelovanja oziroma 
pomoči novim podjetnikom znotraj industrijskega okrožja so tudi lokalne cene, ki omogočajo 
potrebno mero stabilnosti in predvidljivosti, ki sta nujni predvsem v začetnih korakih novih 
podjetnikov. 
 
Vse spremembe, ki se dogajajo znotraj industrijskih okrožij, so postopne in natančno 
predvidene. Vsi udeleženci se zavedajo, da so  nujne, če hoče določeno industrijsko okrožje 
slediti spremembam in razvoju na svetovnih trgih. Vse se torej dela s konsenzom oziroma 
informiranostjo vseh udeležencev, saj obstaja široko razvito zavedanje, da je zgolj s 
tehnološkim napredkom in spremljanjem razvoja moč slediti modernim usmeritvam in 
preživeti na trgu. V industrijskih okrožjih gre za zmes dinamičnih in razvijajočih se MSP in 
na drugi strani za prilagodljivo in razumevajoče lokalno prebivalstvo. MSP in lokalna 
skupnost so vzpostavili pravila delovanja in partnerski odnos, ki vsem udeležencem prinaša 
dobre rezultate. V primeru kršitve družbenih norm znotraj industrijskih okrožij pa sledijo 
negativne posledice za kršitelje.        
 
2. 7. 2. Zahodni Jutland, Danska 
 
Danski družbeno-poslovni sistem je fragmentiran, sestavljajo pa ga tri ključne družbene 
skupine, in sicer (1) bančna, industrijska in veleposestniška elita, (2) svobodni kmetje in (3) 
cehovski mojstri in vajenci, ki se skozi industrializacijski proces prelevijo v obrtnike 
(Ješovnik, 1998, str. 67). Po izgubi province Schleswing-Holstein leta 1864 pride do rivalstva 
med omenjenimi skupinami, torej med elito v Kopenhagnu na eni strani ter med svobodnimi 
kmeti in cehovskimi združenji na drugi strani. Ker na Danskem ne obstajajo družbene 
institucije s tako velikim pomenom in vplivom kot npr. v Tretji Italiji (razen izobraževalnega 
sistema, sindikatov in poklicnega statusa oziroma reputacije), je vpliv elit iz Kopenhagna 
relativno majhen. O najpomembnejših stvareh se odloča na lokalni ravni (Kristensen, 1996, 
str. 136-142). Občine, okrožja in druge lokalne institucije so po ustavni ureditvi neodvisne in 
odgovorne za davčni sistem in javno potrošnjo. Za uvedbo sprememb je nujno doseči soglasje 
vseh omenjenih akterjev, ki delujejo na določenem področju. Ob tem tudi mnoge javne 
institucije delujejo po principu privatnega lastništva. Nastale so namreč še pred pojavom 
moderne danske države za zadovoljevanje potreb ustanoviteljev. Institucije, kot so šolstvo, 
zdravstvo, socialno varstvo, tako dobivajo sredstva za delovanje od države, delujejo pa po 
principu privatnega lastništva. Nekdanji ustanovitelji (različne interesne skupine) se med 
seboj razlikujejo in danska država nima pravega vpliva na odločanje na lokalni ravni.  
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Najprej dosežejo relativno neodvisnost od elit in vzpostavijo lasten sistem razvoja kmetje iz 
Jutlanda, ki so se začeli povezovati v kmečke kooperative na lokalni ravni in združevati 
finančna sredstva v lokalnih hranilnicah (Kristensen, 1992). Te hranilnice so zatem 
omogočale izgradnjo mlekarn, klavnic in podobnih objektov in omogočile kmetom prehod iz 
poljedelstva v živinorejo in prehrambeno industrijo. Tako so se izognili odvisnosti od elit in 
se vse bolj približevali industrijskemu področju. Za vzpon nekdanjega cehovskega stana je 
pomembno vlogo odigrala vzpostavitev železniške infrastrukture, saj so bila z železniškimi 
povezavami majhna mesta na podeželju mnogo bolj dostopna in med seboj povezana (Jaklič, 
2000, str. 173). Cehom najprej ne uspe želena vzpostavitev kooperativ po vzoru kmetov iz 
Jutlanda, jim pa uspe vzpostaviti dualni sistem izobraževanja, ki igra eno ključnih vlog pri 
nadaljnjem povečevanju družbene veljave in vloge obrtništva. Obrtniki, ki pridobijo znanja in 
spretnosti s pomočjo izobraževanja, sedaj začnejo sodelovati z vaškimi kooperativami. 
Kmečka okrožja so nastajala okoli mest, ki so bila povezana z železnico, in na ta način so jim 
obrtniki znotraj mest lahko nudili paleto storitev (Kristensen, 1992, str. 121-122). Prav te 
storitve so omogočile kmetom industrijsko predelovanje njihovih pridelkov. Da so obrtniki 
lahko nudili kmetom različne storitve, so morali postati zelo fleksibilni. Kmečka okrožja se 
počasi, zaradi načina predelave pridelkov, spreminjajo v industrijska. Problem obrtnikov je bil 
predvsem dejstvo, da je bilo njihovo sodelovanje s kmečkim okoljem vezano na letne čase 
oziroma na cikle proizvodnje. Pozimi tako za obrtnike ni bilo dela, zato so začeli z 
dodelavnimi posli in se tako počasi približevali industriji. 
 
Bistvo obrtniške logike na Danskem je v tem, da se poudarja osebne odnose in ne družinske, 
kot velja v primeru Tretje Italije (Kristensen, 1996, str. 119-124). Glavni poudarek je na 
ugledu mojstra podjetnika. Družbeni odnosi so zato drugačni kot v Tretji Italiji in tako 
govorimo o podjetniških in ne industrijskih okrožjih. Na Danskem obstajata dva tipa MSP, ki 
obvladujeta fleksibilno proizvodnjo. Prvi tip so podjetja, ki imajo znanje in veščine. 
Zaposlene znotraj teh podjetij delimo na mojstre, delavce in vajence ter na administracijo. 
Drugi tip so podjetja, ki se ukvarjajo s koordinacijo aktivnosti različnih MSP in ne z lastno 
proizvodnjo. Podjetjem z znanjem in veščinami nudijo predvsem distribucijske kanale. MSP z 
znanjem in veščinami ne želijo izgubiti svoje samostojnosti z vezavo na zgolj enega 
koordinatorja in prav tako ne svoje fleksibilnosti s proizvodnjo zgolj stalno enakih 
proizvodov, zato praviloma proizvajajo za več različnih koordinatorjev. Slednji tako skušajo 
najti več podjetij z znanjem in veščinami, ki bi proizvajali za njih, in pride do oblikovanja 
mreže podjetij oziroma podjetniških okrožij. Ta okrožja torej temeljijo predvsem na ugledu 
mojstra, ki mora skozi proces učenja za razliko od Tretje Italije, kjer se posel prenaša iz roda 
v rod na družinski osnovi. Da je lahko prišlo do uspešne vzpostavitve podjetniških okrožij, 
igra veliko vlogo tudi neobstoj koncentracije trgovine, ki bi lahko opravila delo MSP 
koordinatorjev in neobstoj velikih industrijskih sistemov z razvito mrežo dobaviteljev.  
 
Podjetniški duh ni enako razširjen po vsej Danski, ampak je determiniran s preteklimi 
družbenimi odnosi v posameznem delu države. Jutland je močno nagnjen k podjetništvu 
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predvsem zato, ker so tu živeli majhni, a svobodni posestniki (Jaklič, 2000, str. 174). Njihovi 
nasledniki se pogosto preselijo v bližino majhnih mest in tako ostanejo povezani s kmečko 
kooperativo, ob tem pa podedujejo tudi določena finančna sredstva, ki služijo kot vir, 
potreben za zagon malega podjetništva. Mladim podjetnikom okolica pomaga, da se postavijo 
na noge in pričnejo z uspešnim delom v svojih podjetjih.  Na vzhodu Danske so dolgo veljali 
fevdalni odnosi in zato je položaj drugačen. Nasledniki, ki so zapustili kmetije, niso bili 
deležni dediščine in so praviloma prišli v Kopenhagen kot kmečka delovna sila, med njimi pa 
ni moč najti pravega podjetniškega duha. Tudi kdor se za podjetništvo odloči, praviloma ni 
deležen širše družbene podpore, ampak je celo sprejet z neodobravanjem.  
 
Za danski družbeno-poslovni sistem so značilni družbeno-ekonomski dejavniki na lokalni 
ravni: (1) izobraževalni sistem, (2) vloga sindikatov in (3) vloga poklicnega statusa ali 
reputacije (Jaklič, 1999, str. 162-163). 
(1) Izobraževalni sistem je izrazito poklicno usmerjen, njegova posebnost je, da obstaja veliko 
visoko kakovostnih večernih seminarjev za delavce. Ti seminarji omogočijo dvig tehnoloških 
znanj in pospešujejo tekmovalnost med zaposlenimi. Seminarje je moč primerjati z 
raziskovalno-razvojnimi centri v Tretji Italiji, ki omogočajo MSP, da gredo v korak s časom 
in spremljajo vse najpomembnejše svetovne trende in odkritja na področjih njihovega 
delovanja. 
(2) Sindikati se ukvarjajo predvsem z zagotavljanjem dodatnega izobraževanja za delavce. Še 
posebej veliko moč imajo tisti zastopniki delavcev, ki so zaradi akumuliranega znanja 
ključnega pomena za uspešen obstanek in razvoj podjetij. Sindikati se sicer borijo tudi za 
višino plač, vendar ne s pogajanji na državnem nivoju, ampak za fleksibilne plače, v 
odvisnosti od poslovnega cikla. Za industrijo velja, da so najpomembnejši sindikati, ki 
izhajajo iz obrtniške tradicije in predstavljajo poklicno izobražene delavce. 
(3) Po poklicnem statusu oziroma reputaciji so na Danskem v prednosti delavci z obrtniško-
poklicno izobrazbo. Visoko izobraženi kadri pridobivajo na pomenu, a je njihova moč vseeno 
precej omejena. 
 
2. 8. Slovenski družbeno-poslovni sistem   
 
Podobno kot prej opisana družbeno-poslovna sistema v Tretji Italiji in v Jutlandu je tudi 
slovenski sistem posledica zgodovinskih tokov in predvsem dogodkov v zadnjih 150 letih. 
Značilnost slovenske družbene strukture (pomembna za razumevanje slovenskega 
gospodarskega razvoja) je, da so slovenske kmetije majhne – več kot polovica je manjših od 
dveh hektarjev površine (Cunder et al, 1997, str. 151-153). Če je bila še leta 1931 povprečna 
slovenska kmetija po površini povsem blizu povprečni srednjeevropski kmetiji, je danes glede 
na površino kmetijske zemlje petkrat manjša kot v EU. Velikostna struktura slovenskih kmetij 
je tako neprimerljiva z velikostno strukturo kmetij v EU. Več kot polovica kmetij je manjših 
od 2 ha in skoraj 70 odstotkov je manjših od 5 ha. Kmetije z do 10 ha kmetijske zemlje 
zavzemajo v Sloveniji kar dve tretjini kmetijskega prostora, medtem ko v EU take kmetije 
obdelujejo le 15 odstotkov zemljišč, večino zemljišč pa kmetije z nad 50 oziroma 100 ha 
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kmetijske zemlje. Razlogi za majhnost slovenskih kmetij izhajajo iz obdobja po letu 1848, ko 
so bili slovenski kmetje osvobojeni tlačanstva (Jaklič, 2000, str. 149-151). Kmetje so morali 
za svoje posesti plačati visoko odškodnino bivšim lastnikom zemlje, da pa so si nakup sploh 
lahko privoščili, so se morali zadolžiti pri bankah, hranilnicah in uspešnih veleposestnikih. Ob 
tem so morali plačevati visoke davke Avstro-Ogrski. Tudi sistem dedovanja ni prispeval k 
povečevanju velikosti kmečkih posestev oziroma k večji blaginji, saj je moral naslednik na 
kmetiji izplačati ustrezne deleže drugim upravičencem (bratom, sestram) ali pa se je kmetija 
delila na še manjše dele. Kmetje tako zaradi vsega naštetega niso mogli akumulirati kapitala 
in so iskali ustrezne nadomestne priložnosti za dodatne vire zaslužka. Našli so jih v obliki 
dela za majhen denar v rudnikih, na žagah, v gozdovih ipd. Na ta način so ob preživetvenem 
načinu kmetovanja pridobili nekaj dodatnih sredstev za lažje preživetje in ostajali v 
podrejenem položaju do tujih lastnikov kapitala. Potrebno je poudariti, da so bili kmetje za 
svoje delo zelo slabo plačani in je tako preživetveni način kmetovanja koristil predvsem tujim 
lastnikom rudnikov in ostalih obratov. Posledično se je oblikovala specifična organiziranost 
lokalnih skupnosti, ki se večinoma nahajajo v zaprtih dolinah in te doline postanejo homogene 
celote s posebnimi družbenimi odnosi. Tujci nudijo delo lokalnemu prebivalstvu za večinoma 
skromno plačilo. Začetki industrializacije v Sloveniji so vezani izključno na tujce (Novakova, 
1991). Slovensko prebivalstvo se organizira po sistemu medsebojne lokalne vzajemnosti in 
enakopravnosti ter odporu do tlačanskih spon. Tak sistem lokalne vzajemnosti je deloval 
mimo tujih lastnikov kapitala, zato se tujci praviloma naseljujejo v večjih mestih in ne na 
podeželju. 
 
Po letu 1900, ko so zrasle cene kmetijskih izdelkov in padle cene kmetijskih strojev, pride do 
sprememb (Hočevar in Jaklič, 1999, str. 44-45). Takrat se kmetje, poleg kmetijstva, pričnejo 
ukvarjati s sivo ekonomijo in so manj zainteresirani za dodaten zaslužek v obliki dela v 
industrijskih obratih, ki prinaša kmetom zelo nizke dohodke. Tuji lastniki so po tem obdobju 
manj stimulirani za ustanavljanje in rast industrijskih podjetij, saj je bilo težko pridobiti slabo 
plačano kmečko delovno silo, medtem ko je bilo zaposlovanje klasičnega delavskega razreda 
dražje.  
 
Nova sprememba se je zgodila po koncu prve svetovne vojne in propadu Avstro-Ogrske ter 
ustanovitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (Hočevar in Jaklič, prav tam). Tujci na 
našem področju so se na spremenjene razmere privadili (asimilacija na slovensko okolje), 
cene kmetijskih izdelkov so padle in posledično so bili kmetje spet bolj zainteresirani za delo 
v industriji. Poleg tega v mestih ni bilo na voljo dovolj delovne sile in lastniki kapitala so 
pričeli odpirati podjetja v odmaknjenih dolinskih skupnostih. Ob tem so podjetja pridobila 
nov domač (jugoslovanski) trg, na katerem so imela dober izhodiščni položaj. Enotno 
jugoslovansko tržišče je bilo v prvih letih skupne države relativno prazno in slovenska 
industrija ga je lahko zapolnila s svojimi proizvodi ter s tem pospešila akumulacijo 
proizvodnih resursov. Prihajalo je do koncentracije domačega kapitala in povečanega 
investiranja v industrijo (Novakova, 1991, str. 118). Najhitreje so se razvijale tekstilna, 
prehrambena in železarska industrija (Šorn, 1979). Vendar pa je jedro lokalnih skupnosti na 
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podeželju še vedno ostala majhna kmetija in življenje na njej (Ješovnik, 1998, str. 79-80). 
Kmetija je omogočila zgolj golo preživetje za družino, zato so kmečki delavci v tovarnah v 
dolinskih skupnostih iskali le dodaten zaslužek in štipendijo za svojega otroka. Še vedno je 
veljal princip lokalne vzajemnosti in odpor do tujih neposrednih investicij ter tujih velikih 
podjetij.  
 
Po letu 1945 in koncu druge svetovne vojne se je položaj spremenil. Tujim lastnikom je bilo 
premoženje večinoma odvzeto in mnogi nekdanji tuji industrijalci so bili pregnani iz 
Slovenije. Partizani podjetniki so kmečkemu prebivalstvu v novonastalih tovarnah nudili 
dodaten zaslužek za lažje preživetje ob osnovnem dohodku iz kmetij. Šlo je za obojestransko 
koristno sodelovanje (Hočevar in Jaklič, 1999). Partizani podjetniki so zagotavljali delo 
kmečkemu prebivalstvu in ob tem dobili marljive delavce, ki so svoje obveznosti pošteno 
opravili. Vodilni v podjetjih so morali skrbeti za (1) finančne in druge vire, (2) ustvarjanje 
novih delovnih mest in plač, (3) gradnjo stanovanj oziroma hiš (s pomočjo poceni kreditov 
zaposlenim v podjetju) ter (4) štipendiranje hčera in sinov ljudi iz lokalnega okolja. Če so vse 
te obveznosti uspešno izpolnjevali, so si zagotovili dolgotrajno vodenje podjetij v posameznih 
lokalnih skupnostih. V primeru neizpolnjevanja vsega naštetega so imeli delavci v podjetju na 
voljo formalne mehanizme jugoslovanskega samoupravnega sistema za zamenjavo vodilnih v 
podjetju. Za uspešno izpolnjevanje navedenih obveznosti do lokalnih skupnosti so vodilni v 
podjetju morali biti uspešni na različnih nivojih. Ob uspešnem sodelovanju podjetnikov in 
zaposlenih ter dobrih rezultatih v podjetju je državna politika imela omejen vpliv na 
poslovanje konkretnega podjetja oziroma so vodilni podjetniki imeli visoko avtonomijo pri 
svojih poslovnih odločitvah (Whitley et al, 1997, str. 3). Hkrati so se povezovali s partizani 
podjetniki iz drugih lokalnih okolij ter skupaj snovali strategijo za uspeh. Šlo je za odnose 
hkratne konkurence in sodelovanja, pri čemer je sodelovanje potekalo predvsem na 
medosebni ravni. Na njihovo moč in uspešnost je v mnogočem vplival položaj v mreži starih 
partizanov (Jaklič, 2000, str. 151-155). Bolje kot so poznali pravila igre, uspešnejši so lahko 
bili pri sklepanju poslov. Managerji so potrebovali drug drugega zaradi nestabilnosti v 
političnem sistemu (pogosto so se menjali predpisi in pravila igre) ter za pomoč v izjemnih 
okoliščinah. Proučevali so trende v svetovni proizvodnji in bili odlični posnemovalci tujih 
proizvodov in proizvodnih procesov. Od zaposlenih se je pričakovala delavnost in disciplina, 
manj pa inovativnost in reševanje morebitnih problemov. 
 
Partizani podjetniki so bili, kot že omenjeno, hkrati tekmeci in sodelavci. Tekmovali so zaradi 
doseganja družbeno sprejemljivih norm, sodelovali pa so predvsem na medosebni ravni 
(Jaklič, 2000, str. 155-156). Njihova moč je bila v primeru izpolnjevanja pričakovanj lokalne 
skupnosti zelo velika in praktično nemogoče jih je bilo zamenjati. Večina prebivalcev se je po 
vojni zaradi rasti tovarn in povečanega povpraševanja po delovni sili lahko vrnila v lokalno 
okolje, kjer so si zgradili hiše in se naselili. Vsakdo si je lahko našel svoje mesto pod soncem 
– ali se je vrnil v lokalno skupnost ali pa je ostal v Ljubljani oziroma Mariboru (po končanem 
šolanju). Tradicionalne lokalne skupnosti so se kljub industrializaciji ohranile, saj so se v 
nova industrijska podjetja prenašali odnosi in povezave iz lokalnega okolja. 
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Uspeh jugoslovanskega sistema mnogi povezujejo z relativno svobodo podjetij pri izvozu na 
tuje trge (Hočevar in Jaklič, 1999, str. 54-55). Morebitne izgube so podjetja nadomestila z 
višjimi cenami na domačem trgu ali pa s prodajo deviz oziroma izdelkov iz uvoza. Dobiček je 
bil v vsakem primeru zagotovljen. Nedvomno je obstajala družbeno tolerantna raven cen pri 
izvozu. Toda managerji so spoznali, da lahko presežke nad to ceno usmerijo na privatne 
račune v tujini oziroma presežke v obliki zahodnih proizvodov prinesejo domov. Posledice so 
bile naslednje: 
 
1. Managerji so postali pomembni dobavitelji deviz na slovenskem sivem trgu. To je 
pozitivno vplivalo na razvoj sive ekonomije in na zadovoljevanje rastočih želja ljudi po 
zahodnih izdelkih. 
2. Zaradi vse višje inflacije so ljudje denar skušali čim prej porabiti za gradnjo hiš in nakup 
materialnih dobrin. Ob tem so bila prebivalstvu na voljo poceni posojila. 
3. Takšno stanje se je toleriralo, saj je bil sistem decentraliziran in je v njem prek zvez in 
poznanstev sodelovalo veliko ljudi. Pomembno je bilo poznati prave ljudi, saj si bil le tako 
lahko del tega sistema, ki je postajal vse bolj zaprt. Samo prek osebnih poznanstev si lahko bil 
udeležen v tej igri izčrpavanja podjetij, kar je pospeševalo vrnitev ljudi v lokalno okolje. Če v 
njem ni bilo uspešnih podjetij, je bila rešitev zgolj preselitev v Ljubljano, Maribor oziroma v 
tujino. 
 
Slovenski družbeno-poslovni sistem je postajal vse bolj zaprt krog ljudi in mogoč napredek 
posameznika je bil v mnogočem odvisen od poznavanja pravih ljudi na pravih mestih. Brez 
zvez in poznanstev je bilo zelo težko napredovati ali uspeti in že majhen dogodek lahko sproži 
pravi vihar znotraj takega zaprtega sistema. Smrt predsednika Josipa Broza - Tita je krizo ne 
samo pospešila, ampak je na različnih področjih prinesla silovite spremembe in razpad države 
že po dobrih 10 letih.   
 
2. 9. Povzetek 
 
O regiji in regionalni politiki pišejo številni avtorji, ki na problematiko zaostajanja določenih 
regionalnih območij za drugimi gledajo z različnih pozicij. Neoklasiki zagovarjajo tezo, da je 
eksplicitna regionalna politika in s tem vmešavanje države nepotrebna. Naloga oblasti na 
različnih nivojih je, da zagotovi delovanje tržnega gospodarstva in prek tega se bodo razlike 
med posameznimi območji zniževale, dolgoročno bodo lokalna območja približno enako 
razvita. Na nasprotnem bregu so predstavniki alternativnih teorij z razlago, da delovanje 
tržnih sil ne omogoča zmanjševanja razlik med regijami, ampak ravno obratno. Zaradi 
delovanja tržnih sil se razlike med regijami povečujejo. Na potezi je država, ki mora z aktivno 
regionalno politiko doseči zmanjševanje regionalnih razlik. Ob neoklasičnih in alternativnih 
teorijah se je v 80-ih letih razvila nova teorija in iz nje izpeljan koncept nove regionalne 
politike, ki temelji na endogenem razvoju regije, dopolnjenem z ukrepi za pritegovanje novih 
podjetij, investicij v regijo. 
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Formalno se je evropska regionalna politika začela leta 1975 z ustanovitvijo evropskega 
regionalnega razvojnega sklada. Po več reformah in dopolnitvah je danes strukturna in 
kohezijska politika EU, ob kmetijstvu, edina skupna evropska politika, ki ji je namenjena več 
kot tretjina sredstev evropskega proračuna. Njen namen ostaja enak: zmanjševanje razlik v 
razvitosti med posameznimi regijami članic EU. Ta cilj je bil do določene mere v preteklosti 
že dosežen (razlike so se precej zmanjšale), kljub vsemu pa je del evropskih najbolj razvitih 
regij še vedno mnogo bogatejši in razvitejši od tistih manj razvitih. Tudi slovenska regionalna 
politika (ki se je formalno začela s sprejetjem Zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji) zasleduje enake cilje kot evropska: zmanjševanje razlik v 
razvitosti med posameznimi deli slovenskega ozemlja. Ob vključevanju Slovenije v Evropsko 
unijo se bodo možnosti naše države za uporabo evropskih virov sredstev za pomoč slabše 
razvitim regijam še povečale, čeprav smo že več let deležni pomoči iz evropskih virov – 
najprej iz sklada Phare in zatem še iz skladov Ispa in Sapard. Za pridobitev denarja je 
potrebno izpolniti zahtevne kriterije in pripraviti obsežno ter pregledno dokumentacijo, kar je 
lahko ovira še večjemu pridobivanju sredstev in čemur bo potrebno nameniti veliko 
pozornosti. 
 
Zgodovinske razsežnosti in razvoj lahko pomembno vplivajo na aktualno dogajanje in 
razvitost ter organiziranost posameznega območja. Slovenska izkušnja je neprimerljiva z, 
denimo, izkušnjo regij Tretje Italije ali Jutlanda na Danskem, kjer so bila v uspešno 
gospodarsko prestrukturiranje vključena mesta, regionalne skupnosti, univerze, različne 
panoge, skratka celotna družba (Ješovnik, 1998, str. 1). Slovenski družbeno-politični sistem je 
namreč temeljil na preživetvenem načinu kmetovanja in dodatnem viru zaslužka s pomočjo 
dela na žagi, v gozdu, v rudniku, v tovarni itd. Zaradi takega razvoja podjetništvo kot eden 
mogočih temeljev uspešnega razvoja posameznega območja nikoli ni v popolnosti zaživelo. 
Slovenski zaostanek je v primerjavi z nekaterimi drugimi razvitimi evropskimi državami velik 
in k zmanjševanju razlik bo nedvomno pripomoglo dejstvo, da se podjetništvo danes v 
Sloveniji lahko uspešno razvija.         
 
3. Regionalna razvojna koalicija – povezava in usklajeno 
delovanje regionalne (občinske) uprave, velikih podjetij ter malih 
in srednjih podjetij 
 
Do tega poglavja me je zanimal razvoj evropske in slovenske regionalne politike, proučil sem 
razvoj dveh razvitih evropskih regij ter slovenskega družbeno-poslovnega sistema. V 
nadaljevanju se bom osredotočil na medsebojne odnose med občinsko strukturo in velikimi 
podjetji v regiji. Gre za odnose soodvisnosti, v katerih sodelovanje lahko prinese pozitiven 
rezultat in napredek lokalnega območja, kar posledično prinese višji življenjski standard in 
bolj zadovoljno prebivalstvo. Ob velikih podjetjih skušajo v lokalni skupnosti uspeti številni 
podjetniki, ki pa za svoj začetek, uspešen obstanek in zatem razvoj potrebujejo poleg znanja 
in sposobnosti podjetništvu naklonjeno okolje. Ravno prek podjetništva je moč zagotoviti 
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hiter in uspešen ter vsestranski razvoj lokalne skupnosti, ki ni vezan zgolj na delovanje velikih 
podjetij. Podjetništvu in njegovemu razvoju je namenjen drugi del tega poglavja, v zadnjem 
bo govora o regionalni razvojni koaliciji. 
 
3. 1. Regionalna skupnost in velika podjetja 
 
Regionalne skupnosti so danes v mnogočem same odgovorne za svoj napredek in dohitevanje 
ter prehitevanje najbolj razvitih evropskih regij oziroma lokalnih okolij. Glas (2000, str. 105) 
omenja tri spoznanja, ki so postavila v ospredje odgovornost regionalne skupnosti za lasten 
razvoj: 
 
1. Podobno kot podjetja se tudi regionalne skupnosti soočajo v intenzivni znanstveni, 
tehnološki in ekonomski tekmi, v kateri so nekateri zmagovalci, ki pritegnejo resurse za 
pospešen razvoj in razcvet blaginje prebivalstva, drugi pa so poraženci. 
 
2. Dozorelo je spoznanje, da lahko nacionalna država ustvarja le (izenačene) splošne pogoje 
razvoja na svojem območju, posamezne regije pa morajo v tem okviru pokazati svojo moč, 
domiselnost, ustvarjalnost, organizacijske, vodstvene in trženjske sposobnosti. 
 
3. Vse to se dogaja zaradi sprememb v obnašanju podjetij, ki so pod pritiskom novih 
tehnologij in globalizacije poslovanja prisiljena v veliko prilagodljivost, mobilnost, hitro 
odzivanje. Posledica so reorganizacija in specializacija podjetij, velika mobilnost resursov 
podjetja ter večja verjetnost opuščanja določenih lokacij in preselitve podjetja na druge 
lokacije. 
 
Zaradi vseh naštetih razlogov je endogeni razvoj posamezne regije oziroma lokalne skupnosti 
tisti, ki lahko (ob hkratnem uspešnem privabljanju tujih investicij) pripelje do boljšega 
konkurenčnega položaja posamezne regionalne skupnosti. Slednja bi tako morala skrbeti 
predvsem za (Glas, 2000, str. 122): 
• preučevanje možnosti investiranja (prostorske, finančne, kadrovske, ekološke), 
• razvoj transportnih poti zaradi podpore »just-in-time« organizaciji produkcije, 
• planiranje tehnologije, 
• financiranje razvoja z lokalnimi finančnimi viri (za dokapitalizacijo projektov zunanjih 

investitorjev), 
• spodbujanje vizije, 
• izobraževanje in usposabljanje ljudi, 
• opredelitev meril za uspeh kot instrumenta preverjanja doseženih rezultatov, 
• ustvarjanje partnerstev (relacij) doma in v tujini,  
• pridobivanje mednarodne pomoči za partnerstvo in razvoj. 
 
Za uspešen razvoj posameznih regionalnih skupnosti in podjetij, ki v njih delujejo, je zelo 
pomembno sodelovanje med nosilci razvoja teh skupnosti in podjetji. Različni interesi in 
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interesne skupine znotraj skupnosti imajo lahko nasprotne poglede na nadaljnjo smer razvoja 
skupnosti. Te poglede in vizije je potrebno v čim večji meri uskladiti oziroma poiskati skupni 
imenovalec, če naj bo nadaljnji razvoj posamezne skupnosti tak, kot si ga želijo predstavniki 
različnih interesnih skupin - prebivalci območja sami. K najpomembnejšim potrebam 
(problemom, željam, zahtevam) lokalnih skupnosti spadajo (Jaklič, 1999, str. 269-270): 
 
1. Pospeševanje gospodarskega razvoja. Nenadzorovan in prehiter razvoj lahko povzroči 
probleme (prometna in prostorska prenatrpanost, onesnaženost okolja itd.), ki privedejo do 
nezadovoljstva lokalnega prebivalstva z razvojem lokalnega okolja. Zato je potrebno in 
predvsem zaželeno sodelovanje med lokalno skupnostjo in podjetji, ki naj bi javnosti 
predstavila svoje načrte in dejavnosti, s katerimi bodo vplivala na razvoj lokalnega okolja. Na 
tak način bo prebivalstvo lažje sprejemalo določene spremembe v svojem okolju. 
 
2. Izboljševanje kakovosti delovne sile. Sem spada pomoč pri urejanju šolstva ter sodelovanje 
pri prešolanju delavcev in zaposlovanju invalidov. Nujna je povezava z znanstveno-
izobraževalnimi institucijami, ki delujejo v lokalnem okolju in naj bi v čim večji meri 
zadovoljevale potrebe lokalnega gospodarstva. 
 
3. Izboljševanje kakovosti življenjskega okolja. Podjetje mora pri svojem poslovanju skrbeti 
za ekološko neoporečnost. Sem spada tudi pomoč pri odpravljanju ekoloških problemov v 
lokalnem okolju, ki niso neposredno povezani z delovanjem podjetja. 
 
4. Tehnična pomoč lokalnim vladam. Gre za pomoč pri izpeljavi določenih projektov znotraj 
lokalne skupnosti. Predvsem največja podjetja v lokalnem okolju imajo potrebne kadre in 
znanje, ki bi pri delovanju vodstvenih struktur lokalne skupnosti prišli prav s svojimi 
izkušnjami. Lahko bi jim bilo zaupano vodenje posameznih projektov, spet drugje bi lahko 
sodelovali kot svetovalci. Zelo smiselna bi bila uporaba projektnega managementa, kjer bi 
lokalna uprava k sodelovanju povabila strokovnjake za posamezna problemska področja. 
Pomembno je, da pride do uskladitve interesov in potreb lokalne skupnosti in lokalne uprave 
ter podjetij. 
 
5. Donacije in sponzorstva. Preko obeh vzvodov pomoči je moč prispevati k izboljšanju 
razmer znotraj lokalne skupnosti na različnih področjih (kultura, šport, znanost, zdravstvena 
oskrba itd.). Najprej je potrebno opredeliti cilje in kriterije za dodeljevanje finančnih spodbud. 
Nedvomno je potrebno zastaviti projekte, ki bodo deležni finančnih spodbud, na nekoliko 
daljši rok in spremljati izvajanje načrtov ter v skladu s tem razvijati nadaljnjo strategijo. 
 
Vse omenjeno pričakujejo (želijo, potrebujejo) lokalne skupnosti od največjih in najbolj 
prodornih podjetij. Podobne želje imajo tudi podjetja, ki si želijo kulturno in izobraževalno 
stimulativno okolje, urejene javne površine, primerne rekreacijske površine, dobro delovanje 
javnih služb (gasilci, komunala, električno omrežje). Ob tem si podjetja želijo sodelovanja pri 
odločanju o vprašanjih glede nadaljnjega razvoja lokalnih skupnosti, glede urbanističnih 
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načrtov, ki vplivajo na potencialno širitev proizvodnje itd. Cilji in želje poslovnežev ter 
vodilnih predstavnikov lokalnih skupnosti (politikov) so podobni, a mnogokrat tudi različni, 
saj delujejo z drugimi cilji in odgovornostmi do ciljnih javnosti. Jaklič (1999, str. 268) 
natančneje definira odnose med poslovneži ter politiki, ki so vidni tudi na regionalnem in 
lokalnem nivoju. Uspešni poslovneži so vpeti v dogajanje v lokalnem okolju in večkrat tudi 
opravljajo funkcije politične narave, s ciljem izboljšati položaj lokalne skupnosti ter ne zgolj 
vplivati na odločitve, ampak jih oblikovati in sprejemati. Kljub vsemu obstajajo med 
poslovnim svetom in politiko mnoge razlike, ki se jih je potrebno zavedati.    
 
1. Cilj poslovnežev je produkcija dobrin in storitev za doseganje dobička. Cilj politike je 
razdelitev moči med različne skupine v družbi. 
2. Poslovne odločitve naj bi bile racionalne in objektivne. Politične odločitve so večkrat 
ekonomsko neracionalne in emocionalne. 
3. Najpomembnejših interesnih skupin v poslovnem svetu je manj in so večinoma lahko 
razpoznavne (delničarji, zaposleni, kupci, dobavitelji). V politiki je interesnih skupin več, so 
bolj različne in jih je včasih težko razpoznati.  
 
Argumenti v prid političnemu udejstvovanju poslovnežev: 
1. Kot vse ostale interesne skupine imajo pravico izraziti svoje mnenje. 
2. Potreba po učinkoviti (politični) zaščiti svojih interesov. 
3. Protiutež političnim aktivnostim drugih interesnih skupin. 
4. Promoviranje lastnih interesov večkrat pomeni tudi promoviranje interesov drugih skupin 
(delavci, potrošniki, dobavitelji, lokalne skupnosti). 
 
Argumenti proti političnemu udejstvovanju poslovnežev: 
1. Ne spoznajo se na politiko in ne poznajo kompleksnosti političnega procesa. 
2. Zaradi velike (gospodarske) moči podjetij lahko udejstvovanje poslovnežev v politiki 
negativno vpliva na demokratičnost sistema. 
3. Prevelika spolitiziranost podjetja ga lahko izpostavi javni kritiki, kar lahko negativno 
vpliva na njegovo poslovanje. 
 
Med podjetjem in lokalno skupnostjo gre torej za odnose soodvisnosti. Uspešno podjetje naj 
bi sooblikovalo lokalno okolje s pomočjo naštetih mehanizmov vplivanja in pomoči. 
Posledično bo podjetje vplivalo na zadovoljstvo lokalnega prebivalstva, ki je večinoma 
zaposleno v podjetju (podjetjih) v isti lokalni skupnosti. Zato je sodelovanje podjetja in 
lokalne skupnosti zelo potrebno in zaželeno, saj bo z upoštevanjem potreb ene in druge strani 
lokalno okolje in njegovo prebivalstvo pridobilo. Posledica takega povezovanja in delovanja 
bo uspešen razvoj lokalnega okolja in večinsko zadovoljstvo prebivalcev s smerjo nadaljnjega 
razvoja. 
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3. 2. Podjetništvo in njegov pomen v današnjem času 
 
Za uspešno delovanje in razvijanje regionalne skupnosti je potreben usklajen nastop različnih 
dejavnikov. V prejšnjem podpoglavju je bilo govora o odnosu med regionalno oblastjo in 
velikimi podjetji, zdaj bo v ospredju obravnava podjetništva kot tretjega temelja uspešnega 
razvoja posamezne skupnosti. Mala in srednja podjetja za svoj lažji začetek, obstanek ter 
delovanje potrebujejo okolje, ki je podjetništvu naklonjeno. To okolje je v mnogočem odvisno 
od usmeritev regionalnega vodstva in aktivnosti velikih podjetij, ki lahko malim in srednjim 
pripomorejo in jih spodbujajo. Spet gre torej za odnose soodvisnosti, od katerih imajo korist 
vsi trije omenjeni stebri lokalnega razvoja. Teoretičnim konceptom podjetništva je dodan 
prikaz razvoja podjetništva v Sloveniji v zadnjem desetletju, ki bo v pomoč pri analizi 
podjetniškega delovanja znotraj Idrijsko-cerkljanske regije, kar sledi v nadaljevanju.    
 
3. 2. 1. Podjetništvo – osnovni pojmi 
 
Podjetništvo je proces ustvarjanja vrednosti, v katerem podjetnik na enem mestu zbere vsa 
sredstva, potrebna za uresničitev poslovne priložnosti (Vahčič, 1999, str. 16). Podjetništvo je 
proces, ki mu podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanja, prevzemajo pripadajoča 
finančna, psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega, vrednega in prejmejo 
pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti (Antončič et al, 
2002, str. 30). To sta samo dve od množice različnih definicij podjetništva. Dejstvo je, da je 
pomen podjetništva za razvoj posameznih regionalnih in lokalnih skupnosti zelo velik. V 
prejšnjem poglavju je bilo govora o dveh primerih zelo uspešnih evropskih regij, Tretji Italiji 
in Jutlandu na Danskem. V obeh regijah gre relativen uspeh v veliki meri pripisati 
podjetništvu in podjetniškim idejam naklonjenemu okolju. Še tako dobra ideja zelo težko uspe 
oziroma je uresničena, če podjetniku regionalna skupnost ne pomaga, ampak ga celo ovira na 
poti do uspešnega začetka in kasneje razvoja določene dejavnosti. Predvsem v obdobju pred 
uresničitvijo podjetniške zamisli je zelo pomembna pomoč in spodbuda regionalnega okolja. 
Samo okolje pa seveda še ne zagotavlja uspešno uresničenih idej in zamisli. V ospredju vsake 
odločitve za podjetniško delovanje je podjetnik. Vsak ima lahko svoje razloge, motive, cilje 
za ustanovitev podjetja in, povedano drugače, gre za odločitveni proces podjetnika. Ta je 
sestavljen iz dveh delov: spremembe dosedanjega življenjskega sloga in ustanovitve novega 
podjetja. 
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Slika 1: Odločanje za morebitne podjetnike 
 
 

Sprememba dosedanjega     Ustanovitev novega podjetja 
življenjskega sloga    Zaželenost    

 Delovno okolje    1. kultura 
Prekinitev     2. subkultura 
      3. družina 
      4. učitelji 
      5. vrstniki 
         Možnost 

1. vlada 
2. izkušnje 
3. trženje  
4. financiranje 
5. vzorniki  

 
Vir: Hisrich Robert D. v Antončič et al, 2002, str. 31  
 
Številne študije (Plutova in Plutova, 1995, str. 76-80, Gray, 1995, str. 34-43, Deakins, 1999, 
str. 18-22) se ukvarjajo z iskanjem in definiranjem skupnih značilnosti in potez podjetnikov. 
Med pomembnejše spadajo: 
 
a. Želja po uspehu, dosežku. Podjetniki so zadovoljni, če uspešno opravijo zastavljene naloge 
in prispevajo k čim večjemu uspehu podjetja. 
 
b. Usmeritev na ideje, priložnosti in cilje. Podjetniki z ustvarjalnim razmišljanjem o 
problemih pridejo do podjetniških idej, s sistematično obdelavo in tržnim preverjanjem pa 
pridejo do podjetniških priložnosti. Prav tako so usmerjeni na izpolnitev cilja, ki je bil 
zastavljen in usklajen s ciljem podjetja. 
 
c. Prevzemanje pobude in osebne odgovornosti. Radi so v položaju, ko so osebno odgovorni 
za uspeh ali neuspeh podjetja. 
 
č. Vztrajnost, ambicioznost in tekmovalnost. Podjetniki so vztrajni in dosledni v odnosu do 
posameznikov ali formalnih postopkov, ki stojijo na poti do rešitve problema. Tega želijo 
rešiti in zaključiti delo. Vodi jih močna želja po tekmovanju z lastnimi cilji in z drugimi. 
 
d. Realistična presoja, intuitivnost. Podjetniki so realisti pri ocenjevanju, na kakšen način je 
problem moč rešiti in kje bi lahko našli pomoč. Dobro presojajo partnerje in konkurente ter so 
zato zmožni prilagajati strategijo trenutnim razmeram in potrebam. 
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e. Iskanje in uporaba povratnih informacij. Podjetniki presojajo na podlagi povratnih 
informacij, saj želijo izvedeti, kako dobro so opravili delo in kakšni so rezultati. Učijo se iz 
napak in iščejo ljudi, od katerih se lahko česa naučijo. 
 
f. Internalnost. Verjamejo, da so sami »svoje sreče kovači« in da sreča, usoda, naključje in 
podobno ne vplivajo na končni rezultat njihovega dela. 
 
g. Preračunano tveganje in razporeditev tveganja na več ljudi. Pripravljeni so žrtvovati svoj 
čas, napore in sredstva, čeprav uspeh ni vnaprej zagotovljen. Preračunajo tveganje, zato pa 
morajo poznati stroko, potrošnike, konkurenco, ideje, ustrezne osebe na ustreznih mestih. 
Zatekajo se k dolgoročnejšemu načrtovanju in s tem zmanjševanju tveganja. 
 
h. Načrtovanje in vizija. Skušajo dolgoročno načrtovati in predvideti morebitne ovire na poti 
do uspeha. Skušajo si torej predstavljati, kako bo izgledala prihodnost – imajo vizijo. 
 
i. Inovativnost, kreativnost, prilagodljivost in originalnost. Vedno želijo nekaj novega in 
boljšega, česar še nihče ni naredil v taki obliki. Sposobni so hitrega odkrivanja poslovnih 
priložnosti ter hitrega preusmerjanja podjetja na področja, ki podjetju omogočajo razvoj in 
uspešno poslovanje. 
 
j. Sposobnost delovanja v skupini. Če hočejo uspeti, ni dovolj zgolj njihovo popolno 
angažiranje, pač pa tudi dobro delovanje vseh tistih, ki jih obdajajo, ter mnogih oseb izven 
podjetja. Podjetniki znajo ljudi motivirati, jih voditi ter prepričati v uspeh. 
 
Pšeničny (2000, str. 7) deli lastnosti podjetnika na takšne, ki se jih laže priučimo oziroma jih 
razvijemo, in druge, težje priučljive oziroma pridobljive. Med lažje priučljive spadajo: 
predanost in odločenost, obsedenost s priložnostjo, strpnost do tveganja in obvladovanje 
negotovosti, ustvarjalnost, samozaupanje in prilagodljivost, sposobnost vodenja in 
usmerjenost k cilju. Značilnosti, ki jih težje razvijamo, pa so: energičnost, čustvena in 
zdravstvena stabilnost, inovativnost, inteligenca, karizmatičnost ter temeljne poslovne 
vrednote. Isti avtor (Pšeničny et al, 2000: prav tam) navaja tudi lastnosti, ki delujejo proti 
podjetniškemu procesu: prepričanost o lastni neranljivosti, nezmotljivosti in vsevednosti, 
nesposobnost za sprejemanje tujih nasvetov in znanja, impulzivnost do stopnje koleričnosti, 
perfekcionizem, neodvisnost za vsako ceno ipd. Timmons (1989, str. 19-22) se enako ukvarja 
z lastnostmi podjetnika in z vprašanjem o tem, katere so najpomembnejše. Podjetnik bi za 
uspešen nastanek, rast in razvoj ter obstanek podjetja moral imeti tako sposobnost kreativnega 
in inovativnega razmišljanja in ukrepanja kot tudi znanja s področja managementa in 
podjetništva. Zelo pomembno je, da se pride do ugotovitve, katera znanja so pomembna za 
delovanje podjetja, in da se ta znanja in sposobnosti pridobijo (če jih podjetnik še nima). 
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Po vseh omenjenih lastnostih in osebnostnih potezah, ki naj bi bile značilne za podjetnika, je 
jasno, da ne obstaja mnogo podjetnikov z ravno pravo mero podjetniških lastnosti. In na drugi 
strani, z odsotnostjo nepodjetniških lastnosti. Gre za prikaz in naštevanje lastnosti in znanj, ki 
so lahko pomembna pri podjetniškem delovanju. Katere lastnosti in znanja so pomembnejša 
od drugih, pa je odvisno od dejavnosti, s katero se podjetnik ukvarja, od okolja, v katerem 
deluje, od razmer na trgu, od vloge, v kateri podjetnik nastopa, itd. Podjetnikove vloge je sicer 
moč razdeliti na (Plutova in Plutova, 1995, str. 49): 
• vlogo investitorja, ki vlaga svoje sposobnosti, znanje in kapital v podjetniški proces, 
• vlogo inovatorja, ki razvija nove zamisli, se prilagaja trgu, sproža, spodbuja, uresničuje in 

nadzira inovacijski proces, kombinira proizvodne dejavnike in s tem uresničuje inovacije, 
• vlogo lastnika, ki razpolaga s potrebnimi sredstvi za opravljanje neke podjetniške 

dejavnosti, 
• vlogo managerja, ki ustanavlja, organizira, vodi in nadzira podjetje, opredeljuje njegovo 

politiko in strategijo in ima za cilj doseči čim večji uspeh podjetja. 
 
Vsaka od naštetih vlog zahteva od podjetnika specifična znanja in veščine ter sposobnosti 
prilagajanja določenim zakonitostim delovanja. Na podlagi primerjalne teoretske analize in 
empiričnih izkušenj lahko ugotovimo pozitivno povezanost med razvojem malih podjetij, 
gospodarskim razvojem in učinkovitostjo gospodarstva (Kovač, 1994, str. 127-128). Majhna 
podjetja namreč: 
• Povečujejo konkurenco (realno in potencialno) in s tem tudi učinkovitost gospodarjenja, 

vplivajo na stabilnost cen in prisiljujejo velika podjetja k tržnim in proizvodnim 
spremembam. 

• Postajajo pomemben dejavnik novih zaposlitev in prestrukturiranja gospodarstva. 
• Omogočajo lažje zadovoljevanje podjetniških spodbud in povečujejo socialno-ekonomsko 

mobilnost prebivalstva. 
• Pomenijo pomembno sredstvo tehnološkega razvoja (posebej v sodobni tehnologiji). 
• Postavljajo mrežo podjetij okoli velikih podjetij in predstavljajo pomembno sredstvo 

globalnega spreminjanja gospodarstva.  
 
Po mnenju istega avtorja (Kovač, 1994, str. 124-127) je za nastanek in razvoj podjetništva 
pomemben obstoj ekonomskih, socioloških in političnih pogojev.  
 
Ekonomski pogoji za podjetništvo: 
• zasebna lastnina, 
• tržni mehanizem, kjer prevladuje konkurenca na vseh trgih, 
• vključevanje v mednarodne gospodarske tokove, 
• transparentno vrednotenje poslovne uspešnosti podjetij. 
 
Sociološki pogoji za podjetništvo: 
• pripravljenost družbe na dinamično spreminjanje in prilagajanje, 
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• družbene vrednote v državi, ki so naklonjene razvoju, 
• upoštevanje in razvijanje poslovne morale in pravil podjetniških odnosov in tekmovanja.   
 
Politični pogoji za podjetništvo: 
• demokracija, pluralizem, svoboda posameznika, 
• avtonomnost podjetij pri svojih odločitvah, 
• država upošteva in se ravna po pravilih, ki veljajo za podjetnike, 
• država predpisuje samo pravne norme, ki jih morajo podjetja izpolnjevati. 
 
Vpliv izobraženosti podjetnikov na rezultate poslovanja in na uspeh dejavnosti je tema, s 
katero se ukvarjajo mnogi teoretiki s področja podjetništva. Rosa, Scott in Klandt (1996, str. 
1) se sprašujejo, če k uspešnemu razvoju podjetništva bolj kot izobraževalni sistem ne 
pripomorejo tržne sile, fiskalna in zakonodajna politika vladajoče elite. Če so gospodarske 
razmere na določenem območju slabe (brezposelnost, revščina ...) in makroekonomska 
politika ne zagotovi izboljšanja razmer, je jasno, da je potrebno nekaj ukreniti. Ena od 
možnosti je gotovo spodbujanje podjetništva. Kako se tega lotiti, je odvisno od posameznega 
območja in razmer, ki vladajo na njem. Avtorji poročila OECD (1998, str. 98-109) navajajo 
več primerov in ukrepov, kako posamezne regionalne skupnosti spodbujajo podjetništvo. 
Nekateri ukrepi so med seboj prepleteni, spet drugi nastopajo povsem samostojno. Cilj vseh je 
spodbujati podjetništvo na določenem regionalnem območju ter posledično izboljšati 
gospodarski položaj in življenjski standard prebivalstva, ki tam živi. Med pomembnejše 
ukrepe in pobude spadajo:  
 
1. Asociacije oziroma združenja, ki nastopajo kot porok pri podelitvi bančnega posojila 
posameznemu podjetju. Glede na to, da mlada in predvsem novonastajajoča podjetja težje 
pridobivajo bančna posojila, so v mnogih regionalnih skupnostih ustanovili posebna združenja 
(podjetja v združenju delujejo v isti panogi kot prosilec za posojilo), ki nastopajo kot porok 
omenjenim podjetjem. Ta združenja sodelujejo tako z lokalno oblastjo kot z bankami in 
finančnimi institucijami ter pomagajo novonastajajočim podjetjem priti do posojil. Izgube so 
manjše kot pri običajnih bančnih posojilih. 
 
2. Skladi tveganega kapitala. Obstajajo mednarodni in finančno zelo močni skladi tveganega 
kapitala, toda še vedno velja, da v novonastajajoča podjetja najpogosteje vlagajo denar 
investitorji iz lokalnega okolja ali iz njegove bližine. Pri novonastajajočih podjetjih in 
investiranju vanje je dobrodošlo medsebojno poznavanje vodilnih ljudi ter potencialnih 
investitorjev, kar je mnogo lažje, če gre za investitorje iz lokalnega okolja. 
 
3. Neposredna tehnična pomoč pri uspešnem opravljanju različnih poslovnih funkcij znotraj 
podjetja. Večina malih podjetij nima dovolj lastnega znanja in strokovnjakov za opravljanje 
določenih nujno potrebnih poslovnih funkcij znotraj podjetja in tako so jim v veliko pomoč 
zunanje službe in servisi, ki za njih opravijo specifične naloge, kot so: specializirani finančni 
management, izdelava marketinške strategije in pristopa, natančno razčlenjen in določen 
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proces raziskav in razvoja itd. Vse našteto za podjetje opravijo v javnih servisih in tako 
omogočijo novonastajajočemu podjetju, da se posveti drugim specifičnim področjem, kjer že 
obstaja dovolj akumuliranega znanja in kapitala. Gre torej za to, da se podjetje specializira in 
posveti tisti dejavnosti, ki jo najbolje obvlada. Javni servisi, ki ponujajo različne storitve, pa 
so podjetju v veliko pomoč. Lahko so ukinjeni, če trg ponudi malim in novonastajajočim 
podjetjem ustrezne možnosti za ugoden najem vseh omenjenih storitev. 
 
4. Podjetniški inkubatorji. Zagotavljali naj bi ustrezne razmere in pogoje za delovanje znotraj 
specifične panoge ali podjetja, združevali vsa potrebna sredstva za opravljanje določene 
dejavnosti (oprema, zgradbe, storitve) ter nasploh nudili čim bolj optimalne pogoje za uspešen 
zagon novih podjetij. V večini zahodnih držav obstajata dva modela podjetniških 
inkubatorjev. Ameriški model je podjetniško voden inkubator, katerega osnovni namen je 
ustvarjati in razvijati nova podjetja. V teh inkubatorjih podjetja lahko najemajo prostore, 
tehnične storitve, svetovanja, marketing in celo mednarodne poslovne stike. V njih delujejo 
mikro in srednje velika podjetja in najemajo, v skladu s potrebami in plačilno sposobnostjo, 
od 50 do 7.000 m2 prostora. Evropski model inkubatorja se od ameriškega razlikuje po tem, 
da daje večji pomen svetovanju in razvoju profesionalnih veščin ter manj zagotavljanju 
prostora z nizkimi najemninami (Pohleven, 1996, str. 5). Po nekaj začetnih letih naj bi 
podjetja zapustila podjetniške inkubatorje ter tako ponudila možnost novim podjetjem, da se 
vključijo vanje. S pomočjo podjetniških inkubatorjev se zagotavljajo nova delovna mesta, ob 
tem pa služijo tudi kot motivacija za ustanavljanje novih podjetij. 
 
5. Promocija podjetniških mrež. Kot uspešen primer se omenja Tretja Italija oziroma še 
posebej regija Emilia-Romagna. Cilj podjetniških mrež je ustvarjanje in promocija 
inovativnosti, ustvarjanje strateških povezav in izmenjava informacij. 
 
6. Poenostavitve administrativnih postopkov. Na natančno določenih mestih (»one stop 
shop«) naj bi potencialni in obstoječi novi podjetniki dobili vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja za opravljanje svojih dejavnosti. Tako sta jim prihranjena čas in denar. Gre za 
procese debirokratizacije, ki prispevajo k lažjemu in hitrejšemu ustanavljanju novih podjetij. 
 
7. Usklajevanje ponudbe in povpraševanja po kadrih, ki jih potrebujejo lokalni podjetniki. 
Regionalne razvojne agencije morajo spremljati dogajanje na trgu dela in ugotavljati, katerih 
kadrov primanjkuje oziroma ponudba ne dosega povpraševanja po njih. Pripraviti morajo 
strategije, kako bi takih kadrov zagotovili več in bi tako omogočili lažje iskanje in 
identificiranje primernih kadrov za podjetnike. Ob tem so iskalcem zaposlitve hitreje 
zagotovljena nova delovna mesta. Potrebna je koordinacija  z lokalnim šolskim sistemom ter 
ustrezna promocija najbolj deficitarnih poklicev in znanj, da bi se za njih odločalo kar se da 
več mladih. 
 
8. Povezava podjetništva in načrtov za razvoj posameznih regionalnih skupnosti. Obstajajo 
posebni skladi, podprti z javnimi sredstvi, ki spodbujajo podjetništvo znotraj obubožanih 
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lokalnih skupnosti. Stimuliranje podjetništva in njegov napredek lahko privede do izboljšanih 
ekonomskih rezultatov znotraj regionalne skupnosti. 
 
3. 2. 2. Podjetništvo v Sloveniji 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je prišlo do hitrega in dinamičnega razvoja podjetništva. Zgodile 
so se vsaj tri velike spremembe (Smole, 1999, str. 85): 
• hitra deindustrializacija in povečanje deleža storitvenega sektorja, 
• sprememba velikostne strukture podjetij v korist malih podjetij, 
• internacionalizacija gospodarstva. 
 
To so trije veliki strukturni procesi, ki so vplivali na približevanje slovenskega gospodarstva 
evropskemu. Po ustanovitvi slovenske države se je ob majhnih podjetjih povečalo tudi število 
trgovskih družb in fizičnih oseb (samostojnih podjetnikov). Zgodovinsko gledano je večjo 
spodbudo podjetništvu v Sloveniji dal slovenski obrtni zakon iz leta 1979, ki je med zasebnike 
vključeval tudi subjekte s področja opravljanja ekonomskih in drugih intelektualnih storitev 
(Plutova in Plutova, 1995, str. 42-44). Novi podjetniki so začeli svojo dejavnost z odpiranjem 
popoldanske obrti. Leta 1988 sprejeti jugoslovanski Zakon o podjetjih je dal podjetništvu 
možnosti za povečan in hiter razvoj. Zakon je določal, da je podjetnik lahko vsak, ki je po 
veljavnih predpisih registriral podjetje in tako je bila odprta možnost vlaganja zasebnega 
kapitala. V letu 1993 je bil sprejet Zakon o gospodarskih družbah, ki je vpeljal enotno 
zakonsko ureditev za vse gospodarske subjekte in tako odpravil ločevanje na podjetniški in 
obrtniški sektor. Če je bilo v obdobju 1976-1989 število podjetij sorazmerno stabilno, je z 
letom 1990 pa vse do leta 1994 skokovito naraščalo (Mirtič, 1998, str. 14-15). Po letu 1994 je 
prišlo do stagnacije pri nastajanju novih podjetij. Razlogi so naslednji (Glas et al v Sisan, 
2000, str. 48): 
• Hiter začetni proces nastajanja podjetij je izčrpal začetni podjetniški potencial Slovencev, 

ki so se bili pripravljeni lotiti svojega posla in tvegati. 
• Država je v tem obdobju postopno povečevala zahtevane zneske ustanovitvenega kapitala 

oziroma zahteve po računovodskih evidencah, kar je mnoge odvrnilo od registracije 
družbe »za vsak primer« (raje so se odločili za status samostojnega podjetnika). 

• Tudi nekatere druge formalne zahteve za registracijo podjetij so postale dovolj zahtevne, 
da se je proces zavrl (notarske storitve). 

• Razmere na trgu so vse bolj konkurenčne in ni več preprosto najti prave tržne priložnosti. 
• Proces naraščanja brezposelnosti se je ustavil in ni več toliko oseb, ki bi bile potisnjene v 

samozaposlitev kot v način zagotavljanja obstoja. 
• Država je odpravila vrsto olajšav v začetnih letih poslovanja. 
• Vladna politika ni izrazito spodbujala nastajanja novih enot, ni spodbujala podjetniške 

kulture v taki meri kot v začetnem obdobju, v letih od 1990 do 1992.  
 
Kljub vsemu omenjenemu ter dejstvu, da je bilo slovensko podjetništvo manj podprto s tujo 
neposredno tehnično pomočjo ter tujim kapitalom, kot to velja za primere ostalih nekdanjih 
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socialističnih gospodarstev, se je v 90. letih močno povečalo število ponudnikov poslovnih 
storitev, prišlo je do različnih poskusov spodbujanja nastajanja podjetniške infrastrukture 
(podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, nove oblike finančnih instrumentov ...) itd. (Glas, 
1997, str. 8) 
 
Slovenski podjetniki so po raziskavi Glasa (1997, str. 7-8) ter Glasa in Drnovškove (2000, str. 
6-7) zelo heterogena skupina ljudi, saj so se med podjetnike vključili: 
• Nekdanji zaposleni v srednje velikih in velikih državnih podjetjih, ki so ustanovili lastna 

podjetja, da bi izkoristili poslovne priložnosti, česar niso mogli storiti v nekdanjih službah. 
• Nekdanji vrhnji in srednji poslovneži, ki so ustanovili lastno podjetje z namenom 

ustvarjanja dobička in dobrih rezultatov, ob tem pa so se rešili bremen znotraj prejšnjih 
podjetij iz socialističnega časa (preveč zaposlenih, prevelika zadolženost itd.). 

• Uspešni obrtniki, ki imajo stalne stranke in dovolj akumuliranega kapitala. 
• Podjetniki z uspešno zaključenimi podjetniškimi tečaji za odprtje lastnih podjetij. 
• Posamezniki, ki so se odločili pridobiti status podjetnika, da bi tako lahko uspešno 

ponujali in širili svoje storitve (računovodje, odvetniki, poslovni svetovalci).  
 
Glas in Drnovškova (2000, str. 9-10) se ukvarjata tudi z izobraženostjo slovenskih 
podjetnikov in managerjev ter primerjata dobljene rezultate z izobraženostjo podjetnikov in 
managerjev v ZDA. Ugotovita, da je izobraženost slovenskih podjetnikov nad izobrazbenim 
povprečjem slovenske populacije v celoti in na drugi strani manjša od povprečne 
izobraženosti slovenskih managerjev. Zaradi pomena formalne izobrazbe mnogi podjetniki 
niso mogli napredovati v okviru svojih nekdanjih zaposlitev in tako jim je podjetništvo 
pomenilo možnost ponovnega začetka ter napredovanja. Slovenski podjetniki so v povprečju 
manj izobraženi od ameriških kolegov, s čimer je moč pojasniti pomanjkanje inovativnosti, 
prilagodljivosti in rasti mnogih slovenskih malih in srednjih podjetij. Po letu 1994 (zmanjšana 
intenzivnost nastanka MSP v primerjavi z leti 1989-1994) je zmanjkalo podjetnikov z 
ustrezno izobrazbo in znanjem za ustanavljanje uspešnih visokotehnoloških in k visoki rasti 
nagnjenih podjetij. Za uspešen razvoj podjetništva v prihodnje bi bilo tako najbolj potrebno: 
• stimulirati mlade generacije ljudi, da bi uspešno zaključili šolanje – diplomirali, 
• spodbujati podjetniško učenje skozi programe izobraževanja za odrasle, s katerimi bi 

lahko ponovno izobraževali tiste, ki se nočejo vključiti v formalni izobraževalni sistem, 
• osredotočenje na posebne socialne skupine (ženske, mladi diplomanti), 
• usposabljati in svetovati podjetnikom, ki nimajo formalne izobrazbe, 
• razviti podjetniške mreže, s pomočjo katerih bi si podjetniki izmenjevali izkušnje in 

znanja. 
 
Dejstvo je, da podjetništvo in podjetniške ideje v slovenski javnosti pogosto niso pozitivno 
razumljene, saj v slovenski kulturi obstaja globoko zakoreninjen strah pred spremembami in 
predvsem pred neuspehom (Jaklič in drugi, 2002, str. 258). Mirtič (1998, str. 43-44) 
ugotavlja, da slovenska družba še ni uspela v celoti narediti miselnega preskoka iz 



 53

predhodnega sistema in zato pogosto gleda na podjetnike slabšalno ter se ne zaveda njihovega 
pomena za družbeno blaginjo. Vendar je moč ugotoviti, da je širša javnost počasi začela 
spreminjati svoj odnos do podjetništva v smer zadovoljstva z uspehom podjetnikov ter 
sodelovanja z njimi. Odnos do podjetništva je pogojen z osebnimi lastnostmi in prepričanji 
posameznika. Musek (1994) definira temeljne osebnostne lastnosti Slovencev: 
• usmerjenost k sebi – introvertnost (egoizem, zadržanost in relativno šibak občutek 

skupinske odgovornosti in kooperativnosti), 
• čustvena labilnost (depresivnost, nagnjenost k potlačenosti, občutek nesrečnosti in krivde, 

pesimizem), 
• psihoticizem (dominantnost, dogmatičnost), 
• disciplina, pridnost, ambicioznost, 
• zavist. 
 
Od omenjenih sovpadata s podjetniškimi lastnostmi disciplina in pridnost, medtem ko sta 
nepodjetniški lastnosti zavist in čustvena labilnost (Plutova in Plutova, 1995, str. 45). Po 
omenjenih lastnostih bi lahko sklepali, da Slovenci nismo (vsaj večinsko) pretirano nagnjeni k 
podjetništvu. Seveda je potrebno upoštevati omejitve takih sklepov, saj se vedno in povsod 
najdejo posamezniki, ki odstopajo od povprečja. Ob tem na podjetniško iniciativnost 
nedvomno vpliva tudi zgodovinska izkušnja Slovencev, ki je drugačna od, kot je bilo že 
povedano, primerov Tretje Italije ali Jutlanda na Danskem.  
 
Pogosto negativno prepričanje javnosti o pomenu in vlogi podjetništva v skupnosti je 
potrebno s sodelovanjem različnih vpletenih udeležencev (država, izobraževalni sistem, 
podjetja, lokalna skupnost, mediji itd.) spremeniti, saj se bo z bolj pozitivnim pogledom na 
podjetništvo nedvomno pojavilo mnogo posameznikov, ki bodo skušali uresničiti svoje ideje 
prek ustanovitve malih podjetij. Možni ukrepi, ki bi pomagali spodbuditi slovensko 
podjetniško kulturo, so (Jaklič et al, 2002, str. 259): 
• Lokalne skupnosti in podjetja naj organizirajo dneve odprtih vrat, kjer se bodo ljudje 

lahko spoznali z delovanjem podjetij, njihovimi izdelki in managerji. Podjetja naj aktivno 
sodelujejo z lokalnim okoljem in se vključujejo v podpiranje različnih kulturnih, 
družabnih in športnih dejavnosti z namenom razvijanja družbene odgovornosti in lastne 
promocije. 

• Izobraževalne ustanove naj spodbujajo podjetniški duh in miselnost med mladimi skozi 
celotno obdobje šolanja. Poleg tega je treba bolj povezati sodelovanje med tehniškimi in 
poslovnimi šolami (multidisciplinarnost) in seveda s podjetji (primer zbujanja podjetniške 
zavesti med mladimi so podjetniški krožki v osnovnih šolah). 

• Ustvarjanje in podpiranje do podjetij prijaznega okolja mora postati prioriteta lokalnih 
skupnosti. Prebivalci v njih se morajo zavedati, da je podjetnik kot mikroelement gonilna 
sila lokalnega razvoja in razcveta. 

• Mediji se morajo aktivneje vključevati v promocijo pozitivne podjetniške kulture. Nekaj 
slovenskih časopisov se že ukvarja s promocijo gazel, vendar podjetja tega ne vidijo kot 
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izziv, temveč kot breme, ki jim navadno prinese nevoščljivost in pozornost davčnih 
oblasti. 

 
Šiler (2001) ugotavlja, da slovenski podjetniki slabo poznajo podporne institucije in njihove 
programe. Z izjemo Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, je 
poznavanje vseh ostalih podpornih institucij zelo slabo. Razloge gre iskati predvsem v slabi 
informiranosti podjetnikov o obstoju različnih podpornih institucij in predvsem o obstoju 
programov za pomoč podjetnikom. Kar 92 odstotkov anketiranih podjetnikov je menilo, da so 
podporne institucije neprimerno predstavljene ciljni skupini, ki so ji namenjene. Podporne 
institucije bi morale bolj poskrbeti, da bi njihovo delo postalo prepoznavno v javnosti, ki ji je 
namenjeno. Na drugi strani bi tudi podjetniki morali pokazati več interesa za sodelovanje s 
podpornimi institucijami in za samoiniciativno iskanje informacij, ki jih potrebujejo pri 
svojem delu. Gre predvsem za podporo pri navezovanju stikov s tujino in internacionalizaciji 
poslovanja, pravnih zadevah, dostopu do finančnih sredstev, poslovnih znanj in izkušenj pri 
trženju. 
 
Za uspešen razvoj podpornega okolja za podjetništvo ter samega podjetništva je potrebno 
mnogo storiti na različnih področjih in s sodelovanjem udeležencev v procesu. Mala in 
srednja podjetja v Sloveniji danes najbolj potrebujejo (Glas in Drnovškova, 2000, str. 18): 
• manj administrativnih postopkov in manj birokracije, 
• davčne spodbude in poslovno okolje, ki bo naklonjeno novim podjetjem, novim 

zaposlitvam, raziskavam in razvoju, 
• izobraževalne institucije, ki promovirajo znanje vodenja, marketinga, procesov 

internacionalizacije, 
• dostopna finančna sredstva, 
• različna podjetniška združenja in mreže, s pomočjo katerih se bodo podjetniki povezali 

med seboj in si izmenjali izkušnje in poglede, 
• večje sodelovanje med velikimi in malimi podjetji, 
• razvoj podjetniške infrastrukture. 
 
Sisanova (2000, str. 56-59) omenja štiri ukrepe, ki bi najbolj pomagali spodbuditi nastanek 
podjetniškega okolja v Sloveniji: 
 
1. Promocija podjetništva in spodbujanje podjetniške dinamike bi morala biti sestavni del 
programa vsake vlade, saj to vodi do gospodarskega razvoja. Vlada ima na razpolago številne 
instrumente spodbujanja podjetništva: deregulacija (čim lažje registriranje podjetij, 
privatizacija monopolov trenutno v lasti države), davčne olajšave, zaščita intelektualne 
lastnine, zagotovitev lažjega dostopa do kapitala, povečanje fleksibilnosti določanja plač, 
debirokratizacija pri zaposlovanju delavcev in pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj za 
delovanje itd. Vladni ukrepi za spodbujanje podjetništva bi morali biti usklajeni med seboj ter 
tudi z delovanjem in ukrepi gospodarske in obrtne zbornice, h katerima se podjetniki v veliki 
meri zatekajo po pomoč in nasvete. Dobro bi bilo, da bi vodilni politiki v svojih nastopih 
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omenjali pomen razvoja podjetništva v Sloveniji in tako vplivali tudi na izboljšanje javnega 
mnenja in večjo naklonjenost podjetnikom in njihovim idejam. Udeleževanje različnih 
prireditev s poudarjenim pomenom podjetništva v okolju in sprejemanje ter nagrajevanje 
najboljših podjetnikov lahko prav tako pripelje do boljšega javnega mnenja o podjetnikih in 
podjetništvu ter posledično spodbudi nastanek novih podjetnikov in podjetnic. 
 
2. Na razvoj podjetništva v Sloveniji lahko precej vpliva povečano vključevanje žensk v 
podjetništvo, saj so podjetnice danes v manjšini in imajo v povprečju manjša podjetja od 
kolegov. Ženske bi bilo moč za podjetništvo spodbuditi prek informiranja in prikaza uspešnih 
malih in srednjih podjetij v ženski lasti. 
 
3. Na uspešen razvoj podjetniškega okolja lahko pozitivno vpliva ustrezen in podjetništvu 
naklonjen sistem izobraževanja in usposabljanja. Ta naj bi bil prilagojen starosti udeležencev, 
predhodnim delovnim izkušnjam, različnim področjem delovanja podjetij (visokotehnološka 
podjetja, storitvena podjetja, proizvodna podjetja itd.). Programi izobraževanja in 
usposabljanja bi morali biti dostopni najširši populaciji, saj je znotraj podjetništva potrebno 
neprestano slediti spremembam in uvajati nove prijeme, če naj bo podjetje uspešno. 
 
4. Uspešen razvoj podjetniškega okolja je odvisen tudi od podjetnikov samih. Le z dobrim 
odnosom podjetnika do zaposlenih, vlaganjem v dodatno izobraževanje zaposlenih, 
stimulativnim nagrajevanjem zaposlenih itd. je moč pričakovati pozitiven in naklonjen odnos 
zaposlenih do podjetnika, kar se prenaša tudi na odnos družbe kot take do podjetništva in 
posameznih podjetnikov in podjetnic. 
  
3. 3. Regionalna razvojna koalicija - sestava 
 
Za uspešen vsestranski razvoj posamezne skupnosti je zelo pomembno, da obstaja pobudnik 
in koordinator vseh aktivnosti, ki naj bi pripeljale do vsestranskega razvoja. Tak pobudnik naj 
bi primarno skrbel za (Glas, 2000, str. 133): 
 
1. definiranje in konsenzualno uveljavljanje razvojne strategije, 
2. upravljanje razvoja, kar zahteva koordinacijo oziroma osredotočenje razvojnih pobud in 
resursov v smeri strateških ciljev, 
3. organizacijsko strukturo, ki podpira te procese in hkrati zagotavlja odprtost za številne nove 
pobude. 
 
Pobudnika, ki naj bi zagotovil vse našteto, gre iskati v regionalni razvojni koaliciji, ki je 
sestavljena iz nosilcev razvoja v regionalni skupnosti. Skratka, koalicijo naj bi sestavljali 
ljudje, ki imajo na določenem regionalnem področju v rokah škarje in platno oziroma moč 
odločanja. Zasedajo vodilne položaje na svojem področju delovanja in imajo pooblastila za 
uvajanje sprememb oziroma izboljšanje trenutnega stanja. Razvojna koalicija je lahko 
sestavljena iz večjega števila članov, pač odvisno od velikosti posamezne regionalne 
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skupnosti in tudi njene uspešnosti. Ob tem je potrebno paziti, da taka koalicija ni prevelika in 
bi tako postala neoperativna, neučinkovita in nezmožna oblikovanja ter uveljavljanja razvojne 
strategije. Na drugi strani gre nevarnost iskati tudi v preozki razvojni koaliciji, kjer niso 
vključeni pomembni akterji znotraj regionalne skupnosti in tako razvojna koalicija ne more 
pripraviti ustreznega razvojnega programa. Znotraj koalicije je potrebno poiskati 
(ne)formalnega vodjo, ki skrbi za nemoteno in koordinirano delovanje razvojne koalicije. 
Zaželeno je, da bi vodja skozi osebne pogovore in srečanja s posameznimi člani razvojne 
koalicije vsakemu skušal predstaviti projekte in usmeritve ter delovati kot vmesni člen in 
pogajalec, če bi med pomembnimi člani razvojne koalicije prišlo do večjih nesoglasij in 
razhajanj. Prav tako bi vodja razvojne koalicije moral skrbeti za zagotavljanje potrebne 
interakcije z vsemi, ki sicer niso člani razvojne koalicije, imajo pa predloge za izboljšanje 
stanja v skupnosti.  
 
Razvojna koalicija mora pripraviti strategijo razvoja za posamezno skupnost, jo predstaviti 
širši javnosti in skrbeti za njeno izvajanje. Ob uspešnem delovanju razvojne koalicije bi bilo 
moč ugotoviti želje in interese lokalnega prebivalstva. Naslednji korak je iskanje skupnega 
imenovalca različnih želja in usmeritev. Na podlagi skupnega imenovalca je zatem potrebno 
začeti graditi in pripravljati razvojni načrt. Tudi brez take koalicije bi bilo moč spremeniti 
določene stvari v lokalnem okolju. Toda, večjih sprememb ne gre pričakovati brez 
sodelovanja in vpletenosti predstavnikov različnih interesov in pogledov lokalnega 
prebivalstva na nadaljnji razvoj območja. Po uspešni pripravi razvojnega načrta sledi 
spremljanje razvoja dogodkov na področjih delovanja opredeljenega v razvojnem načrtu in 
uvajanje sprememb, če so potrebne. Razvojna koalicija mora tudi skrbeti za prepoznavnost 
regije in njenih podjetij, s čimer bo privabila potencialne nove investitorje v regijo. 
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3. 4. Povzetek 
 
Slika 2: Model regionalne razvojne koalicije 
 
 
 
 
 Velika podjetja  Mala in  
 srednja podjetja 
 
 
 
 Regionalna uprava 
 
 
 
 
 
 Predstavniki 
 različnih interesov: 
 šport, kultura itd. 
 
 
 
 
 
     
    RAZVOJNI NAČRT  
 
 
 
 
Vir: Lasten pogled na oblikovanje regionalne razvojne koalicije 
 
Znotraj posamezne regionalne skupnosti obstaja veliko akterjev in interesov, ki so med sabo 
lahko skladni, lahko pa so si v nasprotju. Velika podjetja so (če dobro poslujejo) nosilci 
razvoja posamezne skupnosti. Zaposlujejo veliko število prebivalcev iz lokalnega okolja ter 
mu dajejo utrip. Od njih je pričakovati, da sodelujejo z okoljem in mu pomagajo, to pa naj bi 
na drugi strani upoštevalo ideje, cilje, strategije velikih podjetij in jim tako pomagalo pri 
nadaljnjem razvoju in napredku. Gre za odnose soodvisnosti. Tako veliko podjetje kot lokalno 
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okolje morata nekaj prispevati, če hočeta v zameno kaj dobiti. Sodelovanje je nujno in v 
obojestransko korist.  
 
Znotraj lokalnega okolja deluje različno število malih in srednjih podjetij, v odvisnosti od 
razvitosti sektorja malega gospodarstva. Ta lahko postane eden od temeljev razvoja vsake 
regionalne skupnosti. Tega se mnoge evropske regije dobro zavedajo in pomagajo malemu 
gospodarstvu z ukrepi, ki naj bi olajšali ustanavljanje in začetek poslovanja novih malih 
podjetij in ki naj bi prepričali potencialne podjetnike, da se splača začeti z lastno dejavnostjo. 
Znotraj slovenskega prostora podjetništvu v preteklosti časi niso bili pretirano naklonjeni in 
do prave spodbude je prišlo šele v 80-ih letih s sprejetjem ustrezne zakonodaje. Število novih 
podjetnikov se je močno povečalo med letoma 1990 in 1994, zatem se je število letno na novo 
ustanovljenih podjetij ustalilo oziroma je začelo stagnirati. V teoriji najdemo mnoge modele 
in predvsem ukrepe, kako in s katerimi sredstvi spodbujati razvoj podjetništva. Potrebno se je 
zavedati, da različni teoretični modeli ne bodo prispevali k hitrejšemu razvoju podjetništva, če 
jih ne bodo spremljali ukrepi za pomoč tistim prebivalcem naše države, ki se odločijo za pot 
podjetništva. Njim je potrebno čim bolj natančno predstaviti mogoče oblike pomoči in jim 
nuditi oporo pri nastajanju podjetij in njihovemu zagonu. Brez tega je sicer moč povečati 
število podjetij, vendar bodo mnoga životarila in brez ustrezne pomoči hitro ugasnila. Nujni 
so praktični in podjetnikom prijazni ukrepi. 
 
Regionalna razvojna koalicija je skupina (združenje) lokalnih dejavnikov z največ vpliva na 
lokalno in regionalno dogajanje. V razvojno koalicijo sodijo vsi, ki lahko na določenem 
območju sprejemajo odločitve in so dovolj močni, da jih izpeljejo. Centri politične in 
gospodarske moči so nedvomno nujen sestavni del razvojne koalicije, ob njih pa še 
predstavniki  mnogih drugih interesov, ki so prav tako sestavni del lokalne skupnosti. Za 
vsako posamezno območje je potrebno posebej ugotoviti najpomembnejše dejavnike 
odločanja in jih vključiti v razvojno koalicijo. Ta ne sme biti ne preširoko zastavljena 
(nevarnost, da postane »debatni klub«) ne preozka in zaprta, saj tako ne bi predstavljala 
različnih mnenj prebivalcev določenega območja. Razvojna koalicija mora pripraviti razvojni 
načrt (strateški načrt) za posamezno območje, ki bo v skladu z željami in pričakovanji čim 
širšega dela prebivalstva in ki ga bo to vzelo za svojega. V načrtu se mora zrcaliti želena smer 
razvoja lokalne skupnosti na različnih področij (kultura, šport, zdravstveno varstvo, zdravo 
okolje, urejene rekreacijske površine itd.). Razvojna koalicija naj bi po sprejetju razvojnega 
načrta zagotovila ustrezna sredstva za njegovo spremljanje in izvajanje. Ob morebitnih 
spremenjenih okoliščinah (glede na čas nastanka razvojnega načrta) je potrebno razvojni načrt 
ustrezno popraviti in prilagojenega izvajati naprej.     
 

4. Idrijsko-cerkljanska regija in regionalna razvojna koalicija 
 
V predhodnih poglavjih sem se ukvarjal s pregledom strokovne literature s področja 
regionalne politike in podjetništva, ob tem sem predstavil razvoj dveh uspešnih evropskih 
regij (Tretja Italija in Jutland na Danskem) ter razvoj slovenskega družbeno-poslovnega 
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sistema. Pisal sem o odnosu med regionalno upravo, velikimi podjetji ter MSP in predstavniki 
različnih interesov, ki vsi skupaj sodelujejo v regionalni razvojni koaliciji. V nadaljevanju 
sledi osrednji raziskovalni del, ki je namenjen spoznavanju zgodovinskega razvoja območja 
občin Idrija in Cerkno ter predvsem analizi sedanjih razmer. Osredotočil se bom na odnose 
med obema občinama, tremi velikimi podjetji ter malimi in srednjimi podjetji in s pomočjo 
intervjujev ter vprašalnikov skušal ugotoviti pripravljenost za sodelovanje s ciljem 
kakovostnega razvojnega preskoka v naslednjih letih.   
 
4. 1. Zgodovinski razvoj območja in današnje stanje 
 
Zgodovina Idrije in okolice je tesno povezana in prepletena z odkritjem živega srebra in 
vzpostavitvijo delovanja rudnika. Zgodovinski razvoj rudnika in mesta je potekal vzporedno 
in ga je možno razdeliti v nekaj značilnih obdobij konjunktur in recesij na mednarodnem 
živosrebrovem tržišču, ki so vplivale ne le na rudnik, ampak na razvoj Idrije in okolice 
(Kavčič, 1993, str. 15). Idrija je bila v preteklosti med vsemi slovenskimi mesti v mnogih 
pogledih v specifičnem ali celo izjemnem položaju: njen pomen je bil v mednarodnih 
primerjavah mnogo pomembnejši kot v ožjem nacionalnem okviru, njen živosrebrni kapital se 
je obračal pretežno po tujih centrih finančne in politične moči daleč od slovenskega ozemlja, 
njene komunikacije z daljnimi mesti (Benetke, Gradec, Augsburg, Amsterdam itd.) in zlasti s 
cesarskim Dunajem so bile občasno bolj intenzivne kot z matičnim slovenskim okoljem. Pred 
nekaj več kot 500 leti, ob odkritju živega srebra, je idrijsko območje pripadalo beneški 
republiki, v teritorialnem pogledu je bila Idrija del tolminskega ozemlja do konca 16. stoletja 
(takrat je nastalo idrijsko zemljiško gospostvo). Naseljencev je bilo malo in preživljali so se s 
kmetijstvom, ki pa zaradi težkih naravnih razmer ni bilo v teh krajih  nikoli najbolj razvito in 
donosno. Tako so se naseljenci ukvarjali tudi z različnimi obrtmi in z rokodelstvom 
(Leskovčeva v Groff-Ferjančičevi, 2000, str. 8). Idrijski rudnik je po vojni med Avstrijci in 
Benečani (med letoma 1508 in 1516) pripadel avstrijskim deželam in gospodarjem, kar je 
trajalo vse do konca prve svetovne vojne - z izjemo francoske zasedbe in Ilirskih provinc med 
letoma 1809 in 1813 (Verbičeva, 1993, str. 30). Od leta 1919 pa vse do leta 1943 (kapitulacija 
Italije) je bilo mesto Idrija in z njim rudnik pod italijansko oblastjo. Po kratki nemški 
vladavini je leta 1945 rudnik prišel v novo, jugoslovansko državo.  
 
Leta 1575 je bil rudnik podržavljen oziroma je prešel v last avstrijskega cesarja in cesarske 
rodbine (Groff-Ferjančičeva, 2000, str. 11). Glavni razlog gre iskati v veliki potrebi po 
modernizaciji mehanske opreme in celotnega rudniškega kompleksa, česar pa zaradi 
precejšnjih stroškov prejšnji privatni lastniki niso bili zmožni storiti. Združbe privatnih 
podjetnikov, ki so rudarile v Idriji, niso tvegale in so prodale svoje deleže deželnemu knezu 
(Kavčič, 1993, str. 16). Od tega obdobja naprej je cesarski dvor sprejemal različne razglase, 
zakone in ostale predpise za natančno urejanje statusa idrijskega rudnika. Že takoj po 
podržavljenju je bil rudnik moderniziran in na novo opremljen, visoka stopnja tehnološke 
opremljenosti in sposobnost vpeljevanja najzahtevnejših tehničnih postopkov je bila za rudnik 
značilna v določenih obdobjih njegovega delovanja, toda ne vedno. Za časa italijanske 
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okupacije Primorske je bil rudnik prikrajšan za vlaganja v tehnični napredek in modernizacijo 
poslovanja in je stagniral, do druge svetovne vojne so služile naprave iz avstrijskih časov. 
 
Skozi različna zgodovinska obdobja delovanja rudnika so v Idrijo prihajali številni tehnični 
strokovnjaki na področju rudarjenja. Ob njih so zaradi specifične geografske lege (zaprtost 
idrijskega prostora in oddaljenost od večjih središč, težka dostopnost) v Idrijo prihajali 
strokovnjaki z drugih področij (med njimi Janez Anton Scopoli, botanik in entomolog, 
Baltazar Hacquet, naravoslovec in zdravnik, itd.). Zaradi omenjene geografske lege so se 
znotraj Idrije in rudnika razvijala številne dejavnosti, potrebne za uspešno delovanje lokalne 
skupnosti (predvsem zdravstvo in šolstvo). Leta 1901 je v Idriji nastala prva slovenska realka, 
s katero se je Idrija razvila v izobraževalno središče vseslovenskega pomena (Kavčič, 1993, 
str. 22). Precej se je razvilo popoldansko dopolnilno delo (tesarstvo, mizarstvo zidarstvo), s 
katerim so si rudarji nekoliko izboljšali gmotni položaj ter poskrbeli za lažje preživetje. Žene 
rudarjev so se ukvarjale s čipkarstvom, kar je spet prineslo dodaten zaslužek v družinski 
proračun. Leta 1876 je bila v Idriji ustanovljena čipkarska šola, ki je sprva delovala kot 
posredni urad za zaščito dela čipkaric in njihovih izdelkov (Arko, 1931, str. 229-231). Rudnik 
je  v mnogočem usmerjal socialno in družbeno življenje vsega prebivalstva na Idrijskem.    
 
Cerkljansko območje je bilo poseljeno že v prazgodovinskem obdobju, o čemer priča 
pomembno arheološko najdišče Divje Babe, odkrito v prepadnem svetu pod naseljem Šebrelje 
(www. arctur.si/obcina_cerkno/). V tej kraški jami so našli dragocene ostanke paleolitske 
postaje ledenodobnega človeka (kamnito orodje) in številne kosti jamskega medveda. Čez to 
območje vodijo naravni prehodi in tukaj je v 7. stoletju potekala selitev Slovanov s 
Škofjeloškega hribovja na Cerkljansko ter naprej proti Soški dolini in Furlaniji. Od 11. do 14. 
stoletja je bil posvetni vladar teh krajev in sosednjega Tolminskega oglejski patriarh. Po 
zapisih iz 14. stoletja je bilo Cerkljansko med najgosteje naseljenimi kraji na Tolminskem. Od 
leta 1420 do 1509 je spadalo pod beneško upravo, nato je bilo za tri stoletja priključeno 
habsburškim posestim v goriški grofiji. Med drugo svetovno vojno je bilo Cerkljansko 
pomembno partizansko oporišče in po kapitulaciji Italije tudi središče velikega osvobodilnega 
ozemlja, kjer so se pogosto zadrževali visoki vojaški in politični organi. Za potrebe vojske so 
v tem času delovale partizanske delavnice, organizirano je bilo šolstvo, saniteta. Na to 
obdobje opozarjajo spomeniki in spominske plošče na raznih stavbah.  
 
Zasebni sektor se na idrijsko-cerkljanskem področju v preteklosti ni pretirano razvijal. Temu 
je botrovalo več vzrokov (Marinko, 1997, str. 19; do podobnih ugotovitev prideta tudi 
Jelenčeva, 1997 in Groff-Ferjančičeva, 2000): 
• tradicija rudarjenja in nato hitra rast industrije (v okviru večjih podjetij), 
• polna zaposlenost, 
• šibka obrtna tradicija in pomanjkanje zasebne iniciative kot posledice hitre rasti 

družbenega sektorja gospodarstva, 
• kmetovanje, ki kljub težkim naravnim pogojem predstavlja dodaten vir zaslužka na 

podeželju, 

http://www.arctur.si/obcina_cerkno/dbabe.html
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• negativen odnos do obrti. 
 
Tabela 3: Nekateri osnovni podatki o občinah Idrija in Cerkno - 30. junija 2002 
 

 
Občina 
Idrija 

Občina 
Cerkno Slovenija 

Površina v km2 293,7 131,6 20273 
Število prebivalcev - 30. 6. 2002 12002 5101 1995718 
Gostota naseljenosti na km2 - 30. 6. 2002 40,86 38,76 98,44 
Povprečna starost - 30. 6. 2002 39,9 39,4 39,5 
Indeks staranja - 30. 6. 2002 100,3 99,1 96,4 
Stopnja registrirane brezposelnosti - 30. 6. 2002 4 3,1 11,3 
Povprečna bruto plača - 30. 6. 2002 203500 173849 229169 
Povprečna neto plača - 30. 6. 2002 130611 117599 144082 
 
Vir: Statistični urad RS, Zavod za zaposlovanje RS. 
 
Posebej izstopa podatek o relativno redko poseljenem področju, čemur botrujejo geografske 
in reliefne zakonitosti obeh občin in zelo nizka brezposelnost, katere razlog gre iskati v 
uspešnem poslovanju vseh treh velikih delodajalcev v regiji. Ti s prehodom iz ene države v 
drugo ter s prehodom iz centralnoplanskega gospodarstva v tržno niso imeli večjih težav. Tudi 
vstop v EU za podjetja ne bo pomenil negativnih sprememb, ampak kvečjemu pozitivne, saj 
vsa tri podjetja že sedaj uspešno poslujejo in prodajajo izdelke po vsem svetu. Bruto in neto 
plača zaostajata za slovenskim povprečjem. 
 
Tabela 4: Nekaj gospodarskih kazalcev za občini Idrija in Cerkno za leto 2001 
 
IDRIJA     
 Skupaj Velike  Srednje  Male 
Število družb 232 13 18 201 
Prihodki skupaj (v 000 SIT) 69.475.632 50.671.133 10.431.049 8.373.450
Zaposleni 3629 2511 619 499 
     
     

 Število družb
Število 

zaposlenih 
Prihodki (v 000 

SIT)  
D - predelovalne dejavnosti 50 2.575 48.147.833  
F - gradbeništvo 20 183 3.333.233  
G- trgovina, popravila motornih vozil 53 204 6.933.625  
K - finančne, tehnične in poslovne storitve 64 163 6.152.637  
 
CERKNO     
 Skupaj Velike  Srednje  Male 
Število družb 40 3 2 35 
Prihodki skupaj (v 000 SIT) 18.820.118 15.969.401 1.770.550 1.080.162
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Zaposleni 1.420 1.224 139 57 
     
     

 Število družb Število zaposlenih
Prihodki (v 
000 SIT)  

D - predelovalne dejavnosti 9 1.302 16.400.780  
F - gradbeništvo 1 3 35.595  
G- trgovina, popravila motornih vozil 11 20 435.334  
K - finančne, tehnične in poslovne storitve 10 12 654.356  
 
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko  
 
V obeh občinah tako po prihodkih kot po številu zaposlenih izstopajo velika podjetja, med 
katerimi levji delež k rezultatom prispevajo trije največji gospodarski sistemi, ki vsi delujejo v 
okviru predelovalne dejavnosti. Z njimi je povezanih precej malih in srednjih podjetij in zato 
je pomen predelovalnih dejavnosti v Idrijsko-cerkljanski regiji še večji.    
 
Tabela 5: Gospodarski kazalci za občini Idrija in Cerkno za leto 2001- nadaljevanje 
 
 IDRIJA CERKNO 
Celotni dobiček 7.625.463 1.231.340 
Celotna izguba 467.448 13.491 
Dodana vrednost 20.327.648 6.929.662 
   
Prihodki na zaposlenega (v 000 SIT) 19.116 13.227 
Stroški dela na zaposlenega (v 000 SIT) 3.339 3.229 
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 SIT) 5.601 4.880 
Čisti dobiček na zaposlenega (v 000 SIT) 1.902 740 
Čista izguba na zaposlenega (v 000 SIT) 129 10 
Bruto plača na zaposlenega (v 000 SIT) 2.345 2.292 
   
Delež prodaje na tujih trgih 0, 483 0, 683 
 
Vir: Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko 
 
Vse družbe skupaj so v obeh občinah poslovale s precejšnjim dobičkom, s tem da je čisti 
dobiček na zaposlenega mnogo višji v družbah lociranih v občini Idrija, kjer je nekaj višja 
tudi dodana vrednost na zaposlenega. Družbe iz občine Cerkno prodajo več kot dve tretjini 
proizvodov in storitev na tujih trgih v primerjavi s slabo polovico prodaje družb iz občine 
Idrija. 
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4. 2. Občini Idrija in Cerkno ter odnos do velikih podjetij ter malih in 
srednjih podjetij 
 
4. 2. 1. Metodološki opis raziskave 
 
Obema občinama sem poslal vprašalnik, v katerem sem izpostavil štiri ključne teme: (1) 
občina in velika podjetja, (2) občina in podjetništvo, (3) občina in slovenska ter evropska 
regionalna politika ter (4) občina in regionalna razvojna koalicija. Želel sem ugotoviti stališče 
obeh občin do navedenih tem in predvsem, ali obstaja strategija in vizija razvoja na vseh 
naštetih področjih. Od občine Cerkno sem dobil vrnjen izpolnjen vprašalnik, z županom 
občine Idrija g. Damjanom Krapšem pa sem se osebno srečal in ga tako povprašal o vseh 
temah, ki so me zanimale. Vse povedano v razgovoru oziroma napisano kot odgovor na 
vprašalnik sem poskušal zapisati čim bolj neposredno, kot je to bilo objektivno mogoče. 
 
4. 2. 2. Občina Idrija 
 
(1) Občina je v službi velikih podjetij in je prva, ki mora skrbeti, da se njihov razvoj ne 
ustavlja, da skrbi za prostorske možnosti in da spodbuja in pridobi iz gospodarstva vse, kar je 
pozitivno za okolje, kraj, občino. Podjetja, na drugi strani, občini pomagajo z denarjem in 
ostalim. Krapš kot primer navaja prostorsko dokumentacijo za industrijsko cono Godovič 
(predvsem za podjetje IMP Klima, ki načrtuje nacionalni inštitut za klimatizacijo), ki je zelo 
pomembna za razvoj tega območja v naslednjem desetletju. Prostorski dokumenti so urejeni 
in vsa zadeva dobiva dimenzije, kot jih podjetje potrebuje za uspešen razvoj. Prostorski 
dokumenti so osnova za vsako načrtovanje v prostoru. To je način, na katerega občina lahko 
pomaga podjetjem - urejanje infrastrukture in komunalno področje. Občina in velika podjetja 
pa tudi mala in srednja podjetja lahko sodelujejo tudi na področju športnih in kulturnih 
dejavnosti. Športne dejavnosti se financirajo iz občinskega proračuna in s strani podjetij. 
Športna društva se borijo s podhranjenostjo in morajo vsako leto znova zbirati sredstva za 
normalno delovanje. To prinaša mnogo stresa in bolj malo koristi. Športna društva se morajo 
nasloniti na podjetja in skušati skleniti dolgoročne pogodbe za sponzoriranje oziroma 
donatorstvo. Z dejavnostjo športnih društev se plemeniti delo, ki prinaša finančne rezultate v 
podjetjih in ta že danes do določene mere podpirajo športne in kulturne dejavnosti. V 
naslednjega pol leta naj bi bil pripravljen tabelarični prikaz sponzoriranja športa in kulture 
(družbenih dejavnosti), ki ga izvajajo večje družbe v okolju. Preračunana bodo sredstva, 
namenjena športu in kulturi na vsakega zaposlenega v podjetju, da bi se ugotovilo in 
pokazalo, koliko in kdo prispeva v občini za dejavnosti v javni sferi. S tem se želi spodbuditi 
večje zanimanje za športne dejavnosti in kulturo in hkrati spodbuditi planiranje športnih, 
kulturnih in ostalih projektov na daljši, celo 10-letni časovni rok, kar bi omogočilo več 
pozornosti in boljšo skrb za podmladek. Iz tabelaričnega prikaza naj bi bilo vidno, koliko in 
kdo prispeva za dejavnosti znotraj javne sfere in sodelovali naj bi tudi mali in srednji 
podjetniki ter obrtniki, ki bi v zameno za finančno podporo dejavnostim znotraj javne sfere 
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bili deležni posebne obravnave znotraj občine, če bi prišlo do takih ali drugačnih zapletov pri 
njihovem delovanju. Zaradi podpore naj bi sledila prednostna obravnava.  
 
(2) Glede podjetništva velja poudariti, da živimo v okolju z močnim gospodarstvom, vsako 
pobudo s strani gospodarstva je potrebno resno in odgovorno obravnavati in pomagati, kjer 
občina lahko. Ta pomoč ni pretežno finančne narave zaradi pomanjkanja sredstev, ampak je 
vezana predvsem na zagotavljanje prostorskih možnosti in obravnave komunalnih zadev ter 
ostalega, kar zagotovlja normalno urejeno življenje. Zaradi geografskih značilnosti terena in 
močno oteženega transporta je potrebno razvijati predvsem dejavnosti, ki temeljijo v čim večji 
meri na znanju in v čim manjši meri zgolj na materialu. Veliki transporti materiala so oteženi, 
ni vlakovnih kompozicij. Znanje, znanje in še enkrat znanje, to je smer razvoja tega območja. 
Tukaj bi morala veliko vlogo odigrati Gimnazija Jurija Vege Idrija kot prva slovenska realka, 
ki bi morala nositi pečat kakovosti in tradicije. Dijaki, izšolani na gimnaziji, bi morali 
predstavljati bodočo inteligenco in vzgajati drugačne odnose v prostoru v primerjavi s svojimi 
vrstniki. Turizem je stalnica razprav o podjetništvu v občini Idrija. Trenutno ne živi ali živi le 
od občasnih gostov, razvijati ga je potrebno drugače kot v zadnjih 10-ih letih. Idrijsko-
cerkljansko razvojno agencijo (v nadaljevanju: ICRA) in Lokalno turistično organizacijo 
(LTO) je potrebno združiti in ustanoviti podjetje, ki se bo tržno obnašalo v prostoru in 
turizmu, imelo planirane obiske vsaj avtobusa ali dveh tedensko in bo skrbelo predvsem za 
razvojno plat. Hkrati bo potrebna še ustanovitev novega podjetja, ki se bo ukvarjalo izključno 
s turizmom in njegovo promocijo. Ob tem je potrebno poskrbeti za privatna prenočišča, kar se 
že dela. Ko se bo turizem razvil do določene mere in bo prinašal tudi pozitivne rezultate, bo 
potrebno razmisliti o gradnji hotela s kulturno in kongresno dejavnostjo (primerno dvorano) 
ter s spremljajočo ponudbo. Idrija ima veliko naravnih, kulturnih, tehničnih spomenikov in 
drugih znamenitosti. Treba jih je le znati tržiti in stvar bo uspešna. Novo podjetje bo 51 
odstotkov v lasti občine in tudi drugi partnerji, ki bi se priključili, bi morali pomagati in 
prispevati lastna finančna sredstva.  
 
(3) Občina Idrija dobi skoraj polovico sredstev v letnem občinskem proračunu (700 mio SIT 
od 1,7 mia SIT) iz naslova evropskih in slovenskih skladov in institucij, namenjenih podpori 
regionalnemu razvoju. Problem, na katerega je potrebno opozoriti, je povezan z denarjem s 
strani države. Občina Idrija je po prispevku in plačilu dohodnine sedma po vrsti, po vračilu 
dohodkov v občinsko blagajno pa 147. med vsemi slovenskimi občinami. Ob pripravi 
izhodišč za računanje sredstev primerne porabe niso bile upoštevane težke življenjske razmere 
na tem koncu: velika razlika v nadmorski višini – od 300 do 1100 metrov, veliko padavin in 
posledično zelo velike vodne erozije, 229 km še neasfaltiranih cest, vpetost v probleme 
prelomnice, rudarjenje in vse z njim povezane posledice – zdravstvena škoda in škoda na 
kumunalijah mesta in objektih. Samo za zimsko službo in šolske prevoze otrok gre iz 
proračuna 100 mio SIT letno. Še nekatere druge občine so prav tako v neenakopravnem 
položaju (Cerkno, Bovec, Kobarid) in pripravlja se študija o novi primerni porabi, ki bo 
izračunana iz dejanskih potreb občine. Občina Idrija bi namesto sedanje 1 mia SIT sredstev 
morala dobiti vsaj med 1,3 in 1,4 mia SIT sredstev. Z ustrezno spremembo pravil za izračun 
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in posledično več sredstvi bi bilo moč zagotoviti hitrejše posodabljanje cestne infrastrukture 
in tudi več podpore različnim društvom itd.    
 
(4) Projektni model je v ospredju povezovanja različnih akterjev v občini. Skuša se najti 
določene sinergije in predstaviti projekt vsem potencialno vpletenim, tudi obema velikima 
podjetjema. Če gre za določene skupne interese, je moč pričakovati, da pride do podpore in 
sodelovanja, sicer pa je v ospredju projektno delo, ki prav tako kot razvojna koalicija in 
združitev vseh akterjev pod skupno streho lahko prinese pozitiven razvoj in napredek. Z 
občino Cerkno obstaja zelo dobro sodelovanje, z županom potekajo posvetovanja in 
pripravljena je delitvena bilanca, ki bo kmalu obravnavana. Če bo sprejeta in potrjena, bosta 
obe občini kreditno sposobni, torej sposobni za najemanje kreditov za bodoče investicije. 
Sodelovanje z Obrtno zbornico poteka po principu potrebe. Obiskana so bila podjetja, ki so 
izrazila željo, da bi se preko Obrtne zbornice pripravile lokacije za podporo malih obrtnikov, 
da bi se torej dalo na razpolago zemljišča in bi se skušalo urediti obrtne cone. Tukaj se v Idriji 
srečujemo z nerazumljivimi problemi, kajti objekti za obrtnike so že danes na razpolago, 
vendar ne najdejo kupcev ali investitorjev. Občina podpira ustanovitev obrtne cone oziroma 
podobnih objektov in prostorov, vendar ni pravega povpraševanja.         
 
4. 2. 3. Občina Cerkno   
 
(1) Sodelovanje med občino Cerkno in podjetjem Eta Cerkno je zgledno. Podjetje ima vpliv 
na strateške odločitve za nadaljnji razvoj tega območja, ki se izraža v skupnem sodelovanju 
pri nadaljnjem razvoju. Občina pridobiva sredstva od podjetja ob posameznih skupnih 
projektih in prireditvah. Občinski predstavniki menijo, da mora podjetje Eta Cerkno igrati 
pomembno vlogo na področju gospodarskega razvoja občine ter na področju malega in 
srednjega podjetništva. 
 
(2) Pomembni akti o strategiji občine Cerkno za razvoj podjetništva so pred sprejemom. 
Občina s proračunom zagotavlja sredstva za subvencioniranje obrestne mere, strokovno 
pomoč, nepovratna sredstva pri zaposlovanju. Občina pomaga novim podjetnikom in 
podjetnicam, da lažje pričnejo s poslovanjem, predvsem s sofinanciranjem vavčerskega 
svetovanja in zagotavljanjem ugodnih kreditov. Podjetniškim spodbudam je letno iz 
občinskega proračuna namenjenih 35,2 mio SIT sredstev - ugodni krediti TOM +0, v višini 33 
mio ter 2,2 mio za različne projekte in nepovratna sredstva. Največ možnosti za uspeh in 
obstoj znotraj podjetništva v občini Cerkno imajo turizem, kovinarstvo, lesarstvo, storitvene 
dejavnosti in obrtna dela. Za promocijo podjetništva v občini skrbi občina sama v sodelovanju 
z Idrijsko-cerkljansko razvojno agencijo. Občina ne pomaga podjetnikom prek spremljanja 
različnih razpisov namenjenih podjetnikom. To bi morali delati Obrtna zbornica, ICRA ter 
ostali. Največji slabosti cerkljanskega lokalnega okolja glede razvoja podjetništva sta polna 
zaposlenost in zaprtost območja. Da bi se podjetništvo še bolj razmahnilo, je potrebna večja 
samoiniciativnost prebivalstva.   
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(3) Občina Cerkno meni, da država po nerazumljivih kriterijih prišteva regijo med najbolj 
razvite. Zato praktično ni možnosti za pridobivanje sredstev iz slovenskih in evropskih virov 
pomoči regionalnemu razvoju. Iz programov Phare, Ispa in Sapard občina še ni uspela 
pridobiti nobenih sredstev oziroma na razpisih ni bila uspešna. 
  
(4) V občini obstaja regionalna razvojna koalicija, v kateri sodelujejo vsi tisti, ki imajo moč in 
vpliv odločanja na življenje v lokalni skupnosti. Z občino Idrija je sodelovanje dobro, v 
prihodnje pa so možnosti za sodelovanje vidne predvsem v skupnih zavodih, komunali in 
drugih skupnih interesih. Občina Cerkno je pripravljena oblikovati regionalno razvojno 
koalicijo skupaj s predstavniki različnih interesov iz občine Idrija (predstavniki največjih 
podjetij, predstavniki malih in srednjih podjetij, predstavniki obrtnikov, predstavniki šolstva, 
predstavniki zdravstva, kulturni delavci itd.). Občina se na področju skupnega delovanja in 
podpore podjetništvu povezuje tudi z drugimi občinami (ne le z Idrijo). Prav tako poteka 
sodelovanje z Gospodarsko in Obrtno zbornico, vendar občina z njim ni zadovoljna. Z 
Upravno enoto Idrija ni problemov pri sodelovanju, občina je zadovoljna tudi z delovanjem 
ICRE. 
 
4. 3. Skupina Kolektor Idrija, Skupina Rotomatika Spodnja Idrija in 
podjetje Eta Cerkno in njihov odnos do občin Idrija in Cerkno ter malih in 
srednjih podjetij v obeh občinah 
 
4. 3. 1. Metodološki opis raziskave 
 
V raziskavi sem želel ugotoviti, kakšno je stališče treh velikih podjetij v regiji do naslednjih 
vprašanj: (1) sodelovanja z občino Idrija oziroma Cerkno, (2) podjetništva, (3) sodelovanja z 
ostalima dvema velikima podjetjema v Idrijsko-cerkljanski regiji ter (4) pripravljenosti na 
sodelovanje v regionalni razvojni koaliciji. Osebno sem se srečal z g. Stojanom Petričem iz 
Kolektorja ter z ga. Marto Repanšek in g. Renatom Leonijem iz Rotomatike. Iz podjetja Eta 
Cerkno sem dobil vrnjen izpolnjen vprašalnik. Vse povedano v dveh razgovorih oziroma 
napisano kot odgovor na vprašalnik sem poskušal zapisati čim bolj neposredno, kot je to bilo 
objektivno mogoče.   
 
4. 3. 2. Skupina Kolektor Idrija 
 
(1) Sodelovanje z občino Idrija je povezano z obojestransko pripravljenostjo, ki je v 
preteklosti ni bilo. Petrič meni, da je bil na zadnjih volitvah zastavljen dober koncept in v 
skladu z njim se podjetje vključuje v lokalno okolje. Kolektor bo sodeloval predvsem pri 
investicijskih projektih. Pomoč bo tako strokovna kot finančna. V manjšem delu bo šlo za 
nepovratna sredstva, drugi del bo predstavljalo investiranje na osnovi vračila (projekti, ki jih 
bo podjetje podpiralo, bodo morali biti vsaj do določene mere donosni). Kot zelo pomembno 
je bilo izpostavljeno povečanje ponudbe različnih storitev in dejavnosti v idrijskem okolju. 
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Sem spadajo trgovina, turizem, športne aktivnosti itd. Proces spreminjanja lokalnega okolja 
bo dolgotrajen, letošnje leto predstavlja zgolj začetek sprememb, do vidnejših sprememb naj 
bi prišlo do leta 2010 (v dveh županskih mandatih). Konkretni projekti, v katerih Kolektor 
sodeluje in jih podpira, so: 
 
• nova pošta in lekarna na lokaciji ob avtobusni postaji,  
• nov trgovski center, ki bo konkurenca obstoječemu Mercatorju. V njem so živila dražja, 

kot jih ponujajo drugi trgovci v okolici. Z novim trgovskim centrom se bo takoj povečal 
standard prebivalstva, 

• projekt nove garažne hiše, ki naj bi bil grajen na profitni oziroma tržni osnovi. S tem bi 
uredili mestno jedro in rešili problem prenatrpanega mestnega prometa v Idriji, 

• projekt Uta in Dom upokojencev, pri katerem se zaradi različnih interesov stvari zapletajo, 
čeprav bi jih bilo moč precej pospešiti. Tu bo Kolektor nudil strokovno svetovanje in do 
določene mere finančno podporo, 

• projekti, ki so povezani predvsem z lastništvom zemljišča – potrebno bo usklajevanje med 
lastniki zemljišč in občino, kar bi lahko pripeljalo do ustreznih rešitev. 

 
Prednost lokalnega idrijskega okolja je tradicionalno tehnično znanje. V zadnjem času se je 
bistveno izboljšala možnost pridobivanja ustreznega znanja na idrijskih izobraževalnih 
institucijah, kjer je potrebno omeniti višjo elektro in strojno šolo ter seveda že dlje časa 
delujoči srednjo tehnično šolo in kovinarsko šolo, ki zagotavlja znanja in ustrezen potencial 
za kvalificirane proizvodne delavce. Ta potencial ima tudi Cerkno. Prednost lokalnega okolja 
je tudi uspešen management, ki doživlja ustrezne spremembe. V 10 letih bo prišlo do 
spremembe managementa in spremembe v razmišljanju. Pripravlja se mlada struktura, ki naj 
bi vnaprej uspešno vodila Kolektor. Tretja prednost idrijskega konca je razmeroma majhna 
mobilnost srednjega in spodnjega managementa. Ta je vezan na to okolje in mora nekaj 
pozitivnega okolju vrniti. Nanj je vezan socialno, ker pa je okolje majhno, to predstavlja 
dodatno motivacijo, da ne prihaja do preveč napak pri delu. Prednost Kolektorja je tudi v tem, 
da je imel srečo s programom, ki je bil v preteklosti dober in to je bilo optimalno izkoriščeno. 
Podjetje je moralo hitro prevzeti evropski način razmišljanja in ko se se mnoga podjetja 
ukvarjala z zamenjavo jugoslovanskega trga in iskanjem ustreznih nadomestnih trgov, je 
Kolektor razmere na tujih trgih že dobro poznal. Sodelovanje s tujim kapitalom je bila 
določena prednost. Slabost Kolektorja je podobna kot pri mnogih drugih in je povezana z 
življenjskim ciklom proizvodov – rast, kulminacija, upadanje. Zato je treba iskati ustrezne 
nadomestne proizvode. Če se bo v prihodnjih letih zgodilo kaj velikega z osnovnim 
proizvodom, bo potrebno sprejeti ustrezne odločitve o nadomestnih proizvodih. Cilj 
Kolektorja je ohraniti tako raven zaposlenosti tudi čez 10 let oziroma ne dopustiti, da bi 
zanihala strmo navdzol. To bi bil za lokalno skupnost izjemno velik problem. Ta zahteva 
predstavlja za delodajalca veliko obvezo, kajti lokalno okolje je močno odvisno od Kolektorja 
in njegovega poslovanja.  
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Idrija naj bi čez leta imela relativno zdravo proizvodnjo z več programi, razvito infrastrukturo, 
ki bo zagotavljala dobro bivanje ljudem v tem okolju, ter ponudbo, ki bo vabila tujce. Nekaj je 
bilo na tem področju že narejenega, še veliko pa bo treba storiti. Predvsem gre za možnost, da 
se v Idrijo, ki lahko ponudi in predstavi številne kulturne spomenike iz svoje bogate 
zgodovine, pripelje čim več turistov. S tem povezano in pomembno je vprašanje hotela in 
ustrezne spremljajoče gostinske ponudbe. Za razvoj turizma je moč uporabiti dvostopenjski 
model. Najprej je potrebno postaviti nosilce ponudbe in ponuditi spalne zmogljivosti v 
privatnih nastanitvah. Ko bi prišli do ugotovitve o zasedenosti kapacitet ter o morebitni 
potrebi po povečanju kapacitet, bi bilo potrebno resno razmisliti o postavitvi hotela. Eden od 
osnovnih problemov, ki se pojavlja, je, kje najti investitorje. Če bi se za to odločil Kolektor, bi  
pomenilo, da bi imel pri gradnji in vsaj v začetnih fazah poslovanja izgubo, ki bi jo bilo 
potrebno pokrivati iz osnovnega programa. Problematika turističnih zmogljivosti ni edina, s 
katero se srečuje občina Idrija. Tukaj so vsaj še komunalni problemi in problemi na področju 
zdravstvenega varstva. Vsi omenjeni problemi so veliki in potrebno bo precej časa, če naj bi 
bili razrešeni. Na kulturnem področju bo Kolektor podpiral izvedbo Čipkarskega festivala. Na 
področju športa je v Idriji dobra možnost za razvoj individualnih športov, kot so kolesarstvo, 
tenis, karate, medtem ko kolektivni športi, zaradi mnogo večjih finančnih zahtev ter 
omejenega števila ljudi v lokalnem okolju, nimajo pravih možnosti za res vrhunski razvoj. 
 
(2) Kolektor je zadnjih 8 let intenzivno razvijal infrastrukturo okoli sebe ter odpiral možnosti 
za razvoj malih podjetnikov. Kdor je imel idejo in se je želel poskusiti v zasebnem sektorju, 
so mu bila vrata odprta. Kolektor si prek malih dobaviteljev zagotavlja dve stvari:  
• razvija infrastrukturo okoli sebe,  
• razvija konkurenčnost. 
 
Kolektor je prevelik sistem, da bi lahko proizvajal tako poceni, kot to zanj opravljajo mali 
dobavitelji. Je pa moč opaziti, da si mnogi v lokalnem okolju ne upajo poskusiti v zasebni 
sferi. Kolektor podjetništvo spodbuja, je pa za uspeh potreben odgovoren pristop. V začetku 
mali dobavitelji delajo za Kolektor, pozneje pa morajo razmišljati o samostojnem nastopu na 
trgu. Za razvoj podjetništva ne pomaga noben teoretični koncept na nivoju občine, ampak 
lahko k temu največ pripomorejo podjetja. Kolektor je zunanjim izvajalcem prepustil vse, kar 
je lahko, saj mu je to, kot je bilo že povedano, v interesu. Najbolj bi bilo v okviru podpore 
podjetništvu v občini Idrija potrebno izpostaviti podporo elektro in kovinski panogi ter 
turističnim dejavnostim (spalne zmogljivosti in turistične kmetije). Podpreti bi bilo potrebno 
tudi razvoj manjšega števila obrtnikov, vezanih na gradnje in popravila stanovanjskih hiš in 
stanovanj. V nekaj letih se bo delovni čas zelo spremenil, mnogi zaposleni bodo delali prek 
celega dneva ter tako posledično ne bodo zmogli sami opraviti različnih hišnih opravil in 
popravil. Bodo pa na drugi strani finančno dovolj močni, da bodo lahko plačali storitve za ta 
dela uspobljenim obrtnikom. 
 
(3) Na področju sodelovanja z ostalima dvema velikima podjetjema v regiji je podjetje odprto 
za kakršnekoli oblike sodelovanja in pobude. Še posebej zaželeno bi bilo pozitivno in 



 69

konstruktivno sodelovanje z Rotomatiko, saj obe podjetji poslujeta v isti občini. Potrebno bi 
bilo najti skupne projekte in jih podpreti. Predvsem gre za sodelovanje na področju raziskav 
in razvoja ter trženja, kjer bi bilo moč najti skupne interese, ki bi posledično pripeljali do 
sinergijskih učinkov. Konkurenca med obema podjetjema je do neke mere zdrava, saj se na 
tem koncu zato razvijata dve močni podjetji, ki iščeta povezave tudi izven regije. To 
nedvomno vpliva na še boljši položaj obeh podjetij na mednarodnih trgih. Je pa nesodelovanje 
tudi problematično, saj bi ob skupnem nastopu obe podjetji lahko prevzeli in izpeljali večje 
projekte znotraj Slovenije. Omeniti je potrebno vstop na bančni trg. 
 
(4) Vsako sodelovanje je smiselno, če je zastavljeno pravilno in če pride do določenega 
pozitivnega rezultata. Obstaja množica teoretičnih modelov, ki pa jih je potrebno izpeljati. Za 
to potrebujemo ljudi, ki imajo idejo, voljo, motivacijo in ustrezno znanje. Če so vse te stvari 
izpolnjene, se najde tudi kapital. Vsak, ki opravlja svoje delo dobro, je s tem delom lahko 
polno zaposlen, če ni, je nekaj narobe: ali delo slabo opravlja ali pa zanj ni dovolj sposoben. 
To so dileme, ki se pojavljajo pri povezovanju: ali obstaja ustrezna oseba, ki bo ob svojem 
delu lahko uspešno povezala različne akterje. Ta oseba bi moral biti župan, ki ob pravem 
pristopu lahko nekatere stvari spremeni. Ne gre pričakovati velikih sprememb čez noč. Župan 
je omejen s svojim delom ter z ekipo, ki jo ima. Povezovanja, ki jih bo župan skušal 
uveljaviti, so vezana na politične konsenze in na politično lobiranje za pridobivanje sredstev 
za idrijsko območje. V slovenskem prostoru, v katerem obstaja določena nevoščljivost, je 
dostikrat precej težko izpeljati povezovanja in skupne projekte. Povezovanje bi moralo iti tudi 
v smer pridobitve denarja iz EU za konkretne projekte, kar je tretji (neidrijski) financer 
razvoja tega območja. Projekte je potrebno ustrezno pripraviti, sicer evropskega denarja ne 
bo. Ko je govor o povezovanju, je gotovo, da bi župan moral biti povezovalec in koordinator 
na našem področju. Njegovo delovanje bi moralo iti v smer povezovanja obeh gospodarskih 
sistemov v občini in v smer pridobitve evropskega denarja. Če bi mu to uspevalo, bi tudi 
Kolektor verjetno imel interes dodatno pomagati temu okolju.    
 
4. 3. 3. Skupina Rotomatika Spodnja Idrija 
 
(1) V zadnjih letih se je podjetje osredotočilo na ožji krog, v katerem deluje – Spodnjo Idrijo, 
in na krajevne skupnosti, ki so v neposredni bližini. Pomaga z vsem – tako finančno kot na 
vseh ostalih področjih, sta povedala ga. Marta Repanšek in g. Renato Leoni. Z novim 
županom naj bi se sodelovanje izboljšalo, saj so že potekali razgovori o prihodnjih oblikah 
sodelovanja. Omeniti gre težave z vodovodom (tukaj bo stvari potrebno rešiti skupaj z 
občino), graditev parkirišč, čistilno napravo, ki še ni dokončana in naj bi predvsem koristila 
tako podjetju kot celotnemu kraju (Spodnji Idriji). Podjetje je sodelovalo pri infrastrukturi: 
asfaltacija cest, ureditev in vzdrževanje mostov, soinvestitorstvo pri Trgovsko-poslovnem 
centru. Izvedena je bila ureditev Kendovega dvorca, ki je danes v mednarodnih hotelskih 
verigah. Rotomatika je pomagala pri projektu Entente Florale (ocenjevanje urejenosti mest). 
Podjetje je adaptiralo večnamensko dvorano, kjer so omogočene različne športne aktivnosti 
(namizni tenis, badminton, aerobika). Dvakrat letno podjetje Rotomatika (v sodelovanju s 
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Skupino Hidria in krajevno skupnostjo) priredi igre za zaposlene in tudi za ostale, ob tem 
podpira različne oblike izobraževanj. Veliko slabost lokalnega okolja predstavlja pomanjkanje 
kadrov – na vseh nivojih, od proizvodnje do višjih nivojev (predvsem strojnih in elektro 
inženirjev). Slabost predstavlja tudi geografsko determiniran (limitiran) prostor. Pri večjih 
projektih bi bila potrebna širitev, pa zanjo ni prostora – ljudi bi še dobili, a na razpolago ni 
ustreznega prostora. Pred leti se je podjetje širilo s pridobitvijo zemljišč sosednjih podjetij, 
zdaj teh možnosti ni več. Podjetje bi se lahko širilo na lokacijah v Godoviču (podjetje IMP 
Klima iz Godoviča je del iste matične firme – Korporacije Hidria), ne pa v Spodnji Idriji. 
Slabost za Skupino Rotomatika predstavljajo tudi slabe cestne povezave. Prednost lokalnega 
okolja je velika pripadnost podjetju in majhna fluktuacija. Občina Idrija bi morala imeti vizijo 
razvoja na področju ustvarjanja pogojev za razvoj turizma, ki je ena od dobrih možnosti za ta 
prostor, saj obstajajo zelo dobri predpogoji (znamenitosti), potrebno je le ustvariti pogoje, 
kamor spada predvsem ustrezna ponudba. Obisk gostov je velik, toda ponudba ni na 
ustreznem nivoju, začenši s prenočitvenimi zmogljivostmi. 
 
(2) Velika podjetja v preteklosti niso načrtno podpirala razvoja podjetništva, saj so s tem 
mnogokrat izgubljala najboljše kadre. Lokalni dobavitelji podjetja danes ne zadovoljujejo 
potreb, zato podjetje kupuje določene izdelke v sosednjih občinah, na Gorenjskem, v 
ljubljanski okolici, kjer je podjetniška mreža veliko bolj konkurenčna. Potrebno je 
izobraževanje ter informiranje že obstoječih podjetnikov. Podjetje je s kakovostjo in 
sodelovanjem lokalnih dobaviteljev zadovoljno, saj so se ti morali uveljaviti na trgu in tisti, ki 
so se, so dobri tudi za Rotomatiko. Vsekakor so lokalni dobavitelji za podjetje prednost 
(logistika, dobavni roki, osebni odnosi). Potrebno je omeniti, da je danes mreža podjetja tako 
razvejana, da ne predstavlja večjega problema pripeljati specifično sestavino ali del proizvoda 
iz tujine. V preteklem desetletju je bilo izločenih mnogo dejavnosti, ki niso v neposredni 
povezavi z osnovno dejavnostjo podjetja. Znotraj Korporacije Hidria sicer obstaja služba za 
skupno nabavo, kjer se nabavljajo strateške nabavne komponente za vsa podjetja znotraj 
korporacije (surovine – baker, aluminij, elektromagnetna pločevina, transport, nabava). 
Lokalni dobavitelji so lahko potrjeni in dobavljajo za vsa podjetja znotraj korporacije. To je 
eden od načinov spodbujanja podjetništva in kakovosti znotraj podjetij, neke vrste notranje 
inkubatorstvo. V prihodnje bi se lahko uspešno razvile storitvene dejavnosti, saj se bo fizično 
delo v precejšnji meri najverjetneje selilo tja, kjer so stroški delovne sile nižji. Tukaj bodo 
ostali znanje, projektiranje, razvoj, inženiring, ki potrebujejo več različnih servisov, kot jih 
obstaja danes. Plod takega razmišljanja je nacionalni razvojni inštitut za klimatizacijo v 
Godoviču, ki se že pripravlja. Storitve, ki jih bo nudil, podjetje Rotomatika potrebuje, danes 
pa so raztresene po vsej državi. Razvoj gotovo gre v smer specializiranih servisov. 
 
(3) Zelo dobro je sodelovanje s podjetjem Eta Cerkno, in sicer predvsem na kadrovskem 
področju (prerazporejanje v določenem časovnem obdobju odvečne delovne sile). Tako je 
bilo nekaj zaposlenih iz Rotomatike pred časom na delu v podjetju Eta Cerkno. S Kolektorjem 
je sodelovanja manj. Na področju programov s podjetjem Eta Cerkno ni veliko skupnih točk, 
medtem ko je s skupino Kolektor stvar drugačna. Obe podjetji imata kar nekaj že obstoječih 



 71

skupnih kupcev, potencialnih je še veliko več. Predvsem aktualna je avtomobilska industrija, 
saj oboji proizvajajo sestavne dele za elektromotorje. Na tem področju bi lahko s 
sodelovanjem obe podjetji pridobili – mogoče bi namreč bilo pripraviti in razviti kak 
kompleksnejši proizvod. Če ne drugega, bi bilo do kupcev zelo prijazno in pozitivno, če bi se 
lahko ob obisku našega lokalnega okolja pogovarjali in sestali s predstavniki obeh podjetij. 
Določeni pogovori o sodelovanju so v preteklosti obstajali, v prihodnje pa je vse stvar 
dogovora in študij posameznih primerov ter konkretnega skupnega interesa.  
 
(4) Vsako sodelovanje poteka na osnovi zadovoljevanja interesov tistih, ki sodelujejo. Tudi v 
tem primeru bi sodelovanje lahko bilo uspešno, ob upoštevanju predvsem ekonomskih 
interesov (cilj velikih podjetij) in vseh ostalih interesov znotraj razvojne koalicije. Razvojni 
načrt bi morala pomagati napisati podjetja, saj naj bi bil to skupen dokument. Primer 
sodelovanja je področje šolstva, kjer se je v lokalno dogajanje vključila Gospodarska zbornica 
Slovenije in že sklicala dva sestanka s tremi velikimi podjetji in predstavniki MSP. Na 
mikronivoju sodelovanje (s Kolektorjem) že poteka (po vzorcu ponudba in povpraševanje) ni 
pa to sodelovanje načrtno in razvojno. Vsako povezovanje potrebuje nekoga, ki stalno skrbi, 
da vse poteka po načrtu. Tukaj bi bilo potrebno določiti nekoga iz občinskih služb (če bi tako 
povezovanje prevzela občina), ki bi bedel nad ustanavljanjem in kasneje nad uspešnim delom 
take razvojne koalicije. Če osebe, ki bi se stvari v polnosti posvečala, ne bi bilo, bi vsa stvar 
lahko počasi zamrla.  
  
4. 3. 4. Podjetje Eta Cerkno 
 
(1) Sodelovanje med podjetjem in občino je zelo dobro in v podjetju so z njim zadovoljni. 
Podjetje sodeluje z občino pri pripravi strateških načrtov in usmeritev za razvoj občine in 
lokalnega okolja. Podjetje vidi svojo vlogo pri razvoju občine na različnih področjih, ki so 
bila omenjena v vprašalniku: gospodarskem, kulturnem, športnem, šolskem, zdravstvenem 
področju ter na področju malega in srednjega podjetništva. Največja slabost idrijsko-
cerkljanskega lokalnega okolja je geografska lega – oddaljenost od večjih središč, ni možnosti 
širitve – preveč hribovito področje. Slaba infrastruktura in oddaljenost od večjih mest zaradi 
slabih cestnih povezav predstavljata za podjetje Eta Cerkno največji problem. Za izboljšanje 
položaja podjetja bi bilo najbolj pomembno izboljšati omenjeno cestno infrastrukturo ter 
vzpostaviti možnost priključitve na zemeljski plin ter možnost lastnega pridobivanja energije 
iz organskih virov. Pri tem bi lahko pomagala občina Cerkno, ki bi morala biti nosilec 
navedenih projektov in bi se morala vključevati v različne oblike državnih pomoči za 
izpeljavo navedenih programov. Največji projekti v občini, ki so podprti s sponzorskim in 
donatorskim denarjem podjetja, so: zdravstvo, kultura, šport, lokalna infrastruktura, (ceste, 
vode, odlagališče odpadkov, telekomunikacije). Razvoj na področju turizma in malega 
gospodarstva bi moral biti vizija in cilj občine in Idrijsko-cerkljanske regije. 
 
(2) Odnos podjetja do podjetništva je pozitiven in stimulativen. Največ možnosti za razvoj 
znotraj podjetništva v Idrijsko-cerkljanski regiji imajo panoge: 
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• turizem in z njim povezane storitve (storitve zdraviliškega turizma, oddajanje bivalnih 

kapacitet, manjših gostinskih ponudb, ureditev naravnih znamenitosti in z njim povezane 
dejavnosti – turistični vodiči, animatorji, muzealci itd.),  

• kovinsko-predelovalna industrija.   
 
Pri nadaljnjem razvoju bi posledično morali najbolj spodbujati razvoj turizma in malega 
gospodarstva. Najbolj bi razvoju podjetništva v regiji pomagali s programi, katerih nosilec je 
občina, ter z državno podporo skozi davčne in denarne mehanizme. Največjo oviro za še večji 
razmah podjetništva v regiji predstavljajo infrastruktura, kadri in kapital. Pri vlogi občine za 
podporo podjetništvu je bila izpostavljena premajhna odgovornost občinskih svetnikov za 
dosego sporazumnih odločitev in podpore. Sodelovanje z malimi in srednjimi podjetji je v 
danih možnostih pozitivno. Podjetje bi bilo pripravljeno strokovno in finančno podpreti 
regionalne podjetniške centre (podjetniški inkubatorji, poslovno-obrtne cone ipd.) oziroma 
usmeritve in dejavnosti, ki bi prinesle povečano število novih malih in srednjih podjetij. 
 
(3) Sodelovanje z ostalima dvema velikima podjetjema v Idrijsko-cerkljanski regiji (Skupina 
Kolektor Idrija, Skupina Rotomatika Spodnja Idrija) obstaja na konkretnih poslovnih 
interesnih točkah. Podjetje Eta Cerkno je pripravljeno na podporo skupnim razvojnim 
projektom v Idrijsko-cerkljanski regiji skupaj z navedenima podjetjema. 
 
(4) Podjetje je pripravljeno sodelovati v regionalni razvojni koaliciji s predstavniki različnih 
interesov v občinah Idrija in Cerkno. Pobudo za ustanovitev regionalne razvojne koalicije naj 
bi dali vsi najbolj zainteresirani: občina, politične opcije, gospodarstvo. Možnosti za 
ustanovitev regionalne razvojne koalicije obstajajo, vendar so odvisne od istočasnosti 
interesov vseh akterjev v potencialni regionalni razvojni koaliciji. 
 
4. 4. Povzetek 
 
Znotraj občine Cerkno je moč ugotoviti, da je sodelovanje velikega podjetja in občine dobro, 
obe strani sta z njim zadovoljni, podjetje Eta Cerkno ima vpliv na dogajanje in načrtovanje 
sprememb v tem prostoru. Tako občina kot podjetje se strinjata, da je turizem tista dejavnost, 
ki lahko pozitivno vpliva na razvoj občine Cerkno, izpostavljata tudi kovinskopredelovalno 
panogo. 
 
V občini Idrija stvari niso (bile) tako zgledno urejene. Najprej je razlika že v tem, da obstajata 
dva velika gospodarska sistema, ki sta ob tem še pretežno locirana v dveh največjih naseljih v 
občini – Idriji in Spodnji Idriji. Skupina Rotomatika se je v preteklosti posvečala okolju, v 
katerem deluje (Spodnja Idrija), in je pomagala pri obnovi in gradnji številnih objektov ter 
podpirala družbene dejavnosti. Na drugi strani se je podjetje Kolektor zaradi določenih 
nesoglasij s staro občinsko upravo v zadnjem obdobju nekoliko manj vključevalo v lokalni 
prostor. To naj bi se po prihodu nove občinske uprave spremenilo in Kolektor naj bi prevzel 
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pomembno vlogo pri podpori različnim projektom znotraj občine Idrija. Medsebojno 
sodelovanje obeh gospodarskih sistemov v preteklosti ni bilo najboljše, vendar je (po vsem 
povedanem in zapisanem) moč pričakovati, da se bodo stvari v prihodnje spremenile seveda 
ob predpostavki, da bosta obe podjetji v sodelovanju našli skupen interes in da jim ga bo kdo 
znal ustrezno predstaviti. To bi lahko opravil župan, saj ga obe podjetji vidita kot 
koordinatorja povezovanja in delovanja morebitne razvojne koalicije. Vsi trije akterji 
lokalnega dogajanja v občini Idrija izspostavljajo pomen razvoja turističnih dejavnosti in 
posebej omenjajo pomanjkanje spalnih zmogljivosti, za kar je občina Idrija že pripravila 
ustrezne načrte o rešitvi problema. 
 
Trije gospodarski sistemi med sabo do določene mere sodelujejo (predvsem Skupina 
Rotomatika in podjetje Eta Cerkno), možnosti za v prihodnje so velike in povsem odprte. 
Predvsem gre za sodelovanje na relaciji Skupina Kolektor - Skupina Rotomatika, ki imata na 
nekaterih segmentih podobna in kompatibilna proizvodna programa. Kot primer je moč 
navesti avtomobilsko industrijo, za katero bi ob skupnem sodelovanju na področju raziskav in 
razvoja podjetji lahko izdelali kakšen nov, kompleksnejši proizvod. Ob tem bi bilo 
sodelovanje mogoče tudi na področju trženja proizvodov in storitev (že danes imata obe 
podjetji nekaj skupnih kupcev, v prihodnje se lahko število še poveča in servisiranje skupnih 
kupcev ter tudi pridobivanje novih bi bilo lažje prek enotnega nastopa na nekaterih trgih in 
izmenjave informacij). Sodelovanje gospodarskih sistemov bi pomenilo lažje morebitne 
prevzeme in vstope na določene trge v Sloveniji. Pričakovati je, da bo ob upoštevanju ciljev in 
ekonomskih interesov obeh podjetij prihajalo do vse večjega sodelovanja, ki se bo pozitivno 
izrazilo na rezultatih poslovanja obeh družb in na posledično višjem življenskem standardu 
lokalnega prebivalstva. 
 
4. 5. Mali in srednji podjetniki v Idrijsko-cerkljanski regiji - raziskava 
 
4. 5. 1. Metodološki opis raziskave 
 
Namen raziskave je bil ugotoviti stališča in prepričanja podjetnikov v Idrijsko-cerkljanski 
regiji in (ne)zadovoljstvo z lokalnim okoljem ter institucijami, ki lahko vplivajo na pozitiven 
razvoj podjetništva in podjetniške kulture. Raziskavo sem opravil s pomočjo vprašalnika (glej 
prilogo 1). Najprej je bilo postavljenih nekaj osnovnih identifikacijskih vprašanj (spol, starost, 
izobrazba, pravna oblika podjetja, občina, število let delovanja podjetja, dejavnost), sledil je 
del vprašalnika o motivih in ciljih, ki so posameznika pripeljali do odločitve za podjetništvo, 
ter o morebitnih težavah pri registraciji podjetja oziroma pri iskanju novih kadrov. V tretjem 
delu vprašalnika sem spraševal o relevantnem trgu, konkurenci, prednostih pred konkurenco, 
kupcih in prihodnosti podjetja. Zadnji del je bil namenjen odnosu med podjetnikom in 
lokalnim okoljem, torej (ne)zadovoljstvu podjetnika z delovanjem občine, države, različnih 
interesnih združenj (gospodarska zbornica, obrtna zbornica). 
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Vzorec podjetnikov, ki so bili vključeni v raziskavo, sem izbral naključno iz baze podatkov v 
poslovnih registrih IPIS in IBON (Poslovno analitično središče Ekonomske fakultete, 
PASEF). Skupaj sem na različne naslove po pošti poslal 200 vprašalnikov. 150 jih je bilo 
namenjenih gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom v občini Idrija, 50 pa 
gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom v občini Cerkno, od tega je bilo 
gospodarskim družbam poslanih 60 vprašalnikov, samostojnim podjetnikom pa 140 
vprašalnikov. Za tako število in razmerje vprašalnikov med obema občinama ter med 
gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki sem se odločil glede na skupno število 
vseh gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v obeh občinah ter razmerje med njimi. 
 
Vrnjenih je bilo 54 vprašalnikov, kar predstavlja 27 odstotkov vseh poslanih vprašalnikov. Iz 
občine Idrija sem dobil 43 vprašalnikov (28,67 odstotkov vseh poslanih vprašalnikov 
podjetnikom v občini Idrija), iz občine Cerkno pa 10 (20 odstotkov vseh poslanih 
vprašalnikov podjetnikom v občini Cerkno). En vprašalnik je bil vrnjen brez odgovora o 
občini bivanja. Večino vprašalnikov so vrnili samostojni podjetniki (33), kar predstavlja 23,57 
odstotkov vseh poslanih vprašalnikov samostojnim podjetnikom. Iz gospodarskih družb je 
bilo vrnjenih 19 vprašalnikov, kar pomeni 31,67 odstotkov vseh poslanih vprašalnikov 
gospodarskim družbam. Večina vrnjenih vprašalnikov je bila izpolnjena v celoti (odgovorjeno 
je bilo na vsa vprašanja), nekaj vprašalnikov je bilo odgovorjenih nepopolno (na katero od 
vprašanj ni bilo odgovorjeno). Pri analizi sem po posameznih področjih upošteval vse 
odgovore, ki so bili dani, ne glede na (ne)popolno izpolnjen vprašalnik. 
 
4. 5. 2. Analiza identifikacijskih vprašanj 
 
Slika 3: Podjetniki po spolu 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Večino vprašalnikov so izpolnili in vrnili moški – 82,35 odstotkov (ženskih je bilo 17,65 
odstotkov). 
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Povprečna starost podjetnikov na Idrijskem in Cerkljanskem je 45,18 let. Starih 40 let ali 
mlajših je 33,33 odstotkov, vsi ostali so starejši od 40 let (66,7 odstotkov). Najmlajša 
podjetnica v raziskavi je stara 23 let, najstarejši podjetnik pa 65 let. Interesna združenja 
(gospodarska in obrtna zbornica) ter občina bi morali nameniti pozornost spodbujanju mladih 
ljudi, da se kmalu po končanem šolanju (in že med njim) začnejo zanimati za različne 
možnosti in oblike podjetniškega delovanja. Veljalo bi razmisliti o podjetniških krožkih in 
delavnicah, ki bi lahko bili dejavni že v osnovni šoli in še v večji meri v srednji šoli in ki bi 
lahko ponudili mladim in podjetništva željnim, da si pridobijo vsaj nekaj osnovnega vedenja o 
podjetništvu in znanjih, ki so zanj potrebna. Hisrich in Peters (1992, str. 61-62) ugotavljata, da 
je večina moških podjetnikov ob pričetku delovanja lastnih podjetij stara nekaj nad 30 let, 
večina žensk podjetnic pa je v povprečju nekoliko starejša – sredi 30. let so, ko začnejo s 
podjetniškim udejstvovanjem. V raziskavi je povprečna starost podjetnikov in podjetnic ob 
pričetku samostojne gospodarske poti 34,72 let, kar je v skladu s predhodno ugotovitvijo obeh 
avtorjev. Največ podjetij v Idrijsko-cerkljanski regiji je nastalo kmalu po osamosvojitvi 
Slovenije v letu 1991, saj je povprečna starost podjetij 10,42 let. Najstarejše podjetje je 
pričelo s poslovanjem pred 30 leti, najmlajše pa pred 2 letoma.    
 
Slika 4: Podjetniki po stopnji izobrazbe 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Po stopnji izobrazbe v raziskavi izstopajo podjetniki s končano srednjo in poklicno šolo (prvih 
je 33,96 odstotkov, drugih pa 32,08 odstotkov), sledijo tisti s končano osnovno šolo (15,09 
odstotkov), višjo (11,32 odstotkov) in visoko šolo (7,55 odstotkov). Po mnenju Bevčeve 
(1991, str. 55) je vloga izobraževanja v gospodarskem razvoju regij dvojna: 
• ožja – posameznikom dajejo izobraževalne institucije določene kvalifikacije in znanja, s 

katerimi vstopajo na regionalni trg delovne sile in spreminjajo izobrazbeno strukturo njene 
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ponudbe, ki se lahko sklada s povpraševanjem po njej ali pa tudi ne; s tem izobraževanje 
lahko vpliva na obseg in strukturo medregionalnih migracij delovne sile; 

• širša – izobraževalne institucije »proizvajajo« in širijo znanje, ki je potrebno 
regionalnemu gospodarstvu in bo verjetno povečalo njegovo produktivnost, absorbiralo 
regionalne vire (materialne, človeške – delovna mesta za učitelje itd.), prinašalo precejšnje 
posredne učinke itd. 

 
Interesna združenja (gospodarska in obrtna zbornica) in občina naj bi podjetnikom stalno 
ponujali različne oblike dodatnega izobraževanja, s katerim bi ti pridobivali nova znanja, ki so 
nujno potrebna za njihovo uspešno delovanje in tudi za širitev dejavnosti. S pomočjo dodatnih 
znanj bi podjetniki lažje nastopali na trgu in uvajali nove postopke, s katerimi bi optimizirali 
svojo dejavnost, ob tem bi hitreje spoznali možnosti in prednosti podjetniškega delovanja. S 
formalno izobrazbo podjetnikov sta močno povezana pomen in vloga izobraževalnih institucij 
v okolju. V Idrijsko-cerkljanski regiji je kot osrednja srednješolska izobraževalna institucija 
prisotna Gimnazija Jurija Vege Idrija, ki svojim dijakom nudi splošno gimnazijsko izobrazbo 
in jih pripravlja na nadaljevanje študija na fakultetah oziroma višjih in visokih šolah. V 
njenem sklopu že dolgo deluje poklicna srednja šola s programom oblikovalca kovin. Zlasti v 
novejšem času je v ospredju povečano povpraševanje velikih družb iz lokalnega okolja po 
naravoslovno-tehnično izobraženih kadrih, ki jih idrijsko srednje šolstvo do določene mere že 
zagotavlja (gre za program za pridobitev poklica strojni tehnik). Glede na izrazito usmerjenost 
vseh treh velikih podjetij v regiji v predelovalne dejavnosti, bi bilo smiselno zagotoviti še 
dodatne izobraževalne programe, ki bi bili v neposredni povezavi z delovanjem treh velikih 
podjetij in posledično mnogih MSP, ki so vezana na poslovanje treh velikih podjetij. Ob vseh 
navedenih srednješolskih možnostih bi bilo smotrno zagotoviti tudi možnost visokošolskega 
izobraževanja, ki bi študentom nudila uporabna znanja za delovanje v lokalnem gospodarstvu 
in seveda tudi širše. Ideja bi se lahko uresničila ob nastanku primorske univerze, katere del bi 
lahko deloval tudi v Idriji in tako lokalnemu gospodarstvu zagotovil nove diplomante 
naravoslovnih smeri - tako tiste iz lokalnega okolja, kot druge, ki bi prišli iz različnih koncev 
Slovenije. Za dosego tega cilja in za pripravo kakovostnih programov bo potrebna 
koordinirana akcija ne samo občinskih in lokalnih šolskih oblasti, temveč tudi drugih, ki lahko 
z ustreznimi znanji, poznanstvi in povezavami pripomorejo k lažjemu in uspešnejšemu 
dialogu s predstavniki primorske univerze ter državnih institucij. 
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Slika 5: Podjetniki po dejavnosti 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Največ podjetij v raziskavi se ukvarja s proizvodnjo in trgovino na debelo in drobno (z vsako 
od obeh dejavnosti po 17,46 odstotkov), gradbeništvom (15,87 odstotkov), transportom in 
komunikacijami (7,94 odstotkov), finančnimi in drugimi poslovnimi storitvami ter turizmom 
in gostinstvom (z vsako od obeh dejavnosti po 6,35 odstotkov), inženiringom, raziskavami in 
razvojem (4,76 odstotkov). Podjetniki se ukvarjajo tudi z informatiko, prevozništvom, odnosi 
z javnostmi ter delom v medijih, geodezijo, vzdrževanjem cest, vzdrževanjem objektov, 
popravilom kmetijske mehanizacije, tiskarstvom, fotografsko dejavnostjo, programiranjem. 
Nihče od podjetnikov se ne ukvarja z dejavnostmi rudarstva, črpanja oziroma nafte.  
 
4. 5. 3. Razlogi, cilji in težave ob začetku poslovanja 
 
Slika 6: Osnovni razlogi za ustanovitev podjetja 
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Največ podjetnikov je ustanovilo podjetje zaradi izkoriščanja lastnih veščin in prednosti 
(40,32 odstotkov odgovorov). Sledijo odgovori o nezadovoljstvu s plačo (12,90 odstotkov), 
frustriranosti pri delu v družbenem sektorju (11,29 odstotkov), nezaposlenosti (9,68 
odstotkov), dobičkonosni priložnosti (8,06 odstotkov). Kot razloge so podjetniki navajali še: 
višjo silo, splet okoliščin, dodaten zaslužek, samostojno osebno odločitev, možnost 
prilagajanja delovnega časa in usklajevanja z varstvom otrok, dogovor z bivšim podjetjem. 
Zelo podobno je tudi s cilji podjetnikov ob ustanovitvi podjetja, saj izstopata želja po 
izkoriščanju lastnih znanj in neodvisnost (35,29 oziroma 30,59 odstotkov). Sledita denar in 
ekonomska nuja (15,29 oziroma 8,24 odstotkov). Kot cilje ob ustanovitvi podjetja so 
anketiranci navajali še: preživetje, potrebo po dejavnosti, zdravstveno stanje, zagotovitev 
delovnega mesta, preizkušanje samega sebe in svojih sposobnosti. Podjetniki so torej 
ustanavljali podjetja predvsem zato, da bi izkoristili lastne sposobnosti in pridobljena znanja 
ter jih ponudili še drugim v uporabo. Želja po neodvisnosti je na Idrijskem in Cerkljanskem 
pri večini podjetnikov zelo pomembna. Z dobrim izkoristkom lastnih znanj in veščin ter 
uspešnim nastopanjem na trgu pa pridejo tudi dosežki v obliki višjih dohodkov. 
 
Pri registraciji podjetja in pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj večina podjetnikov ni imela 
nikakršnih težav (58,49 odstotkov), nekateri so imeli majhne težave (39,62 odstotkov), en sam 
podjetnik pa je imel velike težave. Zanimivo bi bilo videti, kakšne konkretne težave so 
podjetniki imeli, a bi zato bilo potrebno postaviti dodatna vprašanja.  
 
Pri iskanju ustreznih kadrov za zaposlitev v podjetju največ podjetnikov nima težav (34,69 
odstotkov), mnogi imajo majhne težave (30,61 odstotkov), nekateri velike (14,29 odstotkov), 
drugi (20,41 odstotkov) pa sploh ne morejo najti primernih kadrov. Očitno je, da ni najlažje 
najti ustreznih kadrov za zaposlitev. Povezavo gre nedvomno iskati v zelo nizki 
brezposelnosti v Idrijsko-cerkljanski regiji in pa v dejstvu, da obstajajo trije veliki delodajalci, 
ki nudijo zaposlitev precejšnjemu delu lokalnega prebivalstva. Ob nezadovoljstvu z delom v 
določeni gospodarski družbi ali pri samostojnem podjetniku lahko posamezniki brez večjih 
težav poiščejo in najdejo novo službo v treh velikih podjetjih. Ob tem velika podjetja mnogim 
šolajočim dijakom in študentom dajejo štipendije, kar spet vpliva na manjšo ponudbo mladih 
po končanem izobraževanju neposredno na trgu dela. 
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4. 5. 4. Relevantni trg, konkurenca, prednosti pred konkurenco in prihodnost podjetja 
 
Slika 7: Trgi, na katerih podjetniki prodajajo izdelke 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Podjetniki iz raziskave so s prodajo vezani predvsem na lokalne trge (40,35 odstotkov) in pa 
na tržišče celotne Slovenije (29,82 odstotkov). Na regionalne trge in na trge v tujini jih je 
vezanih mnogo manj (19,30 oziroma 10,53 odstotkov). Ugotovimo lahko, da 60 odstotkov 
podjetnikov prodaja svoje izdelke na lokalni oziroma regionalni trg, medtem ko v tujino svoje 
izdelke proda desetina podjetnikov. Idrijsko-cerkljanski bazen je torej za večino podjetnikov 
končni trg. Večino znotraj te skupine nedvomno predstavljajo podjetniki, ki sodelujejo s tremi 
velikimi podjetji in tisti (trgovina, gostinstvo itd.), ki zadovoljujejo potrebe lokalnega 
prebivalstva.    
 
Surovine za svoje proizvode pridobivajo podjetniki večinoma s področja celotne Slovenije 
(52,54 odstotkov). Lokalno, regionalno ali iz tujine dobiva surovine približno enak delež 
podjetnikov (med 13,56 in 18,64 odstotkov). 
 
Podjetniki kot svoje največje konkurente vidijo predvsem mala in srednja podjetja (50 
odstotkov) ali pa nikogar (20,69 odstotkov). Vsi ostali odgovori so dobili veliko manjši delež 
v skupini vseh odgovorov. Kot konkurente so podjetniki navedli še: delo na črno, konkurente 
v medijih, tuje delavce iz nekdanje Jugoslavije. 
 
Najpomembnejši kupci malih in srednjih podjetij v Idrijsko-cerkljanski regiji so končni 
potrošniki (38,89 odstotkov), sledijo tri velika podjetja (27,78 odstotkov). Kot kupci se 
pojavljajo še storitvena podjetja (8,33 odstotka), proizvajalci (6,94 odstotkov), trgovci in 
država (oboji po 5,56 odstotkov). Podjetniki so navedli tudi: samostojne podjetnike, privatna 
stanovanja (stranke), kmete, lokalno skupnost, medije. Glede na velik delež treh velikih 
podjetij, ki se pojavljajo kot kupci proizvodov in storitev MSP, je potrebno poudariti nujnost 
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dobrega sodelovanja med velikimi podjetji ter MSP. Dobro medsebojno sodelovanje lahko 
prinese koristi tako velikim podjetjem (nižji stroški, uvajanje sprememb in inovacij itd.) kot 
MSP (lažje načrtovanje in planiranje, cenejša proizvodnja izdelkov in storitev itd.), zato ga je 
potrebno uveljaviti.   
 
V prihodnosti si večina podjetnikov želi nadomestiti staro opremo (21,62 odstotkov) in 
razširiti obseg dejavnosti (18,92 odstotkov). Želijo si tudi izboljšati kakovost proizvodov 
(12,16 odstotkov), dodatno usposabljati svoje osebje in povečati število proizvodov in storitev 
(oboje po 7,69 odstotkov), v nekaj manjši meri pa so podjetniki izbrali tudi vse ostale 
ponujene možnosti. Trije podjetniki niso izrazili pretiranih želja po napredku in širjenju 
dejavnosti, ampak si želijo čim prej in srečno dočakati upokojitev, dva podjetnika sta si 
zaželela obdržati sedanjo raven dejavnosti, prav tako dva se želita posvetiti specializaciji. 
Eden od anketirancev je izrazil željo pa novem pristopu k prodaji izdelkov – prodaji prek 
internetne trgovine. Večina podjetnikov želi uvesti določene pozitivne spremembe v svoje 
poslovanje in razširiti obseg dejavnosti. Za to jim dostikrat primanjkuje strokovnega znanja 
(znanje finančnega managementa, znanje marketinga itd.) in potrebovali bi pomoč. To je MSP 
moč zagotoviti s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij. Te strokovnjake bi 
večinoma plačevali podjetniki sami, prek subvencij in organiziranja predavanj bi morali 
sodelovati tudi občina ter predvsem obe največji interesni združenji. Podjetniki, ki se 
ukvarjajo z enakimi ali podobnimi dejavnostmi, bi se lahko povezali in si izmenjali izkušnje 
in znanja ter tako pripomogli k boljšemu uspehu svojega poslovanja. Gre za potrebo po 
hkratni specializaciji in sodelovanju (Jaklič, 2003, str. 10-11), ki vsem vpletenim lahko 
prinese koristi in napredek v poslovanju. 
 
4. 5. 5. Podjetniki in idrijsko-cerkljanski družbeno-poslovni sistem 
 
Slika 8: Mnenje o idrijsko-cerkljanskem družbeno-poslovnem sistemu 
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Idrijsko-cerkljanski družbeno-poslovni sistem je večina podjetnikov ocenila kot sistem, ki je 
le delno naklonjen spremembam in novim zamislim, in sicer predvsem tistim, ki ne posegajo 
pretirano v obstoječ družbeno-poslovni sistem (52,17 odstotkov). Mnogo manj jih meni, da 
sistem ni naklonjen spremembam (26,09 odstotkov) oziroma da je spremembam naklonjen 
(17,39 odstotkov). Da je sistem povsem nenaklonjen novim pobudam in zamislim pa menita 
le dva od vseh podjetnikov, ki sta sodelovala v raziskavi. Podjetniki so tako nekako srednje 
zadovoljni z delovanjem idrijsko-cerkljanskega družbeno-poslovnega sistema. Za natančno 
ugotovitev, kaj jih najbolj moti, bi bilo potrebno zastaviti dodatna vprašanja. 
 
Slika 9: Občina bi morala nuditi podjetnikom 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Pri tem, kaj bi morala občina ponuditi podjetnikom, so si ti zelo enotni: čim več oziroma vse, 
kar je bilo ponujeno kot možnost odgovora. Za malenkost kot želji podjetnikov sicer izstopata 
omogočanje pridobivanja kreditov pod ugodnejšimi pogoji (20,97 odstotkov) in možnost 
svetovanja (18,55 odstotkov), vendar so vsi ostali ukrepi in želje po njih zelo blizu obema 
navedenima. Zaključimo lahko, da je želja podjetnikov po pomoči občine njihovim 
dejavnostim zelo velika in vsekakor bi občina skozi različne ukrepe morala pomagati 
podjetnikom. Vsaka pomoč bi bila, če gre sklepati po raziskavi, dobrodošla in bi jo podjetniki 
z veseljem sprejeli. Nedvomno bi bilo kakršnokoli obliko pomoči potrebno dobro predstaviti 
podjetnikom, da bi ti najprej sploh vedeli, da obstaja, in da bi vedeli, kaj od nje pričakovati. 
Podjetniki so si kot obliko pomoči od občine zaželeli tudi: podpiranje domačih podjetij na 
način, da bi se občina in državne institucije pojavljali kot kupci proizvodov ali storitev 
podjetij iz lokalne skupnosti, omilitev zakonodaje in predpisov (debirokratizacija), podelitev 
koncesij za opravljanje določene javne službe – področje gradbeništva, usklajevanje interesov 
in njihovo zastopanje izven lokalne skupnosti. Omeniti velja, da določene aktivnosti in oblike 
pomoči potekajo. Občina Idrija in Cerkno prek razvojne agencije ICRA nudita pomoč 
manjšim podjetnikom in kmetom v obliki subvencioniranja obrestnih mer za najeta posojila 
ter z nepovratnimi spodbudami, denimo pri sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije, 
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pri finančni pomoči ob samozaposlitvi oziroma zaposlovanju delavcev za nedoločen čas 
(Uršič v Vagaja, 2003). Drugo pomembno področje delovanja je izvajanje širših razvojnih 
projektov, katerih uporabniki so lahko podjetja in občani. Za uspešen razvoj podjetništva in 
vsega območja je pomembna postavitev podjetniške infrastrukture pa tudi povečanje 
prepoznavnosti območja. V zadnjih letih na razvojni agenciji poteka več takih projektov. 
Zaščita geografske označbe "idrijska čipka" je že bila izvedena, letos pa bo končana tudi 
zaščita "šebreljskega želodca". Tudi idrijski žlikrofi so že zaščiteni kot živilo s tradicionalnim 
ugledom. Pomembno je še vključevanje v regijske, državne in mednarodne projekte. ICRA je 
v zadnjih dveh letih pripravila razvojni program Goriške statistične regije do leta 2006.   
 
Slika 10: Seznanjenost podjetnikov z različnimi oblikami podpor 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Z različnimi oblikami podpor, ki jih podjetnikom prek različnih skladov in agencij nudi 
država, večina podjetnikov ni seznanjena (53,85 odstotkov), solidno je seznanjenih 42,31 
odstotkov podjetnikov. Na vprašanje o poznavanju »Programa ukrepov za pospeševanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006« je večina podjetnikov odgovorila 
nikalno (81,13 odstotkov). Tega programa ne poznajo in očitno bo na področju promocije 
podjetniških spodbud in programov pomoči treba storiti še zelo veliko. Predvsem bi, ob 
občini, zelo aktivni morali postati gospodarska in obrtna zbornica, saj večina podjetnikov 
(58,73 odstotkov) meni, da bi za spremljanje razpisov in za ustrezno obveščanje podjetnikov 
morali skrbeti gospodarska in obrtna zbornica, 23,81 odstotkov jih meni, da bi to morali 
početi podjetniki sami, majhen delež podjetnikov pa bi za spremljanje razpisov določil občino 
in upravno enoto (12,70 odstotkov).  
 
Velika večina podjetnikov je članov gospodarske (36,51 odstotkov) oziroma obrtne zbornice 
(52,38 odstotkov), nekateri so včlanjeni v obeh, dobra desetina ni članov nobene od obeh 
zbornic. 
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Slika 11: Odnos občine in lokalnega okolja (ljudi) do podjetnikov 
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Vir: Podatki iz raziskave 
 
Pri ocenjevanju odnosa občine in lokalnega okolja (ljudi) do podjetnikov je večina 
anketirancev odnos v obeh primerih označila za pretežno nevtralnega (56,87 odstotkov v 
primeru občine in 41,51 odstotkov v primeru lokalnega okolja) oziroma pozitivnega (27,45 
odstotkov in 41,51 odstotkov). Za negativen je odnos ocenila razmeroma majhna skupina 
podjetnikov (11,76 odstotkov in 13,21 odstotkov). Za izrazito pozitiven oziroma izrazito 
negativen odnos se je odločilo zelo malo podjetnikov. Podjetniki so z odnosom občine 
oziroma lokalnega okolja pretežno zadovoljni ali vsaj niso nezadovoljni (razen redkih izjem). 
Za povečanje zadovoljstva bi morala občina storiti več tistega, kar od nje podjetniki najbolj 
pričakujejo in kar smo zgoraj že omenjali. Je pa moč opaziti manjšo razliko med odnosom 
lokalnega okolja do podjetništva in odnosom občine. Prvi je nekoliko boljši kot drugi oziroma 
ga kot takega doživljajo podjetniki. Ti rezultati se skladajo s tistimi, ki opisujejo mnenje o 
idrijsko-cerkljanskem družbeno-poslovnem sistemu. 
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Slika 12: Analiza raziskave in možnosti osnovne podpore podjetništvu v Idrijsko-cerkljanski 
regiji 
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Za nadaljnji razvoj in spodbujanje podjetništva v Idrijsko-cerkljanski regiji morata (po 
mnenju podjetnikov) veliko vlogo odigrati gospodarska in obrtna zbornica ter tudi obe občini 
z ukrepi, ki smo jih zgoraj že našteli. Potrebno bo torej usklajeno delovanje vseh akterjev, da 
bi spodbudili posameznike in posameznice, da se odločijo za pot podjetništva. Šolske 
institucije bi morale zagotoviti nove programe, predvsem pa bi vsi skupaj dosegli veliko, če bi 
del nove primorske univerze deloval v Idriji in nudil uporabna znanja s področja 
naravoslovno-tehnične izobrazbe, kar bi koristilo podjetniškim idejam in tudi velikim 
podjetjem. Velika podjetja v lokalnem okolju lahko pomagajo podjetnikom pri tem, da jim (če 
podjetniki proizvajajo za njih) ob začetku poslovanja stojijo ob strani kot kupci in imajo 
podjetniki tako zagotovljen vir dohodka. To je še posebej aktualno, če so podjetniki 
predhodno delali v enem od velikih podjetij in so prišli do lastne dejavnosti prek izločanja 
dejavnosti iz programa velikega podjetja. Pri spodbujanju podjetništva ne gre pozabiti vloge 
države, ki s programi, kot je »Program ukrepov za pospeševanje podjetništva in 
konkurenčnosti za obdobje 2002 – 2006«, nudi uporabne spodbude zainteresiranim 
podjetnikom. Problem bi znal biti v relativno slabem poznavanju tega in podobnih programov 
in mnogo truda bo potrebno vložiti v ustrezno promocijo, ki bo zatem prinesla večje 
zanimanje podjetnikov za vključevanje v take programe. Svojo vlogo naj bi odigrali mediji, ki 
lahko prek predstavljanja uspešnih podjetnikov in njihovih dejavnosti spodbudijo zanimanje 
za podjetništvo. Na razmah podjetništva ne nazadnje lahko vplivajo podjetniki sami, s tem ko 
aktivno sodelujejo v lokalni skupnosti prek sponzorstev, donacij, odprtih dnevov svojih 
podjetij, morebitnega štipendiranja in predvsem prek zadovoljnih in visoko motiviranih svojih 
zaposlenih, ki pozitivno vplivajo na javno podobo o konkretnem podjetniku in posledično o 
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podjetništvu v celoti (vsaj v določenem geografskem prostoru). Za razmah podjetništva so 
odgovorne mnoge institucije in posamezniki, ki lahko spodbudijo njegov razvoj, zadnja 
beseda pa ostaja podjetnikom in njihovi ideji ter njeni uresničitvi. Noben teoretični model 
namreč brez posameznih podjetnikov in podjetnic v praksi ne bo zaživel. In tega se morajo 
zavedati snovalci podjetniške politike na območju obeh občin in tudi širše (država). 
 
4. 6. Povzetek 
 
Razvoj lokalnega območja Idrije in Cerkna je v preteklosti temeljil na Rudniku živega srebra 
Idrija in njegovem petstoletnem delovanju. Rudnik je zagotavljal delo in življenje številnim 
generacijam prebivalcev območja in urejal življenjski utrip. Nič se ni moglo zgoditi brez 
odobritve rudniških oblasti. Za vsestranski razvoj območja v prihodnje so najpomembnejši 
lokalni akterji (tako obe občini kot vsa tri velika podjetja) pokazali veliko interesa in posluha. 
Občina Idrija pripravlja skupne projekte, ki naj bi združili interese občine in velikih podjetij 
ter tako prispevali k hitrejšemu razvoju občine. Občina Cerkno je s sodelovanjem s podjetjem 
Eta Cerkno zadovoljna in tako naj bi ostalo tudi v prihodnje. Pri pridobivanju slovenskega in 
evropskega denarja za podporo regionalnemu razvoju je idrijska občina uspešna, cerkljanska 
nekoliko manj (pri pridobivanju evropskega denarja). Oblikovanje regionalne razvojne 
koalicije obe občini podpirata. Pri velikih podjetjih je bilo sodelovanje z občino označeno kot 
dobro (Eta), v preteklosti ne najboljše vendar z dobrimi možnostmi za v prihodnje (Kolektor) 
in kot predvsem usmerjeno na krajevno skupnost, v kateri podjetje posluje (Rotomatika). 
Skupno sodelovanje pri projektih, ki bi vsem sodelujočim prinesli pozitivne rezultate, je z 
vidika vseh treh podjetij smiselno in zaželeno, čeprav v preteklosti sodelovanje ni bilo vedno 
najboljše. 
 
Razvoj podjetništva, ob rudniških dejavnostih in kasneje ob delovanju treh velikih podjetij, 
nikoli ni bil v prvem planu in posebej spodbujan od lokalnih oblasti. Danes je podjetništvo v 
precejšnji meri vezano na dejavnosti treh velikih podjetij v Idrijsko-cerkljanski regiji. Veliko 
malih in srednjih podjetij je pričelo s poslovanjem takoj po osamosvojitvi Slovenije, njihovi 
motivi in cilji ob pričetku poslovanja so bili vezani predvsem na uporabo lastnih znanj in 
prednosti ter na željo po samostojnosti pri opravljanju dejavnosti. V prihodnje si podjetniki 
želijo uspešno razvijati svojo dejavnost na vseh področjih, s pomočjo nadomestitve stare 
opreme, kakovostnejših proizvodov in storitev, novih proizvodov in storitev, itd. Podjetniki so 
z lokalnim okoljem (občino) in tudi z odnosom prebivalstva do podjetništva zadovoljni, več 
pomoči pričakujejo tako od občinskih oblasti kot predvsem od dveh interesnih združenj – 
Obrtne in Gospodarske zbornice Slovenije. Tudi drugi akterji (glej sliko 12) bi lahko storili 
pozitivne korake v smer podpore in spodbujanja podjetništva.  
 

5. Sklep 
 
Povezovanje v taki ali drugačni obliki je vedno odvisno od pripravljenosti posameznih 
udeležencev povezave na sodelovanje. Če je ta prisotna, je mogoče s skupnimi močmi najprej 
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oblikovati in zatem doseči in preseči skupno določene cilje. V nasprotnem primeru je o 
skupnih ciljih zelo težko govoriti, posledično so tudi doseženi rezultati nižji, kot bi lahko bili. 
V primeru Idrijsko-cerkljanske regije (občin Idrija in Cerkno) gre gotovo za prvi primer. 
Predstavniki obeh občin ter vseh treh velikih podjetij se strinjajo, da bi sodelovanje prineslo 
pozitiven razvoj regiji (obema občinama) in torej boljši življenjski standard njenim 
prebivalcem. Potrebno je le najti osebo, ki bo pripravljena ter sposobna povezati vse naštete 
akterje regionalnega življenja ter v tako združbo dodati predstavnike ostalih interesov. 
Predvsem gre za predstavnike malih in srednjih podjetij (Gospodarska in Obrtna zbornica), saj 
je podjetništvo eden od temeljev uspešnega endogenega razvoja evropskih regij, ki temelji na 
izkoriščanju lastnih znanj in virov, ki so na voljo. V razvojni koaliciji bi morali biti udeleženi 
še predstavniki šolstva, znanosti, kulture, športa, zdravstva in mnogi ostali (po temeljitem 
premisleku). Razlog je v tem, da Idrijsko-cerkljansko regijo sestavljajo posamezniki in 
posameznice z različnimi interesi in pogledi na prihodnji razvoj območja, kar je povsem 
legitimno in pričakovano. Toda če naj bi razvoj prinesel lokalno okolje, s katerim bo 
zadovoljna večina zdajšnjih in prihodnjih prebivalcev, je potrebno stopiti skupaj in izmenjati 
mnenja in poglede na določeno problematiko. Na ta način bi lahko prišli do skupnega 
imenovalca prihodnjega želenega razvoja - razvoja, ki bi bil po meri večine občanov in 
občank. Pri iskanju in določanju regionalne razvojne koalicije se je potrebno zavedati 
določenih dejstev:  
 
1. Za pospešen razvoj lokalnega okolja in različnih dejavnosti v njem bo potrebno zagotoviti 
določena denarna sredstva. Glede na dejstvo, da imata oba občinska proračuna na voljo le 
zelo omejena in v veliki meri že v naprej določena in porabljena finančna sredstva, je povsem 
jasno in logično, da jih bo treba iskati in najti drugje. Verjetno najpomembnejši vir so lahko 
tri največja in uspešna podjetja v okolju. Da bo katerokoli podjetje pripravljeno sodelovati v 
večjih in finančno zahtevnejših projektih, je nujno zagotoviti privilegiran položaj teh podjetij 
pri oblikovanju razvojnih ciljev in usmeritev. Ti se morajo (vsaj do določene mere) skladati z 
željami in cilji podjetij, katerih znanje in moč lahko odločilno prispevata k uspešnemu 
razvoju. Brez sodelovanja treh velikih (zgolj z razvojno politiko občine in države) ni moč 
pričakovati večjega napredka in razvoja lokalnega okolja. Ta podjetja so dejansko ključnega 
pomena za kakovostni preskok na višjo raven življenja v regiji (občini), kar pomeni (ob 
zagotovljenem in relativno dobro plačanem delovnem mestu) tudi možnost aktivnega 
preživljanja prostega časa – kulturne in športne prireditve, urejene rekreacijske površine, 
konkurenca in možnost izbire pri nakupu blaga ali storitev, zdravo okolje (voda, zrak, zemlja) 
itd. Drugi pomemben vir denarja za razvoj regije predstavlja evropska strukturna in 
kohezijska politika oziroma skladi, ki ponujajo pomoč za projekte znotraj posamezne regije. 
Za pridobitev denarnih sredstev je potrebno najprej najti in določiti potencialne projekte in 
zatem pripraviti vso potrebno in precej obsežno dokumentacijo. Na voljo je dovolj sredstev iz 
programov Phare, Ispa in Sapard in zgolj od posameznih skupnosti (posameznikov) je 
odvisno, ali se bodo na razpise za sredstva sploh prijavili. Uspešno pripravljeni in izvedeni 
projekti bi ob dobrih rezultatih pomenili tudi pozitivno stimulacijo drugim, da je moč prek 
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evropskih strukturnih skladov priti do obsežne denarne podpore za izvedbo različnih 
razvojnih projektov.   
 
2. Potrebno je skrbno premisliti, kdo in zakaj naj bi sodeloval v regionalni razvojni koaliciji. 
Obstaja namreč nevarnost, da postane koalicija preširoka in ne bo zmožna izpeljati razprave o 
ciljih prihodnjega razvoja regije. To bi posledično lahko pomenilo umik največjih treh 
podjetij, katerih vodilni predstavniki gotovo nimajo ne časa ne želje sodelovati v brezplodnih 
»debatnih klubih«. Na drugi strani bi prav tako ne bilo dobrodošlo in učinkovito, če bi bila  
razvojna koalicija preveč ozka in zaprta. Tako ne bi mogla ugotoviti mnenj in stališč ter želja 
mnogih občanov in občank oziroma interesnih skupin in bi sprejemala in izvajala načrt, ki bi 
v širšem okolju ne bil pozitivno sprejet in deležen podpore. Obeh nevarnosti se je pri sestavi 
potrebno zavedati in oblikovati dovolj široko, kompetentno in operativno razvojno koalicijo, 
ki bo po izmenjavi mnenj in stališč zmožna pripraviti regionalni razvojni načrt. Za pobudnika 
in vodjo razvojne koalicije bi bilo najbolj primerno določiti obe občini – župana. Ta se vsak 
dan srečuje z zelo različnimi problemi in ljudmi, ki jim je potrebno pomagati ter zagotovo 
odlično pozna lokalno okolje in njegove potrebe. Brez vzspostavitve razvojne koalicije občini 
sami za hitrejši razvoj ne moreta storiti kaj dosti, saj so sredstva zelo omejena in v veliki meri 
že vnaprej določena. Ob upoštevanju finančne moči ter različnih interesov bi župana morala 
pripraviti vse potrebno za vzpostavitev razvojne koalicije. Nedvomno najprej na nivoju 
občine same (Idrija in Cerkno), zatem pa morebiti tudi na nivoju povezovanja med obema 
občinama (pač glede na aktualne razmere). Čez noč gotovo ne gre, je pa (ob deklarirani 
pripravljenosti različnih akterjev za sodelovanje in majhnosti okolja ter posledično lažjem 
komuniciranju z različnimi interesnimi skupinami celo na osebni ravni) to moč storiti. Za 
dosego vidnejših rezultatov bo nedvomno minilo precej časa, saj tako veliko povezovanje in 
priprava razvojnega načrta terjata ogromno znanja in energije vseh udeleženih v procesu.  
 
3. Podjetništvo in obrt se zaradi rudnika in njegove vloge na idrijsko-cerkljanskem koncu 
nikoli nista mogla pretirano razviti. Rudniško vlogo so v drugi polovici prejšnjega stoletja 
nasledili in prevzeli Kolektor Idrija, Rotomatika Spodnja Idrija In Eta Cerkno in tako je razvoj 
podjetništva in obrti ponovno ostal v drugem planu. Prave potrebe za razvoj podjetništva 
zaradi delovanja rudnika in kasneje treh velikih podjetij tudi ni bilo, prav tako ne prave 
stimulacije in podpore podjetniškim idejam. Je pa podjetništvo zagotovo usmeritev znotraj 
Idrijsko-cerkljanske regije, ki ima dobre možnosti za razvoj. Podjetniki so v precejšnji meri 
vezani na delovanje treh velikih podjetij, ki so vsa po vrsti (kot sem ugotovil v raziskavi) 
naklonjena podjetništvu in podjetniškim idejam ter si želijo in podpirajo še nadaljnji razvoj 
podjetništva, predvsem v smer razvoja kovinsko-predelovalne panoge in turizma (ob obeh je 
gotovo potrebno razmisliti o podpori tudi drugim potencialno zanimivim panogam, ki bi 
znotraj podjetniškega sektorja v obeh občinah lahko uspevale). Če gre pri kovinsko-
predelovalni panogi za razvoj podjetništva in podjetniških dejavnosti, predvsem povezanih z 
delovanjem treh velikih podjetij in izločanjem dejavnosti, je turizem tista panoga, ki bi se 
lahko v prihodnje močno razvila glede na potenciale v regiji. Raznih zgodovinskih 
znamenitosti, spomenikov, stavb res ne manjka – Partizanska bolnica Franja, ki naj bi bila v 
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bližnji prihodnosti vpisana na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine, 
številni objekti, povezani s polstoletno tradicijo rudarjenja v Idriji (Antonijev rov, vodno kolo 
- Kamšt, pregrade na reki – Klavže itd.), muzejska zbirka, arheološko najdišče Divje Babe 
pod naseljem Šebrelje, tradicija izdelovanja idrijske čipke in z njo povezana Čipkarska šola 
itd. Znamenitosti je na tem koncu res veliko, osnovni problem predvsem Idrije pa je v 
pomanjkanju spalnih zmogljivosti. Ni ne večjega števila privatnih sob ne hotela, ki bi v 
prihodnje verjetno zagotovil povečan obisk turistov ne samo iz Slovenije, ampak iz Evrope in 
sveta. V Cerknem je položaj zaradi obstoja hotela precej boljši. Ob ustrezni spremljajoči 
ponudbi bi turizem lahko prispeval pomemben delež v oba občinska proračuna. Ob tem bi se 
razvijala ponudba različnih storitev, od česar bi imelo korist lokalno prebivalstvo. 
 
4. Potrebno je poudariti, da ni nujno, da bi obstajala formalna skupina ljudi (regionalna 
razvojna koalicija), ki bi se srečevala in sestankovala. Z obiski pri posameznih predstavnikih 
razvojne koalicije bi lahko za usklajevanje različnih interesov skrbel vodja oziroma 
koordinator razvojne koalicije, torej župan, ki bi ob ugotovitvi in upoštevanju različnih mnenj 
in pogledov tudi pripravil razvojni načrt. Če bi se kljub pripravljenosti za sodelovanje 
pokazalo, da je tako široko skupino različnih interesov nemogoče uskladiti in spraviti na 
skupni imenovalec, bi ideja terjala prilagoditev in upoštevanje mnenj najpomembnejših 
akterjev, kamor nedvomno spadajo tri podjetja.  

      
Namen magistrskega dela ni v pripravi razvojnega načrta za Idrijsko-cerkljansko regijo 
oziroma za katero od obeh občin, saj bi si, glede na izjemno širok spekter različnih 
problematik, s to idejo avtor zastavil preveliko, prezahtevno in neuresničljivo delo za 
posameznika. Skušal sem pokazati potrebo po sodelovanju predvsem treh velikih podjetij in 
obeh občin, saj menim, da bo do pravega razvojnega preskoka v nekaj letih lahko prišlo le s 
skupnim in usklajenim delovanjem omenjenih akterjev. Kot dobra razvojna možnost za 
prihodnost se sam po sebi ponuja razvoj podjetniškega sektorja. Eden od mogočih virov 
razvoja lokalnega okolja bodo sredstva evropske strukturne in kohezijske politike. Kljub 
morebitnim različnim pogledom odločujočih akterjev znotraj idrijsko-cerkljanskega okolja na 
določeno temo ali problematiko je dejstvo, da vsi živijo na istem lokalnem področju in med 
istimi ljudmi. In zaradi prebivalstva tega zgodovinsko vedno nekoliko samosvojega, a zelo 
naprednega območja, ki si želi in zasluži vsestransko bogato življenje, bi bilo prav, da bi do 
sodelovanja (ob upoštevanju vseh predhodnih dejstev in omejitev) tudi prišlo. Kaj se bo v 
resnici zgodilo, bo kot vedno pokazal čas. 
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Priloga 1 
 
Vprašalnik za mala in srednja podjetja 
 
Spoštovani,  
 
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pripravljam magistrsko delo z naslovom: Regionalna razvojna 
koalicija v Idrijsko-cerkljanski regiji s poudarkom na odnosu med občinama, velikimi podjetji ter 
malimi in srednjimi podjetji. Mentor magistrskega dela je prof. dr. Marko Jaklič.  
Za uspešno dokončanje magistrskega dela bom potreboval vašo pomoč. Prosim vas, da si vzamete 
nekaj minut časa in izpolnite vprašalnik s 23 vprašanji. Odgovori bodo obravnavani skupaj in ne 
posamezno, tako da je anonimnost zagotovljena. Prosil bi, da mi vprašalnik vrnete na naslov: Dejan 
Novakovič, Vodnikova 10, 5280 Idrija.  
Za pomoč se vam v naprej najlepše zahvaljujem. 
 
S spoštovanjem, 
Dejan Novaković  
 
 
1. Spol:      1. moški       2. ženski 
 
2. Starost: _ _ let 
 
3. Pravna oblika podjetja: 
1. Gospodarska družba (d. o. o., d. d.., d. n. o., …)  
2. Samostojni podjetnik (s. p.) 
 
4. Katero stopnjo izobrazbe ste zaključili? 
1. Osnovnošolsko 
2. Poklicno 
3. Srednješolsko 
4. Višješolsko 
5. Visokošolsko 
6. Podiplomski študij (magisterij, doktorat) 
 
5. Dejavnost, ki jo opravljate, lahko označite kot: 
(možnih je več odgovorov) 
1. Proizvodnja 
2. Gradbeništvo 
3. Transport in komunikacije 
4. Inženiring, raziskave, razvoj 
5. Trgovina na drobno in debelo 
6. Turizem in gostinstvo 
7. Finančne in druge poslovne storitve (bančništvo, zavarovalništvo, investicije) 
8. Rudarstvo, črpanje, nafta 
8. Drugo (navedite): ________________________ 
 
6. Kateri so bili osnovni razlogi za ustanovitev podjetja? 
1. Videl sem dobičkonosno priložnost in jo želel izkoristiti 
2. Starši/sorodniki so zasebni podjetniki 
3. Nezadovoljstvo s plačo, želja po večjem zaslužku 
4. Da bi izkoristil svoje veščine in prednosti 
5. Brez zaposlitve, na čakanju, negotovost 
6. Frustriranost pri delu v družbenem sektorju 
7. Malo možnosti za zaposlitev drugje 
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8. Drugo (navedite): _______________________________ 
 
7. Kateri so bili osnovni cilji ob ustanovitvi podjetja? 
(možni so največ trije odgovori) 
1. Dosežki – želja izkoristiti znanja, ki jih imam 
2. Neodvisnost – biti sam svoj gospodar 
3. Oblast – biti vodja 
4. Denar – več zaslužiti 
5. Ekonomska nuja – drugje ni možnosti 
6. Kariera – lastno podjetje obeta svetlo prihodnost 
7. Status, prestiž – povzpeti se po družbeni lestvici 
8. Drugo (navedite): ___________________________ 
 
8. Ali ste imeli kakršnekoli težave s pridobitvijo registracije, dovoljenj za ustanovitev in 
delovanje podjetja? 
1. Nobenih težav 
2. Manjše težave 
3. Velike težave 
 
9. Ali imate pri iskanju kadrov za vaše podjetje težave s pridobivanjem kandidatov z ustreznimi 
kvalifikacijami in znanji? 
1. Ni težav 
2. Majhne težave 
3. Velike težave 
4. Ni mogoče najti pravih kadrov 
 
10. Na katerih trgih prodajate vaše izdelke/storitve? 
1. Lokalna raven 
2. Regionalna raven 
3. Državna raven 
4. Mednarodna raven 
 
11. Kdo so vaši glavni dobavitelji surovin in ostalih vhodnih materialov? 
1. Lokalni dobavitelji           
2. Regijski dobavitelji           
3. Dobavitelji s področja cele Slovenije         
4. Dobavitelji iz tujine           
 
12. Kdo so vaši največji konkurenti? 
(možnih je več odgovorov) 
1. Nihče 
2. Majhna in srednje velika zasebna podjetja 
3. Velika zasebna podjetja 
4. Družbena podjetja 
5. Tuja podjetja pri nas 
6. Uvozniki 
7. Drugo (navedite): _______________________________________ 
 
13. Kdo so vaši najpomembnejši kupci? 
(možnih je več odgovorov) 
1. Končni potrošniki          
2. Trgovci            
3. Proizvajalci            
4. Velika podjetja - Kolektor, Hidria (Rotomatika, IMP Klima itd.), Eta 
5. Država            
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6. Storitvena podjetja           
7. Drugo (navedite): _______________________       
 
14. Kaj načrtujete v prihodnosti? 
1. Povečati število proizvodov in storitev 
2. Izboljšati kakovost proizvodov 
3. Prodaja na nov trg 
4. Razširitev prostora 
5. Razširitev distribucijskih kanalov 
6. Povečati oglaševanje 
7. Nadomestiti staro opremo 
8. Dodati, zaposliti specializirane delavce 
9. Usposabljanje obstoječega osebja 
10. Razširiti obseg aktivnosti 
11. Drugo (navedite): ___________________________________ 
 
 
15. Kako bi opredelili idrijsko-cerkljanski družbeno-poslovni sistem? 
1. Naklonjen je spremembam in pomaga novim podjetnikom in obrtnikom, da uresničijo svoje zamisli 
2. Je le delno naklonjen spremembam in novim zamislim in sicer predvsem tistim, ki ne posegajo 
pretirano v obstoječ družbeno-poslovni sistem 
3. Ni naklonjen spremembam in novim zamislim in potrebno je veliko časa in truda, da se spremembe 
in nove zamisli uresničijo 
4. Je povsem nenaklonjen novim pobudam in zamislim in ovira napredek na področju podjetništva 
 
16. Kaj bi morala občina, kot najbolj pomembno, nuditi podjetnikom? 
(možnih je več odgovorov) 
1. Svetovanje 
2. Izobraževanje 
3. Pomoč pri najemu in nakupu poslovnih prostorov 
4. Omogočiti pridobivanje kreditov pod ugodnejšimi pogoji 
5. Sofinanciranje delovnih mest 
6. Promocijo 
Drugo (navedite): _________________________________________ 
 
17. Ali ste seznanjeni z različnimi oblikami podpor, ki jih podjetnikom prek različnih skladov in 
agencij nudi država?  
1. Da, zelo dobro smo seznanjeni 
2. Da, solidno smo seznanjeni 
3. Ne, skoraj ne poznamo nobenih podpor in oblik pomoči 
4. Ne, sploh nismo seznanjeni 
 
18. Ali poznate »Program ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2002 - 2006«,  ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo in ponuja številne možnosti 
podpor podjetništvu in povečanju konkurenčnosti? 
1. Da 
2. Ne 
 
19. Kdo bi po vašem mnenju moral skrbeti za spremljanje in prijavljanje na različne razpise za 
programe pomoči podjetnikom, ki obstajajo in razdeljujejo sredstva? 
1. Podjetniki sami 
2. Občina 
3. Upravna enota 
4. Gospodarska in obrtna zbornica ter ostala interesna združenja 
5. Drugo (navedite): _________________________________ 
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20. Sem član: 
1. Gospodarske zbornice 
2. Obrtne zbornice 
3. Nobene od teh 
 
 
21. Kako doživljate odnos občine in lokalnega okolja (ljudi) do podjetnikov in podjetništva? 
 
Občina      Lokalno okolje (ljudje) 
1. Izrazito pozitiven      1. Izrazito pozitiven             
2. Pozitiven      2. Pozitiven 
3. Nevtralen      3. Nevtralen 
4. Negativen      4. Negativen 
5. Izrazito negativen     5. Izrazito negativen 
 
22. Koliko časa že obstaja vaše podjetje? _ _ let 
 
23. Občina 
1. Idrija 
2. Cerkno 
 
 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 
 
  
Naslov za vrnitev vprašalnika: Dejan Novaković, Vodnikova 10, 5280 Idrija. 
 
 
Priloga 2 
 
Vprašalnik 
 
Spoštovani, 
 
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pripravljam magistrsko delo z naslovom: Regionalna 
razvojna koalicija v Idrijsko-cerkljanski regiji s poudarkom na odnosu med občinama, 
velikimi podjetji ter malimi in srednjimi podjetji. Mentor magistrskega dela je prof. dr. Marko 
Jaklič.  
Za uspešno dokončanje magistrskega dela bom potreboval vašo pomoč, zato vas prosim, da 
odgovorite na priložena vprašanja. V primeru vprašanj ali nejasnosti, me prosim pokličite na 
tel. številko: 041 835 508 ali pošljite e-mail na naslov: Dejan_Novakovic@hotmail.com 
 
Za pomoč se v naprej najlepše zahvaljujem. 
 
S spoštovanjem,  
Dejan Novaković 
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Namen magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali obstaja ustrezno sodelovanje med obema občinama 
(Idrija in Cerkno), tremi največjimi podjetji (Skupina Kolektor Idrija, Skupina Rotomatika 
Spodnja Idrija in podjetje Eta Cerkno) ter malimi in srednjimi podjetji (v nadaljevanju: MSP). 
Hipoteza, ki jo želim testirati, se ukvarja z vprašanjem o obstoju regionalne razvojne 
koalicije. Prav tako je pomembno vprašanje o ustrezni podpori in delovanju občine v prid 
razvoju podjetniškega okolja ter vprašanje podpore velikim podjetjem, da soodločajo o viziji 
razvoja Idrije in Cerkna. Ali torej občina deluje kot posrednik med različnimi interesi in 
potrebami velikih ter srednjih in malih podjetij? Ali omogoča velikim podjetjem, da vplivajo 
na strateške odločitve za nadaljnji razvoj tega območja, in na drugi strani, ali dovolj podpira 
MSP ter jim pomaga z dobrimi razmerami za začetek poslovanja? Ali občinske strukture 
dovolj poznajo slovensko in evropsko regionalno politiko ter se zavedajo vseh možnosti za 
pridobivanje sredstev iz različnih strukturnih skladov? In na koncu: ali bosta obe občini 
poskrbeli za to, da bosta v svoje načrte za skladen in prebivalcem prijazen razvoj Idrije in 
Cerkna pritegnili najprej velika podjetja in zatem MSP in vse ostale akterje, ki lahko vplivajo 
na nadaljnjo smer in razvoj Idrijsko-cerkljanske regije? Le s skupnim nastopom se bo 
standard prebivalstva Idrijsko-cerkljanske regije zviševal in približeval najbolj razvitim v 
slovenskem in kasneje v evropskem merilu.     
 
1. Občina in podjetje Eta Cerkno 
 
Kakšno je sodelovanje občine Cerkno s podjetjem Eta Cerkno? 
 
Ali občina omogoča podjetju Eta Cerkno, da vpliva na strateške odločitve za nadaljnji razvoj 
tega območja?  
 
Koliko sredstev letno občina pridobi iz naslova donacij in sponzorstev podjetja Eta Cerkno?  
 
Ali občina pripravlja strateške načrte za razvoj občine in lokalnega okolja v povezavi s 
podjetjem Eta Cerkno?  
 
Kje vidite vlogo podjetja Eta Cerkno pri nadaljnjem razvoju občine (lokalnega okolja) na:  
• gospodarskem področju 
• kulturnem področju  
• športnem področju  
• zdravstvenem področju  
• šolskem področju 
• področju malega in srednjega podjetništva (MSP) 
 
2. Občina in podjetništvo 
 
Ali obstaja strategija občine Cerkno za razvoj podjetništva? 
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Kaj konkretno občina Cerkno naredi, da bi povečala zanimanje za podjetništvo?  
 
S kakšnimi ukrepi občina pomaga novim podjetnikom in podjetnicam, da lažje pričnejo s 
poslovanjem? 
 
Katera občinska služba je odgovorna za promocijo podjetništva? 
 
Ali morebiti veste, koliko časa je povprečno porabljenega za registracijo novega podjetja v 
občini Cerkno in s kakšnimi ukrepi bi se dalo ta čas zmanjšati? 
 
Koliko sredstev letno namenjate (boste namenili) podjetniškim spodbudam iz občinskega 
proračuna? 
 
Katere panoge imajo po vašem mnenju največ možnosti za uspeh in obstoj znotraj 
podjetništva v občini Cerkno? 
 
Ali občina pomaga podjetnikom prek spremljanja različnih razpisov namenjenih podjetnikom 
in jih zatem o teh razpisih obvešča? Kdo bi moral spremljati te razpise? 
 
Katere so največje prednosti in slabosti cerkljanskega lokalnega okolja glede razvoja 
podjetništva? 
 
Kako ste zadovoljni z razvitostjo podjetništva v občini ter kaj bi bilo treba storiti, da bi se 
podjetništvo še bolj razmahnilo?  
 
3. Občina in slovenska ter evropska regionalna politika 
 
Kakšna je strategija občine na področju pridobivanja sredstev iz evropskih oziroma 
slovenskih skladov pomoči za uravnotežen regionalni razvoj? 
 
Koliko sredstev različni projekti v občini uspejo pridobiti iz evropskih virov (programi: Phare, 
Ispa, Sapard) in ali lahko naštejete konkretne projekte?  
 
Koliko sredstev pride iz slovenskih podpor skladnejšemu regionalnemu razvoju?  
 
4. Občina in regionalna razvojna koalicija 
 
Ali obstaja regionalna razvojna koalicija, v kateri sodelujejo vsi tisti, ki imajo moč in vpliv 
odločanja na življenje v lokalni skupnosti (podjetje Eta Cerkno, predstavniki malih in srednjih 
podjetij, predstavniki obrtnikov, predstavniki šolstva, predstavniki zdravstva, kulturni delavci 
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itd.)? Če ne obstaja, ali razmišljate o ustanovitvi regionalne razvojne koalicije oziroma 
skupine, ki bo vključevala vse omenjene akterje?  
 
Regionalna razvojna koalicija naj bi pripravila strateški načrt za vsestranski razvoj občine in 
skrbela tudi za njegovo spremljanje, vrednotenje, spreminjanje ter seveda izvajanje samo. 
Kdo naj bi v regionalni razvojni koaliciji sodeloval oziroma ali menite, da bi moral ob vseh 
navedenih predstavnikih sodelovati še kdo drug?  
 
Kakšno je vaše sodelovanje z občino Idrija? 
Kje vidite največje možnosti za sodelovanje v prihodnje? 
Ali ste pripravljeni oblikovati regionalno razvojno koalicijo skupaj s predstavniki različnih 
interesov iz občine Idrija, glede na dejstvo, da idrijsko-cerkljansko območje predstavlja 
zaključeno celoto? Kdo bi moral sodelovati v tej regionalni razvojni koaliciji? 
 
Ali obstajajo povezave z drugimi občinami (ne z Idrijo) in strateške zamisli o skupnem 
delovanju in podpori podjetništvu ter vsestranskemu razvoju? 
 
Ali sodelujete z gospodarsko zbornico in z obrtno zbornico ter kako ste zadovoljni s 
sodelovanjem?   
 
Kakšno je sodelovanje občine Cerkno in Upravne enote Idrija? 
 
Kako ste zadovoljni z delovanjem Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije (ICRA)? 
 
 
Priloga 3 
 
Vprašalnik  
 
Spoštovani, 
 
Sem študent rednega magistrskega programa (MScBA) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 
kjer pripravljam magistrsko delo z naslovom: Regionalna razvojna koalicija v Idrijsko-
cerkljanski regiji s poudarkom na odnosu med občinama, velikimi podjetji ter malimi in 
srednjimi podjetji. Mentor magistrskega dela je prof. dr. Marko Jaklič.  
Za uspešno dokončanje magistrskega dela bom potreboval vašo pomoč, zato vas prosim, da 
odgovorite na priložena vprašanja. Za razjasnitev morebitnih nejasnosti oziroma v primeru 
dodatnih vprašanj me lahko pokličete na tel. št. 041 835 508 oziroma pošljete e-mail na 
naslov: Dejan_Novakovic@hotmail.com.   
 
Za pomoč se v naprej najlepše zahvaljujem. 
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S spoštovanjem,  
Dejan Novaković 
 
 
Namen magistrskega dela 
 
Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali obstaja ustrezno sodelovanje med obema občinama 
(Idrija in Cerkno), tremi največjimi podjetji ter malimi in srednjimi podjetji (v nadaljevanju: 
MSP). Hipoteza, ki jo želim testirati, se ukvarja z vprašanjem o obstoju regionalne razvojne 
koalicije. Ta naj bi pripravila strateški načrt za vsestranski razvoj občine in skrbela tudi za 
njegovo spremljanje, vrednotenje, spreminjanje ter seveda izvajanje samo. Prav tako je 
pomembno vprašanje o ustrezni podpori in delovanju občine v prid razvoju podjetniškega 
okolja ter vprašanje podpore velikim podjetjem, da soodločajo o viziji razvoja Idrije in 
Cerkna. Ali torej občina deluje kot posrednik med različnimi interesi in potrebami velikih ter 
srednjih in malih podjetij? Ali omogoča velikim podjetjem, da vplivajo na strateške odločitve 
za nadaljnji razvoj tega območja, in na drugi strani, ali dovolj podpira MSP ter jim pomaga z 
dobrimi razmerami za začetek poslovanja? Ali občinske strukture dovolj poznajo slovensko in 
evropsko regionalno politiko ter se zavedajo vseh možnosti za pridobivanje sredstev iz 
različnih strukturnih skladov? In na koncu: ali bosta obe občini poskrbeli za to, da bosta v 
svoje načrte za skladen in prebivalcem prijazen razvoj Idrije in Cerkna pritegnili najprej 
velika podjetja in zatem MSP in vse ostale akterje, ki lahko vplivajo na nadaljnjo smer in 
razvoj Idrijsko-cerkljanske regije? Le s skupnim nastopom se bo standard prebivalstva 
Idrijsko-cerkljanske regije zviševal in približeval najbolj razvitim v slovenskem in kasneje v 
evropskem merilu.     
 
 
1. Sodelovanje podjetja Eta Cerkno z občino Cerkno 
 
Kakšno je vaše sodelovanje z občino Cerkno?  
Ali ste s sodelovanjem zadovoljni? 
 
Ali občina pripravlja strateške načrte in usmeritve za razvoj občine in lokalnega okolja v 
povezavi z vašim podjetjem?  
 
Kje vidite vlogo vašega podjetja pri nadaljnjem razvoju občine (lokalnega okolja) na: 
 
• gospodarskem področju  
• kulturnem področju 
• športnem področju 
• šolskem področju  
• zdravstvenem področju 
• področju malega in srednjega podjetništva 
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Katere so največje prednosti in slabosti idrijsko-cerkljanskega lokalnega okolja? 
 
Kaj v Idrijsko-cerkljanski regiji predstavlja največji problem za poslovanje vašega podjetja? 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se položaj vašega podjetja še izboljšal? 
Kje bi tu lahko pomagala občina Cerkno? 
 
Kateri so največji projekti v občini, ki so podprti z vašim sponzorskim in donatorskim 
denarjem? 
Kolikšen je skupen obseg sredstev, ki jih letno namenite kot sponzorstva in donacije različnim 
projektom in dejavnostim v občini? 
 
Kakšna je vaša vizija razvoja občine Cerkno in Idrijsko-cerkljanske regije nasploh? 
 
2. Podjetje Eta Cerkno in podjetništvo 
 
Kakšen je odnos vašega podjetja do podjetništva in kje je po vašem mnenju vloga 
podjetništva v Idrijsko-cerkljanski regiji? 
 
Katere panoge imajo po vašem mnenju največ možnosti za uspeh in obstoj znotraj 
podjetništva v Idrijsko-cerkljanski regiji?  
Katerim panogam bi morali nameniti v Idrijsko-cerkljanski regiji največ pozornosti in jim 
najbolj pomagati pri nadaljnjem razvoju (katere panoge so najbolj perspektivne)? 
 
Kaj je največja ovira še večjemu razmahu podjetništva v Idrijsko-cerkljanski regiji? 
 
S katerimi ukrepi bi najbolj pomagali razvoju podjetništva v Idrijsko-cerkljanski regiji? 
 
Kakšna je vloga občine pri podpori podjetništvu? Ali je po vašem mnenju storjenega dovolj? 
 
Kako ste zadovoljni s sodelovanjem z malimi in srednjimi podjetji?  
 
Ali bi bili pripravljeni strokovno in finančno podpreti regionalne podjetniške centre 
(podjetniški inkubatorji, poslovno-obrtne cone ipd.) oziroma usmeritve in dejavnosti, ki bi 
prinesle povečano število novih malih in srednjih podjetij? 
 
3. Sodelovanje s Skupino Kolektor in s Skupino Rotomatika (njenimi podjetji) 
 
Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalima dvema velikima podjetjema v Idrijsko-cerkljanski 
regiji (Skupina Kolektor Idrija, Skupina Hidria Spodnja Idrija)? 
Ali bi bili pripravljeni na podporo skupnim razvojnim projektom v Idrijsko-cerkljanski regiji 
skupaj z navedenima podjetjema? 
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4. Podjetje Eta Cerkno in regionalna razvojna koalicija 
 
Regionalna razvojna koalicija (skupina, združenje) naj bi pripravila strateški načrt za 
vsestranski razvoj občine in skrbela tudi za njegovo spremljanje, vrednotenje, spreminjanje ter 
seveda izvajanje samo.  
 
Ali ste pripravljeni sodelovati v regionalni razvojni koaliciji skupaj s predstavniki različnih 
interesov iz občine Idrija in Cerkno – tri največja podjetja, obe občini, upravna enota, 
predstavniki malih in srednjih podjetij, predstavniki obrtnikov, predstavniki šolstva, 
predstavniki zdravstva, predstavniki športnih dejavnosti, kulturni delavci itd. - glede na 
dejstvo, da idrijsko-cerkljansko območje predstavlja zaključeno celoto?  
 
Ali menite, da bi ob vseh naštetih akterjih moral v regionalni razvojni koaliciji sodelovati še 
kdo drug oziroma bi bilo koga potrebno izpustiti? 
 
Kdo naj bi dal pobudo za ustanovitev regionalne razvojne koalicije? 
 
Kakšne so možnosti za ustanovitev regionalne razvojne koalicije z vsemi omenjenimi akterji 
in kaj menite o smiselnosti takih načinov povezovanj? 
 
 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
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