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1. UVOD 
 
Regija Posavje leži na jugovzhodu Slovenije in jo sestavljajo štiri občine: Brežice, Krško, 
Sevnica in novo ustanovljena občina Kostanjevica na Krki (prej del občine Krško). Gledano z 
ekonomsko-geografskega stališča je Posavje ena najmanjših in neizrazitih regij v Sloveniji.  
 
Dolgoletna zaostajanje v gospodarskem napredku je vplivalo na negativna demografska 
gibanja, slabšo izobrazbeno strukturo in zaposlovanje prebivalstva ter posledično tudi na 
nekonkurenčen in upočasnjen razvoj regije kot celote. Posavje lahko zato opredelimo kot 
območje s posebnimi razvojnimi problemi, ki zahtevajo iskanje novih in bolj ustvarjalnih 
projektov za hitrejši razvoj regije ter prednostno usmerjanje sredstev države za spodbujanje 
skladnejšega regionalnega razvoja. Predvsem je potrebno v Posavju poiskati prednosti pred 
ostalimi slovenskimi regijami ter jih razvijati v smeri večje konkurenčnosti in razpoznavnosti. 
Vse to zahteva iskanje novih idej, pristopov in sredstev za doseganje hitrejše rasti in 
gospodarskega razvoja, ker vztrajanje na obstoječih ukrepih ne bo prineslo napredka regije.   
 
Kot eden izmed ključnih sodobnih dejavnikov razvoja se vse bolj poudarja pomen 
ustvarjalnosti in inovativnosti gospodarstva ali regije, ki temelji na izobraženih in ustvarjalnih 
ljudeh. Konkurenca med sodobnimi gospodarstvi ne poteka več v trgovini, storitvah ali toku 
kapitala, ampak je to postalo tekmovanje za razvoj ustvarjalnih ljudi, ki lahko neko regijo 
oziroma gospodarstvo popeljejo v prosperiteto. Avtorja Florida in Tinagli (Europe in the 
creative age, 2004) celo pravita da gre za novo revolucijo, ki temelji na človeški inteligenci, 
znanju in ustvarjalnosti. V ospredju so torej ljudje in njihova individualna ustvarjalnost, ki pa 
se mora oplemenititi in nadgraditi v kolektivno ustvarjalnost vseh ljudi, tako na ravni podjetja 
kot tudi na ravni regije. Tehnologija in vlaganje v razvoj nista več najpomembnejša gradnika 
razvoja ampak so to postali ljudje, ki nastopajo kot generatorji novih idej in s tem posredno 
vplivajo tudi na razvoj tehnologije. 
 
Strategija regionalnega razvoja Slovenije si je za cilj zadala dvig konkurenčnosti Slovenije in 
slovenskih regij ter s tem zmanjšanje razvojnega zaostanka Slovenije in njenih regij za 
povprečjem Evropske unije. Med številnimi ukrepi, ki bi privedli do tega cilja, so omenjeni 
tudi ukrepi za dvig izobrazbene ravni v slovenskih regijah, dvig ravni znanja v podjetjih, 
povečanje izdatkov za razvoj in raziskovanje, boljšo povezanost podjetij z visokošolskimi 
zavodi in za izgradnjo ustreznega podpornega institucionalnega okolja (Strategija 
regionalnega razvoja Slovenije, 2001). 
 
Za Posavje je torej ključnega pomena, da se v svojih razvojnih projektih čim prej opredeli za 
hitrejši razvoj ljudi in njihovega intelektualnega kapitala. Regija, ki je v preteklosti temeljila 
predvsem na tekstilni, predelovalni in lesni industriji ter kmetijstvu, mora čim več aktivnosti 
usmeriti v razvoj kreativnega sektorja, še prej pa dobro izobraziti ljudi, ki bodo temelj tega 
napredka. Posavje mora čim prej najti svoje razvojne potenciale, jih ustrezno razvijati ter s 
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tem ustaviti preveliko razvojno zaostajanje za ostalimi regijami Slovenije ter z dobro 
regionalno strategijo popeljati regijo na raven razvitosti Evropske unije. 
 
Diplomsko delo temelji na študiji z naslovom "Kazalci ustvarjalnosti slovenskih regij" 
(Malačič et al., 2005), ki so jo po naročilu Agencije za regionalni razvoj izvedli na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Študija pojasnjuje tok sodobnega razmišljanja o hitrejšem 
gospodarskem razvoju Slovenije in njenih regij in temelji na konceptu ustvarjalnega razreda 
ter indeksa ustvarjalnosti, ki sta ga v svojem delu "Europe in the creative age" razvila 
ameriška avtorja Richard Florida in Irene Tinagli. Študija o kazalcih ustvarjalnosti slovenskih 
regij vsebuje izračune indeksov ustvarjalnosti ter njihova pojasnila za vseh dvanajst 
slovenskih regij, v svojem diplomskem delu pa se bom bolj usmerila le na izračune in razlago 
podatkov za regijo Posavje ter jo smiselno umestila v slovenski prostor. 
 
Po kratkem uvodu in predstavitvi problematike bo sledil drugi del naloge, v katerem bo 
predstavljen ekonomski razvoj Posavja v zadnjih desetih letih. Razdelek je pomemben za 
razumevanje preteklega in sedanjega stanja regije. 
 
V tretjem delu naloge bom predstavila pomen ustvarjalnosti za Posavje glede na izračunane 
indekse ustvarjalnosti ter njihovo razlago. Izpostavljeni bodo glavni problemi posameznih 
indeksov nižje ravni, ki sestavljajo indeks ustvarjalnosti, in njihove razlage. Cilj naloge je 
dokazati, da je regija Posavje ena najmanj razvitih regij Slovenije tudi v segmentu 
ustvarjalnosti in inovativnosti njenih prebivalcev, gospodarstva in kulture. 
 
Četrti razdelek je namenjen ukrepom za izboljšanje trenutnega stanja in kako lahko k temu 
pripomorejo sama regija, država in Evropska skupnost preko razvojnih programov. 
Predstavljen bo tudi Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013 (2006), katerega 
cilj je zmanjšati zaostanek regije zaradi slabših razvojnih možnosti v preteklosti ter razvojne 
prioritete za čim hitrejši in skladnejši razvoj Posavja v prihodnosti. V zadnjem delu sledi še 
sklep naloge, viri in literatura ter ostale priloge, ki niso bile zajete v njenem glavnem delu. 

 

2. PRETEKLI EKONOMSKI RAZVOJ POSAVJA 
Regija Posavje je zaradi svoje majhnosti, lege (glej Sliko 1 in 2 v prilogi) in preteklih 
gospodarskih recesij vseskozi povečevala zaostalost za ostalimi regijami in je opredeljena kot 
območje z posebnimi razvojnimi težavami, kamor mora država prednostno usmerjati svoja 
sredstva, da bi spodbudila čim hitrejši razvoj regije. Za razumevanje obstoječega stanja 
gospodarstva v Posavju je treba poznati razloge, ki so regijo pahnili v položaj ene izmed 
najmanj razvitih in neizrazitih regij v Sloveniji. V nadaljevanju bodo predstavljena vsa 
pomembna področja, ki so vplivala na trenutno stanje gospodarstva v Posavju. 
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2.1. PREBIVALSTVO 
Od začetka osemdesetih let je za regijo značilno upadanje števila prebivalcev. Tako je leta 
2003 v Posavju živelo 70.262 prebivalcev, kar je predstavljalo le 3,5% vsega prebivalstva 
države (SURS, 2007). Regija je dokaj redko poseljena; na kvadratnem kilometru živi 79 
prebivalcev, kar je skoraj 20 prebivalcev manj, kot je slovensko povprečje (SURS, 2007). 
Prevladuje izrazito staro prebivalstvo, trend staranja pa se nadaljuje. 
 
Delež prebivalstva mlajšega od 14 let, se od leta 1981 zmanjšuje in je leta 2004 dosegel 14% 
(podatek za Slovenijo je 14,5%). Delež starejših od 64 let narašča in je leta 2004 znašal 16% 
(podatek za Slovenijo je 15,2%), narašča pa tudi delež delovno sposobne populacije med 15. 
in 64. letom in je leta 2004 znašal 70% (podatek za Slovenijo je 70,4%). Število novorojenih 
otrok iz leta v leto pada, nizka stopnja natalitete pa je posledica slabih gospodarskih razmer v 
regiji (razpad velikih gospodarskih sistemov), spremenjene zaposlitvene politike (zaposlitve 
za določen čas), negotovih razmer in napredujoče revščine. Največ delovno aktivnega 
prebivalstva je vključenega v predelovalne dejavnosti (27,95%), trgovino (10,96%) ter 
kmetijstvo in sorodne dejavnosti (8,61%). 
 
Tudi po izobrazbeni strukturi je regija za ostalimi deli Slovenije. Ob popisu leta 2002 je bila 
struktura izobrazbe prebivalcev naslednja: 32% prebivalstva nad 15 let je imelo največ 
osnovnošolsko izobrazbo (v Sloveniji 30%), 60% srednješolsko (Slovenija 56%), 3% 
višješolsko (Slovenija 5%) in 5% visokošolsko ali podiplomsko izobrazbo (Slovenija 8%). 
Povprečno se prebivalci Posavja starejši od 15 let šolajo 10,2 let, kar je tudi slovensko 
povprečje. Velik del izobraženega kadra pa, na žalost, ne ostaja v posavski regiji ampak si 
boljše pogoje dela in življenja išče v bolj perspektivnih sosednjih občinah in širše po 
Sloveniji. Prav tako regija ni zanimiva za priliv visoko izobraženega kadra iz drugih regij. V 
Tabeli 1, na strani 4, je prikazana fluktuacija zaposlenih (predvsem mladih) za leto 2004 v 
druge regije.  
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Tabela 1: Fluktuacija zaposlenih v druge regije/odliv mladih (2004) 
Regija Iz Spodnjeposavske regije 
v Pomursko 6
v Podravsko 24
v Koroško 1
v Savinjsko 42
v Zasavsko 7
v Jugovzhodno 104
v Osrednjeslovensko 79
v Gorenjsko 17
v Notranjsko-kraško 6
v Goriško 6
v Obalno-kraško 25
SKUPAJ 317

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2007. 
 
V regiji primanjkuje izobraževalnih programov na vseh ravneh izobraževanja, tako na 
formalni kot tudi na neformalni ravni. V šolskem letu 2005/2006 je bilo v regiji evidentiranih 
le sedem organizacij, ki izvajajo programe izobraževanja odraslih, kar je na dnu lestvice v 
primerjavi z ostalimi regijami. Problem izobraževalnih programov je tudi v tem, da niso 
povezani z gospodarstvom in ne razvijajo programov izobraževanja za potrebe gospodarstva. 
Največ delovno aktivnega prebivalstva dela v primarnih in sekundarnih panogah 
gospodarstva. Gre predvsem za delovna mesta, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe.  
 
Skrb vzbujajoča je tudi konstantno visoka stopnja brezposelnosti, ki je v zadnjem desetletju 
vedno nad slovenskim povprečjem. V letu 2004 je znašala 13,0 %, kar Posavje uvršča na 
četrto mesto med vsemi regijami v Sloveniji. Največji delež brezposelnih predstavljajo 
posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe ter posamezniki v starostni skupini nad 50 let. Visoka 
brezposelnost je posledica razpadov velikih podjetij, ki so delovala v primarnem in 
sekundarnem sektorju gospodarstva in so zaposlovala pretežno nižje izobraženo delovno silo. 
Ti se zaradi starosti in nizke stopnje izobrazbe težko ponovno zaposlijo in večinoma ostajajo 
na zavodih za zaposlovanje do upokojitve. V regiji je v preteklem desetletju primanjkovalo 
projektov kariernega svetovanja, štipendijskih shem, dodatnega izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi brezposelne usmerjali v večjo prilagodljivost potrebam trga delovne sile, 
omogočalo pridobitev višje formalne izobrazbe in jih motiviralo za aktivno prevzemanje 
odgovornosti za lastno zaposlovanje. Primanjkuje tudi programov za prekvalifikacijo 
zaposlenih, ki bi mlajše brezposelne lahko približali povpraševanju na trgu dela in jim 
omogočili finančno neodvisnost ter bolj gotovo prihodnost.  
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2.2. GOSPODARSTVO 
Posavje je v veliki meri kmetijska regija. To kaže tudi dejstvo, da je bil v regiji zabeležen 
nadpovprečno visok delež kmečkega prebivalstva v preteklem obdobju (13,6% ob popisu leta 
1991), ki se je ohranil. Med najbolj razvite kmetijske dejavnosti v Posavju sodijo 
vinogradništvo, sadjarstvo, živinoreja, pridelava zelenjave in trsničarstvo. Velik del kmetij v 
Posavju je majhnih in nimajo pogojev, da bi kot samostojne enote preživele na trgu. Kar 40% 
vseh kmetij je mešanih, kar pomeni, da ima takšna kmetija najmanj enega aktivnega člana 
zaposlenega zunaj kmetije. Glavne težave posavskega kmetijstva so naslednje (Regionalni 
razvojni program regije Posavje 2001-2007, 2002, str. 22): 
- ni dobro organiziranega in delujočega trženja kmetijskih izdelkov, vsaka kmetija se mora 

sama znajti in urediti odkup pridelkov, 
- velika razdrobljenost kmetij in kmetijske zemlje, 
- pomanjkanje specializirane proizvodnje kmetijskih pridelkov, 
- nizka izobrazbena struktura ljudi na podeželju, pomanjkanje znanj o produktivnosti in 

konkurenčnosti kmetij, 
- nezainteresiranost mladih, da bi ostali na kmetijah, kar posledično pomeni praznjenje 

določenih kmetijskih področij, 
- hribovit teren, nerazvit sistem namakanja ter obrambe proti toči in zmrzali. 
 
Vendar pa je imelo kmetijstvo poleg svojega osnovnega gospodarskega pomena tudi dodatne 
ugodne posledice na okolje v Posavju v preteklosti (Regionalni razvojni program regije 
Posavje 2001-2006, 2002, str. 22): 
- ohranjalo je podeželje poseljeno, kar je v Sloveniji prej izjema kot pravilo, 
- predstavljalo je pomemben vir hrane za prebivalce na kmetiji in širše lokalno 

prebivalstvo, 
- kmetijska gospodarstva so bila vir delovne sile za obstoječo industrijo, obrt in trgovino v 

regiji, 
- kmetijska gospodarstva so predstavljala dodaten vir zaslužka in socialno pribežališče v 

primerih stečajev podjetij. 
 

Poleg nadpovprečne kmetijske zastopanosti v gospodarski strukturi Posavja je nadpovprečna 
tudi usmerjenost v sekundarne dejavnosti. Posavje je bilo poleg kmetijske dejavnosti precej 
znano tudi po uspešni industriji ter dokaj visoki zaposlenosti. V preteklosti so bili zelo 
uspešni obrati kovinsko-predelovalne industrije, tekstilne, papirne in lesno-predelovalne 
panoge. Značilnost bivšega intenzivnega zaposlovanja v industriji je bilo zaposlovanje 
velikega števila ljudi z nizko stopnjo izobrazbe oziroma ljudi brez ustrezne izobrazbe (ker ta 
za delovno intenzivne panoge ni bila potrebna). Ob propadu je tako nastopil problem 
strukturalne brezposelnosti, ki se kaže še danes. V začetki 90-ih let se je slika o uspešnem 
razvoju omenjenih panog razblinila z razpadom mnogih velikih gospodarskih sistemov v 
Posavju (Videm Krško, Jutranjka, Metalna). Propad večjega števila industrijskih obratov 
zaradi nerentabilnosti, selitve proizvodnje na jug in vzhod ter zmanjševanje stroškov je tako 
povzročil veliko brezposelnost v regiji.  
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Razpad velikih sistemov je povzročil tudi nastanek velikega števila novih, malih podjetij in s 
tem malega gospodarstva. Žal jih večina ni uresničila cilja o rasti in razvoju na področju 
tehnološkega napredka, večje širitve na sosednje trge in zaposlovanja kvalificiranih in visoko 
izobraženih ljudi. V regiji torej ni prišlo do preboja v smislu bolj konkurenčnih podjetij z 
inovativnimi in ustvarjalnimi idejami, ki bi Posavje postavili ob bok najbolj razvitim 
slovenskim regijam. Kot glavne probleme preboja malega gospodarstva v Posavju lahko 
navedemo naslednje dejavnike: 
- enote malega gospodarstva se ne znajo same tržiti zaradi pomanjkanja ustreznih znanj. Iz 

istega razloga imajo mala podjetja težave tudi pri izvajanju drugih poslovnih funkcij, 
- slabo sodelovanje malega gospodarstva in velikih gospodarskih subjektov zaradi 

nezaupanja, zaprtosti in nepripravljenosti za sodelovanje, 
- težak prehod iz obrtniškega na podjetniški nivo, 
- toga in neustrezna zakonodaja, 
- nepovezanost in neorganiziranost v trženju proizvodov in storitev, 
- premalo podjetnikov z razvojno vizijo, pomanjkanje managerskih in drugih strokovnih 

znanj, ki so potrebna za vodenje in delovanje podjetja, 
- nezadostno število izobraženega in usposobljenega strokovnega kadra , 
- pomanjkanje razvojnih sredstev, ponudbe rizičnega kapitala in zagonskih sredstev za 

začetnike, 
- neustrezno izobraževanje mladih o podjetništvu in možnostih podjetniške kariere. 
 
Podjetništvo, tako v Sloveniji kot tudi v Posavju, ne velja za vrednoto in je premalo 
podkrepljeno s strokovno pomočjo, podpornim okoljem in infrastrukturo za njegov hitrejši 
razvoj. Velik problem je tudi prisotnost sive ekonomije, ki postavlja registrirana podjetja in 
podjetnike v neenak položaj in ustvarja nelojalno konkurenco. 
 
Problem preteklega razvoja regije, ki se čuti še danes, je posledica neenakomernega 
gospodarstva znotraj regije. Hitra industrializacija po drugi svetovni vojni je povzročala 
migracije v smislu praznjenja nekaterih krajev (predvsem odročna, hribovska naselja) in 
večjega pritiska na večja naselja in mesta, ki so se s tem številčno krepila. To pomeni, da so 
se določeni deli regije v gospodarskem in infrastrukturnem smislu širili hitreje kot drugi. 
Podatki iz leta 2000 kažejo, da je najbolje kazalo občini Krško, ki je zaposlovala 48,4% vseh 
zaposlenih v regiji in ustvarila 60,2% vseh prihodkov posavskih gospodarskih družb. Občina 
Brežice je na prvem mestu glede na število gospodarskih družb, vendar pa ta občina 
zaposluje najmanj delavcev v Posavju. Po osnovnih gospodarskih kazalcih je najbolj šibka 
občina Sevnica (Regionalni razvojni program regije Posavje 2001–2006, 2002, str. 23, 24). 
 
Po letu 1998 se je močno okrepila trgovina in nakupi s strani hrvaških državljanov v bližini 
meje (predvsem v občini Brežice). Takrat je Hrvaška uvedla davek na dodano vrednost in 
nakupi v Sloveniji so za hrvaške državljane postali cenejši. Vendar se nakupovalni trend v 
zadnjih letih, zaradi strožjih določil pri prevozu blaga na Hrvaško, počasi umirja. To 
posledično pomeni zapiranje posameznih trgovin in lokalov na slovenski strani. 
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Kot eno največjih prednosti posavskega gospodarstva lahko navedemo področje energetike, ki 
je bila in bo strateškega pomena ne samo za regijo ampak celotno Slovenijo. Regija Posavje 
je, kljub svoji geografski majhnosti, ena izmed največjih proizvajalk električne energije v 
Sloveniji in ostaja pomemben energetski bazen, saj  letno proizvede kar 39,9 % celotnih 
potreb po električni energiji v Sloveniji. To jo uvršča med regije s posebnim strateškim 
pomenom za celotno Slovenijo. Pri tem ima največjo vlogo Nuklearna elektrarna Krško, ki 
pokrije približno četrtino potreb po električni energiji v Sloveniji, sledi ji Termoelektrarna 
Brestanica ter hidroelektrarne na spodnji Savi. Z dokončno izgradnjo verige hidroelektrarn na 
spodnji Savi pa se pomen energetike za širši slovenski prostor samo še povečuje. 
 
Pomemben dejavnik v razvoju gospodarstva je tudi turizem, ki pa je bil v preteklosti pogosto 
neizkoriščen in ne dovolj razpoznaven. Osrednja turistična destinacija v preteklosti je južno 
območje Posavja s Čatežem ob Savi (Terme Čatež) in dolino reke Krke s Kostanjevico na 
Krki. Turistična ponudba je bila vezana predvsem na vrelce termalne vode, ki so pogosto 
ostajali neizkoriščeni, dodatne turistične ponudbe pa skoraj ni bilo. Problemi Posavskega 
turizma ostajajo:  
- turistična ponudba brez regijske identitete, 
- kulturna in naravna dediščina preskromno vključene v glavne turistične atrakcije; 
- turistična ponudba je razdrobljena in nepovezana; vsak se trudi po svoje, ni pa dovolj 

koordinacije med glavnimi nosilci turistične dejavnosti v regiji, 
- slaba vključenost podeželja v turistično ponudbo, 
- pomanjkanje z znanja s področja turizma in trženja v turizmu, 
- nezavedanje dejstva, da je tudi turizem dober posel, ki lahko v veliki meri pomaga 

gospodarstvu regije. 
 
Območje regije Posavje je slikovito, bogato z naravnimi danostmi in prepredeno s kulturno-
zgodovinsko dediščino. Žal veliko naravnih znamenitosti in objektov zaradi 
nezainteresiranosti in neznanja propada. Kot sem že omenila, se regija ne zaveda, da je postal 
turizem dober posel, ki bi regiji z gospodarskim zaostankom, kot je Posavje, lahko pomagal 
iz težkega gospodarskega položaja. 
 

2.3. PROMETNA INFRASTRUKTURA 
Velik del težav v gospodarstvu je posledica slabe prometne infrastrukture. Državno in 
regionalno omrežje ter cestne in železniške infrastrukture so relativno dobro razvite in bi 
lahko omogočale kakovostno dostopnost znotraj regije in navzven, vendar sta cestna in 
železniška infrastruktura zastareli in nedokončani. Še vedno niso do konca zgrajeni 
avtocestni odseki v smeri Ljubljane in Zagreba, ki bi regijo povezali z močnejšimi 
gospodarskimi zaledji. Slaba je tudi povezava odročnejših in hribovskih naselij z urbanimi 
središči, kar je tudi eden izmed razlogov za odseljevanje mladih iz podeželja. Glavna 
prometna žila, ki povezuje vse tri posavske občine, teče ob reki Savi in je preobremenjena ter 
na določenih odsekih že močno dotrajana. Območje je tako zaradi slabe dostopnosti in s tem 

7 
 



 

višjih transportnih stroškov postalo lokacijsko nekonkurenčno in nezanimivo. Za Posavje bi 
bilo torej ključnega pomena obnova in dograditev državnih cest, ki bi omogočile odpravo 
prometnih ozkih grl, povečale varnost cestnega prometa in odpravile zaostalost regije zaradi 
zastarele infrastrukture. Premalo izkoriščena ostajajo promet in transport preko železniške 
infrastrukture ter letališka dejavnost na letališču Cerklje ob Krki. 
 
Razloge za takšno sliko posavskega gospodarstva lahko iščemo v odsotnosti skupne razvojne 
strategije in razvojne klime. Ta bi motivirala strokovni kader, gospodarske osebke in ostale 
institucije regionalnega pomena za rast in razvoj ter zagotavljala materialne, prostorske in 
infrastrukturne pogoje za uresničevanje strateških ciljev regije.  
 

3. POMEN USTVARJALNOSTI 
Vse slabše gospodarske razmere v Posavju, ki so posledica dejstev, navedenih v prejšnjem 
poglavju, dajejo slutiti, da tudi ustvarjalnost in inovativnost regije nista na zelo visokem 
nivoju. Preden sploh začnem z izračunom indeksa ustvarjalnosti, lahko z veliko gotovostjo 
trdim, da je v Posavje tudi v segmentu inovativnosti in ustvarjalnosti ena izmed najslabše 
razvitih regij v Sloveniji. 
 
Propad velikih sistemov, prestrukturiranja podjetij in velika brezposelnost sta v regijo zasejala 
vsesplošni pesimizem, ki zavira gospodarski razvoj Posavja. Še posebno se to kaže v razvoju 
intelektualnega in človeškega kapitala, ki v sodobnih gospodarstvih veljata za gonilo razvoja. 
 
V tem poglavju bo predstavljena metodologijo Florida in Tinagli (2004), izračunan indeks 
ustvarjalnosti in predstavljene vse njegove komponente, interpretirani rezultati ter nakazani 
vzroki za takšno stanje. Regija Posavje in njeni rezultati indeksa ustvarjalnosti bodo umeščeni 
tudi v slovenski okvir v smislu primerjave z ostalimi regijami glede na omenjeni kazalec.  
 

3.1. OPIS METODOLOGIJE UPORABLJENE V RAZISKAVI FLORIDA  
IN TINAGLI   

 
Kot osnova za izračun indeksa ustvarjalnosti slovenskih regij je bila uporabljena 
metodologija, ki sta jo avtorja Richard Florida in Irene Tinagli (2004) uporabila v svojem 
delu "Europe in the creative age" .  
 
Kot je že bilo omenjeno v uvodu, sta ustvarjalnost in inovativnost ključna dejavnika razvoja 
sodobnega gospodarstva. Tekmovanje med gospodarstvi ne poteka več samo na tehnološki in 
trgovinski konkurenci ampak temelji na ljudeh, njihovi inteligenci in ustvarjalnosti. Da pa bi 
lahko ljudje postali ključni razvojni vir vsakega posameznega gospodarstva, morajo biti za to 
primerno izobraženi. Nova gospodarska revolucija torej temelji na ustvarjalnosti vsakega 
posameznika, ki pa se mora znati povezati v kolektivno ustvarjalnosti na ravni podjetja ter na 
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ravni celotnega gospodarstva. Le tako bo mogoče v prihodnosti konkurirati najrazvitejšim 
regijam in državam. 
 
V svoji študiji sta avtorja Florida in Tinagli prikazala, kako je možno kvantificirati 
ustvarjalnost z natančno opredeljenimi in merljivimi kazalci, za katere obstajajo jasni 
statistični podatki. Avtorja sta v svoji raziskavi predstavila tri osnovne komponente 
ustvarjalnosti, ki so temelj razvoja gospodarstev v prihodnosti. To so talent, tehnologija in 
tolerantnost. Gre za nov pristop, ki pojasnjuje razvoj sodobnega gospodarstva in nadgrajuje 
klasične prijeme, ki so jih gospodarstva uporabljala za svoj hitrejši razvoj. Avtorja sta v tem 
delu prikazala, da je ustvarjalnost najpomembnejša sila razvoja sodobnega gospodarstva, 
ključ ustvarjalnosti pa se skriva v ljudeh in njihovem potencialu.  
 
Koncept tehnologije kot paradnega konja gospodarskega in družbenega razvoja v preteklosti 
je izpodrinil nov pristop, ki kot gonilo razvoja poudarja ustvarjalnost in kreativnost družbe kot 
celote, izobraženega človeka in njegovo ustvarjalno dejavnost pa kot osnovni gradnik. Takšno 
razmišljanje je koncept človeškega kapitala razširilo v splošnejše poudarjanje vloge 
intelektualnega kapitala. Ljudje in zaposleni so s tem postali poglavitni resurs v podjetju in 
ostalih organizacijah gospodarstva ter s tem razvojna sila gospodarstva in družbe v 21. 
stoletju.  
 
Omenjena metodologija je bila uporabljena tudi v delu "Študija o kazalcih ustvarjalnosti 
slovenskih regij" (Malačič et al., 2005), ki je služilo kot podlaga za to diplomsko nalogo. V 
nadaljevanju bodo predstavljene komponente indeksa ustvarjalnosti in njihovi rezultati z 
razlagami. 
 

3.2 INDEKS TALENTA 
 
Verjetno ni naključje, da sta avtorja Florida in Tinagli kot prvo komponento ustvarjalnosti 
uvrstila ravno talent. Predvsem R. Florida v svojih delih poudarja, da gre v sodobnem 
gospodarstvu predvsem za ustvarjalnost človeških virov, ki postajajo ključni element globalne 
konkurence. Po tehnološki revoluciji je torej na vrsti nova revolucija, ki temelji na človeškem 
znanju, inteligenci in ustvarjalnosti. Tudi Evropska komisija navaja, da so ustrezni človeški 
viri nujen pogoj za vse znanstvene in tehnološke aktivnosti. Za doseganje Lizbonskega cilja o 
3% izdatkov za raziskave in razvoj je ključna zagotovitev ustreznega števila dovolj 
izobraženega raziskovalnega kadra. 
 
Indeks talenta sestavljajo trije vsebinski sklopi: 
- delež oseb z ustvarjalnim poklicem 
- delež oseb z visokošolsko izobrazbo (in več) 
- indeks tehnologije 
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3.2.1 DELEŽ OSEB Z USTVARJALNIM POKLICEM 
Prva dimenzija indeksa talenta je povezana z deležem ustvarjalnih poklicev med vsemi 
poklici. Imenujemo ga tudi indeks ustvarjalnega razreda. Vsebinsko izraža delež zaposlenih z 
ustvarjalnim poklicem med vsemi delovno aktivnimi zaposlenimi na določenem območju. 
Med zaposlene, ki opravljajo ustvarjalni poklic, lahko prištevamo tiste poklice, ki se ukvarjajo 
s kreativnimi oziroma snovalskimi aktivnostmi. To so: znanstveniki, raziskovalci, managerji, 
ekonomisti, inženirji, poklici povezani z medicino, pravniki, glasbeniki, umetniki, arhitekti,  
ipd. 
 
Tabela 2: Delež delovno aktivnih prebivalcev z ustvarjalnim poklicem med vsemi delovno   
                aktivnimi prebivalci, po regijah za leto 2003 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pomurska 8,3 10,9 12,1 11,7 10,9 12,8 12,3 13,4
Podravska 14,8 15,1 14,5 16,7 17,3 18,1 18,5 21,1
Koroška (10,2) (10,0) (11,2) 12,5 14,3 14,3 14,0 16,6
Savinjska 12,7 13,9 13,7 14,9 14,8 15,3 16,0 16,8
Zasavska (10,1) (12,5) (12,3) (11,8) (13,2) (17,1) (16,6) (14,5)
Spodnjeposavska (10,9) 10,9 14,9 (12,8) 13,8 14,8 14,1 (11,7)
JV Slovenija 12,9 12,6 13,4 16,9 14,5 15,3 16,9 18,0
Osrednjeslovenska 19,7 20,6 23,0 23,3 23,9 24,9 25,8 26,0
Gorenjska 16,9 16,0 16,8 17,0 16,1 16,4 18,7 20,0
Notranjsko-kraška (11,8) (17,8) (15,2) (11,8) (15,8) 16,5 (14,7) (15,7)
Goriška 12,5 16,0 15,7 16,3 19,9 18,5 16,9 16,6
Obalno-kraška 16,2 19,2 18,7 20,5 25,7 24,7 23,5 23,1
Slovenija 14,9 16,0 16,8 17,6 18,1 18,8 19,3 20,0

Opomba:   ( ) manj natančna ocena (10<=CV<20) 
Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Delež delovno aktivnega prebivalstva z ustvarjalnim poklicem v Posavju je vsa leta med 
najnižjimi v Sloveniji. V letih 1997 in 1998 je bil ta delež na najnižji ravni, kasneje pa je 
nekoliko narasel. Zaskrbljujoče je to, da je v posameznih obdobjih delež dvakrat manjši kot 
pri najbolj uspešnih regijah (Osrednjeslovenska, Obalno-kraška) ter da se zadnja leta trend 
spet nagiba navzdol. V deležu delovno aktivnega prebivalstva z ustvarjalnim poklicem se 
lahko Posavje primerja še z Zasavjem, Pomurjem ter Koroško. 
 
Gledano z vidika teorije Florida in Tinagli je seveda to zelo slabo. Avtorja sta v ospredje 
postavila ustvarjalnost, katere temelj so ustvarjalni ljudje. Za Posavje torej težko rečemo, da 
se razvija v smeri ustvarjalne regije, če za to nima ustrezno izobraženih ljudi. Vzroke za 
takšno stanje lahko iščemo v oddaljenosti od univerzitetnih središč ter pomanjkanju 
programov za kakovostno visokošolsko izobraževanje, ki bi mlade vzpodbujale k pridobitvi 
poklica v ustvarjalni sferi, ter v visokem deležu kmečkega prebivalstva. Neizobraženost se 
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kaže tudi v dejstvu, da je največ ljudi v Posavju zaposlenih v primarnih in sekundarnih 
sektorjih gospodarstva. To kaže tudi na to, da gospodarstvo, predvsem industrijski sektor, ki 
prevladuje v Posavju, ne potrebuje veliko visoko izobraženega in ustvarjalnega kadra. 
Premalo je torej vzpodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh ravneh izobraževanja, 
predvsem pa se to kaže pri pomanjkanju specifičnih kadrov z ozko določenimi znanji. Težava 
regije je tudi beg možganov v druge, bolj perspektivne slovenske regije. 
 
V šolskem letu 2005/2006 je bilo evidentiranih sedem organizacij, ki izvajajo izobraževanje 
odraslih (formalno in neformalno izobraževanje), kar Posavje uvršča na rep lestvice 
ponudnikov tovrstnih storitev (Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013, 2006, 
str. 20). Šele leta 2006 je bila v Krškem ustanovljena prva visokošolska ustanova - Fakulteta 
za logistiko. 

3.2.2 DELEŽ OSEB Z NAJMANJ VISOKOŠOLSKO IZOBRAZBO 
 
Drugi parcialni indeks imenujemo tudi indeks človeškega kapitala. Vsebinsko je opredeljen 
kot delež oseb z najmanj visokošolsko izobrazbo med prebivalstvom regije starim od 25–64 
let.   
 
Tabela 3: Delež oseb, starih od 25 do 64 let z najmanj univerzitetno izobrazbo (od leta 2000   
                naprej so upoštevane tudi osebe s končano visoko strokovno izobrazbo) med vsemi   
                prebivalci v starosti 25 do 64 let, po regijah 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pomurska (3,9) (4,8) (5,2) (3,9) (4,6) 6,5 7,3 7,0
Podravska  5,7 6,1 6,2 7,1 8,2 9,5 9,9 12,0
Koroška (3,8) (4,5) (5,0) (4,0) (4,8) (5,1) (8,3) 9,9
Savinjska 4,5 5,1 6,3 6,5 6,8 7,3 7,8 9,3
Zasavska . ((2,2)) ((3,8)) (5,7) (6,6) (6,9) (6,9) (8,7)
Spodnjeposavska (3,1) (3,2) (4,3) (6,9) (6,9) (7,6) (6,4) (6,4)
JV Slovenija (4,1) (6,1) 7,1 7,4 7,2 8,7 10,4 11,4
Osrednjeslovenska 10,7 11,5 12,3 13,1 14,5 15,5 17,0 18,1
Gorenjska 7,8 8,4 9,1 8,4 8,6 9,5 12,1 12,9
Notranjsko-kraška (3,8) (7,0) (5,0) (7,4) (8,6) (10,0) (10,5) (10,2)
Goriška 7,0 8,4 6,7 8,3 9,9 10,6 8,7 11,6
Obalno-kraška 7,6 7,8 7,9 9,6 11,7 11,3 12,7 14,5
Slovenija 6,7 7,5 8,0 8,6 9,4 10,4 11,3 12,6

Opomba:    . zelo nenatančna ocena, vendar različna od nič (CV>=30) 
                   (( )) nenatančna ocena (20<=CV<30) 
                    ( ) manj natančna ocena (10<=CV<20) 
Vir: Malačič et al., 2005. 
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Tudi v segmentu visokošolsko izobraženega prebivalstva starega med 25 in 64 let je Posavje 
ena izmed zadnjih, če ne kar zadnje uvrščena slovenska regija. V letih od 1997 do 1999 je bil 
delež najnižji med vsemi opazovanimi slovenskimi regijami. Vendar se je trend leta 2000 
obrnil navzgor in delež je rasel do leta 2002, ko je bil na najvišji ravni in je celo prehitel nekaj 
regij, nato pa se je trend deleža oseb z najmanj visokošolsko izobrazbo ponovno obrnil 
navzdol. V letu 2004 je Posavje zopet beležilo najnižjo vrednost indeksa med vsemi izbranimi 
slovenskimi regijami. Regija, s povprečno peto stopnjo izobrazbe, predstavlja nizko stopnjo 
izobraženosti prebivalstva ter slabe obete za prihodnji razvoj regije. 
 
Vzroke v nizkih vrednostih indeksa gre iskati v istih vzrokih, ki botrujejo tudi indeksu 
ustvarjalnega razreda. Oddaljenost univerzitetnih središč, slaba pokritost s programi 
visokošolskega izobraževanja, velik delež agrarnega prebivalstva ter beg izobraženega kadra 
v bolj perspektivne slovenske regije. Problem je tudi velik osip izobraževalnega ciklusa, ki 
posledično pomeni, da se veliko neizobraženih mladih znajde na zavodu za zaposlovanje. 
 
Vzrok za nizko število izobraženega kadra v Posavju gre iskati tudi v nezainteresiranosti 
posavskih podjetij za vzpodbujanje in štipendiranje mladih, da pridejo do visokošolske 
stopnje izobrazbe. To je predvsem posledica strukturne značilnosti posavskega gospodarstva, 
kjer, razen nekaj izjem, delujejo podjetja v primarnem ali sekundarnem sektorju gospodarstva 
in visoko izobraženega kadra ne potrebujejo.  
 
Posavje nima perspektivne štipendijske politike, ki bi mladim zagotavljala delovna mesta ter 
jih motivirala za študij in obstanek v regiji, prav tako regija ne zagotavlja delovnih mest, ki bi 
bila privlačna za izobražen kader. Pomanjkljivo je tudi sodelovanje med gospodarstvom in 
izobraževalno sfero, kar pomeni, da izobraževanje poteka mimo potreb in sodelovanja z 
gospodarstvom, izobraževalni programi pa se premalo prilagajajo novim potrebam trga dela.  
 
Kot izjemo lahko navedemo le nekaj posavskih podjetij, ki za svoj obstoj nujno potrebujejo 
visoko kvalificiran kader, ga izobražujejo ter so ga pripravljeni tudi relativno dobro nagraditi. 
Gre predvsem za podjetja, ki delujejo na področju energetike: Nuklearna elektrarna Krško, 
Termoelektrarna Brestanica, Hidroelektrarne na spodnji Savi. 
 

3.2.3 DELEŽ RAZISKOVALCEV 
 
Ta indeks imenujemo tudi indeks znanstvenega talenta. V skladu s teorijo Florida in Tinagli je 
izračunan kot delež raziskovalcev na 1000 zaposlenih. V Tabeli 4, na strani 13, je delež 
raziskovalcev izračunan za vseh 12 statističnih regij v Sloveniji 
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Tabela 4: Število zaposlenih raziskovalcev, izraženo na 1000 zaposlenih 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Pomurska 0,45 3,56 1,06 0,93 1,31 1,43
Podravska 6,44 26,84 7,55 7,40 7,23 7,80
Koroška 1,13 60,89 1,54 1,23 1,22 1,24
Savinjska 2,63 0,70 3,57 3,58 3,58 3,42
Zasavska 1,59 0,47 1,32 1,65 3,47 3,97
Spodnjeposavska 0,33 0,29 0,45 0,21 0,42 0,42
JV Slovenija 2,91 0,43 3,38 2,50 2,63 2,86
Osrednjeslovenska 20,28 4,15 21,07 20,86 20,81 21,01
Gorenjska 4,28 7,50 4,47 4,90 4,97 4,93
Notranjsko-kraška 1,02 6,38 1,53 0,88 1,81 2,29
Goriška 2,23 1,81 2,58 2,44 2,73 3,03
Obalno-kraška 1,42 1,85 2,07 1,75 2,26 2,94
Slovenija 8,18 8,62 8,86 8,54 8,65 8,97
Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Tudi indeks znanstvenega talenta za Posavje je pokazatelj zaostalosti regije za ostalimi 
slovenskimi regijami. Delež raziskovalcev je od leta 1997 na najnižji ravni glede na ostale 
regije. Vzroke za to lahko iščemo v prejšnjih dveh indeksih talenta ter v nepripravljenosti 
gospodarstva, da bi raziskovalce obdržala v Posavju. Večina gospodarstva v Posavju še vedno 
temelji na predelovalni, lesni, tekstilni in kovinski industriji ter kmetijstvu. Prav tako 
primanjkuje znanstveno-raziskovalnih ustanov, ki bi usposabljale in zaposlovale kader visoko 
izobraženih raziskovalcev. Zato le malo posavskih podjetij potrebuje visoko izobražen kader 
raziskovalcev, ker ga za svoje poslovanje ne potrebujejo in ga verjetno tudi niso sposobni 
ustrezno nagraditi. Iz istih razlogov se posavska podjetja ne odločajo za vlaganje v štipendije 
in posavsko štipendijsko shemo. Raziskovalci zato raje iščejo bolj gostoljubne regije, ki bolj 
cenijo visoko izobražen kader in so ga sposobni tudi bolje nagraditi. 
 
Tudi pri indeksu znanstvenega talenta lahko opazujemo smer razvoja Posavja v smislu njene 
ustvarjalnosti in inovativnosti. Ustvarjalen in izobražen kader ter njegovo znanja v tej regiji 
nimata ustrezne veljave. Posavje se tako vrti v začaranem krogu; nima dovolj visoko 
izobraženih ljudi, ki bi lahko pripomogli k večji ustvarjalnosti in inovativnosti gospodarstva, 
ta zato ne povprašuje po visoko šolanih kadrih, ker jih zaradi narave svojega dela preprosto ne 
potrebuje.   
 

3.2.4 INDEKS TALENTA (sumarni indeks) 
 
Iz vseh treh prej omenjenih indeksov nižje ravni je mogoče izračunati indeks talenta, ki ga 
najdemo v Tabeli 5, na strani 14. Iz posameznih podatkov za določen indeks nižje ravni je 
bilo izračunano povprečje podatkov iz opazovanih let. Ko je bil za posamezno regijo 
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izračunan le en podatek za posamezen indeks je bila regiji z najvišjim indeksom pripisana 
številka 12, kar je število proučevanih regij. Nato se ostalim regijam pripiše vrednosti glede 
na relativno vrednost indeksa z najvišjo vrednostjo. Tako so avtorji dobili indeks 
ustvarjalnega razreda, indeks človeškega kapitala ter indeks znanstvenega talenta. Rezultat 
povprečja vseh teh indeksov pa je indeks talenta, ki je dobljen na enak način kot indeksi 
nižjega razreda. 
 
Tabela 5: Indeks talenta in njegove posamezne sestavine 

 
Indeks 
talenta 

Povprečje 
indeksa 

ustvarjal-
nega 

razreda, 
indeksa 

človeškega 
kapitala in 

indeksa 
znanstvene
ga talenta 

Indeks 
ustvarjal-

nega 
razreda 

Delež 
zaposlenih 
z ustvarjal-

nim 
poklicem 

med vsemi 
zaposleni-
mi (leto 
2004) 

Indeks 
človeškega 

kapitala 

Delež oseb 
z univ. 

izobrazbo 
med 

prebivalci 
starimi od 
25 do 64 
let (popis 

2002) 

Indeks 
znanstvene
ga talenta 

Delež 
raziskova-

lcev na 
1000 

zaposlenih 
(povpr. za 

leta od 
2000-
2002) 

Gorenjska 6,66 6,66 9,21 20,0 7,94 10,9 2,83 4,9
Goriška 5,51 5,51 7,69 16,6 7,26 10,0 1,57 2,7
JV 
Slovenija 5,21 5,21 8,30 18,0 5,80 8,0 1,53 2,7
Koroška 4,55 4,55 7,64 16,6 5,29 7,3 0,71 1,2
Notranjsko-
kraška 4,72 4,72 7,26 15,7 5,97 8,2 0,95 1,7
Obalno-
kraška 6,77 6,77 10,67 23,1 8,30 11,4 1,33 2,3
Osrednje-
slovenska 12,00 12,00 12,00 26 12,00 16,5 12 20,9
Podravska 6,74 6,74 9,74 21,1 6,18 8,5 4,29 7,5
Pomurska 3,70 3,70 6,20 13,4 4,22 5,8 0,70 1,2
Savinjska 5,10 5,10 7,78 16,8 5,50 7,6 2,02 3,5
Spodnje-
posavska 3,58 3,58 5,40 11,7 5,15 7,1 0,20 0,3
Zasavska 4,49 4,49 6,70 14,5 5,05 6,9 1,72 3,0

Vir: Malačič et al., 2005.  
 
Glede na rezultate vseh treh indeksov nižje ravni je bilo pričakovano, da bo tudi skupni indeks 
talenta za Posavje na precej nizki ravni. Če pogledamo rezultate indeksa talenta v Tabeli 5 
lahko vidimo, da je Posavje na zadnjem mestu v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami. 
Najbolj skrb vzbujajoče je dejstvo, da je regija zadnja ravno pri tem indeksu, ki po sodobnih 
teorijah v največji meri prispeva k razvoju in napredku določenega gospodarstva. Napredka v 
regiji ni mogoče pričakovati, če ne bo kvalitetnega prispevka k izobraževanju človeških virov, 
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ki so temeljna sila razvoja. Posavje skupaj z Zasavsko ter Pomursko regijo najbolj zaostaja za 
ostalimi slovenskimi regijami. 
Argumente za slab razvoj Posavja na področju kakovostnega kadra je iskati predvsem v 
razlogih za vse tri indekse, ki sestavljajo indeks talenta. Torej oddaljenosti od univerzitetnih 
centrov, nerazvitost visokošolskih programov v regiji, beg dobro izobraženega kadra v bolj 
privlačne regije ter nesposobnost gospodarstva, da ta beg onemogoči. Zaostajanje je tudi 
posledica velikega števila kmečkega prebivalstva, ki se ni pripravljeno izobraževati oziroma 
zato niti nima priložnosti. Mladi, ki ostajajo na kmetijah se zaradi prevelike količine dela na 
kmetiji ne morejo voziti v večje centre, kjer so ustanove visokošolskega izobraževanja, 
ponudbe le-teh pa v  je v Posavju skoraj ni.  
 

3.3 INDEKS TEHNOLOGIJE 
 
Tehnologija je do nedavnega veljala za najbolj pomemben dejavnik razvoja določenega 
gospodarstva oziroma regije. V novejših teorijah jo, kot že omenjeno, izpodriva človeški 
kapital, a še vedno ostaja pomembno gibalo razvoja. Države oziroma regije z izjemnim 
tehnološkim in razvojnim potencialom imajo še vedno močno konkurenčno prednost pred 
tistimi, ki tega potenciala nimajo. Bistvo kazalca tehnologije je v deležu števila patentov, ki 
nakazuje ustvarjalnost v smislu novih tehnoloških odkritij in kreativnosti ljudi ter deležu 
izdatkov za raziskave in razvoj, ki to ustvarjalnost omogočajo.  

 
Indeks tehnologije vsebinsko sestavljajo trije parcialni indeksi: 
 - inovacijski indeks 
 - indeks visokih tehnologij 
 - raziskovalno-razvojni indeks 
 

3.3.1 INOVACIJSKI INDEKS 
 
Izražamo ga kot število patentov na milijon prebivalcev določenega območja. Pri tem indeksu 
gre za vsebinski problem, ker število patentov zaradi slučajnega dejavnika po letih močno 
varira. Zato je bilo uporabljeno povprečje več let, da se ta vpliv vsaj nekoliko omili. 
 
Kot lahko vidimo v Tabeli 6, na strani 16, je Posavska regija med leti 1995 in 2003 prijavila 
skupno 6 patentov. To jo uvršča relativno visoko glede na ostale regije, saj je edino v tem 
indeksu uspela prehiteti kar štiri regije, celo Obalno-kraško. Vendar pa je ugoden inovacijski 
indeks le posledica dokaj visokega števila patentov glede na majhno število prebivalcev 
Posavja. To kaže na precej visok vpliv slučajnega dejavnika, kar pomeni, da moramo biti pri 
razlagi tega indeksa previdni. 
 

15 
 



 

Tabela 6: Število patentov, po regijah 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Skupaj 
1995-
2003 

Pomurska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Podravska 1,0 1,7 2,0 4,0 6,0 2,0 2,7 2,0 2,5 23,8
Koroška 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Savinjska 0,0 0,0 3,0 1,0 2,0 0,0 3,0 2,0 1,3 12,3
Zasavska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 1,0 0,0 7,0
Spodnjeposavska 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0
JV- Slovenija 0,0 4,0 1,0 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0 2,0 14,0
Osrednjeslovenska 4,0 10,8 5,0 11,7 6,0 7,0 15,0 12,7 12,2 84,3
Gorenjska 0,0 2,0 0,0 1,0 3,0 5,0 4,0 3,0 4,0 22,0
Notranjsko-kraška 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Goriška 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 10,0
Obalno-kraška 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 5,0
Slovenija 7,0 19,5 14,0 21,7 23,0 24,0 30,7 24,7 24,0 188,5

Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Razlogi za nedejavnost Posavja na tem segmentu je predvsem posledica nezainteresiranosti 
posameznikov in podjetij za inovacije. V regiji prednjačijo podjetja, ki zaradi narave svojega 
dela pretiranih inovacij ne potrebujejo in jih tudi ne vzpodbujajo. Problem pri posameznikih 
pa je v tem, da v domačem okolju svoje patente težko spravijo v fazo uresničitve, ker je malo 
podjetij, ki bi pri tem lahko sodelovala. Verjetno je majhno število patentov tudi posledica 
manj izobraženega prebivalstva, ki bi patente razvijali ter premajhna povezanost 
izobraževalne sfere z gospodarstvom.  
 

3.3.2 INDEKS VISOKIH TEHNOLOGIJ 
 
Ta indeks kaže število visokotehnoloških patentov na milijon prebivalcev. Kot 
visokotehnološke patente lahko štejemo patente s področja biotehnologije, računalništva, 
opreme za avtomatsko obdelavo podatkov, komunikacijske tehnologije, farmacije, laserske 
tehnologije, letalske industrije ipd. Podatki so v Tabeli 7, na strani 17. 
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Tabela 7: Število visokotehnoloških (high-tech) patentov po posameznih regijah v    
                obdobju 1995–2003 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Skupaj
Pomurska     0,0
Podravska     0,0
Koroška     0,0
Savinjska     0,0
Zasavska     0,0
Spodnjeposavska     0,0
JV  Slovenija  1,0 1,0   2,0
Osrednjeslovenska  1,0 1,5 2,0 1,0 0,5 6,0
Gorenjska     0,0
Notranjsko-kraška     0,0
Goriška     0,0
Obalno-kraška     0,0
Slovenija  2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 8,0

Vir: Malačič et al., 2005. 
                           
Kot lahko vidimo v Tabeli 7 je število visokotehnoloških patentov za posamezne                        
regije zelo majhno oziroma te vrste patentov sploh nimajo. Prav tako to velja tudi za Posavje, 
kjer v letih od 1995 do 2003 ni bilo prijavljenega nobenega visokotehnološkega patenta. 
Razloge za nedejavnost na tem področju sovpadajo z razlago inovacijskega indeksa. 
 
Zaradi nizkega oziroma ponekod ničelnega števila teh patentov je nesmiselno računati 
kakršnokoli povprečje ali celo trend. Prav tako ni smiselno, da bi takšen nereprezentativen 
podatek vključili v skupen izračun indeksa tehnologije, ker bi lahko to vplivalo na preveliko 
popačenje podatkov. Zato bo indeks tehnologije temeljil le na izračunih indeksa inovacij ter 
indeksa raziskav in razvoja, indeks visokih tehnologij pa je iz skupnega indeksa izpuščen.                               

 

3.3.3 RAZISKOVALNO-RAZVOJNI INDEKS 
 
Prikazujemo ga kot delež izdatkov za raziskave in razvoj (R&R) v bruto domačem proizvodu. 
Lizbonska strategija namreč stremi k temu, da bi vse države Evropske unije 3% BDP 
namenjale financiranju R&R dejavnosti. Ključni dejavnik večje konkurenčnosti gospodarstva 
je torej v pospešenem razvoju novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo, ki pa 
so odvisni od višine vloženih sredstev v R&R.   
 
Pri regijah bomo torej upoštevali izdatke za raziskave in razvoj regije ter jih primerjali z bruto 
domačim proizvodom iste regije. Podatki so v Tabeli 8, na strani 18. 
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Tabela 8: Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj (»Gross domestic expenditure on R&D   
               (GERD)«), izraženi z odstotkom v bruto domačem proizvodu. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Pomurska 0,15 0,08 0,10 0,16 0,21 0,20 0,18 0,19
Podravska 1,46 1,11 0,74 0,76 0,72 0,70 0,72 0,73
Koroška 0,40 0,34 0,21 0,25 0,27 0,31 0,23 0,28
Savinjska 0,53 0,51 0,62 0,67 1,04 1,12 1,30 1,12
Zasavska 0,43 0,15 0,28 0,22 0,19 0,30 0,69 1,02
Spodnjeposavska 0,13 0,06 0,03 0,05 0,03 0,08 0,11 0,05
JV Slovenija 1,54 1,90 1,95 1,90 1,51 1,57 1,48 2,09
Osrednjeslovenska 2,84 2,43 2,41 2,54 2,58 2,52 2,65 2,51
Gorenjska 2,11 1,79 1,85 1,80 1,70 1,96 2,37 2,16
Notranjsko-kraška 1,60 0,06 0,17 0,23 0,30 0,38 0,40 0,50
Goriška 0,37 0,34 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,76
Obalno-kraška 0,15 0,18 0,22 0,24 0,29 0,20 0,27 0,38
Slovenija 1,59 1,35 1,33 1,39 1,42 1,44 1,56 1,53
Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Pri raziskovalno-razvojnem indeksu ima Posavska regija zaskrbljujočo nizko vrednost skozi 
vsa opazovana obdobja. Od leta 1995 pa do 2002 je bila vsako leto daleč na zadnjem mestu 
glede na vrednost tega indeksa in je precej zaostajala za ostalimi regijami. V posameznih 
obdobjih je bil R&R indeks kar dva- do trikrat manjši kot pri predzadnji regiji – Pomurju. 
Razloge za to lahko iščemo na več nivojih.  
 
Prvi razlog je lahko dejstvo, da v Posavju še vedno prevladuje kmetijstvo ter delovno 
intenzivna industrija (tekstilna, predelovalna, in lesna industrija). Za obe panogi je značilno, 
da ne vlagata veliko svojih sredstev v inovacije, ker si jih zaradi že tako nizke rentabilnosti 
enostavno ne morejo privoščiti.  
 
Kot drugi razlog lahko navedemo nepovezanost posavskih podjetij z raziskovalnimi in 
visokošolskimi institucijami, kar posledično pomeni pomanjkanje novih inovacij in produktov 
z visoko dodano vrednostjo. V regiji je slabo razvita raziskovalno-razvojna dejavnost, saj 
nima razvojnih centrov, ki bi vzpodbujali tovrstno aktivnost (podjetniški inkubatorji, 
tehnološki parki, tehnološki centri ...). Premalo je tudi povezovanja na ravni podjetij (npr. 
grozdi). 
 
Tretji razlog gre iskati v že večkrat omenjenem pomanjkanju izobraženega kadra, ki bi 
pripomogel k nastanku več ustvarjalnih podjetij v Posavju, ki bi bila sposobna več vlagati v 
raziskovalno-razvojno dejavnost in s tem regiji omogočiti regiji hitrejšo gospodarsko rast. 
Omenjeni razlogi veljajo za vse slovenske regije, kajti nobena ni dosegla Lizbonskega 
kriterija, ki predvideva 3% BDP za izdatke za raziskave in razvoj.  
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3.3.4 INDEKS TEHNOLOGIJE (sumarni indeks) 
 
V Tabeli 9 je izračunan indeks tehnologije, ki je sestavljen iz dveh indeksov; to sta inovacijski 
indeks ter indeks izdatkov za raziskave in razvoj. Zaradi omenjenih razlogov je bil iz analize 
izločen indeks visoko tehnoloških patentov.  
 
Tabela 9: Indeks tehnologije in njegove komponente 

 
Indeks 

tehnologije 

Povprečje 
inovacijskega 

indeksa, 
indeksa visokih 

tehnologij in 
R&D indeksa 

Inovacijski 
indeks 

Število 
patentov na 

milijon 
prebivalcev (v 
obdobju 1995-

2003) Indeks R&D 

Delež izdatkov 
za raziskave in 
razvoj v BDP 

(povprečje 
200-2002) 

Pomurska 0,45 0,45 0,00 0,00 0,89 0,19
Podravska 4,36 4,36 5,36 74,44 3,35 0,72
Koroška 1,12 1,12 0,97 13,51 1,28 0,27
Savinjska 4,50 4,50 3,46 48,01 5,54 1,18
Zasavska 6,98 6,98 10,83 150,37 3,13 0,67
Spodnje-
posavska 3,25 3,25 6,14 85,22 0,37 0,08
JV Slovenija 8,21 8,21 8,39 116,45 8,03 1,71
Osrednje-
slovenska 12,00 12,00 12,00 166,58 12,00 2,56
Gorenjska  9,10 9,10 8,07 112,04 10,12 2,16
Notranjsko-
kraška 3,13 3,13 4,27 59,30 1,98 0,42
Goriška 4,67 4,67 5,99 83,19 3,34 0,71
Obalno-
kraška 2,40 2,40 3,48 48,29 1,31 0,28

Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Posavje se je uvrstilo na osmo mesto in s tem prehitelo štiri regije, ugoden rezultat indeksa je 
predvsem posledica ugodnega inovacijskega indeksa, saj je pri indeksu raziskav in razvoja 
prepričljivo zadnja med vsemi regijami. 
 
Posavje torej lahko opredelimo kot problematično regijo tudi pri indeksu tehnologije. Razlogi 
za slabe rezultate so predvsem v pomanjkanju potrebe po inovacijah ter nezmožnosti 
posavskih podjetij da bi takšne inovacije razvijale, ker jih v praksi pogosto ne potrebujejo. 
Ravno zaradi tega tudi ni potrebe za vlaganja v R&R dejavnost s strani podjetij. 
 
Razloge za takšno stanje gre iskati tudi v prejšnjem razdelku, pri indeksu talenta. Zaradi 
nezadostnega števila izobraženega kadra, predvsem ustvarjalnih poklicev, je premalo moči za 
ustvarjanje inovacij in s tem tehnološkega napredka.  
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3.4 INDEKS TOLERANTNOSTI 
 
Indeks tolerantnosti je manj oprijemljiv kot prejšnja dva indeksa in je prav tako kompozitni 
indeks. Tolerantnost ima precejšen pomen na ustvarjalnost določene regije. Florida in Tinagli 
trdita, da so odprte in bolj tolerantne družbe bolj nagnjene k ustvarjalnosti, tradicionalne in 
zaprte družbe pa so temu manj naklonjene. Predvsem gre za to, da bolj odprte in tolerantne 
družbe lažje in hitreje pritegnejo ustvarjalne in razvojno naravnane kadre, ki se v taki sredini 
bolje počutijo kot v nekih zaprtih in tradicionalnih okoljih. 
 
Indeks tolerantnosti sestavljajo: 
 - stališča posameznikov o strpnosti,  
 - kakšne vrste vrednot prevladujejo (tradicionalne oziroma bolj moderne) ter 
 - individualne vrednote izražanja vsakega posameznika. 
 
Podatki za Slovenijo in njene regije so bili zbrani v okviru raziskave "Slovensko javno 
mnenje" v letih od 1995 in 1999. V nadaljevanju bodo predstavljene komponente indeksa 
tolerantnosti, ki mu sledi še kompozitni indeks tolerantnosti.  
 

3.4.1 INDEKS STALIŠČ 
 
Kaže obnašanje oziroma strpnost do različnih manjšin v posameznem okolju. Izračunan je v 
skladu z anketo Eurobarometer, ki na podlagi 15 vprašanj kaže večje ali manjše strinjanje s 
stališči do manjšin in njihovih pravic. Delež prebivalcev, ki so bili razvrščeni v skupino 
tolerantnih, daje osnovo za izračun indeksa.  
 

3.4.2 INDEKS VREDNOT 
 
Odraža stopnjo tradicionalnih vrednot nasproti modernim. Gre predvsem za vprašanja o veri, 
vzgoji otrok po verskih načelih, odnosu do splava, pravice žensk, ločitvi, spoštovanju 
avtoritete in nacionalni zavesti. Dobljeni rezultati so standardizirane vrednosti in nam kažejo 
dvoje. Negativne vrednosti pomenijo pozitiven odnos do naštetih vprašanj in dajejo prednost 
tradicionalnim vrednotam, pozitivne vrednosti pa kažejo na večji pomen modernejših vrednot 
družbe. Velja torej, da je za hitrejši razvoj in ustvarjalnost države ali regije pomembna 
prisotnost modernih vrednot in norm. 
 

3.4.3 INDEKS SAMOIZRAŽANJA 
 
Je zadnja komponenta indeksa tolerantnosti in nam prikazuje, kako družba ceni pravice 
oziroma lastnosti posameznika ter njegovo samoizražanje. Gre za odgovore na vprašanja o 
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preferenci samoizražanja pred varnostjo, splošni kakovosti življenja, demokraciji, znanosti, 
samooceni sreče, nagnjenost k podpisovanju raznih peticij, zaupanju v sočloveka, odnosu 
istospolnega partnerstva ipd. Tudi pri tem indeksu gre za standardizirane vrednosti, pri katerih 
negativne vrednosti indeksa kažejo prednost varnosti, pozitivne pa dajejo prednost pravici do 
samoizražanja. Družbe, ki so bolj naklonjene podjetniškim idejam, dajejo prednost 
samoizražanju, ker slednje omogoča sprejemanje podjetniškega tveganja in nenehno 
ustvarjalnost podjetij v smislu tehnoloških odločitev ter širitve in razvoja podjetja.         
     
Tabela 10: Kazalci, ki bodo osnova za izračun indeksa tolerantnosti 

 Obnašanje oziroma 
strpnost družbe do 
različnih manjšin 

Stopnja prisotnosti 
tradicionalnih 

vrednot nasproti 
modernim vrednotam

Koliko družba ceni 
individualne pravice 

posameznika in 
njegovo 

samoizražanje 
Pomurska 78,3 -0,67 -0,97
Podravska 68,8 0,11 -0,73
Koroška 84,6 0,16 -0,58
Savinjska 64,3 0,28 -0,57
Zasavska 84,6 0,59 -1,11
Spodnjeposavska 70,5 -0,20 -0,96
JV Slovenija 59,2 -0,20 -0,68
Osrednjeslovenska 83,1 0,70 0,02
Gorenjska 66,7 0,44 -0,41
Notranjsko-kraška 29,2 -0,09 -0,83
Goriška 86,2 0,37 -0,76
Obalno-kraška 71,9 1,03 -0,49
Slovenija 69,5 0,30 -0,51
Vir: Malačič et al., 2005. 
 

3.4.4 INDEKS TOLERANTNOSTI (kompozitni indeks) 
 
Iz parcialnih podatkov o obnašanju oziroma strpnost družbe do različnih manjšin, stopnji 
prisotnosti tradicionalnih vrednot nasproti modernim vrednotam in individualnih pravicah 
posameznika in njegovega samoizražanja je mogoče izračunati kompozitni indeks 
tolerantnosti. V Tabeli 11, na strani 22, so predstavljeni rezultati po posameznih regijah. 
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Tabela 11: Indeks tolerantnosti in njegove komponente 

 

Indeks 
tolera-
ntnosti 

Povpre-
čje 

indeksa 
stališč, 
indeksa 
vrednot 

in 
indeksa 
samoizr-
ažanja 

Indeks 
stališč 
(leto 
2000) 

Obnaša-
nje 

oziroma 
strpnost 
družbe 

do 
različnih 
manjšin 

Indeks 
vrednot 

(od 
1997-
1999) 

Stopnja 
prisotn-

osti 
moder-

nih 
vrednot 
nasproti 
tradici-
onalnim 

Indeks 
samoi-

zra-
žanja 
(od 

1997-
1999) 

Koliko 
družba 

ceni 
individ-
ualne 

pravice 
posame-
znika in 
njegovo 
samoizr-
ažanje 

Gorenjska 8,27 7,27 9,28 66,67 5,11 0,44 7,43 -0,41
Goriška 7,59 6,67 12,00 86,21 4,29 0,37 3,72 -0,76
JV 
Slovenija 3,98 3,49 8,23 59,15 -2,38 -0,20 4,63 -0,68
Koroška 7,28 6,40 11,78 84,62 1,81 0,16 5,61 -0,58
Notranjsko-
kraška 2,27 2,00 4,06 29,17 -1,08 -0,09 3,01 -0,83
Obalno-
kraška 10,86 9,55 10,01 71,93 12,00 1,03 6,63 -0,49
Osrednje-
slovenska 12,00 10,55 11,56 83,08 8,08 0,70 12,00 0,02
Podravska 5,64 4,96 9,58 68,84 1,26 0,11 4,03 -0,73
Pomurska 1,76 1,55 10,90 78,33 -7,75 -0,67 1,49 -0,97
Savinjska 6,81 5,98 8,95 64,29 3,21 0,28 5,79 -0,57
Spodnje-
posavska 3,43 3,02 9,81 70,48 -2,37 -0,20 1,61 -0,96
Zasavska 7,05 6,20 11,78 84,62 6,81 0,59 0,00 -1,11

Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Kot lahko vidimo iz Tabele 11 so razlike in odstopanja pri indeksu tolerantnosti med regijami 
dosti manjše kot pri prejšnjih dveh izračunanih indeksih.  
 
Pri indeksu stališč se je Posavje znašlo na sedmem mestu med vsemi dvanajstimi regijami. To 
jo uvršča nekam na sredino vseh slovenskih regij. Relativno dober rezultat tega indeksa je 
verjetno posledica dejstva, da se regija nahaja ob meji, kjer prihaja do stika s prebivalci 
sosednje Hrvaške, veliko je mešanih zakonov, v regiji pa je naseljenih tudi precej romskih 
družin.  
 
Negativna vrednost indeksa vrednot kaže na to, da je Posavje regija, ki daje prednost 
tradicionalnim vrednotam in je zato manj naklonjena podjetniški ustvarjalnosti. To je  
posledica velikega števila kmečkega prebivalstva, ki navadno ni toliko naklonjeno 
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spremembam ter velikemu vplivu vere na življenje ljudi v Posavju. Tradicija in spoštovanje 
običajev ljudem še vedno pomenijo veliko, zato niso toliko naklonjeni novim stvarem in 
tveganju, ki ga prinaša sodobno podjetništvo. 
 
Negativnost indeksa samoizražanja kaže na to, da skoraj vse regije v Sloveniji dajejo prednost 
varnosti pred svobodo in pravico do samoizražanja. To jih uvršča v družbe, ki imajo nizko 
stopnjo naklonjenosti podjetniškim idejam in niso pripravljene sprejemati tveganja, ki ga 
prinese podjetniška sfera. Razloge za takšne rezultate v posavski regiji lahko iščemo 
predvsem v nizki izobrazbeni strukturi prebivalcev, odseljevanju mladih, relativno visokemu 
številu kmečkega in starega prebivalstva, nenaklonjenosti tveganju, strahu pred spremembami 
ipd. 
 
Glede na skupni indeks tolerantnosti, sestavljen iz treh prej omenjenih indeksov, se Posavje 
uvršča na deseto mesto, pred Pomurje in Notranjsko-kraško regijo. To pomeni, da je Posavje 
z vidika tolerantnosti na repu med vsemi slovenskimi regijami. Razloge za to sem opisala že 
pri posameznih indeksih. Menim, da na takšen rezultat najbolj vplivajo zelo tradicionalne 
vrednote ljudi, strmenje k povprečnosti ter pogosto zaničevanje tistih, ki želijo izstopati ali 
biti drugačni. Vse to je posledica preteklih sistemov ter velike pasivnosti prebivalstva. Ker pa 
vemo, da se navade le težko spreminjajo, bo potrebno še precej časa ter dela, da se bodo stvari 
premaknile na bolje. Vendar pa odseljevanje mladih, gospodarska stagnacija in ne ravno 
rožnata prihodnost Posavja to vedno bolj oddaljujeta.  
 

3.5 SKUPNI PODATKI  
 
V prejšnjih alinejah je bilo parcialno izračunanih devet indeksov iz treh skupin kazalcev višje 
ravni (indeks talenta, indeks tehnologije in indeks tolerantnosti). V tem razdelku pa bodo 
posamezni indeksi združeni v skupine ter predstavljene njihove vrednosti. To nam bo 
omogočilo še boljšo primerjavo med posameznimi slovenskimi regijami. 
 
Najprej se za vsakega od devetih indeksov poišče vrednost, ki je najvišja. Tej vrednosti se 
pripiše število preučevanih enot in s tem zagotovi relativno primerljivost podatkov. Ker gre za 
12 slovenskih regij, je to najvišja možna vrednost. Ostale vrednosti so izračunane kot 
relativna velikost glede na izhodiščno pokrajino, ki ji je bila dodeljena najvišja možna 
vrednost. Indeks posamezne skupine je nato izračunan kot aritmetično povprečje treh 
izračunanih parcialnih indeksov. Skupni indeks ustvarjalnosti pa je dobljen tako, da za 
posamezno teritorialno enoto seštejejo njene vrednosti treh indeksov vmesne ravni in se nato 
vsota deli z maksimalno vrednostjo. V Tabeli 12, na strani 24, so prikazane omenjene 
vrednosti. 
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Tabela 12: Indeks ustvarjalnosti in njegove komponente (indeks talenta, indeks tehnologije in   
                  indeks tolerantnosti) po posameznih slovenskih regijah 
Regija 
 

Točke 
indeksa 

ustvarjalnosti 
Indeks 
talenta 

Indeks 
tehnologije 

Indeks 
tolerantnosti 

Gorenjska 0,67 6,66 9,10 8,27
Goriška 0,49 5,51 4,67 7,59
JV Slovenija 0,48 5,21 8,21 3,98
Koroška 0,36 4,55 1,12 7,28
Notranjsko-kraška 0,28 4,72 3,13 2,27
Obalno-kraška 0,56 6,77 2,40 10,86
Osrednje-slovenska 1,00 12,00 12,00 12,00
Podravska 0,46 6,74 4,36 5,64
Pomurska 0,16 3,70 0,45 1,76
Savinjska 0,46 5,10 4,50 6,81
Spodnje-posavska 0,29 3,58 3,25 3,43
Zasavska 0,51 4,49 6,98 7,05

Vir: Malačič et al., 2005. 
 
Slika 1: Točke indeksa ustvarjalnosti za vse slovenske regije po padajočem zaporedju 
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 Vir: Malačič et al, 2005. 
  
Na podlagi teh podatkov pa je možno izračunati tudi trendni indeks ustvarjalnosti. Problem 
pri izračunu tega indeksa je v zelo majhnih in nihajočih vrednostih pri nekaterih kategorijah. 
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Ta problem je bil rešen z računanjem povprečij na začetku in koncu serije, iz tega pa je bilo 
nato izračunano povprečje. V Tabeli 13 si lahko ogledamo rezultat trendnega indeksa za vse 
regije. 
 
Tabela 13: Trendni indeks ustvarjalnosti za dvanajst slovenskih regij 
Regija Točke 

trendnega 
indeksa 

Indeks rasti 
ustvarjalneg

a razreda 

Indeks rasti 
znanstvene
ga talenta 

Indeks rasti 
patentov 

Indeks rasti 
raziskav in 

razvoja 
Gorenjska 0,40 3,94 1,51 12,00 1,58
Goriška 0,44 6,96 1,53 4,47 7,92
JV Slovenija 0,01 8,18 -1,88 -5,17 -0,60
Koroška 0,18 12,00 -1,44 0,00 -2,01
Notranjsko-kraška 0,10 6,91 2,35 0,00 -4,65
Obalno-kraška 0,37 8,65 3,41 0,00 5,90
Osrednjeslovenska 0,24 6,72 0,14 4,50 0,01
Podravska 0,14 8,69 0,50 2,71 -5,41
Pomurska 0,53 11,75 5,98 0,00 7,65
Savinjska 0,50 6,86 1,71 4,84 10,74
Spodnjeposavska 0,02 1,73 -1,47 0,00 0,94
Zasavska 0,68 8,85 12,00 0,00 12,00

Vir: Malačič et al , 2005. 
 
 
Slika 2: Trendni indeks ustvarjalnosti za slovenskih regije po padajočem  zaporedju 
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Vir: Malačič et al,, 2005. 
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Končni indeks ustvarjalnosti je skupek vseh prejšnjih rezultatov in razlag, ki so bili navedeni 
pri posameznih delnih in skupnih indeksih. Indeks ustvarjalnosti je zato podvržen vsem tistim 
razlogom, ki so že bili omenjeni in jih zato nima smisla ponavljati. 
 
Če gledamo celotno Slovenijo je Osrednjeslovenska regija najbolj uspešna, kar je bilo, glede 
na povedano, pričakovano. Sledita ji Gorenjska ter Obalno-kraška regija.  
 
Posavje se je, podobno kot pri prejšnjih indeksih, uvrstilo na rep lestvice in prehitelo le 
Notranje-kraško in Pomursko regijo in spada med regije s podpovprečnim indeksom 
ustvarjalnosti. Še posebej je zaskrbljujoče dejstvo, da se Posavje tudi glede na trendni indeks 
ustvarjalnosti uvršča na rep lestvice. Regiji, ki ima zelo slabe rezultate ustvarjalnosti v 
preteklosti, se tudi v prihodnosti ne obeta nič dobrega. 
 

4. PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE RAZMER IN   
    RAST KAZALCEV USTVARJALNOSTI 
 
V prejšnji točki je bilo predstavljeno področje ustvarjalnosti in njen pomen za ekonomski 
razvoj Posavja, v tej točki pa se bom osredotočila na predloge ukrepov za izboljšanje 
ekonomskega stanja v regiji.  
 
Rešitve za izboljšanje stanja v Posavju lahko iščemo na več nivojih. V prvi vrsti si mora 
regija pomagati sama skupaj z inovacijsko infrastrukturo, ki delno že obstaja, delno pa jo je 
potrebno še nadgraditi. V drugi vrsti lahko k hitrejšemu razvoju regije pripomore država z 
politiko regionalnega razvoja, ki bo predvsem finančno bolj vzpodbujal manj razvite regije. 
Nenazadnje lahko rešitve iščemo tudi v okviru Evropske unije, ki lahko z vlaganjem sredstev 
v določene projekte pripomore k hitrejšemu razvoju regije in posledično celotnega 
gospodarstva Slovenije, ter državo postavi ob bok najrazvitejšim državam. 
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni ukrepi na ravni regije, države in Evropske unije, ki bi 
lahko pospešili razvoj Posavja in mu pomagali iz resnično slabih ekonomskih razmer ter dali 
prebivalcem upanje za lepšo in boljšo prihodnost, regiji pa boljše možnosti za hitrejši razvoj 
in  konkurenčnost. 

4.1. KAJ LAHKO NAREDI REGIJA SAMA 
 
Temeljni dokument, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete in 
vsebuje finančno ovrednotene programe vzpodbujanja razvoja Posavja, je Regionalni razvojni 
program regije Posavje 2007-2013 (v nadaljevanju RRP 2007-2013), ki ga je pripravila 
Regionalna razvojna agencija Posavje v septembru leta 2006. RRP regije Posavje je 
dokument, ki temelji na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvojnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) ter Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list 
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RS, št. 31/06) in vsebuje vse z zakonom določene cilje in načela za spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja. 
 
Obdobje 2007-2013 bo za regijo Posavje prelomno v več smislih. Izvajanje regionalnega 
razvojnega programa bo pomemben pokazatelj ali bodo regija in njeni sestavni deli (občine) 
sposobni razmišljati in delovati kot celota. V predmetnem obdobju bo potrebno zaključiti 
gospodarsko prestrukturiranje, pokazalo pa se bo, ali bo regija sposobna aktivirati razvojni 
ciklus endogenih gospodarskih panog in ob upoštevanju prednosti regije doseči razvojni 
preboj in hitrejšo gospodarsko rast (Regionalni razvojni program Posavja 2007-2013, 2006, 
str. 6). Regionalni razvojni program je tako dokument, s katerim se uskladijo razvojni cilji na 
področju gospodarstva, sociale, izobraževanja, javnega zdravstva, prostorskega in okoljskega 
ter kulturnega razvoja regije, ter določijo ukrepi in viri za njegovo izvajanje. 
 
Na podlagi analiz regije Posavje v nekaterih ključnih kazalcih je bila izdelana strategija 
razvoja regije z naslednjimi strateškimi usmeritvami regije (Regionalni razvojni program 
regije Posavje 2007-2013, 2006, str. 6): 
- ustvariti dinamično gospodarstvo, katerega rast bo temeljila na endogenih razvojnih 

potencialih in neposrednih investicijah, ki bo globalno konkurenčnost zaradi javnih in 
zasebnih vlaganj v R&R ter nove produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo, 

- ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano 
vrednostjo, ki bodo ustvarila pogoje za zaposlovanje aktivnih domačih kadrov ter priliv 
visoko izobraženih kadrov iz drugih okolij, 

- vzpostaviti povezavo med gospodarstvom in izobraževanjem, 
- zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v regiji Posavje na osnovi uravnoteženega razvoja v 

regiji, varnosti, racionalnega gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja 
kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture, 

- pomladiti in povečati prebivalstvo v regiji s posebnim poudarkom na ohranjanju 
poseljenosti podeželja, 

- zagotoviti kvalitetno socialno, zdravstveno in strpno družbeno okolje, 
- vsem nosilcem projektov zagotoviti podporo za uspešno pripravo in vodenje projektov in 

učinkovito črpanje sredstev EU na vseh programskih nivojih. 
 
Da pa bi lahko uresničili zgoraj navedene strateške usmeritve in cilje razvoja Posavje, 
moramo opisati tudi načine, kako bomo do teh ciljev prišli. Regionalna razvojna agencija 
Posavje v svojem Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013 (2006) 
predvideva dve glavni prioriteti ter eno horizontalno prioriteto. Razvojne prioritete v 
Regionalnem razvojnem programu regije Posavje za 2007-2013 (2006) so: 
1. prioriteta: Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje zaposlenosti in večjo 

blaginjo v regiji, 
2. prioriteta: Trajnostni razvoj prostora za kvaliteto bivanja, 
3. prioriteta (horizontalna): Učinkovito podporno okolje za razvoj prejšnjih dveh prioritet 
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V nadaljevanju so predstavljene posamezne prioritete, ki pomembno prispevajo k razvoju 
Posavja, ter programi in ukrepi za uresničevanje zastavljenih ciljev. Ne bom torej 
predstavljala vseh omenjenih prioritet regije ampak zgolj tiste, ki so relevantne za temo 
diplomskega dela. To so programi, ki so namenjeni pospeševanju razvoja ustvarjalnega 
razreda, tehnologije in večji tolerantnosti prebivalcev regije. 
 

4.1.1 INDEKS TALENTA 
 
Kot je bilo že večkrat omenjeno, so ustrezno izobraženi človeški viri temeljni predpogoj za 
razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti določene regije. Posavska regija se je pri indeksu talenta 
uvrstila na zadnje mesto med vsemi slovenskimi regijami, kar kaže na pomemben razvojni 
zaostanek regije pred ostalo Slovenijo. 
 
Ravno zato Regionalni razvojni program Posavja 2007-2013 (2006) vsebuje poseben 
program znotraj prve razvojne prioritete, ki bi pospešil razvoj izobraženih ljudi, kar bi 
pozitivno vplivalo na ustvarjalnost in inovativnost regije kot celote. V nadaljevanju si bomo 
podrobneje ogledali program dviga konkurenčnosti delovne sile na trgu dela, kot ga 
predvideva Regionalni razvojni program Posavja 2007-2013 (2006). 
 
• PROGRAM ZA DVIG KONKURENČNOSTI DELOVNE SILE NA TRGU DELA 
 
Drugi program v okviru prve razvojne prioritete regije Posavje se nanaša trg delovne sile in 
zaposlenosti kadra v regiji. Kvaliteten in dobro izobražen kader je torej osnova prihodnjega 
razvoja gospodarstva in pomeni konkurenčno prednost ter glavno silo razvoja regije. 
 
Ravno zato so temu problemu v Posavju namenili veliko pozornosti, saj se zavedajo da brez 
izobraženih ljudi in njihove povezanosti v podjetjih in širše ni mogoče zagotoviti ustreznega 
gospodarskega razvoja, ki bi regiji z resnimi razvojnimi težavami dalo nov zagon. 
 
Cilj programa za dvig konkurenčnosti delovne sile (Regionalni razvojni program regije 
Posavje 2007-2013, 2006, str. 82): 
- vzpodbujanje vključevanja človeških virov v različne oblike izobraževanja, 
- razvoj programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenim potrebam gospodarstva, 
- razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva, 
- vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva in sektorskim 

povezovanjem majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov. 
 
Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013 (2006) zato namenja posebno 
pozornost prav programu za dvig konkurenčnosti zaposlenih na trgu delovne sile. V 
nadaljevanju bom predstavila tri glavne programe za večjo zaposljivost v posavski regiji.  
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 Spodbujanje zaposljivosti 
 
Posavje spada med regije z visoko stopnjo brezposelnosti, še posebno strukturalne. Po 
razpadu velikih podjetij iz tekstilne, predelovalne in kovinske industrije je brez dela ostalo 
veliko ljudi, ki pa so zaradi nizke stopnje izobrazbe in starosti težko zaposljivi in predolgo 
časa ostajajo na zavodu za zaposlovanje in med brezposelnimi. V regiji sicer obstaja nekaj 
programov svetovanja, motiviranja in karierne orientacije, vendar ne dajo zadovoljivih 
rezultatov, ker v Posavju še bolj kot drugod primanjkuje delovnih mest. Novih podjetij se v 
regiji ne ustanavlja, stara podjetja pa stremijo k vse večji racionalizaciji poslovanja in selitvi 
proizvodnje na vzhod in Balkan. 
 
Velik problem na področju brezposelnosti v Posavju je tudi brezposelnost prvih iskalcev 
zaposlitve z višješolsko stopnjo izobrazbe. Mladi izobraženci v Posavju težko najdejo 
ustrezno zaposlitev in se morajo zato zaposliti zunaj svoje regije. Beg mladih iz regije 
pomeni beg izobraženega in ustvarjalnega kadra, ki svoj potencial razvija drugje, namesto v 
svoji domači regiji.  
 
Za rešitev visoke brezposelnosti, ki predstavlja enega največjih posavskih problemov, so bile 
podane naslednje rešitve: 
- krepitev svetovanja, motiviranja in karierne orientacije, ki bi pomagala brezposelnim do 

ustrezne izobrazbe, prekvalifikacije oziroma nadaljnjega šolanja in jih s tem bolj povezala 
s potrebami na trgu dela, 

- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu reševanju brezposelnosti in večja vključenost v 
proces iskanja zaposlitve oziroma samozaposlitve (kakšne so prednosti samozaposlitve, 
finančne vzpodbude pri samozaposlitvah, svetovanje in podpora pri zagonu, itd), 

- usposabljanje in zagotavljanje dodatnega usposabljanja značilnih skupin brezposelnih; 
pridobivanje dodatnih znanj in izobrazbe, ki bi pomagale brezposelnim do nove poklicne 
izobrazbe oziroma dviga izobrazbene ravni, hkrati pa bi se povečala tudi možnost za 
zaposlitev. Še posebno to velja za posebne skupine, ki so težko zaposljive (npr. starejši, 
iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni, mlajši z visoko in višjo stopnjo 
izobrazbe) in predstavlja programe izobraževanja in dodatnega usposabljanja za večjo 
prilagodljivost na trgu dela. 

 
 Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja 

 
Za razvoj kakovostnih kadrov je ključnega pomena usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih, ki se kaže v večji usposobljenosti, konkurenčnosti in zaposljivosti kadrov. Da bi 
dosegli ta cilj je pomembno, da se v Posavju ustanavljajo centri formalnega in neformalnega 
izobraževanja, ki bi s svojimi programi spodbujali večje zanimanje ljudi za vse vrste 
izobraževanja. Zaposlene je treba vzpodbujati, da se udeležujejo vseh oblik izobraževanja, 
kar ima za cilj boljšo izobrazbo zaposlenih in doseganje višje konkurenčnosti na trgu delovne 
sile. Regija mora torej poskrbeti za razvoj izobraževalnih programov (formalnih in 
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neformalnih), ki bodo dostopni, privlačni ter v skladu s potrebami trga dela oziroma 
povpraševanju gospodarstva po tovrstnem kadru in da bodo na dovolj visoki ravni, da jih bo 
gospodarstvo prepoznalo kot zanesljive in strokovne programe. 
 
Ukrep razvoja človeških virov je usmerjen tudi v spodbujanje samozaposlovanja in razvoja 
podjetništva. Cilj tega ukrepa je, da regija v večji meri vzpodbuja razvoj podjetništva in 
podjetniškega duha. V prvi vrsti je zato treba ustvariti prijazno podporno okolje, ki bo ljudi 
vzpodbujalo k iskanju novih podjetniških potencialov. Pomembni so predvsem programi 
svetovanja in informiranja podjetnikov o možnostih samozaposlitve, izobraževanja, 
pridobivanja sredstev in ostalih aktivnostih, ki podjetniku jemljejo preveč časa in energije. 
Nosilci teh programov so predvsem lokalni podjetniški in razvojni centri, podjetniški 
inkubator, VEM točke, ljudske univerze, zavodi za zaposlovanje, obrtne zbornice, 
informativne točke in razne nevladne organizacije, ki delujejo na lokalnem nivoju. 
 
Pomemben poudarek ukrepa za hitrejši razvoj človeških virov je tudi v hitrejšem razvoju in 
uporabi informacijske tehnologije v izobraževalne namene. Posavje mora čim prej pristopiti 
k programu hitrejšega razvoja infrastrukture, ki bo čim večjemu številu prebivalcem regije 
omogočila dostop in uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih kanalov (npr. 
internet), ki lahko pripomore k večjemu razvoju sodobnih oblik dela in izobraževanja. Gre 
predvsem za izobraževanje na daljavo oziroma e-učenje, ki ga preko spleta ponuja čedalje 
večje število izobraževalnih ustanov ter novejše oblike dela na domu in dela preko interneta. 
Z večjo uporabo spleta in ostalih oblik informacijske tehnologije ter spodbujanja in 
motiviranja zaposlenih za usposabljanje, izobraževanje in delo preko interneta lahko 
dosežemo večjo zaposlenost in informiranost ljudi, boljšo izobrazbeno strukturo zaposlenih 
ter s tem posledično tudi hitrejšo rast gospodarstva in produktivnosti.  
 
Nenazadnje lahko razvoj človeških virov dosežemo tudi z čezmejnim sodelovanjem z bližnjo 
Hrvaško. Posavje se mora zaradi svoje majhnosti povezovati ne samo znotraj slovenskih regij 
ampak tudi s sosednjimi regijami na Hrvaškem. Sodelovanje je pomembno iz več vidikov. 
Naštejmo le najpomembnejše (Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013, 2006, 
str. 85): 
- sodelovanje v skupnih projektih za razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja 

(ustanovitev mednarodnih izobraževalnih inštitucij, kjer bi strokovnjaki iz obeh držav 
izobraževali ljudi iz obmejnih področij, skupni projekti zaposlovanja, projekti 
neformalnega izobraževanja ...), 

- izmenjava mnenj in dobrih praks ter umeščanje slednjih na območja, kjer tovrstni projekti 
še ne delujejo, 

- vzpostavitev pogojev za večjo mobilnost kadrov na trgu dela v čezmejnem območju. 
 
Kot je bilo že večkrat omenjeno, je dejavnik izobraževanja in usposabljanja zaposlenih spet v 
ospredju. Zopet se potrjuje teza, da brez kvalitetno izobraženega in usposobljenega kadra ni 
možnosti za napredek gospodarstva in hitrejšo gospodarsko rast regije. Pri tem ne mislimo 
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samo formalnega izobraževanja ampak tudi različne programe in usposabljanja na področju 
neformalnega izobraževanja, ki pa morajo biti dovolj kakovostni, da bodo cenjeni in da bodo 
dajali dovolj znanja kadru, ki ga mora tudi ustrezno prenesti v prakso. Za razvoj 
kvalitetnejših človeških virov je pomembna tudi povezava med izobraževalnimi institucijami 
in gospodarstvom, ki lahko obojim prinese koristi. Izobraževalne institucije lahko teoretično 
znanje izpopolnjujejo na bolj praktičnem nivoju, na drugi strani pa gospodarstvo lažje 
usposablja kader za svoje potrebe, če pri tem aktivno sodeluje. Povezava je pomembna tudi z 
vidika inovacij in njihovega prenosa v prakso, o čemer bo tekla beseda v naslednji točki, pri 
indeksu tehnologije. 
 
V zadnjih letih je vse večji poudarek na razvoju podjetništva v smislu dobrih podjetniških 
idej, ki jih je mogoče prenesti v prakso in ki bi zagotavljale visoko dodano vrednost in 
prispevek k razvoju regije. Težava pri prepočasnemu razvoju podjetniške panoge je 
predvsem v nepripravljenosti za tveganje, nezadostno izobraženih prebivalcih, prepočasni 
deagrarizaciji in premajhnemu spodbujanju te panoge. Menim, da se z dobrimi načrti in še 
boljšimi izvedbenimi projekti da precej storiti. Razvojni program regije Posavje predvideva 
množico ukrepov, ki bi pospešili podjetniško miselnost med ljudmi v regiji, vendar so ti 
programi bolj deklarativne narave in v programu predvsem zato, ker jih predvideva 
nacionalni razvojni načrt razvoja regij v Sloveniji. Programi na papirju so dobri, vendar 
manjka še njihova izvedba. 
 
 Izboljšanje prilagodljivosti na trgu dela 

 
Najpomembnejši cilj tega ukrepa je dvig izobrazbene strukture zaposlenih in izboljšanje 
programov prekvalifikacije iz poklicev, ki so za trg dela nezanimivi, v poklice, ki jih 
gospodarstvo potrebuje. S tem bo v regiji zmanjšano strukturno neskladje na trgu dela in  
vzpostavljeno ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po določenem kadru. 
 
Usmerjanje izobraževanja v poklice, ki jih gospodarstvo potrebuje, in poklice, ki bodo v 
prihodnosti prinašali kreativne in inovativne ideje v regijo, je mogoče vzpodbujati s 
krepitvijo štipendijske sheme. V Posavju že od leta 2002 deluje štipendijska shema v občini 
Krško, ki pa ni najbolje zaživela. Premalo je zainteresiranosti posavskih podjetij, da bi skupaj 
z občino investirali v štipendije za kadre, ki jih gospodarstvo potrebuje. Razlogov za 
nesodelovanje podjetij v štipendijski shemi je več. Naštejmo le najpomembnejše: 

- nezadostno informiranje in svetovanje podjetjem o možnostih vlaganja v štipendijsko 
shemo, 

- podjetja za sodelovanje v štipendijski shemi ne prejemajo nobenih vzpodbud (npr. davčna 
olajšava za sodelovanje v shemi), 

- v Posavju še vedno prevladujejo predvsem delovno intenzivna podjetja, ki pa ne 
povprašujejo po visoko izobraženem kadru. Ta trend se je že začel obračati, saj je v 
Posavju kronično pričelo primanjkovati poklicev s tehnično izobrazbo (npr. kovinarji, 
elektrotehniki, strojniki, ipd.), 
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- malo je podjetij, ki imajo finančne rezerve za tovrstno naložbo v kadre, večina podjetij se 
zaradi stroškovne neučinkovitosti že tako bori za preživetje in si ne more privoščiti 
dodatnih stroškov za štipendije za nove zaposlene. 

 
Za regijo je seveda slabo, če ne poskrbi, da se študenti po končanem študiju ne vračajo nazaj 
v svojo regijo. Podjetja v Posavju se morajo zavedati, da brez izobraženega kadra ne bo 
napredka, ki ga posavsko gospodarstvo nujno potrebuje, če noče več zaostajati za ostalimi 
regijami v Sloveniji. Podjetja je treba v prvi vrsti informirati o možnostih štipendiranja v 
regijski štipendijski shemi in uvesti finančne olajšave za podjetja, ki se bodo za shemo 
odločila. Žal je tako, da če podjetja od štipendiranja v finančnem smislu nimajo nič, raje 
vlagajo v programe, ki jim prinašajo finančne ugodnosti oziroma olajšave.  
 
Če povzamemo predloge ukrepov za izboljšanje razmer na lokalni ravni, ki bi vodile k hitrejši 
rasti ustvarjalnega in inovativnega ustvarjalnega razreda in okolja nasploh, lahko izpostavimo 
predvsem: 
- krepitev kvalitetnega izobraževanja (formalnega in neformalnega) za bolj izobražene 

zaposlene in večjo sposobnost človeških virov za inovativne in ustvarjalne ideje v 
gospodarstvu, ki bi raslo hitreje in bi bilo bolj konkurenčno, 

- krepitev podjetniške miselnosti in podpornega okolja, ki spodbuja razvoj podjetniških 
idej, 

- krepitev povezovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom v regiji, 
- iskanje sinergijskih učinkov z ostalimi regijami v Sloveniji in v sosednji Hrvaški, 
- učenje na primeru dobrih praks, 
- podporno okolje in izgradnja primerne infrastrukture, ki je potrebna za delovanje 

obstoječih podjetij in dovolj privlačna za privabljanje novih investicij v regijo. 
 
Poleg uresničevanja navedenega programa je treba posebno pozornost namenjati tudi 
migracijski politiki. Zagotavljanje ustrezne strukture in ravni izobrazbe je potreben, a ne 
zadosten razlog, da bi ustvarjalni ljudje v regiji tudi ostali. Širše družbeno okolje v Posavju se 
mora zavzemati za preprečevanje bega možganov iz regije in poskušati ustvariti zanimivo 
okolje za delo in bivanje kadra iz drugih regij ter sosednjih držav. 
 

4.1.2 INDEKS TEHNOLOGIJE 
 
Posavje se je v indeksu tehnologije uvrstilo na osmo mesto med vsemi dvanajstimi 
slovenskimi regijami.  Relativno dobra uvrstitev je posledica ugodnega inovacijskega indeksa, 
pri drugem delnem indeksu tehnologije (indeks raziskav in razvoja) pa je prepričljivo na 
zadnjem mestu. Regija je torej v izrazitem tehnološkem zaostanku glede na ostale regije v 
Sloveniji. Tehnologija je, poleg inovativnih in ustvarjalnih kadrov, eden najpomembnejših 
dejavnikov konkurenčne prednosti. Regije, ki so glede na ta indeks slabše uvrščene, vse bolj 
zaostajajo v konkurenčni tekmi.  
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Glede na slabe rezultate znotraj indeksa tehnologije mora Posavje nameniti posebno 
pozornost razvoju inovacijske dejavnosti, še posebej na področju patentov ter vlaganj v samo 
razvojno in raziskovalno dejavnost. Gospodarska struktura v Posavju se mora pričeti razvijati 
v smeri vse večje vloge visokih tehnologij. To predvideva tudi Regionalni razvojni program 
regije Posavje 2007-2013 (2006), ki se v svojem programu o gospodarstvu opredeli tudi za 
vzpodbujanje dejavnikov za pospeševanje tehnološkega razvoja regije Posavje.  
 
Glede na alarmantno stanje posavskega gospodarstva, je logično, da tudi program 
gospodarstva predstavlja množico možnih ukrepov za izboljšanje stanja ter nadaljnji razvoj 
gospodarstva v Posavju. Pomembno se mi zdi, da regija najde primerjalne prednosti pred 
ostalimi regijami v Sloveniji in tujini ter se v ta področja ožje specializira v smislu 
izobraževanja ustreznega kadra, priprave infrastrukture za te dejavnosti in finančnih spodbud 
dejavnostim za katere menimo, da imajo potenciala razvoja v Posavju. Preden se torej 
posvetimo ukrepom za izboljšanje gospodarskega stanja Posavja, si oglejmo še gospodarske 
dejavnosti, ki pomenijo konkurenčno prednost Posavja pred ostalimi regijami in, ki se jih 
splača bolj vzpodbujati, ker vodijo do hitrejšega gospodarskega razvoja regije. 
 
Pomembno konkurenčnost posavskega gospodarstva nedvomno tvorijo podjetja za 
proizvodnjo električne energije. Regija je največja proizvajalka električne energije v Sloveniji 
in prav neodvisnost od uvoza energije in dovolj samostojnih virov električne energije sta 
pomembna dejavnika konkurenčnosti gospodarstva. V regiji delujejo naslednja podjetja za 
proizvodnjo električne energije: Nuklearna elektrarna Krško (v nadaljevanju NEK), 
Termoelektrarna Brestanica ter Hidroelektrarne na spodnji Savi. Regija ima velike možnosti v 
razvoju alternativnih virov energije (geotermalna energija, plin, lesna biomasa, sončna 
energija), vendar ti zaenkrat še ne omogočajo zadovoljevanja naraščajočih potreb po 
električni energiji. Prav tako je energetska panoga pomembna, ker ima specifične potrebe po 
izobraženem kadru in vlaga precejšnje napore za čim boljšo usposobljenost svojih zaposlenih.  
 
Druga dejavnost, ki lahko pomeni konkurenčno prednost za Posavje, je razvoj storitvenih 
dejavnosti, predvsem na področju turizma. Posavje ima dovolj naravnih danosti za razvoj 
turizma in zdraviliške dejavnosti, nima pa dovolj ustvarjalnih in inovativnih idej ter 
izobraženih ljudi, ki bi to dejavnost bolje vsebinsko povezali in jo naredili razpoznavno. 
Problem regijskega turizma je, da se posamezne turistične destinacije v Posavju tržijo vsaka 
zase, brez neke celovite ponudbe in prepoznavnosti. Ideja za prihodnost je torej turizem 
Posavja povezati v enotno blagovno znamko, ki bi prestavljala eno od konkurenčnih prednosti 
regije. 
 
Tudi logistika in promet sta dejavnosti, ki bi lahko postali paradni disciplini posavskega 
gospodarstva. Na to nas navaja predvsem dejstvo, da regija meji na sosednjo Hrvaško in 
posredno tudi Balkan ter lahko postane pomemben transportni in logistični most med zahodno 
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in južno Evropo. Zaostanek regije v tem segmentu je posledica dotrajane, zastarele in 
nedokončane infrastrukture. 
 
Vse to so razvojne prednosti posavskega gospodarstva, ki se jih mora regija zavedati in jih 
pričeti načrtno razvijati v smeri hitrejšega razvoja teh panog, kar lahko posledično pripelje 
tudi do hitrejše rasti celotnega gospodarstva regije. Temu je namenjen program razvoja 
gospodarstva regiji, ki predvideva množico možnih rešitev za izboljšanje razmer v posavskem 
gospodarstvu. Program je zaradi velikega števila problemov na tem področju relativno širok 
in obsežen in predvideva štiri glavne ukrepe, ki jih bomo v nadaljevanju tudi natančneje 
opisali. 
 

 Povezovanje za tehnološki razvoj in večjo konkurenčnost  
 
Pri analizi ustvarjalnosti Posavja smo omenili, da je tehnologija še vedno eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov razvoja gospodarstva in omogoča konkurenčno prednost. 
Problem posavskega tehnološkega razvoja je v neobstoju visokošolskih središč, ki bi 
izobraževala primeren kader, ki bi bil temelj gospodarskega razvoja in nosilec ustvarjalnosti 
in inovativnosti. Posledica tega je, da Posavje razen nekaj svetlih izjem (NEK, 
Termoelektrarna Brestanica) nima podjetij, ki bi ponujala proizvode in storitve z visoko 
dodano vrednostjo, in da ne obstaja nobena povezava med podjetji in visokošolskimi 
institucijami. 
 
Rešitev je torej v ustanavljanju fakultet, ki bi bile vezane na potrebe regionalnega 
gospodarstva. To pomeni ustanovitev fakultet, ki bi zagotavljale kader za posavsko 
gospodarstvo. To so na primer fakultete za energetiko, turizem in logistiko. Vendar pa je 
samostojno ustanavljanje teh univerz problematično z vidika zagotavljanja ustreznega števila 
strokovnjakov, ki bi na teh univerzah poučevali. Zato bi bilo smotrno, da se posavska 
visokošolska središča povezujejo z že uveljavljenimi visokošolskimi središči v Ljubljani in 
Mariboru, ki imajo dolgoletno tradicijo in dovolj usposobljene kadre.  
 
Vendar pa sama ustanovitev visokošolski središč ne bo pripomogla k izboljšanju kritičnega 
stanja na področju kadrov, če ne bo povezave med fakultetami in podjetji. Ustvariti je torej 
treba ustrezno izobraževalno in razvojno infrastrukturo, ki bo prispevala k hitrejšemu razvoju 
posameznih panog. Predvsem je v tem segmentu potrebno ustanavljati univerzitetne 
inkubatorje, ki bodo vez med posavsko akademsko sfero ter gospodarstvom.  
 
Da bi ta povezava ustrezno zaživela, je potrebno vzpostaviti primerno podporno okolje za 
raziskave in razvoj v regiji. Ukrepi, ki bi pripomogli k hitrejšemu razvoju regije, so 
(Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013, 2006, str. 72): 
- izdelava študij in analiz endogenih potencialov regije, ki zagotavljajo dolgoročni razvojni 

preboj regije, 
- vzpostavitev raziskovalnih centrov odličnosti, tehnoloških mrež, platform in grozdov, ki 
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temeljijo na endogenih razvojnih potencialih regije, 
- oblikovanje patentne pisarne ter povezovanje pisarne z gospodarstvom, 
- podpora za razvoj produktov z visoko dodano vrednostjo, 
- spodbujanje vključevanja podjetij v slovenske in evropske tehnološke platforme, 
- podpirati prevzemanje inovativnih tehnologi podjetij in inovativne uporabe obstoječih 

tehnologij (internacionalizacija R&R), 
- spodbujati inovativnost zaposlenih, 
- investiranje v raziskave in razvoj. 

 
Ker pa je Posavje majhna regija in na lokalni ravni vsak posamezni gospodarski subjekt ne 
more doseči primernega razvojnega preboja, je za regijo ključno, da se gospodarski osebki 
povežejo za skupne nastope na zunanjih trgih in celovito promocijo gospodarskih potencialov 
regije. Gre predvsem za uvajanje programov za pospeševanje prodaje in širjenja distribucijske 
mreže ter raziskave novih tržišč. Prednost, ki ga ima od tega vsak gospodarski subjekt v regiji, 
je večja stroškovna učinkovitost in večja razpoznavnost, saj se celotno gospodarstvo regije 
trži pod enotno blagovno znamko.  
 
Prav tako je pomembno povezovanje lokalnega gospodarstva z gospodarstvi sosednjih regij in 
tudi s tujino. Povečati je treba spodbude za mednarodno, medsektorsko in medinstitucionalno 
mobilnost kadrov (predvsem strokovnjakov) in omogočiti povezavo razvojnih centrov v 
regiji, v širšem slovenskem prostoru in tudi v tujini (bližina Hrvaške in predvsem Zagreba, ki 
je univerzitetno mesto). Kot je že bilo omenjeno, je regija Posavja kot taka premajhna, nima 
dovolj ustreznega in izobraženega kadra ter primerne infrastrukture, zato je povezovanje z 
ostalimi osebki izven regije še kako pomembno in tudi nujno. 
 
Institucije, ki na tej ravni lahko pripomorejo k hitrejšemu povezovanju med gospodarstvom in 
univerzami ter povezovanju regije navzven, so: 
- univerze, visokošolska središča in raziskovalne institucije (npr. Univerza v Mariboru, 

Univerza v Ljubljani), ki bi lahko ustvarile primerno akademsko okolje v regiji,  
- gospodarski subjekti, ki morajo biti pripravljeni na sodelovanje z raziskovalnimi in 

razvojnimi institucijami, 
- lokalne razvojne agencije in gospodarske zbornice ki morajo pripraviti ustrezno 

infrastrukturo za čim hitrejši razvoj gospodarstva, 
- različna ministrstva in državne službe, ki zagotavljajo razvojno naravnano zakonodajo in 

nudijo finančne vzpodbude, 
- podjetniške mreže, grozdi in druga gospodarska združenja, ki omogočajo hitrejšo 

implementacijo projektov v gospodarstvo. 
 

  Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture 
 
Cilj tega ukrepa je, da se v regiji ustvari možnosti za hitrejši razvoj gospodarstva tako, da se 
ustvari primerno podporno okolje, ki bo spodbudno delovalo na gospodarski razvoj regije. 
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Aktivnosti vzpostavitve razvojne infrastrukture so usmerjene predvsem v projekte izgradenj 
obrtno-industrijskih razvojnih con ter drugih razvojnih infrastruktur.  
 
Posavske občine zato pospešeno iščejo lokacije za nove obrtne cone oziroma obnavljajo 
obstoječe, ki bi z ustrezno komunalno opremljenostjo in drugimi podpornimi dejavnostmi 
privabile velika podjetja, ki bi bila pripravljena poslovati v Posavju. Cilj novih razvojno 
naravnanih poslovno-obrtnih con je, da bi na njih delovalo čim večje število različnih podjetij 
iz različnih panog, med katerimi bi prišlo do sodelovanja. Pomembno je tudi, da v teh conah 
niso le podjetja, ampak da se vanje vselijo tudi raziskovalno-razvojno institucije in da se 
vzpostavi primerno sodelovanje med njimi in podjetji.  
 
Posavje pa mora zgraditi tudi ostalo infrastrukturo za prenos znanja. To velja predvsem za 
izgradnjo lokalnega tehnološkega parka, ki ga Posavje zaenkrat še nima, univerzitetne 
inkubatorje, mrežne podjetniške inkubatorje, lokalne razvojne agencije ter podobne podporne 
institucije, ki bi pripomogle k hitrejšemu razvoju inovativnosti ter posledično gospodarskega 
razvoja regije. Ta pogoj ne more biti izpolnjen dokler ne bo premika v smislu ustanavljanja 
visokošolskih središč in drugih izobraževalnih institucij. 
 
Pomembna je tudi gradnja infrastrukture, ki pomeni večjo logistično dosegljivost regije. S tem 
ciljamo predvsem na izgradnjo ustreznih prometnih povezav znotraj regije in povezave z 
ostalo Slovenijo, razvoj železniškega transporta, civilnega in tovornega letališča v Cerkljah ob 
Krki in ostale podobne logistično-podporne dejavnosti, ki so oporni steber za vse ostale 
projekte in pomenijo večjo, hitrejšo in cenejšo dosegljivost regije. 
 
Za privabljanje podjetij v regijo je treba urediti tudi informacijsko tehnologijo. V Posavju je 
tako treba zagotoviti ustrezno pokritost regije s kvalitetno in učinkovito informacijsko 
infrastrukturo, ki bo dosegljiva gospodinjstvom, podjetjem in izobraževalno-razvojnim  
institucijam (npr. širokopasovni internet do vseh gospodinjstev). Nova informacijska 
tehnologija je temelj, na katerem delujejo moderna gospodarstva (elektronsko trženje blaga in 
storitev, elektronsko poslovanje, povezava z dobavitelji in bankami ...), in tudi predpogoj za 
izobraževanje prebivalcev v regiji, bodisi v organiziranih oblikah, kot jih nudijo različna 
visokošolska središča bodisi v obliki izobraževanja na daljavo (e-izobraževanje), ki mora 
postati dostopno vsem prebivalcem in bo prispevalo k večjemu številu izobraženih ljudi.  
 
Nenazadnje Posavje potrebuje podporno infrastrukturno dejavnost za pridobivanje neto tujih 
in domačih investicij v regijo. V regiji je zato treba odpraviti in poenostaviti postopke, ki 
ovirajo priliv investicij v regijo. Le urejeno in stabilno gospodarstvo lahko zagotavlja trajnost 
in donosnost naložbe v posavsko gospodarstvo, zato je treba v okviru gospodarskega 
povezovanja ustvarjati povezave ne samo med gospodarstvom in razvojno-raziskovalno sfero, 
ampak tudi s finančnimi institucijami, ki bodo sposobne finančno spodbujati razvojne 
projekte v regiji. 
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 Spodbujanje podjetništva 
 
Spodbujanje podjetništva v regiji je v veliki meri odvisno od prej omenjenih ukrepov. 
Podjetniška kultura v Posavju je slabo razvita, kar je v veliki meri posledica slabega 
poznavanja podjetništva in podjetniške kulture. Zato je pomembno, da podporne institucije 
pričnejo s programi, ki bodo bolje predstavili podjetništvo ter priložnosti, ki jih podjetništvo 
obeta v Posavju. Ti programi morajo biti v prvi vrsti namenjeni mladim, ki se še izobražujejo 
in si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, prebivalcem s pretežno podeželskih krajev, 
ki podjetništva še ne poznajo, in brezposelnim kot možna oblika samozaposlitve. Za Posavje 
je pomemben večji razvoj malega in srednjega podjetništva, ki temelji predvsem na 
proizvodih in storitvah z visoko dodano vrednostjo ter razvoj dejavnosti, ki predstavlja tržne 
niše in ozko specializirane proizvode in storitve. 
 
Spodbujanje podjetništva se mora torej odvijati predvsem v smislu animiranja, svetovanja in  
usposabljanja ljudi za vse vidike podjetništva. Ustvariti je treba primerno podporno okolje, ki 
bo pripomoglo k večjemu razmahu podjetniške miselnosti, to pa bo mogoče doseči le z: 
- odpravljanjem administrativnih postopkov pri ustanavljanju podjetij, kar se že dogaja 

(npr. točke VEM, kjer je mogoče hitro registrirati s.p.), 
- razvojem podpornega okolja s podpornimi storitvami in sistemi, ki bodo v pomoč 

prihodnjim in obstoječim podjetnikom, 
- obstojem instrumentov financiranja podjetnikov in njihove dejavnosti, tako z vidika 

lastniškega kot tudi dolžniškega financiranja, raznih ugodnih kreditov za zagon podjetja, 
- večjim številom razpisov za finančna sredstva, za katera se lahko potegujejo podjetja tako 

v fazi rasti kot tudi že obstoječa in uveljavljena podjetja, 
- razvojem neposrednih vzpodbud za ustanovitev, zagon in rast podjetij. 
 

  Razvoj turističnih potencialov 
 
Kot sem že omenila, je turizem prepoznan kot ena najpomembnejših razvojnih priložnosti 
regije. Vendar je treba za razpoznavnost posavskega turizma storiti še marsikaj predvsem v 
smislu bolj inovativne turistične ponudbe in dovolj izobraženega kadra za organiziranje, 
vodenje in koordiniranje izvajanja temeljnih razvojnih in poslovnih funkcij turizma. 
 
Aktivnosti za doseganje zgoraj navedenih ciljev so predvsem naslednje: 
- turistično destinacijo Posavje tržiti kot enotno in razpoznavno blagovno znamko, ki bo  

posledica premišljenega planiranja med različnimi akterji turistične aktivnosti in 
turističnimi organizacijami, 

- trženje turistične ponudbe preko sodobnih informacijskih tehnologij in sodobnih orodij 
tržnega komuniciranja, 

- ustrezno usposabljanje in izobraževanje turističnega kadra, ki bo razvijal ustrezno 
kakovost turističnih storitev, 

- povečati ugled turizma kot ene najpomembnejših dejavnosti v regiji in spodbujati krepitev 
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turistične podjetniške kulture, predvsem pri mladih, 
- vlaganje v turistično infrastrukturo v smislu bolj pestre in inovativne ponudbe za 

vsakogar, 
- novi turistični produkti, ki morajo biti inovativni, doživljajski, edinstveni in kakovostni ter 

temeljiti na dvigu prepoznavnosti Posavske regije, 
- prilagoditev ponudbe specifičnim ciljnim skupinam turistov in 
- večja povezava naravnih in kulturnih značilnosti v celotno turistično ponudbo. 
 
K boljšemu izkoriščanju razvojnih potencialov turistične ponudbe Posavja lahko bistveno 
prispeva vzpostavitev managementa turistične destinacije Posavje. Skupno upravljanje vseh 
turističnih ponudb bo temeljilo na povezovanju in sodelovanju turističnih ponudnikov in 
javnega sektorja pri uresničevanju razvojnih prioritet in razvojnih projektov s področja 
turizma na ravni regije Posavje. Moderno organiziran destinacijski management bo prevzel 
vlogo osnovnega tvorca razvoja turizma v regiji. Le povezovanje in sodelovanje turističnih 
ponudnikov zasebnega in javnega sektorja lahko v sodobnem turizmu zagotavlja 
konkurenčnost turističnih destinacij. Dodano vrednost turističnih ponudb lahko zagotovimo le 
z razvojem raznovrstnih in inovativnih turističnih storitev. 

4.1.3. INDEKS TOLERANTNOSTI 
Indeks tolerantnosti nam pove predvsem kako strpna in odprta je regija ter kako stimulativno 
je njeno družbeno okolje za razvoj naprednih in inovativnih idej. Za razvoj inovativnosti in 
ustvarjalnosti je bistvenega pomena, da je regija odprta in tolerantna do drugačnosti, da 
sprejema tveganje, ceni tradicijo in se hkrati nagiba k modernejšim vrednotam ter da ima 
pozitivno samopodobo. 
 
Posavje še vedno velja za pretežno ruralno regijo, ki se bolj nagiba k tradicionalnim 
vrednotam, ceni varnost, je manj strpna ter odprta do drugačnosti in stremi k povprečju. 
Razloge za to lahko iščemo predvsem v preteklih sistemih in procesu tranzicije. Tega ne 
moremo spremeniti preprosto čez noč. Spreminjanje vrednot in stališč je seveda dolgotrajen 
proces spreminjanja ljudi in njihovih navad. Zato je pomembno, da regija vzpostavi takšne 
ukrepe, ki bodo izboljšali samopodobo ljudi v regiji in s tem vplivali tudi na hitrejši 
gospodarski razvoj regije. 
 
Prav zaradi velike zakoreninjenosti tradicionalnih navad, vrednot in drugih značilnosti 
prebivalstva ne moremo na silo vzpostavljati program za hitrejšo ustvarjalnost in inovativnost 
v regiji. Pomembno je, da se sprememb lotimo počasi in s tem ljudem ne dajemo občutka, da 
jim vsiljujemo drugačno miselnost. Sami morajo spoznati, da je stanje Posavja na zelo kritični 
točki in da morajo tudi sami storiti vse kar je v njihovi moči, da se regija čim prej izkoplje iz 
krize, v kateri se je znašla.  
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4.2. VLOGA DRŽAVNIH INSTITUCIJ IN INSTITUCIJ EVROPSKE  
UNIJE 

 
Menim, da so regije same najpomembnejši pospeševalec razvoja ustvarjalnega razreda ter 
gospodarskega razvoja, ker same sebe najbolje poznajo. Vendar pa so država in institucije 
Evropske unije tisti akterji, ki dajejo osnovni zakonodajni, pravni in tudi finančni okvir za 
izvajanje regijskih razvojnih programov. Državne institucije in institucije Evropske unije so 
zato le podporno okolje, ki lahko pospeši ali pa ovira izvajanje lokalnih programov, regije 
same pa glavni akterji pri pospeševanju gospodarskega razvoja. 
 
Funkcija državnih institucij je zato bolj deklarativna kot izvedbena. Njihova vloga je 
predvsem v nudenju pomoči in usklajevanju vseh regij v Sloveniji, da delujejo kot celota in 
pripomorejo k hitrejši rasti celotnega slovenskega gospodarstva. Velika pestrost in raznolikost 
posameznih dvanajstih slovenskih regij od države terja nemalo napora v smislu 
prepoznavanja zaostalih regij in prepoznavanju potreb do njihovega prednostnega 
obravnavanja. Vendar pa se vse prepogosto zdi, da država tega posluha nima in da vsem 
regijam naloži enake obveznosti, ne glede na njihov trenutno stanje.  
 
Po drugi strani so državne institucije pomembne tudi pri sodelovanju Slovenije z ostalimi 
državami, predvsem z državami Evropske unije. Leta 2004, ko je Slovenija postala 
polnopravna članica Evropske unije (EU), se večina projektov pospeševanja razvoja in  
spodbujanja inovativnosti in kreativnosti odvija preko EU in državne institucije so tiste, ki 
rešitve in predloge EU prenesejo na lokalno raven oziroma predloge posameznih regij 
prenesejo na evropske institucije.  
 
Glavne funkcije državnih institucij lahko strnemo v nekaj glavnih poudarkov: 
- vodenje aktivne politike, ki je prijazna in vzpodbudna za regionalni razvoj, 
- zmanjševanje centralizacije in spodbujanje k policentričnosti slovenskega gospodarstva, 
- posebna skrb za slovenske regije s velikim razvojnim zaostankom, 
- podpora izgradnji čimbolj razvejane inovacijske infrastrukture v posameznih regijah 

(inkubatorji, tehnološki parki, podjetniški grozdi ...) 
- diverzifikacija oziroma spodbujanje čim širše palete gospodarskih dejavnosti, še posebno 

tiste, ki lahko bistveno pripomore inovativnosti in ustvarjalnosti gospodarstva ter 
dejavnosti (vse vrste obrti, storitve, trgovina, industrija ter tudi primarno kmetijsko 
dejavnost), 

- iskanje novih virov financiranja za inovacijske projekte v malih in srednjih podjetjih, 
- aktivnejša politika zaposlovanja in zmanjševanje brezposelnosti, 
- davčne spodbude za raziskovalno-razvojno dejavnost ter zaposlovanje raziskovalnega 

kadra v podjetjih, 
- spodbujanje raziskovalnih institucij za večje sodelovanje in prilagajanje potrebam 

gospodarstva, 
- vzpodbude za tuje naložbe, ki pomembno prispevajo k novim tehnološkim in razvojnim 
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dejavnostim, 
- spodbujanje sodelovanja in izmenjave dobrih poslovnih praks znotraj slovenskih regij in 

med državami (npr. sodelovanje z državami EU). 
 
Vsi ti državni ukrepi posredno vplivajo na razvoj posamezne regije, vendar jih je večina bolj 
deklerativne narave. Država zgolj poskrbi za ustrezno zakonodajo in finančni ter pravni okvir, 
na regiji sami pa sloni ves izvedbeni del. Prav tako država predpisuje izdelavo regijskih 
razvojnih programov, ki so velikokrat le spisek želja, ki bi jih regija želela doseči oziroma da 
zadovolji predpis države, le malokrat pa so to realno zastavljeni cilji regije, ki se kasneje tudi 
udejanjijo. 
 
Prav tako je vprašljiv cilj državnega regionalnega razvoja o enakomernem razvoju vseh 
slovenskih regij. Zaradi neenakega razvojnega potenciala posameznih regij je lahko vlaganje 
sredstev v skladni razvoj (predvsem manj razvitih) ¨vreča brez dna¨. Niti v Sloveniji niti 
drugod po svetu nimajo vse regije enakega potenciala ter enako razvitih vseh regij. Nujna je 
torej premišljena razporeditev sredstev glede na aktualno stanje regije in njeno realno 
možnost razvoja. Glede na indeks ustvarjalnosti je več kot očitna centralizacija v 
Osrednjeslovenski regiji, od katere lahko veliko pričakujemo v vseh segmentih razvoja. 
Drugače je nesmiselno, da v druge (predvsem manj razvite) slovenske regije vsiljujemo 
razvoj visokotehnoloških dejavnosti, za katere nimajo ustreznega kadra, infrastrukture in 
zanimanja. Seveda je v vseh slovenskih regijah zaželena kreativnost, inovativnost in 
ustvarjalnost, vendar jo ima smisel vzpodbujati znotraj realnih možnosti regije. 
 

5.SKLEP 
 
Cilj naloge je bilo dokazati, da je Posavje, glede na aktualno stanje gospodarstva, ena najmanj 
razvitih slovenskih regij v smislu ustvarjalnost in inovativnosti ljudi in gospodarstva. S 
kvantitativnimi podatki in izračuni po metodologiji Florida in Tinagli je bila teza tudi 
empirično dokazana. 
 
Zaradi propada in stečaja velikih podjetij v 90. letih je postala posavska regija ena najbolj 
zaostalih regij v Sloveniji. Velika brezposelnost, nestabilne gospodarske razmere, splošen 
pesimizem in negotovost sta v ljudeh zasejala strah pred prihodnostjo in vdanost v usodo. V 
regiji se je dolga leta poznalo, da nima skupne razvojne strategije, razvojne klime in 
motivacije, ki bi jo pomagala izvleči iz nezavidljivega položaja. Glavni razlog za to lahko 
iščemo v nizki izobrazbeni strukturi zaposlenih ter pomanjkanju kvalitetnih izobraževalnih 
programov za boljše usposabljanje ljudi v regiji. Nemalokrat je bilo že omenjeno, da so ravno 
kvalitetno izobraženi ljudje motor razvoja države ali regije. Težava Posavja je torej v tem, da 
ji primanjkuje najbolj ključnega vira pri hitrejšem razvoju regije - ljudi in njihovega znanja, 
ter tudi v tem, da izobražen in kakovosten kader beži iz regije v bolj perspektivna okolja. Zato 
je pomembno čimprejšnje ustanavljanje visokošolskih centrov ter drugih oblik izobraževanja 
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ter ustvariti ugodne delovne in bivanjske razmere, da bodo izobraženi mladi v regiji tudi 
ostali.  
 
Pomembno je tudi prilagajanje izobraževanja za potrebe gospodarstva in povezovanje 
gospodarskega ter izobraževalnega segmenta. Osnovni agent v okviru inovacijskega sistema 
je podjetje in sodelovanje v inovacijskem sistemu pomeni vir znanja, ki nadgrajuje ali 
nadomešča ustvarjeno znanje podjetja. Torej so odločitve o inovacijskih dejavnostih povezane 
z odločitvijo posameznih podjetij o sodelovanju z akademsko sfero. Te povezave v Posavju 
zaenkrat še ni, ker v regiji ni ustreznih izobraževalnih institucij, podjetja pa se za sodelovanje 
z akademsko sfero ne odločajo zaradi narave svojega dejavnosti (prevladujejo industrijska, 
lesna, kovinska in predelovalna podjetja). Podjetja so torej relativno samostojna in 
samozadostna in ne čutijo potrebe po povezovanju. Večini posavskih podjetij primanjkuje 
tudi finančnih sredstev ter izobraženega kadra, da bi lahko takšne povezave v celoti 
izkoristile. Ne smemo pozabiti tudi na dovolj kakovostno štipendijsko shemo Posavja, ki bo 
zagotavljala ustrezne kadre za potrebe gospodarstva, omogočila mladim zaposlitev v domači 
regiji in mlade dodatno motivirala za študij ter višjo izobrazbo. 
 
Če bodo v regiji zagotovili dovolj kakovosten izobražen kader, bo omogočen razvoj tudi 
ostalih segmentov, ki pripomorejo k večjemu inovativnemu preboju regije. Visoko izobraženi 
zaposleni lahko pripomorejo k hitrejšemu razvoju tehnologije in tehnoloških inovacij, vendar 
moramo tukaj upoštevati tudi pripravljenost podjetij in regije za večje vlaganje v raziskave in 
razvoj. Lizbonski kriterij predvideva 3% BDP-ja za izdatke za raziskave in razvoj. Posavje se 
je med vsemi slovenskimi regijami uvrstilo na zadnje mesto z 0,08% BDP izdatkov za 
raziskave in razvoj, kar je absolutno premalo za hitrejši tehnološki napredek regije. Težava 
nastane zaradi trenutnega stanja posavskega gospodarstva, ki podjetjem ne dovoljuje 
prevelikih vlaganja v raziskave in razvoj zaradi stroškovnega vidika (veliko podjetij se bori za 
obstoj) ter strukturnih razmer v posavskem gospodarstvu, kjer prevladuje industrija, ki pa ne 
zahteva tako velikih vlaganj v raziskave in razvoj.  
 
V posavski regiji prevladuje staro prebivalstvo ter zelo tradicionalne vrednote ljudi. Slabo  
preteklo gospodarsko stanje regije in nič kaj bolj rožnata prihodnost sta v ljudi zasejala strah 
pred novim in vsesplošni pesimizem. Posavje je zato v večji meri zaprta in tradicionalna 
družba, ki ni naklonjena večjim spremembam in sodobni podjetniški miselnosti. Do hitrejšega 
gospodarskega napredka lahko po besedah Floride in Tinaglija pride le v odprtih in modernih 
družbah, ki so naklonjene spremembam in hitri dinamiki gospodarskega razvoja. Posavje 
mora to šele postati, vendar se navad, vrednot, mnenj in prepričanj ljudi ne da spremeniti čez 
noč, ampak je to proces, ki traja več generacij.   
 
Posavje je torej ena izmed slovenskih regij z največ težavami in največjim razvojnim 
zaostankom. Zato menim, da je državni načrt k enakomernemu razvoju vseh slovenskih regij 
nesmiseln, ker vse regije nimajo dovolj enakega potenciala in zmožnosti za skladen razvoj. 
Posavje se mora v prvi vrsti odločiti, v katere smeri je razvoj gospodarstva smiseln in 
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ekonomsko upravičen in kam je nesmiselno vlagati denar in energijo, ki bi bila bolje 
porabljena drugje. Glede na trenutno stanje gospodarstva v Posavju menim, da je za regijo 
najbolje, če se usmeri v dejavnosti, ki so in bodo strateškega pomena za regijo in Slovenijo 
kot celoto, to je na primer v energetiko. Posavje je pomemben energetski bazen za celotno 
Slovenijo in zato bi bilo smiselno usmeriti razvoj v to smer; gradnja drugega bloka Nuklearne 
elektrarne Krško, izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi, izgradnja alternativnih 
virov obnovljive energije (sončne elektrarne, izkoriščanje vodnega potenciala manjših 
pritokov itd.). Vse večje potrebe po energiji in neodvisnost od uvoza dajejo konkurenčno 
prednost regijam, ki posedujejo tovrstne vire, zato je gradnja tovrstnih objektov še kako 
smiselna. 
 
Druga pomembna dejavnost, ki bi jo bilo smiselno razvijati v Posavju, je turizem. Panoga v 
preteklosti ni bila dovolj podprta in razvita, razen nekaj svetlih izjem (Terme Čatež, Mokrice), 
vendar v regiji obstaja potencial za razvoj turizma. Narava v regiji je dokaj razgibana in 
neonesnažena, kar daje priložnost pohodništvu, kolesarstvu in drugim oblikam rekreacije v 
naravi. V Posavju prevladujejo kmetijska gospodarstva, kar daje odlično izhodišče za razvoj 
turističnih kmetij, vinskih kleti in dobre gastronomske ponudbe. Regija poseduje tudi bogato 
kulturno in etnološko dediščino. Vendar se je potrebno zavedati, da je trženje posamezne 
turistične atraktivnosti premalo in da posameznik ne bo uspel v prodaji zgolj zaradi svoje 
posebnosti. Zato je potrebno pripraviti ustrezno strategijo posavskega turizma in regijo 
Posavje kot celoto tržiti kot turistično destinacijo, v kateri se nahaja množica zanimivih 
naravnih in kulturnih zanimivosti. Le tako lahko posavskemu turizmu uspe pomemben preboj 
med najboljše v Sloveniji.  
 
Prednost vidim tudi v vzpodbujanju podjetništva in obrtništva, ki se pojavlja po stečaju 
velikih podjetij. Prihodnost tvorijo predvsem podjetja s specializirano dejavnostjo z visoko 
dodano vrednostjo in podjetja, ki bi sodelovala v povezavi z regijskimi visokošolskimi 
središči in v okviru podjetniških povezav (grozdi, tehnološke platforme, podjetniški 
inkubatorji).  
 
Posavje je torej regija  z resnimi razvojnimi težavami, vendar je možno z dobrim regijskih 
načrtovanjem in spodbujanjem navedenih prednosti regije vseeno storiti nekaj, da bo regija 
postala bolj gostoljubna in prijazna do svojih prebivalcev in da se prepreči vse večji beg 
mladih v bolj perspektivne slovenske regije. Prebivalci morajo začutiti, da je regija prijetna za 
bivanje in zanimiva za delo. 
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PRILOGA 
 
Slika 1: Lega posavske regije  

 
Vir: Regionalni razvojni program regije Posavje 2001–2006, 2002, str.1. 
 
 
 
Slika 2: Predstavitveni zemljevid regije Posavje 

Vir: Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013, 2006, str. 15. 
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