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 … ker: 

 sistemi težijo k povečevanju vpliva, moči in virov 

 sistemi učinkoviteje izvajajo notranjo hierarhijo ter 
posledično delujejo racionalnejše 

 sistemi učinkoviteje upravljajo z viri = učinkovitost 
delovanja 

 centralizirani sistemi naj bi delovali bolj 
predvidljivo, stabilno in predvidljivo 

 centralizirani sistemi pa hkrati: 

 ne delujejo multiplikativno 

 so pomembno manj senzibilni 

 pomenijo odmik od temeljev demokracije = 
vladavina birokracije 



 … nam govori, da je združevanje (snovi ali 
elementov) poteka samodejno, medtem ko je 
potrebno za ločevanje snovi potrebna dodatna 
energija

 le-ta se lahko pomembno zniža s prisotnostjo 
katalizatorja

 po določenem času pa se količina vnesene 
energije ustali na določenem nivoju (ta je sicer 
višja od prvotnega stanja), a je nižja od 
aktivacijske 

 podobno analogija velja v primeru 
premagovanja sile lepenja in trenja 

 gravitacijska teorija izkazuje naravno 
povečevanje privlačne sile z povečevanjem 
mase telesa



 … naravna, a je smiselna, saj omogoča: 

 vključenost širokega kroga ljudi = zagotavlja 
visoko stopnjo legitimnosti 

 enakovreden, usklajen in skladen razvoj 

 izvajanje ukrepov regionalnosti 

 zagotavlja pomemben sociološki vidik = ne 
izključuje  

 socialno kohezijo, ki je sicer temeljno izhodišče 
dolgoživih družb 

 ni poceni in ni enostavna za implementacijo 
ampak je temeljni pokazatelj odgovorne 
družbe in njenih odločevalcev



 temeljne značilnosti obmejnih/problemskih območij 
so: 
 oddaljenost od gospodarskih centrov

 skromno razvite prometne povezave

 strukturna brezposelnost

 podpovprečna gospodarska razvitost

 šibkejša pokritost s širokopasovnimi povezavami

 trend – izseljevanje

 posledica: starajoče se prebivalstvo in povečevanje
razvojnih in socialnih razlik

 kraji ob južni meji predstavljajo zunanjo mejo EU 
(Schengenski varnostni režim)



- 2011 imamo 167 krajevnih uradov upravnih enot, danes samo še 96.

- od leta 1993 zaprtih že 69 podružničnih šol

- v obdobju sedmih let je Pošta Slovenije zaprla 57 poslovalnic, 141 jih je preoblikovala v 
pogodbene pošte. Do leta 2024 še 140. (Osnovi zakonski pogoj je, da mora pri zapiranju
ali preoblikovanju vsake posamezne pošte, 95 % prebivalstva še vedno imeti dostop do 
pošte v razdalji 4,5 km zračne linije. Pošta je zdaj pri številki 95,8 %.)

- zmanjšanje območnih finančnih uradov iz 15 na 8.

- krčenje lokalnih pisarn državnih inšpektoratov

- zapiranje Policijskih postaj in območnih pisarn.

- zapiranje poslovalnic bank in umikanje bankomatov

- krčenje lekarniške dejavnosti

- zdravstveni domovi v manjših krajih krčijo delovni čas (ponekod celo samo na enkrat
tedensko)



 Če je odgovor da, potem je treba princip stroge
stroškovne optimizacije javnih storitev nemudoma
ustaviti!

 Trenutno se Slovenija ponašamo z enim najvišjih
odstotkov podeželskega prebivalstva, saj cca. 2/3 
prebivalstva živi v naseljih z manj kot 10 000 
prebivalci.

 Če želimo to razmerje ohranjati, moramo zagotoviti
kar se da enakomerno dostopnost do javnih in dela
zasebnih storitev (finančne in javne storitve, osnovna
trgovinska dejavnost, ...)!

 Država ima vzvode s katerimi lahko to pomaga
zagotavljati...



 počutijo se zapostavljene, manjvredne, 
drugorazredne

 ukinjamo jim socialna stičišča in stik u 
uslužbenci

 starejša populacija je prepuščena sama sebi

 digitalna pismenost in ozaveščenost med 
prebivalstvom, še posebno starejšo populacijo
ne sledi hitrega tehnološkega razvoja

 občutek izključenosti ali pozabljenosti 
pomembno negativno vpliva na samopodobo 
in kvaliteto bivanja posameznikov 



Začasni ukrepi za območje Pokolpja v letih od 2011- 2020:
 ukrep 1: Pokolpju se dodeli med leti 2011 - 2020 v skupni višini

20.000.000 EUR nepovratnih sredstev in 20.000.000 EUR povratnih
sredstev

 ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost

 ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje

 ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje

 ukrep 5: V obdobju 2014 - 2020 se Pokolpju dodeli v skupni okvirni
višini 564.000 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 326.000 EUR nepovratnih
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

 ukrep 6: Prometna in energetska infrastruktura v obdobju 2011- 2020 v
skupni višini 155.954.736 EUR na območju Pokolpja



Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja (Ukrep 1) v
obdobju 2011 do 2020 se izvaja s sedmimi instrumenti:

 Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij

 Instrument 1.2: Ugodni razvojni kredit za investicije

 Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij

 Instrument 1.4: Mikrokrediti

 Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko
brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev
ter izvajanje programa

 Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev
v Pokolpju

 Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru
institucionalne mreže storitev za starostnike (zaključen
ukrep)



 namensko za neposredno spodbudo gospodarstva in cca. v lokalno okolje investiranih 5 milijonov
€

 Melamin = trenutno največji zaposlovalec v regiji izvede posodobitve proizvodnih linij in zagotovi 
dodatna delovna mesta 

 Podjetniški inkubator Kočevje = realizira neposredno podporo gospodartvu (svetovanje, 
izobraževanje,…) kot tudi izvajanje aktivnosti na področju mikropodjetništva

 malo podjetništvo = male absorbcijske sposobnosti in (pre)visoka pričavovanja MGRT pri 
realizaciji obvez – nepredvidljive okoliščine 

 program se izteče naslednje leto – alternative še ni na obzorju (posredovani predlogi ukrepov za 
nov program) 



 opredeliti demografske in geografske kriterije po katerih
prebivalcem pripada osnovna raven javnih storitev ter pomoč
države v primerih kjer zasebna dejavnost ne najde tržnega
interesa
 pomembna vloga Pošte Slovenija, ki je v 100% lasti Republike

Slovenije (10,4 mio € čistega dobička v 2018)

 nadaljevati z uspešnimi ukrepi iz posebnih zakonov za 
problemska in obmejna območja (davčne in investicijske
olajšave, pomoč pri financiranju, spodbujanje teleworkinga = 
MEDRESORSKO SODELOVANJE!!!!

 vključevanje lokalnih skupnosti pri načrtovanju regionalnega 
razvoja

 spodbujati razvoj digitalnih rešitev, ki omogočajo dodatne
delovne aktivnosti in zaslužek (pametne vasi – precizno
kmetijstvo, delitvena ekonomija, e-zdravje,…)

 vsestranski razvoj infrastrukture in vlaganje vanje…

 hitrejši postopki in več fleksibilnosti pri upravljanju s 
prostorom = OPN (6 let ali več)


