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SPREMLJANJE 
REGIONALNEGA RAZVOJA 



• Na razvoj v regijah vpliva množica dejavnikov posledica katerih 

je različna stopnja razvoja regij. 

 

• Regionalna politika poskuša s svojimi ukrepi te razlike 

zmanjšati. 

 

• Za učinkovito vodenje regionalne politike je nujno zbiranje in 

analiziranje regionalnih podatkov. 

 

• Politika regionalnega razvoja in tudi spremljanje regionalnega 

razvoja imata v Sloveniji že dolgo tradicijo.  

 

 

 

Zakaj spremljati regionalni razvoj 



• Večdimenzionalnost regionalnega razvoja zahteva širok nabor 

kazalnikov za spremljanje, ki morajo omogočati tudi vrednotenje. 

 

• Spremljanje je mogoče na dva načina: 

• Spremljanje izvajanja konkretnih ukrepov, programov. 

• Spremljanje, ki je vezano na širši, splošni razvoj regije.  

 

 

Kako spremljati regionalni razvoj 



• Zaradi množice kazalnikov je spremljanje včasih nepregledno. 

 

• V sestavljenem kazalniku je združenih več posamičnih 

kazalnikov v enega, ki je sintezni in ga imenujemo tudi kompozit, 

kompozitni indeks, sintezni indeks. 

 

• Sestavljeni kazalniki na poenostavljen način prikažejo 

večdimenzionalni pojav. Lahko se jih uporabi za različna 

vsebinska področja. 

 

Sestavljeni kazalniki kot ena od možnosti 
spremljanja regionalnega razvoja 



Prednosti: 

• Velike količine podatkov lahko prikažemo na enostaven način, z enim kazalnikom. 

• Uporaben v analitične namene in za vodenje politik. 

• Uporabno orodje za javno komuniciranje. 

 

Slabosti:  

• Kakovost odvisna od razpoložljivosti relevantnih podatkov in metodoloških 

odločitev (standardizacija, tehtanje…). 

• Slaba kvaliteta podatkov lahko vodi v zavajajoče sklepe in posledično v napačne 

ukrepe, manipulacije, zlorabe.  

• Zato je pomembna transparentnost pri oblikovanju sestavljenega kazalnika. 

Prednosti in slabosti sestavljenega kazalnika 



Primer sestavljenega kazalnika za merjenje 
regionalne blaginje (indeks regionalne blaginje – IRB) 
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Indeks regionalne blaginje za gorenjsko regijo 



Indeks regionalne blaginje za gorenjsko regijo 



Indeks regionalne blaginje po regijah,  
odstopanje od slovenskega povprečja 
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Primerjava kazalnikov indeksa razvojne 
ogroženosti in regionalne blaginje 



Med regijami obstajajo razlike, ki pri nekaterih kazalnikih niso tako majhne. 

  

Do razlik prihaja tudi med posameznih dejavnikih blaginje znotraj regij, kar 

je posledica večdimenzionalnosti pojma blaginje.  

 

Regije v zahodni Sloveniji imajo višjo blaginjo kot regije v vzhodni Sloveniji. 

 

Primerjava z indeksom razvojne ogroženosti kaže, da ne blaginjo ne 

vplivajo samo dohodki prebivalstva. 

 

 

Rezultati analize regionalne blaginje 



Regionalni razvoj zaradi svoje vsebine zahteva številne kazalnike za 

spremljanje. 

 

Za spremljanje večdimenzionalnih pojavov lahko uporabimo tudi 

sestavljene kazalnike. 

 

Sestavljeni kazalnik, je kljub pomanjkljivostim, primerna ocena relativnih 

razmerij med regijami. 

 

Ob interpretaciji sestavljenega kazalnika se moramo vračati k izvornim 

podatkom. 

 

 

 

Zaključki 



Hvala za pozornost. 
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