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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je analizirati črpanje nepovratnih sredstev skladov, ki imajo bistveni 

vpliv na regionalni razvoj in razvoj občin ter preučiti vplive črpanja na koeficiente razvitosti. 

Empirični rezultati niso v celoti skladni s pričakovanji in ne pokažejo neposredne povezanosti 

med uspešnim črpanjem sredstev in spremembo koeficientov ogroženosti na ravni posamezne 

regije ali občine. Potrdili smo veljavnost hipoteze, da je bilo Pomurje uspešno pri črpanju 

obravnavanih skladov, ob tem smo pa bili primorani zavreči hipotezo, da je imelo uspešno 

črpanje nepovratnih sredstev pozitiven vpliv na zmanjšanje koeficienta ogroženosti tako za 

Pomurje kot za občine Pomurja. 

Ključne besede: indeks razvojne ogroženosti, nepovratna sredstva, Pomurje, skladi EU, občine 

SUMMARY  

The purpose of the master's thesis is to analyze the absorption of grants, which have a 

substantial impact on regional development and the development of municipalities and to 

examine the effects of absorption of funds on the coefficients of development. The empirical 

results are not fully consistent with the expectations and do not show a direct correlation 

between successful absorption of funds and change of coefficients of threat on the level of each 

region or municipality. We confirmed the validity of the hypothesis that the Pomurje region was 

successful in absorption of funds discussed but we were forced to discard the hypothesis that 

the successful absorption of funds had a positive impact on reduction of the coefficient of threat 

for Pomurje region as well as the municipalities in the Pomurje region.  

Key words: development deficiency index, grants, Pomurje, municipalities, EU funds 

UDK: 338.486.6:338.1(043.2)  
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1 UVOD  

Razvoj družbe je izredno pomembmen dejavnik, saj vpliva na kakovost življenja. Zlasti 

pomembno je, da se razvijajo države oziroma regije, ki sodijo med manj razvita območja, saj 

imajo s tem možnost, da razlike v razvoj zmanjšajo. 

Družba skuša na različne načine vplivati na regionalni razvoj. Prav tako se načini vpliva 

spreminjajo skozi zgodovinska obdobja posamezne države. Posamezno vplivanje na regionalni 

politiko in razvoj navadno nima neposrednega vpliva in učinka ni mogoče neposredno meriti.  

Pri tem se nam zastavlja nekaj dilem in vprašanj. Ali so bili kazalniki regionalnega razvoja v 

preteklosti ustrezni? Ali so bili načini vzpodbujanja regionalnega razvoja učinkoviti? Se naša 

država z regijami ter posebej nerazvito Pomurje bližajo razvitejšim državam in regijam? Ali je 

kazalnik Indeksa razvojne ogroženosti (IRO) in Indeksa razvojen ogroženosti občine (IROo) 

res primeren kazalnik, ki vključuje vse dejavnike razvoja? 

Na nekatera vprašanja bomo skušali v nalogi odgovoriti in argumentirati, medtem ko na 

nekatera verjetno odgovor ne bo mogoč. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Slovenija je razdeljena na dvanajst statističnih regij. Regija predstavlja teritorialno enoto, ki 

ima skupne gospodarske, geografsko prometne in zgodovinsko kulturne pogoje ter tradicijo. 

Prav tako je regija splošna politična enota ali pa specilaizirana funkcionalna enota, ki služi 

regionalnemu razvoj posameznega območja (Kavaš, Strmšnik in Pečar 2000, 87). Med 

statičnimi regijami se kaže velik razvojni razkorak. Ugotoviti je mogoče velike razlike regij 

glede poseljenosti, izobrazbe, bruto dodane vrednosti na prebivalca, ki se posledično odražajo 

tudi v indeksu razvojne ogroženosti (IRO). 

Za statistične regije Slovenije se zbira in izkazuje statistične podatke. Prav tako se statistični 

podatki zbirajo in izkazujejo za občine. Na osnovi statističnih podatkov je mogoče ugotoviti in 

dokazati razvojni razkorak med statističnimi regijami in med občinami, ki regije sestavljajo. 

Razlike je mogoče prikazati s številnimi kazalniki. Eden izmed možnih kazalnikov je tudi IRO. 

IRO se uporablja od leta 2000 dalje za določanje indikativnega obsega neposrednih regionalnih 

spodbud. Prva metodologija iz leta 2000 je temeljila na seštevku sintezne ocene razvojnih 

možnosti, ki je temeljila na šestih faktorjih, in deležu prebivalstva na območjih s posebnimi 

razvojnimi potrebami. Leta 2005 je prišlo do oblikovanje novega IRO z naborom novih 

kazalnikov, ki so bili manj kompleksni, metodologija izračuna pa bolj poenostavljena in jasna 

(Kavaš, 2005, 3). 

Slovenija se je v novem obdobju perspektive 2014–2020 odločila, da prilagodi izračun IRO 

statističnih regij in občin ter pri tem upošteva zanesljive in javno dostopne podatke. S tem bo 
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zagotovljena primerljivost med statističnimi regijami oziroma občinami. Ob prilagoditvi IRO 

je izgubljena primerljivost razvoja v dveh različnih obdobjih perspektive.  

IRO je opredeljen v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1 in ZSRR-

2) kot relativni kazalnik razvitosti razvojne regije, izračunan na osnovi ponderacije kazalnikov 

razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. Kot izhaja iz Pravilnika o razvrstitvi razvojnih 

regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020, je IRO izračunan z utežitvijo 14 

kazalnikov: bruto domači proizvod na prebivalca, bruto dodana vrednost na zaposlenega, delež 

bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu, stopnja registrirane 

brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let, delež 

prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let, delež bruto domačih izdatkov za 

raziskovalno in razvojno dejavnost v bruto domačem proizvodu, delež prečiščene odpadne vode 

z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi, delež površine varovanih območij v 

regiji, delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v bruto domačem proizvodu, stopnja 

registrirane brezposelnosti, indeks staranja prebivalstva, razpoložljivi dohodek na prebivalca in 

poseljenost. 

Evropska unija (EU) je za povečanje razvitosti nerazvitih regij oziroma držav, ki so ekonomsko 

in socialno v slabšem položaju kot povprečje EU, namenila nepovratna sredstva strukturnih 

skladov EU.  

Evropska regionalna politika spodbuja gospodarsko rast in izboljšuje kakovost življenja s 

strateškimi naložbami v regije in mesta EU. Je tudi dejavna oblika solidarnosti, ki se osredotoča 

na podporo manj razvitim regijam. 

Sredstva regionalne politike EU so namenjena štirim prednostnim ciljem, in sicer za raziskave 

in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije, izboljšanje konkurenčnosti malih in 

srednje velikih podjetij in prehod na nizkoogljično gospodarstvo (Evropska unija, B. 1). 

Vrste skladov so: 

- Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR (ERDF – European Regional Development 

Fund); glavni cilj sklada je spodbujanje javnih in zasebnih naložb za zmanjševanje 

regionalnih neskladij v EU; 

- Evropski socialni sklad – ESS (ESF – European Social Fund); cilj Evropskega socialnega 

sklada je izboljšati možnosti zaposlovanja v EU; 

- Kohezijski sklad (Cohesion Fund); sredstva iz kohezijskega sklada so namenjena državam 

članicam, katerih BDP na prebivalca je manjši od 90 odstotkov povprečja skupnosti. 

Njegov cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega 

razvoja. 
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Na področju razvoja podeželja sta bila ustanovljena dva nova sklada: Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za ribištvo (ESR), ki pa ne spadata več v okvir 

kohezijske politike. Sestavni del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je tako 

imenovani Ukrep 322, ki je namenjen obnovi in razvoju vasi (Eisenburger, 2015). 

S sredstvi v sodelovanju z Evropsko komisijo upravljajo in so zanje odgovorni nacionalni in 

regionalni organi. Organi upravljanja izbirajo, financirajo in spremljajo projekte, ki najbolje 

ustrezajo lokalnim potrebam. Funkcijo organa upravljanja v Sloveniji izvaja RS, Služba Vlade 

Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Evropska unija, B. 1). 

EU je nepovratna sredstva namenila zlasti zaradi zmanjšanja regionalnih razlik in omogočanja 

možnosti nerazvitim regijam, da s pomočjo nepovratnih sredstev dohitijo razvitejše regije v 

državi. Ob tem pa se nam zastavlja vprašanje, ali je bil cilj nepovratnih sredstev tudi dosežen. 

Na regionalni ravni se pripravlja regionalni razvojni program (RRP). RRP se pripravljajo na 

osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o regionalnih razvojnih 

programih. Slednja določa obvezno vsebino dokumenta. RRP določajo razvojne prioritete in 

vsebujejo finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja posamezne regije. Prioritetno 

morajo biti usklajeni s Strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politiki. Skladni morajo biti 

tudi z državnim strateškim prostorskim aktom ter varstvenimi in razvojnimi dokumenti 

zavarovanih območij.  

RRP-ji se uresničujejo skozi različna investicijska področja, ki so povezana s tematskimi cilji, 

ki jih za naslednjo finančno perspektivo zasleduje Evropska kohezijska politika. 

Upravičenci, med njimi tudi občine, morajo za pridobitev sredstev EU pripraviti prijavno 

dokumentacijo. Način priprave izbirajo sami. Upravičenci z zadostnim kadrom in znanjem 

prijavno dokumentacijo pripravljajo sami, ostali se odločajo za pripravo dokumentacije s 

pomočjo regijskih razvojnih agencij (RRA) in subjektov zasebnega prava. 

Pomurska statistična regija ima značilnost manj razvite regije skozi vsa obdobja perspektive, 

kar je mogoče prikazati na osnovi statističnih podatkov. Na osnovi statističnih podatkov je 

mogoče ugotoviti tudi razliko v razvoju med občinami znotraj Pomurske statistične regije. 

Kljub temu, da je po statističnih kazalnikih Pomurska statistična regija najmanj razvita, tudi 

znotraj nje med občinami obstajajo velike razlike v razvoju. Pomurska statistična regija in njene 

občine so znane po uspešnem pridobivanju sredstev EU in črpanju le-teh. Posledično bi se 

moralo črpanje sredstev EU izkazati v razvitosti te regije. 

Hipoteze bomo testirali na osnovi pridobljenih podatkov, ki so javno objavljeni, in izvedeno 

anketo. 
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1.2 Namen in cilj magistrske naloge 

Namen naloge je raziskava regionalnega razvoja v Sloveniji in v nadaljevanju v Pomurski 

statistični regiji, pri čemer bomo kot prvo skušali ugotoviti, ali je uspešno črpanje evropskih 

sredstev prispevalo k zmanjšanju regionalnih razlik Pomurske statistične regije, ki so nastale 

skozi obdobje zgodovine. Razkorak v razvoju bomo preverjali na osnovi IRO, ki ga bomo 

najprej ugotavljali na ravni statističnih regij, v drugem koraku pa razvoj na ravni občin 

Pomurske statistične regije, kjer bomo glede na črpanje ugotavljali razvoj posamezne občine.  

Pri tem se bomo dotaknili tudi teze, ali je IRO kot kazalnik sploh primeren in ali lahko izvedeni 

projekti vplivajo na spremembo le–tega. 

Glede na to, da se občine individualno odločajo o pripravljavcu prijavne dokumentacije, bomo 

na osnovi analize skušali ugotoviti tudi, ali ima na samo uspešnost priprave prijavne 

dokumentacije vpliv pripravljavec prijavne dokumentacije. 

Cilja naloge sta: 

 Ugotoviti v kakšni meri je Pomurska statistična regija pri črpanju sredstev EU uspešna, 

pri čimer pa se njen novo izračunani IRO za obdobje perspektive 2014–2020 ni bistveno 

spremenil.  

 Dognati, ali ima na uspešno črpanje vpliv tudi način pristopa k izdelavi projekta. Je 

črpanje uspešnejše, če dokumentacijo pripravlja upravičenec sam, če to pripravlja 

lokalna razvojna agencija ali pa zunanji izvajalec. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze  

Temeljna teza naloge je, da so nepovratna sredstva pripomogla k zmanjšanju razlik v razvitosti 

med regijami in občinami. Namen nepovratnih sredstev je ravno v tem, da se nerazvitost in 

prepad med razvitimi in manj razvitimi državami zmanjša. Prav tako bi se morale z izvedbo 

operacij in črpanja sredstev EU posledično zmanjšati razlike med regijami ter občinami. S 

strogo določenim pravili, ki zagotavljajo natančen nadzor nad namensko uporabo sredstev ter 

transparentno in odgovorno porabo denarja, lahko predvidevamo, da je cilj nepovratnih sredstev 

dosežen in so bile s skladnim regionalnim razvojem zmanjšane razlike med območji ter 

zagotovljene primerljive možnosti za življenje in delo. 

Kot izhaja iz Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 

2014–2020, so kot kazalniki za izračun IRO upoštevani naslednji kazalniki: BDP na prebivalca, 

bruto dodana vrednost na zaposlenega, delež bruto investicij v osnovna sredstva v BDP, stopnja 

registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–

64 let, delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let, delež bruto domačih 
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izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v BDP, delež prečiščene odpadne vode z vsaj 

sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi, delež površine varovanih območij v regiji, 

delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v BDP, stopnja registrirane brezposelnosti, 

indeks staranja prebivalstva, razpoložljivi dohodek na prebivalca in poseljenost. 

Glede na kazalnike, ki oblikujejo IRO, lahko povsem utemeljeno predvidevamo, da je uspešno 

črpanje vplivalo na spremembo le–tega. 

Na osnovi navedene temeljne teze, namena in cilja magistrske naloge, preučene literature ter 

izsledkov so postavljene naslednje tri hipoteze, ki bodo empirično testirane v raziskavi: 

H1: Evropska sredstva so v finančni perspektivi 2007–2013 vplivala na zmanjšanje razvojnega 

zaostanka Pomurja in njegovih občin. 

Hipoteza H1 je, da so evropska sredstva v finančni perspektivi 2007–2013 vplivala na 

zmanjšanje razvojnega zaostanka Pomurske statistične regije in njenih občin. Da lahko hipotezo 

potrdimo oziroma ovržemo, je potrebno najprej analizirati črpanje Pomurske statistične regije 

v primerjavi z ostalimi statističnimi regijami v Sloveniji. 

Hipotezo bomo preverjali s pomočjo analize sekundarno pridobljenih podatkov, ki so javno 

objavljeni (SURS in UMAR ter podatki na regijski in občinski ravni) ali pa bodo pridobljeni s 

strani pristojnih inštitucij (SVRK). Uporabili bomo podatke o višini črpanja sredstev EU za 

obdobje perspektive 2007–2013 za statistične regije Slovenije in občine pomurske regije, ki jih 

bomo pridobili s strani SVRK–a. Analizirali bomo podatke o črpanju sredstev EU Pomurske 

statistične regije in podatke primerjali z ostalimi enajstimi statističnimi regijami v Sloveniji za 

obdobje od leta 2007 do leta 2013. Zanimal nas bo vpliv pridobljenih evropskih sredstev v 

obdobju perspektive 2007–2013 na IRO, ki je bil v regionalno politiko uveden leta 2001 s 

Strategijo regionalnega razvoja Slovenije in je bil izračunan iz ocene razvojnih možnosti in 

deleža prebivalstva na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Pogledali si bomo njegove 

vrednosti in vpliv na zmanjšanje razvojnega zaostanka Pomurja. Hipotezo bomo potrdili, v 

kolikor bomo ugotovili vsaj posredno povezavo med višino pridobljenih sredstev in 

zmanjšanjem razvojnega zaostanka. Za analizo podatkov bomo uporabili Pearsonov koeficient 

korelacije, ki se pogosto uporablja v ekonomskih raziskavah.   

H2: Pomurska regija in njene občine so bile uspešne pri črpanju sredstev skladov za financiranje 

strukturne politike EU. 

Hipotezo bomo preverjali s pomočjo analize sekundarno pridobljenih podatkov v študiji 

Regionalni razvojni program v pomurski regiji za obdobje 2014–2020. Analizirali bomo 

podatke po občinah za obdobje od leta 2007 do leta 2013. Prvi del hipoteze bomo potrdili, v 

kolikor je 50 odstotkov občin uspelo pridobiti vsaj 70 odstotkov sredstev, ki so bila na voljo v 

okviru neposrednih regionalnih spodbud. Zanimala nas bo tudi primerjava občin pomurske 
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regije s preostalimi enajstimi statističnimi regijami. Predpostavljamo, da so pomurske občine 

črpale več od povprečja občin v Sloveniji. Za analizo podatkov bomo uporabili Pearsonov 

koeficient korelacije in ANOVO.  

H3: Regionalni in lokalni razvojni subjekti (agencije) so pripomogli k črpanju sredstev 

strukturnih skladov EU v pomurski regiji. 

Hipotezo bomo preverjali s preverbo podatkov, pridobljenih s kvantitativno raziskovalno 

metodo, anketnim vprašalnikom. Ankete bodo posredovane na vse občine v pomurski regiji. 

Analizirali bomo število uspešno pridobljenih vlog in uspešnih prijav za črpanja sredstev iz 

strukturnih skladov EU, pri katerem so bili uspešni regionalni in lokalni razvojni subjekti 

(občina sama, lokalna razvojna agencija). Ugotavljali bomo povezanost med oddajo vloge, 

uspešnostjo prijave, višino pridobljenih sredstev z Razvojnega sklada, Kohezijskega sklada in 

Ukrepa 322. Uporabili bomo Pearsonov koeficient korelacije. Hipotezo bomo potrdili, v kolikor 

bodo povezave statistično značilne. 

1.4 Raziskovalne metode  

Magistrska naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega. Teoretični 

del bo temeljil na poglobljenem pregledu obstoječih javnih podatkov, ki izhajajo iz domače in 

tuje znanstvene in strokovne literature. V tem delu naloge bodo predstavljene najpomembnejše 

teoretične ugotovitve in empirične študije s področja tematike. Pri tem bomo uporabili vsa 

svoja, med študijem pridobljena znanja in razmišljanje. Podrobneje bomo skušali analizirati 

IRO regij oziroma občin ter prikazati dejavnike, ki vplivajo na izračun le–tega in njegovo 

višino. Prav tako bomo v tem delu predstavil finančne instrumente regionalne politike EU ter 

njihovo vsebino in namen. 

Empirični del temelji na teoretičnem delu in je namenjen analizi podatkov. Izdelali smo 

raziskavo in analizo, ki smo jo izvedli s pomočjo lastno izdelanega anketnega vprašalnika ter 

pridobljenih podatkov s strani pristojnih organov države, t j. posredniških teles in organa 

upravljanja, in uradnih evidenc, pri čimer bo poudarek zlasti na analizi Pomurske statistične 

regije in njenih občin. 

Pridobljeni podatki:  

- višina črpanja sredstev EU v obdobju perspektive 2007–2013 za posamezno statistično 

regijo in občine, ki smo jih pridobili na spletni strani www.eu–skladi.si,  

- zadnji dostopni podatki o kazalnikih razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti pred 

pričetkom črpanja v obdobju perspektive 2007–2013 in po zaključku obdobja perspektive 

pridobljenih s strani SURS–a in UMAR–ja, 
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- določen in izračunan IRO pred pričetkom črpanja v obdobju perspektive 2007–2013 in po 

zaključku obdobja perspektive pridobljenega s strani UMAR–ja. 

Glede na zgoraj omenjene pridobljene podatke, bomo ugotovljali, ali višina pridobljenih 

nepovratnih sredstev vpliva tudi na spremembo kazalnikov razvitosti, ogroženosti in razvojnih 

možnosti ter posledično na višino IRO. 

Posamezna metoda analize, ki je uporabljena, je navedena pod posamezno hipotezo. Vir 

podatkov za uporabljene spremenljivke pa so poročila o črpanju sredstev evropske kohezijske 

politike za obdobje 2007–2013, ki jih pripravlja Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za 

programsko obdobje 2014–2020, podatki, dostopni na Statističnem uradu RS, podatki Urada 

RS za makroekonomske analize in razvoj ter lastna anketa. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave  

Empirična raziskava je temeljila na javno dostopnih podatkih in uradnih evidencah ter 

izvedenih anketah. Ob izvedbi različnih testov se je izkazalo, da so glede na podatke, ki so bili 

na razpolago, najprimernejši testi korelacije, Levenov test homogenosti varianc ter ANOVA.  

Menimo, da so podatki, pridobljeni iz teh virov, povsem primerni za preoučevanje, hkrati pa so 

zanesljivi in točni ter verodostojni. 

Kljub temu pa se že v tej točki zavedamo, da se bomo srečali z neprimerljivostjo določenih 

podatkov. Na osnovi posameznega obsega neprimerljivosti bomo predvidevali, v kolikšni meri 

lahko posamezna omejitev izkrivi izsledke raziskave. 

Že v fazi zbiranja podatkov smo namreč ugotovili, da so se kazalniki za izračun IRO skozi 

obdobje spreminjali, s čimer se pojavi vprašanje primerljivosti IRO za posamezno obdobje 

oziroma leto. 

Pri analizi črpanja smo se omejili na črpanje sredstev EU, kjer v funkciji upravičenca nastopajo 

občine in kjer je vpliv črpanja na razvoj občine in regije znaten. Pri analizi smo bili omejeni na 

pridobljene podatke, ki jih nismo pridobili sami, temveč so zbrani s strani pristojnih institucij.  

Podatki o črpanju sredstev KS in ESRR – Razvoj regij temeljijo na višini dodeljenih sredstev, 

glede na dejstvo, da so izplačana sredstva lahko drugačna od dodeljenih, bo mogoče ugotavljati 

odstopanja v še nastalih poročilih.  
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2 REGIONALNI RAZVOJ IN POLITIKA V SLOVENIJI  

Regionalni razvoj in politika sta pomemben dejavnik dolgoročnega razvoja in uspešnosti 

posamezne države, zato le-te skušajo s svojo politiko na različne načine vplivati. V poglavju je 

predstavljena zgodovina razvoja regionalne politike in razvoja v Sloveniji. 

Regionalni razvoj zajema družbene spremembe, ki so z razvojnimi strategijami, politikami in 

ukrepi v krajšem časovnem obdobju namenjene zmanjševanju razlik v stopnji razvitosti regij, 

v daljšem pa njihovemu odpravljanju in zmanjševanju razlik v kakovosti življenja njihovega 

prebivalstva (ZRC SAZU, 2016). 

Dejavniki regionalnega razvoja so lahko zgodovinski, geografski, gospodarski, socialni ali 

institucionalni. 

Regionalna politika ima v posameznih državah različno dolgo tradicijo, ki temelji na splošnih 

političnih in administrativnih strukturah, virih, možnosti in problemih (Urbanc, Boesch in Jelen 

2007, 44) 

Po mnenju Nareda in Kavaša (2009, 69) je regionalna politika javna politika, kjer se porabljajo 

javna sredstva. Država skuša s pomočjo javnih izdatkov izboljšati finančno upravljanje pri 

proračunskih uporabnikih, povečati prožnost in vpeljati programsko oziroma h konkretnih 

rezultatom usmerjeno upravljanje. 

Slovenska regionalna strukturna politika sledi trendom sodobne regionalne razvojne politike in 

vzpostavlja nov sistem spodbujanja regionalnega razvoja, ki je skladen s sodobno regionalno 

razvojno politiko v razvitih državah, vendar pa bo celovita vzpostavitev sistema, ki bo uspešen 

in učinkovit, zahtevala še nekaj časa (Kavaš, Strmšnik in Pečar 2000, 125). 

Glede na značilnost posameznih zakonov na področju regionalne politike lahko dosedanja 

prizadevanja slovenske regionalne politike razdelimo na tri obdobja, in sicer obdobje 

spodbujanja manj razvitih območij med letoma 1971 in 1991, obdobje spodbujanja 

demografsko ogroženih območij med letoma 1991 in 1999 in od leta 1999 dalje obdobje 

spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (Nared 2007, 23). 

Prve zametke regionalne razvojne politike v Sloveniji je mogoče zaslediti v letu 1971. 

V letu 1971 je SR Slovenija s ciljem zmanjšanja velikih razlik gospodarske razvitosti in 

izenačevanja pogojev za življenje in delo prebivalstva pristopila k sistemskemu usmerjanju 

skladnejšega regionalnega razvoja. Usmerjena je bila predvsem k hitrejšemu razvoju manj 

razvitih območij. Izkušnje so namreč pokazale, da je probleme nerazvitosti mogoče uspešneje 

reševati le z razvejano in pospešeno dejavnostjo na vseh področji družbenega dela.  
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Pri odpravljanju razlik v stopnji razvitosti je najbolj racionalno pospeševati razvoj manj razvitih 

območij na osnovi kompleksne regionalne politike. Pri tem je pomembna povezanost med 

posameznimi razvojnimi žarišči, aktiviranje razvoja znotraj posameznih območij (ki naj bo v 

skladu z interesi razvoja celotne SR Slovenije) in zmanjševanje velikih razlik v pogojih 

življenja in dela prebivalstva v okviru posameznih območij in med njimi. 

V začetku leta 1971 je bil sprejet zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 

območij v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 4/71).  

Banke v SR Sloveniji so odobravale ugodnejše kreditne pogoje in večjo kreditno udeležbo za 

investicije na manj razvitih območjih. Pri tem so uporabljale svoje običajne kriterije in so bila 

zato vlaganja na manj razvitih območjih ekonomsko utemeljena in poslovno uspešna. 

Sodelovanje organizacij združenega dela iz razvitejših območij pri razvijanju in poslovni 

krepitvi materialne osnove združenega dela je bilo sprva skromno, zlasti če upoštevamo 

zaposlitvene in druge razvojne možnosti manj razvitih območij. 

Manj razvite občine so z lokacijsko politiko, komunalnim opremljanjem zemljišč in v nekaterih 

primerih z njihovim brezplačnim odstopom pritegnile precej investitorjev. (Briški, 1978). 

Leta 1975 je bil sprejet Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 

(Uradni list SRS, št. 29/75). 

Zakon je določal, da se med manj razvita območja štejejo občine, ki izpolnjujejo določene 

kriterije, in druga geografska območja s podobnimi značilnostmi manjše razvitosti, ki pa jih v 

nekaterih primerih meje občin umetno prekinjajo. Za manj razvita območja se štejejo tiste 

občine, ki izpolnjujejo najmanj po en kriterij iz najmanj treh od naslednjih štirih skupin 

kriterijev: gospodarska razvitost, prebivalstvo, družbeni standard in infrastruktura. 

V letu 1990 je bil sprejet Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90), ki zaradi spremenjenih družbenoekonomskih 

razmer pristopa k novemu načinu izvajanja regionalne razvojne politike. S sprejetim zakonom 

je finančna pomoč namenjena samo geografsko zaokroženim podeželskim, hribovskim (gorsko 

višinskim) in obmejnim območjem s šibkim demografskim razvojem, postaranim 

prebivalstvom in z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo. 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil sprejet leta 1999, je spodbujanje 

skladnega regionalnega razvoja zasnoval na ciljih spodbujanja uravnoteženega gospodarskega, 

socialnega in prostorskega vidika razvoja, zmanjševanja razlik v gospodarski razvitosti in pri 

življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na celostnem pristopu k razvoju podeželja, 

preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, ohranjanja poseljenosti 

na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema poselitve in 

pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, naravne in 
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kulturne dediščine ter drugega javnega dobra. Temeljil je na naslednjih medsebojno usklajenih 

aktih: strategiji regionalnega razvoja Slovenije, sektorskih razvojnih programih, regionalnih 

razvojnih programih in skupnih razvojnih programih. 

Vlada je junija 2001 sprejela Strategijo regionalnega razvoja Slovenije (SRRS), ki je temeljni 

strateški dokument slovenske regionalne politike in je usklajen s Strategijo gospodarskega 

razvoja Slovenije. Dokument temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

in njegovih podzakonskih aktih. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja temelji 

na spodbujanju uravnoteženega gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja, 

zmanjševanju razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih zmožnostih regij, preprečevanju 

nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, ohranjaju poseljenosti na celotnem 

ozemlju Republike Slovenije in pospeševanju okolju prijaznega razvoja gospodarstva ter 

varovanja naravne in kulturne dediščine (Piry 2003, 28). 

Cilji SRRS, ki so opredeljeni in zavezujoči ter omogočajo spremljanje njihovega uresničevanja, 

so: 

- zaustaviti povečevanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med 

regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v 

povezavi s podeželjem; 

- trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi 

razvojnimi problemi; 

- ohranjanje minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije; 

- izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na 

prebivalca, v primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. 

Temeljna strategija je učinkovito izkoriščanje razvojnih možnosti regij ob razpoložljivih 

finančnih virih, namenjenih spodbujanju skladnega razvoja, ter koordinacija sektorskih in 

področnih politik. Slovenska regionalna politika bo temeljila na vzpostavljanju ustreznih 

pogojev za razvoj, medtem ko bosta regionalna in lokalna pobuda predstavljali gonilno silo 

razvoja. 

SRRS je določala prednostna območja, in čeprav je delovala na celotnem območju države, se 

je osredotočila na regije in območja z večjim regionalnim zaostankom. 

S sprejemom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v letu 1999 se je Slovenija 

opredelila za pomoč regijam in občinam, ki zaostajajo v razvoju. Sprejeti podzakonski akti in 

Strategija regionalnega razvoja Slovenije so natančno opredelili ta območja. Regionalna 

politika torej deluje na celotnem območju države, še posebno aktivno pa na prednostnih 

območjih regij z najnižjo stopnjo razvitosti (Pomurska, Podravska, Zasavska in Posavska), 

območjih s posebnimi razvojnimi problemi, obmejnih območjih, območjih, na katerih živijo 

madžarska in italijanska narodna skupnost ter romska etnična skupnost (Piry 2003, 30–31). 
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Razvojno vlogo ima tudi Državni razvojni program, ki je izvedbeni dokument strategije 

gospodarskega razvoja Slovenije, ki ima za cilj zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije 

glede na povprečje EU in zaustavitev povečevanja razlik med slovenskimi regijami z 

naslednjimi razvojnimi nalogami: spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, 

znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje, informacijska družba, infrastruktura in kakovost 

bivanja, prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja ter krepitev skladnega regionalnega 

razvoja. 

S strani Vlade RS je sprejet tudi Enotni programski dokument (EPD 2003), ki povzema Državni 

razvojni program in je namenjen črpanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov (Nared 2007, 

26). 

Prelomnico v regionalnem razvoju in politiki predstavlja sprejetje novega Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja /ZSRR-1/ (Uradni list RS, 93/2005), ki 

odgovornost za skladen regionalni razvoj pripisuje državi in samoupravnim skupnostim. Zakon 

kot razvojno regijo določa funkcionalno ozemeljsko enoto za izvajanje regionalne politike, ki 

jo v enovito zaključeno prostorsko celoto združujejo poselitveni, gospodarski, infrastrukturni 

in naravni sistemi ter na kateri je mogoče zagotoviti enake možnosti za skladen regionalni 

razvoj. Zakon z določanjem članov regionalnega razvojnega sveta skuša z vključevanjem čim 

večjega in čim širšega števila članov vključiti in povezati čim večje število udeleženih pri 

pripravi regionalnih razvojnih programov. 

S sprejemom novega Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni 

list RS, št. 20/2011 in 57/2012) se je sistem spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 

prilagodil kriznim razmeram. Uvedeni so dodatni začasni ukrepi razvojne podpore in na ta način 

odpravljeni intervencijski razvojni zakoni.  

Kljub razvijanju regionalne politike med regijami v Sloveniji še vedno naraščajo razvojne 

razlike. Po podatkih je razmerje BDP na prebivalca med najmanj razvito statistično regijo 

(Pomurska) in najbolj razvito statistično regijo (Osrednjeslovenska) v letu 2000 znašalo 1 : 1,89 

in je v letu 2007 naraslo na 1 : 2,19. Do leta 2010 je razmerje nekoliko upadlo, na 1 : 2,14. 

2.1 Notranje razvojne razlike v Sloveniji 

Za Slovenijo so značilne razdrobljene in po velikosti neuravnotežene teritorialne strukture. 

Slovenija je razdeljena na dvanajst statističnih regij in 212 občin, ki se med seboj zelo 

razlikujejo.  

Za Slovenijo so značilne razdrobljene in po velikosti neuravnotežene teritorialne strukture. 

Slovenija je razdeljena na dvanajst statističnih regij in 212 občin, ki se med seboj zelo 

razlikujejo.  
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Razlike med regijami se izkazujejo glede na koncentracijo naselitev, prostorske razporeditve 

delovnih mest, stopnjo brezposelnosti, izobrazbeno strukturo prebivalstva, gospodarske 

panoge. Vezano na razlike med regijami so se posledično ustvarili tudi različni pogoji za 

življenje in delo ter koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva le na nekaterih 

območjih. Koncentracija gospodarske dejavnosti in prebivalstva je povzročila neustrezno 

prometno povezanost med regijami in neenakomerno dostopnost do družbene infrastrukture 

znotraj regij. Problemi so še posebno izraziti na strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno 

šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, na območjih z demografskimi problemi, z 

nizkim dohodkom na prebivalca, na ekonomsko in socialno nestabilnih območjih. 

S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno pokazali in na nekaterih 

področjih še poglobili. 

Razvoj povezovanja lokalne skupnosti se je na območju Slovenije pojavil v devetdesetih letih. 

Po sprejetju Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (1999) so lokalne skupnosti 

sklenile formalne dogovore o sodelovanju. Za namene izvajanja regionalne politike so lokalne 

skupnosti ustanovile regionalne razvojne agencije in programske odbore. Rezultat 

ustanovljenih regionalnih razvojnih agencijah so bili pripravljeni in sprejeti regionalni razvojni 

programi v vseh 12 statističnih regijah (SVLR 2008, 71). 

Velike razlike regij glede poseljenosti, izobrazbe in bruto dodane vrednosti na prebivalca se 

posledično odražajo tudi v indeksu razvojne ogroženosti (IRO). 

Razlike med statističnimi regijami kažejo tudi osnovni statistični podatki, ki jih povzemamo po 

Statističnem uradu RS. 

Preglednica 1: Osnovni statistični podatki in socio–ekonomski kazalniki za regije 

 Stolpec 1 Površina 

2014 

Prebivalci 

2014 

BDP na 

prebivalca 

2014 

Regionalni 

bruto domači 

proizvod na 

prebivalca, 

indeks ravni 

(Slovenija vsa 

leta = 100) 

2014 

Delovno 

aktivno 

prebivalstvo 

12/2014 

Pomurska 2.554,9 117.133 12.267 69,5 35.719 

Podravska 1.044,4 323.328 14.945 82,4 114.004 

Koroška 2.136,6 71.546 14.485 79,1 23.862 

Savinjska 2.324,7 259.853 16.455 90,2 98.339 

Zasavska 2.384,2 429.853 10.886 62,5 10.898 

Spodnjeposavska 2.675,1 69.958 15.409 86,3 21.915 

Jugovzhodna Slovenija 1.337,5 142.405 17.379 95,0 50.510 

Osrednjeslovenska 1.456,3 546.314 25.329 141,6 274.371 

Gorenjska 2.169,7 203.894 15.833 85,2 68.491 

Notranjsko-kraška 1.040,8 52.449 12.965 69,7 16.256 
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 Stolpec 1 Površina 

2014 

Prebivalci 

2014 

BDP na 

prebivalca 

2014 

Regionalni 

bruto domači 

proizvod na 

prebivalca, 

indeks ravni 

(Slovenija vsa 

leta = 100) 

2014 

Delovno 

aktivno 

prebivalstvo 

12/2014 

Goriška 885,1 118.374 16.371 90,4 43.528 

Obalno-kraška 263,5 112.848 17.645 98,2 42.065 

Slovenija 20.273,0 2.061.085 18093 100 799.958 

Vir: SURS (Statistični urad RS) B. l. 

V preglednici 1 prikazani podatki kažejo, da je bil regionalni bruto domači proizvod na 

prebivalca glede na indeks ravni najnižji v Zasavski statistični regiji, ki ji sledi Pomurska 

statistična regija.  

Kot izhaja iz Poročila o razvoju, se je razlika med nekaterimi ključnimi kazalniki razvoja, kot 

so BDP, razpoložljivi dohodek, brezposelnost, bruto plače in revščina, zmanjšala, vendar pa 

zmanjšanje razlik ni odraz boljšega regionalnega razvoja ogroženih regij, temveč drugih 

zunanjih dejavnikov. Tako so se razlike v BDP na prebivalca med regijami nekoliko zmanjšale, 

vendar je to odraz padca gospodarske aktivnosti v ekonomsko razvitejših regijah. Zmanjšanje 

razlike med regijami v neto razpoložljivem dohodku je odraz znižanja socialnih transferjev v 

najrazvitejših regijah. V programskem obdobju so se zmanjšale tudi regionalne razlike v bruto 

plačah, zaradi dviga minimalne plače in znižanja plač v nekaterih dejavnostih, v katerih so bile 

najvišje. Regijske razlike se zmanjšujejo tudi zato, ker je vse več prebivalcev izpostavljeno 

socialni izključenosti v razvitejših regijah. 

Zaradi zmanjšanja notranjih razvojnih razlik med regijami je država pristopila k izvajanju 

začasnih ukrepov razvojne podpore, ki so se v letu 2014 izvajali v tretjini regij (UMAR 2015).   

2.2 Teritorialna členitev Slovenije  

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) zbira in izkazuje statistične podatke na osnovi 

statističnih regij Slovenije, ki so predpisane ravni teritorialne členitve Slovenije. Tako zbrani 

regionalni podatki se uporabljajo za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem 

načrtovanju in merjenju učinkov regionalne politike ter za družbeno-gospodarske analize.  

Čeprav so SURS in druge raziskovalne ustanove že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja za 

analitične potrebe občine združevale občinske podatke na ravni 12 funkcionalnih regij oziroma 

12 območij medobčinskega sodelovanje, se je pojem statistična regija v slovenski strokovni 

javnosti začel uporabljati šele po letu 1995 (SURS (Statistični urad RS) B. l.). 
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Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot – SKTE (Uradni list RS, št. 28/2000 in 

9/2007) je določala, da se na ravni SKTE 3 Slovenija členi v 12 statističnih regij, pri čemer je 

tudi določila, da je raven SKTE 3 enaka ravni NUTS 3, pri čemer se je Osrednjeslovenska 

statistična regija pokrivala z enoto Ljubljanska urbana regija na ravni SKTE 2. Tudi veljavna 

Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 9/2007) števila in 

območja statističnih regij ni spremenila. 

Skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot statistične regije 

predstavljajo raven NUTS 3, ki je tudi najnižja raven za izkazovanje regionalnih podatkov. The 

Nomenclature of Territorial Units for Statistics, v nadaljnjem besedilu NUTS, je skupna 

evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila potrjena v parlamentu EU 26. maja 

2003. Za sabo ima 25 let dolgo zgodovino. Omenjeno klasifikacijo je vzpostavil Eurostat 

(statistični urad Evropskih skupnosti), da bi tako zagotovil celovito in dosledno členitev 

teritorialnih enot, potrebno za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski 

uniji. 

Razvojne regije v Sloveniji so sestavne enote kohezijskih regij, katerih geografski obseg je 

skladen s teritorialno členitvijo Slovenije na ravni NUTS 3, ki predstavlja 12 statističnih 

oziroma razvojnih regij. Delitev Slovenije v statistične regije je predstavljena na sliki 1. 

 

Slika 1: Statistične regije, NUTS 3 in občine 

Vir: SURS (Statistični urad RS) B. l. 

2.3 Učinki kohezijske politike na regionalne razlike 

Enotni evropski dokument, ki je veljaven od leta 1986, v svojem členu 130a določa, da skupnost 

iz razloga pospeševanja skladnega razvoja razvija in izvaja dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene 



 

15 

ekonomske in socialne kohezije. Skupnost je zlasti posebno pozornost posvetila prizadevanju 

za zmanjšanje neskladja med regijami ter zaostalosti manj razvitih regij. 

Slovenija je tako leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo (EU) postala pravnomočna članica in 

pridobila tudi pravico do koriščenja sredstev strukturnih skladov.  

Kohezijska politika je v obdobju 2007–2013 prek ESRR, ESS in Kohezijskega sklada vplivala 

in učinkovala na zmanjševanje regionalnih razlik prek treh različnih ciljev: 

 Cilj 1: KONVERGENCA 

Temeljno načelo konvergence je spodbujanje rasti v najmanj razvitih državah članicah in 

regijah z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje s pomočjo povečevanja in izboljšanja 

kakovosti naložb v fizični in človeški kapital, razvoja inovacij in družbe znanja, prilagodljivosti 

na gospodarske in socialne spremembe, varovanja in izboljšanja okolja ter upravne 

učinkovitosti. Ta cilj predstavlja prednostno nalogo Skladov. 

 Cilj 2: REGIONALNA KONKURENČNOST IN ZAPOSLOVANJE 

Zunaj konvergenčnih regij razvojni programi regijam pomagajo krepiti konkurenčnost in 

privlačnost regije ter zaposlenost s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, 

vključno s spremembami povezanimi s sprostitvijo trgovine, s pomočjo inovacij in spodbujanja 

družbe znanja, podjetništva, varovanja in izboljšanja okolja, izboljšanja dostopnosti, 

prilagodljivostjo delavcev in podjetij ter razvojem skupnih trgov dela. 

 Cilj 3: EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE 

Cilj je usmerjen v krepitev: 

 čezmejnega sodelovanja s skupnimi lokalnimi in regionalnimi pobudami 

 transnacionalnega sodelovanja z namenom povezanega ozemeljskega razvoja 

 medregijskega sodelovanja  

Kohezijska politika je torej v programskem obdobju 2007–2013 skušala prek treh ciljev 

zmanjšati regionalne razlike znotraj EU, kar pa je mogoče doseči le z razvojem regij oz. držav, 

ki so ekonomsko in socialno v slabšem položaju kot povprečje EU (EUROCON 2015). 

Z empirično raziskavo bomo v nalogi skušali dokazati, da sta razvojna politika in regionalni 

razvoj s svojimi inštrumenti prispevala k razvoju posamezne regije in občine, kar bomo 

ugotavljali s kazalnikoma IRO in IROo. 
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3 INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOST KOT KAZALNIK RAZVOJNIH 

PRIORITET 

Eden izmed načinov merjenja uspešnosti in razvoja posamezne regije ter občine je Indeks 

razvojne ogroženosti na ravni regije (IRO) in Indeks razvojne ogroženosti občin (IROo). Način 

njunega izračuna se skozi posamezna obdobja spreminja in prilagaja bi pa nanju morala 

pomembno vplivati tudi uspešnost črpanja nepovratnih sredstev. V tem poglavju predstavljamo 

razvoj IRO in IROo od njune uvedbe do danes. 

Indeks razvojne ogroženosti (IRO) je sestavljen kazalnik, ki je bil v regionalno politiko 

Slovenije uveden s Strategijo regionalnega razvoja Slovenije (2001).  

Način izračunavanja IRO, ki se je skozi posamezna programska obdobja spreminjal, je sintezni 

kazalnik, uveden za spremljanje regionalnega razvoja. 

V obdobju 2001–2006 je bil izračunan iz ocene razvojnih možnosti in deleža prebivalstva v 

območjih s posebnimi razvojnimi problemi in naj bi se vse do konca leta 2006 uporabljal za 

določitev stopnje razvojne ogroženosti posamezne regije. Pri oblikovanju tega indeksa se je 

izhajalo iz načela celovitosti slovenske regionalne strukturne politike, ki pravi, da se le-ta izvaja 

na celotnem ozemlju RS, vendar z različno intenzivnostjo. Tako so poleg regij z nižjo stopnjo 

razvitosti in območij s posebnimi razvojnimi problemi (19. in 23. člen ZSRR) pomembne tudi 

razlike med regijami. Te so tako statične kot tudi dinamične (razvojni potencial in razvojne 

možnosti). Za oceno teh razlik je bilo razvito orodje »Ocena razvojnih možnosti slovenskih 

regij«1 (ORM). Njegova osnovna predpostavka je bila, da razvitosti regije ni mogoče meriti le 

na osnovi sedanjega stanja, temveč so pomembne tudi razvojne možnosti, ki predvsem temeljijo 

na endogenih potencialih regij, saj je razvoj v zadnjem desetletju pokazal, da so mnogi 

pomembni dejavniki, ki vplivajo na regionalni razvoj, nemobilni: fizična infrastruktura, lokalna 

gospodarska struktura, sposobnost in pripravljenost zaposlenih, lokalni tehnični in 

organizacijski know-how, socialne in institucionalne strukture, neformalne in formalne 

povezave, zdravstveno stanje (Kavaš 2005, 2). To je bila osnova za dodeljevanje neposrednih 

regionalnih spodbud. Poleg tega se je kot regionalni kriterij pri dodeljevanju posrednih 

regionalnih spodbud uporabljala tudi razvrstitev občin v liste (od A do D), ki je temeljila na 

vrednostih indeksa razvojne ogroženosti. 

Ocena je bila opravljena na osnovi kazalnikov, ki so večinoma kvantitativni (obstajajo uradni 

statistični podatki) in združeni v šest skupin:  

1. splošno družbeno-politično okolje in podoba regije, 

2. obstoječa gospodarska struktura, 

3. človeški faktor, 

4. kakovost življenja v regiji, 

5. dostop do informacij o tržišču in tehnologiji, organizacija in poslovodenje, 
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6. možnosti za financiranje investicij. 

Uporabljeni kazalniki so temeljili na faktorjih državne in regionalne konkurenčnosti. To so 

proizvodno okolje, človeški viri in infrastruktura (trda, mehka), kar se kaže v podobi posamezne 

regije in v kvaliteti življenja v posamezni regiji, vključujoč okoljsko dimenzijo.  

Za oceno položaja posamezne statistične regije, glede na posamezni kazalnik, so bile 

uporabljene naslednje ocene: –2, –1, 1, 2, in sicer glede na aritmetično povprečje posameznega 

kazalnika (aritmetično povprečje slovenskih regij). Ocene so bile dodeljene s pomočjo 

standardnega odklona. Osnova za oceno statističnih regij je bila standardni odklon.  

Izkazalo se je, da je orodje izredno kompleksno in ne uporablja uteži, zato je bilo ustrezno za 

analizo, ne pa tudi kot osnova za razdelitev javnih sredstev. Pokazala se je težnja po oblikovanju 

novega IRO z novim naborom kazalnikov, ki so bili manj kompleksni, metodologija izračuna 

pa bolj poenostavljena in jasna. 

Zaradi sistemskih sprememb na področju regionalnega razvoja, ki jih je pogojeval nov Zakon 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/2005), je država pristopila 

k oblikovanju novega IRO. Zakon namreč pravi, da je IRO relativni kazalnik razvitosti razvojne 

regije, izračunan na osnovi ponderacije kazalnikov razvitosti, ogroženosti in razvojnih 

možnosti. 

Novo izoblikovan IRO je postal eden ključnih kriterijev, po katerem so se razdeljevale 

regionalne spodbude. 

Osnovno vodilo pri oblikovanju novega IRO je bilo, da se čim bolj poenostavi metodologija. 

Pri izboru novih kazalnikov je bila upoštevana razpoložljivost, sprejemljivost in primerljivost. 

Podan je bil tudi poudarek na težo posameznega kazalnika in uporaba triletnega povprečja, ne 

več zadnjih razpoložljivih revidiranih podatkov. 

Pri izbiri kazalnikov novega indeksa razvojne ogroženosti je bilo osnovno vodilo manj 

kazalnikov kot pri starem IRO. Nabor kazalnikov se je zmanjšal s prej 36 na 11 različnih 

kazalnikov, ki so bili razdeljeni v šest skupin oziroma faktorjev. 

1. Regionalna razvitost: 

 BDP na prebivalca (2001–2003), 

 bruto osnova za dohodnino na prebivalca (2002–2004), 

 število delovnih mest na delovno aktivno prebivalstvo v regiji (2002–2004), 

 BDV gosp. družb/zaposlenega (2002–2004). 

2. Trg dela: 

 stopnja registrirane brezposelnosti (2002–2004), 

 stopnja formalne (registrirane) zaposlenosti (2002–2004). 
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3. Prebivalstvo: 

 indeks staranja prebivalstva (2003–2005). 

4. Izobrazba: 

 povprečno število let šolanja (popis 2002). 

5. Okolje: 

 delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo (popis 2002). 

6. Krajina: 

 delež površine v območju Natura 2000 od skupne površine. 

Zakon o ZSRR je določal, da je indeks razvojne ogroženosti izračunan na osnovi ponderacije 

kazalnikov razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti, kar pomeni, da lahko enajst izbranih 

kazalnikov vključimo tudi v naslednje faktorje: 

1. Razvitost:   

 BDP na prebivalca (2001–2003),  

 osnova za dohodnino na prebivalca (2002–2004),  

 BDV gosp. družb/zaposlenega (2002–2004), 

 stopnja formalne (registrirane) zaposlenosti (2002–2004).  

2. Ogroženost: 

 stopnja registrirane brezposelnosti (2002–2004), 

 indeks staranja prebivalstva (2003–2005), 

 delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo (popis 2002).  

3. Razvojne možnosti: 

 povprečno število let šolanja (popis 2002), 

 delež površine v območju Natura 2000 od skupne površine, 

 število delovnih mest na delovno aktivno prebivalstvo v regiji (2002–2004),  

 poseljenost območja – število km2 na prebivalca (2005).  

Nova metodologija izračuna IRO upošteva uteženje skupine kazalnikov. Zaradi poenostavitve 

metode so utežene samo skupine kazalnikov in ne tudi posamezni kazalniki po skupinah. Pri 

tem imata skupini regionalne razvitosti in razvojnih možnosti enako težo, nekoliko manjšo pa 

skupina kazalnikov ogroženosti. Po stari metodi je bilo v okviru posameznih dejavnikov 

različno število kazalnikov, vendar niso bili izbrani zaradi upoštevanja različne teže, niti niso 

bili posamično uravnoteženi. 

Po stari metodi so se uporabljali zadnji razpoložljivi podatki pri posameznih kazalnikih. Zaradi 

nihanj posameznega kazalnika je Slovenija pri določitvi povprečja sledila EU, ki za 

upravičenost do cilja 1 uporablja triletno povprečje zadnjih razpoložljivih revidiranih podatkov. 

Večinoma je bilo to obdobje od leta 2002 do leta 2004, za kazalnik BDP/prebivalca je bil zadnji 

razpoložljiv podatek na voljo za obdobje od 2001 do 2003, za indeks staranja prebivalstva pa 

od 2003 do 2005. Kazalnika povprečno število let šolanja in delež prebivalstva, priključenega 
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na javno kanalizacijo, se vežeta na popisni podatek, zato ni bilo mogoče uporabljati večletnega 

povprečja. Podatek o deležu površine regije, ki je v območju Natura 2000, je iz leta 2001, ko 

so bila na osnovi posebne uredbe določena območja Natura 2000. Ker kaže stanje in se ne 

spreminja, ni bilo mogoče uporabiti večletnega povprečja. Število prebivalstva pri podatku o 

poseljenosti pa je na stanje z dne 30. 6. 2005. 

Metoda izračuna IRO je bila poenostavljena na način, da je enajst izbranih kazalnikov združenih 

v tri skupine po razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. Zaradi različnih vrednosti 

kazalnikov je vsak kazalnik standardiziran na način, da mu je določeno spodnja in zgornja meja. 

Standardizirana vrednost posameznega kazalnika je izračunana po formuli: 

Vrednost posameznega kazalnika =
dejanska vrednost − minimalna vrednosti

maksimalna vrednost − minimalna vrednost
 

Zgornja in spodnja meja vrednosti sta minimalni oziroma maksimalni vrednosti kazalnikov po 

regijah. 

Sledi izračun aritmetičnega povprečja vrednosti za posamezno regijo iz vseh enajstih 

kazalnikov. Tako dobimo končno standardizirano vrednost za vsako posamezno regijo, ki se 

giblje od 0 do 1, pri čemer višja vrednost pomeni ugodnejše kazalnike za regijo. Pri kazalnikih 

indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti, delež Nature 2000 in 

poseljenost prebivalstva so uporabljene inverzne vrednosti, saj so po vsebini ti kazalniki taki, 

da je manjša vrednost ugodnejša za regijo. Končna standardizirana vrednost za posamezno 

regijo je izražena v inverzni obliki zaradi razloga, da višja vrednost pomeni tudi višji indeks 

razvojne ogroženosti. Tako dobljene vrednosti so v zadnjem koraku izražene v obliki indeksa 

ravni (Slovenija = 100) in deleža (Slovenija = 100 %) (Pečar in Kavaš 2006). 

3.1 Metodologija določanja indeksa razvojne ogroženosti in koeficienta razvitosti na 

ravni občin 

V poglavju je prikazana metodologija določanja indeksa razvojne ogroženosti na ravni občin 

za programsko obdobje 2007–2013. 

Ker niso na voljo vsi kazalniki za izračun indeksa razvojne ogroženosti občin (IROo) po 

metodologiji za izračun IRO regij (bruto domači proizvod na prebivalca in število let šolanja 

prebivalstva), je mogoče izračunati IRO po metodologiji za izračun IRO regije, vendar le iz 

devetih kazalnikov, saj se vrednosti vseh kazalnikov ne zbira na ravni občin. Iz teh kazalnikov 

lahko sicer dobimo tudi seštevek za celotno regijo, vendar ni primerljiv z IRO, ki ga izračunamo 

iz podatkov za regije. Tak preračun za občine se lahko uporabi le kot ocena IRO občin ali 

skupine občin. Z njim ocenimo prispevek neke občine ali skupine občin k razvitosti celotne 

regije ob upoštevanju le devetih kazalnikov (UMAR 2006). 
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Za določitev stopnje razvitosti občin za leto 2008 je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep 

o določitvi stopnje razvitosti občin za leto 2008 in določa stopnjo na osnovi IROo. 

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela 

v letu 2009, predvideva novo metodologijo za določitev razvitosti občin, ki na osnovi desetih 

kazalnikov določa koeficient razvitosti občin (KRO) in ki kot dodatni kazalnik razvojne 

možnosti občine določa opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti 

javne kulturne infrastrukture) in se je uporabljala za leti 2009 in 2010. KRO ima v primerjavi z 

IRO občin (IROo) dodatno ovrednoten še kazalnik opremljenost s kulturno infrastrukturo 

(kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), prav tako se KRO in IROo 

razlikujeta v tem, da je IRO ob upoštevanju enega kazalnika manj inverzna vrednosti KRO. 

Uredba določa metodologijo izračuna KRO na način, da se kazalniki standardizirajo. Koeficient 

razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti 

kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti 

kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00. Vse 

uredbe, ki so sledile Uredbi, sprejeti v letu 2009, metodologije izračuna KRO niso spreminjale. 

V letu 2011 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti 

občin (Uradni list RS, št. 3/2011). Metodologije določitve razvitosti občine Uredba ne 

spreminja, pri čemer je bila uredba sprejeta za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 

2011 in 2012. 

Sledita ji leta 2014 sprejeta Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, 

št. 96/2014), ki določa KRO za leto 2015, in Uredba o metodologiji za določitev razvitosti 

občin, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, številka 103/2015 in določa koeficient razvitosti 

občin za leti 2016 in 2017. 

3.2 Kazalniki za izračun IRO regij in občin 

Kot je navedeno že v uvodu tega poglavja, IRO regij sestavlja enajst različnih kazalnikov. V 

nadaljevanju podajamo vsebino posameznega kazalnika ter njegovo razpoložljivost. 

 

Bruto domači proizvod na prebivalca 

Je najpogostejši kazalnik za merjenje razvitosti. Ima sicer vrsto pomanjkljivosti, vendar 

boljšega celovitega kazalnika razvitosti za zdaj ni, zato je vključen tudi v nabor za izračun IRO. 

Izračun BDP temelji na zasnovi regionalnih računov, ki so podsistem nacionalnih računov, zato 

so zasnove, uporabljene v izračunih regionalnega BDP, iste kakor v nacionalnih računih. 

Podatek je na voljo od leta 1995 dalje, in sicer letno z dveletnim zamikom. Najnižja 

razpoložljiva teritorialna enota je statistična regija.  
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Osnova za dohodnino na prebivalca 

Gre za kazalnik, ki na osnovi obdavčljivih dohodkov prebivalstva kaže ekonomsko moč 

prebivalstva nekega območja, ne pa tudi njegovega gospodarstva. Na kazalnik vplivajo 

registrirane plače in pokojnine prebivalstva na obravnavanem območju ter drugi obdavčljivi 

dohodki. Podatek je mogoče pridobiti letno, in sicer za najmanjšo teritorialno enoto občino. 

 

Bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega 

Kazalnik kaže produktivnost dela v gospodarskih družbah. Izračunati ga je mogoče na osnovi 

javno objavljenih podatkov poslovnih izidov gospodarskih družb, ki jih zbira AJPES. Kazalnik 

je dosegljiv na ravni teritorialnih ravni statističnih regij in občin. 

 

Stopnja (formalne) registrirane brezposelnosti 

Kazalnik kaže razmerje med registriranimi delovno aktivnimi in delovno sposobnimi 

prebivalci. V kazalnik IRO je vključena tudi zato, ker predstavlja cilj večjega števila strateških 

dokumentov in je gonilo nadaljnjega razvoja. Podatki so dosegljivi mesečno z dvomesečnim 

zamikom, vendar je v analizi uporabljen podatek na letni ravni. Tudi ta kazalnik je dosegljiv na 

ravni občin. 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti 

Gre za enega najpogosteje uporabljenih kazalnikov za prikazovanje razvitosti in strukturnih 

problemov regij. Obstoječa metodologija izračuna kazalnika ni mednarodno primerljiva. 

 

Indeks staranja prebivalstva 

Indeks izraža razmerje med starim (65+) in mladim (0–14 let) prebivalstvom. Indeks se zaradi 

podaljševanja življenjske dobe in vse manjše rodnosti dviguje. Podatki za izračun kazalnika so 

na razpolago štirikrat letno z zamikom treh mesecev in so na voljo na teritorialni ravni občin.  

 

Delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo  

Kazalnik kaže razmerje med skupnim številom prebivalstva in prebivalstvom, ki je priključeno 

na javno kanalizacijo. Ureditev javne kanalizacije je eden prednostnih ciljev okoljske direktive 

o varstvu voda. Kazalnik je na voljo na teritorialni ravni občin in statističnih regij. 

 

Povprečno število let šolanja prebivalstva 
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Je najcelovitejši kazalnik, ki kaže izobrazbeno raven prebivalstva. Kazalnik ima omejitev 

razpoložljivosti, saj je na voljo le za leta, v katerih je bil izveden popis, in ga ni mogoče 

spremljati letno. 

 

Delež površine območij Natura 2000 

Kazalnik, kot je razvidno že iz imena, kaže delež površine območij Natura 2000 v posameznih 

statističnih regijah. Z varstvenimi oziroma zavarovanimi območji se zagotavlja trajnostni 

razvoj, ki je hkrati eno temeljnih načel Strategije razvoja Slovenije. 

 

Delovna mesta na delovno aktivno prebivalstvo 

Podatki o (formalno) registriranem delovno aktivnem prebivalstvu so na voljo po kraju dela in 

bivanja. Podatek poda tudi informacijo o neto toku delovnih migracij zaposlenih. Podatki za 

izračun kazalnika so na voljo mesečno z zamikom dveh mesecev, vendar se v analizah 

upoštevajo letni podatki. 
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Poseljenost območja 

Kazalnik je pokazatelj redkosti oziroma gostote poseljenosti posamezne regije in je prikazan v 

km2/prebivalca. 

Kazalnika bruto domači proizvod na prebivalca in število let šolanja prebivalstva se statistično 

ne zbirata in obdelujeta na ravni občin, zato pri izračunu IROo ta dva kazalnika nista upoštevana 

(Pečar in Kavaš, 2006). 

3.3 IRO Pomurja 2007–2013 

IRO Pomurja je za obdobje perspektive znašal 159 ob indeksu ravni Slovenije 100. Vrednost 

IRO Pomurja kaže slabšo razvitost oziroma večjo razvojno ogroženost regije. Po podatkih 

Regionalnega razvojnega programa Pomurja se je razmerje razvitosti Pomurja glede na najbolj 

razvito osrednjeslovensko regijo med letoma 2000 in 2003 povečalo z 1 : 1,97 na 1 : 2,0.  

Za potrebe primerjave kazalnikov, ki sestavljajo IRO, so v preglednici 2 prikazani podatki po 

posameznem kazalniku za Pomurje in Slovenijo. 

Preglednica 2: Vrednost kazalnikov, ki sestavljajo IRO za Pomurje in Slovenijo  

Kazalnik 

 
2002 2003 2004 

2002-

2004 
2002 2003 2004 

2002-

2004 

Bruto domači proizvod 

na prebivalca (v 1000 

SIT) 

Pomurje 1.701 1.864 1.994 1.853 70,6 69,5 68,5 69,4 

Slovenija 2.409 2.684 2.911 2.669 100,0 100,0 100,0 100,0 

Osnova za dohodnino 

na prebivalca, 2002–

2004 (v 1000 SIT) 

Pomurje 847 909 986 914 74,4 74,6 74,4 74,5 

Slovenija 1.138 1.219 1.325 1.227 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bruto dodana vrednost 

gospodarskih družb na 

zaposlenega, 2002–

2004 (v 1000 SIT) 

Pomurje 4.603 5.043 5.580 5.074 82,4 82,3 83,6 82,8 

Slovenija 5.588 6.130 6.675 6.131 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stopnja (formalne) 

registrirane 

zaposlenost, 2002–

2004 (v%) 

Pomurje 53,3 51,6 53,0 52,6 92,3 90,5 92,2 91,7 

Slovenija 57,7 57,0 57,5 57,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Stopnja registrirane 

brezposelnosti, 2002–

2004 (v %) 

Pomurje 17,7 17,6 16,8 17,4 156,9 161,9 163,3 160,6 

Slovenija 11,3 10,9 10,3 10,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Indeks staranje 

prebivalstva (indeks) 

Pomurje 107,4 110,1 112,7 110,1 106,6 105,0 103,7 105,1 

Slovenija 100,8 104,9 108,7 104,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

Priključenost na javno 

kanalizacijsko omrežje, 

popis 2002 

Pomurje 31,2    62,6    

Slovenija 49,9    100,0    

Pomurje 10,02    94,2    
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Kazalnik 

 
2002 2003 2004 

2002-

2004 
2002 2003 2004 

2002-

2004 

Povprečno število let 

šolanja prebivalstva 

15+, popis 2002 

Slovenija 10,64    100,0    

Območja Natura 2000, 

2004 

Pomurje    43,5    122,4 

Slovenija    35,5    100,0 

Delovna mesta na 

delovno aktivno 

prebivalstvo (indeks 

dnevne migracije), 

2002–2004 

Pomurje     94,1 94,0 92,7 93,6 

Slovenija     100,0 100,0 100,0 100,0 

Poseljenost območja 

(km2/preb.), 2005 

Pomurje    0,011    107,8 

Slovenija    107,8    100,00 

Vir: UMAR 2006 

Na osnovi vrednosti kazalnikov za Pomurje je izračunan IRO Pomurja, ki znaša 159,5. 

Izračunani IRO Pomurja kaže, da je Pomurje najmanj razvita regija v Sloveniji, saj ima najvišji 

IRO. 

Skozi posamezna obdobja so se spreminjali tudi kazalniki za izračun IRO in IROo, kar je 

povzročilo neprimerljivost obeh obravnavanih kazalnikov. V empirični raziskavi bomo zato s 

pomočjo kazalnikov, ki IROo sestavljajo izračunali IROo na podlagi enakih osnov ter s tem 

dobili primerljive podatke. 
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4 OPREDELITEV STRUKTURNIH SKLADOV 

Strukturni skladi imajo pomembno vlogo pri regionalnem razvoju, zato v poglavju 

predstavljamo vrst skladov ter vrsto prispevka posameznega sklada.  

Cilj najpomembnejših skladov je podpora za razvoj gospodarstva v vseh državah EU v skladu 

s cilji strategije Evropa 2020. Kohezijski in strukturni skladi so del regionalne politike EU. 

Njihov namen je zmanjšanje razlik med državami oziroma regijami, zato je največ sredstev 

namenjenih ravno revnejšim oziroma manj bogatim evropskim regijam, so pa do sredstev iz 

skladov na osnovi različnih programov upravičene vse regije. Pri pripravi strategije Evropa 

2020 je bilo tudi upoštevano, da je Slovenija v gospodarski situaciji, ko je še vedno napovedan 

upad gospodarske aktivnosti in komaj zaznana ekonomska rast proti koncu finančne 

prespektive 2014–2020 (MNZ 2014, 6). Sredstva strukturnih skladov Evropske kohezijske 

politike so dodatna sredstva, in ne nadomestek za nacionalna sredstva. V finančnem pogledu 

pa taka politika predstavlja sistem stranskih plačil bogatejših držav članic EU za manj razvite 

države članice (Lajh, 2006). Slovenija je postala upravičenka do strukturnih skladov leta 2004, 

ko je vstopila v EU. 

4.1 Regionalna politika v EU  

Cilj regionalne politike Evropske unije, ki je že od leta 1986 del Pogodbe EU, je zmanjševanje 

neskladja v ravni razvitosti med regijami, in sicer s krepitvijo gospodarske in socialne kohezije. 

S pristopom desetih novih držav leta 2004, potem pa še Bolgarije in Romunije leta 2007, je 

morala EU prizadevanja za usklajevanje še okrepiti. Komisija je pozvala glavne upravičence 

do prispevkov iz skladov, naj prispevajo h gospodarskemu razvoju svojih novih partnerjev. 

Organizacijo kohezijske politike v obdobju 2007–2013 določa nov zakonodajni okvir.  

Regionalna politika je strateška naložbena politika, namenjena spodbujanju gospodarske rasti 

in izboljšanju kakovosti življenja v vseh regijah in mestih EU. Je tudi izraz solidarnosti, saj se 

osredotoča na manj razvite regije. Regionalna politika je ena od najstarejših skupnih politik EU 

in sodi med najpomembnejše politike sodobnih držav ter je tesno povezana z ostalimi 

pomembnimi področji (gospodarstvo, kmetijstvo, transport) (EVROPSKA KOMISIJA 2014). 

Že iz drugega člena Pogodbe o Evropski uniji – Maastrichtska pogodba – izhajajo temelji EU 

v obliki enotnega trga, ekonomske in socialne kohezije ter ekonomske in monetarne unije. 

Cilj regionalne politike EU je, da se sredstva razporejajo od bogatejših k revnejšim regijam. Na 

ta način EU pomaga odpravljati gospodarsko zaostalost in regionalne razlike.  

Za izvajanje regionalne politike EU in doseganje njenih ciljev so na razpolago naslednji 

finančni instrumenti: 
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- strukturni skladi, 

- kohezijski sklad, 

- Evropska investicijska banka (EIB), 

- drugi.  

Za učinkovito izvajanje regionalne politike v programskem obdobju je bil vzpostavljen tudi 

zakonodajne okvir, ki ga predstavlja (Evropska unija, Regionalna politika 2007): 

- Splošna uredba, ki določa skupne predpise, ki veljajo za Evropski sklad za regionalni 

razvoj (ESRR), za Evropski socialni sklad (ESS) in za Kohezijski sklad. Uredba, ki temelji 

na načelu upravljanja, pri katerem sodelujejo Unija, države članice in regije, predstavlja 

nov proces programiranja, pa tudi nova pravila za finančno upravljanje, nadzor in 

ocenjevanje projektov. Kohezijska politika ima tri nove prednostne cilje: konvergenca, 

regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter evropsko teritorialno sodelovanje. 

- Uredba za vsak vir financiranja posebej (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski 

socialni sklad, Kohezijski sklad in Instrument za predpristopno pomoč (IPA)). 

Preglednica 3: Okvirna porazdelitev po državah članicah 2007–2013 

Članica 

Konvergenca 
Regionalna konkurenčnost 

in zaposlovanje 
Evropsko 

teritorialno 

sodelovanje 

Skupaj 

KS Konvergenca 
Postopno 

opuščanje 

Postopno 

uvajanje 

Regionalna 

konkurenčnost 

in 

zaposlovanje 

Belgija 0 0 638 0 1.425 194 2.258 

Bolgarija 2.283 4.391 0 0 0 179 6.853 

Češka 8.819 17.064 0 0 419 389 26.692 

Danska 0 0 0 0 510 103 613 

Nemčija 0 11.864 4.215 0 9.409 851 26.340 

Estonija 1.152 2.252 0 0 0 52 3.456 

Irska 0 0 0 458 293 151 901 

Grčija 3.697 9.420 6.458 635 0 210 20.420 

Španija 3.543 21.054 1.583 4.955 3.522 559 35.217 

Francija 0 3.191 0 0 10.257 872 14.319 

Italija 0 21.211 430 972 5.353 846 28.812 

Ciper 213 0 0 399 0 28 640 

Latvija 1.540 2.991 0 0 0 90 4.620 

Litva 2.305 4.470 0 0 0 109 6.885 

Luksemburg 0 0 0 0 50 15 65 

Madžarska 8.642 14.248 0 2.031 0 386 25.307 

Malta 284 556 0 0 0 15 855 
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Članica 

Konvergenca 
Regionalna konkurenčnost 

in zaposlovanje 
Evropsko 

teritorialno 

sodelovanje 

Skupaj 

KS Konvergenca 
Postopno 

opuščanje 

Postopno 

uvajanje 

Regionalna 

konkurenčnost 

in 

zaposlovanje 

Nizozemska 0 0 0 0 1.660 247 1.907 

Avstrija 0 0 177 0 1.027 257 1.464 

Poljska 22.176 44.377 0 0 0 731 67.284 

Portugalska 3.060 17.133 280 448 490 99 21.511 

Romunija 6.552 12.661 0 0 0 455 19.668 

Slovenija 1.412 2.689 0 0 0 104 4.205 

Slovaška 3.899 7.013 0 0 449 227 11.588 

Finska 0 0 0 545 1.051 120 1.716 

Švedska 0 0 0 0 1.626 265 1.891 

Združeno kraljestvo 0 2.738 174 965 6.014 722 10.613 

Medregionalno 

sodelovanje/omrežja 
0 0 0 0 0 445 445 

Tehnična podpora 0 0 0 0 0 s 868 

Skupaj 69.578 199.322 13.955 11.409 43.556 8.723 347.410 

Vir: Evropska unija, Regionalna politika 2007 

Kot izhaja iz preglednice 3 je bilo v okviru programskega obdobja 2007–2013 Sloveniji za 

strukturne in Kohezijski sklad namenjenih 4,2 milijarde EUR sredstev EU, ki jim je potrebno 

prišteti še nacionalna sredstva. Sloveniji je bila dodeljena pomoč v višini 85 odstotkov 

upravičenih stroškov ob upoštevanju finančne vrzeli oziroma primanjkljaja. Je najvišji 

dovoljeni znesek nepovratnih sredstev iz EU. Delitev nepovratnih sredstev med posameznimi 

operativnimi programi je prikazana v preglednici 4. Iz preglednice je razvidno, da je bilo med 

operativnimi programi največ sredstev dodeljenih za Operativni program za krepitev 

regionalnih razvojnih potencialov, ki mu sledi Operativni program razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture, najmanj sredstev pa Transnacionalnim operativnim programom. 

Znotraj Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov je bil kot je 

razvidno iz preglednice 5 glede na višino sredstev največji poudarek na razvojni prioriteti razvoj 

regij, ki ji je bilo namenjenih 36 odstotkov sredstev programa. Preglednica 6 pa nam prikazuje, 

da so bila sredstva Operativnega programa razvoja človeških virov razdeljena na pet razvojnih 

prioritet.  

Operativni programi razvoja človeških virov je kot je razvidno iz preglednice 6 razpolagal z 

EU sredstvi v višini 755.000 EUR, ki so bila razdeljena na pet razvojnih prioritet. 
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Vrednostno najpomebnejši program v programskem obdobju 2007 – 2013 je bil Operativni 

program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, ki je razoplagal s 1,655 milijarde EUR 

EU sredstev. Delitev med posameznimi razvojnimi prioritetami znotraj programa je prikazana 

v preglednici 7. 

EK je za projekte, ki ustvarjajo prihodek, predlagala metodo finančne vrzeli za določanje deleža 

pomoči iz skladov. Na ta način je zagotovila, da je za izvedbo projekta na voljo dovolj finančnih 

virov, hkrati pa preprečuje čezmerno financiranje projekta (RS, Služba Vlade Republike 

Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 2008 b). 

 

Preglednica 4: Delitev skladov v Sloveniji po operativnih programih in skladih v odstotkih 

za finančno obdobje 2007–2013  

Operativni program Sklad  Sredstva EU 

(v milijonih 

EUR) 

Nacionalna sredstva 

(v milijonih EUR) 

Operativni program razvoja človeških 

virov 

ESS 755 133,3 

Operativni program razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture 

ESS  224  

KS 1.411 288,5 

Operativni program za krepitev 

regionalnih razvojnih potencialov 

ESRR 1.709 301,7 

Čezmejni operativni programi in 

medregionalni operativni programi 

ESRR 97  

Transnacionalni operativni programi ESRR 7  

SKUPAJ  4.203 723,5 

Vir: EUROCON 2015. 

Preglednica 5: Delitev sredstev Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007–2013 po razvojni prioriteti v Sloveniji 

Operativni program krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 

Sredstva 

ESRR (v 

milijonih 
EUR) 

Nacionalna 

sredstva (v 

milijonih 
EUR) 

Razvojna prioriteta 

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna 

odličnost 
402 70,9 

2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura 397 70,1 
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3. Povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov 263 46,5 

4. Razvoj regij 619 109,3 

5. Tehnična pomoč 28 4,9 

Skupaj 1.709 301,7 

Vir: EUROCON 2015. 
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Preglednica 6: Delitev sredstev Operativnega programa razvoja človeških virov po 

razvojni prioriteti v Sloveniji 

Operativni program razvoja človeških virov Sredstva ESS 

(v milijonih 

EUR) 

Nacionalna 

sredstva (v 

milijonih 
EUR) 

Razvojna prioriteta 

1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 262 46,2 

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih 140 24,7 

3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja 164 29,1 

4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti 64 11,3 

5. Institucionalna in administrativna usposobljenost 97 17,1 

6. Tehnična pomoč 28 4,9 

Skupaj 755 133,3 

Vir: EUROCON 2015. 

Preglednica 7: Delitev sredstev Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture po razvojni prioriteti v Sloveniji 

Operativni program razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture 

Sredstva ESS 

(v milijonih 
EUR) 

Sredstva 

KS (v 

milijonih 

EUR) 

Nacionalna 

sredstva (v 

milijonih 

EUR) 
Razvojna prioriteta 

1. Železniška infrastruktura   449,5 79,3 

2. Cestna in pomorska infrastruktura – KS  241,3 42,6 

- ceste  206,8  

- pomorstvo   34,6  

3. Prometna infrastruktura – ESRR 224   39,5 

4. Ravnanje s komunalnimi odpadki   205,5 36,3 

5. Varstvo okolja – področje voda  325,4 57,4 

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 

vod 
 103  

- oskrba s pitno vodo  148,4  

- zmanjšanje škodljivega delovanja voda  74  

6. Trajnostna raba energije   159,8 28,2 

7. Tehnična pomoč  29,6 5,2 

Skupaj 244 1.411 288,5 

Vir: EUROCON 2015. 
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4.2 Skladi EU za izvajanje smernic strukturne politike 

Vsak izmed skladov ima svoj namen v regionalni politiki in razvoju, zato v nadaljevanju 

predstavljamo vsebino in name posameznega sklada EU za izvajanje smernic strukturne 

politike. 

4.2.1 Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR (ERDF – European Regional 

Development Fund) 

Področje uporabe ESRR upošteva cilje »konvergenca«, »regionalna konkurenčnost in 

zaposlovanje« ter »evropsko teritorialno sodelovanje«, kot so opredeljeni v splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskih skladih. 

ESRR naj bi prispeval h krepitvi gospodarske in družbene kohezije z zmanjšanjem razlik med 

regijami s podporo razvoju in strukturnemu uravnavanju regionalnih gospodarstev. 

ESRR podpira programe za regionalni razvoj, gospodarske spremembe, večjo konkurenčnost 

in ozemeljsko sodelovanje po EU. Prednost pri financiranju imajo raziskave, inovacije, varstvo 

okolja in preprečevanje tveganj, pomembno vlogo pa ohranjajo naložbe v infrastrukturo, zlasti 

v najmanj razvitih regijah. 

Kot izhaja iz Člena 3 Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 5. julija 

2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, 

ESRR prispeva k financiranju: 

 produktivnih naložb, ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest, zlasti 

z neposredno pomočjo predvsem naložbam v mala in srednje velika podjetja (MSP); 

 naložb v infrastrukturo; 

 razvoja endogenega potenciala z ukrepi, ki podpirajo regionalni in lokalni razvoj. Ti ukrepi 

vključujejo pomoč podjetjem in storitve zanje, zlasti MSP, ustvarjanje in razvoj finančnih 

instrumentov, kot so skladi tveganega kapitala, posojilni in jamstveni skladi ter skladi za 

lokalni razvoj, subvencioniranje obresti, povezovanje v omrežje, sodelovanje in izmenjava 

izkušenj med regijami, mesti ter zadevnimi socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 

udeleženci. 

Navedene naložbe in ukrepi so na voljo za izvajanje tematskih prednostnih nalog konvergenca, 

Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter Evropsko teritorialno sodelovanje.  

V okviru cilja »konvergenca« ESRR usmerja pomoč k podpori trajnostnega integriranega 

razvoja ter ustvarjanju trajnostnih zaposlitev. 
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4.2.2 Evropski socialni sklad – ESS (ESF – European Social Fund) 

Evropski socialni sklad (ESS) je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga 

ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja državljanom EU bolj poštene zaposlitvene 

možnosti. Deluje z vlaganjem v evropski človeški kapital – delavce, mlade in vse tiste, ki iščejo 

zaposlitev.  

Evropska unija se je zavezala, da bo ustvarila nova in boljša delovna mesta in socialno 

vključujočo družbo. Ti cilji so jedro Strategije Evropa 2020 za ustvarjanje pametne, trajnostne 

in vključujoče rasti v EU. V sedanji gospodarski krizi je ta izziv še zahtevnejši. ESS ima 

pomembno vlogo pri doseganju evropskih ciljev in zmanjševanju posledic gospodarske krize, 

še posebno dviga brezposelnosti in stopenj revščine. 

EK in države EU v partnerstvu določajo, katere so prednostne naloge ESS in kako naj uporablja 

svoje vire. Zlasti pomembne so naslednje prednostne naloge: 

- povečanje prilagodljivosti delavcev z novimi znanji in spretnostmi in podjetij z novimi 

načini dela, 

- izboljšanje dostopa do zaposlitve, 

- pomoč ljudem iz ranljivih skupin, da bi dobili delo.  

Namen ESS je, da mladim, katerih znaten delež je brezposelnih, prek projektov in programov 

po celotni Evropi omogoči pridobiti znanje ter spretnosti in na ta način poiskati priložnost za 

zaposlitev.  

Večje zaposlovanje skuša doseči tudi prek spodbujanja za večje zaposlovanje in ustvarjanje 

novih in boljših delovnih mest ter za učenje prilagajanja med posamezniki, vladami, 

regionalnimi in lokalnimi organi, sindikati, zavodi za zaposlovanje in podjetij vseh velikosti z 

vključevanjem v izvajanje aktivnih ukrepov zaposlovanja.  

Projekti ESS spodbujajo tudi »aktivno staranje« med starejšimi delavci in iskalci zaposlitve s 

spodbujanjem k nadgrajevanju obstoječih znanj in spretnosti z novimi znanji in spretnostmi 

(EVROPSKA KOMISIJA 2013 a). 

4.2.3 Strukturni sklad za področje kmetijstva in razvoj podeželja (ESKRP) 

Kot izhaja iz Člena 3 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za 

razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), EKSRP 

prispeva k pospeševanju trajnostnega razvoja podeželja na celotnem območju Skupnosti z 

dopolnjevanjem politike tržno-cenovnih podpor skupne kmetijske politike, kohezijske politike 

in skupne ribiške politike. 

Podpora ESKRP je namenjena za doseganje naslednjih ciljev: 
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- izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva s podporo za prestrukturiranje, razvoj 

in inovacije; 

- izboljšanje okolja in pokrajine s podporo za upravljanje z zemljišči; 

- izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije 

gospodarskih dejavnosti. 

Namen EKSRP je, da dopolnjuje nacionalne, regionalne in lokalne ukrepe, ki prispevajo k 

prednostnim nalogam EU. 

Kot akreditirana plačilna agencija v Sloveniji je bila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (ARSKTRP) odgovorna za obravnavo vlog, administrativnih kontrol, izvajanje 

kontrol na kraju samem pred odobritvijo izplačil, izvajanje ter računovodstvo izplačil 

upravičencem. 

Občine so lahko kot upravičenke nastopale v Ukrepu 322 – Obnova in razvoj vasi. 

Sredstva Ukrepa 322 so bila namenjena: 

- urejanju površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, urejanju vaških jeder, 

urejanju infrastrukture in povezav v naseljih, obnavljanju in izgradnji večnamenskih 

zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in 

drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju, 

- preselitvi kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja 

Najvišja višina pomoči za Ukrep 322 v programskem obdobju je na upravičenko (občino) 

zanašala 750.000 EUR, kar na ravni Slovenije znaša 159 mio EUR. Posamezni regiji je bila 

dodeljena skupna višina pomoči za Ukrep 322 v odvisnosti od števila občin, ki posamezno 

regijo sestavljajo. Slika 2 prikazuje deleže dodeljene višine pomoči za posamezno regijo. 

 

Slika 2: Delež dodeljenih kvot po posamezni regiji za Ukrep 322 

Vir: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014. 
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Največja možna kvota je bila za podravsko regijo in je znašala 30,75 mio EUR, najmanjša 

možna kvota pa je bila namenjena zasavski regiji, v višini 2,25 mio EUR. 

Po podatkih ARSKTRP je bilo znotraj Ukrepa 322 v programskem obdobju odobrenih 44,8 

mio EUR, kar predstavlja komaj 28,2 odstotka razpoložljivih sredstev. Vrednostno je imela 

najslabše črpanje podravska regija, ki je imela ob razpoložljivi kvoti 30,75 odobrenih projektov 

v vrednosti 9,38 mio EUR, kar v deležu znaša 72,13 odstotka neodobrenih sredstev. 

Poleg tega so bila izplačana sredstva v še manjšem znesku, in sicer v višini 33,6 mio EUR, t. j. 

75,1 odstotka odobrenih sredstev in samo 21,2 odstotka razpoložljivih sredstev. Neuspešno 

črpanje razpoložljivih sredstev Ukrepa 322 je razvidno tudi iz slike 3. 

Po razpoložljivih podatkih je mogoče ugotoviti, da je bila Slovenija pri črpanju razpoložljivih 

sredstev Ukrepa 322 neuspešna.  

 

Slika 3: Višina maksimalne vrednosti kvote za Ukrep 322 v primerjavi z odobreno 

vrednostjo in izplačilom (v 000 EUR) 

Vir: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014. 

Iz slike 3 je razvidno, da nobena regija v Sloveniji ni imela odobrenih več kot 50 odstotkov 

razpoložljivih sredstev. Pri primerjavi izplačanih sredstev glede na razpoložljivo vrednost 

sredstev ugotavljamo, da so imele regije so na ravni Slovenije odobreno vrednost glede na 

razpoložljivo vrednost sredstev v deležu 28,18 odstotka in izplačano vrednost glede na 
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razpoložljivo vrednost sredstev 21,16 odstotka, kar pomeni, da so bila izplačana sredstva glede 

na odobreno vrednost v višini 75,10 odstotka. 

4.2.4 Strukturni sklad za področje ribištva (ESR) 

Namen Evropskega sklada za ribištvo (ESR) je s finančnimi sredstvi pomagati ribiški industriji 

in obalnim skupnostim pri prilagajanju na spremenjene razmere na način, da bi ribiški sektor 

lahko preživel na okolju prijazen način s poudarkom na pomoči najbolj prizadetim v ribiškem 

sektorju. 

Projekti se financirajo na osnovi strateških načrtov in operativnih programov, ki jih pripravijo 

države. Evropski sklad za ribištvo ima pet prednostnih področij financiranja: 

- prilagoditev flote (denimo podpora za razrez ribiških plovil); 

- ribogojstvo, predelava in trženje proizvodov ter ribolov v celinskih vodah (denimo podpora 

za prehod na okolju prijazne metode proizvodnje); 

- ukrepi v skupnem interesu (denimo podpora za izboljšanje sledljivosti proizvodov in 

označevanja); 

- trajnostni razvoj ribiških območij (denimo podpora za razvejanje lokalnega gospodarstva); 

- tehnična pomoč za financiranje upravljanje sklada. 

Načrte pripravijo države EU v sodelovanju s Komisijo, nato pa jih posamezne države potrdijo. 

Nacionalni načrti so osnova za pogajanja in sprejetje operativnih programov.  

ESR je med strukturne sklade uvrščen v programskem obdobju 2014–2018 (EVROPSKA 

KOMISIJA 2013 b). 

4.3 Kohezijski sklad (KS) 

Kohezijski sklad (KS) je bil ustanovljen leta 1994 z Uredbo Sveta (ES) št. 1164/94 in njenimi 

dopolnitvami. Za finančno perspektivo 2007–2013 ustanavlja sklad in njegova pravila Uredba 

Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 1164/94. Za KS je osnova država članica EU, ne regija kot pri strukturnih 

skladih. 

Do sredstev KS so upravičene le najmanj razvite članice EU z BDP manjšim od 90 odstotkov 

evropskega povprečja. Od maja 2004 so to Grčija, Portugalska, Španija, Ciper, Češka, Estonija, 

Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. 

Glede na področje so do sredstev KS upravičeni: 
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- okoljski projekti za doseganje ciljev iz Pogodbe ES v sklopu prednostnih nalog 

okoljevarstvene politike Skupnosti na osnovi okoljske politike in okoljskega akcijskega 

programa. To so projekti s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanja poplavne varnosti ter na področju 

učinkovite rabe energije in obnovljive energije. 

- Projekti gradnje in razvoja prometne infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za razvoj 

vseevropskega prometnega režima. 

Kohezijski sklad financira do 85 odstotkov upravičenih izdatkov večjih projektov s področja 

okoljske in prometne infrastrukture. 

V programskem obdobju 2007–2013 je bil ključen dokument, ki je predstavljal osnovo za 

črpanje sredstev KS Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–

2013 (OP ROPI). OP ROPI 2007–2013 vsebuje analizo stanja razvojnih področij, strategijo 

razvoja, finančni načrt in izvedbene določbe. Skupni cilj OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast 

z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanjem kakovosti okolja in z izgradnjo ustrezne 

infrastrukture (RS, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko. 2008 a). 

Sloveniji je bilo iz Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013 dodeljene 

1.635.599.744 EUR finančne spodbude, pri čemer so bile v primeru razvojnih prioritet oziroma 

prednostnih usmeritev Železniška infrastruktura, Cestna, pomorska in letalska infrastruktura in 

Prometna infrastruktura upravičenke te prednostne usmeritve Zmanjšanje škodljivega 

delovanja voda znotraj razvojne prioritete RS oziroma organi v sestavi. Višina sredstev, kjer je 

bila upravičenec RS, je znašala 989.201.247 EUR. Poleg tega so bila sredstva tehnične pomoči 

namenjena spodbujanju priprave projektnih predlogov, izdelavam študij in vrednotenja ter 

informiranju in obveščanju javnosti. Občine so lahko kandidirale za sredstva KS za razvojne 

prioritete oziroma prednostne usmeritve za naslednja področja: Ravnanje s komunalnimi 

odpadki, Varstvo okolja – področje voda (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

Oskrba s pitno vodo) brez prednostne usmeritve, Zmanjšanje škodljivega delovanja voda in 

Trajnostna energija. Višina teh sredstev je znašala 616.705.276 EUR.  Delitev sredstev KS na 

posamezno razvojno prioriteto oziroma prednostno usmeritev je razvidna iz preglednice 8. 



 

37 

Preglednica 8: Razpoložljiva sredstva KS glede na razvojne prioritete oziroma 

prednostne usmeritve 

Zap.št. Razvojna prioriteta/prednostna usmeritev Sredstva KS 

1. Železniška infrastruktura 398.189.019,00 

2. Cestna, pomorska in letalska infrastruktura – KS 292.749.300,00 

2.1. Ceste 236.770.911,00 

2.2. Pomorstvo  34.529.827,00 

2.3. Letalstvo  21.448.562,00 

3. Prometna infrastruktura – ESRR 224.029.886,00 

4.  Ravnanje s komunalnimi odpadki  205.568.426,00 

5.  Varstvo okolja – področje voda 325.483.339,00 

5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 102.784.212,00 

5.2. Oskrba s pitno vodo  148.466.085,00 

5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda 74.233.042,00 

6.  Trajnostna energija 159.886.553,00 

7.  Tehnična pomoč – KS 29.693.221,00 

  SKUPAJ:  1.635.599.744,00 

Vir: RS, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 2008 

a 

Sredstva KS je organ upravljanja potrjeval neposredno ali prek javnih razpisov, ki so bili v 

programskem obdobju 2007–2013 naslednji: 

- Javni razpis energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v 

lasti lokalnih skupnosti; 

- Javni razpis energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in 

znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport; 

- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 2010 

in 2011 – DOLB 1; 

- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 

in 2012 – DOLB 2; 

- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 

do 2015 (DOLB 3); 

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 

2009 in 2010 – KNLB 1; 

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 

2010 in 2011 – KNLB 2; 

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za 

obdobje 2011–2014 (KNLB 3); 
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- Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 

zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti; 

- Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 

skupnosti; 

- Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave 

za obdobje od 2011 do 2013; 

- Javni razpis »Parkiraj in pelji se«. 

Glede na to, da je za KS osnova članica EU, ne regija, imajo tudi projekti oziroma operacije, ki 

so upravičene do črpanja KS, širši vpliv. Operacija lahko za dosego kazalnikov obsega območje 

več občin ali pa celo več regij.  

4.4 Skladi EU, ki jih lahko črpa pomurska regija in hkrati občine 

Pomurje in občine v regiji so upravičene do črpanja ESS, ESRR in KS. Poleg navedenih 

strukturnih skladov in KS lahko črpajo sredstva tudi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP), ki podpira evropsko politiko razvoja podeželja, in sicer Ukrepa 322. Ukrep 

322 je namenjen obnovi in razvoju vasi. 

Višina pravice črpanja oziroma tako imenovana kvota črpanja EKSRP – Ukrep 322 – za 

programsko obdobje 2007–2013 je znašala 750.000,00 EUR na posamezno občino. Glede na 

to, da je Pomurje sestavljeno iz 27 občin, je višina pravice črpanja Pomurja 20.250.000,00 EUR.  

Enako je pravica črpanja oziroma kvota določena za črpanje ESRR – Razvoj regij, izjema je 8. 

Javni razpis, ki spreminja pravilo kvot. Razlika pravice črpanja ESRR – Razvoj regij z EKSRP 

– Ukrep 322 je v tem, da je za slednjega pravica črpanja določena na ravni občin, pravica 

črpanja oziroma kvota za črpanje ESRR – Razvoj regij pa je določena na ravni regij, pri čemer 

se pri dodelitvi sredstev posameznih projektov upošteva regionalni vpliv. Projekti, ki so 

kandidirali za sredstva ESRR – Razvoj regij, so morali biti uvrščeni v regionalni razvojni 

program posamezne regije in izvedbeni načrt. 

Namen nepovratnih sredstev EU je ravno v zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik, ki se 

izkazujejo skozi kazalnik IRO, zato nas je zanimalo kolikšno je bilo črpanje nepovratnih 

sredstev, ki so bila na voljo lokalnim samoupravam. 
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5 REGIONALNO–LOKALNI RAZVOJ POMURSKE REGIJE 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo Pomurje, njegove značilnosti in razvoj, ker je ravno 

Pomurje regija, ki jo v magistrski nalogi analiziramo. 

5.1 Opredelitev pomurske regije 

Pomurska regija oziroma Pomurje je po velikosti sedma statistična regija Slovenije in obsega 

6,6 odstotka celotne površine ter 5,8 odstotka njene populacije. Leži na skrajnem severovzhodu 

države, odmaknjena od središča Slovenije, na petem evropskem koridorju, ki povezuje 

Barcelono in Kijev, na železniški povezavi med Slovenijo in Madžarsko ter na avtocestni 

povezavi Lendava–Ljubljana–Koper. Pomurska regija meji na tri države: Avstrijo, Madžarsko 

in Hrvaško. Upravno je razdeljena na 27 občin – Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 

Dobrovnik, Gornji Petrovci, Gornja Radgona, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 

Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, 

Rogašovci, Sveti Jurij, Tišina, Turniške, Velika Polana in Veržej. Gravitacijsko središče 

Pomurja je Murska Sobota. 

Pomurje je obmejna slovenska regija, ki meji na tri države: na severu na Avstrijo, na vzhodu na 

Madžarsko in na jugu na Hrvaško, kar ji zagotavlja status posebno privlačne geostrateške regije. 

Pomurje je funkcijsko povezano območje, ki ga sestavljata dve geografski regiji, in sicer 

Prekmurje in Prlekija. 

V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev v regiji zmanjšalo za 4 odstotke in je posledica 

nizke rodnosti, visoke umrljivosti in odseljevanja v druge slovenske regije.  

Povprečna starost prebivalstva v pomurski regiji znaša 44,3 leta (moški 42,6 leta ter ženske 

45,9 leta), kar je 1,7 leta več od slovenskega povprečja, ki znaša 42,7 leta.  

Medtem ko je v letu 2014 v Sloveniji naravna prirast znašala 2.279 prebivalcev ter skupna 

prirast 1.789, torej pozitiven trend, je za pomursko regijo izkazan negativen trend, saj je naravna 

prirast v letu 2014 znašala –359 prebivalcev ter skupna prirast –459 prebivalcev. Podatki 

izkazujejo, da ima poleg negativnega naravnega prirasta na zmanjšanje števila prebivalcev 

pomurske regije vpliv tudi selitvena prirast.  

Po podatkih Statističnega urada RS je stopnja registrirane brezposelnosti za starostno skupino 

15–24 let za december 2015 znašala 40,5 odstotka, ob slovenskem povprečju 27,3 odstotka. 

Za pomursko regijo je značilna visoka stopnja brezposelnosti, nižja izobrazbena struktura 

brezposelnih, majhne zaposlitvene možnosti in nižje plače. Med dijaki in študenti pomurske 

regije je bilo največ štipendistov, in sicer med dijaki jih je bilo 59 odstotkov in med študenti 37 

odstotkov). 
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Bruto domači proizvod na prebivalca v pomurski regiji je leta 2004 dosegal 68,0 odstotkov 

slovenskega povprečja in se je v letu 2008 znižal na 64,7 odstotka slovenskega povprečja ter v 

letu 2012 narasel na 69,1 odstotka in se s tem ponovno začel približevati slovenskemu 

povprečju. Po podatkih Statističnega urada RS je BDP na prebivalca v pomurski regiji leta 2014 

dosegal 70,0 odstotkov slovenskega povprečja. Glede na navedeno se razvojni zaostanek 

Pomurja, kar izhaja tudi iz BDP na prebivalca, bistveno ne zmanjšuje, kar je mogoče pripisati 

številnim strukturnim pomanjkljivostim, zlasti nizki tehnološki naravnanosti in velikemu 

obsegu delovno intenzivnih in tradicionalnih industrij in storitev (Regionalna razvojna agencija 

Mura d.o.o. 2015). 

Po podatkih Statističnega urada RS regija izstopa od ostalih statističnih regij po uporabi 

kmetijskega zemljišča v letu 2013, ko so ta pokrivala polovico ozemlja te statistične regije. Prav 

tako regija izstopa tudi po številu traktorjev. V letu 2014 jih je bilo 12 na 100 prebivalcev 

(povprečje za Slovenijo je bilo 5 traktorjev na 100 prebivalcev) (SURS, B. l.). 

Preglednica 9: Ključni statistični podatki in kazalniki Pomurja  

Podatki za leto 2014 Pomurje Slovenija 

Površina km2 1.337 20.273 

Število prebivalcev 117.005 2.061.623 

Število zaposlenih oseb 30.368 703.040 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 911,81 1.005,41 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 2.859.624 93.571.789 

Število moških 57.421 1.021.419 

Število žensk 59.584 1.040.204 

Naravni prirast -359 2.279 

Skupni prirast -459 1.789 

Število vrtcev 71 979 

Število otrok v vrtcih 3.897 84.750 

Število učencev v osnovnih šolah 8.715 167.249 

Število dijakov (po prebivališču) 3.987 75.325 

Število študentov (po prebivališču) 4.230 85.616 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 40.283 797.792 

Število samozaposlenih oseb 6.015 94.752 

Število registriranih brezposelnih oseb 9.094 120.109 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.364,55 1.540,25 

Število podjetij 7.870 186.433 

Število stanovanj, stanovanjski sklad 49.135 859.874 

Število osebnih avtomobilov 59.407 1.068.362 

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 33.807 665.767 

Število prihodov turistov 266.754 3.524.020 

Število prenočitev turistov 912.476 9.590.642 



 

41 

Izvoz blaga (mio. EUR) 665,73 22.935,65 

Uvoz blaga (mio. EUR) 696,10 22.580,16 

Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)  23.894 495.614 

Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)  6.082 405.669 

Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)  160.171 4.990.443 

Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)  1.435 37.303 

 

Kazalnik za leto 2014 Pomurje Slovenija 

Gostota prebivalstva (preb/km2)  87,5 101,7 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,9 0,9 

Povprečna starost prebivalcev (leta) 44,0 42,4 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 18,4 13,1 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) 9,5 9,4 

Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,6 10,3 

Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,7 9,2 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,1 1,1 

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,9 -0,2 

Indeks staranja 143,6 120,5 

Indeks staranja za moške 111,6 95,5 

Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti 

za ženske in moške (%)37,619 

  

Stopnja delovne aktivnosti (%) 50,7 57,2 

Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 

prebivalcev) 

421 417 

Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada 

(% med vsemi stanovanji)  

65,5 60,7 

Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega 

sklada (m2) 

87 81 

Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) 51 52 

Komunalni odpadki (kg/preb) 289 323 

Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev 2.280 1.709 

Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev 7.799 4.652 

Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 12.267 18.093 

Gostota prebivalstva (preb/km2)  87,5 101,7 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,9 0,9 

Povprečna starost prebivalcev (leta) 44,0 42,4 

Vir: SURS (Statistični urad RS) B. l. 
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5.2 Členitev pomurske regije na lokalne skupnosti  

 

Pomursko regijo sestavlja 27 občin. Občine se tesneje povezujejo in sodelujejo znotraj petih 

geografsko, zgodovinsko, prostorsko in upravno zaokroženih subregij – lendavska subregija, 

ljutomerska subregija, MO Murska Sobota, subregija razvojne koalicije Sinergija in subregija 

Gornja Radgona. Geografski prikaz posamezne občine v Pomurju prikazuje slika 4.  

 

 

 

Slika 4: Členitev pomurske regije na lokalne skupnosti 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2015 

 

5.3 Regionalni razvojni program pomurske regije 2007–2013 

Po definiciji Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja / ZSRR-1/ (Uradni list RS, 

št. 93/2005) je regionalni razvojni program (RRP) temeljni strateški in programski dokument 

na regionalni ravni. 

Namen RRP je uskladiti razvojne cilje v regiji in določitev instrumentov ter ocena virov za 

uresničitev. RRP je usklajen s strategijo razvoja Slovenije in je sestavljen iz strateškega in 
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programskega dela. Prvi vsebuje analizo stanja in problemov razvoja, razvojna predvidevanja 

sektorskih razvojnih programov, skupno regionalno vizija, cilje in usmeritve ter razvojne 

prioritete regij. Programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim 

in finančnim ovrednotenjem ter navedbo predvidenih virov financiranja, sisteme spremljanja in 

vrednotenja, organiziranost za izvajanje regionalnega razvojnega programa in oceno vplivov 

na zdravje, okolje in enake možnosti.  

Skladno z ZSRR-1, ki je veljal za programsko obdobje 2007–2013, nabor usklajenih razvojnih 

projektov predstavlja izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa. 

Regionalni razvojni program pomurske regije 2007–2013 (RRP pomurske regije 2007–2013) 

je bil izdelan februarja 2007 in je temeljni programski dokument na regionalni ravni. RRP 

pomurske regije 2007–2013 določa razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene 

programe spodbujanja razvoja v Pomurju.  

Cilj RRP je usklajevanje razvojnih predvidevanj in nalog države ter občin na področju 

gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja. Vsebuje analizo 

realizacije prvega RRP Pomurje 2000+ ter določitev ciljev, prioritet, programov in ukrepov, ki 

bodo prispevali k učinkovitosti in trajnosti razvoja v obdobju 2007–2013. Pripravljen je za pet 

subregij (lendavska subregija, ljutomerska subregija, MO Murska Sobota, subregija razvojne 

koalicije Sinergija, subregija Gornja Radgona) in 27 občin. 

Svet regije, ki je nosilec regionalne politike na regionalni ravni, je za nosilca projekta imenoval 

RRA Mura, d.o.o. 

RRP pomurske regije 2007–2013 kot svoje strateške cilje določa razvoj ustvarjalnega 

gospodarstva, temelječega na znanju, izobražena, podjetno in prilagodljivo delovno silo, 

odzivne in podjetne lokalne skupnosti ter razvoj partnerstva, zdravo okolje za zdravje 

prebivalcev, širjenje razvoja po celotni regiji. Vsi zastavljeni strateški cilji so usklajeni z 

operativnimi cilji Državnega razvojnega programa. 

Programski del RRP je sestavljen iz 5 razvojnih prioritet, ki so identične imenovanjem odborov 

RRS, 34 razvojnih programov, 119 razvojnih ukrepov in 163 regijskih ter subregijsikih 

projektov. 

Iz podane analize v RRP-ju pomurske regije 2007–2013 izhaja, da je bilo Pomurje v začetku 

programskega obdobja 2007–2013 pod slovenskim povprečjem, kar izkazuje indikator 

socialnega kapitala, njegov rezultat pa je posledica brezposelnosti in odseljevanja. Indikator 

socialnega kapitala je v obdobju po letu 2001 celo padal. V programskem obdobju 2004–2006 

se je izvedlo 43 projektov v skupni višini 1.952 milijonov SIT, ki so bili v povprečni višini na 

projekt v 55 odstotkih sofinancirani iz neposrednih regijskih spodbud. 

Ključne ugotovitve in razvojne smernice RRP pomurske regije 2007–2013 so: 
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- povečanje rasti BDP, kar pomeni vlaganje v razvoj ustvarjalnega gospodarstva, inovativnih 

produktov in človeške vire; 

- vzpostaviti razvojno podporno okolje in regionalno sinergijo; 

- izkoristiti naravno okolje za razvoj turizma; 

- spodbujanje inovativnosti in podjetništva; 

- ustvarjanje zdravega življenjskega okolja; 

- širjenje razvoja po celotni regiji; 

- bogata in raznolika kulturna dediščina; 

- ugodna obmejna geografska lega. 

Programski del vsebuje razvojni program regionalnega pomena s časovnim in finančnim 

ovrednotenjem ter navedbo predvidenih virov financiranja, sistem spremljanja in vrednotenja, 

organiziranost za izvajanje regionalnega razvojnega programa in oceno vplivov na zdravje, 

okolje in enake možnosti. 

Ob pristopu od spodaj navzgor in predlogu kriterijev za izbor projektov so bili projektni 

predlogi izbrani na osnovi naslednjih kriterijev: 

- usklajenost z RRP, DRP, NRSO,  

-  minimalna zahtevana vrednost projekta, 

-  možni viri financiranja. 

RRP pomurske regije 2007–2013 v programskem obdobju 2007–2013 opredeljuje pet ključnih 

strateških merljivih ciljev in so lahko doseženi v primeru uresničitve večine regionalnih 

razvojnih projektov. Vrednosti kazalnikov za doseganje strateških ciljev so razvidne iz 

preglednice 10. 

Preglednica 10: Kazalniki doseganja strateških ciljev  

Kazalniki Izhodišče Cilji 2013 

Indeks BDP pomurske regije glede na Slovenijo 69 (2004) 85 

Dodana vrednost pomurske regije glede na Slovenijo 18.906 (2004) 27.000 

Število novih delovnih mest 0 (2007) 4.000 

Stopnja brezposelnosti 
17,9% (dec. 

2005) 
11% 

Število novo vzpostavljenih razvojnih partnerstev 0 (2007) 1 

Delež prebivalstva, priključenega na kanal. omrežje 33,1 (2002) 65,3 (2013) 

Delež prebivalstva, priključenega na vodov. omrežje 81,7 (2002) 98,0 (2013) 

Število prihodov turistov 156.507 (2004) 230.000 

Višji prihodek na preb. na podeželju  
90 % slo. 

povprečja 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2007. 
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5.4 Izvedbeni načrti RRP pomurske regije v obdobju 2007–2013 

 

V programskem obdobju 2007–2013 je RRA MURA d.o.o. pripravila štirje izvedbene načrte, 

ki so bili sprejeti v Svetu regij: 

- Izvedbeni načrt Pomurske regije 2007 – 2009 

- Izvedbeni načrt Pomurske regije 2010 – 2012 

- Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 Pomurske regije in 

- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2013–2015. 

Načrt priprave Izvedbenega načrta je zakonsko določen. V izvedbenem načrtu se finančno 

uskladijo prednostni regionalni projekti z razpoložljivo višino sredstev EU in državnih sredstev 

dodeljenih regiji. 

Skladno z drugim členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 

113/09, 37/10, 20/11 – ZSRR-2 in 24/11) se regionalne spodbude v postopku državnega 

proračuna indikativno usklajujejo z izvedbenimi načrti regionalnih programov in s programi 

uporabnikov. Regionalne spodbude se namenjajo za sofinanciranje projektov. 

Kriterije za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt pripravi regionalna razvojna 

agencija in potrdi svet regije. Projekti se uvrščajo v izvedbeni načrt skladno z razvojnimi 

prioritetami in ukrepi regionalnega razvojnega programa. Izbrani regijski projekti morajo 

izkazovati regionalen pomen in vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. 

5.4.1 Izvedbeni načrt RRP 2007–2009 Pomurske regije (IN RRP 2007–2009 Pomurske 

regije) 

IN RRP 2007–2009 Pomurske regije identificira pet razvojnih prioritet: 

- Gospodarski razvoj in razvoj turizma (sodobna infrastruktura, podporno okolje za 

podjetništvo, inovativnost, nove turistične storitve in programi…); 

- Razvoj človeških virov (vseživljenjsko učenje, nova delovna mesta, povezovanje 

raziskovalcev z gospodarstvom, zdrav način življenja, ustvarjalnost in kreativnost…); 

- Izgradnja infrastrukture (sistem vodooskrbe, prometna infrastruktura, alternativni 

energetski viri, sodobne telekomunikacijske storitve, sodoben center komunalnih 

odpadkov…); 

- Okolje in prostor (izboljšana kvaliteta vode, revitalizacija degradiranih območij, varovanje 

naravnih virov, kulturne krajine, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije…); 

- Kmetijstvo in razvoj podeželja (struktura kmetijske pridelave, trženje kmetijskih proizvodov, 

razvoj podeželja). 

Razvojna prioriteta Gospodarski razvoj in razvoj turizma vsebuje 8 razvojnih programov in 31 

razvojnih ukrepov, ki jih skuša regija doseči s 14 regijskimi in 82 subregijskimi projekti. 
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Razvojna prioriteta Razvoj človeških virov vsebuje 7 razvojnih programov in 24 razvojnih 

ukrepov, ki jih skuša regija doseči s 34 regijskimi in 57 subregijskimi projekti. 

Razvojna prioriteta Izgradnja infrastrukture vsebuje 8 razvojnih programov in 26 razvojnih 

ukrepov, ki jih skuša regija doseči z 11 regijskimi in 74 subregijskimi projekti. 

Razvojna prioriteta Okolje in prostor vsebuje 8 razvojnih programov in 26 razvojnih ukrepov, 

ki jih skuša regija doseči s 14 regijskimi in 33 subregijskimi projekti. 

Razvojna prioriteta Kmetijstvo in razvoj podeželja vsebuje 3 razvojne programe in 12 razvojnih 

ukrepov, ki jih skuša regija doseči s 7 regijskimi projekti ter 14 subregijskimi projekti. 

IN RRP 2007–2009 Pomurske regije je vključeval 291 projektnih predlogov v skupni vrednosti 

695,9 mio EUR (ORAX5 2007). 

5.4.2 Izvedbeni načrt RRP 2010–2012 Pomurske regije 

Izvedbeni načrt RRP 2010–2012 Pomurske regije je vključeval nabor prioritetnih predlogov za 

kandidiranje na 5. Javnem razpisu v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«. Po 5. Javnem 

razpisu je bila pomurska regija upravičena do črpanja sredstev v skupni višini 24.128.536 EUR, 

pri čemer je bilo z naborom identificiranih 28 prioritetnih projektov v skupni višini 

sofinanciranja 23.128.535,18 EUR.  

Glede na razvojne prioritete je bil razpored projektov naslednji: 

- gospodarski razvoj in razvoj turizma: 8 projektov v skupni višini 7,2 mio EUR 

sofinanciranja; 

- razvoj človeških virov: 4 projekti v skupni višini 3,0 mio EUR sofinanciranja; 

- izgradnja infrastrukture: 12 projektov v skupni višini 8,8 mio EUR sofinanciranja; 

- okolje in prostor: 4 projekti v skupni višini 5,1 mio EUR sofinanciranja; 

- kmetijstvo in razvoj podjetja: 0 projektov. 

Predvidena vrednost sofinanciranja glede na skupno kvoto v regiji je bila kot izhaja tudi iz 

preglednice 11 največja za Mestno občino Murska Sobota in je predstavljala 9,12 odstotka na 

kvoto, najmanj pa za Občino Kuzma, ki je imela predvideno vrednost financiranja glede na 

kvoto Pomurja 0,45 odstotka (Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2011). 
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Preglednica 11: Vrednost prioritetnih programov po občinah iz izvedbenega načrta 

regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010–2012 

Občina 

Skupna 

vrednost 

projektov (v 

EUR) 

Delež 

vrednosti 

projektov 

(%) 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

(v EUR) 

Delež 

vrednosti 

sofinanciranja 

glede na regijo 

(%) 

Mestna občina Murska Sobota 3.166.410,00 8,02% 2.199.432,00 9,12 % 

Občina Apače 2.184.306,00 5,53% 944.570,00 3,91 % 

Občina Beltinci 1.933.669,91 4,89% 1.051.076,00 4,36 % 

Občina Cankova 2.148.882,00 5,44% 1.520.000,00 6,30 % 

Občina Črenšovci 1.392.352,30 3,52% 876.408,00 3,63 % 

Občina Dobrovnik 812.160,00 2,06% 569.000,00 2,36 % 

Občina Gornja Radgona 610.431,10 1,55% 432.388,70 1,79 % 

Občina Grad 2.141.461,98 5,42% 1.502.925,68 6,23 % 

Občina Hodoš 1.015.985,00 2,57% 615.094,00 2,55 % 

Občina Kobilje 923.836,90 2,34% 542.655,00 2,25 % 

Občina Križevci 718.550,00 1,82% 474.867,00 1,97 % 

Občina Kuzma 689.000,00 1,74% 107.949,46 0,45 % 

Občina Lendava 1.661.216,00 4,21% 1.412.034,00 5,85 % 

Občina Ljutomer 2.505.626,53 6,34% 1.539.401,00 6,38 % 

Občina Odranci 707.920,00 1,79% 499.715,00 2,07 % 

Občina Puconci 1.017.287,60 2,58% 617.750,00 2,56 % 

Občina Radenci  4.444.403,57 11,25% 1.760.181,30 7,30 % 

Občina Razkrižje 678.649,89 1,72% 406.349,50 1,68 % 

Občina Rogašovci 2.170.104,00 5,49% 1.537.085,00 6,37 % 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 1.992.435,38 5,04% 996.973,00 4,13 % 

Občina Šalovci 2.238.903,91 5,67% 1.410.915,54 5,85 % 

Občina Tišina 1.266.148,00 3,21% 1.004.000,00 4,16 % 

Občina Turnišče 1.205.582,61 3,05% 904.126,00 3,75 % 

Občina Velika Polana 1.187.375,09 3,01% 718.655,00 2,98 % 

Občina Veržej 691.562,00 1,75% 484.984,00 2,01 % 

Skupaj: 39.504.259,77 100,00% 24.128.535,18 100,00 % 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2011. 

5.4.3 Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 Pomurske regije 

Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 Pomurske regije vključuje pripravo predlogov prioritetnih 

projektov za obdobje 2012–2014. Izbrani so projektni predlogi, ki predstavljajo nosilce 

razvojnega načrtovanja v regiji in prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev RRP 

Pomurske regije. Projekti upoštevajo državne razvojne usmeritve, razpoložljivost državnega 

proračuna in lokalnega proračuna. Skupna vrednost projektov po posamezni občini Pomurja je 

prikazana v preglednici 12. 
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Preglednica 12: Vrednost prioritetnih programov po občinah iz izvedbenega načrta 

regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014 

Občina 

Skupna 

vrednost 

projektov 

Delež 

vrednosti 

projektov 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

Delež vrednosti 

sofinanciranja 

glede na regijo 

Občina Kobilje 1.454.322,37 5,51 % 1.017.934,75 6,22 % 

Občina Turnišče 612.107,33 2,32 % 388.073,97 2,37 % 

Občina Velika Polana 610.474,25 2,31 % 415.213,30 2,54 % 

Občina Grad 1.240.827,91 4,70 % 878.878,41 5,37 % 

Občina Beltinci 225.900,46 0,86 % 160.012,81 0,98 % 

Občina Kuzma 1.785.980,00 6,76 % 1.264.261,67 7,72 % 

Občina Lendava 727.000,00 2,75 % 514.958,33 3,15 % 

Občina Turnišče 751.288,20 2,84 % 532.162,48 3,25 % 

Občina Cankova 2.499.168,10 9,46 % 1.765.454,00 10,78 % 

Občina Lendava 710.000,00 2,69 % 435.816,99 2,66 % 

Občina Križevci 1.294.523,00 4,90 % 773.117,09 4,72 % 

Občina Kuzma 1.211.218,34 4,58 % 857.946,33 5,24 % 

Občina Puconci 1.302.789,40 4,93 % 670.859,00 4,10 % 

Občina Rogašovci 849.014,20 3,21 % 597.847,50 3,65 % 

Občina Šalovci 610.410,00 2,31 % 432.373,00 2,64 % 

Občina Ljutomer 848.536,80 3,21 % 507.865,00 3,10 % 

MO Murska Sobota 2.194.803,34 8,31 % 1.239.808,49 7,57 % 

Občina Črenšovci 1.491.335,79 5,65 % 374.079,00 2,28 % 

Občina Dobrovnik 1.200.490,97 4,54 % 841.660,77 5,14 % 

Občina G. Radgona 699.740,00 2,65 % 495.649,17 3,03 % 

Občina Odranci 1.365.600,00 5,17 % 422.430,60 2,58 % 

Občina Razkrižje 867.038,65 3,28 % 465.502,50 2,84 % 

Občina Turnišče 1.036.800,00 3,92 % 734.365,44 4,49 % 

Občina Šalovci 828.279,40 3,14 % 586.670,30 3,58 % 

Skupaj: 26.417.648,51 100,00 % 16.372.940,90 100,00 % 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2012. 

V Izvedbenem načrtu Pomurske regije 2012–2014 so prikazani tudi kazalniki spremljanja 

uspešnostni RRP 2007–2013. Učinki izvedbenega načrta so vrednosti s ključnimi kazalniki 

razvoja (BDP na prebivalca, dodana vrednost na zaposlenega rast prebivalstva, indeks staranja 

prebivalstva, stopnja zaposlenosti, stopnja registrirane brezposelnosti, bruto investicije v nova 

osnovna sredstva in varstvo okolja). Vsi kazalniki kažejo, da se razvojni zaostanek Pomurja za 

slovenskim povprečjem ne zmanjšuje (Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2012). 
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5.4.4 Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2013–2015 (IN 

RRP 2013–2015) 

IN RRP 2013–2015 prikazuje analizo koriščenja sredstev 2007–2013. Do konca leta 2013 je 

27 upravičencev iz Pomurja izvedlo 91 projektov v skupni višini 105,5 mio EUR načrtovanih 

investicij, pri tem je bil delež sofinanciranja 61,7 mio EUR. Glede na višino črpanja sredstev 

v navedenem obdobju je uspešnost črpanja razpoložljivih sredstev 88 odstotna, kar izhaja tudi 

iz preglednice 13. 

Preglednica 13: Vrednost prioritetnih programov po občinah iz izvedbenega načrta 

regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013–2015 

Občina 

Skupna 

vrednost 

projektov 

Delež 

vrednosti 

projektov 

Predvidena 

vrednost 

sofinanciranja 

Delež 

vrednosti 

sofinanciranja 

glede na regijo 

MO Murska Sobota 769.024,00 3,74% 564.915,00 3,93% 

Občina Beltinci 889.927,00 4,32% 619.324,00 4,31% 

Občina Črenšovci 1.524.400,00 7,40% 1.018.200,00 7,08% 

Občina Gornja Radgona 644.715,00 3,13% 548.007,00 3,81% 

Občina Grad 1.516.509,00 7,37% 1.051.062,00 7,31% 

Občina Kobilje 1.082.072,00 5,26% 728.991,00 5,07% 

Občina Kuzma 1.736.523,00 8,43% 1.210.476,00 8,42% 

Občina Lendava 1.845.000,00 8,96% 1.285.451,00 8,94% 

Občina Ljutomer 3.278.642,00 15,92% 2.185.616,00 15,20% 

Občina Moravske Toplice 1.811.900,00 8,80% 1.337.220,00 9,30% 

Občina Puconci 867.459,00 4,21% 604.377,00 4,20% 

Občina Razkrižje 610.000,00 2,96% 425.000,00 2,96% 

Občina Šalovci 828.279,00 4,02% 577.080,00 4,01% 

Občina Turnišče 2.428.517,00 11,80% 1.699.760,00 11,82% 

Občina Velika Polana 755.948,00 3,67% 526.685,00 3,66% 

Skupaj: 20.588.915,00 100,00% 14.382.164,00 100,00% 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2014. 

Iz preglednice je razvidno, da je bila v obdobju 2012–2014 najuspešnejša pri črpanju Občina 

Ljutomer z 15,20 odstotnim deležem v celotni kvoti ter najmanj Občina Razkrižje z 2,96 

odstotnim deležem v kvoti (Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2014). 

5.5 Načrti razvojnih programov občin 2007–2013 

Načrt razvojnih programov (NRP) je obvezni sestavni del proračuna, ki ga potrjuje občinski 

svet v okviru obravnave in potrjevanja vsakokratnega proračuna. Uveden je z Zakonom o 

javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
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101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) iz leta 1999 in z njim je bilo uveljavljeno, da se 

izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo za obdobje štirih let ter z vsemi 

viri financiranja (proračunski in ostali viri). 

NRP vključuje načrtovane investicije in državne pomoči za prihajajoča štiri leta in so razdelane 

po: 

- posameznih programih neposrednih uporabnikov, 

- letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune, 

- virih financiranja. 

Skladno z ZJF mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika 

izdelan v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen 

najmanj na ravni predinvesticijske zasnove (PIZ). 

Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem 

področju (Uradni list RS, št. 105/11) določa vrsto investicijske dokumentacije, ki jo je 

neposredni proračunski uporabnik dolžan izdelati. 

Predinvesticijska zasnova obravnava vse variante, ki bi lahko ekonomsko, finančno, časovno, 

taktično, tehnično in tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje. Variante morajo biti obdelane 

tako podrobno, da je mogoče na osnovi zastavljenih kriterijev izbrati in utemeljiti optimalno 

varianto.  

Tudi občine Pomurja so morale ob upoštevanju veljavnih predpisov za uvrstitev projektov v 

Načrt razvojnih programov svojih proračunov izdelati potrebno investicijsko dokumentacijo.  

Zlasti pri projektih, ki so sofinancirani z nepovratnimi ali povratnimi finančnimi sredstvi, je 

uvrstitev projekta v NRP izvedbeno nedorečena. Za pridobitev sredstev mora občina projekt 

uvrstiti v svoj NRP. Glede na vrednost projekta mora občina za uvrstitev projekta v NRP 

izdelati PIZ, v primeru investicijskih projektov nad vrednostjo 500.000 EUR in pod vrednostjo 

2.500.000 EUR izdelava PIZ–a ni potrebna, zato mora občina izdelati investicijski program 

(IP), ki pa že vsebuje načrt financiranja in njegove vire.  
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6 ČRPANJA SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV V POMURJU 2007–2013 

V tem poglavju analiziramo črpanje sredstev iz strukturnih skladov. Analizo po posameznih 

skladih smo posvetili samo skladom, ki imajo na Pomurje bistveni pomen in pričakovani vpliv. 

Drugih skladov in instrumentov pridobitve spodbud nismo analizirali. 

6.1 Analiza po posameznih skladih 

Občine Pomurja so kot upravičenke črpale nepovratna sredstva ESRR razvojne prioritete razvoj 

regij, ESKRP – Ukrep 322, ki je bil namenjen razvoju podeželja, in sredstva KS. 

V obsegu sredstev ESKRP – Ukrep 322 so občine pridobile nepovratna sredstva za naslednje 

naložbe: 

- urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih naseljih, 

- urejanje vaških jeder, 

- urejanje infrastrukture in povezav znotraj naselij, 

- obnavljanje in izgradnja večnamenskih stavb skupnega pomena. 

 

V okviru sredstev ESRR so občine Pomurja pridobile nepovratna sredstva za pet področij 

upravičenih namenov: gospodarska in izobraževalna, okoljska, prometna infrastruktura, javna 

infrastruktura na območjih s posebnim varstvenim režimom in turističnem območju, razvoj 

urbanih naselij ter socialna infrastruktura. 

Pomurje je iz KS črpalo sredstva za naslednje razvojne prioritete: Ravnanje s komunalnimi 

odpadki, Varstvo okolja – področje voda – prednostne usmeritve, Odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih voda in Oskrba s pitno vodo ter Trajnostna energija. Pri prikazu vpliva 

na IROo smo upoštevali samo sredstva, ki so jih pridobile posamezne občine, in ne regijskih 

projektov z več občinami kot upravičenkami zaradi razpoložljivosti sredstev.  

Primerjali smo še IROo 2007–2013 za občine Pomurja ob navedeni višini črpanja iz ESRR – 

Razvoj regij, KS in EKSR – Ukrep 322 z IROo 2014. 

IROo 2014 je izračunan na osnovi KRO 2016–2017 na način, da smo iz KRO 2016–2017 

odstranili vrednost kazalnika opremljenost s kulturno infrastrukturo, izračunali aritmetično 

sredino in nato z izračunom inverzne vrednosti izračunali IROo 2014.  

Primerjava med obema IROo ob upoštevanju višine nepovratnih sredstev kaže, da se kljub 

uspešnemu črpanju posamezne občine IROo 2014 ob primerjavi z IROo 2007 ni bistveno 

dvignil. 
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Tako se je na primer IROo 2014 za občino Grad ob pridobitvi nepovratnih sredstev v višini 

4.617.788,33 EUR zmanjšal za 25 odstotkov v primerjavi z IROo 2007–2013. Višji IROo 2014, 

ki kaže neuspešno črpanje, glede na IROo 2007–2013 je pri mestni občini Murska Sobota. 

Na temelju prikazanega lahko ugotovimo, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da uspešno črpanje 

nepovratnih sredstev EU skladov vpliva na IROo. Vzroki, zakaj črpanje nepovratnih sredstev 

EU ni bistveno vplivalo na spremembo IROo, so lahko različni. Kot možne razloge pa 

navajamo: 

- izbrane kazalnike, ki ne izkazujejo napredka posamezne občine zaradi pridobitve 

nepovratnih sredstev EU; 

- kazalnike IROo, na katere so vplivali drugi dejavniki, ki so imeli večji učinek kot črpanje 

sredstev (negativno je na kazalnike vplivala gospodarska kriza, ki je bila prisotna v 

programskem obdobju 2007–2013). 

6.1.1 Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR (ERDF – European Regional 

Development Fund) – razvoj regij 

Neposredna sredstva ESRR razvojne prioritete razvoj regij so se v programskem obdobju 2007–

2013 dodeljevala na osnovi osmih Javnih razpisov za prednostno usmeritev »regionalni 

razvojni programi«. Na osnovi dodeljenih kvot Pomurju je višina razpoložljivih sredstev 

znašala 70.194.292,63 EUR. Razpoložljiva sredstva so vključevala prvih sedem javnih 

razpisov, medtem, ko je bil 8. Javni razpis objavljen brez omejitve sredstev za posamezno 

regijo, temveč so se vsa sredstva tega razpisa razdeljevala na ravni Slovenije. Kot je razvidno 

iz slike 5 je bilo Pomurje glede na višino dodeljenih sredstev na petem mestu in je črpalo več 

kot mu je bilo dodeljeno s kvotami. 

Tako je bilo Pomurju na prvih sedmih razpisih, kjer so veljale kvote, dodeljenih 67.650.976,38 

EUR, kar predstavlja črpanje kvote v višini 96,38 odstotka. Dodatno so bila Pomurju na 8. 

Javnem razpisu dodeljena sredstva za razvoj regij v višini 4.503.763,73 EUR. Skupno je bilo 

tako z ESRR prednostne usmeritve »razvoj regij« za Pomurje dodeljenih 72.154.740,11 EUR. 

Pomurju je bilo glede na kvote dodeljenih 12,12 odstotka sredstev sklada, pri čemer je Pomurje 

počrpalo 8,98 odstotka razpoložljivih sredstev. 
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Slika 5: Črpanje sredstev prednostne usmeritve »razvoj regij« na posamezno regijo 

glede na odobrene kvote 

Na osnovi RRP Pomurja 2007–2013 in IN RRP so bile kvote določene tudi za občine v regiji. 

Glede na podatke črpanja je imela največjo vrednost neizkoriščene kvote Občina Kobilje, ki ni 

počrpala 1.087.935,36 razpoložljivih sredstev. Najuspešnejša je bila Občina Grad, ki je 

počrpala 1.141.289,66 EUR več, kot ji je bilo dodeljeno s kvotami. V povprečju so Občine 

počrpale 90.832,72 EUR manj od dodeljenih kvot. Prikaz višine kvote in višine dodeljenih 

sredstev izhaja iz preglednice 14 in slike 6. 

Preglednica 14: Črpanje ESRR – prednostne usmeritve »razvoj regij« posameznih občin 

Pomurja 

Naziv upravičenca 
Višina 

dodeljenih 
sredstev € 

8. JR Razvoj 

regij 

Višina 

dodeljenih 
sredstev JR 

1–7 (v EUR) 

Skupaj 

regijska kvota 
posamezne 

občine JR 1–7 
(v EUR) 

Neizkoriščena 

kvota (+) ali 

prekoračena (-) 
glede na 

dodeljena 

sredstva (v 
EUR) (5–4) 

Delež 
izkoriščene 

oziroma 
prekoračene 

kvote % 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

MESTNA 

OBČINA 
MURSKA 
SOBOTA 

6.834.509,49   6.834.509,49 6.317.105,39 –517.404,10 108,19 

OBČINA APAČE 2.026.606,00   2.026.606,00 2.179.475,00 152.869,00 92,99 

OBČINA 

BELTINCI 
3.475.817,00   3.475.817,00 3.612.561,00 136.744,00 96,21 

OBČINA 

CANKOVA 
1.765.454,00   1.765.454,00 1.765.454,00 0,00 100,00 

OBČINA 

ČRENŠOVCI 
4.685.144,18 1.018.188,52 3.666.955,66 2.580.805,91 –1.086.149,75 142,09 
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Naziv upravičenca 
Višina 

dodeljenih 

sredstev € 

8. JR Razvoj 

regij 

Višina 

dodeljenih 
sredstev JR 

1–7 (v EUR) 

Skupaj 
regijska kvota 

posamezne 

občine JR 1–7 
(v EUR) 

Neizkoriščena 

kvota (+) ali 

prekoračena (-) 

glede na 
dodeljena 
sredstva (v 
EUR) (5–4) 

Delež 
izkoriščene 

oziroma 
prekoračene 

kvote % 

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

OBČINA 

DOBROVNIK 
1.830.794,76   1.830.794,76 1.918.268,85 87.474,09 95,44 

OBČINA GORNJA 

RADGONA 
3.023.160,87   3.023.160,87 3.725.235,00 702.074,13 81,15 

OBČINA GORNJI 

PETROVCI 
967.067,00   967.067,00 2.135.051,00 1.167.984,00 45,29 

OBČINA GRAD 4.327.696,00 937.879,34 3.389.816,66 2.248.527,00 –1.141.289,66 150,76 

OBČINA HODOŠ 1.060.749,00   1.060.749,00 1.559.481,00 498.732,00 68,02 

OBČINA 

KOBILJE 
542.655,00   542.655,00 1.630.590,36 1.087.935,36 33,28 

OBČINA 

KRIŽEVCI 
2.253.960,09   2.253.960,09 1.987.072,00 –266.888,09 113,43 

OBČINA KUZMA 1.210.475,87 1.210.475,87 0,00 2.122.208,00 2.122.208,00 0,00 

OBČINA 
LENDAVA 

4.671.801,18   4.671.801,18 4.456.527,48 –215.273,70 104,83 

OBČINA 
LJUTOMER 

4.849.415,00   4.849.415,00 4.849.417,00 2,00 100,00 

OBČINA 
MORAVSKE 
TOPLICE 

5.468.186,00 1.337.220,00 4.130.966,00 3.109.967,00 –1.020.999,00 132,83 

OBČINA 
ODRANCI 

1.664.225,60   1.664.225,60 1.513.503,18 –150.722,42 109,96 

OBČINA 
PUCONCI 

3.238.292,00   3.238.292,00 3.224.393,00 –13.899,00 100,43 

OBČINA 
RADENCI 

3.113.061,30   3.113.061,30 2.501.660,00 –611.401,30 124,44 

OBČINA 
RAZKRIŽJE 

1.373.114,00   1.373.114,00 1.278.544,00 –94.570,00 107,40 

OBČINA 
ROGAŠOVCI 

3.084.882,50   3.084.882,50 2.598.567,00 –486.315,50 118,71 

OBČINA SVETI 
JURIJ OB 

ŠČAVNICI 

1.906.724,00   1.906.724,00 1.886.072,00 –20.652,00 101,09 

OBČINA 

ŠALOVCI 
1.044.466,00   1.044.466,00 2.110.916,00 1.066.450,00 49,48 

OBČINA TIŠINA 2.608.309,00   2.608.309,00 2.309.620,00 –298.689,00 112,93 

OBČINA 
TURNIŠČE 

1.964.177,97   1.964.177,97 2.270.142,86 305.964,89 86,52 

OBČINA VELIKA 
POLANA 

1.937.012,30   1.937.012,30 1.936.126,60 –885,70 100,05 

OBČINA VERŽEJ 1.226.984,00   1.226.984,00 1.160.681,00 –66.303,00 105,71 

Skupne vsebine     0,00 1.206.321,00 1.206.321,00 0,00 

SKUPAJ:  72.154.740,11 4.503.763,73 67.650.976,38 70.194.292,63 2.543.316,25 96,38 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l, 

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2015. 
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Slika 6: Črpanje sredstev ESRR – razvoj regij občin v Pomurju glede na odobrene kvote 

6.1.2 Strukturni sklad za področje kmetijstva in razvoj podeželja (ESKRP) – Ukrep 322 

V Pomurju se že od nekdaj kaže nadpovprečni delež sektorja kmetijstvo, ki se kaže kot očitna 

endogena prednost obravnavane regije, saj kmetijstvo v strukturi BDP po dejavnosti (podatek 

za leto 2003) znaša 8,1 odstotka, pri slovenskem povprečju pa 2,6 odstotka. 

Po podatkih RRP Pomurja 2007–2013 sta kmetijstvo in razvoj podeželja posebni prioriteti RRP 

pomurske regije in sta opredeljena s tremi programi, dvanajstimi ukrepi in dvanajstimi 

regijskimi in subregijskimi projekti. 

Iz navedenega lahko predpostavljamo, da so občine skušale pridobiti maksimalno višino s kvoto 

dodeljenih sredstev. 
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Kot izhaja iz slike 7 je bilo Pomurju glede na dodeljene kvote posamezni regiji v Sloveniji za 

Ukrep 322 dodeljenih 20,25 mio EUR kvot, kar predstavlja 12,74 odstotka razpoložljivih 

sredstev za Ukrep 322.    

 

Slika 7: Dodeljene kvote  Ukrepa 322 občinam v Pomurju glede na kvoto Ukrepa 322 v 

Sloveniji 

Pomurje je od razpoložljive vrednosti nepovratnih sredstev imelo odobrenih sredstev v višini 

3,13 mio EUR ter izplačanih 2,03 mio EUR sredstev. Črpanje Pomurja znotraj Ukrepa 322, kjer 

so upravičenke občine, je bilo zgolj 10–odstotno. Glede na statistične podatke je mogoče 

ugotoviti, da tudi Pomurje pri črpanju sredstev Ukrepa 322 ni bilo uspešno. Šest pomurskih 

občin ni imelo nobene odobrene vloge in posledično nič črpanja. 

Najuspešnejša občina glede na višino odobrenih sredstev glede na razpoložljiva sredstva je bila 

Občina Križevci, ki je ob odobreni vrednosti 796.785,28 EUR celo prekoračila razpoložljiva 

sredstva. Sledi ji Občina Rogašovci, ki je imela 5,81 odstotka več odobrenih sredstev od 

razpoložljivih. 
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Preglednica 15: Črpanje Ukrepa 322 posameznih občin Pomurja 

Občina 

Maksimalna 

vrednost 

kvote (v EUR) 

Število 

izplačanih 

vlog 

Odobrena 

vrednost (v 

EUR) 

Izplačilo (v 

EUR) 

APAČE 750.000,00 3 635.265,12 570.637,27 

BELTINCI 750.000,00 1 95.426,58 63.356,15 

CANKOVA 750.000,00 2 257.944,14 137.297,25 

ČRENŠOVCI 750.000,00 3 339.356,62 248.519,28 

DOBROVNIK/DOBRONAK 750.000,00 3 632.662,93 481.610,79 

GORNJA RADGONA 750.000,00 2 194.689,18 72.136,50 

GORNJI PETROVCI  750.000,00 0 0,00 0,00 

GRAD 750.000,00 0 0,00 0,00 

HODOŠ 750.000,00 0 0,00 0,00 

KOBILJE 750.000,00 1 35.520,21 22.848,29 

KRIŽEVCI 750.000,00 4 796.785,28 705.033,03 

KUZMA 750.000,00 2 64.229,46 51.674,34 

LENDAVA 750.000,00 0 0,00 0,00 

LJUTOMER 750.000,00 3 720.146,66 553.807,50 

MORAVSKE TOPLICE 750.000,00 6 701.025,28 559.239,12 

MURSKA SOBOTA 750.000,00 2 366.876,53 330.014,58 

ODRANCI 750.000,00 1 67.077,50 48.402,72 

PUCONCI 750.000,00 2 256.663,73 201.002,33 

RADENCI 750.000,00 3 363.130,54 268.538,58 

RAZKRIŽJE  750.000,00 0 0,00 0,00 

ROGAŠOVCI 750.000,00 4 793.550,16 545.618,19 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 750.000,00 3 477.476,84 401.690,83 

ŠALOVCI  750.000,00 0 0,00 0,00 

TIŠINA 750.000,00 2 392.721,22 280.272,65 

TURNIŠČE 750.000,00 2 405.485,85 202.887,39 

VELIKA POLANA 750.000,00 3 581.444,66 559.434,91 

VERŽEJ 750.000,00 4 705.273,41 655.181,36 

Skupaj Pomurje: 20.250.000,00 56 8.882.751,90 6.959.203,06 

Vir: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014. 

Skupaj so imele občine Pomurja odobrenih 56 vlog v skupni vrednosti 8,88 mio EUR ter 

izplačanih 6,96 mio EUR nepovratnih sredstev. 

6.1.3 Kohezijski sklad  

OP ROPI je obsegal indikativni seznam projektov, ki so bili spoznani kot nujno potrebni za 

doseganje kazalnikov in ciljev.  

Za Pomurje je bil kot indikativni projekt za prednostno usmeritev Odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih vod projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Pomurja z 

ocenjeno vrednostjo naložbe 10 mio EUR z DDV, za prednostno usmeritev Oskrba s pitno vodo 

projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja z ocenjeno vrednostjo 30 mio EUR z DDV in za razvojno 
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prioriteto Ravnanje s komunalnimi odpadki projekt Regijski center za ravnanje z odpadki 

Pomurje – II. faza z ocenjeno vrednostjo 12 mio EUR z DDV. 

V primeru petih projektov, ki so bili odobreni in so črpali sredstva KS, je več občin nastopalo 

ko upravičenke. Gre za naslednje regijske projekte: 

- Regijski center za ravnanje z odpadki – CERO Puconci 2. faza, 

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A, 

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, 

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, 

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih 

virov na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija. 

Za navedene projekte so bila odobrena sredstva KS v obliki neposredne potrditve v višini 

115.821.544,55 EUR, kar predstavlja 96,22 odstotka vseh sredstev KS, ki so bila odobrena za 

Pomurje. 

Ostala sredstva je, kot izhaja iz preglednice 16, Pomurje prejelo na osnovi javnih razpisov za 

energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov 

in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. 

Preglednica 16: Črpanje KS posameznih občin Pomurja 

Naziv operacije Naziv upravičenca 

Višina 

dodeljenih 

sredstev (v 

EUR) 

Od tega sredstva 

KS (v EUR) 

ENERGETSKA 

SANACIJA ZD 

GORNJA RADGONA 

OBČINA APAČE 211.048,03 179.390,83 

REGIJSKI CENTER ZA 

RAVNANJE Z 

ODPADKI – CERO 

PUCONCI 2. FAZA 

OBČINA APAČE, BELTINCI, CANKOVA, 

ČRENŠOVCI, DOBROVNIK, GORNJA 

RADGONA, GORNJI PETROVCI, GRAD, 
HODOŠ, KOBILJE, KRIŽEVCI, KUZMA,  

LENDAVA, LJUTOMER, MORAVSKE 

TOPLICE, MURSKA SOBOTA, ODRANCI, 

PUCONCI, RADENCI, RAZKRIŽJE, 

ROGAŠOVCI, SVETI JURIJ, ŠALOVCI, 

TIŠINA, TURNIŠČE, VELIKA POLANA, 

VERŽEJ 

15.862.528,06 13.483.148,85 

OSKRBA S PITNO 

VODO POMURJA – 

SISTEM C 

OBČINA APAČE, GORNJA RADGONA, 

KRIŽEVCI, LJUTOMER, RADENCI, 

RAZKRIŽJE, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI IN 

VERŽEJ 

37.721.333,60 32.063.133,56 

CELOSTNO UREJANJE 
ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA 

KOMUNALNIH 

ODPADNIH VODA IN 

VAROVANE VODNIH 

VIROV NA SPODNJEM 

POVODJU REKE MURE 

– DOLINSKA 

KANALIZACIJA  

OBČINA BELTINCI, LENDAVA, VELIKA 

POLANA, RAZKRIŽJE, MORAVSKE 

TOPLICE, DOBROVNIK 

18.351.119,09 15.598.451,23 
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Naziv operacije Naziv upravičenca 

Višina 

dodeljenih 

sredstev (v 

EUR) 

Od tega sredstva 

KS (v EUR) 

OŠ FRANCETA 

PREŠERNA 

ČRENŠOVCI: 

ENERGETSKA 

SANACIJA 

OBČINA ČRENŠOVCI 293.788,96 249.720,62 

OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA 

VORANCA BISTRICA: 
ENERGETSKA 

SANACIJA 

OBČINA ČRENŠOVCI 253.821,87 215.748,59 

OŠ GRAD: 

ENERGETSKA 

SANACIJA 

OBČINA GRAD 290.092,33 246.578,48 

ENERGETSKA 

SANACIJA OŠ 

KRIŽEVCI 

 OBČINA KRIŽEVCI 632.661,07 537.761,91 

PRENOVA JAVNE 

RAZSVETLJAVE V 

MOMS 

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 75.000,00 63.750,00 

ENERGETSKA 

SANACIJA ENOT 

VRTCA MURSKA 

SOBOTA 

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 420.666,28 357.566,34 

ENERGETSKA 

SANACIJA OŠ 

BELTINCI  

OBČINA BELTINCI 420.549,74 357.467,28 

ENERGETSKA 

SANACIJA OŠ KUZMA 
OBČINA KUZMA 209.667,05 178.216,99 

ENERGETSKA 

SANACIJA OŠ 

CVETKA GOLARJA 
LJUTOMER 

OBČINA LJUTOMER 97.037,91 82.482,22 

ENERGETSKA 

SANACIJA OSNOVNE 

ŠOLE RAZKRIŽJE 

OBČINA RAZKRIŽJE 291.958,22 248.164,49 

ENERGETSKA 

SANACIJA OŠ TIŠINA 
OBČINA TIŠINA 168.541,86 143.260,58 

OSKRBA S PITNO 

VODO POMURJA – 

SISTEM B 

OBČINE BELTINCI, CANKOVA, GORNJI 

PETROVCI, GRAD, HODOŠ, KUZMA, 

MORAVSKE TOPLICE, MURSKA SOBOTA, 

PUCONCI, ROGAŠOVCI, ŠALOVCI, TIŠINA. 

GRAD 

33.563.680,66 28.529.128,56 

OSKRBA S PITNO 

VODO POMURJA – 

SISTEM A 

OBČINE ČRENŠOVCI, DOBROVNIK, 

KOBILJE, LENDAVA, ODRANCI, 

TURNIŠČE, VELIKA POLANA 

30.761.979,24 26.147.682,35 

VZGOJNO–

IZOBRAŽEVALNI 

ZAVODI OBČINE 

PUCONCI: 

ENERGETSKA 

SANACIJA 

OBČINA PUCONCI 1.024.687,17 870.984,09 
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Naziv operacije Naziv upravičenca 

Višina 

dodeljenih 

sredstev (v 

EUR) 

Od tega sredstva 

KS (v EUR) 

VZGOJNO–

IZOBRAŽEVALNI 

ZAVOD OBČINE 

TURNIŠČE: 

ENERGETSKA 

SANACIJA 

OBČINA TURNIŠČE 535.070,76 454.810,15 

ENERGETSKA 

SANACIJA OŠ MIŠKA 
KRANJCA VELIKA 

POLANA 

OBČINA VELIKA POLANA 429.095,94 364.731,55 

 Skupaj:   141.614.327,84 120.372.178,67 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l. 

Pomurje je imelo od skupaj dodeljenih sredstvom občinam dodeljenih 18,80 odstotka, kar 

pomeni, da je bilo črpanje regije ob dejstvu, da je v Sloveniji 12 regij, uspešno. Prav tako je 

lahko kazalnik uspešnosti tudi vrednost odobrenih sredstev glede na ocenjeno vrednost 

projektov, podano v OP ROPI. Pomurje je namreč za vse indikativne projekte iz OP ROPI 

počrpalo več od ocenjene vrednosti projektov. Primerjava indikativnih projektov glede na 

ocenjeno vrednost projekta in odobrena sredstva izhaja iz preglednice 17. 

Preglednica 17: Primerjava odobrenih sredstev z ocenjeno vrednost za indikativne 

projekte OP ROPI 

Projekt 

Ocenjena vrednost 

projekta po OP ROPI 

(v EUR) 

Odobrena 

sredstva KS (v 

EUR) 

Oskrba s pitno vodo Pomurja 30.000.000,00 86.739.944,47 

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda in varovane vodnih 

virov na spodnjem povodju reke Mure – 

Dolinska kanalizacija 

10.000.000,00 15.598.451,23 

Regijski center za ravnanje z odpadki – CERO 

Puconci 2. Faza 
12.000.000,00 13.483.148,85 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l, RS, 

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 2008 a. 

6.2 Analiza pripravljavcev projektnih predlogov  

Na vse občine Pomurja (27 občin) smo naslovili anketo, ki vsebuje tudi vprašanje, ki se nanaša 

na število neuspešnih prijav projektov – operacij za sofinanciranje iz ESRR – Razvoj regij, KS 

in Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi.  
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Iz prejetih izpolnjenih anket je razvidno, da so bile v primeru vloge na razpis za pridobitev 

sredstev ESSR – razvoj regij občine neuspešne v 6 primerih od 10, v enem primeru, če je vlogo 

pripravljala RRA, in 3 primerih, če so vlogo pripravljali zunanji izvajalci. 

V primeru vloge za pridobitev sredstev KS so bile občine Pomurja neuspešne samo v dveh 

primerih, in sicer če je vlogo pripravljala občina sama, in v enem primeru, če so vlogo 

pripravljali zunanji izvajalci.  

V primeru priprave vloge za pridobitev Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi so bile občine 

Pomurje neuspešne v 8 primerih, ko so vlogo pripravljale same, in v sedmih primerih, če so 

vlogo pripravljali zunanji izvajalci. 

Glede na absolutno vrednost neuspešnih prijav je mogoče ugotoviti, da so bile občine 100–

odstotno uspešne, če jim je vlogo za pridobitev sredstev ESRR – Razvoj regij, KS in Ukrepa 

322 – Obnova in razvoj vasi pripravljala Lokalna razvojna agencija. Pri pripravi vlog za 

pridobitev nepovratnih sredstev je nekoliko manj uspešna RRA, ki ji sledijo zunanji izvajalci. 

Najmanj uspešne so bile občine pri pripravi vloge za pridobitev sredstev, če so vloge 

pripravljale same. 

Glede na potrebno specifično znanje za pripravo vlog je povsem razumljivo, da sta ob 

ustreznem kadru najuspešnejša Lokalna razvojna agencija in RRA, saj njuno poznavanje 

lokalnih razmer ob primernem znanju izpolnjuje vse zahtevane pogoje za pripravo popolne 

vloge.  

6.3 Najpogostejši problemi pri črpanju sredstev EU občin v Pomurju 

Na vseh 27 občin pomurske regije smo poslali anketni vprašalnik in prejeli odgovor s 24 občin. 

Z anketnimi vprašalniki smo torej pokrili in zagotovili razpršenost na celotni regiji.  

6.3.1 Ocena županov, vodje projektov 

Odgovorne osebe za izvajanje projektov na občinah so v povprečju mnenja, da razen za javne 

razpise in postopek pridobitve nepovratnih sredstev ESRR – Razvoj regij v fazi pridobivanja 

niso naleteli na administrativne ovire pri črpanju sredstev EU v programskem obdobju 2007–

2013. Slika 8 prikazuje mnenje odgovornih oseb za izvajanje projektov na občinah po 

posameznem skladu. 
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Slika 8: Administrativne ovire pri črpanju sredstev EU 2007–2013 

Kot izhaja iz slike 9 so po njihovem mnenju tako nepovratna sredstva ESRR – Razvoj regij kot 

KS in Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi pospešila razvoj regije in občin, saj nihče ni 

odgovoril, da se sploh ne strinja oziroma se ne strinja, da so nepovratna sredstva ESRR – Razvoj 

regij, KS in UKREPA 322 – Obnova in razvoj vasi pospešila razvoj regije in občin. 

 

Slika 9: Nepovratna sredstva so pospešila razvoj regije in občin 
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Ob primerjavi odgovorov na vprašanje, ali je bila regija uspešna pri črpanju sredstev EU 

oziroma ali je bila občina uspešna pri črpanju sredstev EU, smo ugotovili, da odgovorni 

predstavniki občin menijo, da so bile pri uspešnosti črpanja občine bolj uspešne kot pa regija 

sama, kar je predstavljeno tudi na sliki 10. 

 

Slika 10: Regija oziroma občina je bila uspešna pri črpanju sredstev EU 2007–2013 

6.3.2 Predlogi, rešitve in priporočila ter aktivnosti za učinkovitejše črpanje in 

programiranje evropskih sredstev 

Glede na odgovore, ki smo jih prejeli z anketnim vprašalnikom, se vseh 22 anketiranih strinja, 

da je potrebno operativne programe uskladiti s potrebami regije in občin, če želimo, da bo 

programiranje učinkovitejše in črpanje sredstev EU uspešnejše. 

Čeprav je manj kot polovica anketiranih smatrala, da obstajajo administrativne ovire pri črpanju 

sredstev EU, pa si vsi anketirani želijo poenostavljenih postopkov prijav na razpise. 

Vsi anketirani kot predlog in rešitev za učinkovitejše programiranje in črpanje sredstev EU 

vidijo v možnosti predfinanciranja izbranih projektov, poenostavitvi poročanja ter 

prilagodljivosti kontrole – sledenja cilju projekta. Rezultati anketnega vprašalnika glede 

potrebne uskladitve programov s potrebami regije in občin so predstavljeni na sliki 11. 
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Slika 11: Predlogi, rešitve in priporočila ter aktivnosti za učinkovitejše programiranje in 

črpanje sredstev EU 

Za razliko od mnenja anketirancev, da so bili operativni programi za programsko obdobje 

2007–2013 usklajeni z regionalnimi potrebami in potrebami občin, je mnenje anketirancev, da 

operativni program za programsko obdobje 2014–2020 ni usklajen niti s potrebami regije niti s 

potrebami občin. Razlog lahko iščemo v financiranju »mehkih« vsebin. Občine se zavedajo 

dejstva, da v programskem obdobju 2007–2013 niso uspele svojim občanom zagotoviti vse 

potrebne infrastrukture za dolgoročen razvoj regije, pri čemer v programskem obdobju 2014–

2020 financiranje infrastrukture praktično ni mogoče. 

6.3.3 Ocena vpliva projektov  

 

Glede na oceno anketirancev, da operativni program ni usklajen s potrebami Pomurja in 

njegovih občin, je mogoče predpostaviti, da tudi RRP 2014–2020 Pomurja ni usklajen s 

potrebami regije in občin. Kot posledico lahko predvidevamo, da se kljub črpanju skladno s 

predvidenim v RRP 2014–2020 Pomurja in dogovori regij IRO, IROo in KRO ob zaključku 

programskega obdobja 2014–2020 ne bodo bistveno spremenili v prid regiji. 
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7 NOVA EVROPSKA RAZVOJNA STRATEGIJA (EU), SLOVENIJE IN 

POMURSKE REGIJE 2014 –2020 

Razvoj posameznih strategij in politik na različnih ravneh vpliva na najmanjšo enoto, ki je 

regija oziroma občina. Zato je  pomembno poznavanje osnovnih dokumetnov tako v EU kot 

tudi na ravni Slovenije in posamezne regije. Zato v poglavju predstavljamo strateške 

dokumente EU, Slovenije in Pomurja. 

7.1 Strategija Evropa 2020 

Evropska komisija je marca 2010 sprejela Strategijo Evropa 2020. Evropa 2020 je strateški 

dokument iz leta 2010 in je sprejet kot desetletna strategija EU za gospodarsko rast in delovna 

mesta. Povzeto po Strategiji Evropa naj bi EU do konca leta 2020 uresničila pet krovnih ciljev, 

ki so zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebje/energija, izobraževanje, socialno 

vključevanje in zmanjševanje revščine. Strategija uvaja strukturne reforme za srednje in 

dolgoročno obdobje. 

Strategija prek zastavljenih ciljev zavzema vsa tri prednostna področja, pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. 

Strategija vsebuje sedem vodilnih pobud za spodbujanje napredka, ki so zavezujoče tako za 

EU kot za države članice. Te pobude so: 

- »Unija inovacij« za izboljšanje okvirnih pogojev in dostopa do financiranja raziskav in 

inovacij, da bi lahko inovativne zamisli pretvorili v proizvode in storitve, ki ustvarjajo 

gospodarsko rast in delovna mesta. 

- »Mladi in mobilnost« za povečanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in olajšanje vstopa 

mladih na trg dela. 

- »Evropski program za digitalne tehnologije« za hitrejšo vzpostavitev hitrega interneta in 

izkoriščanje prednosti enotnega digitalnega trga v gospodinjstvih in podjetjih. 

- »Evropa, gospodarna z viri« za prekinitev vezi med gospodarsko rastjo in porabo virov, 

podporo prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, povečanje uporabe obnovljivih virov 

energije, posodobitev prometnega sektorja in spodbujanje energetske učinkovitosti. 

- »Industrijska politika za dobo globalizacije« za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za mala 

in srednje velika podjetja, in podporo razvoju močne in vzdržne industrijske osnove, s katero 

bo mogoče konkurirati na svetovnih trgih. 

- »Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta« za posodobitev trgov dela ter 

okrepitev vloge in položaja ljudi z razvijanjem njihovih znanj in spretnosti v celotnem 

življenjskem obdobju, da bi povečali vključevanje delavcev in bolje uskladili povpraševanje 

po delovni sili in njeno ponudbo, tudi z mobilnostjo delavcev. 

- »Evropska platforma za boj proti revščini« za zagotovitev socialne in teritorialne kohezije, 

tako da bodo imeli od gospodarske rasti in novih delovnih mest korist vsi ljudje in da bodo 
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ljudje, ki se spopadajo z revščino in socialno izključnostjo, lahko dostojno živeli in se 

aktivno vključevali v družbo. 

 

Krovni, med seboj povezani cilji EU, predlagani s strani Komisije, so: 

- 75 odstotkov prebivalstva v starosti od 20 do 64 let mora imeti zaposlitev, 

- 3 odstotke BDP EU je treba nameniti raziskavam in razvoju, 

- cilje 20/20/20 na področju podnebja in energetike je treba doseči (vključno z 

zmanjšanjem emisij za 30 odstotkov pod ugodnimi pogoji), 

- delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev šolanja, mora biti pod 10 odstotki in 

vsaj 40 odstotkov mladih mora uspešno zaključiti terciarno izobraževanje, 

- revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj kot danes. 

Cilji so med seboj povezani, saj boljša raven izobrazbe povečuje zaposljivost, s povečanjem 

stopnje zaposlenosti pa se zmanjšuje revščina. Večje zmogljivosti za raziskave in razvoj ter 

inovacije v vseh gospodarskih panogah lahko skupaj z gospodarnejšo uporabo virov izboljšajo 

konkurenčnost in spodbujajo ustvarjanje delovnih mest. Vlaganje v čistejše, nizkoogljične 

tehnologije bo koristilo našemu okolju, prispevalo v boju proti podnebnim spremembam ter 

ustvarilo nove poslovne in zaposlitvene priložnosti.  

Zastavljeni cilji na splošno opredelijo pričakovane dosežke EU do leta 2020 na 

najpomembnejših področjih in so merljivi. 

Spremljanje izvajanja Strategije Evropa 2020 se odvija v okviru evropskega semestra, 

vsakoletnega ciklusa usklajevanja nacionalnih gospodarskih in proračunskih politik na ravni 

EU. 

Vpliv in rezultati gospodarske krize je izničenje leta gospodarskega in družbenega napredka. 

Zato je EK v svoji Strategiji Evropa 2020 določila pet merljivih ciljev EU za leto 2020, ki so 

jih države vključile v nacionalne cilje in se nanašajo na zaposlovanje, raziskave in inovacije, 

podnebne spremembe in energijo, na izobraževanje in na boj proti revščini. Smisel ciljev je 

tudi, da je prek njih mogoče merjenje uspešnosti posamezne države in EU. 

Strategija Evropa 2020 je ekonomska, socialna in ozemeljska kohezija. Kohezijska politika in 

njeni strukturni skladi delujejo kot pomembni mehanizmi za uresničevanje prednostnih nalog 

tako v državah članicah kot v regijah. 

7.2 Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 

Slovenija je trenutno v fazi sprejemanja Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 (SRS 2014–

2020). RS, Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo osnutek SRS 2014–2020 avgusta 2013.  
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V procesu priprave osnutka je bila s strani Vlade RS ustanovljena krovna skupina za pripravo 

strategije, ki je oblikovala strokovno skupino zunanjih strokovnjakov. Krovna skupina je za 

vključevanje javnosti odprla tudi elektronski poštni naslov, na spletni strani objavila odprt 

vprašalnik za zbiranje predlogov ter izvedla široko razpravo. Za izvedbo razprave so bile 

vključene tudi vse regije. 

SRS 2014–2020 na osnovi demografske slike vsebuje predvidevanje prihodnje gospodarske 

aktivnosti. Ključni del dokumenta je zasledovanje cilja treh rasti (vključujoča, pametna in 

trajnostna) ter vizija razvoja, da je Slovenija konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob 

spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model 

moderne eko regije. 

Kot bistvene prioritete za gospodarski razvoj, za katere je namenjenih 50 odstotkov 

razpoložljivih razvojnih sredstev, do leta 2020 identificira tri področja:  

- raziskave in razvoj ter inovacije, 

- zagon, rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij, 

- zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši). 

Dokument za uresničitev ciljev SRS 2014–2020 navaja tudi izpolnitev pogojev za uresničitev 

ciljev, ki so učinkovita pravna država in javna uprava, kakovostna infrastruktura za trajnostno 

mobilnost in skladnejši regionalni razvoj in teritorialna osredotočenost ter upoštevanje 

teritorialnih raznolikosti.  

7.3 Regionalni razvojni program Pomurja 2014–2020 

Regionalni razvojni program Pomurja 2014–2020 (RRP Pomurja 2014–2020) je bil izdelan v 

maju 2015 s strani Regionalne razvojne agencije Mura d.o.o. v sodelovanju z Regijsko razvojno 

mrežo, Razvojnim svetom pomurske regije in njegovimi odbori in Svetom pomurske razvojne 

regije.  

RRP Pomurja 2014–2020 vsebuje vsa obvezna poglavja, določena z Uredbo o regionalnih 

razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/2015), in je usklajen s strategijo razvoja 

Slovenije in razvojnimi politikami, državnim strateškim prostorskim aktom, smernicami 

Ministrstva za okolje in prostor, varstvenimi in razvojnimi dokumenti zavarovanih in varovanih 

območij. 

Pomurje bo RRP Pomurja 2014–2020 uresničevalo z dvema štiriletnimi Dogovoroma o razvoju 

regije, ki določata ključne regijske, sektorske in strateške projekte za premagovanje razvojnih 

ovir v regiji.  

Na osnovi 39. razširjenih delovnih srečanj odborov Razvojnim svetom pomurske regije (RSR) 

so bili identificirani ključni razvojni potenciali in usmeritve do leta 2020.  
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Pri uvrstitvi regijskih projektov so bila upoštevana naslednja specifična načela in merila: 

- realna izvedljivost, dogovorjeno partnerstvo in jasna dodana vrednost, 

- osredotočenost na ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti, 

- prispevek k razvoju človeških virov, 

- prispevek k doseganju razvojnih ciljev regije in njene razvojne specializacije, 

- pozitivni vpliv na stanje okolja/narave, 

- prispevek k uravnoteženem regionalnem razvoju. 

Ob upoštevanju temeljnih nacionalnih in evropskih razvojnih dokumentov, strateških ciljev in 

razvojnih prioritet regije ter na osnovi izvedenega nabora 348 projektnih predlogov je bila 

identificirana razvojna specializacija regije, opredeljene štiri razvojne prioritete, devet 

investicijskih področij in triindvajset ukrepov. 

RRP Pomurja 2014–2020 je sestavljen iz strateškega in programskega dela, ki vsebuje vse 

obvezne vsebine.  

Pomurje bo za regijske projekte skušalo pridobiti nepovratna sredstva na čezmejnih programih 

Slovenija–Avstrija, Slovenija–Madžarska in Slovenija–Hrvaška. Za Pomurje pa predstavlja 

pomembno priložnost vključevanje partnerjev v transnacionalni program Podonavje, ki 

naslavlja problematiko zmanjševanja poplavne ogroženosti, upravljanja z vodami, okoljskih 

tveganj in ohranitve biotske raznovrstnosti, varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov 

(zelena infrastruktura, protipoplavni ukrepi) ter projekte izboljšanja mobilnosti in 

multimodalnosti (obnova plovnih poti, kolesarske poti, rečni turizem, odprava ozkih grl in 

manjkajočih odsekov v cestnem in železniškem prometu). 

RRP Pomurja 2014–2020 zasleduje naslednje štiri strateške cilje: 

- strateški cilj 1: razvoj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, temelječega na znanju, 

inovativnosti, podjetnosti, povezovanju in družbeni odgovornosti; 

- strateški cilj 2: povečanje preskrbe z zdravo, ekološko pridelano hrano iz lastnih virov; 

- strateški cilj 3: zagotovitev spodbudnega družbenega okolja, kjer vsi posamezniki stremijo 

k zdravju in v celoti razvijajo svoje potenciale; 

- strateški cilj 4: zagotovitev energetske samozadostnosti regije, izboljšanje stanja njene 

infrastrukturne opremljenosti ob varovanju njenih naravnih virov. 

Udeleženi v razvoju bodo za doseganje strateškega cilja 1 skušali za izboljšanje konkurenčnosti 

gospodarstva in razvoja novih delovnih mest doseči gospodarsko prestrukturiranje regije.  

Pomurje ima že vse predispozicije za sledenje strateškemu cilju 2, saj razpolaga z ugodnim 

celinskim podnebjem, ravninskim svetom in rodovitno prstjo. Navedeno ustvarja ugodne 

pogoje za lokalno pridelavo in na gričevnatem svetu goric za uspešno vinogradništvo. Glavni 

izziv regije je okrepiti obstoječe kulinarične tržne znamke, intenzivnejše izvajanje promocije 

preostalih pomurskih tradicionalnih jedi in dvig kakovosti kulinaričnih storitev. 
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Regija bo zasledovala strateški cilj 3 z uvedbo aktivnosti za bolj učinkovito in prilagojeno 

vključevanje ranljivih skupin v nacionalne ukrepe na trgu dela, z zagotavljanjem kakovostnih 

socialnih in zdravstvenih storitev, z nadgradnjo obstoječih in vzpostavitvijo novih 

izobraževalnih programov, z uskladitvijo ponudbe in povpraševanja na trgu dela, s krepitvijo 

promocije vseživljenjskega učenja in drugimi. Z izvedbo aktivnosti se pričakuje zmanjšanje 

migracije mladih iz regije ter povečanje stopnje zaposljivosti prebivalstva, s čimer bo 

zagotovljeno okolje za celosten razvoj lastnih potencialov posameznika. 

Pomurje bo strateškemu cilju 4 sledilo s podporo ukrepom za učinkovito rabo energije in z 

investicijami v izgradnjo objektov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije, z 

razvojem aktivnih omrežij za distribucijo električne energije in spodbujanjem trajnostne 

mobilnosti. Z naštetimi aktivnostmi bo regiji omogočen prehod v nizkoogljično družbo. Regija 

bo vlagala tudi v ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe ter ukrepe za ohranjanje 

vitalnosti naravnih ekosistemov. 

Pomurje bo svojo razvojno vizijo in zastavljene strateške cilje uresničevalo v okviru štirih 

razvojnih prioritet, devetih investicijskih področij in triindvajsetih ukrepov, ki so predstavljeni 

v preglednici 18. 

Preglednica 18: Kazalniki razvojnega programa Pomurja 2014–2020 

Strateški cilj 
Kazalnik (U) učinka, (R) 

rezultata, (V) vpliva 
Izhodišče 

Cilj 

2023 
Vir 

1. razvoj konkurenčnega 

in zelenega 

gospodarstva, 

temelječega na znanju, 

inovativnosti, 

podjetnosti, povezovanju 

in družbeni odgovornosti 

(U) število gospodarskih 

subjektov, ki prejmejo podporo 

za produktne naložbe 

0 300 Spremljanje 

(R) število na novo ustvarjenih 

delovnih mest v gospodarskih 

družbah, v katera so bila 

vložena sredstva 

0 600 Spremljanje 

(V) zmanjšanje zaostanka neto 

dodane vrednosti na 

zaposlenega v gospodarskih 

družbah za slovenskim 

povprečjem 

28,5 % 

(2013) 
23,0 % Spremljanje 

2. povečanje preskrbe z 

zdravo, ekološko 

pridelano hrano iz 

lastnih virov 

(U) število izvedenih 

izobraževanj, osveščanj in 

promocij ciljnih skupin 

0 15 Spremljanje  

(R) število kmetijskih 

gospodarstev z ekološko 

pridelavo 

40 60 SURS 

(V) povečanje kmetijskih 

zemljišč v uporabi z ekološko 

pridelavo (glede na vsa 

kmetijska zemljišča v uporabi) 

0,9 3,0 SURS 
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Strateški cilj 
Kazalnik (U) učinka, (R) 

rezultata, (V) vpliva 
Izhodišče 

Cilj 

2023 
Vir 

3. zagotovitev 

spodbudnega družbenega 

okolja, kjer vsi 

posamezniki stremijo k 

zdravju in v celoti 

razvijajo svoje 

potenciale 

(U) število udeležencev v 

programu spodbude za 

zaposlitev 

0 1.200 Spremljanje 

(R) delež oseb, zaposlenih ob 

izhodu (spodbude za 

zaposlitve) 

n. p. 55 % Spremljanje 

(V) zmanjšanje stopnje 

registrirane brezposelnosti 

18,1 % 15,0 % SURS 

4. zagotovitev 

energetske 

samozadostnosti regije, 

izboljšanje stanja njene 

infrastrukturne 

opremljenosti ob 

varovanju njenih 

naravnih virov 

(U) dodatne zmogljivosti za 

proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov 

0 5 MW AN URE 

LEA 

Pomurje 

(R) delež rabe bruto končne 

energije iz OVE pri oskrbi s 

toploto 

39,7 % 45,0 % AN URE 

LEA 

Pomurje 

(V) povečanje količine letno 

pridobljene energije iz OVE 

648 

GWh 

1000 

GWh 

AN URE 

LEA 

Pomurje 

Vir: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. 2015. 

Regija si je za spremljanje izvajanja regionalnega razvoja Pomurja določila kazalnike, ki 

omogočajo spremljanje uspešnosti izvajanja zastavljenih ciljev (Regionalna razvojna agencija 

Mura d.o.o. 2015). 

7.4 Ocena vpliva projektov RRP Pomurja na IRO regije in občin 

Za doseganje strateških ciljev si je regija postavila naslednje kazalnike vpliva, ki jih bo skušala 

doseči z izvajanjem RRP Pomurja 2014–2020: 

- zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarskih družbah za 

slovenskim povprečjem, 

- povečanje kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo (glede na vsa kmetijska 

zemljišča v uporabi), 

- zmanjšanje stopnje registrirane brezposelnosti, 

- povečanje količine letno pridobljene energije iz OVE. 

Kazalnika zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarskih družbah 

za slovenskim povprečjem in zmanjšanje stopnje registrirane brezposelnosti sta v neposredni 

povezavi s kazalniki razvitosti občine bruto dodana vrednost gospodarskih družb na 

zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na število delovno 

aktivnega prebivalstva občine ter kazalnikom ogroženosti občine stopnje registrirane 

brezposelnosti in stopnje delovne aktivnosti na območju občine. 
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Glede na neposredne zastavljene cilje, ki so hkrati tudi nekateri izmed kazalnikov za izračun 

IRO po metodologiji za programsko obdobje 2014–2020, je mogoče utemeljeno pričakovati, 

da bodo projekti RRP Pomurja pozitivno vplivali na IRO regije in posredno tudi na IROo 

oziroma KRO. 

7.4.1 Metodologija izračuna kazalnika razvitosti občin za obdobje 2014–2020 

Zakon o financiranju občin /ZFO/ (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) 

v svojem 24. členu določa kazalnike, ki se upoštevajo pri razvitosti posamezne občine. 

Razvitost posamezne občine se tako izračuna ob upoštevanju naslednjih kazalnikov:  

- kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na 

zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na število 

delovno aktivnega prebivalstva občine; 

- kazalnikov ogroženosti občine, in sicer: indeksa staranja prebivalstva občine ter stopnje 

registrirane brezposelnosti in stopnje delovne aktivnosti na območju občine; 

- kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: kazalnik oskrbljenosti z dobrinami in storitvami 

javnih komunalnih služb, kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni 

spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in 

kazalnik poseljenosti občine. 

Kot izhaja iz Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15), 

se vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi, standardizirajo na 

naslednji način: 

standardizirana 

vrednost kazalnika 

za občino 

= 

vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov 

vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov 

Za kazalnike: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, 

opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne 

infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana 

vrednost kazalnika uporabi tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1. 

Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja 

standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja 

standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti 

občin v državi 1,00. 

Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način: 

koeficient razvitosti 

občine 
= 

vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov 

v občini/število kazalnikov 
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vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v 

državi/število kazalnikov 

Nekateri izmed kazalnikov so upoštevani pri metodologiji za izračun stopnje razvitosti občin in 

metodologiji za izračun IRO. 

Ti kazalniki so: 

- bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, 

- indeks staranja prebivalstva, 

- stopnja registrirane brezposelnosti, 

- delež območij Natura 2000 (v metodologiji IRO – delež površine zavarovanih območij v 

regiji). 

7.4.2 Kazalniki za izračun IRO regij za programsko obdobje 2014–2020 

Trenutno veljavni Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 

20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZSRR–2) v svojem tretjem odstavku 23. člena določa, 

da minister, pristojen za regionalni razvoj, izda pravilnik, s katerim določi za programsko 

obdobje seznam regij, razvrščenih po stopnji razvitosti. Pri tem razvrščanju se uporablja IRO. 

Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 

določa kazalnike in metodo za izračun IRO za programsko obdobje 2014–2020 ter razvršča 

razvojne regije (regije NUTS3) po stopnji razvitosti.   

Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti so:  

− bruto domači proizvod na prebivalca, 

− bruto dodana vrednost na zaposlenega, 

− delež bruto investicij v nova osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu, 

− stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, 

− stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let, 

− delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let, 

− delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v bruto domačem 

proizvodu, 

− delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi, 

− delež površine zavarovanih območij v regiji, 

− delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v bruto domačem proizvodu, 

− stopnja registrirane brezposelnosti,  

− indeks staranja prebivalstva,  

− skupni koeficient starostne odvisnosti, 

− razpoložljivi dohodek na prebivalca.  



 

73 

IRO za regije NUTS 3 se izračuna kot aritmetična sredina standardiziranih vrednosti 

kazalnikov. Njihova inverzna vrednost se izrazi v indeksu ravni (Slovenija = 100), pri čemer 

večja vrednost indeksa pomeni večjo razvojno ogroženost regije. Pri izračunu se upošteva 

triletno povprečje zadnjih razpoložljivih podatkov, razen pri kazalniku »delež prebivalstva s 

terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let«, pri katerem so podatki razpoložljivi le za leti 2011 in 

2012, ter pri kazalnikih »delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v 

izpuščeni odpadni vodi« in »delež površine zavarovanih območij v regiji«, pri katerih se 

upoštevajo podatki za zadnje razpoložljivo leto. Vsi kazalniki so pri tem enako uteženi. 

Pri izboru kazalnikov je upoštevana njihova razpoložljivost na letni in regionalni ravni, 

relevantnost po vsebini in njihova kakovost, kar pomeni, da temeljijo na zanesljivih in javno 

dostopnih podatkih. 

Preglednica 19: Razvrstitev kazalnikov v kategorije ZSRR–2 in Strategije EU 2020 

KAZALNIK (obdobje) 

ZSRR–2: 

RAZVITOST (R)        

OGROŽENOST (O)   

RAZVOJNE 

MOŽNOSTI (RM) 

STRATEGIJA EU 2020: 

PAMETNA RAST (P)          

TRAJNOSTNA RAST 

(T) 

VKLJUČUJOČA RAST 
(V) 

1. bruto domači proizvod na prebivalca (2009–2011) R P 

2. bruto dodana vrednost na zaposlenega (2009–2011) R P 

3. delež bruto investicij v nova osnovna sredstva v bruto 

domačem proizvodu (2009–2011) R/RM 
P 

4. stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 
15–29 let (2010–2012) R/RM 

P/V 

5. stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let (2010–

2012) R/RM 
P/V 

6. delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–

64 let (2011–2012) R/RM 
P 

7. delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in 

razvojno dejavnost v bruto domačem proizvodu 
(2009–2011) RM 

P 

8. delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim 

čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi (2012) O/RM 
T 

9. delež površine zavarovanih območij v regiji (2013) O T 

10. delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v 

bruto domačem proizvodu (2009–2011) O/RM 
T 

11. stopnja registrirane brezposelnosti (2010–2012) O V 

12. indeks staranja prebivalstva (2011–2013) O/RM V 

13. skupni koeficient starostne odvisnosti (2011–2013) O/RM V 

14. razpoložljivi dohodek na prebivalca (2009–2011) R/RM V 

Vir: Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–

2020 

V preglednici 19 so kazalniki razvrščeni v kategorije ZSRR–2: kazalniki razvitosti (R), 

kazalniki ogroženosti (O) in kazalniki razvojnih možnosti (RM). Od izbranih 14 kazalnikov se 

jih 7 uvršča v kategorijo (R), 6 v kategorijo (O) in 10 v kategorijo (RM). S kazalniki smo želeli 
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ustrezno pokriti tudi vsebinska področja Strategije EU 2020: pametna rast (P), trajnostna rast 

(T) in vključujoča rast (V). 5 kazalnikov se uvršča v kategorijo (P), 3 v kategorijo (T) in 6 v 

kategorijo (V). 

7.4.3 Obrazložitev izbranih kazalnikov 

 

Obrazložitev podanih kazalnikov je povzeta iz obrazložitve k Pravilniku  o razvrstitvi razvojnih 

regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020. 

 

Bruto domači proizvod na prebivalca 

Bruto domači proizvod na prebivalca je najpogosteje uporabljen kazalnik, s katerim 

ugotavljamo razlike v ekonomski moči in razvitosti različnih teritorialnih enot med seboj. 

Čeprav ima nekatere pomanjkljivosti, je še vedno kazalnik, ki na regionalni ravni najbolj 

celovito kaže rezultate gospodarske dejavnosti, dosežene v posameznih teritorialnih enotah v 

določenem obdobju. Izračun temelji na regionalnih računih, ki so podsistem nacionalnih 

računov, katerega predmet raziskovanja so določene prostorske enote. Koncepti, uporabljeni v 

regionalnih računih, so isti kakor v nacionalnih računih. Bruto domači proizvod je enak vsoti 

bruto dodane vrednosti v osnovnih cenah vseh dejavnosti in neto davkov na proizvode (davki 

na proizvode, zmanjšani za subvencije po proizvodih). Izračunan je po posredni metodi, kar 

pomeni, da so podatki o bruto dodani vrednosti po dejavnostih na državni ravni po določenih 

dohodkovnih komponentah porazdeljeni po regijah z ustreznimi ključi. 

Kazalnik je na voljo vsako leto z dvoletnim zamikom, zadnji za leto 2011.  

 

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 

Bruto dodana vrednost na zaposlenega je kazalnik produktivnosti dela. Izračunana je iz bruto 

domačega proizvoda v osnovnih cenah, od katerega so odšteti neto davki na proizvode (davki 

na proizvode, zmanjšani za subvencije po proizvodih). Viri podatkov in metoda izračuna so isti 

kot za bruto domači proizvod, prav tako pa tudi razpoložljivost podatkov. 

 

Delež bruto investicij v nova osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu 

Investicije imajo veliko vlogo pri gospodarskem in tudi širšem razvoju vsake družbe, zato je 

kazalnik vključen v nabor za izračun indeksa razvojne ogroženosti kot delež v bruto domačem 

proizvodu. S tem nam kazalnik pove, koliko regija namenja za razvoj v obliki investicij glede 

na svoje možnosti (ustvarjeni BDP). Zaradi omejenih podatkovnih virov so upoštevane samo 

bruto investicije v nova osnovna sredstva.  

Kazalnik je na voljo vsako leto z dvoletnim zamikom, zadnji za leto 2011.  
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Stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let   

V Sloveniji je v povprečju stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let 

dvakrat višja kot skupna stopnja registrirane brezposelnosti, v starostni skupini 15–29 let pa za 

dobri dve tretjini višja. V drugi starostni skupini je stopnja manjša kot v prvi zato, ker je kar 

okoli 40 odstotkov mladih, starih 20–29 let, vključenih v terciarno izobraževanje, ki ga pogosto 

podaljšujejo prav zato, ker primanjkuje delovnih mest in posledično pozno vstopijo na trg dela. 

Mladinska politika je vključena tudi v strategije EU (npr. Evropa 2020) in s tem v evropsko 

kohezijsko politiko (spodbuda nove kohezijske politike EU za zaposlovanje mladih v starostni 

skupini 15–24 let), v Sloveniji pa je bila pred kratkim sprejeta Resolucija o nacionalnem 

programu za mladino (Uradni list RS, št. 90/13), ki je namenjen mladim 15.–29. leta. V izračunu 

smo zato običajni starostni skupini mladih (15–24 let) prišteli še skupino 25–29 let, tako da so 

v skupino mladih zajeti tudi tisti, ki so nadaljevali šolanje na terciarni ravni. Stopnja registrirane 

brezposelnosti prebivalstva v starosti 15–29 let je izračunana kot odstotni delež registriranih 

brezposelnih oseb v starosti 15–29 let med registriranim aktivnim prebivalstvom (registrirani 

delovno aktivni in registrirani brezposelni) v starosti 15–29 let. Na regionalni ravni so za ta 

kazalnik na voljo le podatki Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). 

Podatki za kazalnik so na voljo mesečno z zamikom dveh mesecev. Zadnji razpoložljivi letni 

podatek je na voljo za leto 2012.  

 

Stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let 

Stopnja delovne aktivnosti je eden od osnovnih kazalnikov trga dela, ki kaže razmerje med 

registriranimi delovno aktivnimi in delovno sposobnimi prebivalci. Običajno se v izračunu 

uporablja starostna skupina 15–64 let, ker pa je večina prebivalcev, starih do 20 let, vključena 

v izobraževanje, smo med delovno sposobne šteli le tiste, stare 20–64 let. 75-odstotna 

zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega 20–64 let, je tudi eden od strateških ciljev Strategije 

Evropa 2020 in Nacionalnega reformnega programa Slovenije. Kazalnik kaže, kolikšen delež 

prebivalstva od potencialno možnih zaposlenih v starosti 20–64 let je dejansko zaposlen. Vir 

podatkov za izračun kazalnika na regionalni ravni je Statistični register delovno aktivnega 

prebivalstva. 

Podatki za kazalnik so na voljo mesečno z zamikom dveh mesecev. Zadnji podatek na letni 

ravni pa je na voljo za leto 2012. 

 

Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let 

Povezanost znanja in izobraževanja z gospodarsko rastjo in razvojem je močna in pozitivna. 

Izobrazbena raven prebivalstva se v Sloveniji postopoma povečuje. Skoraj polovica 19–24–

letnikov je vključena v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje in cilj Slovenije je, da ta 
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delež poveča na 75 odstotkov do leta 2020. Poleg vključenosti prebivalstva v terciarno 

izobraževanje pa je pomembno predvsem to, kolikšen delež prebivalstva terciarno 

izobraževanje tudi zaključi. Zato smo v izračun indeksa razvojne ogroženosti vključili kazalnik 

delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 25–64 let, torej starosti, v kateri bi 

prebivalstvo, vključeno v terciarno izobraževanje, le–to večinoma že zaključilo. 

Viri za izračun kazalnika so registrski. Kazalnik je na voljo na letni ravni z enoletnim zamikom, 

vendar šele od leta 2011 naprej. 

 

Delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno dejavnost v bruto domačem 

proizvodu 

Tudi za področje raziskovalno–razvojne dejavnosti je znana in empirično dokazana vzročno–

posledična zveza med vlaganji v raziskave in razvoj ter rastjo produktivnosti dela. Bruto domači 

izdatki za raziskovalno in razvojno dejavnost (BIRR) v skladu z metodologijo Frascati 

vključujejo poslovni, državni, visokošolski ter zasebni nepridobitni sektor. Pri razvrščanju z 

vidika finančnih prilivov in odlivov pa je vključen še peti sektor, to je tujina. 

Kazalnik je mednarodno primerljiv (eden redkih na regionalni ravni) in vključen v spremljanje 

uresničevanja Strategije razvoja Slovenije (2005–2013). Obenem je tudi eden od kazalnikov 

indeksa Evropa 2020 za spremljanje Strategije 2020. Zato smo kazalnik vključili v izbor za 

izračun indeksa razvojne ogroženosti.  

Podatki za kazalnik so na voljo letno z dvoletnim zamikom. Zadnji razpoložljivi podatek je za 

leto 2011. 

 

Delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi (2012) 

Na področju okolja imamo na regionalni ravni zelo omejene podatkovne vire, zato je bil izbor 

kazalnikov pretežno vezan na razpoložljivost podatkov. Slovenija je sicer bogata z vodnimi 

viri, saj ima veliko letnih padavin, vendar so te tekom leta neenakomerno razporejene. Tako se 

vsako leto v poletnih mesecih srečujemo z večjim ali manjšim pomanjkanjem vode v tleh. Zato 

je zelo pomembno čiščenje odpadnih voda. Tako se vsako leto v poletnih mesecih srečujemo z 

večjim ali manjšim pomanjkanjem vode v tleh. Zato je zelo pomembno čiščenje odpadnih voda. 

Odpadno vodo lahko čistimo s primarnim čiščenjem (mehanski ali kemični postopki, s katerimi 

se odstrani le manjši del organskih obremenitev), sekundarnim čiščenjem (večinoma biološki 

postopki, s katerimi se odstrani pretežni del obremenitev z organskimi snovmi) in terciarnim 

čiščenjem (postopki, s katerimi se poleg organskih obremenitev odstrani pretežni del 

obremenitve s hranili). V zadnjih letih se s postopki primarnega čiščenja očisti vse manj vode, 

čedalje več pa se je prečisti s postopki sekundarnega in terciarnega čiščenja, zato je kazalnik 

delež prečiščene odpadne vode z vsaj sekundarnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi 

vključen v izbor kazalnikov za izračun indeksa razvojne ogroženosti regij. Podoben kazalnik 
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(delež prebivalstva, priključenega na čiščenje odpadnih voda z vsaj sekundarnim čiščenjem) se 

uporablja tudi za spremljanje trajnostnega razvoja v EU, ki pa je za Slovenijo na voljo le na 

nacionalni ravni. 

Zaradi spremenjene metodologije je kazalnik na voljo le za leto 2012, v prihodnje pa bo na 

voljo na letni ravni. 

 

Delež površine zavarovanih območij v regiji 

V izračun indeksa razvojne ogroženosti regij za obdobje 2007–2013 je bil vključen kazalnik 

deleža območij Natura 2000 v regijah. Ker pa imamo poleg območij Natura 2000 tudi druga 

zavarovana območja, smo kazalnik razširili na vsa zavarovana območja v regiji. Zavarovana 

območja so po Zakonu o ohranjanju narave (ZON–UPB2, Uradni list RS, št. 96/2004) ožja 

zavarovana območja (naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) ter širša 

zavarovana območja (narodni, regijski, krajinski park).  

Zavarovana območja predstavljajo razvojni potencial slovenskih regij in povečujejo privlačnost 

za razvoj dejavnosti, povezanih z viri, ki jih ta območja imajo, na drugi strani pa prinašajo tudi 

omejitve. Za zavarovana območja smo upoštevali, da le–ta prevladajo nad razvojnim 

potencialom. 

Zadnji razpoložljivi podatki so za leto 2013. 

 

Delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v bruto domačem proizvodu 

Kazalnik prikazuje ocenjeno škodo po elementarnih nesrečah v skladu s predpisano 

metodologijo (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje 

škode, Uradni list RS, št. 68/2008). Podatki so pridobljeni z aplikacijo AJDA Uprave RS za 

zaščito in reševanje. Elementarne nesreče so nesreče, ki so posledica naravnega pojava (potres, 

poplava, požar, suša, neurje, toča, pozeba, žled, drsenje tal in snega, epidemija nalezljive 

bolezni pri ljudeh, epizootija, bolezni škodljivcev, ekološke nesreče itn.) ter človekovega 

delovanja in ravnanja, oziroma tiste, ki se zgodijo, ko različni dogodki pri opravljanju neke 

dejavnosti ali upravljanju sredstev za delo ter ravnanju z nevarnimi snovmi uidejo nadzoru in 

posledično ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali, premoženja, kulturno dediščino ter okolje. 

Večina elementarnih nesreč v Sloveniji je bila posledica naravnega pojava. Tveganja glede 

naravnih nesreč so tudi v prihodnje vse večja zaradi podnebnih sprememb in temu 

neprilagojenega delovanja človeka. 

Vir podatkov za kazalnik je aplikacija AJDA Uprave RS za zaščito in reševanje. Zaradi 

spremenjene metodologije so primerljivi podatki na voljo od leta 2008. Podatki so na letni ravni. 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti 
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Stopnja registrirane brezposelnosti je skupaj z BDP na prebivalca eden najbolj razširjenih 

kazalnikov za prikazovanje (ne)razvitosti na regionalni ravni in obenem eden osnovnih 

kazalnikov trga dela. Na drugi strani pa je to tudi kazalnik, ki močno vpliva na blaginjo 

prebivalstva in socialno izključenost. Kazalnik prikazujemo kot odstotni delež registriranih 

brezposelnih oseb med registriranim aktivnim prebivalstvom (registrirani delovno aktivni in 

registrirani brezposelni). Vir podatkov za ta izračun je Statistični register delovno aktivnega 

prebivalstva.  

Podatki za kazalnik so na voljo mesečno z zamikom dveh mesecev. Zadnji razpoložljivi letni 

podatek za stopnjo registrirane brezposelnosti je za leto 2012. 

 

Indeks staranja prebivalstva  

Indeks staranja prebivalstva je kazalnik, ki kaže razmerje med starim in mladim prebivalstvom. 

Slovensko prebivalstvo se stara, saj je zaradi podaljševanja pričakovanega trajanja življenja in 

vse manjše rodnosti starega prebivalstva vedno več. To prinaša novo razsežnost tudi v razvoju 

regij, ki jo je treba čedalje bolj upoštevati. 

Običajno se za kazalnike o prebivalstvu upošteva stanje na začetku leta. Zadnji razpoložljivi 

podatki o stanju z začetka leta so za leto 2013. 

 

Skupni koeficient starostne odvisnosti prebivalstva 

Skupni koeficient starostne odvisnosti kaže odvisnost otrok in starejših od delovno sposobnih 

prebivalcev, oziroma koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno 

sposobnih. Izračunan je kot razmerje med prebivalci v starosti 0–14 let in 65 let ali več v 

primerjavi s številom delovno sposobnih prebivalcev v starosti 15–64 let, pomnoženo s 100. 

 

Tudi za izračun tega kazalnika se upoštevajo podatki o stanju na začetku leta. Zadnji 

razpoložljivi podatki o stanju z začetka leta so za leto 2013. 
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Razpoložljivi dohodek na prebivalca  

Razpoložljivi dohodek je dohodek, ki ga prebivalstvo nameni za končno porabo ali varčevanje. 

Izračunan je iz primarnega dohodka, ki so mu prišteti prejeti transferji in odšteti plačani 

transferji. Je izravnalna postavka računa sekundarne delitve dohodka. Ker na regionalni ravni 

nimamo primernega kazalnika življenjskega standarda prebivalstva, uporabljamo razpoložljivi 

dohodek na prebivalca kot posredni kazalnik življenjskega standarda. Metoda izračuna in 

razpoložljivost sta ista kakor pri kazalniku bruto domači proizvod na prebivalca. 

 

Preglednica 20: Primerjava IRO 2007–2013 in IRO 2014–2020  

Regija NUTS 3 

IRO 2007–2013 IRO 2014–2020 

vrednost 

IRO 
rang 

vrednost 

IRO 
rang 

Pomurska 159,5 1 167,9 1 

Notranjsko–kraška 127,0 2 103,5 6 

Podravska 116,8 3 116,2 3 

Spodnjeposavska 116,8 4 101,8 7 

Zasavska 113,9 5 138,6 2 

Koroška 103,9 6 115,0 4 

Jugovzhodna Slovenija 101,7 7 66,1 11 

Goriška 93,8 8 106,6 5 

Savinjska 92,3 9 101,5 8 

Gorenjska 83,1 10 76,8 9 

Obalno–kraška 82,4 11 66,1 10 

Osrednjeslovenska 8,7 12 39,6 12 

Vir: Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–

2020 

Čeprav se IRO skozi programska obdobja izpopolnjuje in na ta način vedno realneje prikazuje 

stopnjo razvitosti, pa ima to za posledico dejstvo, da se izgublja primerljivost razvoja 

posamezne regije oziroma občine skozi obdobja kar prikazuje tudi preglednica 20. 

Za lažje predstavljanje razlik med posameznimi kazalniki za izračun IRO 2007–2013, IRO 

2014–2020, IROo in KRO je v preglednici 21 prikazano, kateri izmed kazalnikov se uporablja 

za izračun posameznega koeficienta. 
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Preglednica 21: Prikaz uporabe posameznega kazalnika za potrebe izračuna koeficienta. 

   Koeficient 

 

Kazalnik 

IRO 

2007–

2013 

IRO 

2014–

2020 

IROo KRO 

Bruto domači proizvod (BDP) na 

prebivalca 
x x   

Osnova za dohodnino na prebivalca x  x x 

Bruto dodana vrednost gospodarskih družb 

(BDV) na zaposlenega  
x  x x 

Stopnja formalne (registrirane) 

zaposlenosti  
x  x x 

Stopnja registrirane brezposelnosti  x x x x 

Indeks staranja prebivalstva x x x x 

Delež prebivalstva, priključenega na javno 

kanalizacijo 
x  x x 

Poprečno število let šolanja prebivalstva x    

Delež površine v območju Natura 2000 od 

skupne površine 
x x x x 

Število delovnih mest na delovno aktivno 

prebivalstvo v regiji  
x  x x 

Poseljenost območja – število km ² na 

prebivalca  
x  x x 

Kulturni spomeniki in enote javne kulturne 

infrastrukture na prebivalca in na km2 – 

povprečje 

   x 

Regionalna bruto dodana vrednost na 

zaposlenega, v € 
 x   

Delež bruto investicij v nova osnovna 

sredstva v BDP, v % 
 x   

Stopnja registrirane brezposelnosti starih 

15–29 let, v % 
 x   

Stopnja delovne aktivnosti prebivalstva 

20–64 let, v %  
 x   

Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v 

preb. 25–64, v % 
 x   

Delež bruto domačih izdatkov za 

raziskovalno in razvojno dejavnost (BIRR) 

v BDP, v % 

 x   

Delež prečiščene odpadne vode z vsaj 

sekundarnim čiščenjem od vse izpuščene 

odpadne vode, v % 

 x   

Ocenjena škoda zaradi elementarnih 

nesreč, v % od BDP 
 x   

Koeficient skupne starostne odvisnosti  x   

Razpoložljivi dohodek na prebivalca, v €  x   

ŠTEVILO KAZALNIKOV 11 14 9 10 
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8 EMPIRIČNA ANALIZA 

V poglavju predstavljamo cilje raziskave in njihove izsledke v povezavi s tezami, zbranimi 

statističnimi podatki in metodologijo raziskovanja. 

Pri analiziranju črpanja razpoložljivih sredstev obravnavanih skladov EU lahko ugotovimo, da 

občine teh niso počrpale v celotnem obsegu. Razlogi za to so lahko: 

- premalo projektno usmerjene občine, 

- občine niso imele pripravljenih projektnih predlogov in dokumentacije in zaradi prekratkih 

rokov na razpise niso mogle kandidirati, 

- občine so bile na razpisih neuspešne, 

8.1 Testiranje zastavljenih hipotez in povezava s teoretičnim znanjem 

H1: Evropska sredstva so v finančni perspektivi 2007–2013 vplivala na zmanjšanje razvojnega 

zaostanka Pomurja in občin. 

Hipoteza H1 je, da so evropska sredstva v finančni perspektivi 2007–2013 vplivala na 

zmanjšanje razvojnega zaostanka Pomurske statistične regije in njenih občin. Da lahko hipotezo 

potrdimo oziroma ovržemo, je potrebno najprej analizirati črpanje Pomurske statistične regije 

v primerjavi z ostalimi statističnimi regijami v Sloveniji. 

Osnovni podatki črpanja so prikazani že v poglavju 6.1. V nadaljevanju skušamo analizirati, 

kakšen vpliv je imelo črpanje na spremembo IRO in IROo, ki smo ga posredno izračunali iz 

podanih podatkov za KRO. 

Po primerjavi obstoječih in pridobljenih podatkov smo izdelali analizo vpliva črpanja na 

spremembo IRO. Predpostavljamo, da je posamezna regija uspešno črpala obravnavane sklade, 

če je njeno črpanje v EUR na prebivalca večje od povprečja Slovenije, ki znaša 841 EUR. Štiri 

regije so imele črpanje na prebivalca nižje od slovenskega povprečja. Te regije so 

Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, Savinjska in Spodnjeposavska. Pri tem pa primerjava IRO 

2006 in IRO 2014 za Savinjsko regijo izkazujeta celo znižanje kazalnika. 

Kot izhaja iz preglednice 22 je imelo Pomurje 12,69-odstotno črpanje obravnavanih skladov in 

povprečno črpanje na prebivalca 1.862 EUR. Oba kazalnika kažeta na uspešno črpanje 

obravnavanih skladov, pri čemer je IRO 2014 glede na IRO 2007 celo porasel iz prvotne 

vrednosti 159,50 EUR na 161,60 EUR, kar nakazuje na dejstvo, da je Pomurje ob zaključevanju 

programskega obdobja, v katerem je uspešno črpalo sredstva EU, razvojno nazadovalo. Vendar 
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pa je ob tem potrebno upoštevati dejstvo, da so bili za izračun IRO 2014 upoštevani kazalniki 

iz obdobja 2010 do 2013, ko se je črpanje sredstev komaj izvajalo. 

Preglednica 22: Prikaz IRO 2006 in IRO 2014 glede na črpanje obravnavanih skladov 

 SKUPAJ 
Delež 

črpanja 

Črpanje v 

EUR/prebivalc
a 

IRO 

2006 

IRO 

2014 

Osrednjeslovenska 178.348.399,77 10,30 % 329 8,70 12,20 

Obalno–kraška 61.856.686,94 3,57 % 553 82,40 84,20 

Gorenjska 201.677.533,00 11,64 % 989 83,10 80,10 

Goriška 131.583.487,94 7,60 % 1.106 93,80 107,10 

Savinjska 212.466.186,67 12,27 % 816 92,30 83,40 

Jugovzhodna Slovenija 155.036.351,53 8,95 % 1.088 101,70 98,00 

Pomurska 219.767.505,35 12,69 % 1.862 159,50 161,60 

Notranjsko–kraška 181.953.744,31 10,50 % 3.474 127,00 130,40 

Podravska 235.748.393,29 13,61 % 729 116,80 113,60 

Koroška 74.359.754,56 4,29 % 1.031 103,90 105,40 

Spodnjeposavska 39.975.388,09 2,31 % 569 116,80 105,80 

Zasavska 39.447.583,39 2,28 % 907 113,90 117,90 

Povprečje 144.351.751,24 8,33 % 841   

Slovenija 
1.732.221.014,8

4 
100,00 % 841 100,00 100,00 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l., RS, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014, SURS (Statistični urad RS) B. l., 

UMAR, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. B. l. 

S strani UMAR-ja pridobljene izračune IRO za posamezna leta od 2006 do vključno 2014 smo 

primerjali med leti in regijami. Prikaz IRO po posameznem letu v obdobju od 2006 do vključno 

2014 izhaja iz preglednice 23.  Ugotovili smo, da kljub uspešnemu črpanju posamezne regije 

nobena izmed njih ne izkazuje bistvene spremembo IRO, pri čemer Pomurje kljub uspešnemu 

črpanju izkazuje celo zvišanje vrednosti IRO. 
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Preglednica 23: Prikaz IRO za leta od 2006 do vključno 2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Osrednjeslovenska 8,7 9,5 10,1 9,6 9,9 9,7 10,3 11,1 12,2 

Obalno–kraška 82,4 83,1 83,8 83,8 82,8 80,7 79,1 81,3 84,2 

Gorenjska 83,1 82,9 83,6 83,8 85,1 85,5 85,6 82,1 80,1 

Goriška 93,8 97,4 99,6 101,5 103,5 104,5 106,7 106,5 107,1 

Savinjska 92,3 92,7 93,0 92,6 91,6 89,1 86,1 84,2 83,4 

Jugovzhodna Slovenija 101,7 100,4 99,7 98,9 97,2 96,1 97,8 97,5 98,4 

Pomurska 159,5 162,5 162,5 163,6 163,8 165,8 163,7 163,8 161,6 

Notranjsko–kraška 127,0 127,7 127,8 128,5 128,2 128,2 129,3 129,7 130,4 

Podravska 116,8 114,1 113,2 112,4 113,2 114,3 114,2 113,3 113,6 

Koroška 103,9 102,7 103,0 104,3 106,1 107,5 107,2 108,5 105,4 

Spodnjeposavska 116,8 112,6 109,7 107,1 103,6 103,4 104,5 105,6 105,8 

Zasavska 113,9 114,4 114,0 114,0 115,2 115,1 115,6 116,4 117,9 

Vir: SURS (Statistični urad RS) B. l., UMAR, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 

B. l. 

V tem delu naloge smo primerjali IROo 2007–2013 za občine Pomurja ob navedeni višini 

črpanja z ESRR – Razvoj regij, KS in EKSR – Ukrep 322 z IROo 2014. 

IROo 2014 je izračunan na osnovi KRO 2016–2017 na način, da smo iz KRO 2016–2017 

odstranili vrednost kazalnika opremljenost s kulturno infrastrukturo, izračunali aritmetično 

sredino in nato z izračunom inverzne vrednosti izračunali IROo 2014.  

Primerjava med obema IROo ob upoštevanju višine nepovratnih sredstev kaže, da se kljub 

uspešnemu črpanju posamezne občine IROo 2014 ob primerjavi z IROo 2007 ni bistveno 

dvignil. 

Tako se je na primer IROo 2014 za mestno občino Murska Sobota kljub pridobitvi nepovratnih 

sredstev v višini 7.201.386,02 EUR povečal celo za 124 odstotkov v primerjavi z IROo 2007–

2013. Nižji IROo 2014, ki kaže uspešno črpanje, glede na IROo 2007–2013 je pri občini Grad. 

Na osnovi prikazanega je mogoče ugotoviti, da ni mogoče z gotovostjo trditi, kar prikazujemo 

tudi v preglednici 24, da uspešno črpanje nepovratnih sredstev EU skladov vpliva na IROo. Da 

črpanje nepovratnih sredstev EU ni bistveno vplivalo na spremembo IROo, so lahko vzroki 

različni. Kot možna razloga pa navajamo: 

- izbrani kazalniki ne izkazujejo napredka posamezne občine zaradi pridobitve nepovratnih 

sredstev EU, 

- na kazalnike IROo so vplivali drugi dejavniki, ki so imeli večji učinek kot črpanje 

(negativno je na kazalnike vplivala gospodarska kriza, ki je bila prisotna v programskem 

obdobju 2007–2013). 



 

84 

Preglednica 24: Prikaz IROo 2007–2013 za občine Pomurja, črpanje občin in indeks IROo 

2014 

Naziv upravičenca 

IROo 

2007–

2013 

Črpanje ESRR–

Razvoj regij, 

KS in EKSR – 

Ukrep 322 

IROo 2014 

na osnovi 

kazalnikov 

KRO 2016–

2017 

Razmerje 

IROo 

2014/IROo 

2007–2013 

MESTNA OBČINA MURSKA 

SOBOTA 
31,60 7.660.190,35 70,82 2,24122 

OBČINA APAČE 0,00 2.808.291,30 84,98 / 

OBČINA BELTINCI 71,62 3.959.722,89 90,30 1,26069 

OBČINA CANKOVA 112,70 1.902.751,25 109,77 0,97399 

OBČINA ČRENŠOVCI 104,06 5.481.274,29 97,38 0,93573 

OBČINA DOBROVNIK 129,13 2.312.405,55 106,23 0,82264 

OBČINA GORNJA 

RADGONA 
79,21 3.095.297,37 83,21 1,05057 

OBČINA GORNJI PETROVCI 141,56 967.067,00 127,48 0,90049 

OBČINA GRAD 150,62 4.617.788,33 113,31 0,75230 

OBČINA HODOŠ 150,83 1.060.749,00 139,87 0,92732 

OBČINA KOBILJE 119,86 565.503,29 108,00 0,90102 

OBČINA KRIŽEVCI 73,10 3.591.654,19 81,44 1,11415 

OBČINA KUZMA 154,41 1.471.817,26 136,33 0,88288 

OBČINA LENDAVA 89,95 4.671.801,18 99,15 1,10224 

OBČINA LJUTOMER 69,94 5.500.260,41 84,98 1,21512 

OBČINA MORAVSKE 

TOPLICE 
100,06 6.027.425,12 102,69 1,02624 

OBČINA ODRANCI 82,16 1.712.628,32 70,82 0,86201 

OBČINA PUCONCI 111,23 4.463.981,50 92,07 0,82772 

OBČINA RADENCI 54,35 3.381.599,88 81,44 1,49849 

OBČINA RAZKRIŽJE 87,00 1.665.072,22 88,52 1,01750 

OBČINA ROGAŠOVCI 152,09 3.630.500,69 136,33 0,89633 

OBČINA SVETI JURIJ OB 

ŠČAVNICI 
107,65 2.308.414,83 92,07 0,85526 

OBČINA ŠALOVCI 159,26 1.044.466,00 131,02 0,82267 

OBČINA TIŠINA 87,21 3.057.123,51 90,30 1,03535 

OBČINA TURNIŠČE 97,96 2.702.136,12 84,98 0,86757 

OBČINA VELIKA POLANA 119,23 2.925.543,15 116,85 0,98004 

OBČINA VERŽEJ 63,20 1.882.165,36 79,67 1,26069 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l., RS, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014, SURS (Statistični urad RS) B. l., 

UMAR, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. B. l. 



 

85 

Dodatno smo uspešnost črpanja sredstev skladov za financiranje strukturne politike EU 

Pomurja in njenih občin preverjali s Pearsonovim korelacijskim keoficientom. Izbrani 

koeficient smo izbrali, ker želimo ugotoviti povezanost med spremenljivkami, ker je 

porazdelitev podatkov normalna in ker so spremenljivke na intervalnem oziroma 

razmernostnem nivoju. V kolikor bo p–vrednost manj kot 0,05, bomo pritrdili dejanskemu 

obstoju korelacije, če pa bo p–vrednost več kot 0,05, korelacija statistično ni pomembna. 

Statistična pomembnost (p–vrednost) nam da podatek, kako zelo prepričani smo lahko, da 

korelacije (povezave) med spremenljivkami zares obstajajo v populaciji, iz katere je bil vzorec 

vzet – pove nam, ali lahko razlike posplošimo iz vzorca na populacijo. Če je p–vrednost manj 

kot 0,05, to pomeni, da lahko na nivoju 5-odstotnega tveganja trdimo, da statistično pomembne 

povezave (korelacije) obstajajo – po domače to pomeni, da obstaja 5-odstotna verjetnost (ali 

manj), da smo prišli do takšnih povezav v našem vzorcu po naključju. Skratka pove nam, kako 

zanesljivi so konkretni rezultati iz našega vzorca. Če je sig manj kot 0,01, potem lahko na nivoju 

1-odstotnega tveganja trdimo, da se statistično pomembne povezave pojavljajo. 

Najprej smo skušali ugotoviti povezanost med črpanjem Ukrepa 322 na spremembo IROo.  

Iz izračunov, ki so prikazani v preglednici 25, izhaja, da znaša Pearsonov korelacijski koeficient 

–0,391 in je statistično značilen. P–vrednost je pod 0,05. Med spremenljivkama torej obstaja 

šibka negativna povezanost. Višji kot je IRO, nižja je višina pridobljenih sredstev/izplačil. 

Vendar pa z izračunom ugotavljamo samo, da obstaja šibka povezanost med spremenljivkama. 

Nismo pa uspeli dokazati, da je višina pridobljenih sredstev/izplačil vplivala na znižanje IRO.  

Preglednica 25: Opisna statistika preveritve s Pearsonovim korelacijskim koeficientom 

  Povprečje  St. odklon N 

IRO_2007_2013 100,00 39,11 27 

Skupaj_U322_ESRR_3_4 2.930.146,12 1.652.292,09 27 

  
IRO_2007_2013 Skupaj_U322_ESRR_3_4 

IRO_2007_2013 Pearsonov koeficient 

korelacije 
1 -,391 

Asimp. p–vrednost (2–

stranska) 
 ,044 

N 27 27 

Prav tako s Pearsonov koeficientom  ne moremo neposredno dokazati vpliva črpanja sredstev 

ESRR – Razvoj regij in Kohezijskega sklada na spremembo IROo.  

H2: Pomurska regija in njene občine so bile uspešne pri črpanju sredstev skladov za 

financiranje strukturne politike EU. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo analize sekundarno pridobljenih podatkov v študiji 

Regionalni razvojni program Pomurja 2007–2013, Regionalni razvojni program v Pomurski 
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regiji za obdobje od 2014 do 2020, spletne strani www.eu–skladi.si, spletne strani www.razvoj–

podezelja.si in spletne strani www.stat.si. Analizirali smo podatke po občinah za obdobje od 

leta 2007 do leta 2013. Kot merilo uspešnosti smo predpostavili, da so bile pomurske občine 

uspešne, če jih je vsaj 50 odstotkov črpalo 70 odstotkov ali več razpoložljivih sredstev. 

Na razpolago so podatki o višini razpoložljivih sredstev na posamezno občino le za Ukrep 322, 

kjer so imele občine določeno kvoto v višini 750.000 EUR za celotno programsko obdobje, 

zato smo za občine analizirali črpanje tega inštrumenta. Od vseh občin jih je vsaj 70 odstotkov 

razpoložljivih sredstev počrpalo le 17, od tega v Pomurju kar 7. Čeprav bi moralo za izpolnitev 

predpostavke več kot 70 odstotkov razpoložljivih sredstev črpati vsaj 14 občin, pa lahko ob 

primerjavi z občinami ostalih regij z vso gotovostjo potrdimo uspešno črpanje pomurskih občin. 

Preglednica s prikazom deleža črpanja občin glede na maksimalno vrednost kvote je v Prilogi 

1. 

Po pridobljenih podatkih smo pripravili izračun črpanja Ukrepa 322, ESRR – Razvoj regij in 

KS na prebivalca. Ob preračunu vrednostnega črpanja na prebivalca, ki ga prikazujemo v 

preglednici 26 lahko ugotovimo, da je povprečno črpanje navedenih finančnih spodbud na ravni 

Slovenije znašalo 841 EUR na prebivalca. Štiri regije so črpale pod povprečjem Slovenije. 

Najuspešnejša je bila Notranjsko–kraška regija, ki je na prebivalca počrpala 3.474 EUR, 

najmanj uspešna pa Osrednjeslovenska s črpanjem 329 EUR na prebivalca. Obravnavana 

pomurska regija je imela črpanje v obravnavanem programskem obdobju 1.862 EUR na 

prebivalca, kar jo po rangiranju na osnovi kriterija črpanje na prebivalca uvršča na drugo mesto. 

Po navedenem kriteriju ugotavljamo, da je bilo Pomurje pri črpanju obravnavanih skladov 

uspešno. 

Preglednica 26: Črpanje Ukrepa 322, ESRR – Razvoj regij, KS na prebivalca 

 
Število 

prebivalcev 
2013 

Izplačilo 
Ukrep 322 

Izplačilo ESRR 
– Razvoj regij 

Izplačilo KS SKUPAJ 

Črpanje v 

EUR/ 
prebivalca 

Osrednjeslovenska 541.718 2.026.624,76 24.023.318,44 152.298.456,57 178.348.399,77 329 

Obalno–kraška 111.936 1.446.722,63 46.112.989,07 14.296.975,24 61.856.686,94 553 

Gorenjska 203.984 1.348.297,45 106.403.152,44 93.926.083,11 201.677.533,00 989 

Goriška 119.002 2.513.233,00 57.803.303,93 71.266.951,01 131.583.487,94 1.106 

Savinjska 260.217 5.587.170,94 121.592.570,79 85.286.444,94 212.466.186,67 816 

Jugovzhodna 

Slovenija 
142.509 2.443.466,29 78.236.775,66 74.356.109,58 155.036.351,53 1.088 

Pomurska 118.022 6.959.203,06 71.193.967,45 141.614.334,84 219.767.505,35 1.862 

Notranjsko–kraška 52.382 882.820,91 28.772.466,83 152.298.456,57 181.953.744,31 3.474 

Podravska 323.238 7.161.947,34 166.373.842,25 62.212.603,70 235.748.393,29 729 

Koroška 72.100 2.049.482,83 31.085.995,44 41.224.276,29 74.359.754,56 1.031 

Spodnjeposavska 70.211 940.139,19 32.771.514,75 6.263.734,15 39.975.388,09 569 

Zasavska 43.502 287.804,59 28.517.625,40 10.642.153,40 39.447.583,39 907 

Povprečje 171.568 2.803.909,42 66.073.960,20 75.473.881,62 144.351.751,24 841 

Slovenija 2.058.821 33.646.912,99 792.887.522,45 905.686.579,40 1.732.221.014,84 841 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.razvoj-podezelja.si/
http://www.razvoj-podezelja.si/
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Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l., RS, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014, SURS (Statistični urad RS) B. l. 

Uspešnost črpanja smo preverili tudi s kriterijem uspešnosti, pri čemer smo kot neuspešno 

črpanje določili črpanje občine, ki so počrpale do 70 odstotkov razpoložljivih sredstev, uspešno 

občine, ki so počrpale več kot 70 odstotkov do 90 odstotkov razpoložljivih sredstev in odlično 

Občine, ki so črpale več kot 90 odstotkov razpoložljivih sredstev. Ugotovili smo, da je bilo 

Pomurje uspešno pri črpanju sredstev ESRR, saj je od 27 občin v regiji 20 občin črpalo več kot 

90 odstotkov razpoložljivih sredstev, 2 občini nad 70 odstotkov do 90 odstotkov sredstev in le 

5 občin je črpalo 70 odstotkov ali manj.  

Iz analize lahko ugotovimo, da je bilo 81,45 odstotkov občin Pomurja uspešnih pri črpanju 

sredstev ESRR. 

Manj uspešne so bile občine pri črpanju sredstev Ukrepa 322, saj je bilo 19 občin od 27 

označenih z neuspešno, ker so črpali do 70 odstotkov 3 občine so bile označene kot uspešno ter 

5 občin kot odlično. Glede na zastavljeno hipotezo lahko ugotovimo, da občine pri črpanju 

sredstev Ukrepa 322 niso bile uspešne, ker je odstotek občin, ki so črpale več kot 70 odstotkov 

manjši od 50 odstotkov 

Levenov test homogenosti varianc izkazuje, da je spremenljivka homogena, zato smo za 

spremenljivko izračunali ANOVO. 

Preglednica 27: Mnogotere primerjave 
(I) Uspešnost_pri_črpanju (J) Uspešnost 

pri črpanju 

Razlika 

povrečij (I-J) 
Std.napaka 

Asimp.p-

vrednost 

95% interval zaupanja 

Nizki Visoki 

neuspešno 
uspešno 44,44500* 12,82 0,002 17,98 

 

odlično 34,08400* 7,66 0,000 18,27 
 

uspešno neuspešno -44,44500* 12,82 0,002 -70,91 
 

odlično -10,36 11,37 0,371 -33,82 
 

odlično neuspešno -34,08400* 7,66 0,000 -49,90 
 

uspešno 10,36 11,37 0,371 -13,10 
 

Iz izračunanega in prikazanega v preglednici 27 lahko trdimo, da se med seboj statistično 

pomembno razlikujejo skupine, kjer je p-vrednost manjša kot 0,05. Razlik ne zasledimo 

oziroma skupini odlično in uspešno se med seboj statistično pomembno ne razlikujejo. 

V naslednjem koraku smo primerjali črpanje obravnavanih skladov med Pomurjem in ostalimi 

regijami.  

Glede na delež črpanja se Pomurje uvršča na drugo mesto, takoj za Podravsko regijo, ki je 

obravnavane sklade v deležu 13,61 odstotka glede na celotno Slovenijo. Prav tako je Pomurje 

nad deležem povprečnega črpanja vseh dvanajstih regij. Deleži črpanja po posamezni regiji so 

prikazani v preglednici 28. 
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Preglednica 28: Delež črpanja Ukrepa 322, ESRR – Razvoj regij, KS na posamezno regijo 

 Izplačilo Ukrep 
322 

Izplačilo ESRR 
– Razvoj regij 

Izplačilo KS SKUPAJ 
Delež 

črpanja 

Osrednjeslovenska 2.026.624,76 24.023.318,44 152.298.456,57 178.348.399,77 10,30 % 

Obalno–kraška 1.446.722,63 46.112.989,07 14.296.975,24 61.856.686,94 3,57 % 

Gorenjska 1.348.297,45 106.403.152,44 93.926.083,11 201.677.533,00 11,64% 

Goriška 2.513.233,00 57.803.303,93 71.266.951,01 131.583.487,94 7,60 % 

Savinjska 5.587.170,94 121.592.570,79 85.286.444,94 212.466.186,67 12,27 % 

Jugovzhodna Slovenija 2.443.466,29 78.236.775,66 74.356.109,58 155.036.351,53 8,95% 

Pomurska 6.959.203,06 71.193.967,45 141.614.334,84 219.767.505,35 12,69% 

Notranjsko–kraška 882.820,91 28.772.466,83 152.298.456,57 181.953.744,31 10,50 % 

Podravska 7.161.947,34 166.373.842,25 62.212.603,70 235.748.393,29 13,61% 

Koroška 2.049.482,83 31.085.995,44 41.224.276,29 74.359.754,56 4,29 % 

Spodnjeposavska 940.139,19 32.771.514,75 6.263.734,15 39.975.388,09 2,31 % 

Zasavska 287.804,59 28.517.625,40 10.642.153,40 39.447.583,39 2,28 % 

Povprečje 2.803.909,42 66.073.960,20 75.473.881,62 144.351.751,24 8,33 % 

Slovenija 33.646.912,99 792.887.522,45 905.686.579,40 1.732.221.014,84 100,00% 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l., RS, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014, SURS (Statistični urad RS) B. l. 

Na osnovi izračunanega in prikazanega lahko utemeljeno zatrjujemo, da je bilo Pomurje pri 

črpanju obravnavanih skladov uspešno in nad slovenskim povprečjem. 

V nadaljevanju smo analizarali tudi črpanje posamezne občine Pomurja glede na povprečje 

Pomurja in povprečje vseh slovenskih občin. Rezultati analize so prikazani v preglednici 29. 
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Preglednica 29: Delež odobrenih in izplačanih sredstev Ukrepa 322 za posamezno občino 

glede na Pomurje 

Občina 
Maksimalna 

vrednost kvote 

(v EUR) 

Celotna 
vrednost 

projekta € 

Odobrena 
vrednost (v 

EUR) 

% 
odobrenih 
sredstev 

občine 
/Pomurje 

Izplačilo (v 
EUR) 

% 
izplačanih 
sredstev 

občine 
/Pomurje 

APAČE 750.000,00 973.337,36 635.265,12 7,15 % 570.637,27 6,42 % 

BELTINCI 750.000,00 143.238,44 95.426,58 1,07 % 63.356,15 0,71 % 

CANKOVA 750.000,00 392.873,51 257.944,14 2,90 % 137.297,25 1,55 % 

ČRENŠOVCI 750.000,00 567.578,89 339.356,62 3,82 % 248.519,28 2,80 % 

DOBROVNIK/DOBRONAK 750.000,00 1.309.673,11 632.662,93 7,12 % 481.610,79 5,42 % 

GORNJA RADGONA 750.000,00 482.823,31 194.689,18 2,19% 72.136,50 0,81 % 

GORNJI PETROVCI  750.000,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

GRAD 750.000,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

HODOŠ 750.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 % 

KOBILJE 750.000,00 102.349,64 35.520,21 0,40 % 22.848,29 0,26 % 

KRIŽEVCI 750.000,00 1.340.516,22 796.785,28 8,97 % 705.033,03 7,94 % 

KUZMA 750.000,00 147.867,29 64.229,46 0,72 % 51.674,34 0,58 % 

LENDAVA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

LJUTOMER 750.000,00 1.173.905,42 720.146,66 8,11 % 553.807,50 6,23 % 

MORAVSKE TOPLICE 750.000,00 1.109.734,47 701.025,28 7,89 % 559.239,12 6,30 % 

MURSKA SOBOTA 750.000,00 733.222,44 366.876,53 4,13 % 330.014,58 3,72 % 

ODRANCI 750.000,00 162.857,00 67.077,50 0,76 % 48.402,72 0,54 % 

PUCONCI 750.000,00 688.541,94 256.663,73 2,89 % 201.002,33 2,26 % 

RADENCI 750.000,00 600.268,69 363.130,54 4,09 % 268.538,58 3,02 % 

RAZKRIŽJE  750.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 % 

ROGAŠOVCI 750.000,00 1.435.384,09 793.550,16 8,93 % 545.618,19 6,14 % 

SVETI JURIJ OB 

ŠČAVNICI 
750.000,00 805.193,24 477.476,84 5,38 % 401.690,83 4,52 % 

ŠALOVCI  750.000,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

TIŠINA 750.000,00 739.341,65 392.721,22 4,42 % 280.272,65 3,16 % 

TURNIŠČE 750.000,00 793.677,78 405.485,85 4,56 % 202.887,39 2,28 % 

VELIKA POLANA 750.000,00 1.095.906,69 581.444,66 6,55 % 559.434,91 6,30 % 

VERŽEJ 750.000,00 1.168.200,33 705.273,41 7,94 % 655.181,36 7,38 % 

Skupaj Pomurje: 20.250.000,00 15.966.491,51 8.882.751,90   6.959.203,06   

Povprečje slovenskih občin  406.550,82 211.337,29 2,38 % 158.711,81 2,28 % 

Povprečje pomurskih občin  591.351,54 328.990,81 3,70 % 257.748,26 3,70 % 

Vir: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014. 

Povprečna vrednost projekta na ravni Slovenije znotraj Ukrepa 322 je znašala 406.550,82 EUR, 

povprečna odobrena vrednost 211.337,29 EUR, povprečna vrednost črpanja pa 158.711,81 

EUR. Povprečje občin Pomurja je v vseh kategorijah večje od slovenskega povprečja in znaša 

za vrednost projekta 591.351,54 EUR, vrednost odobrenih sredstev 328.990,81 EUR in 

vrednost izplačanih sredstev 257.748,26 EUR.  
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Ugotovimo lahko, da je bilo Pomurje na ravni občin, kar prikazujemo v preglednici 30, glede 

na povprečje slovenskih občin v sklopu črpanja Ukrepa 322 uspešno, saj je bilo v vseh 

obravnavanih kategorijah višje. 

Deset od 27 občin Pomurja je imelo črpanje (izplačana sredstva) večje od povprečja slovenskih 

občin. 

Glede na ugotovljeno lahko utemeljeno argumentiramo, da je bilo Pomurje pri črpanju Ukrepa 

322 uspešno. 

Preglednica 30: Izplačana vrednost sredstev Ukrepa 322 posamezne občine na prebivalca 

Občina 

Št. 
prebivalcev 
na dan 1. 1. 

2014 

Odobrena 
vrednost (v 

EUR) 

Odobrena 
vrednost/ 

prebivalca 
(v EUR) 

Izplačilo (v 
EUR) 

Izplačana 
vrednost/ 

prebivalca 
(v EUR) 

APAČE 3.706 635.265,12 171,42 570.637,27 153,98 

BELTINCI 8.597 95.426,58 11,10 63.356,15 7,37 

CANKOVA 1.987 257.944,14 129,82 137.297,25 69,10 

ČRENŠOVCI 4.178 339.356,62 81,22 248.519,28 59,48 

DOBROVNIK/DOBRONAK 1.335 632.662,93 473,90 481.610,79 360,76 

GORNJA RADGONA 8.775 194.689,18 22,19 72.136,50 8,22 

GORNJI PETROVCI  2.184 0,00 0,00 0,00 0,00 

GRAD 2.321 0,00 0,00 0,00 0,00 

HODOŠ 323 0,00 0,00 0,00 0,00 

KOBILJE 616 35.520,21 57,66 22.848,29 37,09 

KRIŽEVCI 3.541 796.785,28 225,02 705.033,03 199,11 

KUZMA 1.671 64.229,46 38,44 51.674,34 30,92 

LENDAVA 10.885 0,00 0,00 0,00 0,00 

LJUTOMER 11.917 720.146,66 60,43 553.807,50 46,47 

MORAVSKE TOPLICE 6.100 701.025,28 114,92 559.239,12 91,68 

MURSKA SOBOTA 19.478 366.876,53 18,84 330.014,58 16,94 

ODRANCI 1.691 67.077,50 39,67 48.402,72 28,62 

PUCONCI 6.306 256.663,73 40,70 201.002,33 31,87 

RADENCI 5.296 363.130,54 68,57 268.538,58 50,71 

RAZKRIŽJE  1.327 0,00 0,00 0,00 0,00 

ROGAŠOVCI 3.412 793.550,16 232,58 545.618,19 159,91 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 3.007 477.476,84 158,79 401.690,83 133,59 

ŠALOVCI  1.571 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIŠINA 4.247 392.721,22 92,47 280.272,65 65,99 

TURNIŠČE 3.446 405.485,85 117,67 202.887,39 58,88 

VELIKA POLANA 1.464 581.444,66 397,16 559.434,91 382,13 

VERŽEJ 1.321 705.273,41 533,89 655.181,36 495,97 

Skupaj Pomurje: 120.702 8.882.751,90 73,59 6.959.203,06 57,66 

Skupaj Slovenija: 2.058.821 44.803.506,46 21,76 33.646.902,99 16,34 

Vir: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2014, SURS (Statistični urad RS) 

B. l. 

Povprečna vrednost odobrenih sredstev Ukrepa 322 na prebivalca v Sloveniji je znašala 21,76 

EUR, na prebivalca v Pomurju pa 73,59 EUR, prav tako je mogoče ugotoviti pozitivno črpanje 
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Pomurja v primerjavi s Slovenijo, če primerjamo vrednost izplačanih sredstev Ukrepa 322 na 

prebivalca, ki je za Pomurje znašala 57,66 EUR, za Slovenijo pa 16,34 EUR. 

Pomurje je bilo glede na kazalnik uspešnosti črpanja sredstev Ukrepa 322 na prebivalca 

uspešno. 

Velike razlike je mogoče ugotoviti pri analizi črpanja posamezne občine v Pomurju, kjer pet 

občin ni imelo nič črpanja najuspešnejša pa je bila občina Veržej, katere vrednost izplačila 

sredstev na prebivalca je znašala kar 495,97 EUR, sledita ji občina Velika Polana in Dobrovnik. 

Ob neupoštevanju občin, ki niso imele nobenega črpanja, sta pod slovenskim povprečjem na 

prebivalca samo občini Beltinci in Gornja Radgona. 

V nadaljevanju smo analizirali uspešnost Pomurja pri črpanju sredstev ESRR – Razvoj regij. 

Povprečje črpanja sredstev ESRR – Razvoj regij v Sloveniji je predstavljeno v preglednici 31 

in je na prebivalca znašalo 385,12 EUR, za Pomurje pa 597,79 EUR. Navedeno izkazuje, da je 

bilo Pomurje tudi pri črpanju tega sklada glede na obravnavani kazalnik uspešno. Prav tako so 

bile glede na slovensko povprečje izbranega kazalnika uspešne vse občine, razen mestne občine 

Murska Sobota, saj so vse občine črpale več sredstev sklada od slovenskega povprečja. 

Najuspešnejša je bila občina Hodoš, katere povprečje znaša 3.284,05 EUR. 

Preglednica 31: Izplačana vrednost sredstev ESRR – Razvoj regij posamezne občine na 

prebivalca 

Naziv upravičenca 
Število 

prebivalcev 

Višina 

dodeljenih 
sredstev  

(v EUR) 

Višina 
dodeljenih 

sredstev/ 

prebivalca 

(v EUR) 

MURSKA SOBOTA 19.478 6.834.509,49 350,88 

APAČE 3.706 2.026.606,00 546,84 

BELTINCI 8.597 3.475.817,00 404,31 

CANKOVA 1.987 1.765.454,00 888,50 

ČRENŠOVCI 4.178 4.685.144,18 1.121,38 

DOBROVNIK 1.335 1.830.794,76 1.371,38 

GORNJA RADGONA 8.775 3.023.160,87 344,52 

GORNJI PETROVCI 2.184 967.067,00 442,80 

GRAD 2.321 4.327.696,00 1.864,58 

HODOŠ 323 1.060.749,00 3.284,05 

KOBILJE 616 542.655,00 880,93 

KRIŽEVCI 3.541 2.253.960,09 636,53 

KUZMA 1.671 1.210.475,87 724,40 
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Naziv upravičenca 
Število 

prebivalcev 

Višina 
dodeljenih 

sredstev  

(v EUR) 

Višina 

dodeljenih 
sredstev/ 

prebivalca 

(v EUR) 

LENDAVA 10.885 4.671.801,18 429,20 

LJUTOMER 11.917 4.849.415,00 406,93 

MORAVSKE TOPLICE 6.100 5.468.186,00 896,42 

ODRANCI 1.691 1.664.225,60 984,17 

PUCONCI 6.306 3.238.292,00 513,53 

RADENCI 5.296 3.113.061,30 587,81 

RAZKRIŽJE 1.327 1.373.114,00 1.034,75 

ROGAŠOVCI 3.412 3.084.882,50 904,13 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 3.007 1.906.724,00 634,10 

ŠALOVCI 1.571 1.044.466,00 664,84 

TIŠINA 4.247 2.608.309,00 614,15 

TURNIŠČE 3.446 1.964.177,97 569,99 

VELIKA POLANA 1.464 1.937.012,30 1.323,10 

VERŽEJ 1.321 1.226.984,00 928,83 

Skupaj Pomurje:  120.702 72.154.742,11 597,79 

Skupaj Slovenija 2.058.821 792.887.522,45 385,12 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l., RS, 

SURS (Statistični urad RS) B. l. 

Ob primerjavi črpanja sredstev KS na prebivalca Pomurja in Slovenije je z vso gotovostjo 

mogoče potrditi, da je bilo Pomurje izredno uspešno pri črpanju sredstev, saj vrednost za 

Pomurje znaša 1.173,26 EUR na prebivalca, za Slovenijo pa komaj 365,93 EUR na prebivalca. 

Pri analizi črpanja sredstev KS na ravni občin zaradi nerazpoložljivosti podatkov za izračun 

višine dodeljenih sredstev na prebivalca nismo upoštevali projektov, ki imajo regijski učinek. 

To so projekti, kjer je nastopalo v vlogi upravičenca več občin (projekt oskrbe s pitno vodo, 

projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter projekt regijskega zbiranja odpadkov). Ti 

projekti imajo velik vrednostni doprinos, saj so v skupni višini znašali 136.260.640,65 EUR. 

Tako črpanje sredstev KS na ravni občin ob upoštevanju izbranega kazalnika ni bilo uspešno, 

niti v primerjavi s kazalnikom za Pomurje niti v primerjavi s kazalnikom za Slovenijo. 

Ugotovitev je povsem skladna s politiko KS, ki svoja sredstva namenja s poudarkom na 

projektih, ki imajo regijski vpliv. 
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Preglednica 32: Izplačana vrednost sredstev KS posamezne občine na prebivalca 

Naziv upravičenca 
Število 

prebivalcev 

Višina 
dodeljenih 

sredstev  

(v EUR) 

Višina 

dodeljenih 

sredstev/ 
prebivalca 

(v EUR) 

GRAD 2.321 290.092,33 124,99 

RAZKRIŽJE 1.327 291.958,22 220,01 

ČRENŠOVCI 4.178 547.610,83 131,07 

MURSKA SOBOTA 19.478 495.666,28 25,45 

LJUTOMER 11.917 97.037,91 8,14 

TIŠINA 4.247 168.541,86 39,68 

KUZMA 1.671 209.667,05 125,47 

APAČE 3.706 211.048,03 56,95 

BELTINCI 8.597 420.549,74 48,92 

VELIKA POLANA 1.464 429.095,94 293,10 

TURNIŠČE 3.446 535.070,76 155,27 

KRIŽEVCI 3.541 632.661,07 178,67 

PUCONCI 6.306 1.024.687,17 162,49 

Skupaj Pomurje: 120.702 141.614.327,84 1.173,26 

Skupaj Slovenija: 2.058.821 753.388.115,83 365,93 

Vir: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko B. l., RS, 

SURS (Statistični urad RS) B. l. 

Vse analize torej kažejo, da je več kot 50 odstotkov občin Pomurja uspelo pridobiti vsaj 70 

odstotkov sredstev, ki so jim bile na razpolago. 

Dodatno smo uspešnost črpanja sredstev skladov za financiranje strukturne politike EU 

Pomurja in njenih občin preverjali s Pearsonovim korelacijskim keoficientom. Izbrani 

koeficient smo izbrali, ker želimo ugotoviti povezanost med spremenljivkami, ker je 

porazdelitev podatkov normalna in ker so spremenljivke na intervalnem oziroma 

razmernostnem nivoju. V kolikor bo p–vrednost manj kot 0,05, bomo pritrdili dejanskemu 

obstoju korelacije, če bo p–vrednost več kot 0,05, korelacija statistično ni pomembna. 

 Preglednica 33: Opisna statistika preveritve s Pearsonovim korelacijskim koeficientom 

  Povprečje  St. odklon N 

Visina_dodeljenih_sredstev_JR_1_7 2.505.591,72 1.503.534,26 27 

Skupaj_regijska_kvota_posamezne_občine 2.555.110,06 1.175.155,17 27 
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Višina dodeljenih 

sredstev ESRR – 

Razvoj regij 

Skupaj regijska 

kvota posamezne 

občine 

Višina dodeljenih 

sredstev ESRR – Razvoj 

regij 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

1 ,8821 

Asimp. p–

vrednost (2–

stranska) 

 ,000 

N 27 27 

Skupaj regijska kvota 

posamezne občine  

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

,8821 1 

Asimp. p–

vrednost (2–

stranska) 

,000  

N 27 27 

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,882 in je statistično značilen. P–vrednost je 0,00. Med 

spremenljivkama je zelo visoka pozitivna povezanost. Višja kot je kvota, višje je izplačilo. 

H3: Med uspešnostjo črpanja sredstev na lokalni in regionalni ravni obstaja pozitivna 

povezanost.  

Hipotezo smo preverjali s preverbo podatkov, pridobljenih s kvantitativno raziskovalno 

metodo, anketnim vprašalnikom. Ankete so bile posredovane na vse občine v Pomurju, pri 

čemer smo uspeli pridobiti 24 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Ker anketiranci niso 

odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, smo prvotno zastavljeno hipotezo »Med uspešnostjo 

črpanja sredstev na lokalni in reginalni ravni obstaja pozitivna povezanost« prilagodili in 

skušali ugotoviti pozitivno povezanost med uspešnostjo črpanja sredstev na ravni občin in 

Pomurja. 

Ob analizi vprašanj smo izračunali naslednje statistične kazalnike za administrativne ovire pri 

črpanju sredstev EU. 

Anketiranci so imeli na vprašanja, ki jih analiziramo v nadaljevanju, možnost naslednjih 

odgovorov: 

1 – Sploh se ne strinjam  

2 – Se ne strinjam  

3 – Niti–niti   

                                                

1 Korelacije so statistično značilne na ravni 0,01 (2-stranske) 
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4 – Se strinjam  

5 – Popolnoma se strinjam 

Kot izhaja iz preglednice 34 in slike 12 najvišje povprečje pri administrativnih ovirah pri 

črpanju sredstev EU izkazuje pridobitev sredstev ESSR – Razvoj regij, iz česar je mogoče 

ugotoviti, da so imeli anketiranci za pridobitev teh sredstev najmanj problemov pri pripravi 

vlog, najnižje povprečje pa izkazuje področje priprave vlog za pridobitev nepovratnih sredstev 

KS, kar je pričakovano, saj gre za kompleksne projekte, ki imajo v največ primerih medobčinski 

in regijski vpliv. 

Preglednica 34: Administrativne ovire pri črpanju sredstev EU 

  N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Javni razpis in postopek 

pridobitve nepovratnih 

sredstev ESSR – RAZVOJ 

REGIJ sta enostavna in nam ne 

povzročata nobenih težav. 

24 2 2,96 3,00 2 1,04 

Neposredna potrditev in 

postopek pridobitve 

nepovratnih sredstev 
KOHEZIJSKEGA SKLADA 

sta enostavna in nam ne 

povzročata nobenih težav. 

24 2 2,25 2,00 2 0,85 

Javni razpis in postopek 

pridobitve nepovratnih 

sredstev Ukrepa 322 – 

OBNOVA IN RAZVOJ VASI 

sta enostavna in nam ne 

povzročata nobenih težav. 

24 2 2,58 3,00 3 1,28 

 

Slika 12: Administrativne ovire pri črpanju sredstev EU 
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Anketiranci so za vse tri obravnavane sklade mnenja, da ti pozitivno vplivajo na razvoj občin 

in regij, kar prikazujemo v preglednici 35 in na sliki 13. 

Preglednica 35: Vpliv nepovratnih sredstev na razvoj občin in Pomurja  

  N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Nepovratna sredstva ESRR – 

RAZVOJ REGIJ so pospešila 

razvoj regije in občin 
24 2 4,25 4,00 4 0,61 

Nepovratna sredstva 

KOHEZIJSKEGA SKLADA 

so pospešila razvoj regije in 

občin 

24 2 4,25 4,00 4 0,61 

Nepovratna sredstva Ukrepa 

322 – OBNOVA IN RAZVOJ 

VASI so pospešila razvoj regije 

in občin 

24 2 4,29 4,00 4 0,55 

 

Slika 13: Vpliv nepovratnih sredstev na razvoj občin in Pomurja 

Iz preglednice 36 izhaja, da so anketiranci v povprečju ocenili uspešnost črpanja na ravni regije 

z 3,54 za ESRR – Razvoj regij.  

Preglednica 36: Uspešnost črpanja na ravni regije  

  N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Pomurska regija je bila uspešna 

pri črpanju nepovratnih 

sredstev ESRR – RAZVOJ 

REGIJ 

24 2 3,54 4,00 4 0,78 

Pomurska regija je bila uspešna 

pri črpanju nepovratnih 
sredstev KOHEZIJSKEGA 

SKLADA 

24 2 3,67 4,00 3 0,92 

Pomurska regija je bila uspešna 

pri črpanju nepovratnih 24 2 3,50 3,00 3 0,93 
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  N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

sredstev Ukrepa 322 – 

OBNOVA IN RAZVOJ VASI 

 

Slika 14: Uspešnost črpanja na ravni regije 

Hkrati so anketiranci zavzeli stališče, da je uspešnost črpanja na ravni občin boljša, saj so z 

ocenami od 1 do 5 uspešnost ocenili v povprečju med 3,71 in 4,29 za posamezni sklad. Stališče 

anketirancev glede uspešnoti črpanja na ravni občin je prikazano v preglednici 37. 

Preglednica 37: Uspešnost črpanja na ravni občin  

  N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Naša občina je bila uspešna pri 

črpanju nepovratnih sredstev 

ESRR – RAZVOJ REGIJ 
24 2 4,29 4,00 4 0,62 

Naša občina je bila uspešna pri 

črpanju nepovratnih sredstev 

KOHEZIJSKEGA SKLADA 

24 2 4,00 4,00 4 0,98 

Naša občina je bila uspešna pri 

črpanju nepovratnih sredstev 

Ukrepa 322 – OBNOVA IN 

RAZVOJ VASI 

24 2 3,71 4,00 4 1,00 
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Slika 15: Uspešnost črpanja na ravni občin 

Ob analizi prejetih anketnih vprašalnikov ugotavljamo in v preglednici 38 predstavljamo, da so 

vsi anketirani stališča, da je za uspešno črpanje potrebno poenostaviti ovire do uspešnega 

črpanja, in menijo, da je to mogoče doseči z uskladitvijo operativnih programov s potrebami 

regije in občin, poenostavitvijo postopkov prijave na razpise predfinanciranjem izbranih 

projektov, poenostavljenim poročanjem in prilagoditvijo sistema kontrole–sledenja cilju 

projekta. Slednji ima po mnenju anketirancev na uspešno črpanje še najmanjši vpliv, saj 

povprečje odgovorov znaša 4,42, medtem ko za vse ostale znaša 4,5 ali več. 

 

Preglednica 38: Predlogi in rešitve za učinkovitejše programiranje in črpanje evropskih 

sredstev  

  N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Uskladitev operativnih 

programov s potrebami regije 

in občin 

24 2 4,54 5,00 5 0,51 

Poenostavitev postopkov 

prijave na razpise 
24 2 4,71 5,00 5 0,46 

Predfinaciranje izbranih 

projektov 
24 2 4,50 5,00 5 0,66 
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Slika 16: Predlogi in rešitve za učinkovitejše programiranje in črpanje evropskih 

sredstev 

Sklop vprašanj od 6 do 10 anketnega vprašalnika se nanaša na mnenje odgovornih na občini za 

pripravo vlog glede administrativnih ovir pri črpanju EU sredstev za posamezni sklad, njihovo 

stališče glede vpliva EU sredstev na razvoj regije in občin, uspešnosti črpanja EU sredstev na 

nivoju regije in posamezne občine ter njihove predloge, rešitve in priporočila ter aktivnosti za 

učinkovitejše programiranje in črpanje EU sredstev.  Sklop vprašanj od 6 do 10 anketnika smo 

sešteli v pet dimenzij in med njimi iskali povezanost. 

Preglednica 39: Povezanost vprašanj od 6 do 10 anketnega vprašalnika  

  Povprečje St. odklon N 

V6 2,60 0,77 24 

V7 4,26 0,55 24 

V8 3,57 0,75 24 

V9 4,00 0,66 24 

V10 4,56 0,40 24 

 

  

Administrativ

ne ovire pri 

črpanju 

sredstev EU 

Vpliv 

sredstev 

EU na 

razvoj 

regije in 

občin 

Uspešnost  

črpanja 

sredstev 

EU na 

ravni 

regije 

Uspešnost  

črpanja 

sredstev 

EU na 

ravni 

občine 

Predlogi in 

rešitve za 

učinkovitejš

e prog. … 

Administrativne 

ovire pri 

črpanju 
sredstev EU 

Pearsonov 
koeficient 

korelacije 

1 –,116 –,325 ,076 ,094 

Asimp. p–vrednost 

(2–stranska) 
  ,591 ,121 ,723 ,662 

N 24 24 24 24 24 
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Vpliv sredstev 

EU na razvoj 
regije in občin 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

–,116 1 ,445* ,228 ,198 

Asimp. p–vrednost 

(2–stranska) 
,591   ,029 ,285 ,353 

N 24 24 24 24 24 

Uspešnost  

črpanja sredstev 

EU na ravni 

regije 

Pearsonov 

koeficient 
korelacije 

–,325 ,445* 1 ,541** –,160 

Asimp. p–vrednost 

(2–stranska) 
,121 ,029   ,006 ,455 

N 24 24 24 24 24 

Uspešnost  

črpanja sredstev 

EU na ravni 

občine 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

,076 ,228 ,541** 1 –,011 

Asimp. p–vrednost 
(2–stranska) 

,723 ,285 ,006   ,959 

N 24 24 24 24 24 

Predlogi in 

rešitve za 

učinkovitejše 

prog. … 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

,094 ,198 –,160 –,011 1 

Asimp. p–vrednost 

(2–stranska) 
,662 ,353 ,455 ,959   

N 24 24 24 24 24 

 

Kot je prikazano v preglednici 39 med uspešnostjo črpanja sredstev na ravni regije in občine, 

ter vplivom teh sredstev na razvoj, obstaja srednje močna pozitivna povezanost. P–vrednost je 

pod 0,05, zato lahko hipotezo potrdimo.  

8.1.1 Dodatne statistične analize 

Glede na že podane ugotovitve smo se odloočili, da vezano na uspešnost črpanja sredstev sklada 

ESRR in kazalnika IRO ter IROo izvedemo dodatne statistične analize. 

Najprej smo na podalgi ugotovitev o uspešnosti črpanja občin Pomurja z Levenovim testom 

homogenosti variant ugotovili, da je spremenljivka IRO 2014 homogena in med variancami 

skupin ni statistično pomembnih razlik. Rezultati Levenovega testa homogenosti varianc smo 

prikazali v preglednici 40. P-vrednost je v primeru našega izračuna 0,216 in je večja o 0,05. 

Homogenost variant je pogoj za izračun ANOVE.  

Preglednica 40: Levenov test homogenosti varianc  

Opisna statistika 

IRO_2014        

N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

neuspešno 5 128,54 12,432 5,55976 113,1036 143,9764 
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uspešno 2 84,095 1,25158 0,885 72,85 95,34 

odlično 20 94,456 16,25044 3,63371 86,8506 102,0614 

Skupaj 27 100,0004 20,4098 3,92787 91,9265 108,0742 

 

Levenov test homogenosti varianc 

IRO 2014 

Leveneova 

statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

1,636 2 24 0,216 

V naslednjem koraku smo uporabili test ANOVA, ker smo želeli preveriti razlike v povprečjih 

med tremi skupinami, dokazati, da je porazdelitev podatkov normalna, in dokazati, da so 

variance homogene. Z ANOVO oziroma analizo variance smo analizirali variance v skupini in 

preverili ali se skupine v povprečju med seboj statističnčo pomembno razlikujejo. Rezultati 

testa so prikazani v preglednici 41. 

Preglednica 41: Test anova  

Anova  

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

Asimp. p-

vrednost 

5193,3 2 2596,7 11,06 0,00 

Z izvedbo testa ANOVA smo izračunali, da je p-vrednost manjša kot 0,05, saj znaša 0,00. Glede 

na izračunano lahko ugotovimo in trdimo, da so v skupinah črpanje sredstev razlike v poprečjih 

glede na IRO 2014. Povprečja skupin se razlikujejo, zato smo si ogledali še post-hoct test, da 

pokažemo razlike v skupinah. 

Po izvedenem testu ANOVA smo uporabili še test mnogotere primerjave (post-hoc testi), saj 

smo želeli izvedeti tudi kateri dve skupini se med seboj razlikujeta, saj smo s testom ANOVA 

ugotovili samo, da se vse skupine med seboj razlikujejo. S testom smo primerjali vse skupine 

med seboj. S testom smo ugotovili, da, kot izhaja iz preglednice 42, se med seboj razilikujeta 

stupini v razmerju neuspešno črpanje in uspešno črpanje ter neuspešno črpanje in odlično 

črpanje. Uspešno črpanje in odlično črpanje se statistično pomembno ne razlikujeta. 

Preglednica 42: Mnogotere primerjave  

Mnogotere primerjave 

 

Odvisna spremenljivka: IRO_2014 

LSD 

(I) Uspešnost_pri_ 

črpanju 

(J) Uspešnost_pri_ 

črpanju 
Razlika 

povprečij  
(I-J) Std.napaka 

Asimp. 

p-
vrednost 

95% Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 
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neuspešno 

uspešno 44,44500* 12,82 0,002 17,98 70,91 

odlično 34,08400* 7,66 0,000 18,27 49,90 

uspešno 

neuspešno -44,44500* 12,82 0,002 -70,91 -17,98 

odlično -10,36 11,37 0,371 -33,82 13,10 

odlično 

neuspešno -34,08400* 7,66 0,000 -49,90 -18,27 

uspešno 10,36 11,37 0,371 -13,10 33,82 

Ker so vse posamezne regije črpale odlično, t. j. da so črpale več kot 90 odstotkov kvote oziroma 

razpoložljivih sredstev, izvedba testa ni mogoča. 

Enak postopek smo izvedli tudi pri črpanju sredstev Ukrepa 322 občin Pomurja. Tudi pri 

izvedbi testa za uspešnost črpanja smo najprej z Levenovim testom homogenosti varianc 

ugotovili, da je spremenljivka IRO 2014 homogena in lahko zanjo izračunamo ANOVO. 

Preglednica 43: Levenov test homogenosti varianc  

Opisna statistika 

IRO_2014        

N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

neuspešno 19 100,36 21,04 4,83 90,22 110,50 

uspešno 3 102,69 16,23 9,37 62,37 143,00 

odlično 5 97,02 23,80 10,64 67,47 126,58 

Skupaj 27 100,00 20,41 3,93 91,93 108,07 

 

Leveneov test homogenosti varianc 

IRO 2014 

Leveneova 

statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

,326 2 24 ,725 

Levenov test homogenosti varianc je tudi v tem primeru pokazal, da je spremenljivka 

homogena, zato smo zadnjo izračunaliANOVO. Analiza variance je predpogoj za izvedbo testa 

Anove. Test ANOVO je pokazal, da je p-vrednost večja kot 0,05, saj znaša 0,927, zato ne 

moremo trditi, da so v skupinah razlike v povprečjih glede na IRO 2014. 

Vse regije so nepovratna sredstva ukrepa 322 črpale manj kot 70 odstotkov glede na 

razpoložljiva sredstva, zato so vse regije črpale neuspešno in dodatnih testov ni mogoče izvesti. 

Na podlagi dodatno izvedenih testov lahko ugotovimo, da je mogoče ugotoviti povezanost med 

višino črpanja in kazalnikom IRO 2014. Občine, ki so neuspešno črpale nepovratna sredstva 

imajo kazalnik IROo 2014 višji, kar kaže na večjo nerazvitost občine. 
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8.2 Podajanje predlogov za izboljšave 

Na osnovi izdelanih analiz lahko ugotovimo, da je potrebno pri oblikovanju koeficientov IRO, 

IROo in KRO zajeti tudi kazalnike, ki izkazujejo pridobitev nepovratnih sredstev na ravni občin 

ali regije. Pridobljena nepovratna sredstva se skozi multiplikator sicer posredno odražajo skozi 

izbrane kazalnike za oblikovanje posameznega koeficienta, vendar je njihov posreden vpliv 

premajhen. 

Le osem občin Pomurja ima za vodenje projekta namenjena več kot dva zaposlena, kar kaže na 

kadrovsko podhranjenost občin. Občine bi morale razmišljati v smeri ustanovitve medobčinske 

pisarne, ki bi izvajala vse potrebno za pripravo in izvedbo projektov oziroma to v večji meri 

prepustiti RRA Mura ali Lokalni razvojni agenciji, za kateri se je skozi anketnik izkazalo, da 

sta pri pripravi vlog uspešni. V kolikor ne razpolagata s kadrom za izvedbeno fazo, pa lahko 

občine bodisi ustanovijo agencijo za izvedbo projektov bodisi izmenjajo pridobljeno znanje 

kadra na že izvedenih projektih in s tem prispevajo k uspešnejšem črpanju. 

Glede na to, da je kar 15 občin od 22, predvsem zaradi okoljskih zahtev ali zakonskih predpisov, 

naletelo na tehnično–tehnološke probleme že v pripravljalni fazi, bi morale občine prek 

ustreznih organov za projekte, ki so javnega pomena, pristopiti k prilagoditvi veljavne 

zakonodaje. 

Navedeni predlogi, ki izkazujejo tudi dejansko stanje, bi vsekakor pripomogli k hitrejšemu in 

uspešnejšemu črpanju sredstev EU. 
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9 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN MOŽNOST ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V magistrski nalogi smo testirali postavljene hipoteze. Na podlagi zaključkov podajamo 

ugotovitve in možnosti za nadaljnje raziskovanje na področju črpanja nepovratnih sredstev ter 

regionalne politike in razvoja. 

9.1 Prispevek k znanosti in stroki 

Prispevek k znanosti in stroki predstavljajo izvedeni empirični rezultati lastne kvantitativne 

raziskave, ki je temeljila na osnovi različnih, že navedenih virov. 

Sicer so bile nekatere raziskave na temo IRO že izdelane, vendar nismo zasledili še nobene, ki 

bi se problema lotila na način, ki smo si ga zastavili v tej magistrski nalogi. Tako tudi ni 

obravnavana hipoteza na način, kot smo si jo zastavili v magistrski nalogi, in posledično ni 

izvedeno njeno testiranje. 

Vzporedno z dognanimi ugotovitvami smo v magistrski nalogi predstavili tudi strokovne 

prispevke in mnenja domačih ter tujih strokovnjakov na tem področju.  

Menimo, da izsledki in ugotovitve prispevajo tudi k razmišljanju o načinu oblikovanja IRO, 

IROo in KRO ter določanja kriterijev za njihovo oblikovanje. Magistrska naloga omogoča 

strokovnjakom na tem področju nadaljnje razmišljanje in oblikovanje ustreznih strategij za 

zmanjšanje zaostalosti nerazvitih regij. 

Prav tako magistrska naloga usmerja strokovnjake pri določitvi, kako naj se metodologija in 

strateški dokumenti pripravijo, da bo črpanje sredstev EU mogoče tudi v programskem obdobju 

2014–2020. 

Glede na vrsto in način izvedene raziskave je naloga lahko metodološko gradivo za oblikovanje 

načina in skupin za pospešeno črpanje sredstev EU. 

9.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Za nadaljnje raziskovanje priporočamo: 

- glede na ugotovitve, da črpanje nepovratnih sredstev ni neposredno vplivalo na spremembo 

IROo Pomurja, da na IROo in posledično KRO vplivajo tudi drugi dejavniki, bi bilo 

potrebno izvesti podrobne raziskave, zakaj uspešno črpanje nepovratnih sredstev ni v 

pričakovani meri vplivalo na izbrane kazalnike; 

- smiselno bi bilo analizirati koeficiente razvitosti ali druge kazalnike regij oziroma občin 

drugih držav EU in narediti primerjavo s Slovenijo 
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- analizirati smiselno uporabe bolj ažurnih podatkov, ki bi redno izkazovali razvoj občin; 

- preučiti možnost spremembe kazalnikov za izračun IRO, IROo in KRO. 
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10 SKLEP  

Izzivi financiranja regionalnega razvoja in občin se pojavljajo skozi vsa programska obdobja. 

Programsko obdobje 2007–2013 je bilo zaradi kvote Sloveniji namenjenih sredstev še posebno 

pomembno, saj ima uspešno črpanje nepovratnih sredstev poleg neposrednih učinkov, ki so 

razvidni iz posamezne vloge za pridobitev sredstev za projekt, tudi veliko posrednih učinkov 

na občine, regije in gospodarstvo. Namen naloge je bil preučiti in oceniti vpliv uspešnega 

črpanja Slovenije, regije ali občine na razvitost posamezne opazovane enote. 

Prav tako smo skušali dokazati, da bi, glede na sestavo kazalnikov posameznega koeficienta 

razvitosti IRO, IROo in KRO, pridobljena nepovratna sredstva in uspešno črpanje moralo 

vplivati na pozitivno spremembo koeficientov, vendar pa ob izdelani analizi razpoložljivih 

podatkov ne moremo z gotovostjo trditi, da neposredna povezava obstaja. 

Razlog o nedokazljivosti je lahko zamik med uporabljenim kazalnikom zaradi razpoložljivosti 

podatkov, neustreznimi izbranimi kazalniki za posamezne koficiente razvitosti oziroma v 

spreminjanju potrebnih kazalnikov za izračun posameznega koeficienta. 

Smiselna bi bila podrobnejša analiza po oblikovanju koeficientov razvitosti na ravni države, 

regije ali občine, ki bi bili med seboj primerljivi in bi se dopolnjevali. Na ta način bi bila 

primerljivost razvojne ogroženosti posamezne enote sploh mogoča.  
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Priloga 1 

 

Delež črpanja občin glede na maksimalno vrednost kvote pri ukrepu 322 

Občina Regija 

Maksimaln

a vrednost 

kvote 

Celotna 

vrednost 

projekta € 

Odobrena 

vrednost € 

% odobrenih 

sredstev od 

maksimalne 

kvote 

Izplačilo € 

% izplačanih 

sredstev od 

maksimalne 

kvote 

BLED GORENJSKA 750.000,00 595.954,22 276.127,24 36,82 262.212,07 34,96 

BOHINJ GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CERKLJE NA 

GORENJSKEM  
GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GORENJA VAS–

POLJANE 
GORENJSKA 750.000,00 978.210,39 464.558,41 61,94 326.655,75 43,55 

GORJE GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JESENICE GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JEZERSKO  GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KRANJ GORENJSKA 750.000,00 59.954,64 24.981,10 3,33 20.492,69 2,73 

KRANJSKA GORA GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NAKLO GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PREDDVOR GORENJSKA 750.000,00 883.106,63 539.267,62 71,90 395.787,14 52,77 

RADOVLJICA GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŠENČUR GORENJSKA 750.000,00 146.431,45 25.371,60 3,38 18.347,06 2,45 

ŠKOFJA LOKA GORENJSKA 750.000,00 180.465,00 101.241,80 13,50 81.964,38 10,93 

TRŽIČ GORENJSKA 750.000,00 598.505,16 298.179,21 39,76 155.854,94 20,78 

ŽELEZNIKI GORENJSKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŽIROVNICA GORENJSKA 750.000,00 467.598,03 161.303,32 21,51 86.983,42 11,60 

ŽIRI GORENJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AJDOVŠČINA GORIŠKA 750.000,00 1.229.713,90 599.272,44 79,90 464.625,66 61,95 

BOVEC GORIŠKA 750.000,00 544.035,28 332.132,08 44,28 177.245,95 23,63 

BRDA GORIŠKA 750.000,00 311.959,38 137.317,90 18,31 107.706,57 14,36 

CERKNO GORIŠKA 750.000,00 329.195,71 163.513,60 21,80 143.451,49 19,13 

IDRIJA GORIŠKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KANAL GORIŠKA 750.000,00 1.474.535,11 755.700,95 100,76 595.898,48 79,45 

KOBARID GORIŠKA 750.000,00 475.867,92 163.434,09 21,79 89.156,59 11,89 

MIREN–

KOSTANJEVICA 
GORIŠKA 750.000,00 136.541,81 65.822,74 8,78 57.991,18 7,73 

NOVA GORICA GORIŠKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RENČE–VOGRSKO  GORIŠKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŠEMPETER–

VRTOJBA 
GORIŠKA 750.000,00 1.190.696,00 478.804,86 63,84 266.501,04 35,53 

TOLMIN GORIŠKA 750.000,00 428.498,14 298.388,45 39,79 227.434,56 30,32 

VIPAVA GORIŠKA 750.000,00 1.186.355,63 586.637,53 78,22 383.211,48 51,09 

ČRNOMELJ JUGOVZHODNA  750.000,00 140.579,04 97.963,05 13,06 30.912,15 4,12 

DOLENJSKE 

TOPLICE 
JUGOVZHODNA  750.000,00 138.129,60 54.528,41 7,27 33.910,52 4,52 

KOČEVJE JUGOVZHODNA  750.000,00 696.094,06 263.259,48 35,10 157.256,35 20,97 

KOSTEL JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOŠKI POTOK JUGOVZHODNA  750.000,00 1.032.342,41 586.212,72 78,16 410.639,66 54,75 

METLIKA JUGOVZHODNA  750.000,00 379.746,04 165.817,51 22,11 149.459,83 19,93 

MIRNA  JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MIRNA PEČ JUGOVZHODNA  750.000,00 528.810,39 260.164,90 34,69 140.706,13 18,76 

NOVO MESTO  JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OSNILNICA JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RIBNICA JUGOVZHODNA  750.000,00 33.000,00 18.210,40 2,43 18.033,80 2,40 

SEMIČ JUGOVZHODNA  750.000,00 1.405.926,38 785.272,11 104,70 568.781,20 75,84 

SODRAŽICA JUGOVZHODNA  750.000,00 240.962,00 98.795,00 13,17 82.743,71 11,03 

ŠENTJERNEJ JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŠENTRUPERT JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŠKOCJAN  JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TREBNJE JUGOVZHODNA  750.000,00 553.009,00 273.646,50 36,49 179.394,93 23,92 

ŽUŽEMBERK  JUGOVZHODNA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOKRONOG–

TREBELNO 
JUGOVZHODNA  750.000,00 762.995,07 418.662,29 55,82 252.772,82 33,70 

STRAŽA JUGOVZHODNA  750.000,00 595.613,39 418.855,19 55,85 418.855,19 55,85 

ČRNA NA 

KOROŠKEM 
KOROŠKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DRAVOGRAD KOROŠKA 750.000,00 517.934,50 226.893,57 30,25 197.424,30 26,32 

MEŽICA KOROŠKA 750.000,00 766.924,04 472.129,38 62,95 361.945,33 48,26 

MISLINJA KOROŠKA 750.000,00 198.325,44 134.858,61 17,98 81.380,89 10,85 

MUTA KOROŠKA 750.000,00 238.045,48 92.474,77 12,33 33.932,74 4,52 

PODVELKA KOROŠKA 750.000,00 601.149,62 314.959,01 41,99 285.590,71 38,08 

PREVALJE KOROŠKA 750.000,00 1.094.962,07 520.158,13 69,35 293.822,01 39,18 

RADLJE OB DRAVI KOROŠKA 750.000,00 139.935,11 88.471,36 11,80 88.471,36 11,80 

RAVNE NA 

KOROŠKEM 
KOROŠKA 750.000,00 485.540,00 289.626,58 38,62 283.403,03 37,79 



 

 

Občina Regija 

Maksimaln

a vrednost 

kvote 

Celotna 

vrednost 

projekta € 

Odobrena 

vrednost € 

% odobrenih 

sredstev od 

maksimalne 

kvote 

Izplačilo € 

% izplačanih 

sredstev od 

maksimalne 

kvote 

RIBNICA NA 

POHORJU  
KOROŠKA 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SLOVENJ GRADEC KOROŠKA 750.000,00 699.294,66 372.320,81 49,64 358.480,31 47,80 

VUZENICA KOROŠKA 750.000,00 137.304,03 94.698,69 12,63 65.032,15 8,67 

BLOKE 
NOTRANJSKO–

KRAŠKA 
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CERKNICA 
NOTRANJSKO–

KRAŠKA 
750.000,00 559.307,31 262.310,06 34,97 221.832,84 29,58 

ILIRSKA BISTRICA 
NOTRANJSKO–

KRAŠKA 
750.000,00 279.998,68 128.984,18 17,20 44.340,53 5,91 

LOŠKA DOLINA 
NOTRANJSKO–

KRAŠKA 
750.000,00 183.113,34 72.889,00 9,72 41.752,60 5,57 

PIVKA 
NOTRANJSKO–

KRAŠKA 
750.000,00 273.388,38 178.123,43 23,75 140.546,41 18,74 

POSTOJNA 
NOTRANJSKO–

KRAŠKA 
750.000,00 779.762,33 472.341,66 62,98 434.348,53 57,91 

ANKARAN 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DIVAČA 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HRPELJE–KOZINA 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 461.902,70 302.659,48 40,35 212.652,69 28,35 

IZOLA–ISOLA 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 598.101,68 377.338,90 50,31 236.753,10 31,57 

KOMEN 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 595.071,70 293.398,83 39,12 242.089,82 32,28 

KOPER–

CAPODISTRIA 

OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 1.084.021,27 409.129,09 54,55 242.634,61 32,35 

PIRAN–PIRANO 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 599.458,74 279.015,49 37,20 232.230,14 30,96 

SEŽANA 
OBALNO–

KRAŠKA 
750.000,00 1.068.795,89 418.393,13 55,79 280.362,27 37,38 

BOROVNICA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BREZOVICA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOBREPOLJE 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 276.150,00 108.798,17 14,51 81.690,92 10,89 

DOBROVA–

POLHOV GRADEC 

OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 473.911,64 214.257,17 28,57 105.119,46 14,02 

DOL PRI 

LJUBLJANI 

OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 599.759,84 248.154,44 33,09 158.008,37 21,07 

DOMŽALE 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 493.486,00 175.190,00 23,36 59.585,22 7,94 

GROSUPLJE 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 496.595,61 193.293,41 25,77 99.411,90 13,25 

HORJUL 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 480.000,00 333.143,47 44,42 314.434,51 41,92 

IG 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 587.667,33 261.310,00 34,84 230.385,96 30,72 

IVANČNA GORICA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KAMNIK 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 96.503,30 38.570,44 5,14 36.476,06 4,86 

KOMENDA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LITIJA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 917.089,49 516.754,56 68,90 220.826,02 29,44 

LJUBLJANA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOGATEC 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 180.979,69 57.896,53 7,72 39.704,76 5,29 

LOG–DRAGOMER 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LUKOVICA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 599.717,76 111.437,26 14,86 85.216,64 11,36 

MEDVODE  
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENGEŠ 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MORAVČE 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 679.548,98 307.312,73 40,98 174.927,93 23,32 
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ŠKOFLJICA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŠMARTNO PRI 

LITIJI 

OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 226.425,00 81.773,45 10,90 23.625,53 3,15 

TRZIN 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VELIKE LAŠČE 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VODICE 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRHNIKA 
OSREDNJELOV

ENSKA  
750.000,00 502.799,97 203.644,05 27,15 195.439,47 26,06 

ŠMARJEŠKE 

TOPLICE 

OSREDNJESLO

VENSKA 
750.000,00 503.026,84 281.651,65 37,55 201.772,01 26,90 

BENEDIKT PODRAVSKA  750.000,00 145.600,00 70.859,91 9,45 56.785,50 7,57 

CERKVENJAK PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CIRKULANE PODRAVSKA  750.000,00 1.233.267,40 637.774,66 85,04 444.518,52 59,27 

DESTRNIK PODRAVSKA  750.000,00 496.523,38 333.379,34 44,45 234.100,49 31,21 

DORNAVA PODRAVSKA  750.000,00 348.000,00 138.160,53 18,42 125.484,92 16,73 

DUPLEK PODRAVSKA  750.000,00 499.200,00 329.429,46 43,92 321.790,95 42,91 

GORIŠNICA PODRAVSKA  750.000,00 1.229.952,26 779.849,42 103,98 571.534,59 76,20 

HAJDINA PODRAVSKA  750.000,00 606.877,24 280.945,24 37,46 181.448,53 24,19 

HOČE–SLIVNICA PODRAVSKA  750.000,00 252.386,08 169.021,44 22,54 148.648,37 19,82 

JURŠINCI PODRAVSKA  750.000,00 232.131,50 84.298,65 11,24 68.877,13 9,18 

KIDRIČEVO PODRAVSKA  750.000,00 636.786,24 223.893,09 29,85 189.180,14 25,22 

KUNGOTA  PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LENART PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOVRENC NA 

POHORJU 
PODRAVSKA  750.000,00 1.008.184,72 700.216,88 93,36 477.585,80 63,68 

MAJŠPERK PODRAVSKA  750.000,00 210.283,11 91.063,58 12,14 57.201,83 7,63 

MARIBOR PODRAVSKA  750.000,00 309.295,73 128.873,22 17,18 54.890,00 7,32 

MARKOVCI PODRAVSKA  750.000,00 591.745,69 398.605,51 53,15 344.729,48 45,96 

MIKAVŽ NA 

DRAVSKEM POLJU  
PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPLOTNICA PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ORMOŽ PODRAVSKA  750.000,00 862.727,00 408.399,43 54,45 380.132,31 50,68 

PESNICA PODRAVSKA  750.000,00 595.445,56 295.322,32 39,38 287.828,17 38,38 

PODLEHNIK PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PTUJ PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAČE–FRAM PODRAVSKA  750.000,00 359.821,97 149.592,83 19,95 73.673,75 9,82 

RUŠE PODRAVSKA  750.000,00 309.094,29 212.578,39 28,34 45.518,45 6,07 

SELNICA OB 

DRAVI  
PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SLOVENSKA 

BISTRICA 
PODRAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SREDIŠČE OB 

DRAVI 
PODRAVSKA  750.000,00 585.410,40 215.225,00 28,70 103.834,56 13,84 

STARŠE PODRAVSKA  750.000,00 227.290,35 150.670,12 20,09 25.460,54 3,39 

SVETA ANA PODRAVSKA  750.000,00 1.415.293,51 635.404,80 84,72 504.558,30 67,27 

SVETA TROJICA V 

SLOVENSKIH 

GORICAH 

PODRAVSKA  750.000,00 67.505,72 32.114,18 4,28 30.807,34 4,11 

SVETI ANDRAŽ V 

SLOV. GORICAH 
PODRAVSKA  750.000,00 599.030,00 285.722,21 38,10 266.551,49 35,54 

SVETI JURIJ V 

SLOV. GORICAH 
PODRAVSKA  750.000,00 556.584,83 388.889,99 51,85 327.711,86 43,69 

SVETI TOMAŽ PODRAVSKA  750.000,00 125.694,95 77.265,95 10,30 64.293,90 8,57 

ŠENTILJ PODRAVSKA  750.000,00 928.999,00 545.289,36 72,71 397.805,79 53,04 

TRNOVSKA VAS PODRAVSKA  750.000,00 1.041.482,00 497.106,51 66,28 416.979,90 55,60 

VIDEM PODRAVSKA  750.000,00 434.030,00 177.515,30 23,67 154.714,16 20,63 

ZAVRČ PODRAVSKA  750.000,00 281.172,67 132.190,88 17,63 121.562,65 16,21 

ŽETALE PODRAVSKA  750.000,00 590.814,24 281.367,18 37,52 280.346,37 37,38 

MAKOLE PODRAVSKA  750.000,00 548.869,44 315.838,05 42,11 205.628,88 27,42 

POLJČANE PODRAVSKA  750.000,00 330.728,01 211.994,35 28,27 197.762,67 26,37 

APAČE POMURJE 750.000,00 973.337,36 635.265,12 84,70 570.637,27 76,08 

BELTINCI POMURJE 750.000,00 143.238,44 95.426,58 12,72 63.356,15 8,45 

CANKOVA POMURJE 750.000,00 392.873,51 257.944,14 34,39 137.297,25 18,31 

ČRENŠOVCI POMURJE 750.000,00 567.578,89 339.356,62 45,25 248.519,28 33,14 

DOBROVNIK/DOBR

ONAK 
POMURJE 750.000,00 1.309.673,11 632.662,93 84,36 481.610,79 64,21 

GORNJA 

RADGONA 
POMURJE 750.000,00 482.823,31 194.689,18 25,96 72.136,50 9,62 
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GORNJI PETROVCI  POMURJE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GRAD POMURJE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HODOŠ POMURJE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KOBILJE POMURJE 750.000,00 102.349,64 35.520,21 4,74 22.848,29 3,05 

KRIŽEVCI POMURJE 750.000,00 1.340.516,22 796.785,28 106,24 705.033,03 94,00 

KUZMA POMURJE 750.000,00 147.867,29 64.229,46 8,56 51.674,34 6,89 

LENDAVA POMURJE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LJUTOMER POMURJE 750.000,00 1.173.905,42 720.146,66 96,02 553.807,50 73,84 

MORAVSKE 

TOPLICE 
POMURJE 750.000,00 1.109.734,47 701.025,28 93,47 559.239,12 74,57 

MURSKA SOBOTA POMURJE 750.000,00 733.222,44 366.876,53 48,92 330.014,58 44,00 

ODRANCI POMURJE 750.000,00 162.857,00 67.077,50 8,94 48.402,72 6,45 

PUCONCI POMURJE 750.000,00 688.541,94 256.663,73 34,22 201.002,33 26,80 

RADENCI POMURJE 750.000,00 600.268,69 363.130,54 48,42 268.538,58 35,81 

RAZKRIŽJE  POMURJE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ROGAŠOVCI POMURJE 750.000,00 1.435.384,09 793.550,16 105,81 545.618,19 72,75 

SVETI JURIJ OB 

ŠČAVNICI 
POMURJE 750.000,00 805.193,24 477.476,84 63,66 401.690,83 53,56 

ŠALOVCI  POMURJE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIŠINA POMURJE 750.000,00 739.341,65 392.721,22 52,36 280.272,65 37,37 

TURNIŠČE POMURJE 750.000,00 793.677,78 405.485,85 54,06 202.887,39 27,05 

VELIKA POLANA POMURJE 750.000,00 1.095.906,69 581.444,66 77,53 559.434,91 74,59 

VERŽEJ POMURJE 750.000,00 1.168.200,33 705.273,41 94,04 655.181,36 87,36 

BISTRICA OB 

SOTLI 
SAVINJSKA  750.000,00 430.216,98 268.351,72 35,78 230.293,65 30,71 

BRASLOVČE SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELJE SAVINJSKA  750.000,00 469.543,00 221.890,24 29,59 173.198,14 23,09 

DOBJE SAVINJSKA  750.000,00 276.185,25 137.489,29 18,33 70.977,30 9,46 

DOBRNA SAVINJSKA  750.000,00 293.987,55 142.098,46 18,95 135.987,98 18,13 

GORNJI GRAD SAVINJSKA  750.000,00 626.351,58 320.408,96 42,72 212.478,00 28,33 

KOZJE SAVINJSKA  750.000,00 1.130.980,51 701.858,73 93,58 520.429,98 69,39 

LAŠKO SAVINJSKA  750.000,00 887.715,00 323.016,76 43,07 246.618,10 32,88 

LJUBNO SAVINJSKA  750.000,00 953.039,83 511.065,56 68,14 373.324,46 49,78 

LUČE SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOZIRJE SAVINJSKA  750.000,00 251.272,14 110.900,64 14,79 45.161,46 6,02 

NAZARJE SAVINJSKA  750.000,00 353.700,23 138.221,54 18,43 123.430,77 16,46 

PODČETRTEK SAVINJSKA  750.000,00 468.447,30 331.816,84 44,24 286.063,73 38,14 

POLZELA SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PREBOLD SAVINJSKA  750.000,00 599.799,00 415.257,52 55,37 320.143,63 42,69 

RADEČE SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REČICA OB 

SAVINJI  
SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ROGAŠKA 

SLATINA 
SAVINJSKA  750.000,00 997.646,00 349.958,56 46,66 245.045,92 32,67 

ROGATEC SAVINJSKA  750.000,00 652.791,17 397.361,31 52,98 388.213,30 51,76 

SLOVENSKE 

KONJICE 
SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SOLČAVA SAVINJSKA  750.000,00 196.692,90 112.244,16 14,97 110.202,50 14,69 

ŠENTJUR SAVINJSKA  750.000,00 1.045.888,39 729.351,21 97,25 717.290,61 95,64 

ŠMARJE PRI 

JELŠAH 
SAVINJSKA  750.000,00 597.000,00 243.078,39 32,41 161.393,40 21,52 

ŠMARTNO OB 

PAKI 
SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ŠOŠTANJ SAVINJSKA  750.000,00 599.016,71 249.486,47 33,26 240.782,79 32,10 

ŠTORE SAVINJSKA  750.000,00 599.747,60 413.526,07 55,14 339.294,56 45,24 

TABOR SAVINJSKA  750.000,00 168.851,42 84.425,71 11,26 70.151,31 9,35 

VELENJE SAVINJSKA  750.000,00 599.901,64 193.141,36 25,75 151.316,26 20,18 

VITANJE SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VOJNIK SAVINJSKA  750.000,00 312.842,57 214.072,25 28,54 139.282,98 18,57 

VRANSKO  SAVINJSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZREČE SAVINJSKA  750.000,00 39.234,28 16.347,62 2,18 14.965,52 2,00 

ŽALEC SAVINJSKA  750.000,00 376.490,00 273.088,00 36,41 271.124,59 36,15 

BREŽICE 
SPODNJEPOSA

VSKA  
750.000,00 640.921,39 290.594,05 38,75 217.148,18 28,95 

KOSTANJEVICA 

NA KRKI  

SPODNJEPOSA

VSKA  
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KRŠKO 
SPODNJEPOSA

VSKA  
750.000,00 1.148.345,53 459.385,92 61,25 140.612,88 18,75 

SEVNICA 
SPODNJEPOSA

VSKA  
750.000,00 1.157.286,00 750.000,00 100,00 582.378,13 77,65 

HRASTNIK ZASAVSKA  750.000,00 460.906,00 284.645,25 37,95 281.138,83 37,49 

TRBOVLJE ZASAVSKA  750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ZAGORJE OB SAVI ZASAVSKA  750.000,00 26.424,48 11.010,20 1,47 6.665,76 0,89 



Priloga 2 

 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani, sem Damijan Jaklin, študent podiplomskega študija managementa, Univerze na 

Primorskem, Fakultete za management. Na vas se obračam s prošnjo, da mi z izpolnitvijo 

vprašalnika, ki je del moje magistrske naloge z naslovom VPLIV EVROPSKIH SREDSTEV 

NA RAZVOJ OBČIN POMURSKE REGIJE, omogočite izdelavo magistrske naloge. 

 

1. Naziv Občine: obkroži 

Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, 

Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika 

Polana, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij, Veržej, Apače 

 

2. Število zaposlenih na Občini: obkroži 

 

3 4 5 
6 7 8  več 

 

3.Kakšno število zaposlenih sodeluje pri vodenju projektov, financiranih iz EU: obkroži  

1 
2 

3 4 5 6 7 

 

4.Ali imate za vodenje projektov, sofinanciranih iz EU, posebno izobražen kader z 

izkušnjami: obkroži 

 

DA NE  

 

 

5.Prosimo, da vnesete podatke v tabelo, v PRILOGI 1., ki se nanaša na število uspešnih 

prijav – odobrenih projektov za sofinanciranje iz ESSR – RAZVOJ REGIJ, 

KOHEZIJSKEGA SKLADA in Ukrepa 322 – OBNOVA IN RAZVOJ VASI (vir 

podatkov: www.eu–skladi.si), dodajte pa tudi, prosim, podatke o neuspelih prijavah na 

razpise prej omenjenih skladov: 

 

PRILOGA 1. 

 



 

 

 

Prosimo, da v nadaljevanju na vprašanja odgovarjate z razvrstitvijo od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni »se ne strinjam«, 5 pa pomeni »popolnoma se strinjam« 

6.ADMINISTRATIVNE OVIRE PRI ČRPANJU EU SREDSTEV 

 1 
Sploh se ne 

strinjam 

2 
Se ne 

strinjam 

3 
Niti–niti  

4 
Se strinjam 

5 
Popolnoma 
se strinjam 

Javni razpis in 

postopek pridobitve 

nepovratnih sredstev 

ESSR – RAZVOJ 

REGIJ sta enostavna 

in nam ne povzročata 

nobenih težav. 
 

     

Neposredna potrditev 

in postopek pridobitve 

nepovratnih sredstev 

KOHEZIJSKEGA 

SKLADA sta 

enostavna in nam ne 

povzročata nobenih 

težav. 

 

     

Javni razpis in 

postopek pridobitve 

nepovratnih sredstev 

Ukrepa 322 – 

OBNOVA IN 

RAZVOJ VASI sta 

enostavna in nam ne 

povzročata nobenih 

težav. 

     

 

7.VPLIV SREDSTEV EU NA RAZVOJ REGIJE IN OBČIN 

 1 
Sploh se ne 

strinjam 

2 
Se ne 

strinjam 

3 
Niti–niti  

4 
Se strinjam 

5 
Popolnoma 
se strinjam 

Nepovratna sredstva 

ESSR – RAZVOJ 

     



 

 

REGIJ so pospešila 

razvoj regije in občin 

Nepovratna sredstva 

KOHEZIJSKEGA 

SKLADA so pospešila 

razvoj regije in občin  

     

Nepovratna sredstva 

Ukrepa 322 – 

OBNOVA IN 

RAZVOJ VASI so 

pospešila razvoj regije 

in občin  

     

 

8.USPEŠNOST ČRPANJA SREDSTEV EU NA NIVOJU REGIJE 

 1 
Sploh se ne 

strinjam 

2 
Se ne 

strinjam 

3 
Niti–niti  

4 
Se strinjam 

5 
Popolnoma 
se strinjam 

Pomurska regija je bila 

uspešna pri črpanju 

nepovratnih sredstev 

ESSR – RAZVOJ 

REGIJ  

     

Pomurska regija je bila 

uspešna pri črpanju 

nepovratnih sredstev 

KOHEZIJSKEGA 

SKLADA  

     

Pomurska regija je bila 

uspešna pri črpanju 

nepovratnih sredstev 

Ukrepa 322 – 

OBNOVA IN 

RAZVOJ VASI  

     

 

9.USPEŠNOST ČRPANJA SREDSTEV EU NA NIVOJU POSAMEZNE OBČINE  

 1 
Sploh se ne 

strinjam 

2 
Se ne 

strinjam 

3 
Niti–niti  

4 
Se strinjam 

5 
Popolnoma 
se strinjam 

Naša občina je bila 

uspešna pri črpanju 

     



 

 

nepovratnih sredstev 

ESSR – RAZVOJ 

REGIJ  

Naša občina je bila 

uspešna pri črpanju 

nepovratnih sredstev 

KOHEZIJSKEGA 

SKLADA  

     

Naša občina je bila 

uspešna pri črpanju 

nepovratnih sredstev 

Ukrepa 322 – 

OBNOVA IN 

RAZVOJ VASI  

     

 

10.PREDLOGI, REŠITVE IN PRIPOROČILA TER AKTIVNOSTI ZA 

UČINKOVITEJŠE PROGRAMIRANJE IN ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV  

 

 1 
Sploh se ne 

strinjam 

2 
Se ne 

strinjam 

3 
Niti–niti  

4 
Se strinjam 

5 
Popolnoma 
se strinjam 

Uskladitev operativnih 

programov s 

potrebami regije in 

občin 

     

Poenostavitev 

postopkov prijave na 

razpise  

     

Predfinaciranje 

izbranih projektov 

     

Poenostavitev 

poročanja 

     

Prilagodljivost sistema 

kontrole – sledenje 

cilju projekta 

     

 

 



 

 

Prosimo, da v naslednjem sklopu odgovarjate z DA ali NE. 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM in PROJEKTI 

11. Operativni programi za posamezna področja v perspektivi 2007–2013 so bili 

usklajeni z regionalnimi potrebami. 

a) Da 

b) Ne 

 

12. Operativni programi za posamezna področja v perspektivi 2007–2013 so bili 

usklajeni s potrebami občine. 

a) Da 

b) Ne 

 

13. Operativni program v perspektivi 2014–2020 je usklajen z regionalnimi 

potrebami. 

a) Da 

b) Ne 

 

14. Operativni program v perspektivi 2014–2020 je usklajen s potrebami občine. 

a) Da 

b) Ne 

 

 

 

 

PRIPRAVA PROJEKTOV: 

15. V pripravljalni fazi projekta smo naleteli na tehnično–tehnološke probleme. 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z DA, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

16. Tehnično–tehnološki probleme je nastal zaradi: 

a) Okoljskih zahtev in predpisov 

b) Projektiranja 

c) Drugo  

 

17. V pripravljalni fazi projekta smo naleteli na finančne probleme. 



 

 

c) Da 

d) Ne 

 

18. Ali je bila sofinancirana pogodba podpisana skladno z veljavno prakso in ni 

povzročala problemov ob začetku črpanja nepovratnih sredstev? 

a) Da 

b) Ne 

 

19. Ali ste v fazi podpisa izvajalske pogodbe oziroma v fazi izvajanja javnega 

naročila naleteli na problem z zaprtjem finančne konstrukcije? 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z DA, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

20. Ali ste za zapiranje finančne konstrukcije najeli kratkoročne oziroma dolgoročne 

kredite? 

a) Da 

b) Ne 

 

21. Ali ste v fazi izvajanja ste naleteli na probleme z izvajalcem? 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z DA, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

22. Problemi z izvajalcem so nastali zaradi (ustrezno obkrožite): 

a) Nasledenja terminskemu in finančnemu planu 

b) Propada izvajalca 

c) Ostalo  

 

 

 

23. Ali ste v fazi izvajanja naleteli na probleme s prebivalci? 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z DA, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

24. Vzroki problema so bili (ustrezno obkrožite): 

d) Motenje posesti 

e) Motenje javnega reda in miru 



 

 

f) Ostalo  

KONTROLE NA PROJEKTU: 

25. Posredniško telo ni ugotovilo nobenih nepravilnosti. 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z NE, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

26. Posledica kontrole posredniškega telesa je bila korekcija. 

c) Da 

d) Ne 

 

27. V kolikor ste imeli kontrolo organa upravljanja (OU), ta ni ugotovila nobenih 

nepravilnosti (v kolikor kontrole OU niste imeli, na vprašanje ne odgovarjajte). 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z NE, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

28. Posledica kontrole OU je bila korekcija. 

a) Da 

b) Ne 

 

29. V kolikor ste imeli kontrolo urada za nadzor proračuna (UNP), ta ni ugotovila 

nobenih nepravilnosti (v kolikor kontrole UNP niste imeli, na vprašanje ne 

odgovarjajte). 

a) Da 

b) Ne 

V kolikor ste odgovorili z NE, vas prosimo, da odgovorite tudi na naslednje vprašanje: 

30. Posledica kontrole UNP je bila korekcija. 

a) Da 

b) Ne 

HVALA ZA SODELOVANJE IN POMOČ. 

Damijan Jaklin 



 

 

PRILOGA 1:                                                                                                                                                                                                                            

 

1. Prosimo, da pri že vnešenih projektih – operacijah označite (X) pripravljalca vloge na razpis. Ostalih podatkov pri že vnešenih projektih ni 

potrebno vnašati, saj so povzeti po www.eu-skladi.si in www.mkgp.gov.si. 

2. Pri operacijah, sofinanciranih iz UKREPA 322 – OBNOVA IN RAZVOJ VASI, vas prosimo, da vpišete še NAZIV operacije. 

3. V primeru, da kateri projekt – operacija ni vnešen, prosimo, da vnesete podatke v tabelo samo za uspešne prijave za sofinanciranje iz ESRR – 

RAZVOJ REGIJ, KOHEZIJSKEGA SKLADA in Ukrepa 322 – OBNOVA IN RAZVOJ VASI, v primeru, ko je upravičenec Občina. 

Naziv Občine: Apače 

 

Sklad/ 

 številka 

operacije  

 

Naziv operacije  

Pripravljalec vloge na razpis Višina 

dodeljenih 

sredstev 

v (€) 

Od tega sredstev  

EU(€) 

Od tega nacionalni 

vir 

(€) 
Občina  

sama 

RRA Lokalna 

razvojna 

agencija 

Zunanji 

 izvajalci 

ESSR-

RAZVOJ 

REGIJ  

        

1.          

2.          

3.          

4.          

KOHEZIJ

SKI 

SKLAD 

        

1.          

http://www.eu-skladi.si/
http://www.mkgp.gov.si/


 

 

2.          

3.          

4.          

Ukrepa 

322 – 

OBNOVA 

IN 

RAZVOJ 

VASI  

        

1.          

2.          

3.          

4.          

 



Priloga 3 

 

 

PRIPRAVLJALCI VLOGE NA RAZPIS – USPEŠNI – ODOBRENI PROJEKTI 
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PRIPRAVLJALCI VLOGE NA RAZPIS – NEUSPEŠNI – NEODOBRENI PROJEKTI 
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Zap. št. Občina 

Indeks 

IRO O 

2007-2013 

Indeks IRO O 

2014 na osnovi 

kazalnikov 

KRO 2016-2017 

Maksimalna 

vrednost kvote 

Odobrena vrednost 

v EUR 

Odstotek odobrene 

vrednosti/maksimalno 

vrednost kvote 

Uspešnost 

1 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 31,60 70,82 750.000,00 366.876,53 49% neuspešna 

2 OBČINA APAČE 0,00 84,98 750.000,00 635.265,12 85% uspešna 

3 OBČINA BELTINCI 71,62 90,30 750.000,00 95.426,58 13% neuspešna 

4 OBČINA CANKOVA 112,70 109,77 750.000,00 257.944,14 34% neuspešna 

5 OBČINA ČRENŠOVCI 104,06 97,38 750.000,00 339.356,62 45% neuspešna 

6 OBČINA DOBROVNIK/DOBRONAK 129,13 106,23 750.000,00 632.662,93 84% uspešna 

7 OBČINA GORNJA RADGONA 79,21 83,21 750.000,00 194.689,18 26% neuspešna 

8 OBČINA GORNJI PETROVCI  141,56 127,48 750.000,00 0,00 0% neuspešna 

9 OBČINA GRAD 150,62 113,31 750.000,00 0,00 0% neuspešna 

10 OBČINA HODOŠ 150,83 139,87 750.000,00 0,00 0% neuspešna 

11 OBČINA KOBILJE 119,86 108,00 750.000,00 35.520,21 5% neuspešna 

12 OBČINA KRIŽEVCI 73,10 81,44 750.000,00 796.785,28 106% odlična 

13 OBČINA KUZMA 154,41 136,33 750.000,00 64.229,46 9% neuspešna 

14 OBČINA LENDAVA 89,95 99,15 750.000,00 0,00 0% neuspešna 

15 OBČINA LJUTOMER 69,94 84,98 750.000,00 720.146,66 96% odlična 

16 OBČINA MORAVSKE TOPLICE 100,06 102,69 750.000,00 701.025,28 93% odlična 

17 OBČINA ODRANCI 82,16 70,82 750.000,00 67.077,50 9% neuspešna 

18 OBČINA PUCONCI 111,23 92,07 750.000,00 256.663,73 34% neuspešna 

19 OBČINA RADENCI 54,35 81,44 750.000,00 363.130,54 48% neuspešna 

20 OBČINA RAZKRIŽJE  87,00 88,52 750.000,00 0,00 0% neuspešna 

21 OBČINA ROGAŠOVCI 152,09 136,33 750.000,00 793.550,16 106% odlična 

22 OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 107,65 92,07 750.000,00 477.476,84 64% neuspešna 

23 OBČINA ŠALOVCI  159,26 131,02 750.000,00 0,00 0% neuspešna 

24 OBČINA TIŠINA 87,21 90,30 750.000,00 392.721,22 52% neuspešna 

25 OBČINA TURNIŠČE 97,96 84,98 750.000,00 405.485,85 54% neuspešna 

26 OBČINA VELIKA POLANA 119,23 116,85 750.000,00 581.444,66 78% uspešna 

27 OBČINA VERŽEJ 63,20 79,67 750.000,00 705.273,41 94% odlična 

    100,00 100,00 20.250.000,00 8.882.751,90 44%  
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Regija IRO 2007-2013* IRO 2014-2020 * 
Maksimalna 

vrednost kvote 

Odobrena vrednost v 

EUR 

Odstotek odobrenih 

vrednosti/maksimalno 

vrednost kvote 

Uspešnost 

GORENJSKA:  83,1 76,8 13.500.000,00 1.891.030,30 14% neuspešna 

GORIŠKA:  93,8 106,6 9.750.000,00 3.581.024,64 37% neuspešna 

JUGOVZHODNA: 101,7 66,1 15.000.000,00 3.441.387,56 23% neuspešna 

KOROŠKA:  103,90 115,00 9.000.000,00 2.606.590,91 29% neuspešna 

NOTRANJSKO-KRAŠKA: 127,00 103,05 4.500.000,00 1.114.648,33 25% neuspešna 

OBALNO-KRAŠKA 82,4 66,1 6.000.000,00 2.079.934,92 35% neuspešna 

OSREDNJESLOVENSKA: 8,7 39,6 20.250.000,00 3.133.187,33 15% neuspešna 

PODRAVSKA : 116,8 116,2 30.750.000,00 9.378.857,78 31% neuspešna 

POMURJE: 159,5 167,9 20.250.000,00 8.882.751,90 44% neuspešna 

SAVINJSKA:  92,3 101,5 24.750.000,00 6.898.457,37 28% neuspešna 

SPODNJEPOSAVSKA: 116,8 101,8 3.000.000,00 1.499.979,97 50% neuspešna 

ZASAVSKA: 113,9 138,6 2.250.000,00 295.655,45 13% neuspešna 

Skupaj Slovenija   159.000.000,00 44.803.506,46 28% neuspešna 
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Zap. 

št. 
Naziv upravičenca 

Indeks IRO O 

2007-2013 

indeks IRO O 2014 na 

osnovi kazalnikov 

KRO 2016-2017 

Višina 

dodeljenih 

sredstev JR 1-7  

v EUR 

Skupaj regijska 

kvota 

posamezne 

občine v EUR 

JR 1-7 

Odstotek izkoriščene 

oziroma prekoračene 

kvote 

Uspešnost pri 

črpanju 

1. MURSKA SOBOTA 31,60 70,82 6.834.509,49 6.317.105,39 108% odlična 

2. APAČE 0,00 84,98 2.026.606,00 2.179.475,00 93% odlična 

3. BELTINCI 71,62 90,30 3.475.817,00 3.612.561,00 96% odlična 

4. CANKOVA 112,70 109,77 1.765.454,00 1.765.454,00 100% odlična 

5. ČRENŠOVCI 104,06 97,38 3.666.955,66 2.580.805,91 142% odlična 

6. DOBROVNIK 129,13 106,23 1.830.794,76 1.918.268,85 95% odlična 

7. GORNJA RADGONA 79,21 83,21 3.023.160,87 3.725.235,00 81% uspešna 

8. GORNJI PETROVCI 141,56 127,48 967.067,00 2.135.051,00 45% neuspešna 

9. GRAD 150,62 113,31 3.389.816,66 2.248.527,00 151% odlična 

10. HODOŠ 150,83 139,87 1.060.749,00 1.559.481,00 68% neuspešna 

11. KOBILJE 119,86 108,00 542.655,00 1.630.590,36 33% neuspešna 

12. KRIŽEVCI 73,10 81,44 2.253.960,09 1.987.072,00 113% odlična 

13. KUZMA 154,41 136,33 0,00 2.122.208,00 0% neuspešna 

14. LENDAVA 89,95 99,15 4.671.801,18 4.456.527,48 105% odlična 

15. LJUTOMER 69,94 84,98 4.849.415,00 4.849.417,00 100% odlična 

16. MORAVSKE TOPLICE 100,06 102,69 4.130.966,00 3.109.967,00 133% odlična 

17. ODRANCI 82,16 70,82 1.664.225,60 1.513.503,18 110% odlična 

18. PUCONCI 111,23 92,07 3.238.292,00 3.224.393,00 100% odlična 

19. RADENCI 54,35 81,44 3.113.061,30 2.501.660,00 124% odlična 

20. RAZKRIŽJE 87,00 88,52 1.373.114,00 1.278.544,00 107% odlična 

21. ROGAŠOVCI 152,09 136,33 3.084.882,50 2.598.567,00 119% odlična 

22. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 107,65 92,07 1.906.724,00 1.886.072,00 101% odlična 

23. ŠALOVCI 159,26 131,02 1.044.466,00 2.110.916,00 49% neuspešna 

24. TIŠINA 87,21 90,30 2.608.309,00 2.309.620,00 113% odlična 

25. TURNIŠČE 97,96 84,98 1.964.177,97 2.270.142,86 87% uspešna 

26. VELIKA POLANA 119,23 116,85 1.937.012,30 1.936.126,60 100% odlična 

27. VERŽEJ 63,20 79,67 1.226.984,00 1.160.681,00 106% odlična 
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REGIJA IRO 2007-2013* IRO 2014-2020  Kvote po regijah v 

EUR 

Višina 

dodeljenih 

sredstev v EUR 

Odstotek višine 

dodeljenih 

sredstev/kvote po 

regijah 

Uspešnost pri 

črpanju 

GORENJSKA 83,1 76,8 59.000.000,00 106.403.152,44 180,34% odlična 

GORIŠKA 93,8 106,6 40.000.000,00 57.803.303,93 144,51% odlična 

JUGOVZHODNA 101,7 66,1 51.000.000,00 78.236.775,66 153,41% odlična 

KOROŠKA  103,90 115,00 28.000.000,00 31.085.995,44 111,02% odlična 

NOTRANJSKA-KRAŠKA 127,00 103,05 23.000.000,00 28.772.466,83 125,10% odlična 

OBALNO-KRAŠKA 82,4 66,1 31.000.000,00 46.112.989,07 148,75% odlična 

OSREDNJESLOVENSKA 8,7 39,6 16.000.000,00 24.023.318,44 150,15% odlična 

PODRAVSKA  116,8 116,2 134.000.000,00 166.373.842,25 124,16% odlična 

POMURSKA 159,5 167,9 71.000.000,00 71.193.967,45 100,27% odlična 

SAVINJSKA 92,3 101,5 85.000.000,00 121.592.570,79 143,05% odlična 

SPODNJEPOSAVSKA  116,8 101,8 29.000.000,00 32.771.514,75 113,01% odlična 

ZASAVSKA 113,9 138,6 19.000.000,00 28.517.625,40 150,09% odlična 

SKUPAJ REGIJE   586.000.000,00 792.887.522,45 135,31% odlična 

 


