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Uvodni komentar 
Ta kompilacija rezultatov študentskega raziskovanja je namenjena deloma objavi in 
deloma povzemanju rezultatov študentskega raziskovanja, ki je potekalo predvsem v 
prvem semestru študijskega leta 2019/20 na Fakulteti za uporabne družbene študije v 
okviru delovanja Jean Monnet Chair z naslovom Evropsko transnacionalno upravljanje za 
trajnostni razvoj. V projekt so vključeni študenti dodiplomskih (predvsem Uporabne 
družbene študije), magistrskih (predvsem Medkulturni menedžment) in doktorskega 
študijskega programa (Sociologija). V tokratnem kompendiju je sicer v relativno 
največji meri vključeno delo študentov programa Medkulturni menedžment pri 
predmetu Izzivi globalizacije, kolikor je bilo glede na že zaključene segmente 
raziskovanja mogoče, pa smo vključili tudi prispevke študentov Poletne šole. V bolj 
posredni obliki se navezujemo tudi na prispevke študentov dodiplomskega in 
doktorskega študija. Nekateri so prevzeti v celoti, nekateri v večjih delih, nekateri so 
le na kratko povzeti. 

Poudarjam, da v to kompilacijo ne vključujem vseh študentskih prispevkov, ki so na 
voljo do časa njene priprave. To bi namreč naredilo to publikacijo preobsežno in za 
potencialne bralce premalo zanimivo. Prednost sem dal pokrivanju vseh ključnih tem 
in metod, ki so bile zajete, hkrati pa znotraj posameznega sklopa tistim prispevkom, 
ki so bodisi bolj kakovostni, bodisi po moji oceni za bralce bolj pestri in zanimivi. Ob 
tem posebej izpostavljam, da dejstvo, da posamezen študentski prispevek v ta 
kompendij ni vključen, v ničemer ne implicira njegove nižje vrednosti glede na druge 
prispevke. Mnogi kakovostni prispevki neizogibno ostajajo neobjavljeni.  

Letošnja kompilacija je osredotočena na tematiko trajnostnega gospodarskega razvoja. 
Vendar pa ob tem seveda poudarjamo celovito obravnavo, saj ekonomskih vidikov 
trajnostnega razvoja ni mogoče ločiti od socialnih in okoljskih razsežnosti, pa tudi ne 
od večnivojskega (multi-level) političnega upravljanja (governance), ki vključuje 
oblikovanje konsenza o trajnostnem razvoju skozi demokratične procese in nato tudi 
efektivne politike, ki te cilje tudi dosegajo.  

Po tem splošnem in nadaljnjem metodološkem uvodu je naš glavni poudarek 
namenjen vsebinski analizi ključnih razvojnih strateških dokumentov, ki so sprejeti na 
ravni Slovenije, a v zelo jasni navezavi na širši evropski in seveda tudi globalni 
kontekst. Temu naša letošnja kompilacija posveča tudi največjo pozornost.  

Temu sledi poglavje, ki to »makro« perspektivo razvojnih strategij dopolnjuje z 
»mikro« perspektivo »običajnih« ljudi oziroma splošne javnosti – od dijakov in 
študentov pa do upokojencev. Osrednji poudarek je na vprašanju ekonomske 
odgovornosti, v kombinacijo s socialno in okoljsko odgovornostjo. Uporabljen je 
strukturiran intervju v obliki spletnega anketnega vprašalnika.  
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Nato podajamo študijo primera odnosa do starejših zaposlenih in njihovega čimbolj 
produktivnega vključevanja v delovni proces, kar je glede na demografske izzive v 
slovenskem in tudi širšem evropskem prostoru eden od ključnih izzivov za 
ekonomske vidike trajnostnega razvoja, posredno pa seveda tudi za socialne vidike. 

Zadnja vidik študentskega raziskovalnega dela pa so odzivi delavnice z različnimi 
deležniki.  

Ta kompilacija se nato zaključuje s kratko analizo razultatov raziskovanja ter zaključno 
diskusijo.  

 

 

Metodološke opombe: uporaba metodološke 
triangulacije 
K celotni tematiki pristopamo s poudarkom na metodološki triangulaciji v okviru 
študentskega raziskovanja. To pomeni uporabo kombinacije različnih metodoloških 
pristopov, med katerimi je vsaj en kvantitativen in vsaj en kvalitativen. Tudi če je 
študent pri svojem konkretnem raziskovanju uporabil en sam pristop, se ob tem 
zaveda, da je uporabljen pristop le del v širši sliki metodološke triangulacije, s pomočjo 
katere se skuša presegati omejitve tako kvalitativnih kot kvantitativnih pristopov.  

Analiza vsebine strateških dokumentov je zastavljena prvenstveno kvalitativno, v 
smislu diskurzivne analize. Študentke in študenti so bili ob tem spodbujeni, da 
uporabijo tudi prvine kritične diskurzivne analize – vsaj na ravni same analize tekstov.  

Iz strukturiranih vprašalnikov za analizo na ravni splošne javnosti izhajajo klasični 
anketni podatki, ki jih na osnovni opisni ravni tudi predstavljamo. Vendar pa študenti 
niso skrbeli le za on-line distribucijo anketnega vprašalnika, temveč so bili prek 
možnosti za podajanje konkretnih pripomb soudeleženi tudi v njegovem oblikovanju. 
Kombinacija angažmaja študentov pri kritični analizi vprašalnikov in pri distribuciji 
ankete v on-line obliki je hkrati tudi prispevek k pilotni fazi anketnega raziskovanja 
pri temeljnem raziskovalnem projektu Spodbujanje družbene in okoljske 
odgovornosti.  

Pri pogledih deležnikov pa se nato ponovno vračamo h kvalitativnem pristopu, tako 
na ravni pol-strukturiranih intervjujev kot tudi prek opazovanja.  
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Analize vsebine dokumentov: Ključni aktualni strateški 
dokumenti v Sloveniji 
Strategija razvoja Slovenije 

Aleš Juvančič in Monika Muller 

Uvod 

Seminarska naloga Strategija razvoja Slovenije 2030 poizkuša v grobem prikazati 
situacijo in dejavnike, ki so botrovali k nastanku strategije. V ospredju strategije sta 
vseživljensko učenje in sodelovanje. Strateške usmeritve države so vključujoča, 
zdrava, varna in odgovorna družba, učenje za in skozi vse življenje, visoko 
produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, ohranjeno zdravo 
naravno okolje in visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti 
upravljanja. Razmere doma, v Evroski uniji (EU) in posvetu so se močno spremenile. 
Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi, želijo 
ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja. Zato v Strategiji 
razvoja Slovenije 2030 v središče postavljajo kakovostno življenje za vse. (Vlada RS, 
2017, 5)  

Slovenija je v letih svoje samostojnosti dosegla pomembne razvojne cilje. Vključili smo 
se tudi v najpomembnejše mednarodne integracije ter postali dejaven mednarodni 
partner v globalnih prizadevanjih za mir in varnost, spoštovanje človekovih pravic, 
kulturne raznolikosti in vladavino prava ter za odgovorno naslavljanje največjih 
globalnih izzivov. (Vlada RS, 2017, 5) 

Na odločitev za pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države je poleg 
spremenjenih razmer vplival tudi iztek dosedanjega strateškega razvojnega okvira 
Slovenije, ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005–2013. Ob 
snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije se 
zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030 
zato vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja za uresničevanje globalnega razvojnega 
načrta Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejete v okviru Organizacije 
združenih narodov (Agenda 2030). (Vlada RS, 2017, 6) 

Glavni vidiki analize 

Kako se po vašem mnenju obravnavani dokument, posamezni cilji/izbrane 
prioritetne osi povezujejo z izbranimi koncepti odgovornosti (odgovornost zase, 
odgovornost za naravno okolje, odgovornost za družbeno okolje) in ali/kako so med 
seboj povezani? 

Dokument strategija razvoja Slovenije je sestavljen in predstavljen na način, da pokriva 
vse izbrane koncepte odgovornosti. Glede odgovornosti posameznika nalaga 
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vsakemu posamezniku da skrbi za vseživljenjsko učenje in usposabljanje  kot 
vrednotama, ki krepita ustvarjalnost, inovativnost, kritično razmišljanje, odgovornost 
in podjetništvo, ter vključitvijo teh vsebin v programe izobraževanja na vseh ravneh. 
(Vlada RS, 2017, 26).  

Skrb za naravno okolje nalaga vsakemu posamezniku, vsaki organizaciji ter vsaki 
instituciji z uvajanjem ekosistemskega načina upravljanja naravnih virov in s 
preseganjem sektorskega načina razmišljanja, med drugim s pravočasnim 
usklajevanjem nacionalnih in čezmejnih interesov na presečnih področjih voda – hrana 
– energija – ekosistemi, ki se bodo v prihodnosti spreminjali in prilagajali tudi zaradi 
posledic podnebnih sprememb. (Vlada RS, 2017, 26).  

Skrb za družbeno okolje mora postati temeljna misel vsakega posameznika v povezavi 
z zagotavljanjem dostojnega življenja za vse skozi zmanjševanje revščine in socialne 
izključenosti, izboljšanjem kakovosti bivalnega okolja, vzpostavljanjem dohodkovne 
in premoženjske enakosti, vzpostavljanje sistemov socialne zaščite, uveljavljanjem 
koncepta vzdržnega delovnega življenja in ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest, 
ter z zaupanja vrednim pravnim sistemom. (Vlada RS, 2017, 28,36,42).  

Vsi koncepti odgovornosti se med seboj povezani preko petih strategij in 12 ciljev, ki 
jih obravnava strategija razvoja Slovenije 2030 in so uravnani s cilji trajnostnega 
razvoja Združenih narodov iz leta 2015.  

 

Kako je opredeljen razvoj, na kaj se navezuje? 

Razvoj je definiran kot proces, ki ustvarja rast, napredek, pozitivne spremembe ali 
dodatek v obliki ekonomske, okoljske, socialne ali demografske komponente. Namen 
razvoja je dvig v nivoju in kvaliteti življenja v družbi in ustvarjanje ali širjenje 
lokalnega regionalnega prihodka in zaposlitvenih možnosti, brez škodljivih vplivov 
na okolje. Razvoj je jasno viden in uporaben, sicer ne nujno s takojšnjimi rezultati, in 
vključuje aspekt spremembe v kvaliteti in ustvarjanje pogojev za nadaljevanje teh 
sprememb.  

Z vidika razvoja v Republiki Sloveniji pomeni strategija razvoja Slovenije nov krovni 
razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi 
strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji 
postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev 
trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, 
ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.  

Pripravo nove dolgoročne strategije razvoja države so zahtevala po krizi spremenjena 
razvojna izhodišča Slovenije in nove razmere v svetu skupaj z globalnimi trendi in 
izzivi. Hkrati se je izteklo obdobje prejšnjega strateškega razvojnega okvira Slovenije, 
ki je bil nazadnje opredeljen v Strategiji razvoja Slovenije 2005-2013.  
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Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in prebivalcev 
Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati zavedamo naše soodgovornosti v 
globalnem okolju. Strategija razvoja Slovenije 2030zato vključuje tudi uresničevanje 
globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni 
razvoj do leta 2030. 

Kakovost življenja za vse  

 Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce Slovenije se bo kazala v   

• boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, 

• bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju, 

• aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.  

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z 
delovanjem na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so 
zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih strategije. Vsak cilj vsebuje utemeljitev 
pomembnosti cilja, ključne usmeritve, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli 
kakovostno življenje za vse, 2-3 ključne kazalnike uspešnosti, ki predstavljajo želene 
rezultate na področju posameznega razvojnega cilja in povezavo s cilji trajnostnega 
razvoja. Pri vsakem cilju so opredeljena ključna področja delovanja za njihovo 
doseganje in kazalniki uspešnosti. Med temi je posebej izpostavljenih šest ključnih 
kazalnikov uspešnosti, s katerimi bomo spremljali doseganje strateških usmeritev. 

Uresničevanje strategije  

Strategija razvoja Slovenije 2030 je podlaga celovitega procesa srednjeročnega 
načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, 
potrebnih za njihovo doseganje tako, da je zagotovljena dolgoročna vzdržnost javnih 
financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov. Politike, aktivnosti in ukrepi 
morajo tako prispevati k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030. Cilji 
predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade RS, lokalnih 
skupnosti in drugih deležnikov. Doseganje Strategije razvoja Slovenije 2030 bomo 
spremljali s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri 
vsakem od razvojnih ciljev. Med temi je posebej izpostavljenih 6 ključnih kazalnikov 
uspešnosti, s katerimi bomo spremljali doseganje strateških usmeritev.  

Izkušnje kažejo, da je treba razvojno načrtovanje in vsebino posameznih razvojnih 
dokumentov in sistem javnih financ obravnavati celovito in enakovredno. Izvajanje 
Strategije bo tako temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta 
pripravljena štiriletni Državni program razvojnih politik, ki pripravljata in usklajujeta 
služba Vlade RS, pristojna za razvoj, in Ministrstvo za finance v sodelovanju z 
ministrstvi in vladnimi službami, in srednjeročna fiskalna strategija. UMAR bo še 
naprej v vsakoletnem poročilu o razvoju spremljal izvajanje ciljev strategije razvoja 
Slovenije.  
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 Za učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev so ključni dosledno upoštevanje 
usmeritev, spremljanje uspešnosti izvajanja, ukrepanje ob odstopanjih ter stalno 
prilagajanje novim stanjem in izzivom znotraj Slovenije, v okviru EU in v svetu. Nujno 
je treba močno okrepiti prepletenost in usklajenost med sektorskimi politikami in 
nosilci razvoja na različnih ravneh, spodbujati vključujoč dialog, vzpostaviti tesno 
povezavo med ukrepi ter zagotoviti podporno okolje za učinkovito uresničevanje 
strategije. Strategija razvoja Slovenije 2030 je podlaga celovitega procesa 
srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti 
pa morajo biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. (Vlada RS 2017, 
str. 6)  

»kdo so entitete, katerih eksistenca je poznana« 

Pojem entitete je definiran kot reč ali kot subjekt, s strogo ločenim in neodvisnim 
obstojem, za entiteto pa drži da je vezana na obstojnost v danem prostoru in času. 
Poznamo več različnih oblik entitet, od naravnih in pravnih pa do poslovnih in 
korporacijskih identitet.  

Entitete lahko razberemo iz povezave med strateškimi usmeritvami in cilji za 
doseganje kakovostnega življenja za vse. Tako lahko v opisu najdemo: družbo, 
gospodarstvo, okolje, naravne vire, institucije pa tudi vodotoke, reke, prebivalstvo ali 
državo.  

ali je govora o ekosistemu, na kakšen način se poimenuje Zemljo in piše o njej  

Ekosistem je skupek vseh živih stvari na določenem področju, ki živijo v konstantni 
interakciji enega z drugim kot tudi z neživim delom okolja, ki obkroža žive stvari. 
Storitve ekosistema so naravni proces izmenjave energije, ki teče v združbah različnih 
biomov po svetu in ki jo zagotavljajo trije nivoji organizmov: proizvajalci, porabniki in 
razgrajevalci.  

Ekosistemi in njihove storitve so ključni za preživetje, zdravje in kakovostno življenje 
sedanje in prihodnih generacij. Naravni viri so temelj gospodarskega razvoja, ponujajo 
možnosti za nove investicije in zaposlovanje ter izboljšujejo življenjski standard in 
kakovost življenja. Tako kot pri drugih vrstah virov tudi povečevanje ali zmanjševanje 
vrednosti naravnih virov povečuje ali zmanjšuje dolgoročne družbene koristi oziroma 
stroške. V zadnjih 50 letih smo zaradi povečanega povpraševanja po hrani, vodi, lesu, 
vlakninah, mineralih, zemljiščih in gorivih ekosisteme spreminjali hitreje in bolj 
obsežno kot v katerem koli primerljivem obdobju človeške zgodovine. 

Trajnostno varstvo naravnih virov in načrtovanje njihove rabe sta nujna za dolgoročno 
ohranjanje količinskega in kakovostnega stanja naših naravnih virov, ki so eden 
ključnih stebrov za zagotavljanje zdravega življenjskega prostora, pridelavo hrane in 
izvajanje gospodarskih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in zagotavljanjem 
kakovostnih delovnih mest. Pri tem je med največjimi izzivi usklajevanje različnih 
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legitimnih, a nasprotujočih si interesov posameznih skupin deležnikov v prostoru. Pri 
trajnostnem upravljanju naravnih virov sta poleg tega pomembna nacionalni in 
globalni vidik. Slovenija je bogata z nekaterimi naravnimi viri, vendar je kljub temu 
odvisna od uvoza, zato je odgovorna za njihovo učinkovito upravljanje tudi zunaj 
svojih meja.  

Kakovostni naravni viri so pomembni tudi za zagotavljanje večje stopnje samooskrbe 
s kakovostno vodo in hrano, ki sta strateški dobrini. V Sloveniji se pri pridelavi 
nekaterih skupin živil dolgoročno spoprijemamo z njihovim upadanjem, kar povečuje 
našo ranljivost. Poleg tega je obseg kmetijske proizvodnje močno odvisen tudi od 
naravnih razmer, kar se v zadnjih letih kaže v nihanju proizvodnje in s tem 
samooskrbe. Odvisnost bo še večja zaradi negativnega vpliva podnebnih sprememb 
na prehranske sisteme in dejstva, da se v Sloveniji zmanjšuje površina obdelovalne 
zemlje, pa tudi zaradi urbanizacije. Poleg tega, da je kmetijski sistem odvisen od 
naravnih virov, ima kmetijstvo lahko tudi negativne vplive na okolje. (Vlada RS 2017, 
str. 40,41) 

 na kakšen način se piše o družbi, o slovenski družbi 

Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi.  
Vlada RS želi ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja. 
Zato v Strategiji razvoja Slovenije 2030 v središče postavljajo kakovostno življenje za 
vse.   

Starostna struktura družbe se spreminja, pri čemer se zlasti povečuje delež starejših. 
Hkrati se spreminja koncept delovno aktivnega življenja. Družba je zaradi 
preseljevanja čedalje bolj raznolika. Spreminjajoča se medgeneracijska razmerja 
zahtevajo tesnejšo povezanost med ljudmi, kar bo vplivalo na boljše odnose in 
osredotočenost na skupno dobro. Boljše možnosti usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja so pomemben dejavnik kakovostnega družinskega življenja ter 
omogočajo udejstvovanje v družbenih procesih in prostočasnih aktivnostih vse 
življenje. Osrednja področja razvoja družbe bodo morala biti zato osredotočena na 
skrb za zdravje ter razvoj znanja, spretnosti in talentov.   

Največje bogastvo Slovenijo smo ljudje. Smo vključujoča in dinamična družba. Naša 
identiteta in kultura spodbujata sodelovanje pri ustvarjanju sinergij ter soočanju z 
izzivi. Slovenski jezik nam veliko pomeni, naša edinstvena kultura je navdihujoča. 
Odločni smo in prepoznavni. Naša lega, povezanost in infrastruktura na vpenjajo v 
mednarodni prostor. V njem se uveljavljamo samozavestno, s prilagodljivostjo in 
vzdržljivostjo. V tujini delujoči Slovenci v živahnih stikih s Slovenijo krepijo našo 
globalno mrežo. Glas, ugled in prepoznavnost naše države so veliko večji od njene 
velikost. (Vlada RS 2017, str. 55) 

ali so poudarjeni posamezniki, posamezne osebe 
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Strategija razvoja Slovenije 2030 se ukvarja tako s posamezniki kot z ljudmi kot celoto 
- družbo. Posameznik igra ključno vlogo pri več ciljih, navedenih v strategiji, bodisi 
kot samostojna entiteta, ki pomaga pri izvrševanju nalog v ciljih ali kot član družbe ali 
organizacije ki postavlja pravila, potrebna za uveljavljanje sprememb. Po eni strani se 
ustvarjalni posamezniki dobro počutijo v inovativni družbi ter prepletu družbenih, 
institucionalnih in tehnoloških inovacij. Te jim omogočajo nove rešitve za ključne 
družbene izzive, kot so starajoče se prebivalstvo, neenakost in revščina. Sproščeno in 
razumevajoče življenjsko okolje je eden od razlogov, da se uspešni posamezniki in 
podjetja odločajo za prihod v Slovenijo. Posamezniki so tisti, ki pomagajo k 
zmanjševanju tveganja za zdravje ljudi, ki preprečujejo onesnaževanje okolja in se 
zavedajo podnebnih sprememb. Prav tako so posamezniki tisti, ki z vseživljenjskim 
učenjem in usposabljanjem skrbijo za inovativno družbo.  

Po drugi strani so družbe, sestavljene iz teh istih posameznikov in s cilji uravnanimi v 
blagostanje, tiste, ki skrbijo za odgovornosti dostojnega življenja za vse generacije z 
ustvarjanjem primernih razmer. Enako so družbe tiste, ki skrbijo za pravila, ki vodijo 
v zdravo in produktivno gospodarstvo, konkurenčen in družbeno odgovoren 
podjetniški in raziskovalni sektor ali zaupanja vreden pravni sistem.  

Strategija želi pokazati, da bo le vsak posameznik, s pravim načinom razmišljanja in 
pravimi dejanji pripomogel k ustvarjanju skupne prihodnosti do leta 2030 in naprej.   

ali je poudarek na neodvisnosti, avtonomnosti posameznika 

Dejstvo je, da si je kakršnokoli sodobno, zdravo in uspešno družbo težko zamisliti brez 
neodvisnosti oziroma avtonomnosti posameznika. Širok spekter kombinacije genov 
nam daje nešteto različnih kombinacij osebnosti, in kakršnikoli poizkusi v preteklosti, 
da bi iz ljudi naredili odvisne in “vodljive” posameznike se je, na dolgi rok, končal 
neuspešno.  

Strategija razvoja Slovenije,  temelječ na svetovnih trendih, strategiji razvoja Evrope 
2030 in situaciji v svetu zagovarja neodvisnega posameznika. Vendar pa mora biti ta 
posameznik ustrezno izobražen, preskrbljen in motiviran, da v vsej tej svoji 
avtonomnosti deluje v skupno dobro in dosega skupne cilje, ki so zastavljeni v 
trajnostnih ciljih ZN ali v ciljih strategije razvoja Slovenije 2030. Cilji, ki bodo, z vidika 
trajnosti, poskrbeli za to generacijo, in vse generacije, ki pridejo za nami.  

ali so poudarjene razlike med ljudmi 

Razlike med ljudmi so v strategiji razvoja Slovenije 2030 poudarjene na več nivojih. 
Slovenija postopoma napreduje na področju kakovosti življenja in gospodarskega 
razvoja, zmanjšujejo se tudi nekateri pritiski na okolje. Kljub temu na številnih 
področjih gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja precej zaostaja za 
najrazvitejšimi državami, pri čemer so zaostanki posameznih regij različni. Nadaljnje 
razvojne možnosti tako omejujejo nizka produktivnost, neprilagojenost demografskim 
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spremembam, nadaljnje čezmerno obremenjevanje okolja in nizka učinkovitost države 
pri spodbujanju razvoja. Izjemno pomembna za izrabo razvojnih potencialov je tudi 
vpetost Slovenije v mednarodno poslovno in družbe no-politično okolje. (Vlada RS 
2017, str. 10) 

Pozitivni premiki so bili v zadnjih letih doseženi pri zmanjšanju obremenitev okolja, 
ki ga prebivalke in prebivalci Slovenije še vedno čezmerno obremenjujemo s sedanjim 
življenj-skim slogom in proizvodnimi procesi. Izpusti toplogrednih plinov, ki 
povzročajo eno največjih okoljskih težav – podnebne spremembe, so se ob nižji 
gospodarski aktivnosti v krizi zmanjšali, a na enoto BDP ostajajo višji od povprečja 
EU. Okoljsko problematično je predvsem povečevanje tranzitnega cestnega prometa 
in splošne netrajnostne mobilnosti. Zaradi nižje rabe v gospodinjstvih in industriji se 
zmanjšuje skupna raba energije, a ostaja sorazmerno visoka na enoto BDP zaradi 
velikega deleža energetsko intenzivnih dejavnosti. Slovensko gospodarstvo v 
primerjavi z EU tudi nadpovprečno sloni na rabi surovin, kar se zrcali v njegovi nižji 
snovni učinkovitosti in zmanjšuje njegovo konkurenčnost. Na nekaterih področjih, kot 
sta delež obnovljivih virov energije in delež ekološke kmetijske obdelave, je Slovenija 
uspešnejša od povprečja EU. Slovenija ima tudi ugodne naravne danosti, obalne in 
morske vire ter pestro biotsko raznovrstnost, a se zaradi neustrezne rabe naravnih 
virov (zlasti na področju urbanizacije, kmetijstva in upravljanja voda) stanje 
ohranjenosti vrst in njihovih življenjskih okolij poslabšuje. Prilagajanje podnebnim 
spremembam, prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki bi omogočal njegovo 
konkurenčnost in kakovost življenja prebivalstva ob dolgoročnem ohranjanju 
naravnih virov, zahteva spreminjanje proizvodnje in potrošnje v bolj trajnostne oblike. 
(Vlada RS, 2017, 13).  

ali so v ospredju skupine ljudi, če ja, katere osebe, skupine so poudarjene 

Zaradi spreminjanja starostne strukture prebivalstva bo treba okrepiti opolnomočenje 
različnih starostnih skupin in spodbujati k daljši aktivnosti. Velik izziv za družbo 
prihodnosti bo tudi zagotoviti boljše zdravje ljudi vse življenje, saj so s staranjem 
prebivalstva pogostejše tudi kronične bolezni. Zmanjšanje neenakosti v zdravju je med 
ključnimi izzivi pri ustvarjanju razmer za kakovostno življenje, pri čemer je treba 
izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva v vseh regijah, zlasti med starejšimi, socialno 
šibkejšimi in manj izobraženimi. Ob tem je treba izboljšati prehranjevalne in gibalne 
navade otrok in mladine ter vzpostaviti učinkovit sistem dolgotrajne oskrbe ljudi, ki 
ne morejo sami opravljati življenjskih aktivnosti. Pomembna je tudi skrb za duševno 
zdravje, saj to posamezniku omogoča udejanjanje njegovih umskih in čustvenih 
zmožnosti ter uspešno spoprijemanje z izzivi, s čimer lahko prispeva k skupnosti, v 
kateri živi. Za zdravje in blaginjo ljudi so ključni ohranjanje zdravega naravnega 
okolja,  prilagajanje podnebnim spremembam in uspešno blaženje njihovih posledic 
ter tudi sprememba potrošniških vzorcev za doseganje trajnostne potrošnje. (Vlada RS, 
str. 24) 
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Demografske spremembe povečujejo tudi pritiske na finančno vzdržnost sistemov 
socialne zaščite. Sedanja ureditev obveznih socialnih zavarovanj že danes ne 
zadovoljuje vseh potreb, saj je za financiranje sistemov socialne zaščite potrebno 
dodatno financiranje iz državnega proračuna. Ob spreminjanju starostne strukture 
prebivalstva, naraščanju izdatkov za pokojnine, zdravje in dolgotrajno oskrbo ter ob 
naraščajočem obsegu negotovih oblik zaposlitev bo te potrebe še težje zadovoljiti in jih 
brez spremembe sedanje ureditve ne bo mogoče vzdržno financirati. Zdravstveni 
sistem potrebuje korenitejšo prenovo. Slovenija je glede na zdrava leta življenja v vseh 
starostnih skupinah pri obeh spolih pod povprečjem EU. Kazalniki zdravja so se v 
zadnjih letih sicer izboljševali, poslabšali pa so se nekateri kazalniki življenjskega 
sloga, ki se zrcalijo v stopnji prezgodnje umrljivosti in stopnji izostajanja od dela. 
Dolgotrajna oskrba v Sloveniji še ni urejena v enovit sistem, razdrobljenost v 
financiranju pa povzroča nepregledno in neučinkovito izrabo virov.(Vlada RS 2017, 
str. 36) 

»Domneve o naravnih odnosih« 

Okolje in podnebje je treba v celoti zaščititi. To je mogoče doseči le, če se bomo odprli 
trajnostnemu življenju.  

Cilj Strategije je boljše razumevanje sprememb predpostavk, ki so povezane s 
kakovostjo življenja.  

˝Zato je zaveza za »trajnostni razvoj« morda še pomembnejša kot v preteklosti in zdaj 
še bolj kliče po udejanjenju v praksi – predvsem s spremembami v socialnem in 
gospodarskem razvoju, kjer je nujen preobrat k bolj trajnostnemu načinu bivanja, 
proizvodnje in potrošnje, toda ne na papirju in v dokumentih, temveč v praksi in 
vsakodnevnem življenju, in tudi ne na pamet, temveč na podlagi analiz posledic in 
učinkov ter predvsem z družbenim konsenzom.˝ 

kako so prikazani odnosi ljudje – Zemlja 

˝Gospodarska rast ni tisto, na čemer vse temelji, ampak nepoškodovan planet˝ Climate 
Strike - FRIDAYS FOR FUTURE 

Vztrajno rastoča poraba vseh nas, ki poganja stalno rast našega gospodarstva, 
posledično povzroča velike vplive na okolje po vsem svetu in vse bolj ogroža našo 
naravno osnovno življenje in skupno življenje na zemlji.  

Soočamo se z dilemo, da ohranjanje rasti pomeni tveganje za uničevanje globalnih 
ekosistemov, ki so naša osnova obstoja.  

Trenutna paradigma gospodarske rasti v kombinaciji z naraščajočim svetovnim 
prebivalstvom, predvsem v državah v razvoju in posledičnim naraščanjem števila 
potrošnikov s spremenjenimi potrošniškimi navadami povečuje obremenitve okolja. 
Ponekod smo že presegli zmogljivosti planeta, zato se krepi tudi globalno tekmovanje 
za vire. Pritiski pri usklajevanju interesov na presečnih področjih glede posameznih 



 

 14 

naravnih virov (voda – hrana – energija – ekosistemi) in tudi na področju lastništva in 
njihove dostopnosti so čedalje večji. Vse to povečuje verjetnost nadaljnjih napetosti v 
različnih regijah sveta. S tega vidika je doseganje ciljev pariškega podnebnega 
sporazuma zelo pomembno. (Vlada RS, str. 9) 

Ne potrebujemo samo več; moramo tudi narediti stvari drugače. Skozi prihodnost 
bomo na svetovne okoljske in podnebne izzive potrebovali zelo drugačne odgovore 
kot tiste, ki smo jih zagotovili v zadnjih 40 letih. 

Oživitev rasti našega trenutnega gospodarstva pomeni tveganje za gospodarski in 
družbeni zlom. Tim Jackson. Prosperity without Growth – Foundations for the economy of 
tomorrow. 2016  

kako so prikazani odnosi med osebami, med skupinami ljudi 

Rast svetovnega prebivalstva se nadaljuje, čeprav se v razvitih državah prebivalstvo 
hitro stara in ponekod že številčno upada. Zaradi naraščajočih neenakosti znotraj 
držav in med njimi nastajajo tudi napetosti med generacijami in med različnimi 
skupinami prebivalstva. Čedalje večja urbanizacija poleg pozitivnih pridobitev, kot so 
dostopnost javnih storitev, infrastruktura, energetski in drugi prihranki, pomeni tudi 
tveganje, da se bo zaostanek podeželja za urbanimi območji še povečal in tako 
prispeval k naraščanju neenakosti. Porast preseljevanja, ki je posledica naraščajočih 
družbenih sprememb, neenakosti, gospodarske nerazvitosti, korupcije in podnebnih 
sprememb, dodatno povečuje pritiske na družbo, gospodarstvo in okolje. (Vlada RS, 
str. 9) 

Večpolarnost gospodarske in politične moči povečuje pritiske, ob tem pa nastajajo tudi 
nove vrste družbenih konfliktov, ki se zrcalijo v čedalje večjem nezaupanju 
državljanov do institucij. To je deloma posledica vzpona in večje moči globalnih 
nevladnih akterjev, kot so multinacionalna podjetja, globalne mreže in mesta. 
Gospodarska moč se premika proti Aziji, kar pri uveljavljanju interesov vpliva na 
spremembo globalnega razmerja moč. (Vlada RS, str. 10) 

 »Agensi in njihovi motivi« 

kdo je prikazan kot tisti, ki lahko vpliva (če sploh) 

Vlada RS z državnim zborom in vladna telesa, EU z določenimi subvencijami, z 
davčnimi olajšavami.  

kdo je prikazan kot tisti, ki je odgovoren za trenutno stanje in za prihodnost 

Multipolarnost gospodarske in politične moči povečuje pritiske, ob tem nastajajo tudi 
nove vrste družbenih konfliktov, ki se zrcalijo v vse večjem nezaupanju državljanov 
do institucij. To je deloma posledica vzpona in večje moči globalnih nevladnih 
akterjev, kot so multinacionalna podjetja, globalne mreže in mesta. Gospodarska moč 
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se premika proti Aziji, kar pri uveljavljanju interesov vpliva na spremembo globalnega 
razmerja moči. (Gradivo za javno posvetovanje, 2017, str. 5) 

Za Slovenijo je pomembna tudi razprava o prihodnosti EU. Z njo so povezani 
pogajanja o novem večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020, krepitev 
gospodarske in monetarne unije ter enotno delovanje na področju skupne zunanje in 
varnostne politike, podnebnih sprememb in migracij. Zato je ključno, da Slovenija 
zagovarja tako prihodnost EU, v kateri bomo lahko uresničili lastne razvojne cilje. 
(Vlada RS, str. 10) 

kdo lahko poskrbi za koga 

Kapital gre tja, kjer so tržne priložnosti. Tržne priložnosti ustvarjamo potrošniki. 
Torej, če bodo podjetja videla tržne priložnosti za svoje bolj trajnostne, zelene in krožne 
produkte, bodo v skladu s tem prilagodila svojo proizvodnjo in iskala rešitve, ki bodo 
zadovoljile potrebe potrošnikov. 

V prvi vrsti je odgovornost držav, da preko zakonodaje, davkov in ukrepov, 
spodbujajo podjetja za bolj trajnostno proizvodnjo. Slednja lahko namreč s svojimi 
subvencijami in davki to veliko bolj usmerja, kot potrošniki. V drugi vrsti pa je 
pomembna sprememba obnašanja prav vseh nas – kot potrošnikov, da zahtevamo bolj 
trajnostne proizvode in rešitve. Trenutno lahko žal rečemo, da država nameni več 
javnega denarja za subvencije fosilnim gorivom kot pa obnovljivim virom energije. 

  

 »Ključne metafore« (lahko si pomagate z dodatnim gradivom Nekaj pojmov iz 
diskurzivne analize) 

Metafore lahko v strategiji razvoja republike Slovenije 2030 najdemo že v strateških 
usmeritvah in ciljih, saj so nazivi oblikovani tako, da so okrasni pridevki lastnosti 
naziva in dobro opišejo bistvene lastnosti kot npr. “Vključujoč trg dela in kakovostna 
delovna mesta” 

ali so v besedilo prisotne kakšne metafore, zanimive besedne zveze ipd.  

 V besedilu so metafore vstavljene za približanje vsebine bralcu, saj lahko z njimi 
slikovito prikažemo neko bistveno lastnost.  

Tako lahko v besedilu:  

V sozvočju z okoljem in s časom smo našli ravnovesje kakovostnega življenja. S pomočjo učenja 
se uspešno soočamo z največjimi izzivi. Smo inovativni, ideje spreminjamo v dejanja. Z 
zaupanjem ustvarjamo dobre odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo 
samozavestno odpiramo partnerjem, pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo globalno 
mrežo s svojo kulturno edinstvenostjo. (Vlada RS, 2017, 55),  

najdemo metaforo za “sozvočje z okoljem in časom”, ki nimata svoje frekvence ali 
“Slovenijo, ki jo odpiramo” (vsaj ne zares) ali “Ponosno bogatimo globalno mrežo”.   
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Zanimivo je, da so lahko metafore uporabljene ne samo za jezikovno komuniciranje 
ampak jo lahko zamislimo in v metaforah tudi razmišljamo.  

Kakšne teme in ideje so v ospredju, zakaj so te teme izbrane? 

Strategija razvoja Slovenije temelji v veliki meri na Globalnih ciljih za trajnostni razvoj, 
ki so bili zasnovani pri Organizaciji združenih narodov in o katerih se je v avgustu 
2015 dogovorilo 193 držav. Upadanje rasti prebivalstva in staranje prebivalstva v 
razvitih državah ter rast svetovnega prebivalstva in nepravilna izraba virov ustvarjajo 
globalno obremenitev za okolje in povzročajo množico družbenih, gospodarskih in 
okoljskih problemov.  

Trendi kažejo na korenite spremembe zlasti v demografskih gibanjih, pritiskih na ekosisteme, 
tekmovanju za svetovne vire in gospodarskem razvoju. Porast preseljevanja, ki je posledica 
naraščajočih družbenih sprememb, neenakosti, gospodarske nerazvitosti, korupcije in 
podnebnih sprememb, dodatno povečuje pritiske na družbo, gospodarstvo in okolje. (Vlada RS, 
2017).  

Kako je opisan položaj Slovenije, v EU in globalnem kontekstu 

Gospodarska razvitost Slovenije pa tudi kakovost življenja v Sloveniji postopoma 
napredujeta, a še vedno zaostajata za najrazvitejšimi državami. Podobno kot v ostalih 
primerljivih državah v EU so glavne omejitve nizka produktivnost, neprilagojenost 
demografskim spremembam, čezmerno obremenjevanje okolja in slabo vzpodbujanje 
razvoja.  

Veliko prelomnico v Slovenski zgodovini predstavlja gospodarska kriza leta 2008. 
Pred krizo je bila Slovenija po razvitosti podobna ostalim v skupini osrednjih držav 
EU, kar pa se je po krizi ustavilo. Podobno se je zgodilo z izvozom. Javni dolg se je 
med krizo povečal na 80% BDP. K temu lahko dodamo še zmanjševanje tveganja 
revščine. (Dedić, 2016, 18).  

Razvoj Slovenije bo v prihodnje močno odvisen od sposobnosti njenega odzivanja in 
prilagajanja na trende in izzive v globalnem okolju. Trendi kažejo na korenite 
spremembe zlasti v demografskih gibanjih, pritiskih na ekosisteme, tekmovanju za 
svetovne vire in gospodarskem razvoju. Sodelovanje in povezanost na svetovni, 
evropski in nacionalni ravni ter čezmejno sodelovanje so tako čedalje pomembnejši. 
(Vlada RS, 2017, 9) 

Spoprijemamo se z grožnjo strukturnega upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti, 
zato je nujna pospešena rast produktivnosti, ki mora biti dosežena trajnostno. 
Gospodarski razvoj bi v prihodnje lahko pomembno zaznamovali tudi zastoj v 
mednarodnih trgovinskih dogovorih, pomanjkanje investicij, ranljivi finančni trgi ter 
vrzeli med veščinami in tehnologijami. Četrta industrijska revolucija, ki jo 
zaznamujeta digitalno gospodarstvo ter razvoj senzorjev, robotike in umetne 
inteligence, vzpostavlja nove modele poslovanja, dela in delovnih mest, kar zahteva 
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razvoj novih znanj in veščin ter prilagoditve na številnih področjih gospodarskega, 
družbenega in okoljskega razvoja. (Vlada RS, 2017, 10) 

Kje so prednosti Slovenije, v čem je boljša, zakaj 

Glede na Strategijo razvoja Slovenije lahko ugotovimo, da je ena od največjih prednosti 
Slovenije varnost kot kakovost življenja, saj spada Slovenija med sam vrh v Evropi. V 
državi se krepi zavedanje, da varnost ni samoumevna in da njeno ohranjanje zahteva celovit 
sistem notranje varnosti, učinkovito varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, čvrst 
obrambni sistem in dejavno zunanjo politiko. (Vlada RS, 2017).  

Velika prednost Slovenije je tudi njena lokacija in povezava s turizmom, kar pa v 
strategiji ni posebej omenjeno. Dejstvo je, da se Slovenija že nekaj let trudi s 
privabljanjem turistov kot virom kapitala, kar pa spet prinaša nove strateške možnosti. 
Se pa strategija nanaša na ustvarjanje dobre podjetniške klime, torej takšne ki bi 
pritegnila investitorje in ustvarjala nova delovna mesta ter izkoristila odlično lokacijo, 
ki jo Slovenija ima, kot prednost pred kar nekaj članicami EU.  

Zadnja leta kažejo, da se izvoz Slovenije počasi stabilizira, prav tako kot je počasi začel 
naraščati tudi BDP, kar sta dobra kazalnika zdravja gospodarstva. (Dedić, 2016, 18) 

Na podlagi pogovorov s predstavniki civilne družbe, vladnega sektorja in poslovnega 
sveta je Slovenija prepoznana kot dežela na stičišču kultur, z odličnim geostrateškim 
položajem in prilagodljivimi in odpornimi prebivalci, ki so tudi največji potencial, saj 
so delovni, izobraženi in iznajdljivi.  

V čem zaostaja, zakaj  

Od leta 2014 se z gospodarskimi razmerami izboljšuje tudi materialni položaj 
prebivalstva. Dejanska individualna potrošnja na prebivalca, ki je kazalnik 
življenjskega standarda, pa še vedno zaostaja za povprečjem EU. V letu 2015 sta se 
zmanjšali tudi stopnji tveganja socialne izključenosti in revščine, ki sta višji kot ob 
začetku krize, vendar nižji od povprečja EU. Pri tem ostaja izziv predvsem zmanjšanje 
tveganja revščine med starejšimi, zlasti ženskami. (Vlada RS, 2017, 11) 

Slovenija precej zaostaja na področju dohodkovne enakosti, saj smo med državami 
članicami OECD na predzadnjem mestu. (Vlada RS, 2017). 

Na gospodarskem področju so možnosti v razvoju in uporabi tehnologij, povezanih z 
okoljem. Slovenija ima na tem področju še veliko možnosti za izboljšave, saj je število 
zelenih inovacij na milijon prebivalcev po statistikah OECD med nižjimi v primerjavi 
z drugimi državami članicami organizacije. To daje Sloveniji priložnost za rast 
produktivnosti ter okolju prijazno trajnostno rast. Prav tako Slovenija zaostaja pri 
uspešnem pretvarjanju visokih vlaganj v raziskave in razvoj v dejanske inovacije. 
Slovenija je namreč nad povprečjem držav OECD po vlaganju v raziskave in razvoj, 
medtem ko je po številu patentov globoko pod povprečjem. (Dedić, 2016, 18) 
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Zaradi staranja prebivalstva se bo Slovenija v prihodnjih desetletjih soočala tudi z 
vedno večjimi demografskimi pritiski, saj bo na tem področju med najbolj 
obremenjenimi državami članicami OECD. Izdatki za pokojnine in pokojninski sistem 
naj bi do leta 2060 močno narasli. Glede na napovedi naj bi se Sloveniji poslabšal 
položaj med državami OECD, zlasti zaradi staranja prebivalstva in posledično 
pomanjkanja razpoložljve delovne sile, pa tudi zaradi majhne rasti produktivnosti in 
investicij. (Dedić, 2016, 22) 

Zaupanje je eden glavnih elementov blaginje. Slovenija se po zaupanju v pravni in 
politični sistem uvršča proti koncu razvrstitve držav članic OECD. Nizko je tudi 
zaupanje v javne ustanove, pravno državo, medtem ko je zaupanje v policijo na 
razmeroma visoki ravni. (Dedić, 2016, 23) 

Na podlagi pogovorov s predstavniki civilne družbe, vladnega sektorja in poslovnega 
sveta Slovenija slabo izkorišča inovativnost prebivalstva, ki nima dovolj sposobnosti, 
da bi svoja znanja učinkovito predstavilo. Slovenci smo prepoznani tudi kot preveč 
negativno nastrojeni in pretirano kritični. (Dedić, 24).  

Kakšne so potrebe Slovenije 

Slovenija se sooča z demografskimi spremembami, ki bodo imele velik vpliv na 
prihodnji razvoj družbe in kakovost življenja. Kažejo se v povečevanju števila starejših 
od 65 let, nizki rodnosti in v zmanjševanju prebivalstva v starostni skupini 20–64 let, 
kar je sedanja opredelitev delovno sposobnega prebivalstva. (Vlada RS, 2017, 12) 

Demografska gibanja se tudi različno zrcalijo v prostoru. V bližini mest se število zlasti 
mlajšega prebivalstva povečuje, zmanjšuje pa v oddaljenih in obmejnih območjih. Ob 
neustreznem obravnavanju problematike se bo ta trend še nadaljeval, kar bo vplivalo 
tudi na zmanjševanje delovne sile v odmaknjenih območjih, opuščanje kmetijstva in 
povečano zaraščanje, vprašanje varnosti, v mestih pa tudi na večje potrebe po 
stanovanjih in prilagoditvah storitvenih mrež. (Vlada RS, 2017, 12) 

Sedanja ureditev obveznih socialnih zavarovanj že danes ne zadovoljuje vseh potreb, 
saj je za financiranje sistemov socialne zaščite potrebno dodatno financiranje iz 
državnega proračuna. Ob spreminjanju starostne strukture prebivalstva, naraščanju 
izdatkov za pokojnine, zdravje in dolgotrajno oskrbo ter ob naraščajočem obsegu 
negotovih oblik zaposlitev bo te potrebe še težje zadovoljiti in jih brez spremembe 
sedanje ureditve ne bo mogoče vzdržno financirati. (Vlada RS, 2017, 12) 

Kakšen je položaj gospodarstva, populacije, okolja, naravnih virov ipd. 

Da bi presegli osredotočenost samo na gospodarsko rast in druge gospodarske 
kazalnike, so na OECD pripravili tako imenovani indeks boljšega življenja, ki kot 
osrednji element izpostavlja blaginjo. Diagram blaginje prikazuje, kako se Slovenija 
uvršča pri posameznih elementih blaginje v primerjavi z drugimi državami OECD, iz 
česar so razvidne njene prednosti in slabosti. Kot slabost izrazito izstopata vidika 
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civilne družbe in vladanja ter zadovoljstva z življenjem na splošno. Primerjalno so 
slabše ocenjeni tudi zdravstvo ter področji zaposlovanja in osebnega dohodka. (Dedić, 
2016, 18) 

Slovenija je med slabšimi tudi po kazalnikih, ki merijo poslovno okolje. Po podatkih 
Svetovne banke tako obstajajo možnosti za znatne izboljšave na področjih od 
pridobivanja sredstev, pa do razreševanja insolvenčnih postopkov. (Dedić, 2016, 18) 

Kaj je podlaga za pripravo strategije 

Ena od ključnih prioritet za novo izvoljeno vladno koalicijo je bila tudi izdelava skupne 
vizije in pripravo nacionalne razvojne strategije in je predstavljala velik izziv, saj je bilo 
v Sloveniji že nekaj poizkusov, da bi posodobili nacionalno razvojno strategijo iz leta 
2005. Kritike so letele na vse dosedanje vlade zaradi večanja obsega in nezmožnosti 
implementacije preštevilnih  sektorskih strategij (več kot 140). Prav tako je v vmesnem 
času, predvsem na račun medijev, zaupanje javnosti glede delovanja prejšnjih vlad, 
močno upadlo. V povezavi z že prirojenim nezaupanjem, ki izvira še iz časa 
komunizma, socialno kompleksnostjo in pomanjkanjem vizije se je ustvarila situacija 
kjer je vsak poizkus progresivne politike povezovan z rizikom politične krize. In zato 
je bilo potrebno toliko več napora, da je začela Slovenija usmerjati nacionalno strategijo 
s cilji trajnega razvoja Združenih narodov. (Wilkinson, Šooš, 2018, 2) 

Opis vizije Slovenije 

Vizija Slovenije je dolgoročni razvojni okvir Slovenije, ki bo najširše soglasje v družbi. 
Tako bomo lahko sprostili vse naše razvojne in ustvarjalne potenciale, ki jih doslej zaradi 
različnih ovir nismo povsem izkoristili. (Dedić, 2016). Vizija Republike Slovenije do leta 
2050  mora postati glavno vodilo pri snovanju politik ter pri načrtovanju in izvedbi 
projektov. Vizija sama po sebi odgovarja na vprašanje, zakaj je treba o prihodnosti razmišljati 
danes. Motivira nas za soočanje z izzivi sodobnega sveta in nam pomaga pri doseganju skupnih 
ciljev, obenem pa tudi osmišlja naše delovanje. (Dedić, 2016, 8).  

Kakšne je vizija, zakaj, kje so razlogi, potrebe 

OECD je junija 2015 na podlagi dvajsetih nizov scenarijev za posamezna področja in 
območja razvil tri globalne scenarije, ki predstavljajo verjetne alternativne razvojne 
kontekste v prihodnosti. So orodje za začetek konstruktivne razprave o globalnih 
negotovostih v prihodnosti in boljšo pripravo na motnje. Globalni scenariji OECD 
predstavljajo tri različne možnosti (Dedič, 2016, 31), Slovenija je pri oblikovanju Vizije 
vzela za osnovo zadnjega – Moč mesta.  

Vizija temelji na trenutnem stanju v Sloveniji in problemi pri izvrševanju skupnih 
trajnostnih ciljev ZN in poizkuša najti rešitve za trenutno praznino, ki zaviran razvoj 
Slovenije. Med več dejavniki se naslanja na ključna področja:  

• Nov izobraževalni sistem,  
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• Aktivna družba 

• Moralna odgovornost 

• Sprememba paradigme od rasti k blaginji 

• Živahna podjetniška miselnost 

• Davkom ugodno okolje 

(Dedić, 2016, 36) 

 Vizija Slovenije, ki so jo v obsežnem in vključujočem procesu ustvarili njeni prebivalke in 
prebivalci, opisuje podobo stanja v državi, kakršno si želimo v prihodnosti in je ključna pri 
oblikovanju smeri dolgoročnega razvoja države.(Dedić, 2016). 

Opis osrednjega cilja Strategije 

Kot osrednji cilj Strategije Razvoja Slovenije 2030 je postavljeno zagotavljanje 
kakovostnega življenja za vse, ki bi se uresničevalo z razvojem, ki temelji na 
uravnoteženju med družbo, gospodarstvom in okoljem in ki ustvarja pogoje in 
priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje 
kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in 
aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe. (Vlada RS, 2017, 17) 

Kakšen je osrednji cilj, zakaj, razlogi 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. 
Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim 
razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti 
za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v 
dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in 
aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično 
odločanje in soupravljanje družbe. (Vlada RS, 2017, 17) 

Kako se posamezni cilji strategije povezujejo s strateškimi usmeritvami in 
strategijo razvoja 2030 

V strategiji Slovenije je določenih pet strateških usmeritev na različnih medsebojno 
povezanih in soodvisnih področjih in sicer:  

• Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

• Učenje za in skozi vse življenje, 

• Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

• Ohranjeno zdravo naravno okolje, 

• Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 
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Kako se posamezni cilji povezujejo s strateškimi usmeritvami v strategiji Slovenije, si 
lahko ogledamo v naslednji tabeli.  

  
 Vključujoča, 

zdrava, varna 
in odgovorna 

družba, 

Učenje za in 
skozi vse 
življenje, 

Visoko 
produktivno 

gospodarstvo, 
ki ustvarja 

dodano 
vrednost za 

vse, 

Ohranjeno 
zdravo 

naravno okolje, 

Visoka stopnja 
sodelovanja, 

usposobljenosti 
in učinkovitosti 

upravljanja. 

Cilj 1: Zdravo in aktivno 
življenje X  X X  

Cilj 2: Znanje in spretnosti za 
kakovostno življenje in delo X X X   

Cilj 3: Dostojno življenje za 
vse X    X 

Cilj 4: Kultura in jezik kot 
temeljna dejavnika nacionalne 

identitete 
X  X   

Cilj 5: Gospodarska stabilnost  X   X 

Cilj 6: Konkurenčen in 
družbeno odgovoren 

podjetniški in raziskovalni 
sektor 

 X X  X 

Cilj 7: Vključujoč trg dela in 
kakovostna delovna mesta X X X   

Cilj 8: Nizkoogljično krožno 
gospodarstvo X X X X  

Cilj 9: Trajnostno upravljanje 
naravnih virov X X  X  

Cilj 10: Zaupanja vreden 
pravni sistem X X   X 

Cilj 11: Varna in globalno 
odgovorna Slovenija X X  X X 

Cilj 12: Učinkovito upravljanje 
in kakovostne javne storitve  X X  X 

 

Opis posameznih ciljev 

Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje 

Glavni namen cilja Zdravo in aktivno življenje je prilagajanje družbenih podsistemov 
spremenjeni starostni strukturi  prebivalstva, zlasti na področju trga dela in delovnih 
razmer, sistemov socialne zaščite, migracij, zdravja, izobraževanja, kulture, urejenosti 
prostora in bivalnih razmer, komunikacijskih in prometnih struktur. (Vlada RS, 2017, 
24).  
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Starostna struktura družbe se spreminja, pri čemer se zlasti povečuje delež starejših. 
Hkrati se spreminja koncept delovno aktivnega življenja. Družba je zaradi 
preseljevanja čedalje bolj raznolika. Spreminjajoča se medgeneracijska razmerja 
zahtevajo tesnejšo povezanost med ljudmi, kar bo vplivalo na boljše družbene odnose 
in osredotočenost na skupno dobro. Osrednja področja razvoja družbe bodo morala 
biti zato osredotočena na skrb za zdravje ter razvoj znanja, spretnosti in talentov. 
(Vlada RS, 2017, 24) 

Cilj bomo dosegli z zagotavljanjem dostopnosti do kakovostnih in pravočasnih 
zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, do kakovostnega bivalnega okolja 
za vse socialne skupine ter s spodbujanjem večje stanovanjske mobilnosti prebivalstva; 
z ozaveščanjem in izobraževanjem prebivalcev o pomenu zdravega življenjskega 
sloga, zlasti o telesni aktivnosti in zdravi prehrani, z obvladovanjem tveganega 
vedenja, skrbjo za duševno zdravje ter s preprečevanjem bolezni; z zmanjševanjem 
tveganja za zdravje ljudi, ki izhajajo iz onesnaženosti okolja in podnebnih sprememb, 
ter s spremembo potrošniških vzorcev, ki vplivajo na zagotavljanje kakovosti življenja 
za vse generacije in zmanjšujejo obremenjevanje okolja; z upravljanjem družbene 
raznolikosti in ustvarjanjem možnosti za njeno sprejemanje, prenosom znanja med 
generacijami, zagotavljanjem enakih možnosti in enakosti spolov, omogočanjem 
neodvisnega življenja, vključenosti v družbo ter enakega dostopa za invalide in osebe 
z različnimi oblikami funkcionalne oviranosti; z omogočanjem usklajevanja dela, 
skrbstvenih obveznosti in prostočasnih aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih. (Vlada 
RS, 2017, 24).  

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 1,3,4,5,8,10,11 in 12.  

Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 

Glavni namen cilja Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo je stalno 
pridobivanje znanj in spretnosti za življenje skozi celoten življenjski cikel, ki mora 
zajeti čim širšo populacijo, pri čemer sta ključni kakovost in dostopnost, s posebno 
skrbjo za prikrajšane skupine.  

Slovenija je sposobna ponuditi veliko število izobraženih mladih kadrov, a zaradi 
vrzeli med znanji in spretnostmi ter različnimi potrebami delodajalcev, to ovira 
povečevanje produktivnosti odpira vprašanja uporabe spretnosti, hkrati pa pomeni 
tveganje za beg možganov. (Vlada RS, 2017, 26).  

Cilj bomo dosegli z razvijanjem znanja in spretnosti za življenje in delo, z izboljšanjem 
bralne, matematične, digitalne in finančne pismenosti, s spodbujanjem globalnega 
učenja in mednarodne vpetosti ter opolnomočenjem prebivalcev za uporabo 
najnovejših tehnologij in s tem zmanjševanjem digitalne vrzeli; z uveljavitvijo 
koncepta trajnostnega razvoja, aktivnega državljanstva in etičnosti kot enega od načel 
vzgoje in izobraževanja; z zagotavljanjem učinkovitosti in kakovosti izobraževanja na 
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vseh ravneh ter z razvijanjem praktičnih in tehničnih znanj in spretnosti za izboljšanje 
zaposljivosti posameznika; s spodbujanjem nižje izobraženih in drugih prikrajšanih 
skupin k vključitvi v izobraževanje in učenje za lažji prehod in obstanek na trgu dela, 
z zmanjšanjem tveganja socialne izključenosti in zagotavljanjem kakovostnega 
življenja; s spodbujanjem razvoja znanosti in raziskav ter povezovanjem 
izobraževalnega sistema z gospodarstvom v skladu s potrebami trga dela in 
razvojnimi zmožnostmi regij. (Vlada RS, 2017, 26).  

Ciljne vrednosti so večje kot je povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji trajnostnega 
razvoja 4.  

Cilj 3: Dostojno življenje za vse 

Glavni namen cilja Dostojno življenje za vse je ustvarjanje razmer, v katerih bodo vsi 
ljudje lahko dostojno, enakopravno in odgovorno uresničili svoje danosti z aktivnostjo 
na različnih področjih. Zato je treba hkrati obravnavati družbene, gospodarske, 
okoljske, regionalne in kulturne vzroke, ki lahko povzročajo neenakosti in poglabljajo 
revščino. (Vlada RS, 2017, 28). 

Cilj bomo dosegli z varstvom ter zaščito družin in otrok ter ustvarjanjem spodbudnega 
okolja za odločanje za otroka; z izboljšanjem kakovosti bivalnega okolja, 
zagotavljanjem dostopnosti do primernih stanovanj za vse generacije ter z 
omogočanjem prometne povezanosti; z ohranjanjem nizke ravni dohodkovne in 
premoženjske neenakosti; z oblikovanjem vzdržnih sistemov socialne zaščite 
(pokojninski, zdravstveni, dolgotrajna oskrba); s krepitvijo sodelovanja, solidarnosti 
in prostovoljstva, tudi s spodbujanjem družbenih inovacij; z odpravljanjem vseh oblik 
diskriminacije, zlasti z odpravljanjem vseh oblik nasilja nad ženskami in deklicami ter 
nasilja v družini, z zagotavljanjem razmer za dostop do temeljnih dobrin ter z bojem 
proti sovražnemu govoru in rasno motiviranemu nasilju. (Vlada RS, 2017, 28). 

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 1,2,5,10 in 11. 

Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete 

Glavni namen cilja Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete je 
razvijanje in ohranjanje slovenskega jezika, kulture in naravne dediščine. V kulturnem 
prostoru slovenske države s svojimi kulturami sobivajo tudi avtohtoni narodni 
skupnosti in romska skupnost, kar pomembno prispeva k zmanjševanju vseh vrst 
nestrpnosti. Dostopnost slovenskega jezika in kulture ter rast ustvarjalnih področij 
spodbuja tudi digitalizacija. Pomembna pa je tudi krepitev povezovanja s Slovenci v 
sosednjih državah in po svetu v globalno mrežo. (Vlada RS, 2017, 30).  

Cilj bomo dosegli z s krepitvijo nacionalne identitete in varovanjem kulturne 
raznolikosti; s spodbujanjem dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja 
kulturne dediščine; s spodbujanjem kulturnega udejstvovanja in z digitalizacijo, ki 



 

 24 

omogoča ohranjanje, dostopnost in promocijo kulturnih vsebin; z omogočanjem 
odprtega dostopa do jezikovnih orodij in virov ter kulturnih vsebin vsem, še posebej 
invalidom in osebam z različnimi oblikami funkcionalne oviranosti; s krepitvijo 
sodelovanja med gospodarstvom in kulturo, s spodbujanjem ustvarjalnosti in 
ustvarjalnih industrij ter raziskovalnih umetnosti kot sinergij med znanostjo in 
umetnostjo; s spodbujanjem mednarodnega kulturnega sodelovanja, promocije 
slovenske kulture in športa v mednarodnem okolju, povezovanja s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu ter z razvojem učinkovitega sistema javne diplomacije za boljšo 
prepoznavnost in dvig ugleda Slovenije v svetu.  

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 4,8 in 11.  

Cilj 5: Gospodarska stabilnost 

Namen cilja Gospodarska stabilnost je spodbujanje trajnostnega in vključujočega 
gospodarskega razvoja, ki bo omogočal zmanjševanje zaostanka za razvitejšimi 
državami in povečal kakovost življenja vseh. Rast gospodarstva mora biti vključujoča 
in zelena ter mora temeljiti na visoki konkurenčnosti in inovativnosti. To bi omogočalo 
trajnostni razvoj, ki bo tudi zaradi večje uravnoteženosti vseh treh vidikov razvoja 
odpornejši na gospodarske pretrese, hkrati pa bo omogočal visoko vključenost 
prebivalstva v ustvarjanje in delitev ter zmanjševal obremenjevanje okolja. (Vlada RS, 
2017, 32).  

Cilj bomo dosegli z zagotavljanjem ustreznega odziva ekonomskih politik v celotnem 
gospodarskem ciklu (proticikličnost ekonomskih politik); s krepitvijo funkcionalnih 
regij kot razvojnih in gospodarskih celot ter s spodbujanjem razvoja, ki bo temeljil na 
izkoriščanju razvojnih zmožnosti, prometni povezanosti ter izboljšanju funkcionalnih 
povezav med mesti kot razvojnimi poli; z oblikovanjem trajnejših rešitev za 
uravnoteženost strukturnega salda javnih financ in vzdržno znižanje javnega dolga; z 
zagotavljanjem konkurenčnosti finančnega trga, zlasti stabilnosti in učinkovitosti 
bančnega sistema, ter z razvojem nebančnih segmentov finančnega Sistema. (Vlada 
RS, 2017, 32). 

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU oziroma nižji dolg državnega 
sektorja kot povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji trajnostnega razvoja 8,9 in 11. 

Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor 

Namen cilja Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor 
je spodbujanje razvoja znanosti in raziskav na prednostnih področjih in prenosa 
raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo. To bi pripomoglo k 
ustvarjanju visoke dodane vrednosti, podprto z inovacijami, bazičnim in aplikativnim 
raziskovanjem, spodbujanjem ustvarjalnosti ter z izkoriščanjem digitalnih potencialov 
in vseh priložnosti, ki jih prinaša četrta industrijska revolucija. S tem bi se povečalo 
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tudi število hitro rastočih podjetij z velikim potencialom zagotavljanja novih in 
kakovostnih delovnih mest. Zato mora država raziskave in inovacije umestiti v 
središče razvojnih politik za doseganje bolj konkurenčnega in odgovornega 
podjetniškega in raziskovalnega sektorja. (Vlada RS, 2017, 34).  

Cilj bomo dosegli s spodbujanjem internacionalizacije podjetij z neposrednimi tujimi 
investicijami in vključevanjem v globalne verige vrednosti ter z vključitvijo 
raziskovalnih organizacij v mednarodno okolje; z zagotavljanjem spodbudnega in 
predvidljivega podpornega okolja, sistemov standardizacije, akreditacije in 
meroslovja ter s spodbujanjem razvoja visokotehnoloških podjetij; z omogočanjem 
okolja za ustvarjanje digitalnih trendov, s podporo novim raziskovalnim in 
tehnološkim idejam, ekonomijo delitve ter razvijanjem globalno konkurenčnih 
sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in platform; s spodbujanjem 
ustvarjalnosti ter s tem krepitvijo sodelovanja znanosti in umetnosti; s spodbujanjem 
družbene in okoljske odgovornosti podjetij in raziskovalnih organizacij; z dolgoročno 
učinkovitim upravljanjem podjetij v državni lasti in s spodbujanjem umika države iz 
lastništva podjetij, ki ne pomenijo strateške naložbe. (Vlada RS, 2017, 34).  

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 8,9 in 12. 

Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta 

Glavni namen cilja Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta je uveljavljanje 
koncepta vzdržnega delovnega življenja, ki omogoča, da delavci delajo dlje in zdravi 
dočakajo upokojitev. Podobno kot večina razvitih držav se tudi Slovenija spoprijema 
s spremenjeno starostno strukturo prebivalcev, ki vpliva na zmanjšano ponudbo 
delovne sile, to pa bi v prihodnje lahko omejevalo možnosti za zagotavljanje in 
povečevanje blaginje prebivalcev. Z vidika razvoja je zato ključno povečanje stopnje 
delovne aktivnosti v mlajših in starejših starostnih skupinah, razvoj ustreznih veščin 
za življenje in delo ter zagotavljanje kakovostnih delovnih mest mladim že ob vstopu 
na trg dela, privabljanje in kroženje talentov kot tudi prepoznavanje potenciala in 
znanj priseljencev. (Vlada RS, 2017, 36). 

Cilj bomo dosegli z ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest, ki ustvarjajo višjo 
dodano vrednost, so okoljsko odgovorna ter zagotavljajo pogoje za ustrezno plačilo in 
kakovostno delovno okolje; s spodbujanjem večje vključenosti prikrajšanih in 
podpovprečno zastopanih skupin na trgu dela; s prilagajanjem delovnih mest in 
organizacije dela demografskim spremembam, tehnologiji in podnebnim 
spremembam; z izboljševanjem sistema varne prožnosti ter zmanjševanjem pasti 
brezposelnosti in neaktivnosti, še posebej v območjih z visoko brezposelnostjo; s 
spodbujanjem dejavnosti delodajalcev za krepitev telesnega in duševnega zdravja 
delavcev, varnosti in zdravja pri delu ter lažjega usklajevanja dela in skrbstvenih 
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obveznosti; s spodbujanjem zaposlovanja obeh spolov v spolno netipičnih in 
deficitarnih poklicih. (Vlada RS, 2017, 36-37). 

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 8. 

Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo 

Glavni namen cilja Nizkoogljično krožno gospodarstvo je prekinitev povezave med 
gospodarsko rastjo in rastjo rabe virov ter izpustov TGP, kar bo možno z 
izobraževanjem in povezovanjem različnih deležnikov za prehod v krožno 
gospodarstvo. To bo mogoče le s korenito spremembo potrošniških in proizvodnih 
vzorcev, boljšega izkoristka virov, ki so že vgrajeni v sisteme (npr. mobilnost, grajeno 
okolje, verige preskrbe s hrano, proizvodne verige), preprečevanja nastajanja 
odpadkov, njihove izrabe kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitve učinkovitega 
sistema njihovega upravljanja. Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo 
je ključna za razvoj, pri čemer je dajanje prednosti učinkoviti rabi (URE) in obnovljivim 
virom energije (OVE) eno od temeljnih načel razvoja energetike. Pomemben vir TGP 
je tudi področje prometa, zato bo Slovenija izkoristila potenciale inovacij na področju 
novih konceptov mobilnosti, razvoj javnega potniškega prometa in optimiziranje 
tranzitnega prometa. (Vlada RS, 2017, 38). 

Cilj bomo dosegli s spodbujanjem inovacij, uporabe oblikovanja in informacijsko-
komunikacijskih tehnologij za razvoj novih poslovnih modelov in proizvodov za 
učinkovito rabo surovin, energije ter s prilagajanjem na podnebne spremembe; z 
nadomestitvijo fosilnih goriv s spodbujanjem URE in rabe OVE na vseh področjih rabe 
energije, ob usklajevanju interesov na presečnih področjih: voda – hrana – energija – 
ekosistemi; z zagotavljanjem, da infrastruktura in raba energije v prometu podpirata 
prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter omogočata trajnostno mobilnost, tudi 
z uvajanjem novih konceptov mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega 
prometa; z uporabo prostorskega načrtovanja za oblikovanje vozlišč nizkoogljičnega 
krožnega gospodarstva in razvojnih rešitev na regionalni in lokalni ravni. (Vlada RS, 
2017, 38-39). 

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 2,6,7,8,9,11,12,13 in 14.  

Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov 

Namen cilja Trajnostno upravljanje naravnih virov je uvajanje ekosistemskega načina 
upravljanja naravnih virov in s preseganjem sektorskega načina razmišljanja, med 
drugim s pravočasnim usklajevanjem nacionalnih in čezmejnih interesov na presečnih 
področjih voda – hrana – energija – ekosistemi, ki se bodo v prihodnosti spreminjali in 
prilagajali tudi zaradi posledic podnebnih sprememb. Trajnostno varstvo naravnih 
virov in načrtovanje njihove rabe sta nujna za dolgoročno ohranjanje količinskega in 



 

 27 

kakovostnega stanja naših naravnih virov, ki so eden ključnih stebrov za zagotavljanje 
zdravega življenjskega prostora, pridelavo hrane in izvajanje gospodarskih dejavnosti 
z visoko dodano vrednostjo in zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest. Pri 
trajnostnem upravljanju naravnih virov sta poleg tega pomembna nacionalni in 
globalni vidik. (Vlada RS, 2017, 40).  

Cilj bomo dosegli z učinkovitim upravljanjem površinskih in podzemnih voda, 
obalnih in morskih virov ter z doseganjem njihovega dobrega stanja; z zagotavljanjem 
trajnostnega razvoja gozda kot ekosistema z vidika njegovih ekoloških, gospodarskih 
in socialnih funkcij; s preprečevanjem čezmernega onesnaževanja vseh sestavin okolja; 
z ohranjanjem visoke stopnje biotske raznovrstnosti in kakovosti naravnih vrednot ter 
s krepitvijo ekosistemskih storitev; s trajnostnim upravljanjem tal in ohranjanjem 
ekosistemskih storitev tal, preprečevanjem nadaljnje degradacije in sanacijo 
degradiranih tal; s trajnim varovanjem in ohranjanjem kakovostnih kmetijskih zemljišč 
ter s spodbujanjem kmetijske prakse za povečanje samooskrbe z lokalno trajnostno, 
predvsem ekološko pridelavo živil, ki pozitivno vplivajo na zdravje ljudi; z 
zagotavljanjem kakovostnega bivalnega okolja ob odgovornem in učinkovitem 
ravnanju s prostorom, s prednostno rabo funkcionalno degradiranih območij, na 
podlagi usklajenih prednostnih in uravnoteženih nalog, tudi v luči skladnejšega 
regionalnega razvoja; z zagotavljanjem sistema upravljanja na vseh ravneh za čim 
učinkovitejše prilagajanje na podnebne spremembe in čim boljši izkoristek priložnosti, 
ki jih te prinašajo. (Vlada RS, 2017, 40-41).  

Ciljne vrednosti so prilagojene bolje od povprečja EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 2,6,11,13,14 in 15.  

Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem 

Namen cilja Zaupanja vreden pravni sistem je varovanje vseh človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, odpravljanjem diskriminacije in zagotavljanjem enakih možnosti 
na nacionalni, regionalni in globalni ravni. Zadovoljstvo s pravosodnim sistemom je v 
Sloveniji relativno nizko, zato si je treba prizadevati za pravni sistem, ki zagotavlja 
kakovosten in učinkovit pravni okvir. Zagotoviti je treba preglednost in jasnost 
predpisov ter spremljati njihovo učinkovitost. (Vlada RS, 2017, 42).  

Cilj bomo dosegli s skrbjo za enotno sodno prakso, z učinkovitim in enotnim 
izvajanjem nalog sodne uprave ter jasno postopkovno in materialno zakonodajo; z 
ohranjanjem neodvisnosti sodstva ter nepristranskim in objektivnim delovanjem 
pravosodja; z učinkovitim in transparentnim izvajanjem sodnih postopkov in 
krepitvijo kulture izvensodnega reševanja sporov; s preprečevanjem, zgodnjim 
odkrivanjem in sankcioniranjem korupcijskih dejanj; z izvajanjem preventivnih nalog, 
usmerjenih v zmanjševanje tveganj za nastanek sporov ali drugih odklonov, ki 
zahtevajo ukrepanje države. (Vlada RS, 2017, 42).  
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Ciljne vrednosti so prilagojene bolje od povprečja EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 16.  

Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija 

Namen cilja Varna in globalno odgovorna Slovenija je zagotavljanje visoke ravni 
varnosti ljudi, njihovega premoženja in nemotenega delovanja kritične infrastruktura 
ter zagotavljanje zaščite pred terorističnimi in drugimi nadnacionalnimi grožnjami. 
Slovenija sodeluje v mednarodnih organizacijah ter operacijah in misijah, ki 
zagotavljajo stabilno mednarodno okolje in človekovo varnost, pri čemer sta članstvo 
v Natu ter skupna zunanja in varnostna politika EU primarni okvir zagotavljanja 
nacionalne varnosti Slovenije. Pomembni sestavini preprečevanja varnostnih 
dogodkov s škodljivimi posledicami sta tudi krepitev povezanosti z lokalnimi 
skupnostmi in neposreden stik z državljani. (Vlada RS, 2017, 44).  

Cilj bomo dosegli z vzpostavitvijo celovitega in učinkovitega sistema zagotavljanja 
kibernetske in informacijske varnosti ter odzivanja na hibridne grožnje; s 
spodbujanjem preventive in krepitvijo zmogljivosti za celovito obvladovanje naravnih 
in drugih nesreč; z zagotavljanjem varnosti državne in zunanje meje EU ter iskanjem 
celovitih rešitev za učinkovito globalno upravljanje migracijskih tokov s sodelovanjem 
med izvornimi, tranzitnimi in ciljnimi državami; z zagotavljanjem obrambne 
sposobnosti države za izvajanje nacionalne obrambe in izpolnjevanje sprejetih 
mednarodnih obveznosti; s krepitvijo zunanjepolitičnega sodelovanja na dvostranski 
in večstranski ravni, s poglabljanjem političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih 
odnosov ter krepitvijo aktivne vloge Slovenije pri uveljavljanju mednarodnega miru 
in varnosti, spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava ter doseganju 
trajnostnega razvoja na globalni ravni, tudi z mednarodnim razvojnim sodelovanjem 
in humanitarno pomočjo, katere del je uradna razvojna pomoč. (Vlada RS, 2017, 44-
45). 

Ciljne vrednosti so precej optimistične in prilagojene bolje od povprečja EU, cilj pa je 
usklajen s cilji trajnostnega razvoja 1,13,16 in 17.  

Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 

Namen cilja Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve je oblikovanje politik 
in predpisov, oblikovanih na podlagi vnaprej opredeljenih ciljev in prednostnih nalog, 
ter s sistematičnim spremljanjem njihovega izvajanja in merjenjem učinkov. Javne 
politike morajo predvidevati in se učinkovito ter predvsem hitreje odzivati na 
spremembe in izzive ter tako zagotavljati kakovostne storitve za državljanke in 
državljane in spodbudno poslovno okolje. (Vlada RS, 2017, 46).  

Glede na nizko stopnjo zaupanja v javne inštitucije  in slabo povezovanje in 
sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja, je potreben celosten pristop k 
reševanju problemov učinkovitega upravljanja in kakovosti javne storitve. 
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Kakovostnejši, transparentnejši in odgovornejši javni sektor bodo omogočili tudi 
spremenjeni načini dela z uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na ustvarjalnem 
reševanju izzivov, s poudarkom na vpeljavi digitalnih rešitev. K večji učinkovitosti 
javnih institucij in demokratičnosti političnega sistema lahko prispeva tudi boljše 
opolnomočenje ljudi zaradi poglobljene demokratizacije ter dostopa do informacij in 
tehnologij. (Vlada RS, 2017, 46-47).  

Cilj bomo dosegli z razvijanjem visoke kulture sodelovanja in zaupanja med 
državljani, zaposlenimi in institucijami (tudi na ravni država – lokalna samouprava) 
ter novih oblik povezovanja vsebin, kar bo prispevalo k boljšemu upravljanju javnih 
institucij, višji kakovosti storitev ter usklajenemu razvojnemu in prostorskemu 
načrtovanju na regionalni ravni; s krepitvijo zaupanja v institucije s spoštovanjem 
načela »pravila enaka za vse«, ničelno toleranco do korupcije, transparentnostjo 
podatkov in storitev ter stabilnostjo okolja in kakovostjo predpisov; z nadaljevanjem 
razvoja in uveljavljanjem standardov participativne demokracije z doslednim 
vključevanjem deležnikov v vse stopnje oblikovanja in spremljanja politik, z 
izobraževanjem o pomenu naštetega, z opolnomočenjem državljanov, dostopnostjo in 
odprtostjo podatkovnih zbirk; s krepitvijo sodelovanja in prevzemanjem odgovornosti 
partnerjev v socialnem dialogu; ob oblikovanju prijaznih, dostopnih, preglednih in 
učinkovitih javnih storitev, in to na vključujoč način z ustreznimi deležniki, ter 
hkratnim izkoriščanjem možnosti digitalizacije; s spodbujanjem pridobivanja in 
medgeneracijske predaje novih znanj in veščin s strateško premišljenim kadrovskim 
načrtovanjem; s spodbujanjem inovativnih oblik upravljanja, vodenja, oblikovanja 
politik in inovativnosti med zaposlenimi ter pridobivanjem novih kompetenc, 
prevzemanjem odgovornosti in učenjem iz napak; s skrbjo za usklajeno in dosledno 
strateško upravljanje sistemov in izkoriščanjem prednosti sodobnih tehnologij. (Vlada 
RS, 2017, 47).  

Ciljne vrednosti so prilagojene glede na povprečje EU, cilj pa je usklajen s cilji 
trajnostnega razvoja 1,13,16 in 17.  

Kritična analiza 

Kje so pomanjkljivosti v skladnosti izvajanja razvojnih politik? 

Pomanjkljivosti v skladnosti izvajanja razvojnih politik se kaže v nezadostnem 
izvajanju strateških dokumentov, kar pomeni, da so potrebne spremembe vodenja in 
usklajevanja notranjih politik ter spremljanja izvajanja in doseganja zastavljenih ciljev. 
Potrebni sta celovitost politik na nacionalni ravni ter usklajena vzpostavitev finančnih 
in vsebinskih okvirov. (Vlada RS, 2017, 49) 

Kako se bo Strategija izvajala, kako se bodo spremljali posamezni cilji? 
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Izvajanje strategije in spremljanje ciljev je Slovenija postavila ob bok procesu 
načrtovanja ciljev trajnostnega razvoja, ki zahteva tesno medresorsko usklajevanje, 
celovit pristop vlade in vključevanje raznovrstnih deležnikov. (Vlada RS, 2017, 52).  

Za uspešno izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030 je treba zagotoviti učinkovito in 
pregledno razvojno načrtovanje ter tako prispevati tudi k bolj smotrni uporabi javnih 
sredstev, saj je osnovni namen prilagajanje strukture izdatkov državnim razvojnim 
prednostnim nalogam. Izvajanje strategije bo temeljilo na srednjeročnem načrtovanju, 
vezanem na srednjeročni fiskalni okvir in vzpostavitev sistema izvedbenih 
dokumentov, ki jih je treba umestiti in 50 Strategija razvoja Slovenije povezati v 
Zakonu o javnih financah. Za izvajanje razvojnih ciljev Slovenije bosta pripravljena 
štiriletni državni program razvojnih politik (DPRP) in srednjeročna fiskalna strategija, 
ki se bosta letno podaljševala. Za usklajenost sektorskih strateških, razvojnih in 
akcijskih načrtov, programov ter aktivnosti s krovno strategijo razvoja države so 
odgovorni njihovi nosilci. Organ, pristojen za razvoj, bo s procesi medresorskega 
usklajevanja spremljal priprave posameznih sektorskih dokumentov in skrbel za 
njihovo usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030. (Vlada RS, 2017, 49-51).  

Komuniciranje in usklajevanje z ministrstvi in vladnimi službami poteka prek Stalne 
medresorske delovne skupine za razvojno načrtovanje. Delovna skupina omogoča 
učinkovitejše usklajevanje in aktiven prispevek k snovanju osrednjih strateških in 
izvedbenih dokumentov Republike Slovenije ter skrbi tako za vključevanje Agende 
2030 v dokumente v nastajanju kot za prenos informacij o pomenu Agende 2030 na 
posameznem področju. 

Kritike na strategijo Slovenije 2030 

Naj se politika še tako otepa naloge, da začrta Vizijo Slovenije 2050, se mora zavedati, da bo s 
to svojo odločitvijo določila pot, po kateri bo šla država, da jo uresniči. Zakoličila bo ozemlje, na 
katerem se bo morala tudi sama odgovorno odločati. Zato ne bo nobenih izgovorov, da »tako 
vendar ni nihče mislil«. Ker bi s tem priznala, da ni bila odgovorna, ko je postavila takšne cilje. 
(Kos, 2017)  

Na izdelavo strategije Slovenije 2030 in predvsem vizije 2050 je letelo kar nekaj kritik, 
saj naj bi bila izdelana preveč površno, oziroma je Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) udeležencem že kar vnaprej pripravila odgovore in 
rešitve, o katerih se niso pogovarjali.  

Tako je ena od udeleženk, Dr. Barbara Rajgelj dobila občutek, da je »naša Vizija 2050 v 
glavah moderatorjev OECD že napisana«. Kot primer je navedla, da so organizatorji 
na tablo med elemente ekonomske vizije arbitrarno dodali trdno gospodarsko rast in 
neposredne tuje investicije, čeprav nihče od udeležencev tega ni omenjal. (Košak, 
2017). 
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 »OECD nam je prikazal, kako je to zamišljeno, potem pa smo sami povedali neke 
točke, kaj je z našega vidika pomembno za prihodnost Slovenije.« Nato so sodelavci 
OECD poskušali izraziti skupne točke različnih stališč. »Seveda smo se vsi strinjali, da 
potrebujemo čisto okolje, dobro poslovno okolje, pravno državo, odsotnost korupcije,« 
izpostavlja pravnica, »ampak vedno so problem podrobnosti, na primer, ali je treba 
kakšne tovarne zapreti.« (Dr. Janja Hojnik v članku Košak, 2017).  

Prav tako je bil velik problem najti zadostno število oseb za delavnico, saj so iz 
predlaganih 250 hitro prišli na 50.  

»Ves čas smo se ukvarjali s tem, kako dobiti kvalitetne ljudi, ki so zelo vključeni v 
razmišljanje in so lahko zelo koristni, ter kako jih prepričati, da temu posvetijo cele tri 
dni,« (Timotej Šooš v članku Košak, 2017) 

Kritike pa so letele tudi na pet strateških usmeritev. Predvsem so kritike letele na 
Učenje za in skozi vse življenje:  Poveličevanje vseživljenjskega učenja in inovacij je že 
desetletja stalnica dokumentov OECD o »družbi znanja«. Zato so imeli številni kritični 
raziskovalci že priložnost opozoriti, da je za to lepo idejo pravzaprav težnja kapitala po 
discipliniranju delavcev ter prelaganju stroška razvoja izboljšav produkcije na javni sektor. 
(Košak, 2017).  

Zdaj se nam maščuje to, da se vlade niso zavedale prihodnosti in niso preoblikovale 
izobraževalnih institucij za pridobivanje tehničnega znanja. Že davno bi morali uvesti dualno 
izobraževanje, zaradi katerega imajo Avstrija, Nemčija in Švica odlično delovno silo, eno 
najboljših na svetu, kar jim zavidajo tudi Američani. Naši politiki so si zatiskali oči pred 
prihodnostjo, ker je bil interes obsežen družboslovni svet kot temelj enopartijskega sistema, ne 
glede na škodljivost takega početja. Ni si mogoče misliti, da niso vedeli, da s tem ogrožajo 
inovativnost in produktivnost industrije, od katere živijo. (Kos, 2017) 

Problem je v tem, da smo zaradi kadrovske zablode preteklosti v velikem pomanjkanju 
inženirskega kadra. Na primeru zadnje krize se je pokazalo, da so se iz krize rešile le 
države z močno industrijo in inovacijsko kapaciteto. Zato ima vlada zvezane roke, saj 
se ne more opreti na kreativne kadre. Med brezposelnimi ni inženirjev, ker se podjetja 
za njih stepejo. Zaradi opisane izobraževalne politike je Slovenija inovativno in 
podjetniško invalidna, zato ne bo mogoče graditi blaginje. Vlada mora odločno 
zahtevati reformo univerz. Izobraževanje je dolgotrajen proces, zato ga je treba začeti 
takoj. To je eden najpomembnejših sektorjev Vizije Slovenije 2050 (Kos, 2017) 

Kritikam se ni izognil niti cilj Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 
Zaupanje v delovanje države in njenih institucij je v Sloveniji nizko, vendar je služba za razvoj 
nekako sklenila, da se zaupanje dviguje z inštrumenti, s katerimi se dviguje tudi 
»konkurenčnost gospodarstva«. Tega pa ovirajo »omejevalna delovna zakonodaja, birokracija 
in visoke davčne stopnje«. (Košak, 2017).  
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In končno, so kritike letele tudi na element kakovosti življenja. Ankete mednarodnih 
organizacij so ugotovile, da Slovenci svoje življenje ocenjujejo slabše kot skoraj vse razvite 
države. »Nekateri drugi objektivni kazalci blaginje ne kažejo, da smo med zadnjimi,« se je junija 
čudil Šoos. (Košak, 2017) 

Zaključek 

Strinjam se z kritikami, da je strategija razvoja pomanjkljiva na marsikateri točki. 
Lahko tudi, da je spisana preveč na splošno in da ni zaobjela pravega stanja oziroma 
ni vključila pravega razreda prebivalstva, da bi bila uspešna.  

Dejstvo je, da je vsakršno napovedovanje prihodnosti izjemno težko, če ne že 
nemogoče. V tujini se podobnih nalog lotevajo s scenariji, ki so ovrednoteni glede na 
verjetnost, da se bodo zgodili. V rokah vlade oziroma pooblaščene organizacije ali 
inštitucije pa je, da se ustrezno pripravi, seveda v okviru svojih zmožnosti, na enega 
ali na vse scenarije.  

Vsekakor bi lahko, v kolikor bi bila Slovenija v tem trenutku na nivoju vodilnih članic 
EU, imeli na razpolago veliko več scenarijev, možnosti in vizij, kot nam jo ponuja 
strategija razvoja Slovenije 2030, ki jo je potrdila vlada. Res pa je, da je glede na 
trenutno stanje, v katerem Slovenija je in na soudeleženost prebivalstva Slovenije, ki je 
že privzeto zadržano in negativno kadar je treba projekt, kot je strategija razvoja 
Slovenije, spraviti v pogon oziroma postaviti temelje za nadaljnje delo, hkrati pa 
nadpovprečno aktivno, ko se projekt kritizira ali celo odpravlja razloge za odstopanja, 
pa je vlada RS vključno z vsemi sodelujočimi predstavila vrhunski izdelek.  

Izdelek, ki bo, upamo, postal osnova za našo skupno prihodnost.  
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Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 -2020 
Karmen Zabukovec, Barbara Močilar, Barbara Vasle, Jasmina Žuran, Rifeta Halikotić 

Uvod   

(Barbara Močilar) 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
prikazuje smernice razvoja Evropske unije v tem obdobju, razvoj Evrope z 
ekonomskega, socialnega in teritorialnega vidika. Te smernice in priporočila so 
pomembna tudi zato, ker kažejo možnosti za oblikovanje prihodnje kohezijske 
politike. Dokument, ki smo ga v skupinskem delu analizirali zajema Operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (CCI 
2014SI16MAOP001; v nadaljnjem besedilu: operativni program, OP). 

Program zajema opis Prednostnih osi, 14 področij (operativni program, str. 18-242). 
Nadaljuje se z opisom vsake od prednostnih osi, kjer so natančno specificirani razlogi 
za izbiro, način doseganja, potrebe, prednosti in izbor indikatorjev iz priloge 
(operativni program, str. 58-78). Sledi finančni načrt OP, kjer so opredeljena odobrena 
sredstva (str. 242-252, OP). Celostni pristop k teritorialnemu razvoju se navezuje na 
trajnostno naravnan razvoj, ukrepe lokalnega razvoja v Sloveniji ter ukrepi za urbani 
razvoj (252-260, OP). Dotakne se tudi posebnih geografskih območij, ki jih je prizadela 
revščina in ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna izključenost, 
geografskih območij, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih 
razmer, kar je opisano v poglavju 3.1. (str. 261). Moč in ustreznost ter pravilen izbor 
organov ter ustreznih partnerjev je podrobno razčlenjeno in opisano (262-270). Pravila 
usklajevanja med skladi in drugimi organi, financiranje na ravni unije in nacionalni 
ravni ter opis predhodne pogojenosti, zmanjšanje administrativnega bremena za 
udeležence, so načela evropske kohezijske politike, ki omogočajo transparentnost in 
učinkovitost ukrepov (str. 270-278, OP). 

Pod horizontalna načela se upošteva trajnostni razvoj, enake možnosti in 
nediskriminacija, enakost moških in žensk (str. 278-286). Ločeni elementi povzemajo 
večje projekte, ki se bodo izvajali v programskem obdobju, okvirje uspešnosti 
operativnega programa, ustrznost partnerjev, vključenih v pripravo programa (286-
290, OP). 

Kohezijska politika je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo 
ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega 
razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Podpira medsebojno 
solidarnost. Na več področjih dopolnjuje delo drugih politik, predvsem na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, trga, inovacij in naložb. Kohezijska 
politika v OP je usmerjena v štiri ključna področja: 
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- raziskave in inovacije 

- informacijske in komunikacijske tehnologije 

- povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij 

- podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika  

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države 
članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k 
skupnemu doseganju ciljev OP (tabela 101., str. 247). Ti so: 

- Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 

- Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje 
njihove uporabe in kakovosti 

- Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za 
EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) 

- Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih 

- Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj 

- Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

- Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah 

- Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 

- Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini 

- Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje 

- Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

Slovenija je na podlagi EU metodologije razdeljena na Vzhodno in Zahodno 
kohezijsko regijo. Na področju Slovenije OP stremi tudi k izboljšanju javne uprave, saj 
se tako krepi konkurenčnost,  spodbudi gospodarska rast in poveča vpliv naložb, med 
drugim tudi tistih, ki jih sofinancira kohezijska politika. Zato je pomembno, da se javne 
institucije še naprej posodabljajo in da se izvedejo potrebne strukturne reforme, ki 
bodo še povečale njihovo učinkovitost. Ključnega pomena je uskladitev trajnostne 
gospodarske rasti s socialnim napredkom. 

 

Glavni vidiki analize 

(Barbara Močilar) 
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Kako se po vašem mnenju obravnavani dokument, posamezni cilji/izbrane 
prioritetne osi povezujejo z izbranimi koncepti odgovornosti (odgovornost zase, 
odgovornost za naravno okolje, odgovornost za družbeno okolje) in ali/kako so med 
seboj povezani?  

Analiza napredka Slovenije pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev za leto 2020 nakazuje 
vrzeli, zlasti v zvezi s povečanjem stopenj zaposlenosti, zmanjšanjem števila ljudi, ki 
jim grozi revščina ali socialna izključenost, krepitvijo prizadevanj na področju raziskav 
in razvoja ter učinkovitejše rabe virov energije (operativni program, str. 19). Izbrani 
cilji in prioritetne osi lahko analiziramo posamično po ciljih glede na različne 
odgovornosti.  

Glede na tabelo 1. (str. 19), ki kaže začetno stanje glede doseganja ciljev ob sprejetju 
OP ter končno zaželeno stanje, ob koncu veljavnosti OP, se navezujejo na koncepte 
odgovornosti. Skupne javne in zasebne naložbe v višini 3 % BDP Evropske unije v 
raziskave in razvoj bi se morale zvišati, saj je Slovenija v letu 2012 imela teh naložb le 
2,636 % in ni dosegala Evropskih ciljev za to področje.  Tu se navezuje cilj na skupno 
odgovornost v smeri družbeno odgovornega ravnanja, saj le to pripomore k večji 
blaginji za vse.  

Naslednja cilja sta namenjena varovanju okolja in se navezujeta na odgovornost do 
naravnega okolja. OP si prizadeva za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (TPG), 
konkretno kar za 20%.  Prav tako si prizadeva za več obnovljivih virov v končni porabi. 
Ta koncept vključuje poleg odgovornosti do naravnega okolja (skrb za podnebne 
spremembe, trajnostni razvoj na področju zelenih tehnologij, ohranjanje naravnega 
okolja) tudi na družbeno odgovornost. Ni vseeno kakšno okolje bomo prepustili 
zanamcem, prav tako je odpiranje zelenih delovnih mest, ki ohranjajo naravno okolje, 
koncept družbene odgovornosti. Odgovornost zase pa se začne v domu, kjer lahko 
vsak posameznik preko odgovornega ravnanja v svojem domu poskrbi za odgovorno 
ravnanje tudi za naravno okolje v širšem kontekstu, kot za družbeno odgovorno 
ravnanje, saj s svojim ravnanjem vpliva tudi na družbeno odgovorno ravnanje politike. 
Obratno pa družbeno odgovorna politika na področju varovanja okolja z nizom 
opisanih ukrepov v OP lahko vpliva na odgovornost posameznika.  

  

Tabela 1 Prispevek Slovenije k doseganju ciljev strategije EU 2020 
- Cilji EU 2020 za 

pametno rast  

-  

-  

- Sedanje stanje  - Cilji do 2020 (NRP)  

- skupne javne in 
zasebne naložbe v 
višini 3 % BDP 

- 2,636 % (2012)  - 3 %  
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Evropske unije v 
raziskave in razvoj  

- 20 % manj izpustov 
toplogrednih plinov 
(TGP)  

- emisije v sektorju 
neETS 11,5 (2012)  

- izpusti TGP na 
področjih, ki niso 
vključena v shemo 
trgovanja z 
emisijskimi kuponi, se 
lahko povečajo za 4 % 
glede na leto 2005  

- 20 % obnovljivih virov 
energije (OVE) v 
končni porabi  

- 21,5 % v letu 2013  - povečanje deleža OVE 
v končni rabi na 25 %  

- 20 % povečanje 
energetske 
učinkovitosti (URE)  

- Dosežen vmesni cilj za 
2012:  

- 5,7 % prihranka 
končne energije po 
Direktivi 2006/32/ES  

- doseganja 9 % 
prihranka energije do 
2016 v skladu z 
Direktivo 2006/32/ES 
in 20 % izboljšanje 
URE do 2020 v skladu 
z Direktivo 2012/27/ES  

- 75 %stopnja 
zaposlenosti žensk in 
moških v starosti od 
20–64 let 

-   

- 67,2 % (2013)  - 75 %  

- vsaj 20 milijonov manj 
revnih in socialno 
izključenih  

- 410.000 (2013)  - zmanjšanje za 40.000 
glede na 2008 ( 
360.000)  

- manj kot 10 % mladih, 
ki opustijo šolanje  

- 4,34 % (2013)  - 5 % (2011: 4,2 %)  

- vsaj 40 % oseb med 30. 
in 34. letom naj bi 
imelo visokošolsko 
izobrazbo (ali 
enakovredno)  

- 40,1 % (2013)  - 40 %  

(OP, str. 19) 

Konkretnost in merljivost ciljev OP pripomore k povečani meri odgovornosti na ravni 
družbene, okoljske in individualne odgovornosti. 

Z namenom zagotavljanja učinkovitega izvajanja okoljske zakonodaje, v okviru te 
prednostne osi, se veča tudi okoljska odgovornost. Vzpostavitev sistema za celovito 
načrtovanje in nadzor sistemov za oskrbo s pitno vodo od stanja vodnih teles 
podzemne vode do pipe, vzpostavitev sistema za celovito načrtovanje in spremljanje 
čiščenja odpadnih voda, priprava baze podatkov za izvajanje shem razširjene 
odgovornosti proizvajalcev za odpadke za prilagajanje delovnih mest, uvajanje in 
promocijo oblik dela, ki so prilagojene družbenim in demografskim izzivom (na 
primer delitev delovnega mesta, rotacija na delovnem mestu, ozelenitve delovnih mest 
z zmanjševanjem okoljskega vpliva ter povečano snovno in energetsko učinkovitostjo) 
in sodobnim trendom razvoja delovnih mest, ti okrepi krepijo in  spodbujajo družbeno 
odgovornosti podjetji in družbeno odgovornost celotne družbe. Da pa se ti ukrepi 
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izvajajo, pa se odgovornost prelaga tudi na druge izvajalske institucije ter na pristojna 
ministrstva (str. 156, OP). 

Odgovornost je družbena (str., 31. OP), kjer morajo projekti upoštevati vrsto zahtev in 
predpisov,  družbeno odgovornost (nosilcev ali rezultatov – inovacij). V Sloveniji od 
2011 velja Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je obvezna za vse javne naročnike 
in tako z znižanjem taks za organizacije, ki uvajajo EU znak za okolje ter subvencijami 
na nekaterih področjih, se spodbuja okoljska odgovornost podjetij (str. 260., OP). 

Tako se odgovornosti prepletajo predvsem okoljska in družbena odgovornost. 
Odgovornost zase ni izrecno poudarjena, saj gre tu za program, ki naslavlja politiko, 
spodbuja pa družbeno odgovornost, da se financira programe in spodbuja tiste 
projekte, ki spodbujajo in izobražujejo določene skupine ljudi v prevzemanju 
odgovornosti zase. 

 

Kako je opredeljen razvoj, na kaj se navezuje?  

Razvoj je opredeljen na več načinov in se opredeljuje kot trajnostni razvoj v sinergiji z 
pomenom trajnost kot tudi z pomenom razvoj. Opredeljuje se tudi kot regionalni 
razvoj in lokalni razvoj. 

Sam razvoj je najbolj natančno izražen kot tehnološki razvoj.  

Teritorialni razvoj je opredeljen za Slovenijo. Slovenija ima omrežje, katerega tvorijo 
središča, ki so majhna in srednje velika mesta.  Tako se tu razvoj uporablja za razvoj 
urbanističnega planiranja, uravnoteženega teritorialnega razvoja, kar pomeni krepitev 
urbanih središč.  Teritorialni razvoj urbanih središč pomeni večanje kakovosti bivanja 
v njih. Pomeni tudi krepitev regionalnih urbanih centrov izven večjih urbanih območij, 
ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju delovnih mest in ki omogočajo dostop do 
javnih storitev na regionalni ravni. Teritorialni razvoj se opisuje ne samo kot razvoj 
urbanih regij, temveč tudi razvoj regij v ne urbanem okolju. Na celotnem teritorije pa 
se spodbuja razvoj, ki temelji na primerjalnih prednostih (geografskih, kulturnih, 
naravnih. Na ta način bo mogoče celovito pristopiti k dolgoročnemu načrtovanju 
teritorialnega razvoja Slovenije (str. 252., OP). Konkretno se teritorialni razvoj nanaša 
za Slovenijo na vseh 12 statističnih regij.  Regije za obdobje 2014-2020 pripravljajo 
regionalne razvojne programe na podlagi katerih bodo sklenjeni dogovori za razvoj 
regij (253., OP). 

Razvoj kot program na socialnem področju je mišljen kot  krepitev socialnih partnerjev 
na področju spodbujanja zaposlovanja in mobilnost delovne sile. Razvoj storitev na 
področju delovne sile, kot je storitev vseživljenjske karierne orientacije, dvig kakovosti 
storitev in ukrepov na trgu dela in medsebojnem povezovanju institucij na trgu dela 
ter preprečevanju sive ekonomije. V ta sklop gre tudi razvoj programov za 
preprečevanje tveganja revščine,  
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razvoj skupnostnih programov in storitev ter socialno podjetništvo (str. 266., OP) 

Tehnološki razvoj je usmerjen v razvoj e-storitev, razvoj programske opreme, IKT 
storitev (str. 273.). 

V poglavju Horizontalna načela pa je razvoj mišljen in opisan kot trajnostni razvoj in 
ta koncept je vzdržen skozi celoten OP. Vključevanje načel trajnostnega razvoja je 
preko načela 'onesnaževalec plača', preventiva, ekonomski in finančni instrumenti 
varstva okolja, uvajanje sistema trgovanja s pravicami do emisije TGP,  izboljšanje 
javnega prometa, izboljšanje kakovosti zraka, ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
krepitev nosilcev trajnostnega razvoja in upravljanja (naravna in kulturna dediščina),  
uporabo ustreznih meril pri načrtovanju projektov na območjih z varstvenimi režimi. 
Vse to so prispevki k ohranjanju ekosistemov in trajnostnemu razvoju. Pomembno 
vlogo bo imel tudi javni sektor, ki lahko uporabi kot vzvod za spodbujanje 
trajnostnega razvoja vrsto ukrepov, kot so: zeleno in inovativno javno naročanje, 
energetsko knjigovodstvo, sistemi ravnanja z okoljem itd. (str. 279, OP). 

Prednostne osi tega OP, ki neposredno prispevajo h krepitvi okoljske komponente 
trajnostnega razvoja so glede na strateške osi naslednji. 

- Prednostna os 4, prednost imajo projekti, ki prispevali k zmanjševanju emisij 
TGP ter tudi k izboljševanju kakovosti zraka predvsem v mestih. 

- Prednostna os 5: projekti, ki omogočajo učinke glede protipoplavne varnosti, 
varstva narave in izboljševanja hidromorfološkega stanja voda bodo imeli 
prednost. 

- Prednostna od 6, kjer bodo podprti ukrepi namenjeni zmanjševanju pritiskov 
na okolje, projekti na območjih z varstvenimi režimi, ki bodo prispevali k 
ohranjanju ekosistemov in povečevali odpornost družbe proti okoljskim 
stresom. 

- potrošnje in proizvodnje. 

- prednostna os 7. Ukrepi, ki bodo podprti, kjer bo namenjenih večina sredstev v 
vlaganje v 

- naslednja področja:  električna energija; živila, pijače, kmetijski pridelki za 
prehrano in gostinske storitve; pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi; 
elektronska pisarniška oprema; avdio in video oprema; hladilniki, 
zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalnimi stroji in 
klimatske naprave; stavbe; pohištvo; čistila, storitve čiščenja in storitve pranja 
perila; osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza; 
pnevmatike. 

- Okoljska komponenta trajnostnega razvoja bo horizontalno vključena tudi v 
druge prednostne osi in sicer: 
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- Prednostna os 1: ukrepi, ki bodo prispevali k iskanju rešitev za ključne 
družbene izzive (trajnostna energija, trajnostna mobilnost; trajnostna gradnja; 
učinkovita raba virov; zdravje, hrana in okolje; vključujoča in varna družba). 

- Prednostne osi 3: ukrepi za spodbujanje snovne in energetske učinkovitosti 
podjetji, tako preko horizontalnih meril, kot tudi preko posebnih sklopov 
podpore za ta namen. 

- Prednostna os 8: posebni programi usposabljanj za zagotavljanje specifičnih 
znanj na področju OVE, energetske sanacije, lokalne samooskrbe s hrano, 
varstva narave in biotske raznovrstnosti, itd. 

- Prednostne osi 10:  programi, ki bodo zagotavljali ustrezno izobrazbeno 
strukturo za uspešno reševanje družbenih izzivov. 

(str, 261., OP). 

Na kratko pa se sam razvoj nanaša razvojni okvir Slovenije, ki postavlja v ospredje 
blaginjo prebivalstva (str.14., OP). 

Razvoj mednarodnih konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v 
skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva, 
kar pomeni osredotočenost na ciljne trge in manjša razdrobljenost znanstvenega 
raziskovanja, vse to pa pomeni pogoj za doseganje večje mednarodne konkurenčnosti 
raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja. Tu je govora o razvoju znanstvenih 
institucij, ki podpirajo tehnološki razvoj in inovacije ter so odprte za sodelovanje z 
gospodarstvom (str. 51., OP). 

Da bi postali sodobna družba znanja, ki temelji na zmogljivi omrežni infrastrukturi 
elektronskih komunikacij, pomeni razvoj tudi omogočanje kvalitetnega dostop do 
interneta za vse (str.63., OP). 

Razvoj podjetništva in zelenih delovnih mest (str. 73), socialni inovativni razvojni 
projekti, razvoj poslovnih modelov, razvoj novih turističnih produktov in storitev (str. 
79), vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem 
statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih 
in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike 
storitev (str. 175), so zelo naglašene razvojne poti na področju sociale in zdravstva, ki 
izboljšujejo samo kakovost bivanja ljudi. 

Tako lahko zaključim, da je v OP vključen ne samo razvoj v kapital in okolje, ampak 
predvsem razvoj z vidika človeških virov na področjih zaposlovanja, sociale, 
izobraževanja in oskrbe. 

 

Kdo so entitete, katerih eksistenca je poznana.  
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- ali je govora o ekosistemu, na kakšen način se poimenuje Zemljo in piše o njej; 

Ko je govora o ekosistemu, se ta pojem navezuje na biotsko raznolikost v Sloveniji. 
Dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti predstavlja pogoj za ohranjanje 
delovnih mest na zavarovanih območjih, povečanje deleža izvoza turističnih storitev 
in zagotavljanja ekosistemskih storitev, zato je to tudi velik razvojni potencial 
Slovenije. Ekosistemske storitve kot izpeljava iz ekosistema in storitve povezane z 
Zemljo-ekosistemom, biodiverziteta ekosistemov, je opis, ki se uporablja v OP za 
ekološke dejavnosti (str. 26, OP). 

Zanimivo je, da se podjetniško oklje poimenuje podjetniški ekosistem, čeprav tako 
poimenovanje nima načeloma nobene asociacije na naravo, Zemljo in je omenjeno v 
okviru podjetniško inovacijskega ekosistema, skladno s Strategijo pametne 
specializacije (str. 74, OP). 

Ekosistemski protipoplavni ukrepi so omenjeni na območjih, kjer je velika poplavna 
ogroženost. Natura 2000 in preprečevanje negativnih vplivov na kvalifikacijske vrste 
in habitatne tipe, slabšanju lastnosti naravnih vrednost zavarovanih območij se nanaša 
na poimenovanje ekosistemov poplavnega območja (str. 103-104, OP). 

Za območje teritorija, ki je uvrščeno v mrežo Natura 2000 in je uvrščeno kar 37,9 % 
ozemlja, se včasih ekosistem imenuje ozemlje ali se pooseblja z Naturo 2000. Okoli 70 
% omrežja pokrivajo gozdovi. Od negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 
približno 20 % kmetijskih površin, med njimi pa so najpomembnejši travniki. Tu se 
omenjajo tudi habitatni tipi, ki so del mišljenega večjega ekosistema-ozemlja. 
Fragmentacija ekosistemov se preimenuje v krajine (str. 115, OP). Zemlja se omenja 
tudi glede na geografsko razdelitev, kot teritorij, vzhodna in zahodna regija Slovenije 
(str. 245-250, OP). Opis regij, označevanje ozemlja kot regijo, je poudarjeno v prvem 
poglavju OP (str. 18-32). 

  

- na kakšen način se piše o družbi, o slovenski družbi: 

Slovensko družbi se v OP razdeli glede na namene tega programa. Označeni so 
slovenski prijavitelji, slovenski pokrovitelji in slovenski partnerji, ki so vključeni v 
programe (str. 54). 

 Slovenska družba se lahko razume v opisu programa OP tudi kot Slovenija. Na str. 
86., ko je govora o varstvu kulturne dediščine, je kulturna dediščina imenovana kot 
nosilec slovenske identitete. Ko je omenjeno iskanje zaposlitve, so zainteresirani 
slovenski iskalci zaposlitve za možnosti dela drugod po evropski uniji, prav tako so 
omenjeni slovenski delodajalci (str. 144, OP). Naslednja skupina so mladi, študentje in 
njih nagovarja program na str. 191. Ciljne skupine: mladi (učenci, dijaki, študenti na 
dodiplomski in podiplomski stopnji študija), domači in mednarodni eksperti, učitelji 
in strokovni sodelavci na vseh ravneh izobraževanja (str. 195, OP). 
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Usposobljenost socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, socialne partnerje 
je potrebno tudi krepiti z institucionalnega vidika na nekaterih področjih, kot na 
primer mirno reševanje sporov, saj so socialni partnerji iz tujine s svojimi praksami 
dokazali, da imajo na področju informiranja in usposabljanja veliko možnosti za 
delovanje (npr. Nemčija, Danska), kar jim omogoča učinkovito in uspešno delo pri 
podpori socialnemu dialogu in učinkovitemu delovanju trga dela (str. 219, OP). 

  

- ali so poudarjeni posamezniki, posamezne osebe 

Pri opisovanju slovenske družbe posamezniki ali posamezne osebe niso omenjene. 

 

- ali je poudarek na neodvisnosti, avtonomnosti posameznika 

Poudarek je bolj na skupinah kot na avtonomnosti in neodvisnosti posameznika. 

 

- ali so poudarjene razlike med ljudmi 

Razlike med ljudmi so poudarjene zgolj kot različne ciljne skupine glede na opis OP. 

 

- ali so v ospredju skupine ljudi, če ja, katere osebe, skupine so poudarjene. 

Poudarjene so naslednje skupine: iskalci zaposlitev, mladi, študenti, nekaj malega pa 
tudi socialno izključene skupine. 

 

Domneve o naravnih odnosih  

-kako so prikazani odnosi ljudje – Zemlja 

Odnos človek in Zemlja je označen kot človeškega kapitala in inovacijski potencial, s 
katerim lahko politika razpolaga, ko je govora o okoljski tematiki po regijah. Človeški 
kapital je povezan tudi z izobraževanjem, učinkovitostjo inovacijskega sistema ter 
organizacijskimi in družbenimi inovacijami za ekološki in ekosistemski razvoj (str. 
245, OP). 

Poplavna ogroženost okolja lahko povzroča tudi ogroženost na zdravje ljudi (str. 102, 
OP). Tudi pri oskrbi z pitno vodo je odnos med ljudmi in Zemljo v luči skrbi za zdravje 
in za kakovostno ustrezno pitno vodo. Zdravstveno ustrezna pitna voda je pitna voda, 
ki ustreza standardom kakovosti za vodo,ki je namenjena prehrani ljudi v skladu z 
Direktivo o pitni vodi (str.,110, OP). 

Odnos ljudje Zemlja je prikazan predvsem, ko gre za primere onesnaževanja Zemlje. 
Varovana območja so še posebno občutljiva na vedenje ljudi in na posledice 
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nevestnega ravnanja ljudi. Tudi ko gre za svetlobna onesnaževanja, spremljanje 
kakovosti zraka,  

transport, dnevni promet v večja središča z vozili, navade ljudi pri dnevnih migracijah, 
vpliva na kakovost zraka in posredno na zdravje ljudi (str. 118-120). 

 

- kako so prikazani odnosi med osebami, med skupinami ljudi 

Odnosi med skupinami ljudmi niso natančno prikazani. Omenjena je pomanjkljiva 
podjetniška kultura, predvsem pa negativna klima za podjetništvo, podcenjevanje, 
odnos do uspeha in podjetnih posameznikov, manjša nagnjenost k tveganju, pa tudi 
pomanjkanje notranje podjetniške kulture obstoječih podjetij (str. 72, OP). 

V Sloveniji je zelo nizko zaupanje v pravosodni sistem. Da bi bila Slovenija 
gospodarsko uspešna, je potreben učinkovit pravosodni sistem. Zato je tu omenjeno, 
da je za ponoven gospodarski zagon bistvena povrnitev zaupanja v pravosodje in 
njegova večja učinkovitost. Tu gre za odnos javnosti in podjetnikov do veje oblasti, 
katere odnos temelji na zaupanju, ki pa je premajhno in zato je opomba, da je potrebno 
zaupanje znova povrniti (str. 125., OP).  

Agensi in njihovi motivi  

Kdo je prikazan kot tisti, ki lahko vpliva (če sploh)? Tisti ki lahko vpliva in tudi mora 
vplivati, je tukaj prikazana kot politika. Po področjih pa je ta vpliv bolj razčlenjen. OP 
je zelo jasen, saj se spremembe izvajajo od zgoraj navzdol.  

Ključne metafore  

Besedilo je napisano v knjižnem jeziku. Jezik je jedrnat, strokoven. Opisi in zapisi so 
natančni. Uporabljeno je veliko kratic v samem besedilu. Veliko je uporabljenih 
naslednjih izrazov: relevantnost (10), trajnost (182), razvoj (729), okolje (95), skrb (87), 
samooskrba (7.), kar nam daje že samo po sebi pomen o pomembnosti trajnostnega 
razvoja za okolje. Ta zbir besed zbuja v bralcu poročila vtis, da je v poročilu izražena 
še prav posebna skrb za to področje. Druga skupina besed, cilj (1126.), program (617.), 
delo (657.) zbuja vtis, da gre za resno, namensko temo, programsko usmerjeno k 
rezultatom in delovanju.  

Iz tega lahko potegnemo, da se s temi kombinacijami besed odražajo družbene 
vrednote in sodbe, ki narekujejo od nas kar najvišje zavedanje skrbi o trajnosti in 
razvoju za okolje ter da je OP k temu pristopil resno z dodelanim programom, ki 
deluje.  

Jezik je strokoven, poleg kratic je veliko tudi strokovnih izrazov, npr. str. 41. finančna 
alokacija, kar je za manj izobražene bralce prav gotovo problem pri branju tega 
dokumenta. Maksimiranja je predvsem v smeri pretiravanja z besednim učinkom 
besede učinkovitost: »energetske učinkovitosti ter visoka odvisnosti od uvoza surovin 
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predstavljajo dodaten pritisk in spodbudo v investicije v razvoj rešitev za krožno 
gospodarstvo…« (str.51.). 

Uporablja se tudi minimiziranje, predvsem za blažitev negativnih občutkov in tega je 
kar veliko, predvsem pri opisih vplivov na okolje, kot npr. str. 64.:«učinkovitosti javnih 
storitev ter z zmanjšanjem vpliva gospodarskih in družbenih dejavnosti na okolje, za 
trajnostno usmerjeno gospodarsko rast.« 

Veliko je stalnih besednih zvez, npr. tržni interes, dinamično podjetništvo, ki imajo na 
bralca lahko poseben učinek. 

Podjetniška kultura, podjetniška aktivnost, besedne zveze, ki poudarjajo pozitiven in 
zaželenost podjetništva (str. 74, OP). 

Neologizem »of the shelf« (str. 80.), instrumenti Evropske komisije. Metafor je v 
besedilu bolj malo, a npr. pametna mobilna omrežja, str.83., saj je jezik precej strnjen, 
jedrnat in brez olepšav. Zato pa je več metonimij, zamenjav, ko je z osebo zamenjan 
kraj, npr EU ali Slovenija: 

-Slovenija je uspešna v povečevanju števila patentov (str. 56). 

-Slovenija je v zadnjih 10 letih razvijala oz. osredotočala svoje (86.). 

Lepa metafora, je tudi na str. 166 » zdrs v revščino«, na str 155. Pa je izraz »pahne v 
revščino«, kar je že kar umetniško slogovno oblikovan jezik, ki vzbuja sočutje in 
empatijo do revnih.  

Minimalizem je tudi fraza: »onesnaževalec plača«, saj prekrije s plačilom zgražanje nad 
onesnaževalcem. 

 

Namen strategije  

(Rifeta Halikotić) 

Kohezijska politika je namenjena podpori vsem regijam v EU, za doseganje določenih 
ciljev, ki se večinoma nanašajo na gospodarski rast, trajnostni razvoj in kakovost 
življenja državljanov. Pri izdelavi OP, strategije za razvoj Slovenije, so upoštevani 
različni nacionalni dokumenti, nacionalni programi in reforme Slovenije. Analiza ki je 
narjena, da bi se ugotovil status Slovenije leta 2020, je pokazala da bodo največje 
slabosti s povečanjem stopnje zaposlenosti, zmanjšanjem števila ljudi, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, krepitvijo prizadevanj na področju raziskav in 
razvoja ter učinkovitejše rabe virov energije. ( EU-skladi 2014, 18) 

Operativni program, kohezijske politike, ima ključno vlogo pri sprostitvi naložb v 
gospodarski razvoj, in spodbuja lastna vlaganja, na ta način spodbuja zasebne 
investitorje, ter se zmanjšuje tveganje njihovega delovanja. ( prav tam, 19) 
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Slovenija ima prednost v tem, da že ima dobro razvito Raziskovanje, razvoj in 
inovacije ( RRI), ter da veliko gospodarskih družb vlaga v raziskave in razvoj. Za 
Slovenijo je potrebno da izboljša svoj raziskovalni razvoj storitvenih dejavnosti. Glede 
na to da zelo zaostaja za ostalim državam glede tega. To bo vplivalo tudi na 
inovativnost v delu in razvoju storitvenih podjetij. V tem pogledu pomankljivost je 
ker so Slovenska podjetja preveč razdrobljena, in niso usmerjena in osredotočna na 
področja kjer Slovenija ima primerjalno prednost. Dobri rezultati inovacijske politike 
se kažejo pri patentih in publikacijah, ampak pomankljivost je pri uporabi znanja za 
nastanek novih izdelkov in storitev. En primer so ekoinovacije, kjer ne zaostaja pri 
inovacijah, ampak pri rezultatih. ( prav tam, 20) Iz tega razloga se bodo daljnja 
vlaganja, nanašala tudi na to področje, infrastruktura za raziskave. Cilj je tudi v 
obdobju 2014-2020, čim več uporabljati obstojočo infrastrukturo in graditi novo. 
Ključni problemi za rast slovenskih podjetij so financije, ter nedovoljna 
internacionalizacija podjetij, ter premejhna udeležitev majhnih podjetij na tujih trgih. 
Za doseganja ciljev, je potrebno izboljšati konkurenčnost gospodarstva, na način da se 
poskuša izboljšati delovanje že obstoječih podjetij, in uvajati čim večje inovacije v nova 
podjetja. Slovenija ima prednost, da ima dobra podjetj, ki so na dobri poti inovacija, 
ampak jih je treba podržati in spodbujati. ( prav kar, 21) Zamisel je da bi se podrprl 
razvoj, področjih ki so ozko vezana na podjetja, tako da bi tista področja pomagala v 
vseh fazah razvoja podjetj, ker so to področja kot je IKT, učinkovita raba virov in 
podobno. Ene izmed pomankljivosti za razvoj podjetij sta se izpostavila 
administracija in strukturna pomankljivost. Zaradi tega je edna od potreb, izboljšava 
teh vidikov. Poleg vseh težav ki jih lahko država v svojem razvoju ima, Slovenija ima 
težavo tudi pri svojem pravosodnem sistemu in javni upravi. Problem izhaja, iz tega 
da so dolgi pravosodni postopki, ter različni zapleteni postopki tudi razlog za 
počasneji gospodarski razvoj, razvoj podjetij. Tudi seveda, korupcija, ter komplikacije 
v javni upravi, pri reševanju različnih zadev. Glede na to težavo, je potreba da se ta 
sistem izboljša, ker je tudi cilj strategije, da se podpirajo ti sistemi, ter da se uz 
izboljšanje javne uprave in sistema pritegnijo tudi tuji vlagatelji. ( prav kar, 22) 

Eden od problemov, s katerim se sooča Slovenija v zadnih letih, je povečanje 
brezposlenosti. Zaradi tega je tudi potreba za izboljšanjem, tudi pridobitih kompetenc 
in sposobnosti pri brezposlenih. Na tej poti izboljšanja trenutnega stanje, ter 
pospeševanja zdravega starjenja, so bili predvideni različni ukrepi, kot so izboljšanje 
storitev, in institucij za prilagajanja dela brezposlenim, večja uključenost socialnih 
partnerjev, ukrepi za omejevanje sive ekonomije itd. ( prav kar, 23-24) Pomankljivost 
se javlja, tudi v tem da potrebe delodejalcev niso usklajene s visokošolski zavodi. 
Včasih diplomanti, niso dovolj praktično izobraženi, da bi takoj prevzeli odgovornosti 
za nekatera dela. Zaradi tega je potreba po usklajevanju sistemov, in čim večjeg 
praktičnega učenja, različnih inovativnih metod in načinov. ( prav kar, 25) 
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V zadnjih letih se je v Sloveniji tudi zvišala stopnja revščine in socijalne vključenosti, 
kar predstavlja pomankljivost pri razvijanju ciljev 2020. Zaradi tega je tudi potreba po 
izboljševanju finančnega plana, ki bo vplival na reševanje problema revščine, in v 
prvem planu, prepoznavanja da bo prišlo do revščine, ali socijalne izključenosti. 
Revščina je povezana tudi s stopnjo bolezni, ki je zelo visoka, ter tudi alkoholizmom. 
Zaradi nizke stopnje, programov ki se ukvarjajo z ranljivim skupinami, z odkrivanjem 
kroničnih bolezni, in podobno, je treba izboljšati tudi celoten socialni sistem. ( prav 
kar, 26) Glede tega, bo treba tudi pripraviti celotno analizo slovenskega zdravstva.  

Kot vemo, veliko je programov ki govorijo o varovanju okolja, ter preprečevanju 
golobalnega sagrevanja. EU je eden od glavnih akterjev v tem boju. V OP 2014- 2020, 
tudi je veliko pozornosti usmerjeno k temu. Strategija je usmerjena na izboljšanje 
gospodarske učinkovitosti pri podjetjih, in čim večji uporabni zelenih snovi, ki ne 
vplivajo slabo na okolje. Od leta 2014, veliko je bilo vlaganja v energetsko sanacijo 
stavb, ampak je potreba po temu še vedno velike. Prikačakuje se da se bo skozi ta 
proces, odprlo veliko delovnih mest, ter zmanjšala odvisnost Slovenije od uvoza 
energentov. Kot eden izmed ukrepov za zmanjševanja slabih vplivov na okolje, in 
vpliva na podnebne spremembe, se javlja spodbujanje trajnostne mobilnosti. ( prav 
kar, 27- 28) 

Slovenija je ena izmed držav, ki ima največje število avtobomilov na 1000  prebivalcev. 
Zaradi tega je potreba za nujnih spremembah velika. Uporaba avtomobilov vpliva 
največ na kakovost zraka. Iz tega razloga je potreba za spremembo infrastrukture, in 
uporabo pametnih informacijskih sistemov. Pomankljivost je tudi to, da Slovenija 
nima pripravljenih celotnih strategij za preprečevanje podnebnih sprememb. Ampak, 
plan je da se to reši, s celotno analizo, kaj največ povzroča težave, tako da bi se iste 
lahko odpravile. Tudi v okvirju tega je razdelan program izboljšave infrastruktur glede 
vodovodov in protivpoplavnih sistemov, ter izboljšava hidromorfološkega stanja 
vode. Uz to gre tudi, cilj in naloga izboljševanja pitne vode, ter tudi zaščito vodnih 
virov. ( prav kar, 29-30)  

Pri doseganju večine ciljev glede trajnostnega razvoja v Sloveniji, veliko vloga imajo 
urbana mesta. Cilj je da se urbana mesta čim več izboljšajo, v smislu da se nadzoruje 
kakovost uporabe javnega prostora in stavbenega fonda. Eden od problemov je stalna 
širitev naselij, s katerim se tudi obremenjuje okolje. Potreba je spet, ko v prejšnjih 
primerih, da se k problemu pristopi s celotim planom, razvoja, in začščite okolja. 
Ključna prednost ki jo ima Slovenija, je biotska raznovrsnost, ki je lahko podlaga za 
razvoj tržnih storitev. Biotska raznovrsnost prinaša veliko dobra Sloveniji, razvoj 
turzima, ohranjana delovnih mest na zaščitenih območjih, itd, ampak je v zadnjem 
času ohranjanje teh vrst oslabelo, ter se zaradi tega javlja potreba po ponovnem 
povečanju varovanja teh vrst. ( prav kar, 31)  

Slovenija ima zelo dober položaj, in je iz tega razloga tudi pomemben njen prometni 
sistem. Glede tega da je veliko narjeno za zmanjševanje emisije gasova, je treba naprej 
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razvijati sisteme in promet, v smeri čim manjšega slabega vpliva na okolje. Za ukrepe 
ki jih imajo za cilj, ni dovolj sredstev, zaradi tega bo potreba po uporabi tudi drugih 
sredstev za doseganje tega cilja. ( prav kar, 32) Edna izmed ovir za razvoj 
širokopasovne infastrukture, je raspršenost slovenskega podeželja, kar je lahko 
pomankljivost, za vlagatelje. Zaradi tega je potreba po javnih sredstvih, ki bodo 
mogoče spodbudile zasebne investitorje. ( prav kar, 33-34) 

Pri izvrševanju programa i plana se je treba držati striktnih horizontalnih načela, ter 
tudi pravila ki so določena. Projekti bodo morali: 

ü delati na ciljih prednostnih osi; 

ü  izkazati ustreznost ciljnih skupin, ter v zadanem obdobju opraviti predvidene 
naloge; 

ü ne smejo diskriminirati nobenih skupin; 

ü morajo izvajati čezsektorno sodelovanje, prispevati k razvoju ter 
zagotavljati,stroškovno in sinergično učinkovitost. ( prav kar, 35-36) 

Programi in projekti, bodo morali upoštevati vsa določena pravila, ki se nanašajo na 
družbo. Torej, v svoji realzaciji ne smejo imati nikakršnih škodljivih plinov, morajo biti 
pozorni na to da učinkovito porabljajo vire, mobilnost, zdravje, staranja, upoštevati 
načela zelenega javnega naročanja, upoštevati ekonomska merila, upoštevati pomoč 
države, upoštevani dužbeno odgovornost, ipd. ( prav kar, 36)  

 

Glavni cilji, razlogi za izbiro teh ciljev  

(Rifeta Halikotić) 

Glavni cilji ki so postavljeni v ovi strategiji so naslednji:  

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij- cilj je postavljen 
predvsem za izboljšanje razvoja raziskav in inovacija, v cilju napredka, in 
zmogljivosti raziskovanja tudi v evropskem interesu. Cilj je da Slovenija izgradi 
dobro raziskovalno nacionalno infrastrukuru, posebaj v prednostnih področjih, 
da bi lahko pomagala v doseganju ciljev, posebaj ko gre za mednarodne 
projekte. Cilj je da se prek tega širi znanje, tudi na lokalna podjetja, zaradi 
izboljševanja gospodarskega rasta, ki je tudi odvisan od mednarodnega 
sodelovanja. Ideja je da se skozi razvoj RRI, poveže več sektorj. Da se skozi 
razvoj teh področij  poveže s tehnologije, in na ta način vpliva na razvoj vsih 
inovacij, na vseh področjih, ekoinovacija, proizvodnje, povezovanja podjetij 
ipd. 

2.   Izboljšanje dostopa do IKT ter njihove uporabe in kakovosti- ideja cilja je da 
se izboljša e dostop vseh informacij prebivalcem. Predvsem gre za e-učenje, e- 
zdravje, e- kulturo. Glede na to da se prebivalci lahko včasih pritožijo da 
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zgubljajo svoj čas na nekatere stvari, ali pa da niso dovolj informirani, v tem 
cilju se javlja rešitev. Tudi EU nalaga da javna uprava narediti nacionalno 
infrastrukturo, ki bo povezana s evropsko infrastrukturo za informacije. Cilj je 
da je čim več podatkov transparentnih, za opazovanje dogajanja v državi.  

3. Izboljšanje konkurenčnosti MSP- problem pri malih in srednjih podjetij v 
Sloveniji, je predvsem v viru financiranja. Iz tega razloga je cilj razviti boljši 
pristop do vira financiranja, ki bodo predvsem bili iz kohezijske politike EU. 
Cilj je da se podjetja internacionalizirajo, inovirajo. Glede tega da podjetja 
nemajo niti dovolj virov ali pa kompetenc, cilj je uvedba dobrih poslovnih 
modelov, ki bi olajšali njihov pristop svetovnem trgu.  

4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih- veliko je 
programov, ki so usmerjeni k reševanju podnebnih spremembah in podobnih 
problemov. Ta cilj tudi se ukvarja s čim večjim spodbujanjem energetske 
učinkovitosti. Skozi različne direktive, ki večinoma nalagajo najprej 
spremembo infrastrukture, stavb. Javne stavbe so morala do 2018 biti skoraj 
ničenergijske, dokler iz drugih sektorjev imajo še časa. 40% slabe kakovosti 
zraka je zaradi emisij energetski neučinkovitih stavb. Cilj je tudi proizvodnja in 
distribucija energije ki izvira iz obnovljenih virov.  

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj- lahko rečemo da je veliko naravnih katastrof, poplav, ki 
so zadele Slovenijo, bilo povzročene zaradi podnebnim spremembah. Poleg 
ostalih, to je eden izmed ključnih razlogov za izboljšanje. Glede na to da 
Slovenija nima dobro razdelane strategije za prilagajanje podnebnih 
spremembam, je težko to uresničiti. 

6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov- cilj 
je da se održi dober komunalni sistem, ter tudi dobro održi pitna voda. Glede 
na to da se veliko pitne vode tudi zgubi, ter večina vodnih telese ne dosega 
dobrega ekološkega stanja, ta cilj je tudi ključnega pomena. Glede na to da 
Slovenija ima dobro biotsko raznovstnost, opaženo je slabljenje očuvanja vrst, 
ter se zaradi tega treba pozornost dati k očuvanju biotske raznovrstnosti, ter 
mogoče razviti zavarovana območja.  

7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah- razvoj visokokakovostnih železniških sistemov, ter 
zmanjševnanja hrupa. Ta cilj je postavljen predvsem zaradi tega, ker železnice 
že dolgo časa niso bile prenavljane in ne ustrezajo za sodobni promet. V 
nekaterih območjih, na podlagi analize, je dokazano da je gospodarski 
zaostanek prisoten, zaradi slabe povezave s TEN-T, ter je zaradi tega začet 
projekt, izgradnje enega dela. Tudi pomembno je koprsko pristanišče, na 
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katerem so tudi predvideni projekti, skozi kateri se namerava izboljšati socialni 
in gospodarski rast, in povezava, ter izboljšanje delovanje notranjega trga EU. 

8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev- cilj ki je zastavljen zaradi čim večjeg vključevanja 
brezposlenih ter neaktivnih oseb, in mladih, pri katerih je stopnja 
brezposlenosti zelo velika. 

9.   Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli 
diskriminaciji- glede na to da narašča stopnja ljudi ki so pod pragom revščine, 
tudi je večja grožnja za zdravje. Ne obstajajo niti programi, ki so dostopni tem 
ljudem, za lažje uključevanje v družbo, ki jim dajejo neki izhod ali pomoč. Iz 
tega razloga so predlogi da se poveča pomoč ljudem ki so v takšnih pozicijah, 
da jih se pomaga v iskanju nove zaposlitve, ter v dodatne izobraževanjo, 
usposabljanju. Tudi je treba izboljšati socialne in zdravstvene storitve, jih 
narediti bolj dostopne. 

10. Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje- zajema izboljševanje in dostopnost učenja, 
vsem starostnim skupinam. Tudi mobilnost študentov in visokošolskih 
učiteljev, zaradi čim boljšeg dotoka kvalitetnega znanja. Izboljšanje 
visokošolskega sistema, zaradi boljše učinkovitosti, kar se nanaša tudi na 
prilagajanja učnih načrtov potrebam trga, torej učenje tistega kar je res potrebno 
na trgu. Ključno je tudi izboljšati IKT infrastrukturo, zaradi vseopče 
digitalizacije, ter zaradi lažjeg učenja, prilagajanja, ker če ni IKT infrastrukture, 
ni možno poučevati novih naprednih programov ipd.  

11. Izboljšanje institucionalne zmogljivosti  javnih organov in zaniteresiranih 
strani ter učinkovita javna uprava- usredotoča se na izboljšanje sistema 
preprečevanja korupcije ter boljše nadzorovanje javne uprave. Tudi treba več se 
dati pozornost socijalnim partnerjem, in nevladnim organizacijam. ( prav kar, 
37-43) 

Kot članica Evropske unije je Slovenija pod njenim okriljem. To pomeni, da je treba 
nekatere politike prenesti na državo. Obstajajo določeni zakoni in direktive, ki 
zahtevajo spremembe zakonov, programov ali načrtov v Sloveniji za skupno dobro in 
sodelovanje. Slovenija kot članica je dolža iste izvajati. Cilji, ki so bili doseženi in ki jih 
je treba doseči, prinašajo dobro Sloveniji in EU, delno pa jih financira EU sklad. 
Analiza, opravljena v Sloveniji, ki se dotika vseh vidikov, javnih in zasebnih sektorjev, 
kaže na napake, ki jih ima, in jih je treba izboljšati, ampak tudi na nove priložnosti, ki 
jih Slovenija do takrat ni poznala ali jih ne mogla izkoristiti. Načrti in programi se 
nanašajo na izboljšanje družbe, družbeno odgovornost tako do narave kot do ljudi, 
okolja. Slovenija ima kot take cilje, ki jih je sprejela in ki jih želi doseči v določenem 
roku.  
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Prednostne osi 

Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja (RIFETA 
HALIKOTIĆ) 

Priložnost za izboljšanje mednarodnega sodelovanja, ter mednarodne konkurenčnosti 
raziskav in inovacij, se pojavlja v tem da se več pozornosti daje na ciljne trge, in v tem 
da podjetja niso toliko razdrobljena. Zato se v okvirju te prednostne osi na različne 
načina, poskuša priti do tega cilja. Skozi skupne projekte, in sodelovanje različih 
sektorjev, ki lahko vplivajo na razvoj raziskav, inovacij in tehnologij. Za doseganje tega 
cilja je predvsem pomembno da se usmerjajo na končne produkte in uporabnike, ter 
da se na podlagi analize trga in povpraševanja realizirajo projekti. Področja inovacij 
na katere se Slovenija ostredotoča so določena s poslanstvom Strategije specializacije. 
Razvoj se bo temeljil na pospeševanju že obstoječega v KRZS, ter podpori naložbam v 
KRVS.( prav kar, 58) 

Slovenija je že nekaj vložila v raziskovanje in inovacijo, in zaradi tega je cilj da se 
predvsem začne izkoriščati že obstoječa infrastruktura, v cilju doseganja boljšeg 
gospodarstvenega in javnega razvoja. Cilj tega je doseči večjo mednarodno 
konkurenčnost, ter razvoj ustreznih človeških virov. Na ta način bo Slovenija postala 
odprt raziskovalni prostor, za individulane raziskovalce, ter raziskovalce domačih in 
tujih podjetij. ( prav kar, 59) 

Ta prednostna os, in cilji so bili izbrani da bi dosegli nasljednje rezultate:  

1. Povezovanje raziskovalne infrastrukture s regionalno in nacionalno 
infrastrukturo. 

2. Izboljšanje mednarodne statusa slovenskega RRI, ter prenos znanja med 
podjetji i RO. 

3. Krepitev raziskovalnih področjih, ki so usmerjena k izvozno usmjernem 
gospodarstvu. (prav kar, 59-60) 

Vlaganja se bodo predvsem osredotočala na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, 
ter na spodbujanje mednarodnega sodelovanja, in sodelovanja z zasebnim sektorjem. 
Poleg tega vlaganja so namenjena izboljšavi raziskovalne infrastrukture, in hitrem 
dostopu vseh raziskovalnih podatkov, ter prenosu pridobljenega znanja. Kot sem že 
navedla, največja vlaganja so namenjena prednostnim področjim, ki so v zvezi 
pospeševanja mednarodnega sodelovanja. Cilj je tudi uključevanje v mednarodne 
raziskovalne programe, skozi privabljivanje tujih strokovnjakov v Slovenijo. Tudi 
velika pozornost in podpora gre za slovenske strokovnjake ki so šli na izobraževanja 
v tujino, ker so oni potencijal za izboljšavo našega RRI, po vzoru na tuje. Podpirane so 
tudi platforme ki bodo pomagale v povezovanju znanja, inovacij, tehnologije, in pri 
realizaciji mednarodnih projektov. ( prav kar, 61) 
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V izbiri projektov, za vlaganje, določeni so kriteriji: projektni načrt ki bo zagotavljal 
trajnost po koncu programskega obdobja, projektni ki bodo omogočali povezovanja 
tehnologije, znanja in kompetenc, ki bodo temeljini na mednarodno priznatom znanju, 
ki bodo zagotavljali  neke nove inovativne storitve, izkazovali širši družbeni vpliv ipd. 
( prav kar, 62)  

Eden izmed ciljev v sklopu te prednoste osi je povečanje deleža aktivno inovacijskih 
podjetij. Dejstvo je da je Slovenija uspešna v številu patenov in znanstvenih člankov, 
ampak pomankljivost je pri uporabi novega znanja. Druga pomankljivost je tudi 
majhen delež raziskovalcev v gospodarstu, ter ni dovolj inženirskih kadrov. 
Pomanjkljivost tudi v celotnem zaostanku pri inovacijah v različnih področjih. Plan je 
da se spodbujajo podjetja, ki so že v eni meri inovativna, ter da se začnejo spodbujati 
ostala podjetja, za čim večjo inovativnost in nove izdelke, storitve ipd. Vlaganja so 
namenjena na področjih kjer  so prepoznane težave in pomankljivosti, ter povezovanje 
odličnega znanja in kompetenc v odbravi težav. Prvo bodo vlaganja namenjene 
ekoinovacijam, ki so okolju prijazna. Poleg tega bodo inovacije namenje tudi javnem 
sektorju. ( prav kar, 63) 

Pričakovani rezultati pri tem cilju so: 

„ • več inovacijsko dejavnih podjetij, ki uvajajo tehnološke in/ali netehnološke 
inovacije;  

 • več podjetij, vključenih v globalne dobaviteljske verige in konzorcije; 

 • povečan izvoz visokotehnoloških izdelkov v celotnem izvozu; • več zasebnih 
naložb v RRI. “ ( prav kar, 64) 

Za doseganje vseh delov tega specifičnega cilja, bodo izvajani različni ukrepi, ki se 
nanašajo na izboljšanje inovatinosti izdelkov in storitev v podjetjih, v cilju tudi 
mednarodnega sodelovanja. Podporo bodo dobile predvesem tehnološke in 
netehnološke inovacije, ki so usmerjene v komercializacijo. ( prav kar, 64- 65) Nekateri 
izmed ukrepov so: 

Ø Raziskave na prednostnih področij, za izdelavo inovativnih storitev ali 
izdelkov. Podprti bodo raziskovalno- inovativni projektni programi. 

Ø Vlaganje v netehnološke inovacije, npr.pravice intelektualne lastnine.  

Ø Ekoinovacije, ki grejo v smeri trajnosnega razvoja, okolju prijaznega 
podjetništva in izdelkov, ter uporabe obnovljivih in naravnih virov.  

Ø Pilotne linije. „Podprti bodo projekti pri ključnih omogočitvenih tehnologijah 
in drugih večfunkcionalnih tehnologijah.“ (prav kar, 65) 

Cilj je tudi krepitev interdisciplinarnosti, ter raziskovalnih inovacij skozi razvoj 
kompetenc, ter razvoj sin off podjetij na institucijah znanja. ( prav kar, 66)  
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„Podprti projekti v okviru tega tematskega cilja morajo izkazovati prispevek k širšim 
družbenim ciljem (vključno s socialnimi inovacijami) oziroma k trajnostnemu razvoju 
(družbeni, gospodarski in okoljski vidik) tako v Sloveniji kakor tudi širše.“ ( prav kar, 
67) 

Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in kakovosti (BARBARA VASLE) 

Opis prednostne osi 

Svetovni splet, ki ga imenujemo internet nam omogoča dostop do raznovrstnih vsebin 
in storitev. To vseprisotno komunikacijsko omrežje informacijskih virov spreminja 
delovanje sodobne družbe, saj tako na zasebnem, kot tudi v javnem življenju 
posamezniku oblikuje priložnosti, kot so učenje, zaposlitev, svobodno izražanje ter 
odnose z družino in prijatelji. Vplive ima tudi v gospodarstvu, civilni družbi in javnem 
sektorju. Prednostna os omogoča enakomeren razvoj, povečuje vključenost 
posameznikov v sodobno družbo in zmanjšuje digitalno ločnico. Internet povečuje 
produktivnost in učinkovitost družbe ter inovativno oblikuje poslovne modele, 
izdelke in storitve, ki izboljšujejo komuniciranje. V sodobni digitalni družbi je zato 
pomemben razvoj visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, od katere sta 
odvisna razvoj in tudi sam internet (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 70). 

Razlogi za izbiro  

Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in kakovosti so izziv razvoja znanja, ki jih postavlja sodobna družba. Ta bo v 
prihodnosti odvisna od zmogljivosti omrežne infrastrukture elektronskih 
komunikacij. V digitalni družbi mora zato biti vsem omogočen kakovosten dostop do 
internet. Uspešno prostorsko načrtovanje, graditev objektov in upravljanje 
nepremičnin so med drugim odvisni tudi ustrezne vzpostavitve in povezovanja 
posameznih informacijskih gradnikov na tem področju (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 70). 

Način doseganja 

Kakovosten dostop do interneta na državni ravni bo zagotovljen z izvedbo projekta 
eProstor (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 70), ki bo vzpostavil prostorski 
informacijski sistem, skupno infrastrukturo in prenovil sistem nepremičninskih 
evidenc (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 73). Pri vzpostavitvi storitev bodo 
uporabljene centralne horizontalne funkcije elektronskega poslovanja javne uprave. 
Projekte bodo sofinancirali zasebni vlagatelji, lokalne skupnosti, upravljanja, izvajalci 
gradnje, vzdrževanja zgrajene infrastrukture in vsa zainteresirana javnost. Ciljne 
skupine projekta bodo gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki širokopasovnih 
elektronskih komunikacijskih storitev še nimajo (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 
72). Za razmerje med številom prebivalcev v obeh kohezijskih regijah, bo za izvajanje 
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projekta uporabljen delilni ključ (52,38 % v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 47,62 
% v kohezijski regiji zahodna Slovenija) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 70). 
Dostop do električnih komunikacijskih storitev bodo vsem zainteresiranim 
uporabnikom omogočila hrbtenična in dostopna širokopasovna omrežja, ki bodo 
zgrajena v okviru ukrepa. Ukrep bosta, glede na opredelitvijo območja, financirala 
sklada EKSRP in ESRR. Področna pravila o regulaciji bodo pri uporabi upoštevana. Za 
maksimalni učinek dostopa do interneta, bodo za vse zainteresirane uporabljena 
načela odprtosti (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 72). 

Potrebe 

Republika Slovenija potrebuje izboljšan dostop do širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih storitev. Kohezijska regija vzhodna Slovenija in kohezijska regija 
zahodna Slovenija sta potrebni vlaganja v širokopasovne povezave. Razvojni problem 
je v obeh enak. Enoten pristop in nacionalno usmerjeni ukrepi, bodo omogočili 
družbenogospodarski razvoj na celotnem območju obeh kohezijskih regij (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 70). 

Prednosti 

Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in kakovosti tudi na podeželju, bo prineslo enakomernejši regionalni razvoj 
in možnost ustvarjanja ter ohranjanja spodbudnega okolja pri razvoju malih in 
srednjih podjetij (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 70). Na območjih, kjer ni zgrajene 
širokopasovne infrastrukture in hkrati ni tržnega zanimanja za gradnjo, bo z ukrepom 
zagotovljen dostop do spletnih storitev naslednje generacije (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 72). S krepitvijo IKT aplikacij za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-
kulturo in e-zdravje se bosta pri urejanju prostora, upravljanju nepremičnin in graditvi 
objektov povečala preglednost in učinkovitost. Ob končanem projektu eProstor bodo 
najpomembnejše informacije o stanju prostora povezane, standardizirane, razumljive, 
enostavno dostopne in zbrane na enem mestu. Na podlagi teh informacij bo možno 
vzpostaviti elektronsko poslovanje eGraditev za pridobivanje gradbenega dovoljenja, 
ePlan za priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. S tem se bo 
povečala učinkovitost javne uprave, saj bodo odpravljene strukturne pomanjkljivosti 
in administrativne ovire, ki se pojavljajo pri prostorskem načrtovanju in graditvi 
objektov. To bo prineslo hitrejši investicijski ciklus, ki bo spodbudil dolgotrajen 
gospodarski razvoj in rast ter bo povečal blaginjo prebivalcev (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 73). Investicije bodo prinesle inovacije in nove tehnologije organizacij 
zasebnega sektorja. Razvile se bodo nove inovativne storitve (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 74). 

Izbor indikatorjev 

Specifična kazalnika rezultatov sta penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 
100Mb/s (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 71) in delež vzpostavljene informacijske 
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infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega 
načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 74) 

Kazalniki učinkov (realizacije) so število novopriključenih gospodinjstev na 
novozgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100 Mb/s, dodatna gospodinjstva, 
ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 73), število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v Program 
projektov eProstor, število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na 
področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v 
okviru Programa projektov eProstor, število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra 
v digitalni obliki in povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih 
prostorskih aktov na leto (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 76) 

Okvir uspešnosti sta kazalnik učinka in finančni kazalnik (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 77). 

 

Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast (BARBARA 
VASLE) 

Opis prednostne osi 

Gospodarski razvoj in nova dela v Sloveniji temeljijo na dinamičnem in konkurenčnem 
podjetništvu. Gospodarska rast, ki bo dosežena z izvajanjem ukrepov bo pozitivno 
vplivala na družbo in okolje (trije elementi trajnostnega razvoja). Ukrepi se skladajo s 
strategijo EU 2020 ter s strateškimi razvojnimi dokumenti Slovenije (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str. 78).  V programskem obdobju 2014–2020 bodo dejavnosti 
usmerjenje v spodbujanje rasti MSP, predvsem hitrorastočih podjetij, kar se bo kazalo 
v povečanju dodane vrednosti MSP. S tega vidika je ključno, da se v Sloveniji izboljša 
dostop do kapitala in virov financiranja, usposablja, mentorira, povezuje in mreži. To 
bo pripomoglo h krepitvi veščin in kompetenc na ravni podjetij (npr. za upravljanje in 
vodenje podjetij, trženje …) in tudi na ravni medpodjetniških povezav (grozdov, mrež 
ipd. na lokalni in regionalni ravni ter v mednarodnem prostoru). Pomembni poudarki 
bodo namenjeni tudi odpravi ovir za uspešno delovanje podjetij, boljšemu 
zakonodajnemu in institucionalnemu okviru ter novim pristopom pri spodbujanju 
podjetniške dejavnosti (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 80). 

Razlogi za izbiro 

V Sloveniji se kljub povečanju indeksa zgodnje podjetniške dejavnosti TEA (leta 2008 
je znašal 3,65 %, v letu 2013 pa 6,45%), v okolju še naprej poteka trend upadanja 
zaznavanja poslovnih priložnosti in se med preučevanimi državami nahaja v samem 
repu glede stanja podjetništva in podjetniške dinamike. Za gospodarsko rast in 
ustvarjanje novih delovnih mest sta ključnega pomena ustvarjanje novih pojmenov z 
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zagonom in delovanja podjetij, predvsem pa novih zagonskih podjetij, ki jim pravimo 
tudi start-up podjetja. Za zagon novih, inovativnih ter rastočih podjetij v Sloveniji 
primanjkujejo finančni mehanizmi, (notranja) podjetniška kultura, pozitivna klima za 
podjetništvo, nagnjenosti k tveganju in odnos do uspeha (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 78).  

Način doseganja 

Za doseganje dinamičnega in konkurenčnega podjetništva za zeleno gospodarsko rast 
se bo spodbujalo nastajanje in delovanje podjetij (predvsem zagonskih podjetij) ter 
njihovo mednarodno konkurenčnost. Z doseganjem ciljev EU 2020 in s pripravo 
Strategije pametne specializacije, uresničevanje načel Akta za mala podjetja bo 
ustvarjena povezava z ukrepi prednostnih osi. Ukrepi se bodo sočasno izvajali na 
mednarodnih in regionalnih področjih. Vlagalo se bo tako v konkurenčnost raziskav, 
inovacij, tehnološkega razvoja, izobraževanja ter trga dela, kot tudi na učinkovitost 
dela pravosodnih organov in javne uprave (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 78). Z 
okrepljenim finančnim mehanizmom se bo spodbujalo podjetništvo, izrabo novih idej 
in ustanavljanje novih (predvsem zagonskih/start-up) podjetij ter podjetniških 
inkubatorjev (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 78). S tem se bodo povečale dodatne 
vrednosti MSP (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 79). Podjetja se bo spodbujalo k 
rabi obnovljivih virov, izboljšanju snovne in energetske učinkovitosti ter k razvoju 
izdelkov in storitev, ki so okoljsko manj obremenjujoči (OP za izvajanje EKP 2014-2020, 
str. 80). Četrtina dejavnosti so v Sloveniji uvrščene med energetsko intenzivno 
industrijo (proizvodnja kovin in nekovin ter kemična in papirnata industrija). Razvoj 
zelenih izdelkov bo prihranil energijo in surovino, znižal stroške proizvodnje in 
povečal energetsko neodvisnost (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 80). 
Razpoložljjiva sredstva pri podpori projektov bodo namenjena najboljšim projektom, 
ki bodo imeli ustrezen zasebni finančni vzvod (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 82). 
Za vse faze razvoja podjetij, se bodo v povezavi z nepovratnimi sredstvi, v 
programskem obdobju 2014–2020, izvajali finančni instrumenti (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 83), s katerimi se bo povečala mednarodna konkurenčnost MSP (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 84).  

Potrebe 

Za dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast se bo s 
promocijo podjetništva in uspešnimi zgodbami izboljšalo klimo. Sprememniti bo 
potrebno dojemanje podjetnosti, inovativnosti ter podjetništva, ki spodbuja uspehe 
podjetij in omogoča nove/ponovne začetke (predvsem v zgodnjih fazah rasti). Širiti bo 
potrebno zavedanje o novih poslovnih priložnostih ter okrepiti storitve podpornega 
podjetniškega okolja z mentorstvom za mlada podjetja in podobno (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str. 79). Podjetja bodo morala razvijati kompetence, zmogljivost in 
odziv na družbene izzive v domačem in mednarodnem okolju. Potrebno bo pospešiti 
spremembo strukture izvoza (v višje dodatne vrednosti proizvodov ali storitev), da 
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bodo slovenski izvozniki lahko uporabili najnaprednejše poslovne modele, procese in 
pristope s katerimi bodo bolj konkurenčni (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 84). 
Potrebno bo skupno vlagati v znanja, tehnologijo in kapital (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 78).  

Prednosti 

V Sloveniji se bo povečalo število start-up podjetij, ki bodo zaposlovala ljudi in se 
ustrezno odzivala na potrebe trga. S tem se bo povečal potencial za rast in razvoj 
inovativnih proizvodov ali storitev, ki ustvarjajo (3-krat in 15-krat) več delovnih mest 
v primerjavi s podjetji s srednjo ali nizko potencialno rastjo. V teh inovacijskih 
središčih se bodo oblikovale interdisciplinarne skupine, kjer se bo koncentriralo znanje 
in se bo vzpostavila ustrezna podjetniška ter ustvarjalna dinamika za pravo podporno 
okolje (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 79). Več bo podjetij, ki bodo hitro rastla, v 
MSP bo več čistih prihodkov (tudi iz »zelenih izdelkov«) in produktivnosti ter povečale 
se bodo snovne in energetske učinkovitosti (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 80). 
Tako bo v Sloveniji prišlo do potrebnega zagnanja novega razvoja, saj se bodo nova 
znanja in obstoječa zmogljivost nadgradila. Finančnih viri bodo bolj dostopni in 
odpravljena bosta nizka stopnja podjetniške dejavnosti in prezadolženost podjetij. 
Povečale se bosta internacionalizacija podjetij in vključenost v globalni verigi 
vrednosti (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 78). 

Izbor indikatorjev  

Specifični kazalniki rezultatov so povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks 
TEA) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 79), število hitrorastočih podjetij, delež čistih 
prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij, dodana vrednost na zaposlenega v 
MSP, višja snovna produktivnost (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 80) in čisti 
prihodki MSP od prodaje na tujem trgu (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 85). 

Kazalniki učinka (realizacije) so število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, 
nepovratna sredstva ali nefinančno podporo, nova podjetija, zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva ali povratna sredstva) 
(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 83), povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih, 
število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo, število 
podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za 
povečanje energetske in snovne učinkovitosti), število uporabnikov enotne poslovne 
točke, število novopodprtih e-storitev za podjetja (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 
84) in število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 87). 

Okvir uspešnosti sta učinek in finančni kazalnik (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 
87). 
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Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja (BARBARA VASLE) 

Opis prednostne osi 

Zmanjšanje gospodarske dejavnosti je v Sloveniji znižalo izpuste toplogrednih plinov. 
V preteklem obdobju ni bilo doseženih bistvenih premikov k izpolnitvi vmesnega cilja 
pri obnovljivih virih (AN-OVE) in učinkoviti rabi (AN-URE), kljub temu da naj bi bil 
cilj izpolnjen do leta 2016. Pritisk pospeševanje ukrepov za doseganje vmesnega cilja 
v podjetjih, gospodinjstvih in javnem sektorju, zaradi naraščanja izpustov 
toplogrednih plinov iz prometa, narašča (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 90). 

Razlogi za izbiro 

V obeh kohezijskih regijah je z naraščanjem izpustov toplogrednih plinov iz osebnega 
prometa poslabšala kakovost zraka v mestih. Kohezijski sklad in Evropski sklad za 
regionalni razvoj bosta enotno financirala ukrepe za načrtovanje celovite trajnostne 
mobilnosti na urbanih območjih obeh kohezijskih regij, kar bo presegalo prakso 
razvoja, ki podpira osebna vozila pred trajnostnim načinom prevoza.  V urbanih 
območjih se namreč srečujejo s težavami kot so kakovost zraka zaradi prometa v 
mestih, kamor se bo sistematično usmerjalo načrtovalne ukrepe (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 90). 

Način doseganja 

Kohezijski sklad bo v obeh kohezijskih regijah s svojimi sredstvi enotno podprl 
naložbe. V obeh kohezijskih regijah je potreba po vlaganju v učinkovito rabo energije 
velika, zato se bo OVE izrabljal tam, kjer je tehnični potencial. S spodbujanjem uporabe 
obnovljivih virov, pametnega ravnanja z energijo in energetske učinkovitosti v javni 
infrastrukturi in stanovanjskem sektorju se bo javnem sektorju (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 90) in gospodinjstvu učinkovitost rabe energije povečala (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 91). Z energijo, ki izvira iz obnovljivih virov, se bo 
spodbujalo distribucije in proizvodnje energije, kar bo v končni rabi energije povečalo 
delež obnovljivih virov energije (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 95). Pri pametnih 
distribucijskih sistemih se bo podpiral razvoj in pametna uporaba, kar bo pri 
energetskih sistemih povečalo izkoriščenost in učinkovitost (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 98). S spodbujanjem ukrepov za ustrezne omilitvene prilagoditve, trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in nizkoogljične strategije za vsa območja se bo 
izboljšala kakovost zraka z razvojem urbane mobilnosti (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 100). 

Potrebe 

Za zmanjšanje rabe energije je potrebno spodbujati naložbe v energetsko sanacijo 
stavb. Ožji del vlade in javni sektor morata biti zgled za obnovo energetske 
učinkovitosti v gospodinjstvih. Za učinkovito rabo obnovljivih virov energije (OVE) in 
energije (URE) je potrebno oblikovati velikopotezen program nacionalnih ukrepov 



 

 58 

(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 90). V Sloveniji je potrebno izboljšati energetsko 
učinkovitost, ki je zaradi strukture stavbnega fonda, neugodna (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 90). Potrebno je učinkovito uskladiti in sistematično voditi uvajanje 
pametnih tehnologij (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 95). Potrebno je izboljšati 
trenutne razmere na področju uporabe javnega potniškega prometa (JPP) in trajnostne 
mobilnosti, ki so v Sloveniji izredno slabe (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 100). 

Prednosti 

Pametna aktivna omrežja bodo z omogočanjem razvoja novih storitev in izdelkov z 
visoko dodatno vrednostjo pripomorala k učinkovitejši rabi energije in zmanjševanju 
izpustov toplogrednih plinov. To bo ustvarilo mnogo visokokvalificiranih delovnih 
mest (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 90). V stavbah javnega sektorja in v 
gospodinjstvih bo prihranjena končna energija. Površinske stavbe, ki jih uporablja in 
ima v lastni ožja vlada bodo energetsko obnovljene (OP za izvajanje EKP 2014-2020, 
str. 91). Vzpostavljena bo ustrezne evidence stavb ožje vlade. Uporabila se bo zelena 
infrastruktura za dosego koristi, kot so zbiranje vode, izboljšanje kakovosti zraka in 
zmanjšanje hrupa. Za izvajanje sanacij se bo podprlo povezovanje podjetij. 
Usposabljalo se bo izvajalce v gradbeništvu ter mikro-, mala in srednja podjetja, da 
bodo projekti uspešno izvedeni (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 93). V končni rabi 
energije bo povečan energijski delež obnovljivih virov (OVE) (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 95). Povečani bodo sinergični učinki delovanja sistemov, gradnje in 
učinkov načrtovanja, kar bo pripomoglo k boljšemu ravnanju z energijo (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 100). Izboljšala se bo trajna mobilnost na urbanih 
območjih, ki bo zmanjšala vpliv osebnega prometa, kar bo povečalo kakovost zraka in 
bivanja (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 101). V urbanih prometnih sistemih se 
bodo podpirale nove tehnologije in zmanjšale obremenitve s hrupom (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str. 103). 

Izbor indikatorjev 

Specifični kazalniki rezultatov so letna poraba energije v stavbah v javnem sektorju 
(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 91), delež potniških kilometrov v železniškem 
prevozu od kopenskega prevoza, delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu 
od kopenskega prevoza in emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 101). 

Kazalniki učinka (realizacije) so število gospodinjstev z boljšim razredom energijske 
porabe, zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah, uporabna 
površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja, uporabna površina 
energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade, število 
izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb, 
ocenjeno letno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 94), dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote in električne energije, 
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dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str.  97), število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na 
pametna omrežja (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 100), število celostnih prometnih 
strategij v izvajanju, število novozgrajenih P + R na urbanih območjih, ukrepi 
trajnostne parkirne politike, število ukrepov trajnostne mobilnosti v trajnostnih 
urbanih strategijah in število pametnih javnih ali zasebnih polnilnih postaj za 
električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str. 104). 

Kazalniki rezultatov so delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto in 
v porabi električna energije (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 95) in delež 
priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 99). 

Okvir uspešnosti so kazalnik učinka (ESRR in KS sklad), finančni kazalnik (ESRR in 
KS sklad) in ključna faza izvajanja (ESRR in KS sklad) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, 
str. 105). 

 

Prilagajanje na podnebne razmere (BARBARA VASLE) 

Opis prednostne osi 

Za človeka in okolje so podnebne spremembe med najresnejšimi problemi in izzivi. 
Njihovih negativnih vplivov ne bomo mogli oblažiti ali se jih izogniti, lahko pa se z 
vlaganjem in izvajanjem ukrepov v prednostno os Prilagajanje na podnebne razmere le 
prilagajamo nanje (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 107).  

Razlogi za izbiro 

Največje posamezno tveganje predstavljajo poplave, ki so na porečjih Drave, Savinje 
in v drugih delih vzhodne kohezijske regije povzročile veliko gmotno škodo. Smotrno 
je, da se zaradi večjih težav v vzhodni Sloveniji sredstva za protipoplavne ukrepe 
namenijo vzhodni kohezijski regiji (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 107). Doseganje 
dobrega stanja vode v Sloveniji še ostaja izziv, saj jo dnevno onesnažujeta kmetijska in 
hidromorfološka obremenitev (regulacije, zadrževalniki, intenzivna raba obrežnega 
pasu, obsežne melioracijske površine), ki ovirata dosego okolijskih ciljev na 30% 
vodnih teles površinskih voda. V ta namen se bodo za dosego teh ciljev sredstva 
prednostno usmerjala na območja Donave in Jadranskega morja ter v Program 
upravljanja območij Natura 2000 (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 116).  

Način doseganja 

Iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj bo podpora 
namenjena predvsem namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam 
na območjih poplavne ogroženosti. Spodbujalo se bo naložbe v obravnavo posebnih 
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tveganj in zagotovitev pripravljenosti na nesreče (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 
107). Podpiralo se bo naložbe in pristope za prilagajanje podnebnim spremembam na 
ekosistemu, tako da bodo območja, ki so pod poplavnimi vplivi, v nižji poplavni 
ogroženosti (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str.  108). S sredstvi Kohezijskega sklada 
se bo v Sloveniji podprla gradnja okolijske infrastrukture, saj sklad pri financiranju ni 
odvisen od razvitosti vzhodne ali zahodne kohezijske regije (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str.  114). Za slovenski regionalni razvoj bosta Kohezijski sklad in Evropski sklad 
financirala tri negradbene protipoplavne ukrepe. Ti ukrepi bodo določali ključne 
razlivne površine visokih voda, vzpostavili nove vodomerne postaje za redni 
hidrološki monitoring na OPVP (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str.  110), razvili 
hidrološke modele za napovedovanje visokih voda na območjih, ki so pod vplivom 
poplav ter razvijali hidrološke in hidravlične modele, ki bodo utemeljevali in 
pripravljali celovite rešitve poplavne nevarnosti na porečjih (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str.  111). Na področju okolja in naložbenih potreb, se bo za zadovoljitev 
pravnega reda Unije, vlagalo v vodni sektor. S tem se bo, zaradi gradnje infrastrukture, 
ki bo odvajala in čistila komunalno vodo, zmanjšalo emisije v vode (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str.  115) in dosegalo dobro kemijsko ter ekološko stanje vode (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 116). 

Potrebe 

Za podnebne spremembe je v Sloveniji potrebno pripraviti celovito medsektorsko 
oceno tveganj in priložnosti, ki jih te spremembe prinašajo. Pri pripravi ukrepov bo to 
služilo za podlago pri akcijskemu načrtu za prilagajanje podnebnim spremembam ter 
obvladovanju in preprečevanju tveganj. Potrebno bo izdelati ocene za največje 
tveganje na državni ravni in morebitne čezmejne vplive nesreč, ki bodo služile za 
podlago pri načrtovanju prostora, ukrepov za zmanjšanje tveganj nastanka nesreč in 
obvladovanje odprave posledic večjih naravnih ter drugih nesreč. Potrebno bo izvesti 
skupinske usklajevalne akcije, s katerimi se bo doseglo večje obvladovanje (odpornost 
in odzivnost) tveganj, tako na državni, kot tudi na lokalni ravni, predvsem pa na 
ranljivih podeželskih območjih. Okrepljeno bo ozaveščanje, spodbujanje, 
usposabljanje, obveščanje, postavitve sistemov za zgodnje alarmiranje, izobraževanja 
in povezovanja med pristojnimi organi (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 111). 

Prednosti 

Z naložbami bodo podprti ekosistemski, negradbeni in hidrotehnični ukrepi (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 109), ki bodo ob novih poplavah zmanjšali ogroženost 
(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 108). Ukrepi bodo usklajeni in delno sofinancirani 
z viri sklada EKSRP (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 111). Negradbene dejavnosti 
bodo ustvarile nova delovna mesta (upravljanje površin namenjenih nadzorovanemu 
razlivanju ob poplavah). Nova delovna mesta v investicijsko-gradbenih panogah bodo 
ustvarili tudi gradbeni in ekosistemski protipoplavni ukrepi (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 109). Podprti projekti bodo vključevali tudi ukrepe za zaščito 
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nenaseljenih razlivnih območij in, v okviru vodne direktive, izboljšanje stanja vode. V 
hidrotehničnih objektih bo v poštev prišla dvojna možnost rabe zadrževalnikov 
(zbiralniki vode v primeru požara, rekreacija površine, namakanje in podobno). 
Podprte bodo ekoremediacijske variante na in zunaj območij poplav. To pomeni, da se 
bodo ustvarjale mlake in kalovi, melioracijski jarki z zasaditvami, stranski rokavi, 
pogozditve in podobno (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 111). 

Izbor indikatorjev 

Specifični kazalniki rezultatov so število poplavno ogroženih stavb in število 
ogroženih objektov po IPPC in SEVESO (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 109). 

Kazalniki učinka (realizacije) so prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred 
poplavami (ki jih bosta financirala sklada ESRR in KS), število izvedenih alarmno-
opozorilnih sistemov za primere poplav, število izvedenih akcij 
ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče in število 
pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 112). 

Okvir uspešnosti so faza izvajanja (KS sklad), kazalnik učinka (KS in ESRR sklad) in 
finančni kazalnik (KS in ESRR sklad) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 113). 

 

Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti (BARBARA VASLE) 

Opis prednostne osi 

Kohezijski sklad bo s svojimi sredstvi podprl gradnjo okolijske infrastrukture, saj pri 
financiranju ni odvisen od razvitosti posamezne kohezijske regije. Omrežje Natura 
2000 in druga zavarovana območja se razprostirajo 42% ozemlja v zahodni Sloveniji in 
35% ozemlja v vzhodni Sloveniji.  Pri izvajanju ukrepa, zaradi velikega deleža območja 
opredeljenega kot Natura 2000 in velikega števila občin z območjem Natura 2000, bo 
na državni ravni uporabljen enoten pristop. Tako se bo povečala učinkovitost uprave, 
kajti sredstva bodo uporabljena tam, kjer bodo v omrežju Nature 2000 doseženi 
največji sinergični učinki (gospodarski, družbeni in varstveni). V obeh kohezijskih 
regijah se bo, glede na merila v partnerskem sporazumu, z mehanizmi celostnih 
teritorialnih naložb podprli ukrepi prednostne naložbe, ki je namenjena trajnostnemu 
razvoj urbanih območij (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 114).  

Razlogi za izbiro 

S podprtjem ukrepov za boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti se bo 
revitaliziralo degradirane urbane površine v področjih, kjer se ohranjajo minimalni 
deleži zelenih površin. Izvajalo se bo ukrepe za trajnostno mobilnost na urbanih 
območjih obeh kohezijskih regij in učinkovito rabo energije, ki bodo potekali v 
kombinaciji s prednostno osjo Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja. 
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To bo prispevalo k izboljšanju splošnega stanja zdravja prebivalstva na urbanih 
območjih, saj se bo z oblikovanjem celovitih projektov trajnostnega razvoja v urbanih 
območjih, prispevalo k zmanjšanju težav s kakovostjo zraka in hrupnimi imisijami (OP 
za izvajanje EKP 2014-2020, str. 114).  

Način doseganja 

Za izpolnitev pravnega reda Unije, zahtev na področju okolja in zadovoljitev 
naložbenih potreb opredeljenih s strani držav članic se bo vlagalo v vodni sektor. Tako 
se bodo, zaradi gradnje infrastrukture, ki bo odvajala in čistila komunalne odpadne 
vode, zmanjšale emisije v vode. Povečala se bo zanesljivost oskrbe s pitno vodo, ki bo 
zdravstveno ustrezna (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 115). Voda bo dosegala 
dobro ekološko in kemijsko stanje (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 116). S 
spodbujanjem zelene infrastrukture, omrežja NATURA 2000, ekosistemskih storitev 
in varstvom ter obnovo biotske raznovrstnosti in tal se bo v Evropi izboljšalo stanje 
pomembnih vrst, habitatnih tipov, predvsem tistih v slabem stanju in endemičnih vrst 
(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 120). Z ukrepi za sanacijo, oživitev mesta, 
dekonotacijo degradiranih zemljišč (tudi v tistih, kjer poteka preobrazba), izboljšanje 
urbanega okolja, spodbujanje zmanjšanja hrupa in onesnaženosti zraka bo raba 
prostora v urbanih območjih postala učinkovitejša (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 
123). Na tem področju se bo tako izboljšala podpora za priprave načrtov, saj se bo 
izboljšalo spremljanje kakovosti zraka (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 124). 

Potrebe 

Slovenija bi mora v skladu z zahtevami direktive o čiščenju komunalne vode 
(Direktiva 91/271/EGS) zgraditi ustrezno infrastrukturo, ki bi odvajala in čistila 
odpadne vode, tam kjer je skupna obremenitev enaka ali manjša od 2.000 PE, do 31. 
decembra 2015. Trenutno območja poselitve z enako ali večjo obremenitvijo od 2.000 
PE ne dosega 97% celotne obremenitve, temveč le 36%. Potrebno je vlagati v projekte, 
ki bodo iz finančne perspektive 2014–2020 s sredstvi Kohezijskega sklada in načrtom 
uredili ustrezen sistem, ki bo zbiral in čistil komunalne vode, kar bo delež celotne 
obremenitve z območij poselitve z več kot 2.000 PE povečalo za 8%. V Sloveniji je 
potrebno zgraditi ustrezen javni sistem za oskrbo vode, saj sedanji ne ustreza 
kakovostnim standardom direktive o pitni vodi (Direktiva 98/83/ES). K aktivni zaščiti 
vodnih virov manjka sistematični pristop (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 115). 
Potrebno je doseganje dobrega stanja vode, kar v Sloveniji ostaja izziv (OP za izvajanje 
EKP 2014-2020, str. 116). Potrebno je zmanjšati izgubo biotske raznovrstnosti, ki 
ogroža delovanje ekosistemov in ekosistemske storitve in s tem slabo vpliva na 
gospodarstvo in kakovost bivanja (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 120). 

Prednosti 

Z zdravstveno zagotovljeno ustrezno pitno vodo (voda, ki ustreza standardom 
kakovosti za vodo in je namenjena prehrani ljudi ter je v skladu z direktivo o pitni 
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vodi) iz javnega vodovodnega sistema, bo oskrbovanih več ljudi. Z ukrepi za 
zagotavljanje javnih vodovodov, kjer jih še ni, zagotavljanje rezervnih vodnih virov in 
zmanjševanje vodnih izgub na javnih vodovodih se bo dosegla varnost oskrbe s pitno 
vodo (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 115). Zmanjšana bo izguba pitne vode in 
izboljšana bo oskrba prebivalcev z varno pitno vodo, saj bo vzpostavljen ustrezen 
sistem, ki bo varoval vodne vire in spremljal kakovost pitne vode (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 117). Obnova vodotokov bo izboljšalo stanje morfoloških razmer, 
hidrološkega režima in zveznosti toka. Izboljšano bo stanje in urejenost ohranjenosti 
habitatnih tipov (predvsem tistih v slabem stanju) in vrst v omrežju Natura 2000 (OP 
za izvajanje EKP 2014-2020, str. 120). Izkoriščali se bodo notranji potenciali v 
prednostnih naložbah v mestnih območjih. Zmanjšal se bo konflikt poseganja na nova 
zemljišča in obremenitev okolja zaradi rabe virov, saj se bo reaktiviralo proste in slabo 
izkoriščene površine v mestih. Urbano okolje bo postalo privlačnejše za delo in 
bivanje, kar bo zmanjšalo ogljični odtis in druge onesnaževalce zraka. Posledično se 
bo izboljšala kakovost zraka in zdravje ljudi (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 124). 

Izbor indikatorjev  

Specifični kazalniki rezultatov so povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo 
iz aglomeracij z obremenitvijo, večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni 
čistilni napravi (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 115), povečanje števila prebivalcev 
z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 116), število vodnih teles površinskih voda, pri katerih je 
doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti vrst in habitatov Nature 2000 (OP 
za izvajanje EKP 2014-2020, str. 117), habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju 
ohranjenost (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 121), vrste v ugodnem ali 
nezadostnem stanju ohranjenost (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 121), površina 
nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih izvajajo trajnostne urbane strategije (OP 
za izvajanje EKP 2014-2020, str. 124), odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega 
zraka, ki so skladni z Direktivo 2008/50/ES (str. 125), železniški blagovni prevoz, 
železniški potniški prevoz (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 132) in skupni čas 
potovanja (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 134). 

Kazalniki učinka (realizacije) so dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja in oskrbe 
z odpadno vodo, število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov 
(renaturacije vodotokov) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 120), površina habitatov, 
podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenost, naravovarstveno urejene površine 
za javni dostop, zagotovljena kakovostna interpretacija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 123), 
število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj, 
odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih, javne ali poslovne stavbe, 
zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih ter sanirane stanovanjske površine na 
urbanih območjih, celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti 
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zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 127), skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog (od tega: 
TEN-T), število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s standardi 
povezljivosti TEN-T (str. 134), skupna dolžina novih cest (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 138), skupni čas potovanja, zmogljivost plovne poti v bazen II v koprskem 
pristanišču (str. 139), skupna dolžina novih cest (od tega TEN-T) in globina vplovnega 
kanala (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 141). 

Okvir uspešnosti so kazalnik učinka (ESRR in KS sklad) (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 129), ključna faza izvajanja (ESRR in KS sklad) (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 129 in OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 142), stopnja izvajanja (KS sklad), 
finančni viri (KS sklad) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 129) in finančni kazalnik 
(ESRR in KS sklad) (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 129 in OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 141). 

 

Izgradnja infrastukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti    
(KARMEN ZABUKOVEC) 

Na področju gradnje infrastrukture in s tem povezanimi ukrepi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti se je Republika Slovenija namenila izvesti ukrepe, temelječe na 
ugotovljenih ozkih grlih in se posvetila najpomembnejšim oviram, ki so spremljale 
javno prometno infrastrukturo. Izbor ukrepov naj bi pozitivno občutile predvsem 
regije in gospodarstvo (v smislu razvoja in varstva okolja), posledično pa tudi 
prebivalstvo (v smislu mobilnosti in zdravja). Načrt načina dosege omenjenih ukrepov 
je temeljil na ideji združitve financiranja prednostne osi iz dveh skladov in sicer (1) 
Kohezijskega sklada in (2) sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Odpravljanje nastalih strukturnih slabosti v razvoju železniškega prometa naj bi bilo 
možno s spodbujanjem oblik prometa, ki so okolju prijaznejše in z uveljavljanjem načel 
multimodalnosti. S tako spremembo je bilo mogoče računati na izboljšanje možnosti 
za nemoten regionalni promet, poleg tega je del bremen (zlasti okoljskih) prevzel 
tranzitni promet (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2010, str. 130).  

Specifični cilj na področju razvoja in obnove celostnih, visokokakovostnih in 
povezljivih železniških sistemov se je nanašal na odpravo ozkih grl in povečanje 
zmogljivosti prog ter skrajšanje potovalnega časa. S tem v zvezi sta bila opredeljena 
dva specifična indikatorja, zadolžena za merjenje rezultatov izvedenih ukrepov 
zastavljenih ciljev: (1) železniški blagovni prevoz, merjen v tkm v milijonih in (2) 
železniški potniški prevoz, merjen s številom potnikov, izražen v milijonih. Izhodiščno 
leto meritev je bilo za oba indikatorja 2013. Tri leta pozneje je bila predvidena izvedba 
dveh projektov, skladnih z vodilnimi načeli za izbor. Šlo je za nadgradnjo obstoječe 
proge na relaciji Zidani Most-Celje in nadgradnjo železniškega vozlišča na postaji 
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Pragersko. Vir financiranja projektov so bila nepovratna sredstva in posojila bank. Oba 
projekta sta bila opredeljena pod oznako ̋ velik˝, pripisana sta jima bila dva indikatorja 
učinka. Prvi je bil železniški in je opisoval skupno dolžino obnovljenih ali 
posodobljenih železniških prog. Drugi je opisoval število prenovljenih in nadgrajenih 
železniških postaj, skladnih s standardi povezljivosti vseevropskega prometnega 
omrežja (v nadaljevanju TEN-T) (Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2010, str. 133-134). 

Specifični cilj na področju cestne infrastrukture je zasledoval boljšo prometno 
povezanost za lažjo dostopnost in skladnejši regionalni razvoj. Samo z uresničitvijo 
gradnje manjkajoče cestne infrastrukture je namreč bilo mogoče računati na izvedbo 
drugih predvidenih ukrepov. Naložbe v projekte (predvsem) na tretji razvojni osi, so 
bile koristne iz različnih vidikov. Izboljšanje dostopnosti ljudi in gospodarski razvoj 
vseh slovenskih regij bi vodila do izboljšav na demografskem, pa tudi gospodarskem 
in okoljskem področju. Tretja razvojna os je pomembna, ker omogoča medsebojno 
povezavo središč nacionalnega pomena (predstavlja prečno povezanost med 
sredozemskim in baltsko-jadranskim koridorjem), zagotavlja primerno dostopnost in 
povezanost z mednarodnimi tokovi. Projekti na tretji razvojni osi so bili prednostni 
zaradi želje po krepitvi regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanju delovnih mest. 
Vlaganje sredstev v okviru prednostne naložbe nadgradnje tretje razvojne osi je bilo 
načrtovano skozi konkretizacijo posameznih faz projekta, pripravo izvedbene 
projektne dokumentacije za posamezne odseke na različnih delih osi in tudi skozi 
tehnično pomoč. Specifični indikator merjenja rezultatov ukrepov na področju 
cestnega prometa je predstavljal skupni čas potovanja, merjen v minutah (Operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2010, str. 134-135).  

Glavna načela za izbor so obsegala tri točke. V prvi je bila omenjena zagotovljenost 
povezav središč regionalnega pomena s središči državnega pomena. V drugi je šlo za 
izboljšanje mobilnosti in oskrbe gospodarstva. V tretji je šlo za izboljšanje varnosti 
prometa. Predviden vir financiranja naložb je bilo črpanje nepovratnih sredstev. 
Uporabljen indikator merjenja učinka realizacije predvidenih projektov na tretji 
razvojni osi je bil skupna dolžina novih cest, merjen v kilometrih. Eden od specifičnih 
ciljev v zvezi s podpiranjem multimodalnega enotnega evropskega prometnega 
območja z vlaganjem v TEN-T, se je nanašal na odpravo ozkega grla v omrežju TEN-
T in zagotavljanje standardov TEN-T na celotnem omrežju. Na tem mestu so ozka grla 
predstavljala manjkajoče odseke na omrežju TEN-T. S tem ukrepom je bilo moč 
računati na številne prednosti, kot je na primer večja varnost širšega območja, na 
katerem poteka prometna infrastruktura. Pri tem sta bila uporabljena dva specifična 
indikatorja rezultatov in sicer (1) skupni čas potovanja, merjen v minutah in (2) 
zmogljivost plovne poti v bazen II v koprskem pristanišču, merjena v milijonih ton 
(Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2010, 
str. 137-139).  
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V tem podpoglavju je bila opisana prednostna os 7, razlogi za njeno izbiro, način 
doseganja, potrebe, prednosti in izbor uporabljenih indikatorjev merjenja učinka 
oziroma rezultatov. V nadaljevanju sledi oris istih točk, vendar za tri druga področja 
obravnave.  

 

Spodbujanje zaposlovanja in trasnnacionalna mobilnost delovne sile           
(KARMEN  ZABUKOVEC) 

Na področju spodbujanja zaposlovanja in transnacionalne mobilnosti delovne sile so 
bili za območje celotne Slovenije predvideni ukrepi, namenjeni razvoju in izvajanju 
novih programov in storitev za brezposelne. Predvideni so bili tudi sistemski ukrepi, 
kot so na primer instrumenti usklajevanja ponudb in povpraševanja na trgu dela. 
Koristi omenjenih operacij sta si lahko obetali obe kohezijski regiji v državi, za njihovo 
izvedbo in tudi delno financiranje je bila odgovorna kohezijska regija Zahodne 
Slovenije (v nadaljevanju KRZS). V dokumentu je bilo upoštevano neuravnoteženo 
razmerje stanja na trgu dela, oziroma slabši pogoji na trgu dela v kohezijski regiji 
Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju KRVS) v primerjavi s KRZS. Iz tega razloga je bilo 
KRVS namenjeno več sredstev. Koristi izvedenih ukrepov so predvidoma najbolj 
občutile najbolj ranljive skupine prebivalstva, kot so na primer brezposelni mladi z 
nizko stopnjo dosežene izobrazbe. Prednostna naložba kot specifični cilj je bila 
namenjena podpori prehoda z izobraževanja na trg dela za mlade do 29 let, ki niso 
imeli predhodnih zaposlitvenih izkušenj (Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2010, str. 143). 

Prvi specifični cilj, opredeljen v zvezi z zaposlovanjem ranljivih skupin prebivalstva, 
se nanaša na povečanje zaposlenosti brezposelnih, posebno starejših od 50 let, tistih z 
izobrazbo pod mednarodno klasifikacijo izobraževanja ISCED 3, dolgotrajno 
brezposelnih in tudi tistih, ki so bili v procesu izgubljanja zaposlitve. Skladno s tem 
ciljem je bilo pričakovati povečanje deleža zaposlenih od vključenih brezposelnih oseb 
v ukrepe na trgu dela. Vir financiranja so bila sredstva iz Evropskega socialnega sklada 
(v nadaljevanju ESS). Specifičnih indikatorjev merjenja rezultatov navedenega 
specifičnega cilja je bilo osem. Vsi so se nanašali na delež oseb naštetih ranljivih skupin 
prebivalstva (starejši od 50 let, nižje izobraženi, v teku izgube zaposlitve, dolgotrajno 
brezposelni). Uporabljena merska enota za vsak indikator je bil odstotek. Drugi 
specifični cilj na področju zaposlovanja in transnacionalne mobilnosti delovne sile je 
naslavljal učinkovitejšo vseživljenjsko karierno orientacijo. V okviru dosege 
zastavljenega cilja je bil pričakovan rezultat razvoj učinkovitih storitev in 
pripomočkov vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju VKO) in svetovalnega 
dela z brezposelnimi. Tovrstni razvoj je bil možen s pomočjo financiranja s sredstvi 
ESS. Z novimi instrumenti naj bi bilo moč napovedati potrebe po delavcih in 
kompetencah, s čimer bi lahko zmanjšali strukturna neskladja na trgu dela in 
zagotovili hitrejši dostop oseb do zaposlitve. Na ta način je bilo moč računati na 
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kakovostnejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Izbrana 
indikatorja drugega specifičnega cilja sta bila (1) delež razvitih pripomočkov VKO v 
uporabi in (2) povprečno število posvetovanj na svetovalca, merjeno s številom. Tretji 
specifični cilj na področju zaposlovanja in transnacionalne mobilnosti delovne sile, je 
naslavljal učinkovitost svetovanja za transnacionalno mobilnost delovne sile, s 
posebnim ozirom na mlade, preko storitev Evropskega portala za zaposlitveno 
mobilnost (v nadaljevanju EURES). Skladno z dosego navedenega cilja je pričakovan 
rezultat obsegal načrt o vzpostavitvi in delovanju novih modelov/oblik obveščanja in 
svetovanja v okviru storitev EURES. Tudi v tem primeru so bila sredstva ESS 
predviden vir financiranja. Koristi dosege zastavljenega cilja naj bi bile poleg večje 
usposobljenosti osebja, vidne tudi v večjih zaposlitvenih možnostih slovenskih 
iskalcev zaposlitve na širšem trgu dela, s čimer bi se znižala brezposelnost v Sloveniji. 
EURES si je prizadeval zmanjšati število oseb, izključenih s trga dela. Konkretni ukrep 
s tem v zvezi je bil pridružitev mobilnostni shemi tujih partnerjev in finančna podpora 
krajše zaposlitvene mobilnosti iskalcev zaposlitve. Indikator merjenja rezultatov 
opisanega specifičnega cilja je bil delež uporabljenih modulov usposabljanja za 
obveščanje in svetovanje v okviru storitev EURES (Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2010, 144-147). Opredeljenih je bilo 
sedem vodilnih načel za izbor projektov (150):  

- vključenost območij, ki imajo višje ravni brezposelnosti;  

- uporaba izvirnih metod in pristopov pri izvajanju ukrepov na trgu dela, 
nanašajočih se na opredeljene ranljive skupine prebivalstva na trgu dela;  

- vključenost glavnih deležnikov;  

- spodbujanje enakosti med spoloma pri dostopu do zaposlovanja ter 
uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja;  

- povezovanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela;  

- v ustreznih pogojih prednostna obravnava področij, pomembnih za zeleno 
gospodarstvo in upoštevanjem ciljev trajnostnega razvoja;  

- prispevanje k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na več ravneh.  

Posebne pozornosti je bila deležna problematika trajnostnega vključevanja mladih (do 
29. leta) na trg dela, posebno tistih, ki niso bili vključeni v izobraževalni proces ali 
usposabljanje. V to skupino so bili uvrščeni tudi mladi, izpostavljeni socialni 
izključenosti in tisti mladi, ki so prihajali iz marginaliziranih skupnosti. Specifičen cilj 
je bil znižati brezposelnost mladih, ki je postala eden ključnih problemov na področju 
trga dela med in po globalni finančni krizi. Z izvedbo ukrepa je bilo pričakovati 
povečanje deleža zaposlenih od vključenosti mladih v ukrepe na trgu dela. Ukrepi so 
bili izpeljani s sredstvi ESS. Uporabljeni so bili trije indikatorji merjenja rezultatov: s 
številom je bilo izraženo povprečno število posvetovanj na svetovalca; z odstotkom je 



 

 68 

bil izražen delež mladih (15-29 let), zaposlenih ob izhodu, ki so bili deležni spodbud 
zaposlitve; z odstotkom je bil izražen delež mladih ( 15-29 let), zaposlenih ob izhodu, 
ki so bili deležni izobraževanja ali usposabljanja. Meritve so potekale KRVS in KRZS 
(Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2010, 
152-153). Namen glavnine predvidenih ukrepov je bil čim hitrejše in ciljno usmerjanje 
aktivacije mladih brezposelnih oseb na prehodu iz izobraževanja na trg dela. Večjo 
konkurenčnost mladih na trgu dela je bilo moč doseči s pridobivanjem pomembnih 
delovnih izkušenj pod strokovnim mentorstvom. Predvidelo se je, da bodo mlade 
osebe poleg strokovnega usposabljanja in večanja možnosti za nadaljnjo zaposlitev, 
deležne tudi kakovosti zaposlitve, v smislu obstoja pogodbe o zaposlitvi z vsemi 
zakonsko pripadajočimi pravicami, ki iz nje izhajajo (156).  

V okviru poglavja 2.8 so v dokumentu Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2010, poleg mladih, posebne pozornosti bili deležni 
tudi starejši. Glavni cilj ukrepov je bil podaljšati in izboljšati delovno aktivnost 
starejših, vključenih v ukrepe. Posebej izpostavljena problematika med delovno 
populacijo, staro med 30 in 50 let, je bila zahtevno usklajevanje poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja. Posledice tega problema se pokažejo čez nekaj 
časa, ko zaposleni niso več sposobni kontinuiranega opravljanja dela, kar se izraža v 
visokemu deležu bolniških odsotnosti in pogostosti doživljanja stresa in izgorelosti 
zaposlenih. Med državami članicami EU je Slovenija med najslabše uvrščenimi, kar se 
tiče prepričanja zaposlenih, da bodo lahko trenutno delo opravljali tudi do 60. leta; 
2010 je ta delež med Slovenci, starejšimi od 50 let znašal 39,6 % (158). Na tem mestu 
nastopi konflikt interesov med zaposlenimi, delodajalci ter pokojninskim in 
invalidskim zavarovanjem. Na podlagi financiranja iz sredstev ESS je bila predvidena 
podpora ukrepov z namenom doseči, da bodo delavci, starejši od 45 let, pripravljeni 
delati dlje, pri čemer kakovost delovnih mest ne bi trpela. Posebne pozornosti na 
področju prilagajanja delovnega okolja so bili deležni še invalidi. V sklopu opisanega 
specifičnega cilja sta bila identificirana dva indikatorja rezultatov ukrepov, oba 
merjena z odstotki in ločena glede na KRVS in KRZS: znižanje trajanja odsotnosti z 
dela v podprtih podjetjih in delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati 
dlje (158-159). Uporabljena indikatorja učinka sta bila dva, oba izražena s številom in 
ločena glede na obe kohezijski regiji. Prvi indikator je bil število starejših, vključenih v 
programe usposabljanja in motivacijske programe. Drugi indikator je bil število 
podjetij, v katerih je bila predvidena izvedba ukrepov za zmanjšanje odsotnosti z dela 
(161). 

 

Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine (KARMEN ZABUKOVEC) 

V okviru prvega specifičnega cilja, ki je naslavljal vzpostavitev celostnega modela 
socialne aktivacije, je bilo ključnega pomena prepoznati problematiko socialne 
izključenosti oseb in tistih z visokim tveganjem revščine. Potrebno je bilo vzpostaviti 
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model socialne aktivacije, ki ga do leta 2014 ni bilo. V drugem koraku je bilo potrebno 
zagotoviti, da bo obravnava oseb pregledna, usklajena in celostna. Za to je bilo treba 
sprejeti enotno in sistemsko opredelitev koncepta socialne aktivacije, tudi razvoj 
programov. Pričakovan rezultat navedenega specifičnega cilja je bil razvoj in 
vzpostavitev modela in orodja, ki zagotavljata celostno in kakovostno obravnavo oseb 
iz ciljnih skupin, tj. oseb iz ranljivih skupin, iskalcev zaposlitve, oziroma vključenih v 
izobraževanje ali usposabljanje, ali ki pridobivajo kvalifikacije, ali so vključeni v 
zaposlitev ob izhodu. Vir financiranja potrebnih ukrepov za uresničitev cilja so bila 
sredstva ESS. Prvemu specifičnemu cilju sta bila pripisana dva indikatorja, merjena 
ločeno glede na KRVS in KRZS. Prvi indikator je bil merjen v deležu delujočih 
regionalnih mobilnih enot. Drugi indikator je bil merjen v odstotku in je zajemal delež 
trenerjev z uspešno dokončanim usposabljanjem oziroma deležem tistih s pridobljeno 
kvalifikacijo. Drugi specifični cilj je bil opolnomočiti ciljne skupine za približevanje 
trgu dela. Gre za tiste posameznike, ki so se znašli pod pragom revščine in so zaradi 
več ovir socialno izključeni (odvisniki od alkohola in prepovedanih drog, brezdomci, 
žrtve nasilja, zaporniki v fazi odpusta, osebe s težavami v duševnem zdravju in 
duševnem razvoju). Pričakovan rezultat drugega specifičnega cilja je bil povečati delež 
ranljivih skupin, ob zaključku programov vključenih v iskanje zaposlitve, 
izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitve. Tretji specifični cilj je bil 
preprečiti zdrs v revščino. To pomeni hkrati preprečitev zdrsa v socialno izključenost 
in zmanjšanje neenakosti v zdravstvu. Večje tveganje za socialno izključenost imajo 
ravno prej naštete ciljne skupine, zato je bil cilj opolnomočiti jih za zdrav življenjski 
slog in jim zagotoviti ustrezno psihosocialno podporo ter prepoznati različna tveganja. 
Revščina oziroma socialna izključenost vodita v slabše zdravstveno stanje, zato je 
pomembno, da obstajajo in delujejo preventivni programi in programi zgodnjega 
odkrivanja in celovite obravnave kroničnih bolezni, zlasti pri ranljivejših skupinah 
prebivalstva. Socialno vključenost ranljivejših skupin prebivalstva je mogoče doseči 
skozi izražanje lastne kulturne identitete in udeležbo v kulturnem življenju širše 
družbe. Logično je pričakovan rezultat tretjega specifičnega cilja bil usmerjen v razvoj 
in nadgradnjo učinkovitih preventivnih pristopov in programov preprečevanja zdrsa 
v revščino in socialno izključenost ter zmanjševanje neenakosti v zdravstvu. Vir 
financiranja izvedbe ustreznih ukrepov v tej smeri so bila sredstva ESS. Indikatorja 
rezultatov tretjega specifičnega cilja sta bila dva, oba merjena v odstotkih in ločena za 
vsako kohezijsko regijo v Sloveniji: (1) delež medgeneracijskih centrov in centrov za 
družine, ki izvajajo program pol leta po prenehanju podpore; (2) delež zdravstvenih 
ustanov, v katerih so se pol leta po prenehanju podpore izvajali predvideni ukrepi 
(Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2010, 
164-168).  

Naslednja obravnavana tematika v okviru socialne vključenost in zmanjšanja tveganja 
revščine se je nanašala na spodbudo razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih 
in visokokakovostnih storitev, vključujoč zdravstvene in socialne storitve splošnega 
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pomena. S tem v zvezi je bil zasledovan specifični cilj pilotno preizkušenih pristopov 
z namenom boljše povezave storitev dolgotrajne oskrbe. Do leta 2014 Slovenija namreč 
ni imela enotnega sistema dolgotrajne oskrbe, demografska podoba pa je kazala na 
potrebo po reformi različnih obstoječih sistemov (na primer zdravstvenega). Poleg 
spodbujanja navedenih storitev je bil cilj zmanjšati ali odložiti vključevanje v 
institucionalne oblike varstva. Predviden vir financiranja ukrepov za dosego 
opredeljenega cilja so bila sredstva ESS, kasneje je bilo načrtovano še financiranje iz 
državnih sredstev. Z izvedbo ukrepov naj bi se izboljšale skupnostne storitve (med 
katere sodita na primer osebna asistenca in zdravstvena nega na domu) v smislu 
nadgradnje, preoblikovanja ali povezovanja, po potrebi tudi razvoj novih. V okviru 
zastavljenega specifičnega cilja je bil pričakovan rezultat vzpostaviti enotno vstopno 
točko v sistem dolgotrajne oskrbe. Večje število indikatorjev rezultatov tega cilja je bilo 
naslovljenih v KRVS (N = 4) v primerjavi s KRZS (N = 3). Za merjenje prvega 
indikatorja je bilo upoštevano število povprečnih obravnav na koordinatorja (KRVS). 
Za merjenje preostalih indikatorjev je bil uporabljen odstotek: delež vključenih 
(starejših, odraslih in otrok), ki ob izhodu niso bili vključeni v institucijo (Operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2010, 172-173).  

Tretji večji sklop obravnave analiziranega poglavja o socialni vključenosti in 
zmanjšanju tveganja revščine je naslavljal investiranje v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo na lokalni, regionalni in državni ravni, upoštevajoč zmanjšanje 
neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z 
enostavnejšim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev. 
Institucionalne storitve so bile predvidene za prehod k skupnostnim oblikam storitev. 
Specifični cilj v okviru teh ukrepov je bil izboljšati kakovosti skupnostnih storitev 
oskrbe. Pričakovan rezultat tega cilja je bil premestitev deleža oseb iz institucij v 
skupnostne oblike oskrbe. Uporabljen indikator rezultatov tega ukrepa je bil merjen v 
številu oseb v institucijah, pri čemer so se podatki zbirali ločeno glede na KRVS in 
KRZS. Četrti večji sklop obravnave analiziranega poglavja o socialni vključenosti in 
zmanjšanju tveganja revščine je naslavljal spodbujanje socialnega podjetništva in 
poklicnega vključevanja v socialna podjetja. V obzir je bilo vzeto tudi socialno in 
solidarno gospodarstvo z namenom olajšanja dostopa do zaposlitve vsem. Konkretni 
cilj s tem v zvezi je bil povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega 
podjetništva. Koristi socialnega podjetništva v procesu deindustrializacije se kažejo 
skozi rešitve v obliki povečanja dostopnosti do socialnih storitev. Pri tem so bile 
mišljene predvsem storitve, povezane s staranjem prebivalstva in dolgotrajno oskrbo. 
Pričakovan rezultat opredeljenega konkretnega cilja je bil povečanje deleža zaposlenih 
od vključenih v ukrepe za spodbujanje socialnega podjetništva. Uporabljen indikator 
za merjenje rezultatov ustreznih ukrepov je bil delež oseb, ki so bile zaposlene ob 
izhodu (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2010, 176-179). Četrti večji sklop obravnave analiziranega poglavja o socialni 
vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine je naslavljal vlaganja v okviru strategij 
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lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. S tem v zvezi je bil opredeljen specifični cilj v 
smeri boljše gospodarske in socialne vključenosti na območjih lokalnih akcijskih 
skupin (v nadaljevanju LAS). Degradacijo kulturne krajine, skrb zbujajočo 
demografsko stanje posameznih območij in slabši dostop do javnih storitev ter 
neustrezna infrastrukturna opremljenost so bili izzivi, katerih rešitve so bile 
načrtovane tako za lokalno, kot tudi podregionalno in regionalno raven. Cilj LAS je bil 
ustvariti razmere, primerne za razvojno prestrukturiranje gospodarskih dejavnosti in 
vlaganje v človeške potenciale. Skladno z navedenim specifičnim ciljem so bili 
pričakovani trije rezultati: varstvo okolja, naraščanje socialne vključenosti s 
spodbujanjem inovativnih partnerstev in zagotavljanje pogojev za nova delovna 
mesta. Indikator rezultatov tovrstnih ukrepov je bil izražen v odstotku, meril je 
zadovoljstvo z lokalnim trgom dela (180-181). Opredeljeni so bili trije indikatorji 
realizacije, vsi merjeni s številom, njihovi podatki pa so bili ločeni glede na obe 
kohezijski regiji v Sloveniji. Prvi indikator je zajemal število deležnikov na lokalni 
ravni, vključenih v izvajanje projektov Lokalnega razvoja (CLLD). Drugi indikator je 
zajemal število prebivalcev, živečih na območjih s strategijami lokalnega razvoja. Tretji 
indikator je zajemal število podprtih partnerstev (183).  

 

 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost (KARMEN 
ZABUKOVEC) 

Najpomembnejši izzivi na področju prednostne naložbe za krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja, so naslavljali starejše, manj usposobljene oziroma nižje 
izobražene in mlade. Vira financiranja izvedbe predvidenih ukrepov sta izhajala iz 
sredstev ESS in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Prvi specifični cilj je 
bil izboljšati kompetence manj vključenih v vseživljenjsko učenje. Koristi ukrepov s 
tem v zvezi so bili deležni manj usposobljeni, nižje izobraženi in starejši od 45 let. 
Ukrepi so bili načrtovani v smeri pridobivanja kompetenc posameznikov, z namenom 
zmanjšanja neskladij na trgu dela. Poleg tega so stremeli k dosegi kompetenc 21. 
stoletja, z namenom uspešnega vključevanja v družbo. Pričakovan rezultat v zvezi s 
prvim specifičnim ciljem je bil zvišanje deleža manj usposobljenih, nižje izobraženih 
in starejših od 45 let, ki so končali programe vseživljenjskega učenja. S tem so izboljšali 
tudi splošne, poklicne in digitalne kompetence. Drugi specifični cilj je bil izboljšati 
kompetence zaposlenih z namenom zmanjšanja neskladij med usposobljenostjo in 
potrebami trga dela. Bistveno je zavedanje o pomembnosti hitrega prilagajanja 
zaposlenih potrebam trga dela in srečevanja z množičnimi kariernimi spremembami. 
Ključnega pomena je, da zaposleni posedujejo ustrezno formalno izobrazbo in so 
deležni programov usposabljanja za novo karierno pot, v kolikor se pokaže potreba 
po tem (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2010, 188-189). Z vključenostjo v programe usposabljanja so zaposleni pridobili, 
izboljšali in poglobili kompetence, zahtevane za opravljanje njihovega dela. Skladno z 
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drugim specifičnim ciljem je bil pričakovan rezultat izboljšati kompetence zaposlenih, 
upoštevajoč potrebe trga dela in ponuditi učinkovit sistem karierne orientacije. S tem 
v zvezi sta bila uporabljena dva indikatorja merjenja rezultatov ukrepov, izražena v 
odstotku. Prvi indikator se je nanašal na delež udeležencev, ki so uspešno zaključili 
izvedena svetovanja. Drugi indikator se je nanašal na delež zaposlenih, ki so uspešno 
zaključili usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali (190-191). 
Tretji specifični cilj na področju tematike znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za 
boljšo zaposljivost, je naslavljal spodbudo prožnim oblikam učenja in podporo 
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega 
sistema. Razlog izbire tega cilja je bil podaljševanje vključenosti mladih v proces 
izobraževanja in s tem poznejšega vstopa na trg delovne sile. Predviden namen 
izvedenih ukrepov (eden od njih je bil na primer spodbujanje prožnih oblik učenja) je 
bil izboljšati kompetence šolajočih se posameznikov. Pričakovan rezultat v zvezi s 
tretjim specifičnim ciljem je bil povečati delež šol in visokošolskih zavodov 
(indikatorja rezultatov tega specifičnega cilja), ki nudijo prožnejše oblike učenja in s 
tem stremijo k izboljšanju kompetenc mladih in kakovostnejše storitve poklicne in 
karierne orientacije (191-192).  Uporabljeni so bili štirje indikatorji učinka tretjega 
specifičnega cilja, vsi izraženi s številom. To so bili bodisi mladi, vključeni v 
štipendijski sheme, strokovni sodelavci, vključeni v programe izboljšanja kakovosti in 
učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, visokošolski zavodi, vključeni v projekte, 
in vzgojno-izobraževalni zavodi, vključeni v projekte (198).  

Drugi sklop obravnave problematike prednostnih naložb za krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja, je obsegal dva specifična cilja. Prvi specifični cilj 
je bil prenoviti sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Identificirani 
problemi so bili premajhno zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje, 
šibka povezanost sodelovanja na relaciji delodajalci-socialni partnerji in šibka 
praktična usposobljenost mladih ob vstopu na trg dela. Z uvedbo novih modelov 
praktičnega usposabljanja, ki naj bi bili prilagojeni razmeram v Sloveniji, so želeli 
omogočiti večjo praktično usposobljenost in zaposljivost vključenih v poklicno 
izobraževanje. Uporabljen indikator rezultatov prvega specifičnega cilja je bil delež 
šol, ki so uspešno uvedle različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
izražen v odstotku  (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2010, 199-200). Drugi specifični cilj je bil izboljšati kompetence izvajalcev 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Predvideni ukrepi s tem v zvezi so 
naslavljali zagotavljanje ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov oziroma izvajalcev 
in izboljšanje poklicnih kompetenc učiteljev na področju poklicnega izobraževanja. 
Uporabljen indikator drugega specifičnega cilja je bil delež mentorjev v podjetjih in 
strokovnih delavcev, ki so uspešno končali usposabljanje, izražen v odstotku (201). 
Tretji sklop obravnave problematike prednostnih naložb za krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja je zajemal specifični cilj, da bi prišlo do izboljšanja 
kompetenc in dosežkov mladih ter večje usposobljenosti izobraževalcev prek 
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pogostejše uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (v 
nadaljevanju IKT) pri poučevanju in učenju. Pričakovan rezultat v zvezi s tem ciljem 
je bil izboljšati kompetence in izboljšati dosežke mladih ter večjo usposobljenost 
izobraževalcev zaradi pogostejše uporabe sodobne IKT pri pouku. Uporabljena 
indikatorja merjenja rezultatov tega cilja sta bila (1) delež učiteljev v osnovni šoli, ki 
pri pouku več kot 25 % uporabljajo IKT; (2) delež učiteljev v srednji šoli, ki pri pouku 
več kot 25 % uporabljajo IKT (202-203). 

 

 Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, 
podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev (JASMINA 
ŽURAN) 

Splošno o pravni državi 

Moderna pravna država temelji na načelu samoomejevanja z lastnim pravnim redom. 
Delovanje državnih organov mora biti na vseh ravneh odločanja pravno določeno, 
predvidljivo in nadzirljivo. Med pravnimi akti različne moči mora vladati skladnost. 
Nižji pravni akti morajo biti oblikovani in vsebinsko usklajeni z višjimi. Vsaka 
posamična in konkretna odločitev državnega organa mora imeti pravno podlago v 
splošnih pravnih aktih. Vendar za današnje pojmovanje pravne države ne zadošča 
zgolj dosledno podrejanje veljavnemu pravu, temveč je pomembna predvsem 
kakovost tega prava, ki daje pravico oblasti, da svoje odločanje utemeljuje kot 
demokratično izvrševanje oblasti. Pomembna je legitimnost (pravičnost) oblasti, to je, 
da se ji ljudje podrejajo iz prepričanja, da so njene odločitve sprejemljive, se pravi take, 
da ustrezajo večini ljudi ter splošnim predstavam o tem, kako naj bo družbeno življenje 
urejeno. Oblast, ki jo izbere ljudstvo, praviloma uživa večinsko družbeno soglasje. 
Pravna država priznava tudi načelo delitve oblasti na zakonodajno (parlament), 
izvršilno (vlada), sodno (pravosodje), pri čemer so zakonodajni organi vezani na 
ustavo, izvršilna in sodna oblast pa na ustavo in zakone. 

Pravna država je torej moderna država, v kateri je delovanje državnih organov pravno 
vezano in v kateri so zagotovljene temeljne pravice. Organizirana je kot demokratična 
država, ki temelji na načelu delitve oblasti (v pomenu sistema zavor in ravnovesij med 
nosilci državne oblasti). Pravna država je sopomenka za vladavino prava, ki je njena 
osrednja razsežnost. (OP za izvajanje EKP 2014-2020)  

Opis prednostne osi 11 

Naložbe v okviru prednostne osi 11 bodo namenjene povečanju institucionalne 
zmogljivosti ter učinkovitosti javne uprave in javnih storitev na državni, regionalni in 
lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja. 
Podpora boljšemu vodenju različnih sodnih in upravnih postopkov, zagotavljanje 
varnosti, dostopnosti in uporabnosti arhivskega gradiva in povečanje učinkovitosti 
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javne uprave ter zmanjševanje korupcije bodo prispevali k hitrejši gospodarski 
dejavnosti in povečanju konkurenčnost podjetij, predvsem malih in srednje velikih 
podjetij (MSP). Tako bo mogoče povečati tudi privlačnost poslovnega okolja za tuje 
vlagatelje (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 22)  

Podrobnejši opis posameznih tematskih ciljev (TC) v okviru prednostne osi 11: 

Ø Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti 

Med državne institucije uvrščamo ministrstva, upravne enote, vladne službe, druge 
državne organe, inšpekcijske organe, centre za socialno delo, geodetske uprave, 
finančne urade, policijske uprave in veleposlaništva. 

Podpora Unije bo namenjena ukrepom za krepitev vladavine prava in sicer za 
izboljšanje delovanja pravosodnega sistema.  

Učinkovit pravosodni sistem je odločilni dejavnik gospodarske uspešnosti. Za 
ponoven gospodarski zagon sta bistvena povrnitev zaupanja v pravosodje in njegova 
večja učinkovitost. Pri tem so ključnega pomena predvidljive, pravočasne in izvršljive 
sodne odločbe, ki prispevajo k stabilnosti gospodarskih ciklov, saj ohranjajo obstoječa 
delovna mesta in spodbujajo ustanavljanje novih podjetij, prispevajo pa tudi k 
pravočasnemu izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, privabljanju naložb in zaščiti 
premoženjskih ter drugih pravic. Učinkovit pravosodni sistemi spodbuja 
konkurenčnost na trgu. Če pravosodni sistem zagotavlja učinkovito in hitro 
izpolnjevanje pogodb, se podjetja v poslovnih odnosih izogibajo okoriščanju, njihovi 
transakcijski in oportunitetni stroški so nižji. Pomanjkljivosti v pravosodnih sistemih 
vodijo tudi k višjim stroškom zadolževanja. Po podatkih Evropske komisije ima 
Slovenija težave z nizko učinkovitostjo pravosodnega sistema. Sodni postopki na prvi 
stopnji so še vedno predolgi. V Sloveniji je povprečni pričakovani čas reševanja 
gospodarskih in civilnih pravdnih zadev okoli 400 dni. V okviru učinkovitosti se 
Slovenija spoprijema tudi z velikim številom nerešenih zadev, saj ima več kot 14 
nerešenih prvostopenjskih nekazenskih zadev na 100 prebivalcev, kar nas v primerjavi 
z večino držav članic uvršča na dno pripadajoče lestvice. Sodniki so pri sojenju 
preobremenjeni z rutinskimi opravili, zato njihov intelektualni potencial ni polno 
izkoriščen. Sedanja organiziranost in stopnja informatizacije poslovnih procesov ne 
omogočata enakomerne obremenitve vseh sodnikov in sodišč. (OP za izvajanje EKP 
2014-2020, str. 209) 

Slovenija se bo pri tem specifičnem cilju posvetila ukrepom, namenjenim povečanju 
učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema, s posebnim poudarkom na izboljšanju 
konkurenčnosti, zato bo vlagala v: 

- ukrepe za skrajšanje postopkov v pravosodju, da bi pohitrili odločanje z 
določitvijo in spremljanjem časovnih standardov,  
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- v razvoj in nadgradnjo orodja za prepoznavo ključnih ozkih grl pri 
učinkovitosti dela pravosodnih organov, 

- v prenovo poslovnih procesov, dvig kompetenc človeških virov in 
spodbujanje alternativnih oblik reševanja sporov. 

Cilj se osredotoča na potrebe Slovenije po izboljšanju učinkovitosti, dvigu strokovnosti 
in večji dostopnosti pravosodnega sistema, kar je vse pogoj za boljše poslovno okolje, 
gospodarsko rast in povečanje konkurenčnosti podjetij. Pravočasnost odločanja in 
uporabniku prijazen dostop do pravosodnih storitev bosta imela pozitiven učinek na 
povečanje finančne discipline, s tem pa rast in razvoj MSP ter krepitev zaupanja 
potencialnih tujih vlagateljev. 

V skladu z ustavno in zakonsko ureditvijo RS sta bili za potrebe izboljšanja te 
prednostne osi pripravljeni strategija Pravosodje 2020 in Strategija ravnanja s 
človeškimi viri v pravosodju do leta 2020, ki določata enotne ukrepe za celotno državo 
in vse ravni delovanja pravosodnih organov v obeh regijah, saj gre za sistemske 
ukrepe, ki se bodo centralizirano izvajali na državni ravni. Naložbe v sistemske ukrepe 
se bodo financirale po delilnem ključu teritorialno, glede na število sodišč prve in 
druge stopnje v Sloveniji, in sicer v razmerju 61 % v kohezijski regiji zahodna Slovenija 
(KRZS) in 39 % v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS). 

Delilni ključ za kompetence je določen na podlagi razmerja med zaposlenimi v 
pravosodju v obeh regijah (57 % v KRZS in 43% v KRVS). 

 

Ø Učinkovita javna uprava 

Op: Na splošno je uprava oz. upravljanje tisto, kar ni zakonodaja ali sodstvo. Je 
pomožna dejavnost, ki omogoča, da vse temeljne dejavnosti potekajo (npr. 
produkcija). Uprava usmerja, vodi temeljno dejavnost. 

Podpora Unije bo namenjena ukrepom za izboljšanje delovanja upravnega sistema in 
dvig kakovosti izvajanja storitev v celotni javni upravi. 

V pripravi je nova Strategija razvoja javne uprave 2014–2020, ki bo na strateški ravni 
začrtala smer razvoja javne uprave. Poleg strategije bodo sprejeti tudi prenovljeni 
akcijski načrti za izvajanje ukrepov po posameznih področjih oziroma ciljih (boljša 
zakonodaja in upravni procesi, postopki za nadzor nad kakovostjo in kontrolo 
kakovosti, upravljanje človeških virov, digitalna javna uprava, odprta in pregledna 
javna uprava, omejevanje korupcijskih tveganj ...). Tudi na področju javne uprave ima 
Slovenija ustavno in zakonsko predpisano centralizirano upravljanje in poslovanje. Za 
področje izobraževanja in usposabljanja v javni upravi deluje Upravna akademija, 
informacijska tehnična podpora procesom poslovanja v upravi ter razvoj digitalne 
uprave pa je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za javno upravo. Ukrepi pri 
specifičnih ciljih so sistemski, horizontalni, namenjeni pa so izboljšanju delovanja 
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javne uprave v Sloveniji, zato se bodo izvajali na državni ravni, financirani pa 
sorazmerno glede na število prebivalcev v obeh regijah (47,20 % v KRZS, 52,80 % v 
KRVS). (OP za izvajanje EKP 2014-2020) 

 

Ø Podpora razvoju nevladnih organizacij (NVO) 

Podpora bo namenjena ukrepom za krepitev razvoja nevladnega sektorja. 

Ukrepi za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij se bodo z enotnim pristopom 
izvajali na celotnem območju Slovenije. Financirani bodo sorazmerno glede na število 
nevladnih organizacij v letu 2012 (51,5% v KRZS in 48,5% v KRVS). 

Pri tej prednostni naložbi se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega 
okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja 
nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Ukrepi spodbujanja 
podpornega okolja za nevladne organizacije, ki bodo usmerjeni v dvig strokovnosti in 
profesionalnosti ter krepitev sektorskega in medsektorskega sodelovanja, 
zagovorništva in prepoznavnosti NVO v lokalnem okolju, bodo:  

 

• Spodbujanje strokovnosti in profesionalnosti ter sektorskega in medsektorskega 
sodelovanja (sodelovanje z gospodarstvom, javnim sektorjem, socialnimi partnerji, 
mediji): svetovanje in mentorstvo, povezano s prepoznanimi specializiranimi področji, 
na katerih imajo NVO potencial (delitev znanja izkušenih praktikov NVO, nove oblike 
sodelovanja, kot so primeroma sodelovanje/coworking, coaching,job-shadowing). 

• Usposabljanje po meri za prenos posameznih javnih storitev na NVO, krepitev 
zmogljivosti strateškega vodenja in poslovnega razvoja organizacij, krepitev veščin 
zagovorništva in lobiranja. 

• Spodbujanje zagovorništva: usposabljanje, mentorstvo, svetovanje ter spodbujanje 
povezovanja NVO za zagotavljanje profesionalnega zagovorništva s ciljem 
učinkovitejšega sodelovanja pri pripravi, izvajanju in vrednotenju javnih politik, 
posebej z vidika vplivanja na položaj in razvoj NVO ter prenosa javnih storitev in 
pooblastil na NVO. 

• Zagotavljanje celovite podpore NVO pri zagotavljanju informacij, pomembnih za 
rast in razvoj NVO ter krepitev njihove vloge v okolju. 

• Akcije za izboljšanje prepoznavnosti NVO v lokalnem okolju z namenom prispevka 
k izboljšanju možnosti za delovanje t. i. »grass root NVO«  

Ciljne skupine: nevladne organizacije v vseh fazah razvoja (nastajanje, začetno 
delovanje, rast in razvoj). 

Upravičenke: nevladne organizacije. (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 221) 
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Ø Krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 

Podpora bo namenjena ukrepom za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. 

Ukrepi za podporo socialnim partnerjem se bodo večinoma izvajali z enotnim 
pristopom na celotnem območju Slovenije in bodo financirani sorazmerno glede na 
število zaposlenih v letu 2013 (50 % v KRZS, 50 % v KRVS). 

Za doseganje cilja krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev bodo podprti ti ukrepi: 

•  Izvajanje študij in analiz, zlasti s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov 
in trga dela. 

•  Podpora vzpostavitvi strokovnih teles in modelov za spodbujanje izmenjave 
izkušenj in dobrih praks na področju socialnega dialoga (prenos in razvoj dobrih praks 
iz tujine v okviru socialnega dialoga na ravni posamezne dejavnosti, preučitev 
možnosti vzpostavitve  paritetnih skladov, iskanje strokovnih rešitev za razvoj 
konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, varnosti zaposlitve in vzdržnosti poslovnih 
modelov). 

• Izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev na vsebinskih področjih, 
povezanih s politiko trga dela, vseživljenjskim učenjem, varnostjo in zdravjem. 

• Sodelovanje socialnih partnerjev z zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami 
in javnimi institucijami pri iskanju inovativnih sistemskih rešitev za učinkovitejše 
delovanje trga dela in pravne zaščite zaposlenih. 

• Dejavnosti na področju razvoja koncepta sodelovanja delavcev pri upravljanju na 
različnih ravneh. 

• Podpora vzpostavitvi centrov socialnih partnerjev za mirno reševanje sporov. 

• Podpora obveščanju in ozaveščanju delodajalcev, zaposlenih in brezposelnih o 
zakonodaji in pravicah iz dela, tudi s podporo publicistični dejavnosti (izdajanje 
publikacij, glasil, mobilne aplikacije, informativno gradivo za otroke in mladino o 
kulturi dela, e-učila in priročniki.)  

Ciljne skupine: organizacije socialnih partnerjev in njihovi člani, zaposleni. 

Upravičenci: socialni partnerji, ki jim je priznana reprezentativnost na državni ravni. 
(OP za izvajanje EKP 2014-2020) 

Razlog za izbiro prednostne osi  

V Sloveniji se srečujemo z nizkim zaupanjem v pravno državo in institucije 
pravosodja, kar izrazito negativno vpliva na gospodarsko tekmovalnost in 
upočasnjuje gospodarski razvoj. Konkurenčnost podjetij se zmanjšuje tudi zaradi slabe 
kulture reševanja gospodarskih sporov ter dolgotrajnih in neučinkovitih postopkov 
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zaradi insolventnosti. Stečajni postopki in postopki prisilne poravnave so namreč 
zapleteni in nenaklonjeni poslovnemu okolju, zlasti malim in srednje velikim 
podjetjem (MSP) in mikropodjetjem. Ovira za povečanje konkurenčnosti in rasti 
gospodarstva sta tudi neučinkovita javna uprava (vključno s pravosodnim delom) in 
korupcija. Zato je treba v Sloveniji izboljšati zakonodajno okolje, pospešiti izvajanje 
ukrepov za prosti pretok storitev (odprava nesorazmernih ovir, konkurenčni pogoji 
itd.) ter sprejeti ukrepe za omejevanje korupcije, povečanje preglednosti in kakovosti 
v javni upravi. Ključni izziv je povečanje učinkovitosti javne uprave ob zmanjševanju 
javnih sredstev. K temu lahko prispeva uvedba celovitega sistema upravljanja 
kakovosti, spremljanja merljivih ciljev in uspešnosti delovanja prek procesnih 
kazalnikov. (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 22) 

Utemeljitev finančne dodelitve  

V Sloveniji sta nizka učinkovitost pravosodnega sistema in premalo učinkovit javni 
sektor področji, ki preprečujeta hitrejšo oziroma večjo podjetniško dejavnost. Zato bo 
za tematski cilj (TC) 11 Slovenija v okviru naložb v institucionalno zmogljivost in 
učinkovitost namenila 52 mio. EUR (1,73 % vseh sredstev, 7,26 % ESS, in sicer 2,8 % v 
KRVS, 4,46 % v KRZS). Poleg tega pa bo za izboljšanje socialnega in civilnega dialoga 
v okviru prednostne naložbe krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani 
namenila 10 mio. EUR ali 0,33 % vseh sredstev (1,4 % ESS, in sicer 0,7 % KRVS, 0,7 % 
KRZS). (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 46) 

Utemeljitev za izbor tematskega cilja in prednostne naložbe  

(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 42) 

Izbran tematski cilj (TC) Izbrana prednostna 
naložba 

Utemeljitev izbora 

(11) Izboljšanje 
institucionalne 
zmogljivosti javnih 
organov in 
zainteresiranih strani ter 
učinkovita javna uprava 

Naložbe v institucionalno 
zmogljivost ter 
učinkovitost javnih uprav 
in javnih storitev na 
državni, regionalni in 
lokalni ravni za 
zagotovitev reform, boljše 
zakonodaje in dobrega 
upravljanja 

 

 

 

 

• Evropska komisija (EK) v 
dokumentu Commission 
Position Paper (CPP EK) 
poudarja potrebo po 
izboljšanju poslovnega 
okolja, povečanju upravne 
zmogljivosti in izboljšanju 
preglednosti, celovitosti in 
odgovornosti v javni 
upravi. 

• Skladno s sklepi 
Evropskega sveta (ES) je 
treba dvigniti stopnjo 
informatizacije, 
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standardizacije in odprtosti 
poslovanja javne uprave. 

• V skladu s priporočili 
Evropskega sveta (Country 
Specific Recommendations-
CSR 7) je treba pospešiti 
deregulacijo reguliranih 
poklicev in zmanjšati 
administrativna bremena, s 
CSR 8 pa izvesti ukrepe za 
omejevanje korupcijskih 
tveganj in izboljšanje 
sistema za nadzor nad 
kakovostjo v javni upravi. 

• V skladu s CSR je treba 
vzpostaviti učinkovit 
mehanizem izvensodne 
predinsolvenčne sistemske 
razdolžitve, izboljšati 
učinkovitost poteka že 
začetih postopkov zaradi 
insolventnosti v 
gospodarskih družbah in 
sodnih poravnav, vključno 
s hitrim reševanjem sodnih 
zadev v zvezi s stečajnimi 
postopki, ki čakajo na 
obravnavo, da bo vrednost 
izterjanih sredstev čim večja 
ter da se bo spodbudilo 
pravočasno in učinkovito 
reševanje slabih posojil. 

 Krepitev zmogljivosti za 
vse zainteresirane strani, 
ki izvajajo politike na 
področju izobraževanja, 
vseživljenjskega učenja, 
usposabljanja in 
zaposlovanja ter socialnih 
zadev, vključno s 

• V skladu z nacionalnim 
razvojnim programom 
(NRP) mora Slovenija v 
posvetovanju s socialnimi 
partnerji prilagoditi 
zakonodajo za zaščito 
delovnih mest v zvezi s 
pogodbami za nedoločen 
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sektorskimi in 
teritorialnimi dogovori za 
spodbujanje reform na 
državni, regionalni in 
lokalni ravni 

čas, da bo zmanjšala 
razdrobljenost trga dela. 
Prav tako mora v 
sodelovanju s socialnimi 
partnerji in v skladu z 
nacionalno 

prakso zagotoviti, da bo rast 
plač, vključno s 
prilagoditvijo minimalne 
plače, podpirala 
konkurenčnost in 
ustvarjanje delovnih mest. 

• V skladu z dokumentom 
CPP EK se prepoznava 
potreba po krepitvi 
zmogljivosti zainteresiranih 
strani, kot so socialni 
partnerji in nevladne 
organizacije. 

 

 

Cilji 

Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih 
storitev na državni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše 
zakonodaje in dobrega upravljanja 

Specifični cilj 1: 

Ø Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov 
in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu 

Specifični cilj 2: 

Ø Dvig usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi z nadgradnjo 
sistema upravljanja kadrov in usposabljanjem 

Specifični cilj 3:  

Ø Izboljšanje upravljanja in večja preglednost v javni upravi z uvedbo novega 
orodja, novih metod in povezljivih rešitev 

Specifični cilj 4: 
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Ø Izboljšanje zakonodajnega okolja in nadgradnja e-storitev za k uporabniku 
usmerjeno javno upravo. 

Za izbor prihodnjih ukrepov bodo veljala opredeljena horizontalna načela. Ob tem 
bodo pri tej prednostni naložbi: 

• za specifični cilj 1 podprti tisti ukrepi, ki bodo največ prispevali k ustvarjanjem 
razmer za dvig konkurenčnosti gospodarstva, zdravo poslovno okolje za mala in 
srednja podjetja (MSP) in zdravo gospodarsko klimo za pritok tujih naložb ter ki bodo 
prispevali k skrajšanju trajanja sodnih postopkov. Podprti ukrepi so med seboj 
komplementarni in se dopolnjujejo v smeri sinergičnega učinka za dosego skupnega 
cilja – izboljšanje pravosodnih procesov in vodenja postopkov ter pridobitev 
kompetenc zaposlenih; 

• pri izboru ukrepov za specifične cilje 2, 3 in 4 bodo upoštevani njihova skladnost s 
strateškimi načrti in normativnimi obvezami, finančni prihranki za uporabnike in 
ponudnike storitev, načela povezljivosti, ponovne uporabe in preglednosti ter 
možnost izvedbe javno-zasebnega partnerstva. Vsebina, načrtovanje in izvedba 
ukrepov bodo medsebojno usklajeni in komplementarni, tako da bomo zagotovili 
največje mogoče sinergične učinke in preprečili morebitna podvajanja pri izvajanju 
ukrepov. (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 217) 

 

Naložbe v krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na 
področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter 
socialnih zadev, vključno s sektorskimi interitorialnimi dogovori za spodbujanje 
reform na državni, regionalni in lokalni ravni 

Specifični cilj 1:  

Ø Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo in 
izvajanje javnih storitev 

Specifični cilj 2:  

Ø Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, 
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja 

 

Za izbor prihodnjih ukrepov bodo veljala opredeljena horizontalna načela. Ob tem 
bodo imeli prednost projekti, ki bodo: 

• zagotavljali komplementarnost storitev med izvajalci; 

• zagotavljali večjo prilagojenost storitev potrebam uporabnikov (tailor made); 

• pomembni pri opredelitvi strateških in specifičnih ciljev; 
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• izkazovali sposobnost za krepitev sodelovanja in povezovanja na različnih ravneh; 

• izražali neposredni in posredni vpliv na krepitev NVO in na širše okolje; 

• vključevali celovite in inovativne storitve in procese; 

 

• predstavili finančno vzdržno konstrukcija projekta; 

• izkazovali usposobljenost za izvedbo projekta; 

• vključevali kakovostne ukrepe, kar se mora kazati v opredeljenem namenu, ciljih in 
pričakovanih rezultatih usposabljanja, programu in metodologiji usposabljanja, 
opredelitvi dopolnilnih dejavnosti za zagotavljanje stalnega učenja in prenosa 
znanja/veščin v prakso, referencah izvajalcev usposabljanj. Kadar bo ustrezno, bodo 
imeli pri izboru projektov za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev prednost 
projekti, ki se bodo izvajali v sodelovanju z javnimi institucijami in NVO. (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 222) 

 

Celostni pristopi k teritorialnem razvoju  

(Jasmina Žuran) 

Kakšni so celostni pristopi k teritorialnem razvoju 

Ključne ugotovitve 

Za Slovenijo je značilna policentrična struktura urbanega omrežja, katerega ogrodje so 
središča, ki so, tipološko gledano, majhna in srednje velika mesta ter pomenijo 
pomembno podporo svojemu funkcionalnemu zaledju. (OP za izvajanje EKP 2014-
2020, str. 252) 

Slovenija ima veliko majhnih naselij (več kot 6000) in 90 % teh naselij ima manj kot 500 
prebivalcev. Samo 7 mest ima več kot 20 000 prebivalcev. Ljubljana, glavno mesto in 
prestolnica ima 287 000 prebivalcev. Drugo največje mesto je Maribor s 112 000 
prebivalci (Vir: Eurostat 2015). Urbana središča so navadno večja in srednje velika 
mesta. Večina občin v Sloveniji je v redko poseljenih območjih. Odročna hribovita in 
gorska območja so večinoma ne poseljena. Slovenija ima približno 2 milijona 
prebivalcev. Kohezijska regija zahodne Slovenije ima približno 969 000 prebivalcev in 
celotno prebivalstvo kohezijske regije vzhodne Slovenije ima okoli 1 083 000 
prebivalcev. Z gostoto 102,4 prebivalca/km2 se Slovenija uvršča med redkeje poseljene 
države EU (v EU je gostota 117,1 prebivalca/km2). Skupna stopnja rodnosti je 1,58 in 
je blizu evropskega povprečja. Od leta 1991 se je število prebivalcev v Sloveniji 
povečalo za 107 000, od tega je bilo 80 % priseljencev. Leta 2016 se je iz Slovenije izselilo 
okoli 15 600 ljudi, priselilo se jih je pa 16 600 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije).  
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Za potrebe kohezijske politike EU se Slovenija deli na dve statistični teritorialni enoti 
ali regiji (NUTS): bolj razvita kohezijska regija zahodne Slovenije in manj razvita 
vzhodna Slovenija. 

Pri izvajanju kohezijske politike se bo trajnostni urbani razvoj izvajal z uporabo 
mehanizma celostne teritorialne naložbe (CTN), ki bo podprt predvsem s sredstvi 
prednostne naložbe (Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in 
dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka 
preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje 
hrupa), financirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Z 
uporabo tega mehanizma se želijo doseči povezani učinki vlaganj, ki jih bodo v skladu 
s trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS) prepoznala in izbrala mesta sama ter tako 
zagotovila prispevek k doseganju ciljev TUS, pa tudi  

k vsaj dvema specifičnima ciljema prednostnih naložb za urbano prenovo, trajnostno 
mobilnost  in učinkovito rabo energije, in kjer ustrezno, k drugim specifičnim ciljem 
OP. (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 255) 

 

Potrebe 

Z vidika zagotavljanja uravnoteženega teritorialnega razvoja sta pomembna krepitev 
(mednarodne) konkurenčnosti urbanih središč in hkrati izboljševanje kakovosti 
bivanja v njih. Na drugi strani pa je pomembna tudi krepitev regionalnih urbanih 
središč zunaj večjih urbanih območij, ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju 
(novih) delovnih mest in omogočajo dostop do javnih storitev na regionalni ravni. (OP 
za izvajanje EKP 2014-2020, str. 252) 

 

Cilji 

V Sloveniji razvojni potencial regij še ni v celoti izkoriščen, zato bo v tem programskem 
obdobju večji poudarek na usklajenem delovanju med državno in regionalno ravnjo, 
ki bo temeljil na preseku med razvojnimi dokumenti na državni in regionalni ravni. 
Za regije bo ključnega pomena spodbujanje razvoja, ki temelji na njihovih primerjalnih 
prednostih (geografske, kulturne, naravne, ekonomske in družbene). Poudarek bo 
tudi na spodbujanju funkcionalnega povezovanja med regijami ter oblikovanju 
skupnih projektov in pobud za doseganje sinergičnih učinkov v več regijah hkrati. Za 
čim učinkovitejšo aktivacijo virov na področjih, pomembnih tako z vidika razvojnih 
potreb kot tudi ustreznih razvojnih potencialov, se bo za teritorialno sklenjene celote 
oblikoval integriran pristop za izvajanje celovitih projektov na teh območjih. (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 252) 
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Čeprav je prispevek osrednjeslovenske regije h gospodarski razvitosti Slovenije 
največji, je treba za povečanje gospodarske rasti spodbuditi gospodarsko rast in razvoj 
tudi v drugih regijah, kjer še obstajajo neizkoriščeni endogeni teritorialni izzivi. 
Izboljšati je treba mobilnost delovne sile in dostopnost do urbanih središč. Učinkovito 
je treba uporabljati naravne vire (npr. učinkovita raba zemlje za gospodarski razvoj) 
in izkoristiti kulturne potenciale (kulturna dediščina, kulturne in ustvarjalne 
industrije) za razvoj gospodarstva in družbenih storitev. Premagovati je treba 
razpršenost človeškega kapitala in inovacijskega potenciala po regijah ter s tem 
povečevati produktivnost. (OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 253) 

Prednosti 

Srednje velika in majhna slovenska mesta pomenijo primerjalno prednost v smislu 
kakovosti bivanja, prepletenosti naravnega in urbanega okolja ter povezovanja s 
podeželskim zaledjem. Potencial urbanih območij daje priložnost za razvoj mest 
samih, hkrati pa pomeni prednost za večjo konkurenčnost slovenskih regij. (OP za 
izvajanje EKP 2014-2020, str. 252) 

Posebne potrebe gospodarskih območij  

Kakšne so potrebe geografskih območij, ki jih je prizadela revščina, izključenost 
ipd. 

Ključne ugotovitve 

Tveganje revščine in/ali socialne izključenosti se v letih od nastopa gospodarske krize 
povečuje v celotni Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS (Vir: SURS (2014) 
Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6490) je stopnja tveganja 
revščine v Sloveniji leta 2009 znašala 11,3 %, do leta 2013 pa je narasla na 14,5 %. V 
statistični regiji vzhodna Slovenija v 2013 znaša 16,6%, v statistični regiji zahodna 
Slovenija pa 12,2%.Da se hitro poslabšujejo materialne razmere prebivalcev, nam pove 
tudi stopnja resne materialne prikrajšanosti, ki se povečuje že vse od leta 2007, ko je 
znašala 5,1 %, leta 2013 pa se je povišala na 6,7%. (vir: poglavje 3.1.5 partnerskega 
sporazuma, str. 188) 

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije (SURS) za leto 2013 je bila stopnja 
registrirane brezposelnosti v celotni Sloveniji v povprečju 13,1%, stopnja registrirane 
dolgotrajne brezposelnosti pa 5,2%. Razlike med kohezijskima regijama vzhodna in 
zahodna Slovenija so občutne: medtem ko imajo vse statistične regije, ki spadajo v 
kohezijsko regijo zahodna Slovenija, obe stopnji brezposelnosti pod državnim 
povprečjem, imajo vse statistične regije v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, razen 
notranjsko-kraške, stopnjo registrirane brezposelnosti in tudi stopnjo dolgotrajne 
brezposelnosti nad slovenskim povprečjem. Med vsemi brezposelnimi je bilo 2013 
registrirano brezposelnih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija 58,5 %, v zahodni 
Sloveniji pa 41,5 %. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo v obeh regijah 
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konec leta 2013 več brezposelnih moških kot žensk (na vzhodu 50,5 % in na zahodu 
54,4 %). 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da je skoraj celotna kohezijska regija vzhodna 
Slovenija nadpovprečno prizadeta z revščino in da ni mogoče opozarjati le na nekatere 
statistične regije. (vir: poglavje 3.1.5 partnerskega sporazuma, str. 188) 

Potrebe 

Aktivirati ustrezne programe za zmanjšanje občutnih razlik med kohezijskima 
regijama vzhodna in zahodna Slovenija. 

Cilji 

V ta namen bo RS v operativnem programu za prednostno os »socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje«–še posebno za programe, 
namenjene aktivnemu vključevanju in spodbujanju socialnega podjetništva – 
predvidela več sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), namenjenih 
zmanjševanju revščine in socialne izključenosti, za kohezijski regiji vzhodna Slovenija 
in zahodna Slovenija. V veljavnem finančnem razrezu je namreč za kohezijsko regijo 
vzhodna Slovenija za to prednostno os dodeljenih več ESS-sredstev za socialno 
vključevanje, kar bo lahko okrepilo financiranje programov in ukrepov na teh 
območjih, s katerimi se bo pripomoglo k izboljšanju položaja ranljivih skupin, ki jih je 
revščina najbolj prizadela. Poleg tega se bo izključno v kohezijski regiji vzhodna 
Slovenija v okviru prednostne osi spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna 
mobilnost delovne sile izvajala pobuda za zaposlovanje mladih, ki bo odpravljala 
problematiko brezposelnih mladih. (vir: poglavje 3.1.5 partnerskega sporazuma, str. 
189) 

 

Kontekst Slovenije 

Pri kmetijstvu in razvoju podeželja v Sloveniji je pomembno, da območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) pokrivajo 86,3 % celotnega ozemlja države, 
od tega je 72,3 % hribovskih gorskih območij. Naravne omejitve na teh območjih 
omejujejo rabo kmetijskih zemljišč. Čeprav neugodne razmere kmetovanja tod ne 
preprečujejo povsem, je zaradi njih občutno oteženo. Zato se s politiko razvoja 
podeželja ponuja možnost dodelitve sredstev kmetijskim gospodarstvom za kritje 
njihovih dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so povezani z omejitvami kmetijske 
proizvodnje na teh območjih. Hribovska in gorska območja so tista, za katera je 
značilna precejšnja omejenost možnosti uporabe zemljišč in dražja uporaba specialne 
mehanizacije. Zaradi višje nadmorske višine je skrajšana rastna doba. V kombinaciji s 
strmimi nagibi je na hribovsko-gorskih območjih omejena uporaba mehanizacije in 
zožena možnost izbire primernih rastlin. Izravnalna plačila, ki se zagotavljajo iz 
programa razvoja podeželja (PRP), se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev za 
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obdelana kmetijska zemljišča na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami. Na nižji nadmorski višini so preveč strmi nagibi za uporabo običajne 
mehanizacije in zahtevajo uporabo zelo drage opreme. Ovire na nižjih nadmorskih 
višinah so potemtakem enakovredne z omejeno možnostjo kmetijske rabe zemljišč na 
višji nadmorski višini. Izvajanje tega ukrepa po PRP pomembno prispeva k ohranjanju 
kmetijske dejavnosti in poseljenosti ter dohodkovnemu položaju prebivalcev na teh 
območjih. (vir: poglavje 3.1.6 partnerskega sporazuma, str. 189) 

 

Horizontalna načela  

(Jasmina Žuran) 

Opis horizontalnih načel 

Ključne ugotovitve 

Pri izboru projektov, prijavljenih za sofinanciranje iz kohezijskih skladov EU bosta 
upoštevani dve skupini načel za izbor projektov/programov, in sicer: 

1) horizontalna načela, ki bodo veljala za izbor projektov/programov v vseh 
prednostnih oseh: 

Ø Trajnostni razvoj 

Trajnostni razvoj bo osrednje vodilo pri pripravi vseh programov za črpanje sredstev 
EU, s katerimi bo Slovenija spodbujala ukrepe za lažje doseganje prehoda v 
nizkoogljično družbo, gospodarno ravnanje z viri, ki bo zagotavljalo blaginjo za vse 
prebivalce. Pri financiranju se bomo osredotočali na ukrepe, ki bodo prispevali k 
izboljšanju kohezivnosti družbe, zmanjšanju tveganja revščine in povečanju stopnje 
enakosti v družbi ter k iskanju rešitev za izzive demografskih gibanj. Z vlaganjem v 
ukrepe za dvig snovne in energetske učinkovitosti, blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ter preprečevanje onesnaževanja bomo zagotovili dolgoročno 
okoljsko vzdržnost družbe, hkrati pa gradili na spoštovanju lastne kulture in kulturne 
dediščine ter prepoznavanju bogastva v multikulturnosti. 

Načelo 'onesnaževalec plača' je eno temeljnih v Zakonu o varstvu okolja (ZVO) ter se 
bo glede voda in odpadkov uresničevalo z ustreznimi dajatvami. Med temeljnimi 
načeli ZVO je tudi načelo preventive, ki določa, da morajo biti mejne vrednosti emisije, 
standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja zasnovani, 
vsak poseg v okolje pa načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše 
obremenjevanje okolja. (vir: poglavje 1.5.3 partnerskega sporazuma, str. 136) 

Trajnostni razvoj zahteva skladnost z okoljskim pravnim redom. Ker so skladi glavni 
vir financiranja EU za okolje, morajo tudi znatno prispevati k izboljševanju okolja, 
najmanj 20 % proračuna EU v obdobju 2014–2020 pa bi moralo biti dodeljenega ciljem 
na področju podnebnih sprememb. Tako želi država dobili projekte/ukrepe, ki bodo 
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lahko dokazali, da pozitivno prispevajo k okoljskemu stebru trajnostnega razvoja in 
da njihov okoljski vpliv ni negativen. 

Ø Enake možnosti in nediskriminacija 

Ustava Republike Slovenije v 14. členu vsakomur zagotavlja enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katero koli drugo 
osebno okoliščino. V 63. členu pa izrecno prepoveduje vsakršno spodbujanje k 
narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti. 

Krovni zakon, ki ureja nediskriminacijo, je Zakon o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja, s katerim se določajo skupni temelji in izhodišča za zagotavljanje 
enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in obveznosti ter pri 
uresničevanju njegovih temeljnih svoboščin na katerem koli področju družbenega 
življenja, zlasti pa pri zaposlovanju, delovnih razmerjih, vključevanju v sindikate in 
interesna združenja, vzgoji in izobraževanju, socialni varnosti, dostopu do dobrin in 
storitev ter oskrbe z njimi, in sicer ne glede na njegove osebne okoliščine, kot je 
narodnost, rasa ali etnični izvor, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali 
drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni 
položaj ali druge osebne okoliščine. (vir: poglavje 1.5.2 partnerskega sporazuma, str. 
133,134) 

Na ravni operativnega programa se bodo enake možnosti in nediskriminacija na 
podlagi različnih osebnih okoliščin (npr. spol, starost, invalidnost, rasna, etnična in 
nacionalna pripadnost, verska pripadnost, spolna usmerjenost) iz 8. člena Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 zagotavljale horizontalno z vključevanjem načela enakih možnosti in 
nediskriminacije ter vertikalno, in sicer predvsem z ukrepi prednostnih osi 8, 9 in 10. 
(OP za izvajanje EKP 2014-2020, str. 280) 

  

Ø Enakost žensk in moških 

Za uresničevanje enakosti med moškimi in ženskami veljata predvsem ta ključna 
dokumenta: 

- Zakon o enakih možnostih žensk in moških, s katerim se določajo skupni 
temelji za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in 
moških na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem 
ter drugih področjih družbenega življenja, 

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 
2005–2013, strateški dokument, ki določacilje in ukrepe ter ključne nosilce 
politik za uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih življenja 
žensk in moških v Republiki Sloveniji od leta 2005 do 2013. 
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Temeljni namen je izboljšati položaj žensk oziroma zagotavljati trajnostni razvoj pri 
uveljavitvi enakosti spolov. (vir: poglavje 1.5.2 partnerskega sporazuma, str.134) 

Na ravni operativnega programa se bo enakost spolov iz 7. člena Uredbe (EU) št. 
1304/2013 zagotavljala horizontalno z vključevanjem načela enakosti spolov (gender 
mainstreaming) in vertikalno, in sicer predvsem z ukrepi prednostnih osi 8 in 9. (OP 
za izvajanje EKP 2014-2020, str. 281) 

 

2) posebna (vertikalna) načela, ki so predstavljena v okviru vsake prednostne osi 
v ustreznem razdelku. 

Cilji 

V skladu s skupnim strateškim okvirom aneksa I splošne Uredbe 1303/2013 bodo pri 
izboru projektov, prijavljenih za sofinanciranje iz kohezijskih skladov EU, upoštevani 
še drugi horizontalni cilji: 

Ø Demografske spremembe: neposredno jih bo RS bomo podprla z vlaganjem v 
okviru tematskih ciljev na trgu dela, pri socialni vključenosti in preprečevanju 
revščine (TC 8, 9, 10). Demografske spremembe so bile upoštevane pri 
programiranju, postavljanju kazalnikov in rezultatov ter bodo upoštevane tudi 
v izvedbeni fazi. Slovenija se srečuje z izrazitim staranjem prebivalstva, zato ne 
sme pozabiti na mlade, ki so pomemben gradnik prihodnosti, in v ti dve skupini 
bodo bolj usmerjeni ukrepi glede trga dela, zdravja, socialne vključenosti in 
izobraževanja. Ustrezen organ upravljanja bo skrbel za prilagajanje ukrepov 
demografskim spremembam in za doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov, 
pa tudi sinergij med različnimi skladi. 

Ø Prilagajanje in blažitev podnebnih sprememb: to področje bo neposredno 
podprto z vlaganjem po ustreznih tematskih ciljih (TC 4, 5, 6), posredno pa tudi 
drugih tematskih ciljih (TC 1, 3, 7, 8, 10). Prilagajanje in blažitev podnebnih 
sprememb je pomemben cilj v PS, ki se v Sloveniji vedno bolj postavlja v 
ospredje. Številni ukrepi z različnih področij vlaganja in virov so usmerjeni v 
doseganje tega cilja. Delež podpore posameznega sklada, namenjen prilagajanju 
podnebnim spremembam, je podrobneje predstavljen v poglavju 1.4.5 PS in v 
operativnih programih, kjer bodo podrobneje zapisani in izvajani tudi konkretni 
ukrepi. Gre namreč za prispevek k ciljem EU 2020, zato bo temu področju 
posvečena posebna pozornost in usklajevanje med posameznimi ukrepi in 
skladi, večji pa bo tudi nadzor nad porabljenimi sredstvi za doseganje cilja. 

Kontekst Slovenije 

Za izvajanje horizontalnega načela Trajnostni razvoj v Sloveniji od 2011 velja Uredba 
o zelenem javnem naročanju, ki je obvezna za vse javne naročnike za naslednje skupine 
izdelkov in storitev: 
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- električna energija;  

- živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske storitve;  

- pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi;  

- elektronska pisarniška oprema;  

- avdio-in video oprema;  

- hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni 
stroji in klimatske naprave; stavbe;  

- pohištvo; čistila, storitve čiščenja in pranja perila;  

- osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza;  

- pnevmatike.  

Z znižanjem taks za uvedbo EU-znaka za okolje in sistema EMAS ter subvencijami na 
nekaterih področjih za njuno pridobivanje spodbuja Slovenija okoljsko odgovornost 
podjetij ter razvoj zelenih izdelkov in storitev. (vir: poglavje 1.5.3 partnerskega 
sporazuma, str. 137) 

Z vidika zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov bo Slovenija spremljala napredek 
glede na nacionalne cilje na tem področju. Na področjih, ki niso vključena v shemo 
trgovanja z emisijskimi kuponi (promet, kmetijstvo, odlaganje odpadkov, 
gospodinjstva in storitve), lahko poveča izpuste toplogrednih plinov do leta 2020 za 4 
% glede na leto 2005. (vir: poglavje 1.5.3 partnerskega sporazuma, str. 136) 

Za izvajanje horizontalnega načela Enake možnosti in nediskriminacija ima Slovenija 
tudi institut zagovornika načela enakosti, ki deluje v okviru Ministrstva za celo 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in ima različne možnosti, da 
neformalno nadzoruje spoštovanje prepovedi diskriminacije, spodbuja k spoštovanju 
pravice do enakega obravnavanja ter daje nasvete, podporo, pomoč in informacije na 
tem področju. To podporo daje vsem, zlasti žrtvam kršitev, lahko pa tudi potencialnim 
kršiteljem, organom oblasti, podjetjem in drugim, ki bi želeli izboljšati svoje poslovanje 
ali zgolj pridobiti več informacij o tej temi.  

Za izvajanje horizontalnega načela Enakost žensk in moških namenja Slovenija že v 
pripravi strateških dokumentov za uporabo Evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (ESI) v obdobju 2014–2020 polno pozornost spoštovanju načel enakosti 
spolov, preprečevanju vsakršne oblike diskriminacije in spoštovanju enakih možnosti 
ter zagotavljanju dostopnosti. Spoštovanje teh načel ni omejeno samo na 
programiranje, ampak mora biti in je zagotovljeno v postopku priprave strateških 
dokumentov ter pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju programov. Spoštovanje teh 
načel mora biti zagotovljeno, kot opredeljuje tudi 7. člen uredbe SSO, v vseh skladih, 
ki jih omenjena uredba določa, posebna pozornost pa je dana spoštovanju in izvajanju 
teh načel z dejavnostmi, ki so financirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada 
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(ESS) – za zagotavljanje polne vloge teh načel so predvideni posebni ukrepi za 
izboljšanje stanja, namreč za večjo vključenost prikrajšanih skupin in izenačevanje 
položaja moških in žensk ter enakih možnosti na trgu dela in v družbenem življenju. 
(vir: poglavje 1.5.2 partnerskega sporazuma, str. 134,135) 

Da se bodo horizontalna načela enakosti in nediskriminacije resnično spoštovala, bodo 
upoštevana pri pripravi razpisov in drugih podlag za izbiro operacij. Tako bo 
zagotovljeno spoštovanje horizontalnih načel enakosti spolov. 

 

Zaključek  

(Barbara Močilar) 

Izvajanje kohezivne politike je  v OP za leto 2014-2020 postalo obvezujoče. Kljub temu 
je priprava na spremembe, ki so zahtevane v programu stvar volje javnosti in politike.  
OP kaže na neko gotovost in predvidljivost izvajanja  kohezijske  politike  na  podlagi  
strateških  usmeritev  ali  izhodišč. Javno mnenje in civilna družba je lahko pri 
odločanju in nadziranju politike, da dejansko pride do sprememb in izvajanja OP zelo 
pomembna. Veliko je kupčkanja in zavezništva, ki pa trajajo  do   zaključka   obdobja 
OP.  Predstavitev problemih   in   njihovih   rešitvah v OP lahko vzamemo tudi kot 
priporočilo za uvajanja izboljšav na svojem področju, v svojem podjetju ali na svojem 
domu, mestu, kraju regiji. Cilji OP so torej usmerjeni v izboljšanje in kakovostnejše 
bivanje in sobivanje. Ti so: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij,  povečanje 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, podpora prehodu na nizko ogljično 
gospodarstvo, spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite rabe virov energij, spodbujanje trajnostnega prometa, 
spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, spodbujanje socialnega 
vključevanja in boja proti revščini, vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter 
vseživljenjsko učenje in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna 
uprava. Rešitve in priporočila, kako priti do želenih rezultatov so v OP opisana zelo 
konkretno. V poročilu so opredeljene usmeritve za posamezne prednostne naložbe in 
ukrepe v okviru prednostnih osi.  Izraba le teh v koristne namene pa je povsem v naših 
rokah. 
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Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri 
izvajanju OP EKP 2014-2020 

Damjan Jarc, Marko Bjeloševič, Jaka Čelhar 
 

Uvod 

Država. Ko se je na Slovenskem leta 1990 ljudstvo plebiscitarno odločilo in z 
razglasitvijo samostojnosti sprejelo vlogo nastopati na političnem področju, Slovenci 
izkušenj z vodenjem svoje države nismo imeli. V kolikor pustimo ob strani poskuse 
kratkotrajnih samostojnosti (Karantanija, Samova država, Celjski knezi) so slovensko 
ozemlje v skoraj dvatisočletnem obdobju obvladovale politične odločitve sprejete v 
vodstvih drugih zvez držav ali kraljevin. Predniki so politične aktivnosti v smislu 
zastopanja slovenskih interesov izvajali najprej kot lokalni poslanci svetega rimskega 
cesarstva in kasneje s sodelovanjem v ministrstvih avstroogrske. Po razpadu 
monarhije je Slovenijo administrativno priključila kraljevina Jugoslavija. Tako z njo kot 
tudi z naslednico Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo Slovenija ni 
dosegala stopnje samostojnosti, kot bi jo imela kot država. Kakor tudi predhodne 
povezave je bila Slovenija pod pokroviteljstvom političnih atributov večjih političnih 
entitet. Je pa res iz vsake predhodne politične skupnosti izšla bolj politično zrela z 
dodatnimi atributi samostojnega delovanja in državnosti. Pojem država namreč 
zajema več atributov, ki jih mora izbrana elita posedovati, da lahko njen obstoj uresniči 
tudi na političnem zemljevidu. Sem vsekakor spada vojaška in politična kontrola nad 
določenim ozemljem ter smotrno upravljanje z viri države in z njenim prebivalstvom. 
V poletnih mesecih leta 1991 se je zgodilo tisto, kar so naši predniki samo tihoma upali. 
Ozemlje republike Slovenije je postalo država. Sprejeta je bila v OZN in ostale 
mednarodne organizacije. Na finančnem področju je postala samostojna entiteta z 
zavezo vračanja najetih posojil in s pravico jamčiti in najemati nove. Vendar država v 
mednarodni skupnosti držav ne more ostati absolutno samostojna. Tudi Slovenija ne. 
Varnostno politiko je ob vstopu v članstvo prevzelo poveljstvo NATO in določene 
elemente samostojnosti je prenesla na raven Evropske Unije. Članstvo v EU je 
Slovenijo znova uvrstilo v krog držav, s katerimi jim je bila v preteklih stoletjih 
teritorialno v zvezi in s katerimi je imeli usklajeno razvojno pot. Podobno je tudi sedaj. 
Članice morajo aktivno sodelovati v svojih razvojnih programih in s tem povečevati 
konkurenčnost zveze kot celote. Ker pa je razvoj določenih članic različen obstaja na 
ravni EU kohezijski sklad, ki izdatno prispeva k izvajanju programov na katerem 
članica želi pospešiti svoj razvoj. Konkretno to pomeni, da ima na voljo določena 
nepovratna ali pa investicijska sredstva za uresničitev zastavljenih programov. Članice 
prispevajo samo majhen del, ostalo pa prispeva kohezijska politika EU. Ne glede na 
svojo velikost in finančne ter človeške zmogljivosti mora Slovenija krepiti svoj razvoj 
na področjih, ki jih sodobna država mora upravljati, da lahko ostaja konkurenčna. 
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Katera so to? To so področja na katerih se trenutno dogajajo strateške razvojne 
spremembe v lokalnem, kot tudi v svetovnem merilu in zato Slovenija ne more 
zaostajati. Izvajati mora aktivno kohezijsko politiko, ki je usklajena in z jasno 
določenimi cilji. V pomoč nam je zato dokument Operativni Program za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP). V njem so osredinjene točke 
razvoja, ki se raztezajo na štirinajst smernic. V dokumentu jih avtor (Služba Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) imenuje prednostne osi. Le-te zajemajo načrt 
razvoja Slovenije na različnih področjih, ki jih moderna država obvladuje. Točke 
razvoja prednostnih osi hkrati z izvajanjem programa težijo tudi k trajnostnem 
razvoju. 

V kolikor smo v začetku besedila opisovali dolgotrajen prehod statusa Slovenije do 
statusa državotvornosti, nam omenjeni dokument poda široko paleto dejavnosti in 
programov, ki jih mora kot država izvajati. Status države ni končni cilj ampak je 
proces, ki traja. In med tem procesom in tudi s pomočjo dokumenta za izvajanje 
evropske kohezijske politike mora Slovenija stopati na področje odgovornega ravnanja 
pri upravljanju države. Na tem mestu se spomnimo dogodkov med letoma 2008 in 
2012, ko je zaradi neodgovornega ravnanja izgubila svojo finančno samostojnost in s 
tem posledično tudi večinsko lastništvo v bančnem sektorju. Hkrati s tem je prestala 
socialno krizo, saj je s propadom podjetji prišlo do visoke stopnje nezaposlenosti. 
Posledica tega je bil povečan odtok prebivalstva v tujino. Iz opisanega sledi da 
sprememba v eni od dejavnosti vpliva na razvoj druge. Zato se bomo v pričujoči 
seminarski dotaknili opisov prednostnih osi, ter opisali na kakšen način se povezuje z 
konceptom odgovornosti ter izvedli vrednotenje le-teh. Poskušali bomo opredeliti 
razvoj ter kdo vse vpliva na dejavnike izvajanja razvojnih točk. V nadaljevanju pa se 
bomo posvetili opisu izbranih osi in navezavo na trajnostni razvoj. 

 
Povezovanje z izbranimi koncepti odgovornosti  

Za besedo odgovornost nam SSKJ poda razlago odgovornost „dolžnost sprejeti 
sankcije, dati opravičilo“ (SSKJ, 2019). Nadalje se besedo odgovornost povezuje tudi s 
sinonimom dodeljevanja nalog „zaupati komu nove odgovornosti“. Iz tega lahko 
sklepamo, da obravnavani dokument pri izvajanju posameznih nalog v prednostnih 
oseh nalaga nosilcem dolžnost sprejemati sankcije oziroma morajo za neizvedbo 
programa podati ustrezno opravičilo. Opis trenutno deluje zelo strogo, zato se bomo 
v nadaljevanju opirali bolj na koncepte skrbnosti pod katere lahko razumemo „dejstvo, 
da kdo s svojo aktivnostjo, prizadevanjem v zelo visoki stopnji omogoča uresničitev, 
potek česa„ (SSKJ, 2019).  

Dokument kot tak ne zajema posledic kršitve odgovornosti, zato nam pri opisovanju 
konceptov izbranih osi bolj ustreza kombinacija odgovornosti in skrbnosti. Gornje 
besedilo omenjamo predvsem zaradi dejstva, ker se koncept odgovornosti lahko 
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zlorablja in s pomočjo podajanja različnih pomenov vnaša nejasnost pri komunikaciji 
v javnem diskurzu. Vendar se bomo pri nadaljnjem opisovanju držali terminologije in 
uporabljali izraz odgovornost. 

Zato smo za potrebe seminarske naloge raziskali povezovanje s koncepti odgovornosti 
za izbrane prednostne osi (PO). Preiskali smo na kakšen način vpeljava PO vpliva na 
že uveljavljeno odgovornost posameznika, na odgovornost za okolje in za družbeno 
okolje.  

 

PO1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v 
skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva  

Dejstvo, da je prednostna os s področja raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja prva 
na omenjenem dokumentu po našem mnenju ni naključje. Že nekaj časa vlada na 
Slovenskem prepričanje, da samo vlaganje v razvoj in tehnološko izpopolnjevanje 
omogoča Sloveniji rast in obstoj. Na ta način tudi sporoča posameznikom v državi, da 
sta izobraževanje in razvoj prioriteti tako na državnem, kot tudi na osebnem področju. 
Dodatna vlaganja v razvoj prinašata koristi tudi z združevanjem akumuliranega 
znanja v tržno dejavnost, kot so na primer centri odličnosti, kompetenčni centri in 
ostali razvojni centri (OP, 59-61). S tem razširja zaposlitvene možnosti prebivalstva in 
posledično veča njegovo finančno varnost. Z vlaganjem v R&R se Slovenija pridružuje 
razvoju zahodnih držav ter omogoča sodelovanje z razvitimi inštitucijami v 
evropskem prostoru (npr. CERN). Dokument s svojo razvojno naravnavo poda 
posamezniku širši vpogled v znanje, ki ga lahko izkoristi z ustanovitvijo podjetji. Da 
mu večjo možnost izrabljanja svojih notranjih kapacitet in poda možnost, da posredno 
na svojem delovnem mestu ustvari večjo dodano vrednost. Dokument pravilno 
ugotavlja, da je trenutno delež inovativnih podjetji majhen in spodbuja njihov 
delovanje. Predlaga trikotnik znanja v katerem se nahajajo potencial raziskovalcev, 
akademska in podjetniška sfera (PO, 61). Z vlaganjem v raziskavo v nove materiale na 
podlagi obnovljivih virov ter okolju prijaznih virov se bo posredno zmanjšuje 
negativen vpliv na okolje (PO, 65).  

PO3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 

Menimo, da se PO3 navezuje na predhodno omejeno os. Namreč brez dobro 
izobraženega kadra, dognanj na tehnološkem podorčju in vpogleda v položaj na trgu 
posamezniki ne morejo uspeti z vzpostavitvijo malih in srednjih podjetji. Prednostna 
os prinaša spodbude k odpiranju zagonskih (start-up) podjetji najprej z ustvarjanjem 
ustrezne podjetniške klime v državi in v nadaljevanju s podporo pri njihovi rasti. Na 
ta način sprošča ustvarjalno energijo na poslovnem področju.  

Poseben poudarek bo namenjen podjetjem, ki se nahajajo v energetsko intenzivni 
panogi (PO,80) saj podpira prehod v bolj energetsko učinkovito proizvodnjo. Sem 
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spadajo uporaba biomase, sonce in geotermalna energija. Na ta način bolj odgovorno 
upravlja z energetskimi viri in s tem izboljšuje lokalno okolje ter multiplicira pomožne 
panoge. Obenem prispeva k v večji dobičkonosnosti.  

Pri izvajanju PO s strani posameznikov izstopa tveganje s strani izrabe dodeljenih 
sredstev na podlagi predloženih poslovnih načrtov, ki ne temeljijo na realnih 
zasnovah. Ravno tako obstaja tveganje z obljubo novih delovnih mest. Na tem mestu 
se je potrebno zavedati odgovornosti, da imajo zagonska podjetja težave pri prehodu 
na trajnejše poslovanje. Osip je velik in s tem tudi večja odgovornost ohranjanja 
delovnih mest. Ravno tako obstaja tveganje v zvezi z odgovornim ravnanjem z 
okoljem. Na tem mestu je potrebno poudariti odgovornost, da pri izrabi virov ne 
posežemo v prostor in s tem porušimo biotsko raznovrstnost (izsekavanje za potrebe 
biomase, izraba tal za ekološko pridelavo hrane in podobno).  

PO4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 

PO4 poudarja učinkovito rabo energije z namenom znižanja izpustov toplogrednih 
plinov (PO, 89) s tem, da spodbuja zasebne in javne uporabnike k odgovorni porabi 
energije. Najprej s stališča izboljšave energetskega izkoristka stavb, tako v javnem 
sektorju kot v gospodinjstvih, spodbuja k večji odgovornosti porabe energije. Poraba 
zajema področji ogrevanja in hlajenja. Kjer je to mogoče spodbuja prehod iz 
individualnih ogrevalnih sistemov na toplovodne sisteme. Nadalje prinaša smernice k 
pametnejši izrabi električne energije z vzpostavitvijo pametnih omrežij, ter s tem njeno 
boljšo distribucijo. V zvezi s tem prinaša na področju transporta spremembo v zavesti, 
saj v urbanih središčih spodbuja prehod iz osebnih vozil na sisteme javnega prometa 
oziroma na transportna sredstva, katerega pogonski vir je električna energija. 
Posledično s tem prispeva k čistejšemu ozračju in zmanjševanju izpustov trdnih delcev 
PM10 (PO,101).  

Prednostna os spodbuja k odgovornemu ravnanju tako posameznikov (gospodinjstva) 
kot organizacij. Učinki delovanja so vidni v okolju, saj se zmanjšuje stopnja 
obremenitev na ozračje ter s tem, kot povratna zanka, vpliva na zdravje prebivalstva.  

PO5: Prilagajanje na podnebne spremembe 

Prednostna os z opisom prilagajanja na podnebne spremembe se navezuje na 
predhodno opisano prednostno os, ki zajema področje uporabljanja z energijo. Ne 
glede na izvor podatkov, ki so včasih nepreverjeni, je spreminjanje globalnega 
podnebja in s tem dvig morske gladine grožnja, na katero mora človeštvo računati. Po 
podatkih ZN kar 40% prebivalstva živi ob priobalnem pasu (UN,2008) in morebitni 
dvig morske gladine bi povzročil neslutene spremembe v človeški zgodovini. V tem 
smislu je zaveza za prilagajanje podnebnim spremembam pomembna točka razvoja 
Slovenije. Prednostna os se navezuje na odgovorno reševanje in upravljanje vodostajev 
na poplavnih območij. S programi, ki spremljajo morebitno poplavljenost se zmanjšuje 
ogroženost prebivalstva ob nalivih oziroma izlitju rek. Prednostna os zajema 
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predvsem delovanje na terenu z vzpostavitvijo sistema odvodnavanja padavin. Iz tega 
sledi, da je mora biti poseg v okolje premišljen in odgovoren, saj je ob morebitnih 
poplavah lahko ogrožen dostop do pitne vode prebivalstva. Nadalje lahko pride od 
prekinjenih prometnih in komunikacijskih povezav. Pri prednostni osi je pomembna 
odgovorna angažiranost posameznikov in lokalnih skupnosti za izvajanje ukrepov 
proti poplavah. Pomembno se nam zdi tudi delujoč in učinkovit sistem obveščanja o 
dvigu vodostaja ter predvideni rezervni scenariji ob poplavah. Prednostna os nalaga 
posebno odgovornost upravljavcem protipoplavnih območij v zvezi z upravljanjem 
terena in urbanistom pri načrtovanju gradenj.  

PO6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

Prednostna os z namenom izboljšave okolja in biotske raznovrstnosti ima skupno 
težišče s predhodno točko. Usmerja se predvsem na odgovorno ravnanje s pitno vodo 
ter skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji. S tem nalaga deležnikom 
njihovo odgovorno ravnanje ter premišljen razvoj. Prvenstveno je skrb podana na 
reševanju komunalnih voda ter večji zanesljivosti oskrbe s pitno vodo. Takoj zatem 
sledi skrb za upravljanje površinskih voda, ki so pod pritiskom intenzivnega 
kmetijstva. Iz gornjega zapisa je razvidno odgovorno ravnanje v zvezi z izgradnjo 
ustreznega vodovodnega in komunalnega omrežja. S tem se zmanjšuje vpliv na okolje 
in priskrbi za ravni prebivalstva za reševanje problematike voda. Posebno pozornost 
posveča tudi ubranim okoljem za bolj odgovorno pozidavo degradiranih območij in 
njihovo oživitev (PO, 123). Z nolj odgovorno izrabo pozidane površine se preprečuje 
izseljevanje prebivalstva izven mestnih središč. Zaradi povezanosti in integracije 
storitev v mestnih središčih se vpliv na okolje zmanjšuje in s tem tudi razna 
onesnaževanja. Prednostna os poskuša določiti mejo med območjem človeškega vpliva 
in območjem v katerem se biotska raznovrstnost lahko ohranja in obnavlja.  

PO7: Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

Prednostna os izgradnje infrastrukture in podajanja ukrepov k trajnostni mobilnosti 
prinaša vpetost v vseevropska prometna omrežja TEN-T (PO,130) ter načrtuje 
izgradnjo ustreznih prometnic. Lahko trdimo, da se pri razvoju prometne 
infrastrukture prekrivajo interesi prednostnih osi 5 in 6 saj neposredno vpliva na 
situacijo na terenu. Zaradi tega je načrtovanje novih prometnih poti odgovorno za 
celotno državo. Na svoj način spodbujajo prebivalstvo k njegovi mobilnosti, dnevni 
migraciji na delovna mesta ter omogočajo njegovo razpršeno poselitev. Pri načrtovanju 
omrežja je potrebno upoštevati vidik izrabe zemljišč in predhodno preučevati 
alternativne možnosti pretoka tovora. Razbremenitev cestnih vozlišč načrtuje z 
vlaganjem v železniško infrastrukturo in z njo vred v razširjeno vlaganje v pristaniško 
dejavnost. Izvajanje prednostne osi zagotavlja odgovoren razvoj posameznih regij. Z 
zvečanjem mobilnosti prebivalstva in izboljšavo prometnih povečuje možnost bolj 
odgovorne izrabe časa, saj se čas potovanja na želene točke zmanjšuje (PO, 135).  
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PO8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile  

Povečana brezposelnost v državi povzroča tako imenovane socialne bombe. Območje, 
v katerem se nahaja veliko število nezaposlenih oseb teži k nestabilnim razmeram, ter 
s stališča vodenje države povečuje tveganje tako na socialnem, ekonomskem, kot 
kasneje tudi na varnostnem področju. Obenem vpliva tudi na izvajanje invalidskega 
in pokojninskega zavarovanja (PO, 159). Zato je vodenje odgovorne politike 
zaposlovanja pomembna dejavnost vsake vlade, tudi slovenske. Dokument v 
prednostni osi podrobno analizira socialno strukturo zaposljivega prebivalstva ter 
izpostavlja ranljive skupine glede na regije. Prinaša delovne programe za zaposlovanje 
tako mladih kot tudi starejših tipov skupin. V začetku smo omenili, da veliko število 
nezaposlenosti povzroča tako imenovane socialne bombe. S programom EURES (PO, 
147) se z možnostjo zaposlovanja v tujini zmanjšujejo pritiski na lokalne in državne 
finančne ter socialne vzvode, ter mladim omogočijo uresničitev njihovih potencialov. 
S programom aktivnega zaposlovanja starejših zaposlenih prednostna os ohranja 
strukturo gospodarstva ter jim zagotavlja usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja (PO, 159). Osebna odgovornost posameznika se meri tudi preko 
njegovega odnosa do dela. Prednostna os nudi nudi oporo posamezniku pri izbiri 
njegove zaposlitve. Z vključenostjo v trg dela se zmanjšujejo možnosti za nazadovanje 
v družbenem razvoju in veča socialna varnost, kar po našem mnenju veča odgovornost 
stabilnosti v izbranem okolju.  

PO10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

V kolikor utegne Slovenija postati in ostati konkurenčna v sodobnem svetu je 
odgovorna zasnova izobraževalnega sistema ključnega pomena. Spretnosti in znanja, 
ki jih posedujejo prebivalci določene regije ali pa države premo sorazmerno vplivajo 
na ustvarjeno bogastvo. Prednostna os odreja načine dostopa do izobraževanja manj 
izobraženim in starejšim, ki so trenutno v položaju, ko jim trenutna izobrazba ne nudi 
ustrezne zaposlitve oziroma ohranjanja le-te. Izboljševanje kompetenc na tem 
področju prispeva k vseživljenjskemu učenju ter vpeljavi programov za primerno 
usposobljenost s tržnimi potrebami. Hkrati se bo na področju izobraževanja mladih 
uveljavlja načelo vpeljave novih praks ter tehnologij (PO, 195). Z njimi se bo izboljšala 
možnost zaposlovanja mladih po končanem šolanju, saj bodo nastopali na delovna 
mesta usklajeni s trenutnimi delovnimi potrebami. Po našem mnenju prednostna os 
prinaša odgovorno ravnanje na več področjih. Na splošno dvigne raven znanja in 
spretnosti na celotnem ozemlju države in hkrati na osebni ravni ponuja 
posameznikom možnost, da lahko samostojno in odgovorno vplivajo na razvoj svoje 
kariere.  

Prednostne osi zajemajo večplastno oziroma več stezno razvojno pot po kateri naj bi 
se premikala Slovenija do leta 2020. Osnova za določitev prednostnih osi je enajst 
tematskih ciljev (TC) (PO, 37-43). Zato ni presenetljivo, da se določene prednostne osi 
prekrivajo. Tako se na primer prednostna os PO1, ki zajema področje mednarodne 
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konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja prekriva s TC4, ki zajema 
podporo prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih in se hkrati prekriva 
s tematiko, ki jo obravnavajo prednostne osi PO4, PO5 in PO7. Tudi PO3, ki obravnava 
dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast se prepleta s PO7, 
ki spodbuja gradnjo infrastrukture in prinaša ukrepe za spodbujanje trajne mobilnosti. 
Hkrati se nanaša na PO4, ki opisuje trajnostno trajnostno rabo in proizvodnjo energije 
in pametna omrežja. Kot rečeno PO5 zajema področje prilagajanja podnebnim 
spremembam in zajema vključevanje mednarodnih raziskav, ki jo pokriva PO1 in se v 
smislu ohranjanja krajinskih značilnosti navezuje na PO6, ki opisuje stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti. Ko se dotaknemo stanja okolja moramo biti posebno pozorni 
na gradnjo infrastrukture, ki nam jo prinaša PO7. Ravno ustrezna gradnja 
infrastrukture omogoča večjo mobilnost in s tem možnost zaposlovanja ustrezne 
delovne sile kar pokriva PO8. Boljše možnosti zaposlovanje pa pokriva prednostna os 
10. Ugotovimo lahko, da so vse omenjene osi med seboj v določeni povezavi. V kolikor 
država na določene področju ne izvede ustreznih ukrepov in na določenem področju 
ne izvede ustreznih ukrepov pride do zaviranja razvoja pri ostalih. 

 
Opredelitev razvoja 

V kolikor se dotikamo rasti in razvoja republike Slovenije čutimo potrebo, da v našem 
primeru opredelimo ta dva pojma. Ločimo ju tako, da za rast štejemo vse investicije, 
ki jih omogoča ustvarjena presežna vrednost v družbi. V kolikor pa mislimo na razvoj 
s tem mislimo na dodatne zunanje vire prihodkov s katero pospešimo dinamiko 
predvidene rasti. Dokument, se zatorej navezuje na prispevke iz evropskih 
investicijskih skladov, evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter drugimi instrumenti na ravni evropske 
unije in nacionalne ravni ter z evropsko investicijsko banko (EIB). Skupaj je na voljo 
dobrih 4,4 milijarde evrov predvidenih sredstev (PO, 245) za uresničitev razvojnega 
okvirja Slovenije, ki postavlja v ospredje blaginjo prebivalstva in temelji na sledečih 
ciljih:  
• zagon gospodarske rasti in prekinitev trenda oddaljevanja Slovenije od povprečne 
gospodarske razvitosti EU 
• zagotovitev povečanja blaginje prebivalstva in  
• zaustavitev zgolj pasivne, ciklično pogojene spremembe in jih preusmeriti v trajnejše 
strukturne premike. (PO, 2015 , 19) 
Pospešitev investicij temelji na opazni zaustavitvi razvoja Slovenije v primerjavi z 
državam OECD. Sem spadajo predvsem storitvene dejavnosti ter pomanjkanje 
povezovanja med gospodarstvom in institucijami znanja. Nadalje dokument spodbuja 
razvoj na področju inovacij ter večanje konkurenčnosti vlaganjem v visokotehnološka 
podjetja.  
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Slovenijo organizacijsko razdeli na dve Kohezijski regiji. Sem spada Kohezijska Regija 
Zahodna Slovenja (KRZS) in Kohezijska regija vzhodna Slovenija KRVS) (PO,20). 
Razdelitev na dve regiji je smiselna, ker so sredstva, ki jih imajo na voljo različni 
programi porazdeljena glede na razvitost regije. Celotne naložbe temeljijo na sprejetih 
tematskih ciljih, ki zajemajo celotno državo ali pa regijo. Tematskih ciljev je enajst in 
zajemajo sledeče naloge: 
Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, izboljšanje dostopa do IKT ter 
njihove uporabe in kakovosti, izboljšavo konkurenčnosti malih in srednje velikih 
podjetji, prehod na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, spodbijanje 
prilagoditev na podnebne spremembe, ohranjanja okolja in učinkovita raba virov, 
spodbujanje trajnostnega prometa, spodbujanje trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja, spodbujanje socialnega vključevanja, vlaganje v izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje ter izboljšavo zmogljivosti javnih organov z namenom 
izboljšanja učinkovitosti javne uprave. Na podlagi tematskih ciljev je bila določena 
prednostna naložba s svojo utemeljitvijo (PO, 2015, 37-43).  
Razvoj se opredeli tudi na dveh skupinah načel za izbor projektov. To sta 
horizontalama načela, ki veljalo za vse prednostne osi in posebnih načel, ki se dotikajo 
posameznih prednostnih osi (PO. 2015,35-36).  
 
Opisi entitet 

Dokument omenja več entitet. v smislu vertikalne in horizontalne povezave. 
Vertikalna povezava sega od posamezne skupine na lokalnem območju preko 
občinskih uprav, vladnih služb in ministrstev do vlade same. Posamezne entitete ne 
morejo nastopati samostojno ter presegati svoje kompetence izven okvirjev svojih 
pristojnosti. V horizontali povezavi mislimo na inštitucije in organe, ki se v svojih 
dejavnostih dopolnjujejo in skladno s svojimi politikami prispevajo z mnenji glede 
ustreznosti izvajanja programov.  

V smiselnosti nastopanja na državnem nivoju dokument opisuje republiko Slovenijo 
kot samostojno entiteto. Njo največkrat primerja z evropskimi entitetami, ki so 
praviloma v službi dodeljevanja finančnih sredstev, sklepanja pogodb ter igrajo vlogo 
nadzornika porabljenih sredstev ( EK, EIB, EIT, EKSRP, ESRR, ESS in ostali).  

Za potrebe delovanja razvojnih osi dokument omenja dve entiteti: to sta kohezijski 
regiji zahod in vzhodno. Opazna je zavezanost k razvoju vzhodne kohezijske regije, 
saj je v primerjavi z zahodno manj razvita.  

Pomembne entitete so tudi ministrstva kot izvajalci kohezijskih dejavnosti (MDDSZ, 
MF, MGRT,MIZŠ, MJU, MP MOP, MNZ in MzI). Kontrolo nad izvedbo operativnega 
načrta izvajajo revizijski orani (RO) ter Urad republike Slovenije za nadzor proračuna 
(UNP). Posege v prostor skupaj z MOP odobri Gerodetska uprava republike Slovenije 
GURS.  
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Rezultate dejavnosti izvajanja kohezijskih politik na državnem nivoju spremlja UMAR 
(Urad republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj) . Pri aplikativnem 
izvajanju posameznih prednostnih osi igrajo pomembno vlogo mestne občine (MO), 
ki izvajajo programe na lokalnem operativnem nivoju, bodisi samostojno, bodisi preko 
pomoči ministrstev.  

Dokument kot tak ne omenja posameznikov kot samostojnih identitet ter jim s tem ne 
nalaga določene oblike samostojnosti. Najnižjo obliko, ki smo jo zasledili je LAS ( 
lokalna akcijska skupina), ki deluje predvsem na socialnem in izobraževalnem 
področju. Lahko bi rekli, da je njeno delovanje pol avtonomno, ker prilagaja malo 
znano situacijo iz terena na odobrene programe iz prednostnih osi. Vendar pa mora s 
svojim delovanjem vseeno dosegati določeno stopnjo usklajevanja z občinsko višjo 
uporavo. V nadaljnjem opisu se dokument dotika tudi nepolitičnih skupin kot so npr. 
raziskovalci, brezposelni, prebivalci mest, starejši, mladi iskalci zaposlitve. Skratka 
prebivalce ne imenuje državljane republike Slovenije ampak opisu dodaja določen 
status. 

 
Agensi 

Torej za zagotavljanje trajnostnega razvoja, ciljev smo odgovorni vsi. Krovna 
organizacija je Evropska unija ter Slovenija, ki se je zavezala k uresničevanju teh ciljev. 
Za doseganje vseh ciljev je potrebno veliko število organizacij, ministerstev ter 
posameznikov saj so cilji trajnostnega razvoja obsežni in zahtevajo veliko znanja in 
sodelovanja med vsemi. Okoljska komponenta je v ospredju slovenskega pristopa k 
trajnostnem razvoju in s tem ustvarjanje zdravega bivalnega in delovnega okolja. Pri 
tem se opisuje konkurenčen gospodarski razvoj. Tako, da morajo podjetja uvajati 
procese, ki varčujejo z viri ali uvajanje rešitev, ki imajo nižji okoljski odtis. Pomembno 
je spodbujanje slovenskega prehoda na nizkoogljično družbo. Projekti, ki se izvajajo so 
vlaganje v vodni sektor, ohranjanje in varovanje okolja, čiščenje odpadnih vod, 
potrebna je tudi rekonstrukcija ustrezne infrastrukture. Z obnavljanjem infrastrukture 
se veliko posveča k železniškemu prevozu saj z preusmerjanjem prometa na železnice 
se zmanjša obremenjenost na cestah in se zmanjšajo izpusti CO2 in tudi zmanjšuje se 
hrup.  

Eden od ciljev je tudi teritorialni razvoj. Usmerjen je k razvoju regij. Pristop naj bi bil 
usmerjen tako, da omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in 
razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju. Vendar velikokrat se zgodi, da ti predlogi 
ne dosežejo svojega cilja, saj je dostikrat spregledano ali pa enostavno je razlog, da ni 
zadosti finančnih virov. Vendar, ko so lokalne volitve pa vladajoče stranke 
uresničujejo nekatere predloge saj se borijo za nove mandate. Tako, da se veliko 
projektov lahko uresniči že prej, ne pa pred volitvami.  
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Glede na usmeritvene cilje so torej odgovorni za doseganje le teh Evropska Unija, 
Slovenija in razna ministrstva ter agencije. Ker je glavna usmeritev v okolje in razvoj 
regij so najbolj znani Agencija Republike Slovenije za okolje, Evropska komisija, 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor,… To so le nekateri izmed 
mnogih, ki lahko vplivajo in ki so odgovorni za stanje in za prihodnost. Kar je 
pomembno je tudi, da vsak posameznik lahko vpliva na varovanje okolja in pomaga 
ljudem, ki so v revščini. Velikokrat pa ti predlogi ne dosežejo svojega namena, saj 
velikokrat v lokalnem območju ali regiji ni posluha za njih ali pa enostavno ni denarja. 
To bi se lahko tudi odpravilo z boljšim črpanjem Evropskih sredstev saj je znano, da 
Slovenija izkorišča premalo sredstev, ki so na voljo in s tem bi se lahko izboljšalo 
življenje na lokalni ravni, ki potem vpliva na celotno državo. 

 
Ključne metafore 

Za začetek bi torej omenil ključno besedno zvezo to je trajnostni razvoj.  

Torej trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi 
ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj, (12.1.2020) 

Ker je okolje ena glavnih usmeritev bi tudi omenil zeleno gospodarstvo. To 
gospodarstvo temelji na izboljšanju pretoka izdelkov, storitve za večji izkupiček rabe 
surovin in čim večje zmanjšanje količine odpadkov. Usmerjajo se tudi v recikliranje in 
ponovno uporabo surovin (krožno gospodarstvo). 

S tem gospodarstvom se bojo povečala zelena delovna mesta. So delovna mesta, ki 
bojo vplivala k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja.  

Biotska raznolikost je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju in tudi 
pomeni smotrno izrabo bioloških virov. 

Z izboljšanjem infrastrukture ter omrežij bomo dobili pametna mesta, to so mesta, ki 
bodo imela izboljšan promet, upravljanje energetske učinkovitosti stavb, upravljanje z 
odpadki in e-skupnosti(svetovanja, ankete, volitve, državljanski portal na internetu).  

Kohezivnost družbe, zmanjšanje tveganja revščine so besedne zveze katerim se daje 
pomen. Zasnovane so na tem, da se preprečuje družbena neenakost ,čim nižjo stopnjo 
kriminalitete, odvisnost od drog in alkohola, samomorilnost,…  

Pomembno je tudi socialno podjetništvo, ki delujejo tako, da razrešujejo socialne, 
gospodarske, okoljske in druge težave. Dobiček vračajo nazaj v podjetje in spodbuja 
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sodelovanje ljudi ter prostovoljsko delo in krepi solidarnost v družbi in ustvarja nova 
delovna mesta za ranljive skupine. 

 
Namen in cilj dokumenta 

Namen in cilj dokumenta je oceniti upoštevanje načela trajnostnega razvoja pri 
izvajanju OP EKP 2014-2020. Naročilo za pripravo analize dokumentov je bilo 
naročeno Fakulteti za družbene vede in EIPF, ki sta pristopila k vrednotenju namena. 
Cilj je bilo vrednotenje osmih prednostnih osi v obdobju od leta 2014 do leta 2020. 

Stebri okoli katerih je namen bil ovrednoten so prehod v nizko-ogljično družbo, 
gospodarno ravnanje z viri, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, infrastruktura in 
trajnostno kmetijstvo. 

Dokument služi praktičnem namenu ocenjevanja uspešnosti Slovenije pri izvajanju 
zastavljenih ciljev v tem časovnem obdobju za namen pregleda tako vladi, kot tudi 
prebivalcem Slovenije in konec koncev tudi prebivalcev EU. 

 
Ocena usklajenosti na ravni op kot celote 

Ocena OP kot celote je še posebej s stališča trajnostnega razvoja v pogledu okolje-
varstva na zelo dobrem položaju. Slovenija tako ne samo na Evropskem ampak tudi 
svetovnem nivoju veliko dela na okoljevarstvenih projektih in politikah, financiranjih, 
kar se vidi tudi v dokumentu. Slovenija se je po indeksu za okoljsko zmogljivost leta 
2018 namreč uvrstila na 34. mesto (EPI 2018). Temeljno izhodišče vseh treh 
dokumentov (PS, OP EKP, S4) je, da Slovenija spodbuja ukrepe za prehod v 
nizkoogljično družbo ter za gospodarno ravnanje z viri in sicer na način, ki bo 
prispeval h kakovosti življenja. (10) 

Problem, ki se v analizi pokaže je merjenje učinka rešitev, ki so bile implementirane v 
tem času. Veliki okoljski projekti imajo namreč dolgoročen vpliv, katerega se le stežka 
oz. ga ni mogoče izmeriti v času od pričetka projektov. Tako v analizi vidimo veliko 
predvidevanja in ocenjevanja implementacij, vendar ne vidimo dejanskih učinkov. 
Lahko pa seveda predvidevamo, da bodo učinki videni v predvidevanem času, saj 
lahko postavimo to tezo glede na podobne projekte drugje in v zgodovini. 

Analiza se manj osredotoča na ostale cilje, saj je tudi v dokumentih poudarjen okoljski 
vidik trajnostnega razvoja. Ne glede na to so ostali vidiki tudi pomembni, saj se le 
redkokdaj vsaj posredno ne povezujejo in dosegajo skupnih ciljev. 

Na splošno lahko trdimo, da so cilji večinoma bili izpolnjeni in, da je Slovenija na dobri 
poti do pametnega razvoja na področju okolje varstva in nizko-ogljične družbe. Je ob 
tem seveda potrebno tudi poudariti, da se ne sme zanemarjati druge poglede, ki niso 
tako izpostavljali v delovanju vlade. Še posebej bi bilo potrebno izboljšati podjetniško 
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klimo v Sloveniji, saj bi ta poskrbela za večjo ekonomsko zmožnost v Sloveniji. Glede 
na tedanje uspehe je Slovenija dokazala, da je to možno storiti tudi na naravi varen 
način. 

 

Regionalni pristop k realizaciji trajnostnega razvoja 

Temelj regionalnega pristopa za realizacijo trajnostnega razvoja se gre po t.i. sistemu 
»od spodaj navzgor«, ki praktično pomeni, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da se 
samo odloči kakšne prioritete in cilje o lokalnem razvoju. Tako se regionalni razvoj 
poudari za razliko od nacionalnega, ki deluje po sistemu od zgoraj navzdol. V realnosti 
se je iskazalo pri vrednotenju dokumentov, da sta obe dimenziji tesno povezani, zato 
je bila potrebna dvofazna obrav nava strateških dokumentov. 

Odločitev kateri del ukrepov se bo izvajal regionalno in kateri nacionalno je večinoma 
odvisen od velikosti samega projekta oz. ukrepa, če je ukrep na veliki, medregionalni 
ravni, kot je Natura 2000 se izvaja na nacionalni ravni, saj projekt potrebuje enotno 
vodstvo. V primeru manjših, lokalnih projektov so ti predani v upravo regionalnih oz. 
lokalnih skupnosti. 

Implementiran je bil nov instrument za razvoj regij, to je naprava regionalne politike 
po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

Celostne teritorialne naložbe so vidik regionalnega načrtovanja mestnih občin. V 
okviru CTN sodelujejo trije posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje 
predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za 
predložitev vlog za operacije mestnih občin, pri pripravi in objavi povabila za 
predložitev vlog, ocenjuje pa tudi vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti 
mestne občine in PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb. (55) 

PN, povezan s prejšnjo točko je tudi izboljšanje kakovosti zraka. Po podatkih SURSa 
iz leta 2015 lahko namreč vidimo, da je letno več kot 70 dni količina delcev PM10 v 
nekaterih večjih slovenskih mestih presegla varno mejo. (98) To slovenijo postavi med 
bolj onesnaženo državo z zrakom po evropskih merilih, čeprav Slovenija izvaja ostale 
naravovarstvene izboljšave na visokem nivoju. Izvajanje postopka za zmanjševanje 
onesnaževanja po mestih bo potekalo v mestnih upravah mest samih in s tem 
pripomoglo k regionalizaciji Slovenije. 

Regionalizacija Slovenije, tako v vidiku trajnostnega razvoja, kot tudi v ekonomskem 
in političnem smislu je pomemben korak, saj nekaj kar je dobro za eno regijo ni nujno, 
da bo bilo dobro v drugi. Slovenija je raznolika dežela z raznolikimi potrebami in 
ljudmi, zato je izvajanje tovrstnih projektov na regionalnem oz. lokalnem nivoju, 
vendar pod nadzorom nacionalnih organov pomemben korak.  
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Upoštevanje izbranega cilja glede na upoštevanje trajnostnega načela 

PO1: mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v 
skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva 

PO1 ima posreden vpliv na trajnostni razvoj. V praktičnem smislu to pomeni, da je za 
namen vrednotenja upoštevanja trajnostnega razvoja manj pomemben, vendar vseeno 
potreben temeljite analize upoštevanja. (Bučar in drugi 2019, 31).  

Spada k prednostnim osem horizontalnega vključevanja, ki je opredeljeno v 
Partnerskem sporazumu, kjer je določeno, da se na ravni Operativnega programa v 
vseh ukrepih podpira prehod v nizko-ogljično družbo in gospodarno ravnanje z viri. 
Pri izbiri projektov naj bi se tako smiselno vključevalo zahteve in merila glede blažitve 
in prilagajanja podnebnim spremembam, učinkovite rabe virov in zmanjševanja 
drugih pritiskov na okolje. (PS 2014) 

Namen PO1 je v skladu z usmeritvami Strategije pametne specializacije prispevati k 
iskanju rešitev za ključne družbene izzive. Razdeljen je na dve skupini, prednostno 
naložbo 1a;  

Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti 
na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so 
evropskega pomena. (126) 

Ter naložbo 1b; 

Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in 
sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim 
sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, 
prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, 
spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne 
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, 
ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in 
prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja 
tehnologij za splošno rabo. (127) Dokument ugotavlja, da je implementacija teh 
prednostnih naložb v okviru PO1 relativno dobra, glede na število realiziranih 
razpisov. 

PO3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 

Zmogljivosti podjetij, njihov odziv na družbene izzive in razvijanje kompetenc je 
osrednji izziv ohranjanja gospodarske rasti in konkurenčnosti. Z vlaganjem v obstoječe 
zmogljivosti in znanje je mogoče zagnati nov razvoj ter izboljšati konkurenčnost 
gospodarstva. Torej, da bi v Sloveniji zagotovili nova delovna mesta in omogočali 
gospodarski razvoj moramo imeti dinamično in konkurenčno podjetništvo. Strategija 
je zasnovana tako, da bo gospodarska rast vplivala tudi na družbo in okolje, torej da 
bodo upoštevani vsi trije elementi trajnostnega razvoja. Težava je, ker je v Sloveniji 
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veliko število prezadolženih podjetij, dostop podjetij do finančnih virov, skratka 
premalo podjetniške dejavnosti, katero bi morali spremeniti z vlaganjem v razvoj, 
znanje, tehnologije in kapitala. Vendar, ker je potrebnih več ukrepov tudi v drugih 
vejah družbe se morajo ukrepi smiselno dopolnjevati z drugimi prednostnimi osmi. 
Eden od specifičnih ciljev je zagon novih podjetij predvsem zagonskih (start-up) 
podjetij. Vendar je v državi primanjkovalo finančnih mehanizov za zagon novih 
podjetij, kakor tudi, da obstaja pomankanje podjetniške kulture in tudi prisotna je 
negativna klima za podjetništvo. Torej, da bi to izboljšali je potrebno okrepiti finančne 
mehanizme za zagon novih podjetij, izboljšati klimo s promocijo uspešnih zgodb, 
zagotavljanje subvencij. Zelo pomembna so t.i. zagonska podjetja, ki ponavadi 
zagotavljajo več delovnih mest in ta podjetja nastajajo v tehnoloških parkih, 
univerzitetni inkubatorji, kjer se lahko izoblikujejo interdisciplinarne skupine. V 
našem okolju oziroma v naši državi so podjetja večinoma mikro in srednja podjetja. V 
obdobju gospodarske krize so vzpodbujali ta podjetja s tehnološko posodobitvijo in 
finančno pomočjo, kar je samo ublažilo negativne učinke ni jih pa odpravilo.  

Cilji te prednostne osi so torej financiranje in spodbujanje novo nastalih podjetij, 
spodbujanje ter povezovanje, kot so mentorstvo, svetovanje, mrežno povezovanje 
podjetij med seboj in z drugimi javnimi institucijami, učinkovita raba energije in 
obnovljivih virov energije in povečanje konkurenčnosti z povezovanjem podjetij pri 
vstopu na tuje trge. Da bi lažje spremljali napredek na tem področju so se določili 
različni kazalniki učinka s katerimi so določili ciljne vrednosti do leta 2023. Menim 
sicer, da je plan dobro zasnovan samo še vedno se preveč izkorišča delovna sila in 
premalo vlaga v razvoj. Če pogledamo uspešna podjetja vsi imajo zelo razvit razvojni 
oddelek in pa tudi zaposlenih strokovnjakov. Vse preveč se mi zdi, da je pri nas 
direktorjev, ki gledajo samo na svoj dohodek in ne upoštevajo trendov razvoja oziroma 
ne vlagajo v razvoj podjetja kajti samo z razvojem svojih izdelkov ter tehnologij lahko 
konkuriraš na trgu. Tako pa imamo delavce, ki so na minimalnih plačah, vodilni v 
podjetju pa si izplačujejo nagrade in povišujejo plače. Prav zaradi takih odločitev je 
veliko podjetij propadlo ali pa so jih potem odkupili tuji vlagatelji. Premalo imamo 
mehanizmov, ki bi regulirali takšno početje, ko si s premalo plačanimi delavci vodilni 
povečujejo kapital.  

PO4: trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 

Temelj prednostne naložbe v okviru PO4 je prispevek Slovenije za cilje EU trajne rasti 
20% manj izpustov toplogrednih plinov. Poleg tega se bo povečala raba obnovljivih 
energijskih virov in povečala energetska učinkovitost za 20%. Ta PO vpliva na cilje 
neposredno, učinek se da hitreje ovrednotiti in oceniti in je za naš namen 
pomembnejšo od neposrednih točk. (56) 

V praktičnem pomenu mora Slovenija delati na tem cilju tako, da menja vire energije 
iz onesnaževalnih fosilnih goriv, ki niso obnovljiva, na zelene vire energije, kot so 
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vetrna, sončna in ostale. Tako poleg manj izpuščanja toplogrednih plinov tudi lahko 
izboljša stanje čistoče zraka v državi. 

Predvidene so bile štiri prednostne naložbe, energetska učinkovitost v javni 
infrastrukturi, vspodbujanje distribucije in proizvodnje obnovljivih virov, 
distribucijski sistemi in spodbujanje nizko-ogljičnih strategij. 

V okviru izvajanja Operativnega programa je bilo do konca 2018 kot primernih za 
financiranje izbranih skupaj že 66 projektov, kar dosega obseg stavb javnega sektorja 
v skupni neto tlorisni površini okoli 619.000 m2, od tega jih je bilo do konca leta 2018 
obnovljenih 318.500 m2. Kazalnik okvirja uspešnosti je bil dosežen. (70) 

Glede na zbrane podatke se predvideva, da bo PO4 uspešen, saj so vsi indikatorji v 
analizi pozitivni in opravljeni v zadanem časovnem okvirju. Pozitivna so že deljenja 
sredstev med naložbami. 

PO5: prilagajanje na podnebne spremembe 

Prilagajanje na podnebne spremembe je nujno potreben cilj, ki ga ne smemo 
zanemarjati danes, ker bodo problemi le-tega nastali jutri. Pripravljenost države na 
takšne posledice je nujnega pomena, s čimer se PO5 tudi ubada. 

Ta prednostna os neposredno naslavlja okoljsko komponento trajnostnega razvoja, saj 
se usmerja v preprečevanje in obvladovanje tveganj, ki so potencialno možna 
posledica podnebnih sprememb. V okviru te prednostne osi se načrtuje podpora 
projektom, ki zagotavljajo sinergijske učinke glede protipoplavne varnosti, varstva 
narave in izboljševanja hidromorfološkega stanja voda. (77) 

Glavna prioriteta, ki jo PO5 naslavlja so protipoplavni sistemi, ki so nujno potrebni in 
se v okvirju tega izvaja 7 projektov. PO5 je glede na dokumentacijo ustrezno 
zasnovana in neposredno zagotavlja trajnostni razvoj na načelu varovanja okolja, 
kazalniki za merjenje dosega ciljev so ravno tako ustrezni, kot potrjuje predhodno 
vrednotenje. (84) 

Večji problem, ki se je na področju pokazal je sama dinamika implementacije 
projektov, saj se je izkazalo, da bi bilo realizacijo projektov potrebno pospešiti. To je 
pomembno zaradi evropskih sredstev, saj obstaja tveganje, da ob upočasnjenem 
razvoju pride do preusmeritve evropskih sredstev na druga področja. Tukaj je nujno 
potrebno analizirati vzroke zastojev oz. počasne implementacije. 

PO6: boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

Os, ki je najbolj neposredno povezana z okoljsko varnostjo v opazovanem času kaže 
na izboljšanje. Namen osi je potreba po trajnostnem upravljanju voda in zmanjševanje 
onesnaževanja z organskimi, hranilnimi in nevarnimi snovmi. V okvir PO6 so zajete 
tri naložbe: vlaganje v vodni sektor, varstvo in obnova biotske raznovrstnosti, ukrepi 
za izboljšanje urbanega okolja. (85-86) 
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Vpliv naložb v vodni sektor je pozitiven, saj je možnost izpustov nepravilno očiščenih 
voda s tem občutno zmanjšana. Negativne vplive lahko prinese izgradnja novih 
vodovodnih sistemov tako, da se jih gradi v do sedaj nedotaknjenih delih narave, 
vendar se dolgoročno glede na okoljski učinek odločitev pozitivno obnese. (88) 

Manj spodbuden podatek je količina Slovencev priključenih na čistilne naprave, saj 
lahko po podatkih iz leta 2015 opazimo, da je le 48% uporabnikov priključenih na 
čistilno napravo, ostali uporabljajo greznice. Zaradi tega se izvaja največji projekt in 
sicer »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ljubljanskega polja. Tako naj 
bi se v Ljubljani količina prebivalcev priključenih na kanalizacijo povečala na 98%. 

Omilitveni ukrepi so bili načrtovani trije, vsi od teh so tudi bili izpolnjeni. Novi 
vodovodi so prednostno nameščeni ob že obstoječe vodovode, nameščeni so izven 
naravovarstvenih območji in izogibajo se strnjenim gozdovom. 

Podatki o uspehu so bili pridobljeni pri intervjuju z predstavnico MOP. 

Velik poudarek PO6 so tudi območja Natura 2000, kjer se gre za ukrepe renaturacije, 
vzpostavitve koridorjev in zaustavitve negativnih trendov. Tukaj se zaradi velike 
pokritosti območja Natura 2000 izvaja projekt na nacionalni ravni. (91) 

V okviru te prednostne naložbe bodo pripravljeni celoviti ukrepi, ki se bodo izvajali 
na nacionalni in regionalni ravni. Sredstva so prednostno namenjena območjem, na 
katerih je največ vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju. Pri vzpostavitvi javne 
infrastrukture za interpretacijo ohranjanja biotske raznovrstnosti bodo imela prednost 
območja, kjer je možna integracija z varstvom kulturne dediščine. Pri teh ukrepih je 
predvideno iskanje sinergije tudi s področjem turizma in kmetijstva. (92) 

Po pregledu obstoječe dokumentacije je razvidno, da je PO 6 z vidika okoljske trajnosti 
ustrezno zasnovana, gre za prednostno os, ki neposredno naslavlja okoljsko trajnost. 
Merila za izbor projektov so ustrezna, upoštevani so omilitveni ukrepi. (111) 

PO7: izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

Infrastruktura za mobilnost je izredno velikega pomena ne samo za okoljsko varnost, 
saj predstavlja 38% skupnih emisij sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja z 
emisijskimi kuponi. Vendar ima infrastruktura ravno tako ogromen pomen tudi za 
mobilnost države, promet skozi državo in direktno povečuje ekonomsko moč države, 
saj se lahko ljudje in tovor premikajo veliko hitreje in manj časa zapravijo za transport. 
Infrastruktura je ravno tako pomembna za varnost države, saj brez dobro razvite 
infrastrukture je odziv na morebitno nevarnost, bodisi gasilcev, rešilcev, policije ali 
vojske omejen.  

Partnerski sporazum določa, da se bo v okviru izvajanja investicij 7. tematskega cilja 
gradila manjkajoča in posodabljala obstoječa dotrajana železniška infrastruktura, da 
bo pri tem zagotovljena in izboljšana interoperabilnost (uporaba sodobnih tehnologij 
v železniškem prometu), da se bo povečala stopnja elektrifikacije železniškega omrežja 
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in da bo javna železniška infrastruktura prilagojena TEN-T standardom (nosilnost, 
hitrost, dolžina kompozicij). (112) 

PO 7 je zasnovana z namenom izboljšanja prometne infrastrukture, v tem okviru tudi 
njene večje trajnostne naravnanosti, in njene naložbe bodo dosegale cilje predvsem na 
dolgi rok. Učinki implementacije ukrepov na tej prednostni osi so izrazito dolgoročni.  

Investicije v okviru Prednostne osi 7 obremenjujejo okolje, saj gre za velike posege v 
prostor. Že v skladu z vodilnimi načeli za izbor projektov, določenimi v Operativnem 
programu, so te investicije zasnovane s pogojem, da je potrebno skupaj z njimi izvesti 
vrsto omilitvenih ukrepov. Tako morajo trase potekati izven varovanih območij, poseg 
na kmetijska in gozdna zemljišča mora biti čim manjši. (125) 

PO8: spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 

V gospodarski krizi se je izjemno povečala brezposelnost. Še posebej je težava pri 
brezposelnih, ki so starejši od 50 let in z nižjo izobrazbo ter mladi do 29 leta. Čeprav 
so blažili ukrepe s finančnimi spodbudami se je premalo osredotočalo na te ciljne 
skupine. Pri povečani brezposelnosti pride do socialnih težav saj se morajo ljudje 
oklepati tudi skrajnih ukrepov za preživljanje, zato je spodbujanje brezposelnosti ena 
ključnih prioritet države. Starejšim brezposelnim je treba omogočiti delo, da lahko 
dostojno živijo, mladim pa omogočiti zaposlitev po končanem študiju, da se izognemo 
pobegu izobraženega kadra v tujino. Težava je v tem, ker se starejše zaposlene med 
samim delom ni izobraževalo in usposabljalo, zato je problem v pomankanju veščin in 
znanja za druga delovna mesta. Tukaj je potrebno omeniti pomankanje povezovanja 
med javnimi zavodi, gospodarskimi združenji, raziskovalnimi institucijami kakor 
tudi, da je veliko dela na črno. Slovenija je sicer podpornica transnacionalne mobilnosti 
delovne sile, saj je v Sloveniji prisotna zelo velika pripravljenost za delo v tujini. Tukaj 
mislim, da bi bolje bilo se osredotočiti na zadrževanje delovne sile doma saj z odtokom 
izobraženega kadra v tujino ne moremo razvijati svojega gospodarstva, ker tudi v 
Slovenijo ne pride zadosti tujih izobraženih kadrov, ki bi jih nadomestili. Torej med 
krizo se je najbolj povečala brezposelnost mladih. Tako pri manj izobraženih, kot tudi 
pri bolj izobraženih. Večina mladih začne iskati zaposlitev po 25 letu in zaključenem 
šolanju, kar je posledica velikega vpisa v terciarno izobraževanje. Veliko jih raje malo 
dela preko študentskega servis in se izobražuje kot pa, da bi že med izobraževanjem 
lahko iskali zaposlitev. Kot ukrep so v državi uvedli poskusno trimesečno obdobje s 
katerim se seznanijo z delodajalcem in samim delom nato pa se nadaljuje s 
subvencionirano zaposlitev za eno leto. To se je izkazalo že kot uspešna vključitev 
mladih na trg dela, vendar se je velikokrat zgodilo, da delodajalci po preteku enega 
leta niso podaljševali zaposlitev z njimi ampak zaposlili novega brezposelnega, da so 
zopet dobili subvencijo od države, kar pa se mi zdi, da smo se zopet vrteli v nekem 
krogu. Država torej želi vzpodbujati zaposlovanje mladih z raznimi subvencijami in 
podporami. Spodbujali so tudi mlado podjetništvo z subvencijami za samostojno 
podjetno pot, vendar so te subvencije delili velikim številom, ki so prejeli pomoč 
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vendar potem niso realizirali. Menim, da bi morali prvo mlade izobraziti o poteku 
ustvarjanja novega podjetja ter jih povezati z drugimi uspešnimi podjetniki, ki bi jim 
svetovali in pomagali pri samostojni poti tako se mi pa zdi, da se je subvencija dodelila 
vsakemu kateri je zaprosil, čeprav ni imel razdelanega poslovnega načrta. Glede 
starejših zaposlenih pa država vzpodbuja z davčnimi olajšavami ter oprostitev plačila 
prispevkov. Težava je tudi v velikem številu bolniških ter izgorelosti. Današnjem 
tempu življenja nekateri težko sledijo in jim je usklajevanje poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja vse težje.  

Torej za doseganje teh ciljev bi bilo potrebno že prej povezovati podjetja s fakultetami 
in šolami. Že med samim izobraževanjem bi bilo potrebno vključiti študente v samo 
delo podjetja, ker bi potem po koncu šolanja se direktno zaposlili in potem tudi nebi 
bilo potrebno uvajalne dobe in potem tudi med samim delom v podjetju menjavati 
področja dela, da se seznanijo in naučijo več različnih del, kar vidimo, da je težava pri 
starejših. Za starejše brezposelne bi bilo potrebno spodbujati podjetja z subvencijami 
in davčnimi olajšavami sicer mislim, da bi bilo potrebno spremeniti pokojninsko 
zakonodajo saj s prestrukturiranjem financ bi morali zagotoviti višje pokojnine, ker s 
tem bi potem starejši lahko šli v pokoj in s tem tudi prepustili delovno mesto mlajšim. 
Tudi glede osveščanja mladih pri izbiri srednjih šol in fakultet bi morali narediti več 
saj jih veliko sploh ne ve kam bi se vpisali. S spremljanjem zahtev po delovni sili bi 
lahko boljše usmerili mlade, da bi se potem odločili za potrebno šolanje, s katerimi bi 
potem lažje dobili zaposlitev. Podjetja bi tudi morala spodbujati in financirati športne 
aktivnosti svojih zaposlenih in s tem tudi zmanjšati število bolniških. 

PO10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Kot smo že omenili v prejšnjih prioritetnih oseh je potrebno starejše in manj izobražene 
vključiti v vseživljenjsko učenje, da dobijo ustrezne kompetence za delovna mesta. 
Potrebno je boljše poklicno usmerjanje mladih in tudi izboljšanje prožnega učenja. 
Zaradi vse večje uporabe tehnologije v vsakdanjem življenju bi bilo potrebno 
financirati IKT- infrastrukturo, kot je na primer e-učenje. Izboljšati je potrebno 
poklicno in strokovno izobraževanje. 

Cilji te prioritetne osi so torej, da se vključi čim več starejših in manj izobraženih v 
vseživljenjsko učenje ter s tem, ko uspešno končajo programe pridobijo nove 
kompetence. S pridobivanjem novih kompetenc bodo posamezniki se hitreje 
prilagodili trgu dela in zvišati njihovo izobrazbo s katerimi si bodo omogočili nove 
zaposlitvene možnosti. izobraziti jih je treba tudi v digitalnem področju saj se 
neprestano razvija tehnološki svet. Tudi zaposlene je potrebno izobraziti ter jih 
dodatno usposabljati. Možnost jim je treba dati tudi za prekvalifikacije in 
izpopolnjevanje. Zagotoviti bo potrebno učinkovito svetovanje, ki bo lahko zaposlene 
usmerjal v ustrezne programe izobraževanja in usposabljanja. Z novimi usposabljanji 
bodo pridobili kompetence in znanja pri spremembah na trgu dela in pri delovnih 
mestih.  
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Pri mladih se izobraževanje vse bolj podaljšuje in razmeroma pozno vstopijo na trg 
dela ter s tem vse pozneje pridobivajo delovne izkušnje. Torej potrebno je že med 
šolanjem zagotoviti kakovostno karierno orientacijo. Potrebno je krepiti splošne in 
poklicne kompetence mladih. Povezati je potrebno šole z gospodarstvom, da se bojo 
usmerjali k izobraževanju potrebnih kadrov. Potrebno je razvijati inovativno učenje, 
nove pedagoške metode, interdisciplinarne predmete. Povezati se s tujimi institucijami 
za razvoj skupnih študijskih predmetov. Povečati štipendije za deficitarne in 
specializirane poklice.  

Povečati je potrebno zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje ter 
okrepiti sodelovanje delodajalcev v izobraževalnem procesu. Omogočiti je potrebno 
izvajanje prakse med študijem v podjetjih, da se seznanijo z samim delom. Usposobiti 
je potrebno mentorje v podjetjih, tudi učitelje, da bojo bolj prilagojeni novim 
tehnologijam in spremembam. Velik pomen je potrebno dati na uporabi IKT- orodij saj 
bojo bolj motivirani. 
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Nacionalni program varstva okolja s programom ukrepov do 
2030 (in English) 

Gromova Kseniia and Jukić Anamarija 

Introduction  

Throughout the last decades, our society has faced with the active process of 
globalization and it has surely not only advantages, but also many disadvantages, for 
instance, ecological problems which, unfortunately, occur more and more nowadays. 
These ecological issues are usually connected with climate changes, carbon footprint, 
endangered species, pollution and many other essential points, however, we cannot 
deny, that most of them are results of human actions. Therefore, a lot of modern 
countries as parts of the global world develop their own national strategic programs 
aimed at environmental protection and one of these countries, which has already 
achieved a lot in this field, is Slovenia. In this analysis we would like to consider the 
paper “National program of environmental protection measures to 2030” prepared in 
Slovenia in 2019. This program is intedended to achieve the environmental vision of 
protected nature and healthy environment in Slovenia for qualitative life of current 
and future generations with the help of concerned measures, aims and tasks.  

In analysis, we will focus on common requirements, which are necessary for each 
document concerning national and sustainable development of the country. It includes 
such points as the understanding and interrelations of concepts of responsibility and 
development, ecosystem and the Earth, society and individuals with possible 
differences between them, together with main metaphors and expressive means of the 
text used in the paper in order to make the main idea more comprehensible. What is 
more, we will pay attention also to specific requirements which represent the base of 
the document, regarding main points and purposes of the program, strategic 
orientations and thematic goals (to be precise, guarding, preserving and improving 
natural capital, creating a low-carbon, resource-efficient society and protection against 
environmental risks) and support actions that are necessary to be undertaken during 
the realization of the program together with the plan of implementation of the NPVO 
and monitoring its progress itself. 

This analysis will help to understand deeply not only the main aspects of the 
environmental protection program ready to be implemented in Slovenia, but also the 
role of us, as a society, group of people or individuals in the whole process of ecology 
protection. 
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Common requirements  

“National program of environmental protection measures to 2030” is designed to 
define goals and actions in order to preserve nature and environment in Slovenia and 
beyond it to enable the quality of life for the nation. The program estimates the current 
state of the Slovene environment regarding soil, water, air and biodiversity, proclaims 
which spheres need to be improved and deals with the protection, conservation and 
enhancement of the following components of Slovene natural capital: biodiversity, 
natural values, soil, air and water.  

According to the program, Slovenia has quite good condition concerning the majority  
of environmental factors, especially during the last decades – it is essential to notice 
the improvement of the quality of the water and air, advanced system of sorting and 
recycling of rubbish, protection of biodiversity and natural values. What is more, it is 
possible to outline the interaction between risks and condition of environment itself 
(Nacionalni program varstva okolja s programom ukrepov do 2030 2019, 3).  

One of the most important features of globalization process is interconnectedness and 
interdependence of countries and societies under the globalization (Inkeles 1975) and 
it is really connected with environmental protection issues. Therefore, “National 
program of environmental protection measures to 2030” will be one of the main 
documents in the sphere of global development processes regarding the 
environmental issues (Nacionalni program varstva okolja s programom ukrepov do 
2030 2019, 3) as Slovenia is an important part of the globalized world and an important 
participant of the European Union. The program is not very first document concerning 
this issue, it is written with the respect of many previous ones and considers certain 
ecological phenomena and their successfully functioning and add to them some new 
measures to make their functioning even better.  

Undoubtedly, if we are talking about the notions of interconnectedness and 
interdependence in the context of globalization, we must also include the notion of 
responsibility, which is inevitably connected with them. In the program, this notion is 
represented in three following perspectives:  

● people’s responsibility for themselves. In the program, it is shown as the 
understanding that only we, as a current nation, current generation, are 
responsible for our life and state of our environment. Moreover, this concept of 
responsibility is connected with the readiness to response for the future of next 
generations concerning the state of the nature which we are going to leave after 
us. Slovenia is very rich in forests, clean water, air and biodiversity but this 
wealth has not been given forever and it is up to modern generation to care for 
its condition so that our children can enjoy this wealth (ibid., 7, 14, 81); 

● responsibility for environment. In the “National program of environmental 
protection” it is presented within the context of responsibility for applying 
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environment protection measures according to regulation documents (e.g. 
Program of the preservation of natural habitats and wild fauna and flora, their 
habitats and ecosystems; Program of establishment of protected areas and 
renewal of natural values; Measures of strategy plan for biological diversity) 
and preserving biodiversity and natural values (ibid., 13, 19). Furthermore, in 
the program we may see the notion of environmental responsibility of the 
country. Each country is a part of the global world, that is why it should be 
indisputably responsible for its actions with nature, exploitation of natural 
resources, treatment with soil, water and air, usage of waste (recycling and 
secondary use) and for its influence on the environment as a whole, maintaining 
healthy environment and preserving natural resource in order to strive to 
reduction of climate changes (according to the Paris agreement in 2015). In 
addition, the document introduces a term of Extended producer responsibility 
(EPR) as a measure of protection and motivation for reasonable usage of 
resources. It is not a secret that manufacturing and production are currently one 
of the main polluters of the environment. Therefore, EPR provides and 
promotes a way of designing and manufacturing those very products that fully 
respect and facilitate the efficient use of resources throughout their life cycle, 
including repairing, reusing, decommissioning and recycling without 
jeopardizing free movement of goods within the internal and global market 
(ibid., 15, 58–59). Protection of the environment is responsibility which is based 
not only on the Slovene laws, but also on European ones. In other words, each 
person should protect natural sightseeing and values. Both country and social 
groups are responsible for the condition of the nature (ibid., 21). 

● responsibility for social environment. This concept is fully connected with the 
responsibility for natural environment and in the program it is regarded as 
responsibility for the consequences of irresponsible behavior towards the 
environment. As a whole, responsibilities raise from the national regulations 
and international conventions. Therefore, the crucial point is people’s 
awareness that the natural balance is the framework, in which all human 
activities take place, and foundation for the development. In this context, it is 
very important to start from raising and education, which are essential for 
sustainable development, and active people’s inclusion in an awareness society, 
which promotes a deeper knowledge and responsible attitude towards 
ourselves, our health, our attitude to other people, to our own and other 
cultures, to the natural and social environment, and, surely, to the future 
generations (ibid., 25–27, 78, 80–81). 

If we are talking about globalization in its connection with the environment, we should 
not forget that it is impossible without the constant process of development. Due to 
the fact that “National program of environmental protection” deals with ecological 
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issues and measures for preserving high level of Slovene environment and its positive 
impact to the global environment, the notion of development is regarded as ecosystem-
based development, in other words, development of ecological measures concerning 
saving nature. It states the fact that preservation of the nature and environmental 
protection are proclaimed to be at the forefront of Slovenia's development goals. There 
is direct relationship between the environment condition and the capacity to enable 
future social development. What is more, the concept of environmental protection, its 
understanding and awareness is directly connected with economic processes in the 
country, to be precise, it is crucial for sustainable production and consumption. In the 
program it is proclaimed that it will be necessary to fundamentally change systems 
that meet the needs of society, especially nutrition, agriculture and energy, which have 
a decisive impact on the environment. Environmental protection will need to be 
ensured through a systematic approach and greater environmental coherence in the 
functioning of all sectors of society and the ambitious integration of environmental 
content into the policies of other sectors (ibid., 3, 9–11, 13–14).  

There is one more notion concerning the development process regarded in the 
program – sustainable development. The authors of the program are sure that there 
should be made a huge shift towards more sustainable way of living, production and 
consumption. It has to be implemented in practice and everyday life, with a systematic 
and responsible approach, and a complex knowledge base, based on social consensus. 
For instance, nowadays it is not a secret that we may see increase of well-being together 
with the increase of environmental footprint (it consists of an agricultural crop 
footprint, a pasture footprint, a forest product footprint, a built-up area footprint and, 
the most important, a carbon footprint and the growth of use of natural resources and 
environmental pollution) (by the data of the European Environment Agency). 
Unfortunately, more and more often the researches show that higher development is 
constantly accompanied by a higher environmental footprint, so it does not take into 
account environmental capabilities of the planet. Therefore, it is possible to conclude 
that the concept of development is fully connected with the concept of responsibility 
of the nation, of the society and of an individual. According to the analyzed document, 
countries should reasonably and sustainably combine human development with 
environmental footprint. It is complicated by the fact that developing countries often 
pursue developed countries in terms of burdening the environment for economic 
growth, that is why countries should take the path of sustainable development as parts 
of one globalized world (ibid., 3, 9, 11–12, 15). 

 

Moreover, according to the program, a systemic change in the development model is 
necessary for the realization of the European environmental vision as a whole. 
Sustainable development is to be realized through economic, social and environmental 
development, creating conditions and opportunities for present and future 
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generations, in other words, supporting the state of ecosystems and their ability to 
provide services to society (clean air, water, clean soil, food) and providing core social 
systems within ecosystems. Although significant progress has been made in the EU in 
the field of the environment, long-term forecasts are less favorable and the causes are 
mainly interdependence with global development trends – some of the environmental 
and climate changes depend not only on local issues, but also on issues which happen 
all around the global world (global megatrends) – in economy, technology, industry, 
transport, tourism, migration, urbanization, spread of the economic power, increase of 
pollution (ibid., 10–11, 14–16).  

Another point of development in this program is the notion of international 
development. To be more precise, this side of development is concerned in the 2030 
Agenda, adopted at the United Nations Summit in 2015, representing the global 
agreement of the international community to reduce poverty and inequality, ensure 
progress and protect the environment for present and future generations. With the 
2030 Agenda, 193 countries, including Slovenia, have committed themselves to a plan 
of sustainable development (its economic, social and environmental sides) and apply 
it through 17 general and 169 specific Sustainable Development Goals. The interesting 
fact is that the environment is involved in most of them (About the Sustainable 
Development Goals 2019). Nowadays, Slovenia has a good potential to achieve all 
Sustainable Development Goals which the country has not achieved earlier (there are 
many of them in the National environmental protection program 2030). It is connected 
especially with the overall environmental policy approach, biodiversity preservation, 
climate change, transboundary water management and environmental impact 
assessments, information and public participation and managing the transboundary 
effects of industrial disasters. Above all, it will be necessary to ensure that Slovenia's 
development is not based on the use of resources beyond the environmental carrying 
capacity of the planet, in other words, that it will not imply environmental footprint 
(Nacionalni program varstva okolja s programom ukrepov do 2030 2019, 12, 14 – 15, 
57).  

Therefore, according to the program, radical changes in production and consumer 
patterns for the sustainable international and ecosystem development should be 
dedicated to the 4 fields – climate changes, nature and biodiversity, quality of life and 
waste, industrial pollution – and require: 

● better utilization of resources and more efficient waste management; 

● use of renewable energy sources (replacement of fossil fuels, development of 
energy storage technologies, digitization of the electricity system, promotion of 
design and information and communication technologies); 
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● ensuring that transport infrastructure supports the transition to a low carbon 
economy and enable sustainable mobility (new mobility concepts, development 
of public transport, optimization of transit traffic) (ibid., 12, 53). 

In the case of all types of development concerned in this program, we may talk about 
such features of globalization as interdependence (between crucial processes and 
agents) and interconnectedness (between social and economic system which impact 
on the environment) – when something happens in one part of the globalized world, 
it reflects on the other participants of the globalized society. It might be regarded as 
one of the main disadvantages of the process of globalization.  

Owing to the fact that the program is fully connected with the notion of environment, 
the concept of ecosystem takes here one of the major places and is regarded within the 
notion of development. In Slovenia, much more than anywhere else in the world, 
government and society have managed to preserve the integrity of ecosystems and to 
protect their degradation. The ecosystem stability, provided by the preservation of 
biodiversity, have an important value for society like a place of living. Slovenia, 
together with the European Commission, continues to evaluate ecosystems. It includes 
mapping and assessment of the state of ecosystems and their services, their economical 
evaluation, and promotion of the integration of ecosystem services values into public 
accounting systems. Ecosystems as whole should be regarded here as a potential for 
development but not as a complicated barrier (ibid., 13, 26). 

Furthermore, the Earth as a main concept of environmental protection is regarded in 
this program as a planet, an alive element, which cannot be surely internal and infinite. 
Unfortunately, nowadays, our society does not understand this fact at all and it leads 
to unreasonable usage of natural resources, huge amounts of waste, enormous fossil 
fuels and unwillingness to think about the future. We keep living just one day. The 
Earth cannot be constantly renewed and one of the most horrifying facts is the 
information that nowadays humanity would need 1,7 of the Earth in order to renew 
all the resources that we take each year. According to this document, if we do not 
change our attitude, our manner of consumption, usage and production we will see 
only the degradation of our planet, the Earth (ibid., 10). 

Environmental changes, their regulation and control surely depend on the social 
actions. So, if we are talking about the society, we may see that in the program people 
are regarded as main consumers of natural resources and one of the main threats for 
nature and environment itself. Moreover, as we have seen regarding the concept of the 
social responsibility, it is concerned through the necessity of the environmental 
education for modern generation just to ensure the future for the next one. The authors 
regard society as global society and Slovene society as a part of a big global society 
(ibid., 3). Talking about the Slovene society, we might see that in this program 
qualitative environment and protected nature are regarded as main social values. 
What is more, it is not a secret that we live in the age of active globalization, especially 
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in Europe, therefore, we could say about all national societies as about parts of the 
global society on a limited planet, where each group of people, each nation, each 
country is responsible for its actions. “The National Environmental Protection 
Program” should become a social consensus on the future environmental protection 
or environmental boundary conditions of Slovenia's development. This 
comprehension is close to T. Parsons’s comprehension, who regards society as social 
system which provides all functional prerequisites (adaptation to the environment 
(economy/ecology); group aims achievement (politics); integration (community), 
maintaining samples (culture) of its long-term existence with the help of its own 
sources (Parsons 1991). Moreover, in the face of global climate change that threatens 
all living things, society starts to recognize all its importance (Nacionalni program 
varstva okolja s programom ukrepov do 2030 2019, 8). In this case, very important 
social notion is a notion of low carbon society. In this program, it is understood as 
necessary to be founded in order to reasonably deal with natural resources, recycling 
and sorting waste and low emission (ibid., 53). 

In the context of environmental protection, it is possible to outline certain individuals 
only in the context of the part of the society, which is responsible for the surrounding 
nature. Moreover, we cannot talk about independence and autonomy of individuals 
for the same reasons.  

The document proclaims that it is not possible to act independently in the sphere of 
protection of the environment – global unity, global forces and global actions are 
necessary in this very case. If any country or nation starts working separately, its 
power might not be sufficient. In this program, the authors are not talking about the 
differences between people and differences between their responsibilities concerning 
preservation of the environment. Therefore, at the forefront we may see not only group 
of people or just separate personalities, but the nation and the society as a whole. 
However, this program allows to outline definite groups of people who might be 
regarded as central ones in this issues, but they are not regarded as autonomous 
entities. Very important notion concerning the activity and responsibility of separate 
personalities and their groups in modern post-industrialized society is “Extended 
producer responsibility” which was concerned above in connection with the notion of 
responsibility. In general, a person or a group of people who develops, manufactures, 
sells or imports products should undoubtedly ensure management of these products 
and waste resulting from their usage to promote the reuse and recovery of waste (ibid., 
59). Moreover, talking about the group of people, we may see from the program, that 
the state is considered to be the biggest threat to environmental protection, therefore, 
it is necessary to establish mechanisms of coordination of priorities (economic vs. 
environmental) and to harmonize various policies (economic, environmental, 
financial, agricultural) (ibid., 12–14). 
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What is more, considering those, who could influence on and make a contribution to 
the environmental protection system, it is important to consider not only government 
structures, professional institutions, and superstructures together with ordinary 
people, but also tight cooperation with non-governmental organizations (NGOs) 
which may have much more sources (both financial and human) in order to deal with 
different ecological problems in accordance with the competences and responsibilities 
afforded to them by national and international regulations. As a result, 
implementation of the measures will be distributed among the actors according to 
their skills and competences. It might also be necessary to explore the possibilities and 
use the potential of NGOs to perform certain supportive public functions such as: 
managing smaller funds, outreach, information and education (ibid., 80–81). Also, it is 
crucial to imply financial and inspector services so that they can watch on the 
application of the correct protection. It is necessary to teach individuals, work with 
producers both on local and European level to keep good information level and 
provide professional and right information so as to achieve the long-term 
development. It is possible to combine the action of government and non-government 
institutions, social organizations and decrease the lack of knowledge concerning the 
preservation of the nature and the influence which they may cause on it (ibid., 23–25). 

As for natural relationships, we could regard people in their relationship with the 
Earth as the main participants of the life of the environment. Concerning the program, 
it is possible to make a conclusion that, unfortunately, nowadays, due to huge 
globalization processes people relate themselves to the Earth as consumers and they 
are not ready to give anything back. Our age is the first age in the history of humanity 
when our community has so huge impact on the state of our planet. We may not like 
it, but our Earth is our only place of living, so it is our duty to protect our home, helping 
each other with that. In this situation, relationship between people should exist in the 
context of mutual assistance. Global documents, global programs aimed at the 
protection of the environment, exchange of the experience are the most fruitful sources 
of effective fighting with enormous climate changing (ibid., 85). 

Without any doubt, this document has a huge influence on the human thinking and 
no only with the help of reasonable arguments but also with various expressive means 
of the language, which help to make it much more eloquent and allow making the 
main idea of the text more comprehensible and easy to understand. There are main 
metaphors and expressive means: 

●  personification: “…bolj kot planet prinese” (“more than our planet could give 
us”) – our planet is presented like it would be an alive person, it helps to feel 
the atmosphere of involvement in ecological processes, in the protection of the 
environment (ibid., 9). 

● metonymies: “bo Slovenija prevzela…” (“Slovenia will adopt…”), “bo Slovenija 
prispevala…” (“Slovenia will contribute…”), “bo Slovenija zavzela…” 
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(“Slovenia will undertake…”), “se bo Slovenija vztrajala…” (“Slovenia will 
insist…”); “Načrte za kakovost zraka pripravi vlada v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi…” (“government prepares plans for the air quality together with 
local groups…”), “…vseh ciljev Slovenija še ne dosega” (“Slovenia has not 
reached all aims yet”), “…mora Slovenija priznati…” (“Slovenia has to admit”), 
“…mora Slovenija varovati, načrtovati in upravljati…” (“Slovenia has to 
protect, plan and rule”), “…h katerim Slovenija še ni pristopila…” (“Slovenia 
has not started it yet”), “…bo Slovenija nadaljevala…” (“Slovenia will 
continue”) –  people are replaced with the name of the country, so that we can 
regard environmental aims like important for all country and all Slovene 
society; “promet je pomemben dejavnik okoljskih sprememb…” (“transport is 
important actor for environmental changes…”) – user and agent are replaced 
with the object itself so that we pay more attention to the object as the main 
functioning thing, one of the main causes for climate changes (ibid., 12, 16, 20, 
23, 26, 41, 55). 

● neologisms: “individualnih” (“individual”), “globalni” (“global”), “operativni” 
(“operational”), “organizacijski” (“organizational”), “biotska” (“bio”), 
“instrument” (“instrument”), “ekstenziven” (“extensive”), “invazivni” 
(“invasive”), “trend” (“trend”), “interdisciplinarni” (“interdiscipline”), 
“geolociran” (“geolocated”), “aplikativen” (“applicable”), “degradacijski” 
(“degradational”), “postindustrijski” (“postindustrial”), “evtrofikacija” 
(“europhication”). They are appropriate in this document as they help to reflect 
global involvement of the issue of environment – preservation of environment 
is discussed throughout the word.  

This document does not have any exclamation marks as it is regarded as a strategy 
program, state document which has to be maintained in a restrained manner and do 
not imply many subjective points.  

 

Specific requirements  

Starting points, purposes 

 

In purpose of NPVO we can see the main environmental vision has the impact to 
setting directions, goals, tasks, steps of environment protections participles. Vision is 
that healthy environment has positive impact on life quality for our and present 
generations. The main participles are environment protection, conservation of 
biodiversity and protection of natural values, state water policy, steps to achieve goals 
of Slovenia's Development Strategies 2030, policies of other sectors which apply on 
environment and international connections (ibid., 7). 
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Starting points of NPVO are made on values, legal background and on analysis from 
old and new environmental programs. First we can devote to Slovenian people main 
value –environment. Good status of water, air and soil has big importance on our 
global society. We have to be aware about nature conservation. There are many living 
creatures that are needed to be observed. The path of society development must be the 
path of natural awareness (ibid., 8). 

Then we can see that NPVO is made in accordance to many laws, such as 
Environmental Protection Act, the Nature Conservation Act and the Water Act which 
combines the National Environmental Protection Program, the National Nature 
Conservation Program and the National Water Management Program. Next starting 
point that we need to consider is ecosystem approach to development. Awareness 
about environmental footprint needs to get higher (ibid., 8–11).  

Comparing with AGENDA 2030 Slovenia has a good initial position to pursue 
sustainable development goals and a long-standing tradition of formulating 
sustainable development policies. In NPVO 2005-2012 the main discussion is the 
importance of protecting the environment for sustainable development, and the 
objectives and actions are set in four areas: climate change, nature and biodiversity, 
quality of life, and waste and industrial pollution. Many goals and approaches written 
in NPVO 2005-2012 were achieved. Before preparation of new NPVO there were also 
consultations with representatives of non-governmental organizations and other 
professional institutions in the field of environmental protection.  
The implementation of the NPVO will also contribute to achieving international 
development and environmental commitments (ibid., 11–14). 

The last three starting points of NPVO that we need to mention are impacts of global 
megatrends on the environment in Slovenia; systemic features of environmental 
challenges and strategic-operational nature of NPVO. In first in accordance to EEA the 
study was made in 2017-2018. The findings of the study show that the impact of global 
megatrends can be felt in several sectors (for example: agriculture, economy, 
technology, industry, transport, tourism, etc.). They can also affect food production 
and food security, trade and resource dependency, the environment, human health 
and vulnerability. Environmental challenges are complex, interdependent and 
interconnected with the social and economic system, linked to consumption of 
resources and they are increasingly globalized. In strategic – operational matters of 
NPVO, this document is strategic and operational document for the protection of the 
environment, nature conservation and water management in Slovenia (ibid., 15–16). 

Strategic orientations and thematic goals 

On behalf of the environmental vision “Protected nature and healthy environment in 
and outside Slovenia makes a quality life for current and future generations” there 
were made strategic orientations and thematic goals of NPVO (ibid., 17). 
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Main strategic orientations mentioned in NPVO are (ibid., 17): 

• “protect, preserve and improve the natural capital of Slovenia” 

• “ensure the transition to a low-carbon, resource efficient and waste-efficient 
society” 

• “protect the population from environmental risks” 

We can see that main strategic orientations are well placed by the environmental 
vision. All orientations are connected with protections of nature and environmental 
resources. By these orientations they will try to accomplish these thematic goals (ibid., 
17): 

• “Guarding, preserving and improving natural capital” 

• “A low-carbon, resource-efficient company that prevents waste and reuses or 
recycles it” 

• “Protection against environmental risks” 

Strategic orientations direct us to actions that will provide thematic goals. All actions 
are based on high environmental protection – as stated in the vision this is for the next 
generations and ours. The first steps for the protection, conservation and enhancement 
of natural capital make it possible to achieve the objectives of nature conservation in 
particular. The next steps to move to a low-carbon, resource-efficient and waste-
efficient society are geared toward the goals associated with the quality of the air we 
breathe. Good use of waste allows us to recycle and reuse it. The last steps for protect 
the population from environmental risks are related in particular to the objectives of 
rehabilitating enviroment, reducing chemicals in the environment, reducing exposure 
to climate change and maintaining the trend of population decline (ibd., 17). 
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Description of thematic goals 

Guarding, preserving and improving natural capital 

In this thematic goal are included biodiversity, soil, air and water protection. First, we 
will introduce biodiversity. Biodiversity represents the variability of living organisms 
at the genetic, species and ecosystem levels. The problem of diversity in Slovenia is 
noticed, and this is mainly due to habitats loss – especially agricultural landscapes and 
water-related habitats. Natural values are crucial for recognizing Slovenian nature. 
They are currently in mostly good condition. We could only expose contaminated and 
destroyed underground caves. In order to preserve biodiversity, it is necessary to 
protect protected areas in Slovenia – these cover 14% of the entire landscape. Then it 
is followed by direct nature control, proper environmental education and training. It 
is also necessary to raise public awareness of the importance of nature conservation. 
Of course, international commitments have to be fullfiled and appropriate security 
programs must be funded (ibid., 20–26). 

Soils are a non-renewable natural resource. They play an important role in terrestrial 
ecosystems. Agriculture and forestry, which are the most important soil activities in 
Slovenia, play a key role in maintaining good soil quality. In order to maintain the soil 
quality, it is necessary to implement actions that will reduce degradation processes, 
prevent soil erosion and soil pollution. A sustainable view of maintaining good quality 
of soil is also necesarry (ibid., 35–37). 

Slovenia ranks among the EU countries as one with more polluted air. It is currently 
at the top of the scale in terms of per capita emissions. This is mainly influenced by the 
use of timber in outdated households, unfavorable weather conditions, local 
discharges and the regional transmission of polluted air. In order to improve the air in 
Slovenia, it is necessary to adopt air quality plans and inform the public that they will 
then be implemented more regularly (ibid., 38–39). 

There are many water areas in Slovenia that we must protect. One of the main 
objectives of the NPVO is the overall improvement of the aquatic environment. As 
much as 17% of the territory in Slovenia is protected for the purpose of public drinking 
water supply. This is the percentage we need to maintain and be grateful for it. In 
terms of water pollution itself, the problem is in the cities because of the population 
itself and in the villages because of the high percentage of metals (especially mercury) 
present in the running water. Of course, water pollution is also affected by natural 
influences such as floods and droughts. However, we can handle this well by 
maintaining the watercourses. Seawater has a special seal in biodiversity - it enables 
the work of as many as 2% of employees and it also maintains a stable climate of our 
environment. Interference with the marine ecosystem destroys this diversity and only 
the quality of the water (ibid., 45–50). 

A low-carbon, resource-efficient society that prevents waste and reuses or recycles it 
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With regard to energy consumption, we must devote ourselves to making better use 
of resources. Renewable resources need to be exploited. Transport energy use must 
start to support the transition to a low carbon circular economy (ibid., 53). 

Current Slovenia's GHG emissions are significantly higher. The sectors with the 
highest emissions are energy remediation of buildings, transport, agriculture and 
waste management. Greenhouse gas emissions from transport increased by as much 
as 6% in 2016. As one of the Contracting Parties to the Paris Agreement, whose main 
objective is to reduce global average temperatures by two degrees, it has taken action 
to try to reduce emissions and will adopt a long-term climate policy determined by 
Slovenia's Climate Strategy until 2020 (ibid., 53–55). 

There is no mechanism in Slovenia that could comprehensively accelerate efforts to 
manage all resources efficiently. The faster improvement of resource productivity is 
limited, in particular, by increased energy use in transport, which, with a significant 
unsustainable orientation, has a major environmental impact. Above all, it will be 
necessary to ensure that Slovenia's development is not based on the use of resources 
beyond the environmental carrying capacity of the planet, which will be accompanied 
by the indicator "environmental footprint", which is a synthesis indicator of 
environmental development (ibid., 55–57). 

Despite the progress made in waste management in recent years, further steps are 
needed in order to effectively manage waste, as many wastes are only used for a short 
time or lost to the economy as they are landfilled or their quality is reduced or the 
market for secondary waste is reduced. The raw materials are not sufficiently 
developed. Therefore, greater emphasis should be placed on the reuse and recycling 
of waste as a priority for waste, with a combination of measures aimed at creating a 
recycling economy (ibid., 58). 

Protection against environmental risks 

In the past, Slovenia has made several attempts to systematically regulate over-
contaminated sites dating back to the time of mining, later heavy industry operations, 
and in the 1980s, over-contaminated sites were mainly the result of illegal and 
inappropriate waste disposal. Gravel pits and karst pits are a particular problem. Until 
now that still has not made plans for the long-term rehabilitation of over-contaminated 
sites, and no permanent funding has been provided for this purpose (ibid., 68). 

The more exposed to noise are residents of major cities and those who live along busy 
roads and railways. Noise pollution is mainly the result of traffic and, to a lesser extent, 
industrial activity. Noise will be tried to reduce by the modernization of the fleet, 
electrifacion of railways, the introduction of electric cars and noise protection in the 
case of new construction and reconstruction (ibid., 69). 
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Slovenia does not yet have a comprehensive biotechnology action plan, which makes 
it difficult to prepare specific initiatives for this field and access to funding sources, 
although the rapid development of biotechnology and GMOs offers new opportunities 
and solutions in the fields of innovation, sustainable economic development, climate 
change, food production, health, the environment and other areas also in the Slovenian 
environment. Established biosafety system in the field of modern biotechnology and 
its products GMOs in Slovenia, with the required transparency sets out measures to 
prevent and reduce potential adverse effects on human health and the environment 
that could occur work in closed systems, release into the environment and their placing 
on the market (ibid., 70). 

How chemicals are handled in Slovenia is governed primarily by EU law. Most 
chemicals overlap with waste. Therefore, joint action in both areas is also adopted in 
the majority. In order to reduce the presence of chemicals in the oculus, it is primarily 
necessary to reduce the chemicals in the industry and to start using green chemistry 
(ibid., 72). 

The state of the electromagnetic field in Slovenia is not well known in public. 
Electromagnetic field sources are present all around us in natural and living 
environments. The intensity of artificially created fields has increased and the public 
needs to be informed that they will behave accordingly (ibid., 74). 

Light pollution is increasingly burdening the environment, notably by installing 
advertising light sources. This can result in disruptive drivers, which can affect traffic 
safety, and the exterior illumination of windows of people's rooms. The illumination 
of road infrastructure outside settlements is also increasing in areas where pedestrians 
and cyclists do not expect a higher traffic density. The new technological development 
of energy-efficient lamps has a positive impact on the energy consumption of lighting, 
but this saving, in accordance with the regulation governing the energy consumption 
per unit area or per capita after the second turn, allows the installation of more lamps. 
Final result of this trend is comparable energy consumption and increased 
environmental brightness (ibid., 75). 

The climate change trend has been around for a long time. It was also observed in 
Slovenia, where temperatures are increasing every year. Climate change is escalating 
and climate scenarios indicate that Slovenia will continue to warm in the future, with 
precipitation uncertain, but seasonally suggest that rainfall will increase in winter and 
decrease in summer. Progress in adapting to climate change will greatly affect 
Slovenia's development (ibid., 76–77). 

Support actions 

In document of NPVO 2030 there are also support actions, which will help to easier 
implement strategies and reached goals (ibid., 5–6): 
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• »Better legislation and better implementation of legislation« 

• »Better access to environmental data« 

• »Improving the knowledge and data base for environmental policy« 

• »Integrating environmental protection objectives into the policies of other 
sectors« 

• »Enhancing dialogue and cooperation between environmental protection 
actors« 

• »Environmental education« 

• »Research, development and innovation for environmental protection« 

• »Economic instruments and financing for environmental protection« 

• »Implementing international commitments and contributing to international 
environmental policy planning« 

A qualitative and effective legal framework must be ensured in order to achieve the 
objectives of environmental and nature protection and water management. 
Transparency and clarity of the rules, their coherence and their effectiveness will need 
to be ensured. It will be necessary to improve access to environmental data for 
operators and users of environmental legislation in order to provide a clearer overview 
of the area. Better use will be made of EU institutions specializing in the transfer of 
scientific knowledge to professional support for public policies, such as the European 
Environment Agency and the European Environment Information and Observation 
Network. It is important that environmental policies are integrated into other policies, 
and that these policies direct social development to a sustainable low-carbon society 
in globally constrained environmental conditions. We need to strengthen dialogue, 
understanding and cooperation between state and local government bodies, non-
governmental organizations. In the field of education, guidelines should be laid down 
on how pre-school children can be educated, that environmental protection is 
required. Research on environmental protection innovations is also needed to keep up 
with trends. Without the financial actions, of course, the whole program cannot be 
afforded and after all, international cooperation is important because we all have to 
take care of our environment on this planet (ibid., 78–85). 

Implementation of the NPVO and monitor progress in its implementation 

 

An assessment of the resources required to implement the actions identified under the 
NPVO will be determined for each area of the environment. The NPVO is designed to 
set ambitious but realistic goals that, given the capacity and expected development of 
the field, it is reasonable to expect that the objectives will be achieved and the actions 
implemented in accordance with the timeline. Notwithstanding the above, special 
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attention will be given to areas where financial and human resources have not been 
sufficiently provided in the past: biodiversity conservation and protection of natural 
values, soil protection, and economic instruments for environmental protection, 
adaptation to climate change and priority ways of waste management. Ministry of the 
Environment and Spatial Planning will review every two years the implementation of 
the NPVO and progress towards the targets and will take measures to accelerate the 
achievement of the targets if necessary (ibid., 89–92). 

We have to balance desire for material goods with the needs of the naturral world. 
Enviroment management is necessary for that balance. In order to reduce 
enviromental pollutions we must have institutions that will help us manage and 
control the implementation of necessary steps (Doremus, 2001, 88–89). 

 

Conclusion 

Our analysis shows that Slovenia is trying to care for its environment. Measures are 
also being taken to ensure that each resident has a healthy environment around them. 
The responsibility for implementing the measures lies with the state, but without the 
help of the population it will not go. 

The NPVO highlights the many different areas of nature and the environment that 
need to be protected. One of the important measures is the need to inform the public 
about this. There are many areas, such as electromagnetic fields, greenhouse gases, 
climate change, which we are not aware of that pollute our home environment. 

The climate change trend has a major impact on the entire world, not just on the 
environment of Slovenia. Here we have to be especially careful how to work with 
nature, because in the event of a malfunction it will return to us with major natural 
disasters occurring on an already frequent level in Slovenia - earthquakes, floods, 
avalanches. As a result, the population loses their homes and the state and insurers 
gain greater financial burdens. 

By analyzing, we also realized that economics has a major impact on environmental 
protection itself. We need to provide adequate resources for regulation, as prescribed 
by the NEAP, and to enable measures to be taken seriously in accordance with the 
document and our laws. 

 

Climate changes provoke also many economical threatens. Our nations start waste 
money on dealing with the consequences from the destruction of the environment but 
not on the fight with its reasons and not on promotion of the right ecological behavior.  

That is why in this document we may consider a human being as one of those who can 
influence much on the ecological situation – we have no one other who could do it 
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“better” than we do in reality. Our modern society is responsible for the current 
condition of the environment and surely for the future as if we do not change anything 
now, we will not be able to change it in the future. That is why, modern generation 
may care about the future one and may care about the environmental heritage that it 
leaves.  
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Skupne in posebne zahteve strateškega dokumenta 

 
  

Visoko produktivno 
gospodarstvo, ki 
ustvarja vrednost 

za vse 

 

 

Učenje za in 
skozi 

Vse življenje 

 

Vključojoča, zdrava, 
varna in odgovorna 
družba 

 

 

Ohranjeno 
zdravo naravno 
okolje 

Visoka stopnja sodelovanja, 
usposobljenosti in 
učinkovito upravljanje 

1. Bruto domači 
proizvod na prebivalca 
po kupni moči 

2. Realna rast bruto 
domačega proizvoda 

3. Dolg sektorja država 

4. Javnofinančno 
ravnotežje 

5. Tekoči račun plačilne 
bilance in      neto 
finančna pozicija 
Slovenije do tujine 

6. Razvitost finančnega 
sistema 

7. Regionalne razlike v 
BDP na prebivalca 

8. Indeks razvojne 
ogroženosti regij 

9. Produktivnost 

10. Izvozni tržni delež 

11. Stroški dela na enoto 
proizvoda 

12. Izvoz 
visokotehnoloških 
proizvodov in na znanju 
temelječih storitev 

13. Neposredne tuje 
investicije 

14. Okoljska 
odgovornost organizacij 

15. Evropski inovacijski 
indeks 

16. Izdatki za 
raziskovalno-razvojno 
dejavnost in število 
raziskovalcev 

1. Delež 
prebivalstva s 
terciarno 
izobrazbo 

2. Vpis v 
srednješolsko in 
terciarno 
izobraževanje 

3. Diplomanti 
terciarnega 
izobraževanja 

4. Rezultati pri 
branju, 
matematiki in 
naravoslovju 
(PISA) 

5. Izdatki za 
izobraževanje 

6. Vključenost v 
vseživljenjsko 
učenje 

7. Obisk 
kulturnih 
prireditev 

8. Delež 
kulturnih 
prireditev, 
izvedenih na 
gostovanjih v 
tujini 

1. Neenakost 
porazdelitve dohodka 

2. Mediana 
ekvivalentnega 
razpoložljivega 
dohodka 

3. Stopnja tveganja 
socialne izključenosti 

4. Izdatki za socialno 
zaščito 

5. Materialna in 
dohodkovna 
prikrajšanost 

6. Stopnja 
stanovanjske 
prikrajšanosti 

7. Izkušnje z 
diskriminacijo 

8. Zadovoljstvo z 
življenjem 

9. Pričakovano 
trajanje življenja 

10. Zdrava leta 
življenja 

11. Preprečljiva 
umrljivost 

12. Čezmerna 
hranjenost in debelost 

13. Indeks enakosti 
spolov 

14. Neplačano 
prostovoljsko delo 

15. Izdatki za 
zdravstvo 

16. Izdatki za 
dolgotrajno oskrbo 

1. Snovna 
produktivnost 

2. Energetska 
učinkovitost 

3. Delež 
obnovljivih virov 
energije 

4. Emisijska 
produktivnost 

5. Promet po 
načinu prevoza 

6. Odpadki 

7. Okoljski davki 

8. Ekološki odtis 

9. Kmetijska 
zemljišča v 
uporabi 

10. Intenzivnost 
kmetovanja 

11. Intenzivnost 
poseka lesa 

12. Kakovost 
vodotokov 

13. Kakovost 
zraka 

14. Funkcionalno 
degradirana 
območja 

1. Zaupanje v institucije 

2. Izvršna zmogljivost 

3. Indeks vladavine prava 

4. Predvideni čas reševanja 
civilnih in pravdnih 
gospodarskih zadev 

5. Indeks zaznave korupcije 

6. Globalni indeks miru 

7. Delež gospodinjstev, ki so 
poročala o težavah s 
kriminalom, vandalizmom 
ali nasiljem v svojem 
bivalnem okolju 

8. Izdatki za uradno razvojno 
pomoč 
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17. Inovacijska aktivnost 
podjetij 

18. Intelektualna 
lastnina 

19. Indeks digitalnega 
gospodarstva in družbe 

 

 

 

 

17. Stopnja delovne 
aktivnosti 

18. Stopnja 
brezposelnosti in 
dolgotrajne 
brezposelnosti 

19. Prekarne in 
začasne zaposlitve 

20. Stopnja tveganja 
revščine delovno 
aktivnih oseb 

 

 

Poročilu o razvoju 2019 prikazuje gibanja na področju strateških usmeritev začrtanih 
v Strategiji razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada RS sprejela decembra 2017. Osnovna 
struktura poročila sledi petim strateškim usmeritvam, ki jih je Strategija opredelila kot 
ključne za doseganje osrednjega cilja, ki so prikazni v preglednici zgoraj. 

Pričujoči dokument Poročilo o razvoju 2019, nam prikaže stanje v celotni družbi oz. 
Sloveniji v letu 2019 z vseh vidikov in končno tudi s priporočili: Slovenija je bila v 
preteklih letih relativno uspešna pri reševanju kratkoročnih težav povezanih 
predvsem s posledicami gospodarske krize in recesije od leta 2008, ki je začela 
popuščati šele v zadnjih letih. V prihodnje  bo potrebno oblikovati trajnejše ukrepe za 
izboljšanje dolgoročne vzdržnosti razvoja in kakovosti življenja z izvajanjem dosledne 
politike na naslednjih področjih: 

• pospešitev rasti produktivnosti 

• prilagoditev demografskim spremembam 

• prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo z 

• krepitev razvojne vloge države in njenih institucij 

 Analiza je odsev uradne politike in njenega videnja skozi oči vladnega oziroma 
državnega urada. Sama v svojih priporočilih navaja, da je potrebno krepiti razvojno 
vlogo države in zaupanje v delo državnih institucij. Zato pogrešam, da ni v pričujoči 
analizi nikjer izpostavljenih diskurzov oziroma upoštevanega alternativnega tudi 
znanstvenega pogleda na celotno materijo. Več ko veš, več sprašuješ. In po tem načelu 
sem v to refleksijo vnesla tudi elemente in poglede na razvoj, ki so nastali v civilnih 
sferah in društvih, ki pa pri svojem videnju in delu nimajo vedno enakih pogledov na 
družbo in cilje, predvsem pa ne enakih poti, kako doseči določene cilje. 

Skupno vsem tem teorijam je to, da pojem trajnostnega razvoja razširijo na celotno 
delovanje države in sicer s programom stranke za trajnostni razvoj Slovenije- TRS v 
ospredju. In moje priporočilo je, da mora država kot država vseh, ki jim je mar v 
bodoče razviti uraden in skladen dialog z vsemi akterji, ki s svojim delovanjem želijo 
in lahko spremenijo napačne poti ali teorije, z namenom po najboljši skupni poti 
uresničiti skupne cilje. Če temu ni in ne bo tako se bodo napori in stremljenja vlade in 
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uradne birokratske strukture zvodenela. Torej, ne glede na strankarsko pripadnost, 
ne glede na širše in drugačne politične cilje in ideološke razklanosti je to več kot 
pomembno sporočilo. Končno, kdo vse je prebral  poročilo UMARJA?  Le malo tistih, 
ki so v svojem vsakdanjiku akterji trajnosti. In če s pomočjo civilne družbe dosežemo 
širše osveščanje ne bo to le črka na papirju. Naštela bom nekaj takšnih zagovornikov 
»trajnostnega razvoja« ali Sustainable development : 

• »Trajnostni razvoj - Plan B za Slovenijo« http://www.planbzaslovenijo.si/ 
www.planbzaslovenijo.si › trajnostni-razvoj, Dostopno 16.1.2020 

• »Ekvilib Inštitut«, http://www.ekvilib.org/sl/kontakt/ , Dostopno 16.6.2020 

• »Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj«, 
https://www.umanotera.org, Dostopno 16.1.2020 

Refleksija je odziv na uradne podatke, ki so v bistvu le kvantitativni podatki, zbrani 
bolj ali manj iz statističnih podatkov in izračunov. Trajnostni razvoj ali TRS pa je tisto 
kar naj bi bilo v ospredju in ne samo poglavje v razvoju. Zato bom obravnavala 
predvsem ta vidik in najbolj občutljive podatke, ki kažejo priporočila na potrebno 
delovanje v bodoče. 

Država in družba delujeta v okvirih novoustvarjene vrednosti, premoženja in dolgov 
države, kar poročilo izčrpno obravnava in se postavlja z eno najvišjih stopenj rasti 
BDP V EU v zadnjih dveh letih (4,1-4,5 %). Gospodarstvo kot gonilna sila  daje pogoje 
za blagostanje ljudi in njihovo eksistenco v širšem družbenem kontekstu oz. okolju. 
Še vedno visok zunanji dolg omejuje fiskalni prostor za ukrepanje ob morebitnem 
šokih, ki jih lahko prinese recesija.  Viri financiranja za banke ne temeljijo več na 
posojilih iz tujine- nadomestili so jih depoziti domačih nebančnih sektorjev. 

Bruto domači proizvod je po štirih letih vse višje rasti leta 2017 presegel predkrizno 
raven, leta 2018 pa se je njegova rast začela umirjati. Po globljem padcu v času krize je 
bila gospodarska rast v Sloveniji lani (4,5 %) tretje leto zapored precej višja kot v EU 
(1,9 %).  .Bruto domači proizvod 2018 je bil 45.755 mio. EUR in 22.083 EUR/na 
prebivalca. Presežek tekočega računa plačilne bilance je bil leta 2018 najvišji doslej. 
Znašal je 3,2 mrd. EUR oz. 7,0 % BDP. Regionalne razlike -najvišji BDP na prebivalca 
ima osrednjeslovenska regija, ki presega slovensko povprečje za več kot 40 %.  

Vse perspektive, ne glede kdo je njihov avtor so medsebojno povezane in so odraz 
posnetka stanja na področjih, ki jih dovolj dobro zajema preglednica 1 določajo 
kvaliteto našega življenja, z opredeljenimi nosilci za njihovo izvajanje. Politika 
podpira podjetnike in skrbi za visoka rast izvoza, ki ga pesti pomanjkanje ustrezno 
usposobljene  delovne sile kar kaže tudi odnos do intelektualna lastnine  
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Patentne prijave pri EPO po letih vložitve prve prijave*, na milijon prebivalcev  

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 

 25      54      69     61     52    55     62     62         66           58        54         55        48      Slo 

V Sloveniji se je  povečal delež  samostojnih podjetij kot nosilci inovacij, vendar smo 
kljub visoko kvalificirani delovni sili  še v zaostanku za trendi v EU. Imamo večje 
število raziskovalcev s terciarno izobrazbo, ki pa žal gredo po večje plače v tujino. 
Dejstvo je, da poslovni sektor kljub velikim vlaganjem  ne povečuje  inovacijske 
aktivnosti. Razlog je v temu, je nezadosten prenos znanja med raziskovalnimi 
institucijami in poslovnim sektorjem, birokratski postopki so  zapleteni in dolgi. 

Največ so se povečali izdatki za socialno zaščito in servisiranje javnega dolga. Podjetja 
črpajo predvsem lastna sredstva in ne kreditov. Regije v zahodnih delih Slovenije so 
se razvijale najbolj. Tržni delež avtomobilske industrije se je zvečal. Konkurenčnost  
podjetniškega sektorja terja in sledi izboljšavo položaja Slovenije v tujih trgih, rast 
investicij v stroje in opremo, tuje investicije, povečane investicije v gradbeništvo in 
infrastrukturo. 

Slovenija zaostaja za EU po izkoriščanju potenciala e-storitev in digitalizaciji javne 
uprave, kljub večji izobraženosti  potrebnega kadra. 

Razvoj družbe je opredeljen  in definiran  z učinkovito izrabo naravnih danosti in 
znanja aktivnega prebivalstva. Družba  z vsemi svojimi organi kot so to vlada, 
zakonodajna oblast, izvršilna oblast ter drugimi investicijami v šolstvo, zdravstvo, 
socialo in ne nazadnje vojsko, skrbi z ukrepi za izvajanje vseh nalog, ki jih Slovenija 
in EU imata za svoje prioritete in cilje. Znižala se je diskriminacija in sicer se je najbolj 
zmanjšala diskriminacije po spolu.  

Preti nam porast javnih izdatkov za zdravstvo  in dolgotrajno oskrbo, saj se povečuje 
število ljudi  starejših od 65 let, populacija se stara in obolelosti je vsled nezdravega 
stresnega načina življenja in slabih prehranjevalnih navad. Prekomerna debelost je 
pojav predvsem v moški populaciji, medtem ko se je ta pojav pri mladini izboljšal in 
tudi poraba alkohola se je znižala. Duševno zdravje pa je slabše pri manj izobraženih 
zaradi brezposelnosti in izgube službe. Zdravje populacije se je poslabšalo, predvsem 
zaradi nezdravega življenjskega sloga, stresa. Problem je velika obolelost zaradi 
rakavih obolenj. Kljub upadanju sredstev za zdravstvo glede na potrebe, kar kažejo 
dolge čakalne dobe, se položaj popravlja z učinkovitim zdravljenjem na primarni 
ravni-oskrbi Sloveniji je delež populacije, ki je imela v zadnjem letu težave z depresijo 
višji kot v povprečju EU (SI: 8,8 %, EU 26: 7,9 %). 

• Razširjenost uživanja marihuane in drugih prepovedanih drog med 
mladimi v starosti 15-16 let, (7. od  26 držav po rizučnosti). 

• Leta 2030 bodo starejši od 65 let predstavljali že skoraj 25 % prebivalcev, 
oziroma 6,8 % starejši od 80 let. 
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Indeks zaznave korupcije Zaznava korupcije v Sloveniji se v zadnjih letih ni bistveno 
znižala in ostaja višja kot v povprečju EU.5.5 Indeks zaznave korupcije Zaznava 
korupcije v Sloveniji se v zadnjih letih ni bistveno znižala in ostaja višja kot v 
povprečju EU. 

Družba v širšem pomenu skrbi za vzdržne pogoje, ki jih opredeljuje  kot trajnostni 
razvoj okolja in človeškega bivanja v Ekosistemu domovine v okvirjih EU, z 
odgovornostjo za zdravo okolje in ohranitev narave in človeka z njim. Raba energije 
za ogrevanje se zmanjšuje v varčnejšo rabo, boljšo izolacijo  stavb, večjim izkoristkom 
kurilnih naprav. 

V kontekstu  TRS namenjamo veliko za skrb za gozdove, zemljo, ozračje in vodo. 
Ukrepi na področju delovanja človeka kot proizvajalca onesnaženja so naravnani na 
naše aktivnosti v prometu-uporabljamo avtomobile  za vožnjo v službo in ne železnice 
kot je to v navadi v EU. Slovenska družba je več kot srednje razvita entiteta z visoko 
stopnjo zavedanj o vseh nevarnostih in sprejema  vsa tehnološka, politična in 
ekonomska tveganja in nadzor nad njimi.   

Imamo ugodne gospodarske pogoje kot so velika gozdnatost, vodnatost in vetrovnost. 
Potrebno je najti tehnološke rešitve za boljše obvladovanje  razmere v okolju in 
smotrno izkoriščanje naravnih virov.  

Projekcije kažejo, da se bodo izpusti toplogrednih plinov (TGP)zmanjšali predvsem 
na področju prometa in večja rabe železnic, kjer še niso izčrpane vse možnosti prehoda 
k uporabi biogoriv ter izboljšanje učinkovitosti vozil; Zmanjševanje proizvodnje 
električne energije in toplote  v premogovnih elektrarnah, zamenjava s plinskimi 
enotami ter večja raba obnovljivih virov energije je stalna naloga v industriji. 

Kmetijstvo: Skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi znaša okoli 480 tisoč 
hektarjev ospredju je večja učinkovitost  reje domačih živali in povečanje javne oskrbe 
v težnji za samooskrbo z živili. Imamo velike zmožnosti za boljše kmetovanje, vendar 
pa ti pogoji  niso v celoti izkoriščeni. V gozdovih je  slaba praksa sekanja v obdobju 
po žledolomu in ivju in izvoz visokokvalitetne hlodovine. Ekološko kmetovanje je 
dokaj razširjeno, a smo še vedno v fazi izobraževanja, kar velja za družbo kot celoto. 

Vodotokov je dovolj in je voda je v glavnem čista. Najboljše stanje beležimo na Savi 
in Soči, najslabše pa na Muri in Dravi. Tudi onesnaženost zraka z ozonom in visoka 
koncentracija prašnih delcev je velika predvsem v mestih. Polovica prebivalstva živi 
in dela v mestih in posledično je prisotna velika dnevna delovna migracija. Na 
podeželju pa beležimo pojav staranje prebivalstva in opuščanja kmetij, saj se mladi le 
težko odločajo za ta poklic. 

Družba deluje kot celota z vsemi aparati uradništva in institucij, ki so usposobljene  za 
spopadanje z zahtevno  nalogo trajnostnega razvoja. Pri tem prevladuje korist celotne 
družbe nad interesi posameznika. Vsak posameznik prispeva po svojih zmožnostih in 
znanju, ne glede na veroizpoved, starost, barvo kože, spolni usmerjenosti itd.  
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Pri mladih je pojav prekarnega  dela v porastu. Manjša pa je neenakost plač v 
primerjavi z EU,, kar pa je lahko tudi pojav uravnilovke in slabega plačevanja 
raziskovalnega IT dela mladih. Kakovost vodenja dela in slabih delovnih pogojev pa 
močno vpliva na zdravje zaposlenih. Ker v Sloveniji 38 % (EU: 25 %) vprašanih meni, 
da delo negativno vpliva na njihovo zdravje, in jih kar 43 % meni, da ne bodo sposobni 
opravljati dela do svojega šestdesetega leta. V letu 2017 je bilo v Sloveniji 4,4 % 
prebivalcev hudo stanovanjsko prikrajšanih in to je v večjem delu mladina ali 
skupina delovno aktivnih. 

Stopnja tveganja revščine delovno aktivnih oseb 

Le ta  se kljub precejšnjemu  nihanju vsa leta pod povprečjem EU. Med delovno 
aktivnimi se je stopnja  tveganja revščine  v letu 2017 najbolj povišala 
samozaposlenim, nekoliko višja  pa je tudi med zaposlenimi. Med zaposlenimi imajo 
najvišje stopnje tveganja revščine zaposleni v nestandardnih oblikah zaposlitve. Vlada 
bi morala investirati v  zaposlovanje ljudi z vsemi izobrazbami in omogočiti dodatna 
izobraževanja. Prisotno je stihijsko ukrepanje, kjer odločajo o skupni prihodnosti le 
tisti, ki imajo največjo politično, finančno oziroma avtoritativno moč. Tako odločanje 
pa ne more biti vedno v dobro vseh ljudi. (TRS) Novi ekonomski modeli morajo 
vključevati nov koncept lastnine in bolj pravično distribucijo ustvarjenega, temelječo 
na soupravljanju in solastništvu zaposlenih s čimer bo interes vseh za boljše okolje 
večje.  

Družbena odgovornost za izvajanje enotne politike  je v demokratičnem- 
participativnem sistemu  naloga vlade in izvoljenih poslancev, ki uresničujejo 
demokracija a vendar je  volilna udeležba in zaupanje v vladne institucije razmeroma 
majhna. Obstaja nezadovoljstvo podjetnikov in gospodarstvenikov z vodenjem javnih 
financ in davčno politiko. Varovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in enakih 
možnosti, jasno postopkovno in materialno zakonodajo, skrb za neodvisnost ter 
učinkovito in transparentno delovanja sodstva in odpravljanje vzrokov za pojavo 
korupcije. 

Predvideni čas reševanja civilnih pravdnih in gospodarskih zadev, število dni 280 
(2016) 244 (2016) 200  kar kaže in poglablja kritično zaupanje v pravni sistem države, 
ki ga pa najeda visoka stopnja koruptivnosti, ki je med najvišjimi v EU. Indeks 
vladavine prava uvršča Slovenije na lestvici indeksa vladavine prava v drugo 
polovico držav EU, kar kaže na pomanjkljivosti delovanja pravne države. Vladavina 
prava (angl. rule of law) izpostavlja načelo pravne enakosti in poudarja nedotakljivost 
avtoritete prava in zakona, kar pomeni, da država sama spoštuje pravo, pri čemer je 
delovanje državnih organov pravno vezano in so zagotovljene temeljne človekove 
pravice in svoboščine tveganju korupcije uradnikov v izvršilni in zakonodajni veji 
oblasti) je visoko. Indeks zaznave korupcije v Sloveniji se v zadnjih letih ni bistveno 
znižala in ostaja višja kot v povprečju EU. 

 Prisotno je relativno nizko zanimanje  državljanov za vplivanje na politične odločitve 
in stopnja participativne demokracije je slabša kot v EU, kar kažejo tudi nizke volilne 
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udeležbe v zadnjih letih. Socialni dialog je v vzponu. Dostopnost do storitev e-uprave 
in večji uporabi digitalnih javnih storitev še zaostaja za EU. Ni celovitih rešitev, a se 
zadeve-infrastruktura in tozadevna pismenost polagoma vzpostavlja.  

 Nezadovoljstvo pa ostaja s čakalnimi vrstami v zdravstvu. Delavci se predvsem 
pritožujejo zaradi počasnosti v zvezi z javnimi storitvami in nezadovoljstvo z delovno 
zakonodajo. Zaupanje v pravno državo je nizko zaradi in posledično je veliko število 
pritožb na evropsko sodišče za človekove pravice. 

Ljudje so v odvisnosti  od zdravega okolja,  vpeti v vsakdanjo skrb zase in okolje v 
katerem bivajo, ki ga zapuščajo  prihodnjim rodom, kar naj bi počeli s skrbjo  za 
racionalno trošenje naravnih bogastev. Primer so gozdovi, ki nas spodbujajo da 
ohranimo to deželo zeleno. Blaginja vseh ljudi in ekosistemov bo v prihodnje temeljno 
izhodišče našega delovanja. Za  prihodnje  generacije zagotovimo ohranitev narave, 
možnosti za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe, zmeren, človeka vreden 
materialni standard in višjo kakovost življenja(TRS) 

Obisk kulturnih prireditev je pokazatelj, ki nas opisuje kot dokaj aktivne kulture 
željne državljane. Povprečno število obiskov kulturnih prireditev na prebivalca  

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

 5,0    5,4     5,7     6,0    6,4    9,6     6,2   5,9     6,3     6,2   6,3  Cilj SRS za 2030 Slovenija 8,0   

Delež kulturnih prireditev, izvedenih na gostovanjih v tujini Delež kulturnih 
prireditev, izvedenih na gostovanjih v tujini, se v zadnjih letih povečuje in kaže tudi 
kvaliteto kulturnega ustvarjanja. Delež kulturnih prireditev, izvedenih na gostovanjih 
v tujini, od skupnega števila kulturnih prireditev, v %  2015 (3,1), 2016(3,9) 2017( 3,5)                   
Cilj SRS za 2030 Slovenija 2,8 (ocena) 

Naša usmeritev (TRS) odpira možnosti razvoja na področju podjetništva, povezanega 
s storitvami okolja, socialnega podjetništva in socialne inovativnosti.. Podpora 
odpiranju novih zelenih delovnih mest višje dodane vrednosti mora postati ključna 
prioriteta državnega proračuna- mladih. 

Živimo v strpnem okolju, kjer so naše pravice zapisane v ustavi in zakonih in prav 
tako naše obveznosti in pri tem smo vsi pred zakonom enaki z enakimi pravicami in 
nalogami. Posebna skrb je namenjena  najbolj šibkim v družbi kot so to starostniki, 
nezaposleni, invalidi ter otrokom. Slovenija je med najbolj mirnimi državami v EU,  
kar meri Globalni indeks miru; Slovenija se uvršča med najmirnejše države sveta 18 
Cilj SRS za 2030 Uvrstitev med 163 državami Uvrstitev med najboljših 10 držav na 
svetu in najboljših 5 v EU.   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Globalni indeks miru      

     7        6        5       5      10      11     11    11      10      7     11    v Sloveniji 

Varnost v prometu se je izboljšala. Največ težav nam povzročajo poplave, močan veter 
in sneg. Največ problemov nam povzročajo nelegalni prehodi, računalniška 
kriminaliteta, Slovenija se zavzema za mir in varnost, blaginjo in dostojanstvo vseh 
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ljudi, odpravljanje revščine, okoljski in trajnostni razvoj, spoštovanje človekovih 
pravic ter oblikovanje  miroljubnih in vključujočih družb. Sodeluje pri politiki 
migracij, ki se tičejo celotne EU. V zadnjih letih  se Slovenija v okvirnem posveča 
zagotavljanju varnosti, ukrepom za rast in delovna mesta, krepitvi socialne 
razsežnosti, večji globalni vlogi EU. Izdatki za uradno razvojno pomoč so e naprej 
nižji od mednarodno sprejetih.Največji vpliv na okolje  je podrejen tistim, ki so sprejeli 
odgovornost za uresničevanje ciljev skupnega dobrega. 

Pooblaščeni predstavniki institucij so osebe, ki so zaradi svojih znanj, prepričanj in 
sposobnosti voljeni člani družbe. Pri izvajanju politik velja hierarhija obveznosti 
delovanja od najmočnejših do najšibkejših in skrb za pravice šibkih. Zagotavljamo 
službe, izobraževalni sistem, delujoči zdravstveni sistem. Državne institucije je 
potrebno v večji meri profesionalizirati in zagotoviti njihovo avtonomnost od 
vsakokratne politike. Naše delo ne bo obremenjeno s preteklimi bolečimi ideološkimi 
delitvami, ključno smo usmerjeni v medgeneracijsko odgovornem izboljševanje 
kakovosti življenja sedanje in prihodnjih generacij ter prav zato sposobni zatreti 
korupcijo, pohlep, izkoriščanje,.. in postati rastoča, odprta družba zazrta v prihodnost. 
SREČA KOT INDEKS KAKOVOSTI ŽIVLJENJA (TRS) 

Okoliščine odgovornosti politike, vlade in državnih institucij pri razvoju 

Ovira za razvoj poslovnega okolja je predstavljala globalna finančno-gospodarska  
recesija, prezadolženost podjetij itd. Veliko težav pa je povzročila domača politična 
praksa in nesmotrna energetska politika(TEŠ) in drugi primeri. Podjetja morajo 
bistveno več storiti za zmanjševanje rabe energije, država  pa z ustreznimi politikami 
jasno pokazati smer razvoja. Industrija mora varčevanje z energijo postaviti na prvo 
mesto. 

Slovenija je lahko srečna dežela,  ker je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in 
trajnostnimi življenjskimi viri, katerih vrednost v luči globalnih procesov hitro 
narašča. Predvsem so pomembni gozdovi in les, rodovitna prst in prijazno podnebje 
za pridelavo hrane in industrijskih rastlin, lepota in raznolikost krajine, biotska 
raznovrstnost. S tem imamo možnost za blaginjo, ki pa ni samoumevna. Blaginjo 
lahko dosežemo kot skupnost če se povežemo. V ospredju mora biti medgeneracijsko 
sožitje, pri čemer  je pomembno zagotavljanje pogojev za začetek aktivnega življenja 
mladih, ki šele nastopajo na trg dela in si ustvarjajo  pogoje za družine, ter skrb za 
starejše in njihovo dostojno preživetje. Starejši ljudje ne smejo biti predmet 
stigmatizacije in krivci za vse družbene in ekonomske probleme, zato bo sistem varne 
starosti spremenili tako, da bo vsakemu omogočena izbira, kako bo preživel tretje 
življenjsko obdobje. Pričakovano trajanje življenja. V Sloveniji lahko ženske pri 
starosti 65 let pričakujejo, da bodo v povprečju živele še 21,8 leta, moški pa 17,9 leta.   

Mediji, tv, internet, mestno okolje, letaki nas kljub našemu neodobravanju ogrožajo. 
Ne bi smeli oglaševati neekološko pridelane hrane. Živimo v potrošniški družbi in če 
ne bodo  naši zakoni bolj subtilni oz. kos  digitalnemu  prodoru v naša življenja bo 
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jutri daleč od zdravega jabolka  - ali pa bo ostalo le zdravo jabolko, ki ga uživa bolan 
človek- super zmanipuliran potrošnik. 

Internet naj vsebuje aplikacije, ki preprečujejo  sovražni govor in druge nedopustne  
posege v človekove pravice, ki daje vedeti, da je širjenje sovražnega govora in pravica 
ostati neomadeževan tudi znotraj kibernetskega prostora družbeno nesprejemljivo in 
da se je treba nanj odzivati. 

Trajnostni razvoj je stvar, ki uči  odrekanja, samoomejevanja in samodiscipline zato 
politični ni zanimiva in se misel o njej širi počasi. Ideja trajnosti se vzpenja naravnost 
proti trendom potrošništva in globalizacije, zato ni zanimiva ne za potrošnika, niti za 
trgovce z »dušami« Zanimiva je le za razmišljujočega človeka. Pa je Homo sapiens res 
vedno vreden tega imena? Nauk ki sledi iz tega , je : bodi previden v ukrepih, ki bi 
utegnili vplivati na okolje, skrbno preučuj  učinke takih ukrepov in se hitro uči iz 
svojih napak. Izrazi kot so »Trajnostna rast »je nič naravnega ne more biti neskončno 
dolgo, izraz »Trajnostna raba« poraba virov  znotraj meja njihove sposobnosti za 
obnavljanje, »Trajnostni razvoj« izboljšati kvaliteto  človekovega življenja in hkrati 
živeti v mejah podpornih ekosistemov. »Trajnostno gospodarstvo« vzdržuje  svojo 
osnovo naravnih virov. »Trajnostna družba« živi po  devetih načelih, orisanih v 
strategiji. Projekt trajnostni razvoj je nastal v sodelovanju stotin strokovnjakov z 
najrazličnejših področij ter številnih organizacij pod vodstvom Svetovni zvezi za 
ohranitev narave, program ZN za okolje in Svetovni sklad za naravo. Le ti  pa že 
desetletja izpričujejo nepristransko skrb za zemljo. Svoj planet bomo rešili tako, kot 
smo ga uničili: vsi skupaj in vsak zase. Boljše poti za to, kot je iskanje  trajnosti za zdaj 
ne poznamo. 

 

Ključni izzivi 

1. Realna rast bruto domačega proizvoda 

Vlada in vladajoča stranka mora prevzeti realne in stvarne odgovornosti po 
pokazateljih uspešnosti svojega dela. Na primer: ob prevzemu oblasti  se mora 
zavezati povečati BDP za določen pozitivni procent glede na rast v preteklem letu.. na 
zadnji dosežen rezultat. Vlada  mora odstopiti, če tega ne doseže in prepustiti krmilo 
bolj sposobnim. Konkretne obljube in merljivi rezultati so tisto kar pričakujemo, 

2. Prekarne in začasne zaposlitve 

Delež prekarnih zaposlitev, ki je eden  izmed kazalnikov kakovosti zaposlitve, se je v 
obdobju 2008-2017 nekoliko povečal in je  precej nad povprečjem EU. Izziv je 
zagotoviti vsem mladim prvo zaposlitev s programom stimulacij in obvezo 
vključevanja mladih  v produkcijske procese z možnostjo do šolanja za deficitarne 
poklice.   Takojšnjo  odpravo  prekarnega dela  z vsemi  prikritimi zaposlitvami za 
določen čas. Odgovornost bi vezala na vso gospodarstvo, ki je prejelo kakršnokoli 
državno ali EU subvencijo. To je naloga vlade.  
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Mladi na veliko odhajajo v tujino kjer je njihova zaposlitev bolj cenjena oz. jo sploh 
imajo Slovenijo primanjkuje  diplomantov iz praktičnih poklicev, ki pa med mladimi 
ni več cenjena. Mladi si v Sloveniji  ne morejo ustvariti družin stanovanje je 
nedosegljivo in tako obtičijo pri  starših in njihove   sposobnosti  vključevanja v družbo 
kot polnovrednega člana družbe so okrnjene. Delež  terciarno izobraženih je višji ko v 
EU v vseh starostnih skupinah. Med terciarno  izobraženimi je večji odstotek žensk, 
razlika med spoloma je večja kot v povprečju EU. 

    3.   Velika količina odpadkov 

Metafora: Ob sedanjem slogu življenja v Sloveniji in odlaganju pri tem nastajajočih odpadkov 
bi potrebovali 2,8 planeta, enakega Zemlji. Kako to razumemo je  prepuščeno vsakemu 
izmed nas. Karikirano bi to pomenilo, da proizvedemo toliko odpadkov, da bi lahko 
znosno živeli le na planetu, ki bi bil 2,8 krat večji kot je Zemlja. 

Ekološki odtis Ekološki odtis, ki je sintezni kazalnik okoljskega razvoja, je v Sloveniji 
podobno kot v evropskem povprečju razmeroma visok. Tu je pomembno recikliranje. 
Na področju komunalnih odpadkov je doseženih nekaj boljših  rezultatov kot v 
povprečju EU. Morali bi se zamisliti čigava je naloga to spraviti v  zadovoljivo stanje. 
Delež obnovljivih virov energije (OVE), za katere so naravne danosti v Sloveniji 
razmeroma ugodne, je višji kot v povprečju EU, a v zadnjih letih stagnira. Izpusti 
toplogrednih plinov (TGP), ki precej prispevajo k podnebnim spremembam, se na 
enoto BDP tudi v konjunkturi znižujejo, za načrtovano korenitejše znižanje pa bo treba 
več napora.  

 

Razvojni cilji  

1 Zdravi načini života 

Jedan od glavnih ciljeva Poročila o razvoju za 2019. godinu je i osviješćivanje ljudi o 
zdravijem načinu života, pri čemu je bitna podsticanje razgovora i promocije 
duševnog zdravlja te posledica zdravijih ''navika'' na sam kvalitet života. Cilj je 
preusmjeriti pozornost na prevenciju i ne samo na odstranjivanje uzroka štetnog 
ponašanja ili stanja, razgovor o uticaju okoline na duševno i fizičko zdravlje pojedinca. 
Iz samog obrazloženja razvojnog cilja jasno je isticanje značaja okoline i održivosti.  
“Za doseganje cilja bo treba okrepiti zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga 
in duševnega zdravja, preprečevati tvegano vedenje, krepiti preventivo, zmanjšati 
tveganja za zdravje iz onesnaženosti okolja in podnebnih sprememb ter spodbujati 
trajnostno potrošnjo, medgeneracijsko povezanost in enakost med spoloma.”(str. 36) 

I pored okoline, cilj se dotiče i finansijske pozadine, tako pa u svojoj definiciji, razvojni 
cilj predstavlj ideju zdravstva dostupnog za sve, pod to se misli najprije misli na veće 
plate i penzije, kako bi se dostigao dostojan nivo života za sve generacije.  



 

 139 

Iako podaci kažu da je zdravstveno stanje slovenačkih građana bolje iz godine u 
godinu, ipak u zadnjih 4 godine, od 2015. Slovenija zaostaje za Evropskom unijom, 
kada govorimo o broju ‘’zdravih godina života’’.  

Stručnjaci objašnjavaju napredak sa napretkom u medicini, razvojem, ekonomskim 
rastom I ističu, da je Slovenija više produžila očekivanu življensku dob nego Evropska 
unija generalno. S druge strane, ističe se procenat preživljenog zdravog života, koji je 
zaostajao za prosjekom EU, ali se do 2015. Značajno smanjio, nato pa je poslednjih 
godina krenuo da raste. “Pričakovano trajanje življenja se je v Sloveniji v zadnjih 
desetih letih podaljšalo bolj kot v povprečju EU, po deležu življenja, ki ga preživimo 
zdravi, pa se je zaostanek nekaj let zmanjševal, leta 2015 pa začel ponovno naraščati, 
predvsem zaradi hitrejšega napredka v drugih državah EU.” (str. 37) 

Iako zaostaje u nekim segmentima primjene zdravog života, što se tiče broja 
spriječenih smrti, tu se Slovenija nalazi oko prosjeka EU. S druge strane treba istaći, 
da povećan broj preranih smrtnih slučajeva, tj povećano zaostajanje za EU.  

Veoma je važno istaći da se u Sloveniji nejednakost u zdravstvu, najviše u kontekstu 
obrazovanja, smanjila tokom godina, stoga trenutno predstavlja jednu od vodećih na 
tom području. “Vrzel med visoko in nizko izobraženimi v pričakovanem trajanju 
življenja (PTŽ) se je v Sloveniji zmanjšala, in sicer bolj pri moških, kjer se je povečalo 
življenjsko pričakovanje zlasti nizko izobraženim. Slovenija se je v letu 2016 glede na 
izobrazbeno vrzel v pričakovanem trajanju življenja uvrstila pod povprečje 21-ih 
držav EU.” (str. 37) 

Iz predstavljenih rezultata, možemo zaključiti da je Slovenija pokazala napredak u 
različitim vidicima zdravog života, kao što su već pomenuta nejednakost u zdravstvu, 
broj spriječenih smrti, tako je i pokazano da su neki štetni faktori značajno smanjeni u 
proteklih par godina, što pokazuje podatak da se Slovenija nalazi među četiri 
evropske države koje su najviše smanjile gojaznost kod dijece, smanjila se pušačka 
populacija mladih u odnosu na prosijek EU, kao I konzumatora alkohola. Kulturni rad 
u Sloveniji, pod čime podrazumijevamo sportske I kulturne aktivnosti građana, je 
iznad prosijeka EU, mada se mora nastojati uključivati I stariju populaciju u takve 
aktivnosti. Za svaku pohvalu je naravno I podatak, da je Slovenija ubraja u države sa 
najvećom rodnom jednakošću u Evropi. U samom dokumentu su pojašnjeni razlozi 
za ovako pozitivan rezultat, mada se skreće pažnja na teškoće sa kojima se žene 
suočavaju pri usklađivanju društveno-porodičnog I poslovnog života te njihove 
zastupljenosti u nekim posebnim grupama poslova. “Velik napredek je bil narejen 
predvsem glede udeležbe žensk pri političnem odločanju, kar lahko povežemo s 
spremembo volilne zakonodaje (uvajanje spolnih kvot na kandidatnih listah), vendar 
pa se je udeležba žensk pri političnem odločanju z volitvami 2018 kljub temu ponovno 
zmanjšala. Razlike v delovni aktivnosti in plačilu glede na spol so majhne.” (str. 39) 

Na drugoj strani, bitno je istaći da I dalje postoje značajni zaostanci na određenim 
područjima. Tako je korištenje marihuana iznad EU prosjeka, dok je upotreba drugih 
psihoaktivnih supstanci vrlo malo ispod prosijeka. Takođe, ističe se podatak da se 
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raširenost duševnih bolesti I poremećaja povećao poslednjih godina, što je naravno 
zabrinjavajuće. Stručnjaci razloge nalaze u sve bržem tempu života, slabijem i 
nezdravijem načinu života, finansijskoj nestabilnosti te usamljenosti kod starije 
populacije. Ženski dio populacije je označen kao najpodložniji I najosjetljiviji, dok je u 
kontekstu obrazovanja, niski I srednji nivo obrazovanja označen kao osjetljivi za 
pojavljivanje duševnih bolesti u odnosu na one koji su visoko obrazovani. Takav 
zaključak takođe povezuju sa finansijskom stabilnošću, stalnim poslom I mogućim 
otkazom. Broj samoubistava se jeste smanjio ali je još uvijek u samom vrhu EU država. 
“V Sloveniji je delež populacije, ki je imela v zadnjem letu težave z depresijo višji kot 
v povprečju EU (SI: 8,8 %, EU26: 7,9 %). Umrljivost zaradi samomora se je v zadnjih 
desetih letih sicer znižala, a je še vedno med najvišjimi v EU.” (str. 38) 

Kao što je već navedena potreba za dostojnim života svih generacija građana, ističe se 
potreba po što aktivnijem političnom uključivanju mladih u društvenom svijetu. Ističe 
se važnost povezivanja generacija I stvaranju socijalne mreže, što se najviše potencira 
kroz promociju volonterskog rada. Volonterski rad je predstavljen mladima kao jedan 
od načina da pridobiju više iskustva, povežu se grupama kojima je možda pomoć 
potrebna. Iako mladi pokazuju veliko interesovanje za volonterski rad, trebalo bi 
uključiti I stariju populaciju. S druge strane, politični aspekt društvenog života ne bi 
trebao zaostajati, tako pa politička participacija mladih zaostaje za prosijekom EU, na 
čemu se mora u budućnosti raditi.  

Zaključak je da je Slovenija napredovala u poslednjih par godina I napravila značajne 
pomake u određenim segmentima zdravog načina života, ali je bitno I napomenuti da 
I dalje zaostaje za prosjekom, što mora predstavljati pokazatelj u kojem smjeru treba 
ići dalji razvoj. Naravno, važno je da Slovenija konsoliduje svoj položaj koji ima u vrhu 
EU država u već navedenim, važnim područjima razvoja.  

Ističu da je jako bitno da se nastavi u smjeru poboljšanja svih faktora koji utiču na 
zdravlje I zdravi način života. Akcenat se stavlja na promociju i osviješćivanje 
građana, kao I izgradnji jačih temelja javnog zdravlja I prevencije, kao I jačanja svijesti 
o zagađenosti okoline I njenom uticaju I poslijedicama po zdravlje, što je pokazano 
poražavajućim podatkom da je Slovenija iznad prosijeka EU kada je u pitanju 
zagađenost vazduha I da prelazi granicu postavljenu od strane Svjetske zdravstvene 
organizacije. “Za izboljšanje kazalnikov življenjskega sloga bi bilo nujno treba okrepiti 
preventivo in javno zdravje ter politike za zmanjševanje tveganega vedenja in 
ozaveščanje posameznikov o odgovornosti za lastno zdravje.” (str. 39) 

Konkretno vezano za duševno zdravlje, podržana je Rezolucija o nacionalnem 
programu duševnom zdravlja 2018 – 2028, što bi trebalo značajno uticati na promociju 
I prevenciju duševnog zdravlja, kao I o destigmatizaciji I osviješćivanju građana o 
važnoj temi “zdravih načina života”. “V začetku leta 2018 je bila sprejeta Resolucija o 
nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, ki zahteva širše ukrepanje več 
sektorjev in politik za zmanjšanje bremena duševnih bolezni in opredeljuje 
prednostna področja ukrepanja.” (str. 39) 
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 2 Znanje i spretnosti za kvalitetan život i rad  

Ako znanje postane dostupno za sve građane i tokom čitavog njihovog života, onda 
tržište postaje konkurenčnije, kao i samo društveno blago i ekonomija države. Znanje 
će donijeti spretnosti i te spretnosti će od pojedinca napraviti kvalitetnog i poželjnog 
zaposlenog. Zato je izuzetno važno predstaviti znanje kao važan instrument za 
dostizanje ciljeva te motivisati građane na učenje tokom cijelog života i njegovoj 
važnosti za sam razvoj pojedinca. Pri tome je najvažnije uključiti sve građane, pri tome 
misleći na sve manje ili više marginalne društvene grupe. “Uresničevanje cilja bo 
podprto s spodbujanjem vseživljenjskega učenja pri vseh prebivalcih, spodbujanjem 
nizko izobraženih in drugih prikrajšanih skupin odraslih k vključitvi v izobraževanje, 
izboljšanjem funkcionalne pismenosti mladih in odraslih, zagotavljanjem 
učinkovitosti in kakovosti izobraževanja, povezovanjem izobraževalnega sistema z 
gospodarstvom in spretnosti za izboljšanje zaposljivosti posameznika.” (str. 25) 

Prednost Slovenije je u tome, da je njen broj mladih uključenih u formalan process 
obrazovanja visok I da je nivo obrazovanja I dosegnut stepen stručne spreme odrasle 
populacije takođe visok. Visok je broj mladih u rasponu od 20 do 24 godina sa 
najmanje završenom srednjom školom. Taj trend se ponavlja I kod odraslih, gdje je 
sve veći broj tih s najmanje svršenom srednjom školom I na tercirarnom nivou 
obrazovanja. Takvi podaci uvršćuju Sloveniju u vrh EU država. “Ugodno sliko v 
mednarodni primerjavi kaže tudi sintezni kazalnik razvoja znanja in spretnosti, po 
katerem se Slovenija uvršča med vodilne države.” (str. 25) 

Ipak, podaci pokuzuju da postoji nesklad između konkretnih spretnosti I znanja, što 
implicira neučinkovitost I teškoće pri primjeni formalno pridobitog znanja. Iako se na 
PISA testiranju Slovenija ubraja u gornju četvrtinu EU držav, konkretne spretnosti 
usporavaju i oslabljuju radnu ponudu, što ne ide u skladu sa potražnjom zaposlenih I 
sve zahtijevnijim tržištem rada. Značajan faktor su takođe migracijski tokovi, sve veći 
broj mladih koji odlazi iz zemlje u druge države Evrope I svijeta, a manji je broj ljudi 
sa tercijarnim nivoom obrazovanja koji dolazi u Sloveniju. “Ponudbo ustrezne 
delovne sile zmanjšujejo tudi dnevne migracije v sosednje države in naraščajoče 
odselitve slovenskih državljanov v tujino, kjer je veliko povpraševanje po poklicnih 
proflih, ki jih v Sloveniji manjka.”  (str. 26) 

Ako se vratimo na PISA testiranje I uspiješan položaj Slovenije u EU, mora se obratiti 
pažnja na diskrepancu između rezultata mladih I odraslih. Mladi su pokazali rezultate 
I kvalitet obrazovanja iznad prosijeka, dok obrazovanim I starijim pojedincima. Iz 
toga proizilazi, da taj dio populacije poslijedično zaostaje za digitalnim razvojem, 
manje su uključeni u sveobuhvatno I cijelovito učenje, što ih čini manje poželjnim na 
tržištu rada.  

Bitno je istaći da potrebu za poboljšanjem kvaliteta obrazovanja mora pratiti I 
finansijska podrška I ulaganja. Ipak, Slovenija je po tom pitanju pokazala niske 
rezultate u odnosu na druge zemlje EU.  
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Kao što je već rečeno, prednost Slovenije je u sve većem broju mladih uključenih 
najmanje u srednjoškolski obrazovani sistem, a sledeći podaci podržavaju takve izjave 
– četvrtina zaposlenih je sa neprimjerenim nivoom obrazovanja za određeno radno 
mjesto, što se nalazi pod prosijekom. Ističe se da se procenat veoma nisko 
obrazovanog starijeg dijela populacije se smanjuje godinama, dok se broj visoko 
obrazovanih povećava. Iako je takav podatak obećavajući, javlja se problem kod 
zahtijeva radnog mjesta I zahtijeva poslodavaca. “V ponudbi delovne sile manjka 
zlasti profilov s srednjo poklicno in strokovno izobrazbo ter nekaterih profilov s 
terciarno izobrazbo, od znanj in spretnosti pa kandidatom najpogosteje manjkajo 
poklicno specifična znanja, ustrezen odnos do strank in timska naravnanost.” (str. 26) 

Mladi ne pokazuju zanimanje za stručnim obrazovanjem, sve više se okreću visokom 
akademskom obrazovanju, što naravno utiče na nedostatak kadrova za specifična 
radna mjesta, konkurenciju za zaposlenje, poslijedično na sve veće zahtijeve 
poslodavca I samog radnog mjesta.  

Ističe se I problem, koji utiče na pomenuti nesklad sposobnosti I pridobijenih znanja, 
a to je da Slovenija nema sistem koji bi pratio I prognozirao kakve su potrebe za kojim 
I kakvim znanjima.  

Generalno govoreći, Slovenija se može pohvaliti mjestom u vrhu država EU, visokim 
brojem obrazovanih ljudi, kako mladih tako I odraslih, dok se radi na povećanju 
obrazovanja starije populacije I njenom uključivanju u trenutni tok razvoja I društveni 
okvir, pri tome misleći najviše na digitalni napredak I razvoj koji utiče na različitost 
ponude na tržištu rada I njegovim potrebama. Na drugoj strani se pojavljuje problem 
zbog nesklada – kako između znanja I spretnosti kod samih zaposlenih ili kandidata 
za radnog mjesta, tako I na samom tržištu rada, gdje određeni poslovi gube kadrove 
zbog nedostataka spretnosti, obrazovanja ali I “prekvalifikovanosti”.  

Kako bi taj nesklad smanjili, oblikovane su Smernice za izvajanje Strategije spretnosti: 
Izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih za Slovenijo (2018).  

Vsebujejo ukrepe za krepitev sodelovanja med različnimi akterji na področju 
izobraževanja odraslih, ki je ključen pogoj za izboljšanje znanj in spretnosti odraslih. 
V ta namen naj bi vlada, ministrstva, občine in drugi deležniki sprejeli ukrepe na treh 
področjih. Prvo področje so splošni pogoji sodelovanja, ki naj bi jih okrepili s pripravo 
celovitega nacionalnega programa izobraževanja odraslih, okrepljenim 
medsektorskim nadzorom in odgovornostjo v izobraževanju odraslih ter obogatitvijo 
odločanja in usklajevanja z visokokakovostnimi informacijami. Drugo področje, 
sodelovanje med različnimi akterji na področju izobraževanja odraslih, naj bi izboljšali 
s krepitvijo medministrskega usklajevanja na področju izobraževanja odraslih, 
krepitvijo sodelovanja z občinami in med lokalnimi akterji ter krepitvijo sodelovanja 
vlade (ministrstev) z deležniki na področju izobraževanja odraslih. Tretje področje, 
sodelovanje za obravnavo specifičnih izzivov na področju izobraževanja, naj bi 
naslovili z ukrepi za ozaveščanje o izobraževanju odraslih in za učinkovito 
financiranje izobraževanja odraslih. (str.28) 
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3 Dostojan život za sve  

Sledeći od razvojnih ciljeva se odnosi na omogućivanje dostojnog nivoa života za sve 
generacije građana Slovenije. Pod tim se podrazumijeva da građana imaju pristup 
svemu što čini njihov život kvalitetnim I što im omogućava da ostvare životne planove 
I ciljeve. U samom pojašnjenju cilja stručnjaci navode da se sam cilj može razložiti na 
više segmenata. Ti segmenti su omogućivanje primjernog finansijskog prihoda, 
socialna zaštita I sigurnost dijece, kvalitet okruženja u kojem građani žive, jačanje 
solidarnosti te promocija volonterskog rada I na kraju iskorijenjivanje svih oblika 
diskriminacije.  

Ideja koja stoji iza postavljanja ovog cilja ima sama po sebi još jedan cilj, a to je 
oblikovanje zdravog društva. Podaci koje nam dokument nudi kažu na to, da se 
Slovenija nalazi na dobrom položaju u odnosu na ostale države EU, mada ostaje još 
prostora za napredak. Rezultati svih pokazatelja uspiješnosti ovog cilja, kao što su 
nejednakost raspodijele prihoda, diskriminacija I stepen socijalne isključenosti, se 
nalaze ispod EU prosijeka, što je svakako pozitivan znak.  

Pozitivnom položaju Slovenije na ovom području doprinosi I činjenica da se bruto 
raspoložljivi dohodak nakon globalne ekonomske krize, povećava. Taj dohodek sve 
više zavisi od aktivnosti građana na tržištu rada, tako pa se Slovenija nalazi pod 
prosijekom EU kada govorimo o prihodima koji dolaze iz nekretnina, nepokretnih 
vrijednosti a daleko veći prihod dolazi iz rada. “Struktura razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev kaže, da imajo slovenska gospodinjstva v primerjavi s povprečjem EU 
precej manj prihodkov iz lastnine (dohodkov od obresti, dividend in najemnin od 
stanovanj), posledično pa je večji delež dohodkov od dela.” (str. 32) 

Takođe je važno istaći još jedan pozitivan podatak, a to je da je Slovenija u 2017. godini 
imala najnižu nejednakost prihoda u EU. Jedan od faktora za takvu prednost pred 
ostalim državama je povećavanje dohodaka građana iz nižih ekonomskih razreda, a 
na šta poslijedično utiču poresko obrezivanje, koje je sve progresivnije poslednjih 
godina. “Na slednje je vplivalo hitrejše zaposlovanje nizko izobraženih po krizi, dvig 
minimalne plače leta 2010 ter postopno sproščanje varčevalnih ukrepov na področju 
socialnih in družinskih prejemkov po letu 2014.” (str. 32) 

Slovenija prednjači kada je u pitanju nejednakost, tako pa se njeni rezultati nalaze pod 
EU prosijekom, ali se ističe I dalje velika razlika između nejednakosti u imovini I 
nejednakosti prihoda, gdje je imovinska I dalje daleko viša od prihodovne. S tim 
možemo povezati I već pomenuti podatak, da najviše prihoda dolazi iz posla, a mnogo 
manje iz nepokretnih vrijednosti građana. “Kazalnik dohodkovne in premoženjske 
revščine, ki povezuje dohodke in finančno premoženje gospodinjstev, kaže, da je 
Slovenija na ravni držav OECD, kazalnik ekonomske ranljivosti, ki upošteva le 
finančno premoženje, pa jo uvršča med države z ekonomsko bolj ranljivim 
prebivalstvom (ranljivih naj bi bilo 40 % posameznikov).” (str. 33) 
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Još jedna od prednosti Slovenije koja pokazuje njen pozitivan položaj u grupi EU 
država je I činjenica, da je stepen socijalne isključenosti 2017. godine bio na nivou prije 
krize. Ipak postoje neke razlike I određene marginalne grupe koje vrijedi pomenuti, 
jer svakako pokazuju prostor za napredovanje. Stručnjaci su pokazali da su 
najranjljivije grupe, ako ih upoređujemo sa godinama prije krize, mladi između 18 I 
24 godine kao I odrasli u starostnom rasponu 50-64 godina, dok su penzioneri ipak 
označeni kao ne toliko ranljiva, obzirom da je faktor rizika niži u odnosu na 2007. “V 
primerjavi z letom 2007 je bila stopnja tveganja revščine precej višja v starostnih 
razredih 18-24 let in 50-64 let. Po drugi strani pa so starejši od 65 let edina starostna 
skupina, kjer je stopnja tveganja revščine leta 2017 nižja kot pred krizo, kar je 
povezano z dejstvom, da je bila pokojnina (glavni vir dohodka starejših) v krizi najbolj 
»stabilna« oblika dohodka. Ne glede na to pa še vedno ostaja najvišje tveganje revščine 
za ženske starejše od 65 let, ki pogosto živijo v enočlanskem gospodinjstvu.” (str. 33) 

Već pomenuta niska nejednakost je povezana sa socijalnim transferom koji se takođe 
ističe u datom dokumentu. “Socialni transferi v naravi predstavljajo okoli 15 % 
razpoložljivega dohodka in znižujejo dohodkovne neenakosti za četrtino.” (str. 33) 

Ako povežemo cilj dostojnog života za sve sa prethodno opisanim ciljem, jasno je da 
su potrebe za cijelokupnim I stalnim učenjem I obrazovanjem direktno povezane sa 
dostizanjem dostojnog nivoa života. Zato je važno istaći uslovnost obrazovanja 
ekonomskim položajem. “Delež študentov iz družin s slabim finančnim položajem pa 
je v mednarodni primerjavi visok, kar je po naši oceni povezano z veliko dostopnostjo 
terciarnega izobraževanja.” (str. 34) 

Ipak jasno je da dijeca roditelja koji nisu završili fakultet se uglavnom ne odlučuju za 
visoko obrazovanje. S druge strane, ekonomski položaj kao faktor uticaja ne važi samo 
za mlade već i za odrasle, tako pa građani sa najnižim stepenom završenog 
obrazovanja, koji takođe u prosijeku imaju I najniže prihode, se I najmanje uključuju 
u obrazovanje u odraslom dobu.  

I ne govorimo samo o uticaju na uključenost u obrazovni sistem, već I o drugim 
aspektima socijalnog života, kao što kulturna I fizička aktivnost, tako pa trećina 
građana ističe cijenu kao prepreku za uživanje u takvim aktivnostima. Ističe se da je 
javno zdravstvo relativno dobro uređeno I da neposrednih troškova za građane nema 
u velikoj mjeri, što je uređeno različitim pravima I zakonima i naravno utiče na 
pozitivan položaj u EU. Ipak, kao nedostatak se ističu duge liste čekanja. “Dobro 
finančno dostopnost zdravstva v Sloveniji dodatno potrjuje kazalnik nezadovoljenih 
potreb po zdravljenju zaradi finančnih razlogov, ki je za vse dohodkovne skupine v 
Sloveniji najnižji med državami EU. Hkrati pa nezadovoljene potrebe zaradi čakalnih 
dob presegajo povprečje EU.” (str. 34) 

I na kraju, najpohvalnije je istaći da je stepen diskriminacije koju su iskusili građani u 
Sloveniji relativno niska. “Delež ljudi z izkušnjo diskriminacije se je znižal v večini 
držav EU, nižjega od Slovenije pa je imela le Portugalska (8 %)” (str.104). Takođe je 
važno istaći da u cilju postizanja dostojnog života za sve građane, radi se na 
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smanjivanju isključenosti I diskriminacije starostne grupe nad 55 godina, što je 
naravno pozitivan pokazatelj razvojnog puta ka iskorijenjivanju diskriminacije. 
“Delež ljudi, ki je doživel eno izmed oblik diskriminacije ali nadlegovanja, se je v 
Sloveniji v obdobju 2008–2017 znižal in je nižji kot v drugih državah. Zmanjšanje 
starostne diskriminacije starejših od 55 let v zadnjih letih je spodbudno z vidika 
staranja prebivalstva in nujnosti podaljševanja delovne dobe. Najpogostejša je bila 
diskriminacija zaradi spola, izkušnje z njo pa so imele predvsem ženske.” (str. 34) 

Naravno, javila se i potreba za prilagođavanjem društva uslijed različitih 
demografskih promijena, trajanje života povećava dok broj rođenih stagnira, mjenja 
se ponuda radne sile. Sve te promjene utiču na proces prilagođavanja I očekivanja koja 
se postavljaju za godinu 2030. Biće potrebno postaviti konkretne korake kako se 
prilagoditi promjenama koje stižu u narednoj deceniji. “Leta 2030 bodo starejši od 65 
let predstavljali že skoraj 25 % prebivalcev, oziroma 6,8 % starejši od 80 let. Močno se 
bo povečal tudi koeficient starostne odvisnosti prebivalstva, ki kaže, da bo leta 2030 
od 100 prebivalcev v starosti 20–64 let odvisnih okoli 80 otrok, mladih in starejših. 
Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in prilagajanje na številnih 
področjih.” (str. 35) 

Upravo u cilju prilagođavanja I suočavanja sa demografskim promjenama, objavljena 
je Strategija dugovječnog društva, u kojoj se ističe ono što se podrazumijeva i pod 
drugim ciljevima, kao što su cijelokupan pristup, aktivan, učenje tokom cijelog života, 
briga za zdravlje i povezanost svih generacija. U vidu toga su oblikovana četiri okvira 
za kvalitetan život: zaposlenost odnosno radna aktivnost; samostalan, zdrav i siguran 
život, uključenost u društvo kao i oblikovanje okruženja za aktivnost tokom cijelog 
života.  

Na taj način su postavljeni konkretni koraci, kako se suočiti sa promjenama u društvu. 
Iako je Slovenija na pozitivnom položaju u EU, ostaje prostora za napredak, pogotovo 
u određenim specifičnim segmentima strukture ekonomskog, zdravstvenog I 
društvenog sistema.  

4 Kultura i jezik kao temeljni pokazatelji nacionalnog identiteta 

U ovom razvojnom cilju se ističe povezanost kulture i jezika, kao I učešće ta dva 
faktora u izgradnji identiteta jedne nacije. Ističe se da su i kultura i jezik segmenti 
državne uređenosti, koji najviše čine za prepoznavnost države. I ne samo države, već 
i za ekonomski i društveni napredak.  

Akcenat se stavlja na kulturno nasleđe, razvoj, kulturnu aktivnost I uključivanje svih 
građana, a to je naravno moguće sa dostupnošću kulturnih događaja I ponude. Javlja 
se potreba po digitalizaciji kao instrumentu za širenje kulture, a kao važan korak ka 
prepoznavanju države navodi se međunarodno surađivanje. “Kultura in jezik 
prispevata k prepoznavanju naše samobitnosti in odprtosti družbe, razvoju 
ustvarjalnosti, inovativnosti in k sodelovanju ter sta tako pomembna dejavnika 
gospodarskega in regionalnega razvoja.” (str. 28) 
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Ono što je najvažnije jeste da građani Slovenije prepoznaju važnost kulture, kako za 
društvo tako I za ekonomski razvoj. Nažalost, podatke za pokazatelje uspiješnosti 
imamo samo za Sloveniju, dok su EU podaci zaostali. Zbog toga nije moguće utvrditi 
precizan položaj Slovenije u određenim segmentima, kao što je posjeta kulturnim 
događajima, procenat kulturnih izvođenja u inostranstvu I otvoreni I dostupni jezički 
izvori. Ipak, postavljeni su konkretni ciljevi za godinu 2030.  

Generalno, položaj u kulturi je relativno dobar, mada se ističe da je za određene 
promjene I napredak u kontekstu društvenog I ekonomskog razvoja potrebno više. 
“Iz Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 (2018) je 
razvidno, da so bila v zadnjih letih gibanja na nekaterih področjih kulture ugodna, ob 
tem pa obstajajo tudi pomankljivosti. Ob številnih ukrepih države se je povečala 
ponudba in dostopnost kulturnih dejavnosti (film, uprizoritvene, vizualne in glasbene 
umetnosti, ljubiteljska kultura).” (str. 29) 

Prednost je otvaranje Centra za kreativnost kao I javni konkursi u 2019. godini za 
investiranje I podršku kreativnim kulturnim industrijama. Na taj način se vidi stav 
države koja podržava kulturni razvoj I prepoznaje njen značaj. Ipak, nedostatak je 
investiranje u očuvanje I obnovu kulturnog nasleđa. Najprije je potrebno je urediti taj 
segment kulture u zakonskom smislu. Takođe je istaknuta potreba za napredovanjem 
u intermedijski umjetnosti kao I digitalizaciji. U međunarodnim analizama, u Sloveniji 
je visok broj posjeta kulturnim događajima, raste broj osnivanja kulturnih društava, 
prepoznaje se potreba po očuvanju kulturnog nasleđa I ulozi digitalizacije pri tome.  

Pozitivno je da Slovenija radi na svojoj međunarodnoj kulturnoj prepoznatljivosti, ali 
se ipak ističe prostor za napredovanje I poboljšanja. Upozorava se na to da u 
planovima za promociju slovenačke kulture nisu bili predviđeni kulturni centri, ali da 
svakako u narednim godinama postoje značajne prilike koje treba iskoristiti u cilju 
promocije na međunarodnoj sceni. “Večja promocija slovenske kulture v tujini bi 
lahko povečala njeno prepoznavnost v tujini. V prihodnjih letih bodo priložnost na 
tem področju ponudile tudi nekatere prireditve oziroma projekti, ki jih bo Slovenija 
izvedla (projekt Slovenija, častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma 2022, 
gostiteljstvo največjega mednarodnega zborovskega festivala v Evropi Europa Cantat 
2021, Slovenija-Evropska gastronomska regija 2021) oziroma na katerih bo sodelovala 
(EXPO 2020).” (str. 29) 

Kao nedostatak se takođe navodi spori razvoj jezičkih izvora I tehnologije. Takođe, 
upozorava se na nepravilnosti i neuređenosti kada je u pitanju izdavaštvo, knjige I 
knjižare. Poražavajući je podatak da se broj izdavačkih kuća u period 2009-2017 
značajno smanjio, kao i značajno smanjen broj književnih dijela izvorno slovenačkih 
autora. Smanjio se broj učlanjenih čitalaca u gradskim bibliotekama, gdje ljudi u 
prosijeku posuđuju knjige manje nego prije. Sa tim se povezuje i sve više potrebna 
digitalizacija gradiva, koja ipak zaostaje za očekivanim. S druge strane mora se istaći 
to da biblioteke organizuju različite kulturne događaje I na taj način privlače veliki 
broj građana u kulturni život njihog okruženja. “Primer dobre prakse je portal Fran, 
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ki omogoča dostop do slovarskih informacij čim širšemu krogu uporabnikov, število 
iskanj pa se hitro povečuje. Na področju jezikovne opremljenosti se število odprtih 
dostopnih jezikovnih virov in orodij v nacionalnem repositoriju CLARIN povečuje, 
konec leta 2018 je znašalo 109 (cilj SRS 2030 je 153).” (str. 30) 

Ako se pogledaju sve iznijete činjenice, može se zaključiti da je Slovenija na putu 
napretka, ali da naravno uvijek postoji prostor za dalji razvoj, pogotovo u gore 
pomenutoj knjiškoj kulturi. Slovenija prepoznaje važnost kulture i jezika kao temelja 
identiteta I poslijedično uloge tog identiteta za ekonomski razvoj i međunarodni 
položaj. Nažalost, zbog nedostatka podataka ostalih država EU ne možemo je 
upoređivati, ali se svakako mogu istaći konkretni ciljevi za 2030. godinu, kojima će 
slijediti kulturna struktura Slovenije.  

5 Ekonomska stabilnost 

Iako smo kroz već predstavljene ciljeve pokazali da se Slovenija dobro kotira unutar 
EU zajednice, zaostanci na određenim područjima će biti prevaziđeni jedino uz 
ekonomsku stabilnost I s time povećati kvalitet života svih generacija. “Gospodarska 
stabilnost temelji na uspešno delujoči ekonomiji predvsem ob ohranjanju ključnih 
makroekonomskih ravnovesij. Za njeno doseganje oziroma ohranjanje je ključno 
ustrezno odzivanje ekonomskih politik v celotnem gospodarskem ciklu, zagotavljanje 
dolgoročne vzdržnosti javnih financ, oblikovanje stabilnega in konkurenčnega 
finančnega sektorja ter enakomeren regionalni razvoj.” (str.10) 

Podaci pokazuju da BDP Slovenije zaostaje za prosijekom EU, ali je cilj dostići ga do 
2030. Takođe, državni dug je niži od prosijeka EU, mada je cilj za 2030. godinu 
značajno ga sniziti.  

Ono što se ističe kao veoma pozitivan podatak je činjenica da Slovenija smanjuje 
sopstveni zaostanek u ekonomskom razvoju za prosijekom EU, i to najviše 
zahvaljujući sve bržoj stopi rasta zaposlenosti u državi. Posle krize je zaostanek počeo 
rasti, da bi se tokom 2016. godine počeo smanjivati, što je pored zaposlenosti takođe 
zahvaljujući rastu produktivnosti.  

S druge strane, BDP, koji je počeo rasti nakon krize, je uticao na takođe na ulaganja od 
strane stranih ulagača, kao i interesovanja za izvoz. Takođe se podržavala i rasla 
domaća potrošnja. Svi ti faktori zajedno utiču na sliku Slovenije na međunarodnoj 
sceni i poželjnosti. “Oboje je izboljšalo percepcijo Slovenije na finančnih trgih in s tem 
pogoje financiranja države in gospodarstva, kar je nadalje vplivalo na krepitev 
zaupanja v gospodarstvu in med potrošniki ter na oživljanje dejavnosti, usmerjenih 
tudi na domači trg.” (str.10) 

Takva poželjnost, prigodno i pozitivno ekonomsko stanje svakako da utiču na dalja 
ulaganja, kako bi usluga i proizvod bili što bolji i postigli što bolje rezultate. Takav 
kružni produktivni proces motiviše kako zaposlene tako i poslodavce i čitav sistem 
sam po sebi da stremi ka što uspiješnijem djelovanju.  
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V razmerah predvsem izvozno spodbujene gospodarske rasti, zelo postopnega 
okrevanja investicijske aktivnosti ter obsežnega razdolževanja bank in podjetij se je po 
letu 2012 oblikoval presežek na tekočem računu plačilne bilance. Do leta 2018 je 
narasel na 7 % BDP. V letih 2013–2016 so ga dodatno povečevale tudi razmeroma 
nizke uvozne cene energentov. Na povečevanje presežka na tekočem računu oziroma 
na odpiranje varčevalno-investicijske vrzeli (presežka bruto varčevanja nad 
investicijami) sta glede na sektorsko strukturo močno vplivala zmanjševanje 
javnofinančnega primanjkljaj in krepitev varčevanja gospodinjstev, do leta 2018 pa 
tudi povečevanje varčevanja podjetniškega sektorja oziroma razmeroma previdnega 
odločanja za investicije. Presežek agregatnega varčevanja nad investicijami je vplival 
na večji odliv finačnih sredstev v tujino (vključno z obsežnim odplačevanjem 
obveznosti do tujih bank), zato se je neto finančna pozicija Slovenije do tujine od leta 
2013 postopoma izboljševala, kljub povečanemu zadolževanju države. (str. 11) 

Jedna od prednosti Slovenije na svom putu ka potpunoj ekonomskoj stabilnosti je u 
tome da je 2018. godine dostigla i prestigla vrhunac prije krize, a u zadnjih par godina 
pokazuje I znatno zapošljavanje stranih državljana. Naravno, zapošljavanje stranih 
držaavljana je povezano sa nedostatkom primjerne radne sile za određena radna 
mjesta i poslijedično već pojašnjenih demografskih promjena. Što se tiče plate, ona je 
takođe 2018. godine počela brže rasti i u tome prati rast i većine ostalih zemalja EU. 
Već pomenuti kružni produktivni proces ima svoje faktore koji utiču na zadovoljstvo 
zaposlenih, poput redovnosti plate, nagrada za uspiješnost, mogućnosti za 
napredovanje, što je pozitivno jer Slovenija ima za uzornog modela određene države 
EU koje utiču na njen unutrašnji razvoj i strukturu. “Na njeno rast v zasebnem sektorju 
vplivajo zlasti konjunkturni dejavniki, ki imajo pozitiven učinek na zniževanje 
brezposelnosti in ugodne poslovne rezultate podjetij, krepi se tudi rast 
produktivnosti. V javnem sektorju pa je na rast plač vplivalo predvsem sproščanje v 
krizi sprejetih ukrepov s področja zadrževanja rasti plač.” (str.11) 

Iako se ekonomska situacija značajno poboljšala poslednjih godina, važno je 
postignuti stabilnost, dugotrajnu. Stabilnost može biti postignuti jedino na jakim 
temeljima. Cilj je stvoriti takvu ekonomsku politiku s kojom će se izbjeći oscilacije u 
državnom saldu i zadržati stabilnost kako državne kase, tako i generalne državno-
ekonomske strukture. “Strukturni saldo, ki je v letih 2008–2011 znašal okoli - 4,2 % 
BDP je bil v letu 2018 blizu izravnanega položaja. Zaradi velike teže začasnih ukrepov 
in zniževanja fleksibilnih izdatkov v dosedanji konsolidaciji pa takšno izboljšanje 
strukturnega salda v zadnjih letih ni bilo vzdržno.” (str. 12) 

Najbolje su se pokazale zapadne regije, koje su bile najpodložnije za uticaje iz 
inostranstva tokom krize, ali su se takođe veoma brzo oporavile i posle 2014. godine 
poboljšale i nastavljaju da poboljšavaju svoj položaj u odnosu na ostale dijelove 
Slovenije. Ističe se da je kohezijska regija dostigla veći BDP po glavi stanovnika nego 
prosijek EU. Što se tiče manje razvijenih regija, prednja jugoistočna regija, koja se 
približava prosijeku države Slovenije. “Skladno z izboljševanjem gospodarskih 
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razmer na ravni celotnega gospodarstva se izboljšujejo gospodarske razmere v 
regijah.” (str.14)  

“Regije vzhodne Slovenije imajo pretežno slabše vrednosti kazalnikov predvsem na 
področju gospodarske aktivnosti, produktivnosti, zaposlenosti, investicij, 
izobrazbene in demografske strukture.” (str.15) Generalno govoreći, Slovenija je 
pokazala rast i napredak u ekonomskom razvoju poslednjih par godina ali ono što se 
ističe je dostizanje stabilnosti i kontinuiteta u svom razvoju. Potreba za kontinuiranim 
razvojem i napretkom će poslijedično dovesti Sloveniju do vrha EU država, ako se 
određeni segmenti, poput smanjivanja državnog duga, zaduživanja firmi kod banki 
ali i uključenost svih regija i podsticanje jednakomjernog ekonomskog razvoja.  

6 Konkurentni i društveno odgovorni razvojni ciljevi 

Jedan od ciljeva je konkurentan društveno odgovoran poslovni i istraživački sektor, 
glavni zadatak ovog sektora je povećati konkurentnost privrede stvaranjem 
proizvoda i usluga sa dodatom vrednošću koji poboljšavaju korporativni identitet 
kompanije. Povećanje vrednosti prate sve inovacije nametnute četvrtom 
industrijskom revolucijom. Internacionalizacija preduzeća i ljudskih resursa je veoma 
važna za postizanje ciljeva. Korporativni sektor je jedan od retkih primera gde je kriza 
imala pozitivan uticaj. “Nakon krize, poboljšali su se i cjenovni i ne-cjenovni čimbenici 
konkurentnosti. Ekonomija, posebno razmjenski dio, pretrpjela je intenzivnu 
prilagodbu jediničnih troškova rada. Po krizi so se izboljšali tako stroškovno-cenovni 
kot necenovni dejavniki konkurenčnosti.Gospodarstvo, zlasti menjalni del, je šlo skozi 
intenzivno prilagoditev stroškov dela na enoto proizvoda. Izboljšal seje položaj 
Slovenije na tujih trgih, merjen z izvoznimi tržnimi deleži, in povečala vključenost v 
globalne verigevrednosti (zlasti na strani izvoza dodane vrednosti).  ( str.16)  Glavni 
fokus je na produktivnosti, koja je u različitim fazama varirala i zavisila od niza 
faktora "Rast produktivnosti se je med gospodarskim vzponom postopoma 
povečevala, vendar zaostajanje za povprečjem EU ni zadostovalo. V letih 2014 do 2017 
se je zvišala z 81% na 82% povprečja. Produktivnost v EU je ostala pod vrhom pred 
krizo (84% v letu 2008).“ ( str.16)  Rast produktivnosti obeležen je uticajem potražnje, 
reproduktivnijom upotrebom kapitala i napretkom građanskog statusa. 
Produktivnost dolazi iz međusektorskog uspona, koji je imao veliki uticaj na 
strukturu ekonomije. Kriza je doprinela poboljšanju međusektorske efikasnosti i 
ukupne produktivnosti faktora. Prema faktoru uspeha navedenom u dokumentu, 
možemo videti da Slovenija nije mnogo viša od EU. “Po  pokazateljima uspiješnosti 
Strategije razvoja Slovenije vidimo da je stopa produktivnosti Slovenije za 2017 
godinu bila 82, dok je u EU 100, Evropski inovacijski indeks je za Sloveniju iznosio 98, 
dok za Evropu iznosi 106, na polju digitalneg gospodarstva Slovenija se nalazi na 15. 
mjestu u rangu od 3-8 kategorija.” (str. 16)  Iz ovih rezultata možemo zaključiti da 
slovenija ne zaostaje previse za Evropskom unijom. “U razdoblju između 2005-2018 
godine vidimo da je factor produktivnosti rastao u svim godinama, mi bi smo izdvojili 
2009. Godinu gdje se primjeti pad u svim poljima po pitanju produktivnosti. (str.17) 
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  Glede emisije produktivnosti primjetan je pad 2016 godine. Kada uporedimo 
Sloveniju i ostale zemlje EU vidimo da Slovenija nema veliku razliku u odnosu na 
druge zemlje iako je imla varirajuća razdoblja. Post krizni period je obilježen jačanjae 
slovenačke ekonomije, koji se ogleda u porastu izvoza poljoprivrednih proizvoda. 
Slovenija je bila veliki konkurentski faktor na tržištu u odnosu na nove članice EU u 
periodu 2011-2016. Njen porast se desio zahvaljujući izvozu intermedijarnih 
proizvoda. (str. 19)  Društveno odgovorna praksa je jedan od najnovijih tredova u 
svijetu za promoviranje održive potrošnje iproizvodnje. Sa ovim trendom se Slovenija 
nemože pohvaliti jer neposjeduje strateški nacionalni okvir, što predstavlja nedostatak 
Slovenije u odnosu na druge zemlje EU. Pozitivan primjer za Sloveniju je područje 
korporativne ekološke odgovornosti koji je sličan prosjeku EU, ali jei znatno  manji u 
odnosu na indeks ekološke odgovornosti najuspiješnijih zemalja iz ove oblasti, što je 
pozitivna strana. 

7 Uključivo tržište rada i kvaliteta radnog mesta  

Stvaranje ekskluzivnog tržišta rada, praćeno poslom koji karakteriše produktivnost ili 
dodana vrednost, dovodi radno mesto u skladu sa demografskim promenama. U 
praksi, to bi značilo aktivnije učešće starijih radnika, očuvanje njihovog zdravlja i 
fleksibilnost u zapošljavanju, na primer, rodna ravnopravnost može da se uzme u 
obzir. 2018. godinu obilježava značajan porast zaposlenosti. 

Ob relativno visoki gospodarski rasti je stopnja delovne aktivnosti v letu 2018dosegla 
najvišjo raven od osamosvojitve , k čemur je prispevalo tudi vstopanje na trg dela 
tistih, ki v obdobju krize zaradi dolgotrajno nizkega povpraševanja niso aktivno iskali 
zaposlitve in so bili podpovprečno zastopani na trgu dela (mladi, starejši, nizko 
izobraženi). Med mladimi (15-24 let) je kljub njihovi visoki vključenosti v izbraževanje 
stopnja delovne aktivnosti v zadnjih letih dosegla povprečje EU, na kar so ob 
pomanjkanju delovne sile vplivali tudi ukrepi za zaposlovanje mladih. ( str. 40) 

Migracije, kao vrlo uobičajena pojava u društvu, uveliko su uticale na stopu radne 
snage. U periodu same krize, demografski uticaj nije bio dovoljno vidljiv, tek kasnije 
su se pojavili problemi koji su prouzrokovali ove promene, osim zahteva za slučajnom 
snagom, zakonske promene u starosnoj dobi penzionisanja. Da bi se mogle nositi sa 
njima, demografske promene moraju da izmene trenutnu situaciju na tržištu rada. 
Ovaj primer može biti i pozitivna i negativna strana. Pozitivno zbog priliva nove 
radne snage i povećanja broja radne snage, dobiti i prihoda države, dok se negativna 
strana ogleda u dugim zakonskim procedurama. 

Za soočanje zdemografskimi izzivi bi bilo zato treba:  

(i) okrepiti vključevanje ranljivih skupin (zlasti starejših in nizko 
izobraženih),med katerimi je vključenost še vedno nizka v primerjavi z drugimi 
skupinami,  

(ii)  povečati privlačnost dela zzagotavljanjem primernega plačila, zmanjšanjem 
segmentacije trga dela  



 

 151 

(iii)  zmanjšati neskladja na trgu dela ter  

(iv) pripraviti ustrezno migracijsko politiko za lažje privabljanje tuje delovne sile z 
različnim spektrom veščin. ( str.41) 

S tim ciljem nastaje i pojava segmentacije. Segmentacija tržišta predstavlja nesuglasice 
između poslova sa punim radnim vremenom, više plaćenih poslova i onih nesigurnih, 
manje plaćenih poslova. Segmentacija ostavlja brojne posljedice na radnom mjestu, 
uzrokuje nejednakost među radnicima, smanjuje želju za investiranjem i motiviranje 
radnika. Što je negativan fenomen, jer po našem mišljenju nejednakost smanjuje 
slučajnu produktivnost. Prilikom merenja kvaliteta zaposlenosti uzimamo u obzir 
Eurofondovu analizu koja se sastoji od nekoliko grupa, od kojih su dobro plaćena i 
zahtevna zaposlenja, fizički aktivno zapošljavanje, nekvalitetni poslovi i poslovi pod 
pritiskom. Na osnovu analize utvrđeno je da Slovenija ima malo odstupanje od EU po 
osnovu lošeg zaposlenosti, kvaliteta zaposlenosti. Zapošljavanje može ostaviti veliki 
trag na zdravlju osobe, može uticati na njihovo mentalno, fizičko zdravlje, a samim 
tim i na njegov socijalni status. “ Ker v Sloveniji 38 % (EU: 25 %) vprašanih meni, da 
delo negativno vpliva na njihovo zdravje, in jih kar 43 %125 meni, da ne bodo 
sposobni opravljati dela do svojega šestdesetega leta, so ob demografskih izzivih še 
posebej pomembni ukrepi za spodbujanje vzdržnega delovnega življenja.” ( Str. 42) 

I kao zaključak ovog cilja, iz gore pomenutog istraživanja možemo zaključiti da veliki 
broj slovenačkog stanovništva smatra da rad negativno utiče na njihovo zdravlje i da 
nisu u stanju da svoj posao obavljaju do 60. godine. A ta demografska promena sa 
sobom donosi i niz promena na tržištu rada, koje se podrazumevaju u zavisnosti od 
situacije u kojoj se odvijaju. Ako rad negativno utiče na zdravlje radnika, to može imati 
velike posledice za samog radnika, kao i za samu organizaciju. Naše rešenje ovog 
problema je da smanjimo količinu radnog vremena i radnog vremena za ljude koji su 
blizu penzije, ako se to ne može učiniti za sve zaposlene. Gledajući položaj Slovenije 
iz ove perspektive u odnosu na sve zemlje Evropske unije, možemo reći da su način i 
težina rada prilično slični i gotovo jednaki ostalim, ali da je to malo komplikovanije 
zakonodavstvo. Iz podataka predstavljenih u Izveštaju o razvoju možemo videti da je 
nekako najkritičnija grupa ljudi 15-24. Godine posle perioda nezaposlenosti u sve tri 
kategorije. 

8  Ekonomija sa niskim udjelom ugljika  

Ovaj cilj promoviše ekonomski prekid rasta i upotrebe sirovina, energije i zagađenja 
životne sredine. Održivi razvoj može se izmeniti radikalnim promenama u 
potrošačima i efikasnom upotrebom resursa i otpada. Promjene pronalaze svoju 
podršku u obrazloženju, promoviranjem ekoloških inovacija i ukidanjem fosilnih 
goriva. Koja je pozitivna strana ovog cilja. Kada se analizira ekološka dimenzija 
ekonomskog razvoja uzimaju se u obzir pokazatelji koji tumače odnos između 
ekonomskog rasta, potrošnje materijala i emisije gasova. Kriza se osetila i na ovom 
polju, za vreme krize primetan je pad korišćenja ovih resursa, a njihova najmanja 
upotreba zabeležena je u 2014. godini, gde bismo mogli reći ako pogledamo pitanje 
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klimatskih promena da je kriza donela pozitivne promene u ovoj oblasti, jer smanjila 
je upotrebu štetnih resursa. Sam proces upotrebe energije znatno je smanjen raznim 
merama za povećanje uticaja, upotreba nekih resursa je značajno smanjena tokom 
ovog perioda, ali je primećen značajan porast u poslednjem periodu. U 2014. godini 
primetan je i pad čvrstih goriva i upotreba lož-ulja koje je zamenjeno upotrebom drva. 
Isti trend se nastavio sa manjim odstupanjima u 2017. i 2018. godini. Što je dovelo do 
postizanja ciljeva Evropske unije do 2020. godine. Republika Slovenija nije zakasnila 
s Europskom unijom u proizvodnji energije. Klimatske promene su svakodnevna 
tema, a promene koje su pokrenute upotrebom ovih resursa su njihova glavna početna 
tačka. Događaj koji je veoma značajan za ovo pitanje Međunarodnog plana je 
potpisivanje Pariškog sporazuma iz 2015. godine, ovog dokumenta čiji je cilj 
uspostavljanje Strateškog okvira za prilagođavanje klimatskim promenama. 
Republika Slovenija je pristupila ovom sporazumu 2016. godine. 

Zaustavitev podnebnih sprememb bo temeljila na zmanjševanju antropogenih 
izpustov TGP. EU si je v okviru do sedaj sprejetih dokumentov za cilj zadala zmanjšati 
izpuste do leta 2020 za vsaj 20 %, do leta 2030 pa za vsaj 40 % glede na leto 1990. Pri 
tem bodo spremembe večje pri večjih porabnikih energije, ki v ozračje izpuščajo večje 
količine TGP, in so od leta 2005 vključeni v evropsko shemo za trgovanje (t.i. EU-ETS, 
Emissions Trading System) . Število kuponov za izpuste na trgu se bo zmanjševalo 
skladno z zastavljenimi cilji. Za izpuste iz sektorjev, ki niso vključeni v shemo 
trgovanja (t.i. ne ETS sektorji) bo cilj dosežen s porazdelitvijo prizadevanj med države 
članice. Kot izhodiščni kriterij se je upoštevala vrednost kazalnika za gospodarsko 
razvitost. V Sloveniji se smejo ti izpusti, ki pomenijo okoli 60 % nacionalnih izpustov, 
do leta 2020 povečati za 4 %, do leta 2030 pa se morajo zmanjšati za 15 % glede na leto 
2005. ( Str. 46 ) 

Cilj svih ovih mera je smanjenje porasta globalne temperature, a za postizanje tog cilja 
potrebne su velike promene. Koja je pozitivna strana ovog cilja. Države su dobile 
zadatak da izrade Strateški nacionalni energetski i klimatski plan do kraja 2019. 
godine. Polazište za izradu strateškog plana trebalo bi da bude praćenje trenutne 
situacije i planiranje daljih mera za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte 
u oblastima industrije, transporta, šumarstva i reprodukcije otpada u Sloveniji. 

Projekcije kažejo, da bi se skupni izpusti TGP v Sloveniji do leta 2020 zvišali za 7 %, 
nato (izračunu, ki je narejen za potrebe poročanja EK in Združenim narodom, so bile 
upoštevane že sprejete usmeritve po posameznihsektorskih programih. 
Najpomembnejše med njimi so: (i) Promet: do leta 2035 se pričakuje nadaljnjo rast 
prometa na slovenskih cestah, in sicer potniškega za 24 %, tovornega pa za 66 %. (ii) 
Transformacije: gibanja bodo vprihodnje najbolj zaznamovali zmanjševanje 
proizvodnje električne energije in toplote v premogovnihtermoelektrarnah, 
zamenjava s plinskimi enotami ter večja raba obnovljivih virov energije; (iii) Industrija 
ingradbeništvo: ob gospodarski rasti bo ključna večja učinkovitost rabe energije in 
večja raba obnovljivih virov, ki pa ne bo v celoti izničila povečanja izpustov; (iv) 
Kmetijstvo: predvidena je večja učinkovitost reje domačih živali, učinkovitejše 
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kroženje dušika in povečevanje samooskrbe z živili; (v) Odpadki: ob skupnem 
zmanjšanju vseh nastalih odpadkov naj bi se zmanjšali zbrani mešani komunalni 
odpadki, povečalo pa njihovo razvrščanje in obdelava. ( Str. 47) 

Na osnovu predstavljenih rezultata možemo zaključiti da je Slovenija ispunila svoje 
ciljeve u vezi s ovim pitanjem do 2020. godine. Još uvek ima izazova da postigne svoje 
ciljeve od sada do 2030. Godišnje, gde su potrebna poboljšanja postojećih mera i dalji 
napori za postizanje ciljeva 2030. u ovoj oblasti. Nakon teritorijalnog širenja granica 
Evropske unije, pojavljuje se problem drumskog saobraćaja, koji usko povezuje 
upotrebu goriva i štetnih gasova koji utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Najveći 
problem je upotreba fosilnih goriva. Rešenje ovog problema leži u upotrebi javnog 
prevoza i smanjenju upotrebe fosilnih goriva i upotrebi energije za pokretanje 
prevoza. Problem sa fosilnim gorivima je i problem sa otpadom. Primetan je porast u 
periodu od 201 do 2017. godine. Rješenje ovog problema leži na nama u praksi 
recikliranja otpada. Nadogradnja regionalnih centara za otpad počeće da rešava ovaj 
problem i umanjuje njegove štetne efekte. Najveći problem na ovom polju je otpadna 
plastična ambalaža. Od 2010. godine došlo je do značajnog porasta državne pomoći 
za zaštitu životne sredine i očuvanje energije, takođe jedna od pozitivnih strana. 
Alokacija finansijskih sredstava iz državnog budžeta značajno doprinosi reprodukciji 
ekoloških mjera. 

9 Održivo upravljanje prirodim resursima  

Strategija razvoja Slovenije do 2030. godine ima za cilj zaštitu prirodnih resursa i 
planiranje njihove upotrebe s pozitivnim posljedicama. Prirodni resursi i njihova 
upotreba jedan su od ključnih faktora zdrave životne sredine. Oni uključuju 
proizvodnju kvalitetne hrane, održavanje biodiverziteta, održavanje kvaliteta 
poljoprivrednog zemljišta, šuma i efikasno upravljanje vodom. Strategija razvoja 
veliki naglasak stavlja na odgovorno upravljanje prostorom, prilagođavanje 
klimatskim promjenama i adekvatno iskorištavanje mogućnosti koje pružaju. Gde se 
odražava pozitivna strana ovog cilja. Čovek je najveći zagađivač prirode, pa njegova 
upotreba prirodnih resursa dovodi do povećanog zagađenja tih resursa. Prema našem 
mišljenju, za ovaj problem treba uvesti strože mere i više pažnje posvetiti ljudskoj 
populaciji. 

Z dolgoročnimi spremembami načina življenja vse hitreje izkoriščamo naravne vire in 
pri tem povečujemo onesnaževanje. Ekološki odtis, ki je eden izmed najbolj celovitih 
kazalnikov okoljskega razvoja, se je v obdobju gospodarske rasti razmeroma hitro 
povečeval, nato pa v recesiji znižal približno na raven pred njo (gl. kazalnik 4.8). Po 
zadnjem izračunu za leto 2014 je znašal 4,7 gha/osebo, kar je bilo približno na ravni 
povprečja evropskih držav  ( Str. 49) 

Slovenija je zemlja sa nižim regenerativnim biološkim područjima od ostalih 
evropskih zemalja. Iako je šuma najveći biološki kapacitet Slovenije, nije dovoljno 
izdržati apsorpciju ugljen-dioksida, što ima najviše ekoloških posledica. Zbog ovog 
problema, rešenje se nadgleda u merama krčenja šuma i uništenja.  
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Okvir 5: Ocene in projekcije ekološkega odtisa Slovenije V poročilu organizacije 
Global Footprint Network za Slovenijo je izpostavljeno, da je dosedanji razvoj temeljil 
na intenzivni rabi virov. Mednarodna organizacija Global Footprint Network je v letu 
2018 pripravila prvo poročilo o ekološkem odtisu za Slovenijo. V njem ugotavlja, da 
je Slovenija na tem področju dosegla napredek, ki pa je bil po letu 2007, podobno kot 
v večini članic EU, bolj odraz ekonomske krize kot pa v razvoj usmerjenih politik. ( 
Str. 50) 

Iz ovog izveštaja možemo videti da Slovenija napreduje, ali upotreba obnovljivih 
izvora energije je još uvek mala. U ovoj oblasti Sloveniji je potrebno poboljšanje i 
uvođenje značajnih mera i korišćenja obnovljivih izvora energije. Četiri posebno 
odabrane mere pokazale su da se može smanjiti ekološki otisak, ali to nije dovoljno za 
postizanje ciljeva nametnutih Slovenskom razvojnom strategijom. 

Scenariji so bili izdelani za štiri izbrane ukrepe: (i) trajnostno upravljanje gozdov, kar 
bi povečalo biokapaciteto okolja ter (ii) uvajanje fotovoltaičnih panelov v povezavi s 
polnjenjem električnih vozil in razpršenim skladiščenjem elektrike, (iii) celovito 
zmanjšanje ekološkega odtisa v javnih in poslovnih stavbah ter (iv) zmanjšanje 
izpustov F-plinov3 . Rezultati preračunov, narejenih na podlagi podatkov za leto 2014, 
so pokazali, da je s skupnimi analiziranimi ukrepi možno doseči znižanje ekološkega 
odtisa za največ 13 %, kar pa ne zadostuje za dosego cilja, zastavljenega v Strategiji 
razvoja Slovenije.  (Str. 51) 

Ove mere su prevashodno povezane sa kvalitetom javnog prevoza, jer smo već 
spomenuli da šumske površine daju najveći biokapacitet, ali su i klimatske promene 
problem za ovo područje, zbog čega ne možemo očekivati drastično povećanje njihove 
aktivnosti. Sam proces pošumljavanja i obrade šuma mogao bi povećati njihovu 
otpornost, pa mislimo da je potrebno još posla. Slovenija je zemlja sa najvećom 
biološkom raznolikošću u Evropi koja je dvostruko veća od EU. I u ovoj oblasti čovek 
nanosi veliku štetu svom radu. Rešenje ovog problema je u tome što je neophodno 
naći kompromis između ljudskih i prirodnih interesa koji će vrlo verovatno dovesti 
do poboljšanja zdravlja i prirode i ljudi. I Slovenija se suočava sa problemima 
kontaminiranog tla, koji je najizraženiji na području Idrije, Celja i Jasenice. Postoji 
potreba za kontaminiranim tlom što je problem i tehnološki i ekonomski, jer nedostaje 
finansiranje za ove vrste aktivnosti. Slovenija je među državama EU sa najvišim 
procentom poljoprivrednog zemljišta u područjima sa ograničenim poljoprivrednim 
mogućnostima i najvećim udjelom travnjaka. 

Slovenija se uvršča med države EU z največjim deležem kmetijskih zemljišč v 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in posledično z največjim deležem 
travinja. Površine njiv so skromne in se še zmanjšujejo (gl. kazalnik 4.9, za 
razporeditev po regijah pa Slika 45). Sintezni kazalnik za ugotavljanje kakovosti tal, t. 
i. talno število, kaže, da je v razredu z najboljšo kakovostjo le 7 % kmetijskih zemljišč, 
kar okoli petina pa v dveh razredih z najslabšo kakovostj.( Str. 52) 
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Dolazi do povećanja azota i fosfora, koji su sastavni deo kontaminiranog tla, na što u 
velikoj meri utiče organska proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, koja je vrlo mala. 
Dakle, već smo spomenuli da je Slovenija područje bogato šumama, ali da to nije 
dovoljno za zaštitu. A šume su pretrpele veliku štetu od šumskih štetočina i prirodnih 
katastrofa. Takođe je došlo do povećanja krčenja šuma nakon prirodnih katastrofa. 
“Po letu 2014 je slovensko gozdarstvo močno zaznamovano s posledicami obsežnega 
žledoloma in po njem z velikim napadom gozdnih škodljivcev. Konec leta 2017 ga je 
prizadel tudi močan vetrolom, obsežnejša sečnja za sanacijo pa še ni končana. 
Razmeroma nizka intenzivnost poseka lesa se je v obdobju po žledolomu in vetrolomu 
močno povečala”  ( Str. 43) Što se tiče vodnih područja Slovenije, postoje vode koje su 
u dobrom stanju, ali postoje i one čiji ekološki status nije zadovoljavajući. 
Prečišćavanje otpadnih voda doprinosi kvalitetu vode. Slovenska voda je bogata 
hranjivim tvarima, organskim materijama i pesticidima u zagađenim područjima. Što 
se tiče kvaliteta vazduha u Sloveniji, niži je zbog koncentrisanih čestica ozona koje 
potiču iz isparenja. Čak su i u zimskim danima iznad proseka, a predlog za rešavanje 
ovog problema je da se podigne svest stanovništva i da se nađe ložište sa manje 
proizvodnje zagađivača. Ozonski ozon takođe sadrži sumpor dioksid i azotni oksid 
koji su rezultat mera sektorske politike. Demografski gledano, Sloveniju karakteriše 
raspršeno i neujednačeno nasilje. Primjetan je porast stanovništva u prigradskim 
područjima, povećana migracija radne snage, dok ruralna područja bilježe ubrzano 
starenje, što je jedna od karakteristika Slovenije. Posledica je nedostatak ljudskog 
kapitala. Prema našem mišljenju, ovaj i drugi demografski problemi zahtevaju 
sistematsko i strateško rešavanje problema. Povećavate svest o važnosti ovog polja. 

10 Pouzdani pravni sistem 

Zakon je jedan od osnovnih stubova kvalitetne države, dok je pravo odraz uspješne 
države, a pravni zakon važan je za svaki segment države. On ima važnu ulogu i 
unutar i izvan zemlje. Svaka država teži da uspostavi kvalitetan i produktivan zakon. 
Strategija razvoja Slovenije u velikoj mjeri govori o pravnim težnjama ove zemlje. 
Pravno uspješna država trebala bi steći povjerenje svojih građana u ovoj oblasti, a u 
slučaju Slovenije, povjerenje građana u njen pravni sistem je malo. 

Mednarodne primerjave (World Justice Project, World Bank Governance Indicators) 
kažejo, da je zaupanje v pravno državo nizko, v primerjavi z drugimi državami EU pa 
se Slovenija relativno slabo uvršča tudi napodročju vladavine prava, kjer v zadnjih 
letih ni bilo opaznih pozitivnih premikov. Nezaupanje v pravno državo in sodstvo se 
kaže tudi v relativno velikem številu pritožb na Evropsko sodišče za človekove 
pravice (ESČP), ki je precej večje kot v drugih državah EU. ( Str. 62) 

Strategija pravde za 2020. godinu je najvažnija u zakonodavstvu. Izazovi sa kojima se 
Slovenija suočava u ovom polju nalaze se u povećanju nadležnosti, identiteta suda i 
izvršne vlasti. Pokazatelji poboljšanja tokom perioda do 2020. godine vidljivi su u 
smanjenju broja neriješenih slučajeva, kraćem vremenu za rješavanje slučaja, 
slučajevima iz oblasti ekonomije. Unapređenje slovenačkog pravosuđa vodi 
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obrazovanje i unapređenje kvaliteta osoblja ovih institucija, a upotreba informacionih 
tehnologija smatra se važnom. Korupcija, posebno u zdravstvenom sektoru, jedan je 
od velikih izazova ove oblasti. U ovom segmentu primećujemo povezanost Slovenije 
i drugih zemalja sa regionom s ciljem smanjenja korupcije u zdravstvenom sektoru. 
Složenije rešenje ovog problema je nedostatak integriteta državnih i pravosudnih 
zvaničnika. Na ovom polju možemo zaključiti da pravosudni sistem Slovenije ne ide 
u korak sa standardom EU, ali da je došlo do poboljšanja u odnosu na prethodni 
period. A povećanje poverenja u ove institucije uveliko bi doprinelo odgovornosti 
pravosudnih institucija u obavljanju njihovog posla. 

11 Sigurnosno i globalno odgovorna Slovenija 

Ovaj razvojni cilj fokusiran je na sigurnosne izazove. Podstiče odgovornost, jačajući 
spoljnu politiku u odbrani, međunarodnu saradnju i humanitarnu pomoć. Kao i 
ostatak sveta, i Slovenija se suočava sa aktuelnim bezbednosnim izazovima, od kojih 
su poslednja nedavna migrantska kriza, terorizam, klimatske promene. Statistika 
pokazuje da je Slovenija mirna zemlja. 

Globalni indeks miru kaže, da se Slovenija v zadnjem desetletju uvršča med najbolj 
mirne države na svetu, EU pa je najmirnejša regija . To potrjujejo tudi kazalniki, ki 
kažejo, da je ena najbolj varnih držav, saj se je v zadnjih petih letih število kaznivih 
dejanj zmanjšalo za več kot tretjino. Zmanjšuje se večina vrst kriminalitete, policija in 
nacionalni preiskovalni urad pa sta obravnavala predvsem več organizirane 
kriminalitete in korupcijskih kaznivih dejanj. ( Str. 64) 

Prema prikupljenim statistikama, imamo jasan stav građana da se osećaju sigurno u 
Sloveniji i da imaju visok stepen poverenja u policijske jedinice. Napredak koji je u 
Sloveniji poslednjih godina ostvaren na ovom području je smanjenje broja smrtnih 
slučajeva, uredba o zaštiti prava pojedinaca, a imamo i smanjenje broja saobraćajnih 
nezgoda, na koje je uticalo poboljšanje puteva. U 2017. godini došlo je do značajnog 
porasta izvora pretnji, a porast intervencija u oblasti prirodnih katastrofa. Izazov ove 
zemlje na ovom polju je koordinacija i planiranje zaštitnih mjera u ovoj oblasti. Veoma 
je važno oduprijeti se sigurnosnim rizicima i prijetnjama s kojima se zemlje suočavaju. 
U konkretnom slučaju, to su migracije, sajber zločini, terorizam itd., Kako u razvoju 
unutrašnje, tako i Slovenija teži razvoju spoljne, globalne bezbednosti. Svoje napore 
usmerava na mir i prosperitet, poštovanje ljudskih prava i stvaranje mirnog društva, 
kao i na druge aktivnosti u međunarodnim odnosima. Uloga Slovenije u 
međunarodnim odnosima raste, kao što vidimo iz njenih diplomatskih obaveza. Cela 
EU suočena je sa velikim bezbednosnim izazovima koji utiču na svaku zemlju 
ponaosob. Slovenija ulaže značajne napore na ispunjenju ciljeva EU. Primarna uloga 
Slovenije u ispunjavanju ciljeva EU je jačanje demokratske legitimnosti, jačanje 
socijalne dimenzije, doprinos radu institucija EU i primena Globalne strategije 
bezbednosti. Suradnja Slovenije sa EU fokusirana je na pružanje bilateralne pomoći 
tamo gdje je potrebna i razvijanje dugoročnog partnerstva. Iz ovog cilja možemo 
zaključiti da je Slovenija sa sigurnosnog aspekta vrlo dobra, posebno u segmentu 



 

 157 

interne sigurnosti. Njeni građani su zadovoljni bezbednosnim strukturama i osećaju 
se zaštićenim sa aspekta globalne bezbednosti. Rekli bismo da je prožet odnosom 
Slovenije prema EU, za što bismo mogli reći da se Slovenija veoma trudi da odgovori 
svim izazovima koje predstavlja članstvo u EU i da je članstvo u EU poboljšalo svoj 
položaj u regionu. 

 

Delitev dela v skupini in jezikovne posebnosti 

Grupa se sastoji od tri člana između kojih smo se nastojali ravnomjerno raspodijeliti. 
Tako pa je koleginica Pavič obrađivala generalne i specifične zahtjeve, dok su 
koleginice Lacmanović i Škorić podijelile opisivanje i analizu ciljeva između sebe. 
Pokušale su na približno sličan način konstruisati analizu, tako da jedan dio ne 
odskače od drugog. Pri pisanju su se međusobno konsultovale i nastojale da obuhvate 
sve upute za analizu, kako bi seminarski nalog bio smislen, sistematičan i na kraju, 
potpun. Koleginica Lacmanović je obrađivala prvih pet ciljeva, od tačke 3.1 do 3.5, dok 
je koleginica  Škorić analizirala ciljeve 3.6 do 3.11. 

Nažalost zbog nedostatka znanja slovenačkog jezika, koleginice Škorić i Lacmanović 
su pisale u maternjem jeziku, dok je koleginica Pavič pisala na slovenačkom. Na kraju, 
zbog nedostatka vremena i adekvatnog prevoda, dio koleginice Pavič je ostavljen u 
originalu.  

 

Zaključek  

Ako pogledamo podatke koji su nam ponuđeni u samom dokumentu, u globalu 
možemo reći da je Slovenija napravila veliki napredak u poslednjih par godina ali da 
je naravno ostalo velikog prostora za još bolje rezultate. Iako uopšteno govoreći 
možemo postaviti Sloveniju na zavidan položaj u grupi EU država, gledajući 
specifične ciljeve možemo zaključiti koje su jače i slabije strane njenog razvoja.  

Na području diskriminacije, jednakosti polova, kulture može se reći da Slovenija 
napreduje i predstavlja primjer većini zemalja, u EU a i šire. Investiranje u kulturni 
razvoj i kulturni život Slovenije je prepoznato kao ulaganje u identitet i 
prepoznatljivost države na međunarodnoj sceni, što naravno osigurava određenu 
ekonomsku dobit. Dostojan život za sve građane je cilj kojeg je svijesna većina 
stanovništva ali i oni na vodećim pozicijama u državnoj strukturi. Tome doprinosi i 
ekonomska rast i razvoj ali se upozorava na važnost postizanja stabilnosti, koja bi 
dugotrajno donijela pozitivne poslijedice ekonomskoj strukturi Slovenije. Zdravi 
načini življenja se sve više promovišu i određeni pokazatelji ukazuju na pozitivne 
promjene u društvu, mada su na području mentalnog zdravlja podaci pomalo 
zabrinjavajući, te bi se trebalo raditi u smjeru prevencije, smanjivanja i promocije u 
narednoj deceniji. S druge strane, obrazovanje je istaknuto kao jedna od 
najpozitivnijih oznaka mlađe populacije, što takođe utiče na konkurentnost na tržištu, 
potražnju, otvaranje radnih mjesta i prepoznavanje potrebe za njima, kao i na 
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ekonomski razvoj. Mjenja se koncept obrazovanja, izlazi se iz okvira formalnog 
obrazovanja i potrebno je konstantno dodatno informisanje, razvijanje i jačanje 
sopstvenih spretnosti te učenje novih.  Mladi a i odrasli postaju svijesni da se mora 
odgovoriti na sve veće potrebe tržišta. U svemu tome, Slovenija pokazuje svijesnost i 
što je najpozitivnije, postavlja konkretne ciljeve koje će nastojati dostići u deceniji pred 
nama.  Na polju konkurentnosti, Slovenija ne odstupa značajno od položaja Evropske 
unije, ali nije ispunila sve ciljeve koji su joj postavljeni pred nju. Indeks zaposlenosti 
pokazuje da Slovenija odstupa od Evropske unije u pogledu kvaliteta zaposlenosti i 
težine posla. U oblasti održivog razvoja i korišćenja obnovljivih izvora, potreban je 
izrada Strateškog plana koji je zadužen za države članice EU. Kada je riječ o pravnom 
sistemu, možemo reći da je u Sloveniji u posljednjih nekoliko godina postignut 
značajan napredak, a ono što je potrebno za održavanje i poboljšanje pravnog sistema 
jeste povećani stepen odgovornosti nositelja na terenu. Značajan napredak ostvaren je 
i u sektoru bezbjednosti, gdje je u velikoj mjeri stečeno povjerenje građana. Na kraju, 
možemo reći da je Republika Slovenija u svojim razvojnim ciljevima podijeljena u dva 
dijela, ovisno o svojoj djelatnosti. Odnosno, jedan od ciljeva je ispunjen, ili je veoma 
blizu ispunjenju, dok s druge strane ima one ciljeve koji još trebaju mnogo rada, 
reformu postojećeg sistema i uvođenje mera koje će poboljšati taj sistem. 
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Spletni strukturirani intervjuji – anketna raziskava 
V tem poglavju povzemamo rezultate ankete na temo trajnostnega razvoja z mikro-
perspektive kot odgovornosti na ravni zavesti, namer in dejaanj, ki so jo študenti 
distribuirali prek spleta. Nato pa povzemamo še kritične refleksije študentov ob 
samem anketnem vprašalniku in njegovi distribuciji.   

Rezultati anketiranja 
Anketiranje je bilo pilotne narave, zato ni posebej sledilo zahtevam slučajnostnega 
vzorčenja in drugih prijemov, ki bi vodili k nacionalni reprezentativnosti. Prek 
delovanja študentov je bilo v spletni obliki realiziranih 165 povsem strukturiranih 
intervjujev oz. anketiranj.  

 

Grafikon 1: Ekonomska, socialna in okoljska odgovornost 
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Veliko svojega časa boste vložili v pridobivanje novih
znanj in rešitev, da bi izboljšali svojo materialno

blaginjo.

Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili
prostovoljni pomoči ljudem v stiski.

Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili za
reševanje planeta, gozdov in morij.

Trdo delali, da bi si pridobili znanje in izkušnje, ki so
potrebne za vašo materialno blaginjo.

Sodelovali v aktivnostih, ki pomagajo ljudem v stiski?

Sodelovali v aktivnostih, ki prispevajo k varovanju
naravnega okolja, vseh živali in rastlin?

Ekonomska, socialna in okoljska odgovornost v zavesti, 
namerah in dejanjih 

(strinjanje oz. pogostost na lestvicah od 1 do 6)
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Grafikon 1 nam kaže tri vrste odgovornosti za trajnostni razvoj na individualni vidiki: 
v ekonomskem, okoljskem in socialnem smislu, pri čemer vprašanja za vsakega od teh 
vidikov razlikujejo med zavestjo, namerami in delovanjem.  

V Grafikonu 2 po povzemamo pogostost posameznih načinov uporabe digitalne 
tehnologije kot posebno relevantnega posameznikovega okolja z vidika odgovornega 
trajnostnega delovanja in hkrati enega ključnih elementov ekonomskih vidikov 
trajnostnega razvoja.  

 

Grafikon 2: Uporaba digitalne tehnologije 
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naročali izdelke ali storitve preko spleta?

uporabili spletne javne storitve, npr. urejali davčne
zadeve ali zaprosili za vizo prek spleta ipd.?

Uporabi digitalne tehnologije za prosti čas in zabavo?

Uporabi za neformalno učenje ali spremljanje novic?

Uporabi pri vašem delu ali formalnem izobraževanju?

Uporabi za komunikacijo z ljudmi, ki so vam blizu (na
primer socialne medije, chats, telefonske klice ipd.)?

Pogostost uporabe posamezne vrste uporabe digitalne 
tehnologije (ocene na lestvicah od 1 do 6)
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Povzetek kritičnih komentarjev študentk glede sestave 
vprašalnika in izvajanja anketiranja 
 

Iz komentarja Tanje Mervič:  

Vprašalnik se zdi nekoliko dolg.  

Posamezni elementi so težje razumljivi: 

»Ali živite v neposredni bližini, tj. do 500 metrov razdalje do«: bolje bi bilo Živim v 
neposredni bližini…. Še bolje matrika : enako postavljeno vprašanje in pri vsakem 
odgovoru da ne ali pa 500m 1000, 1500 m… 

Naslednje vprašanje glede onesnaženosti: okolje ni vedno enako onesnaženo, mogoče 
bi bilo bolje vprašati kdo je po njihovem mnenju največji onesnaževalec okolja v 
njihovem domačem kraju, s vključenim ponujenim odgovorom   okolje ni onesnaženo. 

“Zdaj pa ocenite koliko pogosto ste v zadnjem letu počeli naslednje stvari...  ...na 
lestvici od 0 do 5, pri čemer  0 pomeni nikoli, 5 pa pomeni zelo pogosto”-vsak si 
pogostost lahko razlaga po svoje. 

“Sodelovali v aktivnostih, ki prispevajo k varovanju naravnega okolja, vseh živali in 
rastlin?”- lahko si različno razlagamo. Npr. Ločevanje odpadkov spada sem?  

Pri vprašanju o tehnologiji ni čisto jasno ali komunikacija z prijatelji šteje pod prosti 
čas in zabavo ali ne? 

Nekatere lestvice so od 0 do 5. Koliko stopenj bi bilo primernih za Likertovo lestvico 
– kot dilema.  

Pomisleki glede uporabe zanikanih trditev.  

Dijaki nimajo mesečnega neto dohodka-te opcije ni. 

 

Iz komentarja Alenke Slamič:  

Pomembno se nam zdi, da v uvodnem nagovoru ne podajamo informacij, ki jih je 
respondent že prebral v vabilu k izpolnjevanju spletne ankete. Vsebina uvodnega 
nagovora v anketnem vprašalniku je enako pomembna, kot zunanji videz (izložba) 
trgovine – če ta odbija, trgovine ne bomo obiskali (Klemen, P. 2012 : Kakovost 
anketnega vprašalnika »Generatorji imen«, diplom. delo, FDV). 

Ker predstavlja spletni vprašalnik komunikacijski kanal z anketirancem, je izredno 
pomembna ustrezna izvedba vsebine in oblike vprašalnika, saj respondent nima 
nikakršne možnosti komunikacije z anketarjem v primeru morebitnih težav in dilem 
pri odgovarjanju. V primeru naše ankete je oblika primerna in zmanjšuje možnost 
napake zavrnitev in merske napake, vsebina pa je razumljena in jasna, dosledno so 
tudi sporočene zahtevane oblike odgovorov. 
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Proučevana anketa ustreza tudi desetim načelom Neumanna (2006) , katerih bi se 
morali držati pri oblikovanju anketnih vprašanj: 

1. Izogibajmo se žargonu, slengu ter kraticam. 

2. Izogibajmo se dvoumnosti, zmedenosti in nejasnosti. 

3. Izogibajmo se čustvenim konotacijam. 

4. Izogibajmo se dvojnim (angl. Double barreled) vprašanjem. 

5. Izogibajmo se napeljevanju. 

6. Ne postavljajmo vprašanj, ki presegajo anketirančeve sposobnosti. 

7. Izogibajmo se neveljavnim premisam. 

8. Izogibajmo se vprašanj glede daljne prihodnosti. 

9. Izogibajmo se nikalnicam. 

10. Izogibajmo se prekrivajočim kategorijam odgovorov. 

Merski instrument, v našem primeru anketa, mora biti po Fanningu (2005) oblikovan 
glede na ciljno populacijo, ki je v primeru naše ankete izrazito širokega spektra saj 
smo jo poslali ljudem različnih kulturnih sredin, generacij, stopnje izobrazbe in stanu. 
Kljub temu menim, da jo lahko razumejo vsi našteti. 

Fanning (2005) je predstavil tudi nekatera splošna pravila, katerih naj bi se držali pri 
oblikovanju anketnih vprašanj, da bi tako dobili bolj kakovostne odgovore. 
Najpomembnejše je po njegovem mnenju prvo vprašanje, ki mora biti zanimivo, 
povezano z naslovom in s tematiko anketnega vprašalnika. V tem delu naj ne bi 
vključevali osebnih in demografskih vprašanj, kar sicer pri naši anketi ne drži povsem, 
saj nas že v prvem vprašanju rahlo provokativno sprašuje, koliko smo sami proaktivni 
in samoiniciativni, vendar mislim, da vprašanje kljub temu ni preveč vsiljivo oz 
agresivno in bo večina respondentov nadaljevala z odgovarjanjem. Sicer pa je prvo 
vprašanje zanimivo in povezano z naslovom in tematiko, je tudi enostavno, tako da 
ga lahko vsak razume in nanj hitro odgovori. 

Vrstni red vprašanj je logičen, začne z našim splošnim odnosom do sebe, drugih in do 
okolja, nato so vprašanja malo bolj provokativna, želijo vedeti, kaj smo pripravljeni 
storiti, da bi trenutni položaj izboljšali in se stopnjujejo v priznanja, kaj smo ali nismo 
za boljšo situacijo doslej storili, ali smo proaktivno delovali in prostovoljno pomagali 
ljudem.  

Sledijo vprašanja naše umestitve v okolje (ruralno ali urbano), ali je naše okolje 
kvalitetno, ali morda onesnaženo. 

 Kot običajno so na konec ankete umeščena demografska vprašanja: število članov 
gospodinjstva, zakonski stan, stopnja izobrazbe, spol, starost, stopnja končane 
izobrazbe in višina mesečnega dohodka. 
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Zadnja stran ankete je dokaj enostavna, vsebuje kratko zahvalo za sodelovanje in še 
povabilo za sodelovanje v prihodnjih anketah. 

Kaj bi lahko dodali? Doslej se zelo podrobno glede formiranja anket na naši fakulteti 
še nismo učili, imamo pa zato splet, ki tozadevno ponuja še nekaj izboljšav, na katere 
sicer sploh ne bi pomislili. Tako v članku »Sestavljanje vprašalnika 1KA« najdemo še 
nekaj sugestij. V spletnih anketah namreč lahko, z razliko od pisnih vprašalnikov, zelo 
enostavno vključujemo tudi slike in večpredstavne elemente. Z zmogljivejšimi orodji 
so lahko slike ali logotipi del vprašalnika, vprašanja ali odgovora. Vprašanja lahko 
sestavljajo tudi zvok, video posnetki ali animacije, kar še posebej razširja možnosti 
uporabe spletnih vprašalnikov. 

Z .oblikovanjem profesionalne podobe vprašalnikov torej lahko zagotovimo nemoten 
tok vprašanj in manj možnosti vpliva na odgovore anketirancev. 

 

Iz komentarja Ane Štokelj:  

Med reševanjem spletne ankete me je zmotilo nekaj že pri prvem vprašanju in sicer 
to, da so bili odgovori pomešani. Na začetku je odgovor, ki sprašuje po prihodnosti 
nato sta dva odgovora  za sedanjost, pa spet odgovor za prihodnost, pa spet odgovor 
za sedanjost – to zaporedje odgovorov me je nekoliko zmotilo. Moj predlog je, da bi 
bili podani najprej odgovori o prihodnosti  in nato o sedanjosti. Pri prvem vprašanju 
me je zmotil tudi odgovor »Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili za 
reševanje planeta, gozdov in morij«, že tako je veliko ljudi v finančnih stiskah in prav ti 
ljudje dvomim, da bodo svoje prihranke namenili za reševanje planeta. Zdaj tisti, ki 
so na tesno s financami lahko le svoj prosti čas namenijo reševanju planeta – s tem da 
poberejo smeti, po mestu uporabljajo druge alternative (hoja, kolo), zato bi tu iz enega 
odgovora sestavila dva in sicer »Veliko svojega časa boste namenili za reševanje 
planeta, gozdov, morij.« in »Nekaj svojih prihrankov boste namenili za reševanje 
planeta, gozdov in morij.« Odgovor »Čutite se globoko povezane z vsemi ljudmi na svetu.« 
je za moje mnenje preveč nepomemben in bi ga izpustila iz ankete. Lahko si globoko 
povezan z ljudmi, ki jih poznaš ampak z vsemi ljudmi na svetu dvomim, da je kdo 
globoko povezan. Lahko se ti smilijo oziroma si do njih v dani situaciji sočuten ampak 
globoko povezan pa ne. Zmotili so me tudi nekateri podani odgovori pri demografiji 
in sicer pri vprašanju »Kako bi opisali kraj, v katerem živite? Ali je to?« Drugo 
vprašanje »ali je to?« se mi zdi zelo nepomembno, kajti že prvo vprašanje je dovolj 
jasno. Pri tem vprašanju bi tudi odgovore malo drugače podala in sicer prve tri in 
zadnjega bi pustila nespremenjene, četrti odgovor pa bi spremenila in sicer podeželski 
kraj/vas bi združila v vas, kajti vsi mi, ki živimo v vasi pravimo, da smo na podeželju. 
Isti odgovor povedan z drugo besedo. Pri vprašanju ocene onesnaženosti okolja se mi 
zdi, da je vprašanje preširoko zastavljeno. Pri onesnaženosti v naših okoljih je tako 
imamo predvsem dve glavni onesnaženosti in sicer onesnaženost s smetmi in 
odplakami ter onesnaženost z emisijami. Velikokrat je mogoče, da ima kakšen kraj le 
eno izmed teh pa vendar se lahko posamezniku zdi, da je rahlo onesnaženo – drugi bi 



 

 164 

rekel, da je močno onesnaženo. Tu lahko anketiranec občuti dilemo. Pred nekaj leti 
sem dopustovala na Siciliji in ko sem obiskovala zgodovinsko pomembna mesta so 
bila ta čista, ulice vsakodnevno dobesedno oprane s vodo in samo na to bi lahko rekla, 
da je Sicilija rahlo onesnažena z emisijami in to je. A ko sem se z najetim avtomobilom 
odpeljala v območje pod Etno – obvozila sem jo namreč z avtomobilom, so me na 
najbolj nenavadnih krajih presenetili kupi smeti sredi ceste. In s spoznanjem okolice, 
ki je neverjetneje ne bi opazila če bi potovala z agencijo sem zgotovila, da je Sicilija 
močno onesnažena. In prav ta nevednost anketiranca lahko privede do tega, da na 
vprašanje ne bo odgovoril realno. Tudi pri zakonskem stanu me je zmotilo to, da je 
pri odgovoru samski še dodatek, ki razlaga kdo je samski. Jaz bi tisti dodatek izpustila 
ven. Drugače pa so bila vprašanja v spletni anketi jasno zastavljena in razumljiva. 
Zaporedje vprašanj je vredu, še posebej mi je všeč, ker so demografska vprašanja na 
koncu ankete. Kar kaže na to, da so raziskovalcu res pomembni odgovori na anketo 
ne le kdo je rešil anketo. 

 

Iz komentarja Maje Kuhar: 

Vsebina anketnega vprašalnika je zajemala pogled na ljudi, družbo in naravo. V 
uvodu sem pogrešala konkretnejši podatek o trajanju ankete, potencialno tudi koliko 
strani anketa zajema, kar bi posledično lahko pripeljalo anketiranca do tega, da po 
nekaj straneh prekine z reševanjem.  

Vprašanja so se mi sicer zdela jasna in razumljiva, celotna anketa pa bi po mojem 
mnenju lahko imela dobrodošel in pomemben efekt na anketiranca, na njegovo 
samozavedanje ter zavedanje o družbi in okolju.  

Zaporedje vprašanj se mi zdi ustrezno in smiselno. 

V sklopu uporabe digitalne tehnologije bi sama vprašanje o uporabi digitalne 
tehnologije za prosti čas in zabavo ter vprašanje o uporabi za komunikacijo z ljudmi 
združila v eno vprašanje, saj se mi zdita vprašanji medsebojno povezani.   

 

Iz komentarja Barbare Lukanc 

Anketni vprašalnik na temo Pogledi na ljudi, družbo in naravo po mojem mnenju 
ustreza vsem trem standardom po katerih lahko ocenjujemo anketni vprašalnik oz 
vprašanje. Groves (2004) opredeli tri standarde po katerih lahko ocenjujemo anketno 
vprašanje oz. vprašalnik. S kognitivnim standardom merimo sposobnost 
anketirancev, da iz spomina prikličejo zadostno količino informacij, in ali lahko glede 
na njihovo razumevanje vprašanja podajo odgovor nanj. Vsebinski standard meri, če 
naša formulacija besedila vprašanja meri koncept katerega smo želeli preverjati. V 
grobem z njim preverjamo ali z podanim vprašanjem dobimo odgovor skladen s tem, 
kar smo želeli izmeriti. Tretji je standard uporabnosti, ki nam omogoča pregled nad 
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tem, ali zmorejo udeleženci procesa anketiranja odgovoriti na vprašanja in pravilno 
izpolniti sam vprašalnik. 

Vprašanja so dosledno razumljena, vsem anketirancem zastavljena po enotnem 
postopku, prav tako je dosledno sporočena zahtevana oblika odgovora, anketiranci 
imajo dostop do informacij potrebnih za odgovarjanje in po mojem mnenju so bili vsi 
anketiranci pripravljeni podati odgovor na zastavljena vprašanja. 

Moram poudariti, da mi je malce sporen drugi sklop vprašanj, predvsem vprašanje 
oz. trditev:« Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili za reševanje 
planeta, gozdov in morij.« Kajti vemo, da vsi nimajo prihrankov, sploh če smo med 
anketirance vključili tudi mlajše starostne skupine kot so dijaki, študentje itd. Morda 
bi bilo pri tem vprašanju bolje te prihranke izpustiti ali vprašanje malce preoblikovati. 
Prav tako me pri tem drugem sklopu vprašanj malce zmoti, da so nekatera rahlo 
nelogična, se ne povezujejo dobro v samem zaporedju, to sem najbolj opazila. Tukaj 
bi bilo v bodoče bolj smiselno, da si vprašanja sledijo v nekem logičnem zaporedju in 
da se med sabo navezujejo.  

Malce me je zmotilo vprašanje: » Ali ste kdaj v tujini preživeli vsaj tri mesece 
nepretrgoma?« Tukaj sem se spraševala, kaj točno hočete s tem podatkom izvedeti, saj 
se mi zdi, da se ni najbolj navezoval na vsa ostala vprašanja oz. bi ga bilo morda 
potrebno malce drugače zastaviti. Drugače pa so bila vprašanja jasno postavljena in 
razumljiva, po mojih informacijah, ki so mi jih posredovali anketiranci, tudi ne 
pretežka in kot so rekli, zanimiva tematika. 

 

Iz komentarja Neli Skočaj 

Prvi sklop trditev kot so :   

Čutite se odgovorne, da sami pomagate revnim, invalidnim, bolnim in drugim ljudem v stiski, 
Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili prostovoljni pomoči ljudem v stiski,  

Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili za reševanje planeta, gozdov in morij 

Ne zdi se vam vredno zapravljati časa za ukvarjanje z družbeno pravičnostjo 

Ne zdi se vam vredno ukvarjati z varovanjem okolja. - so morda preveč čustveno obarvana, 
oziroma trkajo na vest vsakega posameznika, ker morda ne more ali pa še ni naredil 
ničesar, da bi rešil svet. S tem, ko jih postavimo na začetek ankete, tvegamo, da bomo 
anketiranca izgubili po nekaj teh vprašanjih. 

Vprašanje kot je: Ste v zadnjem letu aktivno sodelovali v neformalni povezavi prijateljev, 
sodelavcev ali sosedov z namenom pomoči ljudem ali varovanja okolja? ni najbolj razumljivo 
v delu, ki se nanaša na pomoč ljudem, kakšno pomoč smo imeli v mislih? 

Vprašanje, ki sledi vprašanju o zakonskem stanu  Ali ste kdaj v tujini preživeli vsaj tri 
mesece nepretrgoma? ni najbolj logično vsebinsko sosledje. 
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Zaporedje vprašanj nasploh se mi ne zdi najbolj primerno, najbolj kompleksna 
vprašanja so takoj na začetku. 

Pri vprašanju o starosti bi veljalo razmisliti o možnosti izbire med starostnimi razponi, 
morda kdo ne bo želel izdati točne starosti. 

Jezik ankete se mi je zdel razumljiv, vprašanja pa nedvoumna, vendar so kot omenjeno 
nekatera imela preveč čustveno obarvane elemente, vprašanja v stilu "Veliko svojega 
časa in tudi prihrankov boste namenili prostovoljni pomoči ljudem v stiski", bi lahko 
bila oblikovana drugače, v stilu: 'Koliko denarja boste v prihodnje namenili 
dobrodelnim organizacijam?' saj je tako večja možnost, da bodo ljudje iskreni. 

Ključna vprašanja bi lahko preverili še enkrat s podobnimi, da preverimo iskrenost 
odgovorov. 

 

Iz komentarja Petre Žel 

Menim, da bi trditvi : »Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste namenili 
prostovoljni pomoči ljudem v stiski » in » Veliko svojega časa in tudi prihrankov boste 
namenili za reševanje planeta« bilo potrebno formulirati nekoliko drugače, saj bi 
lahko formulacija lahko drugače vplivala na rezultate, saj menim, da imajo določeni 
ljudje željo svoj čas nameniti prostovoljni pomoči ljudem v stiski, sredstev za to pa ne, 
in enako tudi pri drugi trditvi imajo ljudje željo po razdajanju časa za reševanje 
planeta, prihrankov pa ne. 

Pri mesečnem neto dohodku se mi zdijo razponi preveliki v prvih treh opcijah. 

Drugače je bila anketa razumljiva, jasna, zaporedje vprašanj je bilo smiselno, dilemo, 
ki pa se mi je pojavila sem pripisala že pri samem vprašanju. 

 

Iz komentarja Ester Nives Škvorc 

Vprašanja so nastavljena jasno in razumljivo, vendar so med sabo pomešana in hkrati 
nesmiselno nastavljena. Digitala tehnologija se kar naenkrat znajde pri vprašanjih o 
odnosu do okolja, sočloveka in narave. Vprašanja o skupnem številu članov  v 
gospodinjstvu, spolu, zakonstem stanu, neto mesečnem dohodku so podana kot 
zadnja, čeprav bi bilo bolj ustrezno ta vprašanja zastaviti na začetku, da si ustvariš 
približen profil izprašanega. 
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Trajnostni razvoj in vloga starejših zaposlenih 
Iz raziskovalne naloge Alenke Slamič 

Staranje prebivalstva je posledica vedno nižje rodnosti ob hkratnem podaljševanju 
pričakovanja trajanja življenja, k temu pa prispevajo tudi migracije. Vse to v Sloveniji 
vodi v neizogibno podaljševanje delovne dobe, kar je trenutno (poleg koronavirusa) 
ena izmed največjih težav našega gospodarstva. Problem se manifestira tudi v dejstvu, 
da se število zaposlenih, starejših od 55 let, torej v zadnjem delu njihove karierne poti, 
vsako leto povečuje, njihova stopnja delovne aktivnosti pa se znižuje. To povzroča 
tudi zmanjševanje deleža delovno sposobnega prebivalstva. Problem negativno 
vpliva tudi na velik porast izdatkov za pokojnine, kajti delovno aktivnih je malo ljudi, 
vzdrževati pa morajo vedno več neaktivnih. Vsi ti problemi se odražajo v spodbudah 
za podaljševanje delovne aktivnosti starejših, ki naj bi torej delali tudi po že preseženi 
starosti, ki je pogoj za upokojitev. 

Nenehno pa se spreminja tudi okolje, v katerem delujejo delovne organizacije in to 
tako v lokalnem, kot tudi v globalnem smislu. Iz teh razlogov je skoraj nujno, da se 
tudi starejši zaposleni, da bi lahko sledili vsem tem spremembam, vseživljenjsko 
izobražujejo, kajti njihovo dosedanje znanje, ki je navadno zgolj tisto, pridobljeno v 
mladosti, v takih okoliščinah ne zadošča več.  

Starejši zaposleni, ki so stari 55 in več let, sodijo na trgu dela med ranljive skupine. 
Zaradi tega jim slovenska zakonodaja nudi tudi posebno varstvo. So pravno zaščiteni 
in deležni  določenih privilegijev (npr. dodatek na delovno dobo, strožji pogoji glede 
nadur, izmenskega in nočnega dela, odpravnina ob upokojitvi, višji stroški 
odpravnine, strožji pogoji  pri odpovedi pogodbe), zaradi česar delodajalci raje 
zaposlijo mlajše delavce (Pajnkihar, 2009).  

Tudi Henkens (2005) meni, da nadrejeni v večini primerov starejšim zaposlenim 
prisojajo nižje ocene pri izvedbi delovnih nalog. Negativni stereotipi o starejših 
zaposlenih pa niso prisotni le pri nadrejenih, ampak tudi pri ostalih zaposlenih v 
organizaciji (McGregor in Gray, 2002; Rožman in Tominc, 2014). 

V nalogi bomo skušali ugotoviti, kakšna je danes pozicija starejših zaposlenih na trgu 
delovne sile v Sl0oveniji in kako bi se jo dalo izboljšati. V teoretičnem delu bomo 
predstavili osnovne pojme in kritično pregledali izbrano literaturo ter postavili 
raziskovalna vprašanja in raziskovalne cilje, ki so ugotovitev specifičnih potreb te 
ranljive skupine in njihovih motivacijskih dejavnikov, kar bi lahko pripomoglo k 
nadaljnjim ukrepom, ki bi prispevali k izboljšanju položaja starejših zaposlenih na 
trgu dela. 

Izsledke naše raziskave bomo primerjali z že izvedeno sekundarno raziskavo avtoric 
Sanje Kovačič, Hane Zega in Marjete Žagar Rupar »Močne in šibke lastnosti starejših 
zaposlenih« (zbrano v knjigi Ranljive skupine na trgu dela 2017) na podobno temo in 
nato skušali ugotoviti, kaj se še da narediti, da bi se izboljšala pozicija starejših 
zaposlenih v delovnem okolju oziroma na trgu dela. 
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Pozicija starejših zaposlenih na trgu dela 
Ljudje, stari 55 in več let, spadajo v skupino tako imenovanih »ranljivih« 
posameznikov v sodobni družbi in ranljivost v današnjem negotovem času ni 
zaželena.  

To so navadno brezdomci, invalidi ali ljudje s posebnimi potrebami, alkoholiki ali 
drugače odvisni, homoseksualci, starši otrok s posebnimi potrebami, ljudje z 
osnovnošolsko izobrazbo, tisti, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij in celo nosečnice. A to 
so obenem tudi ljudje, ki si tako, kot vsi drugi zaslužijo svoje dostojno življenje. Vsak 
ima svojo zgodbo. Veliko jih podleže situaciji, v kateri so se znašli in obupajo v 
poskusih vklapljanja v družbo, izogibajo se življenju. 

A veliko je tudi takih, ki jim uspe. To so tisti, ki življenje vzamejo v svoje roke svojo 
ranljivost pokažejo, položijo jo na mizo kot kos kruha in si jo skušajo ogledati, jo 
raziskati, sprejeti. V njih je neizmeren pogum biti nepopoln v svetu, ki slavi navidezno 
popolnost. Pripravljeni so opustiti idealizirane predstave o tem, kakšni bi morali biti 
in sprejmejo sebe, kakršni so. Osredotočijo se na pozitivne plati svojega življenja 
počnejo stvari, ki jih delajo žive. In te ljudi potem običajno sprejme tudi okolje. Počasi, 
korak za korakom, začnejo urejati svoje življenje in na ta način sčasoma dobijo tudi 
zaposlitev. Vendar vključevanje ranljivih oseb na trg dela še zdaleč ni odvisen le od 
njih samih. Vsi nosimo odgovornost za to, da je v naši sredini prostor tudi za ranljive. 
Začnemo lahko tako, da vsakega človeka ob prvem stiku presojamo kot nepopisan list 
papirja, brez oznak, ki jih sicer radi dodajamo v vsakdanjem življenju. Tako bomo 
namesto brezposelnosti, invalidnosti, odvisnosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, 
starosti ali porekla videli nekaj drugega. Morda bomo v njihovih očeh videli iskro, v 
njihovem stisku roke začutili toplino, v njihovem glasu slišali klic po pomoči in željo 
po sprejetosti. Morda bomo opazili, da se v svojem bistvu od nas ne razlikujejo. Ob 
odprtem srečevanju z njimi se bomo lahko opomnili, da stiske v življenju niso 
prikrajšane nikomur. Vsi smo ranljivi (Jasna Kovač, 2017). 

Na trgu dela demografski trendi vzbujajo skrbi. Zaradi staranja prebivalstva vseh 
razvitih družb se seveda stara tudi povprečna starostna struktura delovne sile. Zaradi 
stalnega zniževanja rodnosti in vedno daljše življenjske dobe se je v zadnjih desetletjih 
močno spremenila sestava prebivalstva. To postaja vedno starejše.  Med državami 
članicami Evropske unije je Slovenija glede na demografske trende celo ena najbolj 
izpostavljenih držav. V  zadnjih petih letih naj bi se število starejših delovno aktivnih 
ljudi, še posebej tistih nad 55 leti, povečalo za 68 procentov in po statističnih podatkih 
bo v Sloveniji čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Delodajalci lahko 
starejšim zaposlenim delo olajšajo s številnimi prilagoditvami in olajšavami. Nekateri 
so že pričeli z izvajanjem različnih ukrepov za izboljšanje počutja in zdravja starejših 
zaposlenih, saj so zadovoljni in zdrav zaposleni mnogo bolj produktivni, pri njih 
zaznavajo tudi manj absentizma. Posledično se znižujejo stroški bolniških odsotnosti 
in obenem povečuje konkurenčnost in uspešnost delovne organizacije. Delodajalci se 
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morajo zavedati pomena in vseh prednosti in kakovosti starejših zaposlenih ter jih v 
skladu s tem tudi obravnavati. 

Naraven proces je, da se z leti spreminjajo psihofizične lastnosti starejših zaposlenih. 
Pri fizičnih lastnostih slabi predvsem spomin, upada sposobnost koncentracije in 
učenja, prihaja pa tudi do porasta nekaterih slabih lastnosti, kot so razdražljivost 
konfliktnost, trma in podobno. Praviloma se s staranjem slabša tudi splošno 
zdravstveno stanje, kar lahko povečuje pojav stresnih situacij, tudi v zvezi z delom. 
Na drugi strani se s starostjo izboljšujejo tudi dobre osebnostne in druge lastnosti, na 
primer preudarnost, previdnost, stalnost,  strokovnost in delovne izkušnje. Starejši 
zaposleni poznajo tudi precej širši krog ljudi, kar je lahko v določenih dejavnostih zelo 
pomembno (Lubej 2016, str. 9, 12). 

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je leta 2010 izdal dokument «Standardi  
usposabljanj in znanj za prilagoditve delovnih mest« od koder izhajajo naslednje 
možne omejitve za delo starejših zaposlenih in prilagoditve zanje: 

1. Utrujenost in slabotnost, kar lahko pogojuje fleksibilni urnik in individualno 
odločitev o delovni obremenitvi. 

2. Večja gibalna oviranost,  zato je potrebno takšnim starejšim zaposlenim omogočiti 
tako delovno mesto, ki jim bo lahko dostopno. 

3. Omejen sluh. Predvsem delavci slabše slišijo visoke frekvence, kar je najbolj 
opazno v hrupnem okolju, zato lahko podjetja priskrbijo naprave za opozarjanje, 
slušne aparate ipd. 

4. Terapije in zdravljenje. Zaposlenim, ki so zaradi terapij pogosteje odsotni, lahko 
podjetje omogoči fleksibilen čas odhoda ali jim ponudi delo za polovični delovno 
čas. Če narava dela to dopušča, se lahko tem zaposlenim omogoči tudi delo od 
doma (Tabaj in drugi, 2010, str. 65). 

5. Upad koncentracije je tudi ena možnih posledic staranja. Podjetje lahko v takih 
primerih zmanjša motnje na delovnem mestu, priskrbi delavcu lastno pisarno, 
povečajo količino svetlobe. Dobro je, da naredijo plan delovnega časa, ko bo lahko 
delal brez motenj.  

6. Bolečine v mišicah in otopelost, kar prinaša manjšo sposobnost opravljanja težjih 
fizičnih del, poveča se tudi nevarnost, da pride do poškodb pri delu (Javornik, 
2010, str. 12). 

7. Psihološki vidiki staranja. Sem spadata depresija in anksioznost. Organizacije 
morajo zaposlenim nuditi osveščanje, kje se lahko seznanijo s psihološkimi vidiki 
staranja, kdo jim lahko nudi oporo. Nuditi jim morajo tudi dovolj časa za 
zdravljenje(Tabaj in drugi, 2010, str. 66). 

8. Težave z dihanjem lahko rešijo z ustreznim prezračevalnim sistemom in 
poskrbijo, da na delovnem mestu ni prahu, dima in drugih vonjav, zaposleni pa 
naj se izogibajo ekstremnim temperaturam (Tabaj in drugi, 2010, str. 66). 



 

 170 

 

9. Težave z vidom. Starejši delavci lahko opazijo, da ne vidijo več brati z določene 
razdalje, imajo težave z vidnim poljem, ostrino vida. Ko se pri starejšem delavcu 
pojavijo problemi z vidom, mu lahko  delodajalec pomaga z osvetlitvijo prostora, 
izogibanjem drobnemu tisku, v izjemnih primerih pa  s programsko opremo za 
glasno branje z ekrana (Tabaj in drugi, 2010, str. 66). 

Obstaja kar nekaj stereotipov, ki opredeljujejo starejše zaposlene kot šibkejši člen 
zaposlene populacije in še vedno prevladuje prepričanje, da  so starejši delavci manj 
sposobni za delo, vendar to ne drži in v naši seminarski nalogi bi radi pokazali, da 
imajo tudi velik potencial. Mnogokrat lahko že z manjšimi ukrepi delovno mesto 
starejšega zaposlenega ergonomsko prilagodimo tako, da bo uspešno in z veseljem 
opravljal svoje delo. Biti mora deležen tudi skrbi za zdravje in vseživljenjskega učenja, 
s katerim izpopolnjujejo svoje spretnosti in so v korak s časom s tehnologijo. Zanje je 
ne nazadnje pomembno tudi medgeneracijsko povezovanje in ozaveščanje v okviru 
timskega dela, kar omogoča  interni prenos znanja in občutek vključenosti v kolektiv. 

 

Kritičen pregled literature 
Da bi dobili jasnejši vpogled v problematiko, ki jo želimo raziskati, smo proučili kar 
nekaj literature, ki je dajala slutiti, da nam bo lahko postregla s primernimi odgovori. 

 Pravzaprav smo se za točno to tematiko odločili potem, ko smo zaradi obveznosti pri 
predmetu  Poletna šola in trajnostni razvoj prof. dr. Mateja Makaroviča, sodelovali v 
delavnicah  Design thinking : snovanje družbeno odgovornih projektov z razvojem 
poslovnega načrta. Tam smo morali izbrati področje iz nabora ranljivih družbenih 
skupin, ki naj bi ga proučili in nato predlagati rešitve , ki bi jih na koncu delavnice 
predstavili. 

Odločili smo se za raziskovanje ranljive skupine »starejši zaposleni«, ki nam je še 
najbolj blizu in iz njenih vrst poznamo mnogo posameznikov, ki naj bi nam brez 
zadržkov odgovorili na vprašanja polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga izbrali za 
metodo raziskave. 

Tako smo se sprva iz tega razloga podali v knjižnico na lov za literaturo. Ker se je ta 
naloga izkazala za kar obsežno in zahtevno in ker se je vmes zgodil še koronavirus in 
posledično več časa za študij, smo se odločili, da bomo najprej sledili zahtevam 
seminarske naloge iz predmeta Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah in nato 
izsledke uporabili še za omenjeno delavnico. 

Najprej smo našli brošuro Javni sektor: nosilec napredka , ki jo je leta 2015 uredila 
Barbara Predan in ki mi je skozi prispevke različnih avtorjev razjasnila pojem »Design 
thinking«.po njenih besedah je oblikovanje namreč povsod okrog nas, lahko gre za 
neoprijemljivo oblikovanje, kot so interakcije, izkušnje in določene storitve, lahko za 



 

 171 

oprijemljivo delo, torej materialno kulturo. Tudi način, kako komuniciramo in kako 
so urejeni procesi med nami, je oblikovanje.  

In s tem, ko se zavemo, da je vse oblikovanje, se zavemo, da bi bilo lahko vse 
oblikovano tudi drugače, po možnosti bolje. Zato bi se morali lotiti načrtnega 
izkoriščanja oblikovanja, ki bi premišljeno reševalo prepoznane probleme v družbi. 
Poleg primerov iz tujine so v brošuri navedeni tudi določeni primeri dobre prakse iz 
Slovenije s strani Petre Černe Oven, v katerih je pobuda za projekt ali sodelovanje 
prišla s strani oblikovalca, ki želi izboljšati situacijo v družbi. 

Naslednja koristna knjiga za našo raziskavo je bila Ranljive skupine na trgu dela- 
Psihološki pogled na izzive in priložnosti. Knjiga, ki sta jo leta 2017 uredili Eva 
Boštjančič in Marjeta Žagar Rupar, ponuja celovit pregled trenutne situacije glede 
zaposlovanja ranljivih skupin v Sloveniji in tudi kvalitativen raziskovalni pristop k 
reševanju te problematike. V njej smo našli  tudi poglavje »Močne in šibke lastnosti 
starejših zaposlenih« (Sanja Kovačič, Hana Zega in Marjeta Žagar Rupar), od koder 
bomo uporabili  tudi nekatere že izvedene sekundarne raziskave. 

V diplomskem delu Igorja Djurića »Problematika zaposlovanja starejših ljudi »(2019) 
avtor predstavlja politiko zaposlovanja starejših v slovenskih podjetjih in s katerimi 
težavami se  starejši posamezniki, kot tudi delodajalci, srečujejo pri tem. Tudi on je na 
to temo izvedel raziskavo in sicer med starejšimi zaposlenimi in med delodajalci 
oziroma srednje velikimi podjetniki v Sloveniji. 

Relevantni za našo raziskavo so tudi izsledki v diplomskem delu Teje Gužvić z 
Univerze v Mariboru: »Metodološki pristop pri preoblikovanju delovnega mesta 
starejšega zaposlenega v podjetju Dom-Titan« iz leta 2018. Avtorica se posveča 
problematiki staranja prebivalstva in s tem povezanim vedno večjim številom 
zaposlenih, ki so starejši od 55 let. Dokazati je želela, da lahko preoblikovanje dela in 
delovnega mesta starejšim omili bolečine pri delu in da jim prerazporejanje na 
drugačna delovna mesta omogoča lažje opravljanje dela, predvsem pa, da starejši 
zaposleni v podjetju ne predstavljajo bremena, temveč korist, saj imajo dolgoletne 
izkušnje in dragoceno znanje, ki ga lahko prenašajo na mlajše zaposlene. 

Naslednja zelo uporabna literatura je Poročilo analize stanja na trgu dela: 
zaposlovanje starejših ter upravljanje s starejšimi zaposlenimi v tujini in Sloveniji (T. 
Tamše in U. Udovč, 2018) . To nam nudi: 

1.  primere dobrih praks upravljanja s starejšimi  

2.  spodbujanja zaposlovanja starejših , 

3.  sodelovanja starejših s socialnimi partnerji, 

4.  priporočila za vsebinsko pripravo priročnika za delodajalce, 

5.  priporočila za vsebinsko pripravo usposabljanj  

6. načine izvedbe usposabljanj socialnih partnerjev 
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Raziskovalna vprašanja, raziskovalni cilji in metodologija 
Postavili smo štiri raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je pozicija starejših zaposlenih v Sloveniji v primerjavi z mlajšimi 
zaposlenimi? 

2. Kakšen je njihov odnos do nove tehnologije in kako sprejemajo novosti? 

3. Kakšen je odnos starejših zaposlenih do delovne organizacije, kakšen njihov 
doprinos organizaciji? 

4. Kako bi lahko izboljšali pozicijo starejših zaposlenih v slovenskih organizacijah? 

Naši raziskovalni cilji so torej odgovori na vsa ta vprašanja. Skušalijih bomo dobiti 
preko predhodno sestavljenega seznama vprašanj, ki smo jih zastavili nekaterim 
starejšim zaposlenim v izvedenem polstrukturiranem intervjuju. 

V kvalitativnem raziskovanju se z vzorcem označuje proučevane enote, ki smo jih 
vključili v raziskavo z namenom čimbolj holistično spoznati proučevano enoto, ki je 
lahko bodisi oseba, institucija, pojav ali skupina. Ravno zaradi tega se raziskovalci 
pogosto osredotočijo na proučevanje majhnega števila primerov, torej izberejo npr 
.eno osebo  ali institucijo in jo proučijo čimbolj celovito (Lamut in Macur 2012, 122). 

Ključnega pomena je, da je vzorec primeren in relevanten za raziskavo v smislu, da 
raziskovalcu omogoča pridobitev podatkov, s katerimi bo lahko odgovoril na 
zastavljena raziskovalna vprašanja (Lamut in Macur 2012, 122). 

V naši kvalitativni raziskavi smo uporabili namenski vzorec intervjuvancev, to 
pomeni, da smo k sodelovanju povabili osebe, ki vedo največ o raziskovanem 
področju, kajti »namenski vzorec se uporablja v primeru, ko so v vzorec zbrani 
posamezniki, ki o proučevani zadevi lahko dajo kar največ podatkov (Lamut in Macur 
2012, 123). 

Intervju je priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, da odkrije nove ključne 
točke, odpre nove razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna 
vseobsežna spoznanja, zasnovana na osebni izkušnji (Easterby- Smith, Thorpe in 
Lowe 2007, 113). 

Za našo raziskavo smo kot metodo raziskovanja uporabili polstrukturiran intervju, ki 
je najbolj pogost kvalitativen pristop, ima visoko stopnjo kredibilnosti in omogoča 
večjo svobodo, saj se respondent lahko izrazi na svoj način, z lastnimi besedami. 
Njegova interpretacija in analiza je sicer časovno zahtevnejša, saj postopki niso tako 
standardni, ima pa izpraševalec izhodišče za bolj svobodno obliko, ubesedenje in 
vrstni red vprašanj. Intervju ostane še razmeroma neformalen in odprt in v njem 
obstaja možnost podvprašanj. 

V naši kvalitativni raziskavi smo opravili individualne polstrukturirane intervjuje. Na 
ta način smo dobili naše primarne podatke, pomembne za razumevanje problematike 
pozicije starejših zaposlenih v delovnih organizacijah. 
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Polstrukturiran intervju se uporablja, kadar želimo zbrati tudi nekatere  dodatne 
informacije in priti do dodatnih spoznanj, pri čemer je stopnja obvladljivosti tovrstnih 
informacij zadostna. V primerjavi z nestrukturiranim intervjujem je pri 
polstrukturiranem intervjuju večina vprašanj vnaprej določenih. Kljub temu je pri 
vsakem vprašanju prostor za  podrobnejši odgovor oziroma misel (Wilkinson in 
Birmingham, 2003, str. 145). 

Selektivno smo izbrali in telefonsko kontaktirali  9 nam sicer že poznanih udeležencev, 
starih med 55 in 60 let. Individualni polstrukturiran intervju  smo uporabili zato, ker 
smo želeli dobiti kar najbolj neposreden stik z intervjuvanci. Po dvodnevnem 
razmisleku se je za sodelovanje in izvedbo individualnih kvalitativnih intervjujev 
odločilo 5 posameznikov. Od teh petih so bile tri osebe ženskega in dve moškega 
spola. Štirje med njimi so bili zaposleni in eden pravkar upokojen. Njihova izobrazba 
je bila pri štirih »višja ali več« in pri enem »srednja«. Zaposleni so bili v različnih 
sektorjih: v javni upravi, prosveti, kulturi in  zavarovalništvu. Vsem petim smo 
postavili enaka, že vnaprej delno pripravljena vprašanja s ciljem pridobiti primarne 
podatke za našo kvalitativno raziskavo. 

Pred pričetkom intervjuja smo vsakemu predstavili namen in cilje naše kvalitativne 
raziskave in mu razložili da bodi ti intervjuji  uporabljeni izključno za namene naše 
raziskave. Vsakega smo tudi vprašali, če se strinja, da se naš pogovor  snema, s čimer 
so se vsi intervjuvanci strinjali.  

Dober avdio zapis je bistven za natančen prepis in raziskovalcu omogoča, da ponovno 
posluša intervju in tako lahko sliši tudi stvari, ki jih je ob pogovoru spregledal ( 
Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 119). 

V izogib vnaprejšnjim pripravam odgovorov jih namenoma nismo še seznanili z 
vsebino vprašanj. 

Upoštevali smo tudi etični kodeks raziskovanja. 

 S transkripcijo in analizo kvantitativnih podatkov smo skušali iz le-teh izluščiti 
ključne značilnosti. Vse posnete intervjuje smo najprej zelo natančno poslušali in si 
nato vse gradivo prepisali v dokument, s tem, da smo pri prepisovanju opustili vse 
slengovske in narečne besede in mašila. Pri kodiranju smo ohranili le glavna dejstva 
in najpomembnejše ključne pojme. Z združevanjem vprašanj smo formirali 
posamezne kategorije, ko nam bodo pomagale odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

 

Izhodiščne domneve 
Z intervjujem smo želeli odgovoriti na vprašanje, ali so starejši zaposleni za današnjo 
družbo breme, ali še neizkoriščeni potencial 

Postavili smo usmeritvena vprašanja, ki smo jih razdelili na 5 sklopov: 

1 sklop: Pozicija in status starejših zaposlenih v odnosu do mlajših zaposlenih. 
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   Kakšen je po vašem mnenju odnos starejših do mlajših zaposlenih v vaši delovni 
organizaciji? 

   Kako bi označili svoje odnose s sodelavci? 

2. Sklop: Odnos do delovnih nalog starejših zaposlenih v primerjavi z mlajšimi. 

   Katere so po vašem mnenju močnejše lastnosti starejših zaposlenih v primerjavi z 
mlajšimi glede izpolnjevanja delovnih nalog? 

   Na katerem področju pa se vam zdijo starejši močnejši? 

3. sklop: Odnos starejših do tehnologije in novosti. 

…Kako starejši zaposleni sprejemajo novosti na področju informacijske tehnologije? 

…Kakšen je vaš odnos do teh pripomočkov? 

4.sklop. Odnos do organizacije. pripadnost, lojalnost, zvestoba, doprinos starejših? 

...Kako lojalni in zvesti so starejši zaposleni v delovni organizaciji' 

...Kaj lahko starejši zaposleni doprinesejo k delovanju organizacije? 

   Kako se vi počutite kot starejši zaposlen v vaši delovno organizaciji? 

5.sklop: Želje po spremembah  in predlogi za izboljšanje pozicije starejših zaposlenih. 

…Ali si želite sprememb v vaši organizaciji? 

…Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje pozicije starejših zaposlenih? 

 

H1: Kot prvo hipotezo smo postavili trditev, da imajo starejši zaposleni korekten in 
profesionalen odnos do sodelavcev in delovnih nalog. 

 Staranje namreč ne pomeni vedno samo degeneracije, lahko ga vidimo tudi kot 
prestrukturiranje, ki ima tako negativne, kot tudi pozitivne posledice. Naravno je, da 
fizične sposobnosti z leti upadajo, vendar ostajajo mentalne v večini primerov bolj ali 
manj enake, nekatere mentalne in socialne sposobnosti se s starostjo celo zvišujejo, še 
posebej, če so podprte s pravimi izzivi in spodbudami. 

 

H2: Starejši zaposleni težje sprejemajo novo tehnologijo in druge novosti v delovnem 
procesu. 

Tudi študije različnih raziskovalcev razkrivajo, da priložnosti za izobraževanje na 
delovnem mestu s starostjo upadajo, kar so se starejši zaposleni glede tehnologije 
naučili v mladih letih pa je že zdavnaj »povozil čas«.Canduela in sodelavci (2012) 
ugotavljajo, da so za izobraževanje najpogosteje prikrajšani moški po petdesetem, 
drugi avtorji pa poročajo, da se upad teh priložnosti prične že občutno prej in sicer pri 
starosti 40 let (Schroder idr, 2014). Predvsem v času naglih tehnoloških sprememb, ki 
smo jim priča v zadnjih desetletjih, je pomembno, da je zaposlenim omogočeno 
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kontinuirano izobraževanje kompetence njihovih delovnih mest, ki so deležna 
nenehnih sprememb vsebin. Zato bi morali tako delodajalci, kot starejši zaposleni 
sami poskrbeti za priučitev kompleksnih tehnoloških novosti. 

 

H3: Starejši zaposleni so do delovne organizacije lojalni, čutijo pripadnost in zvestobo. 

Mnogo raziskovalcev, med njimi tudi T. Pajnkihar (2009) v svoji raziskavi poroča o 
pozitivnih lastnostih in prednostih starejših zaposlenih na delovnem mestu, najbolj 
izpostavlja, da so bolj zvesti podjetju, imajo več delovnih izkušenj, več poklicnega 
znanja in odgovornosti, so bolj zanesljivi in imajo bolje razvite mentorske sposobnosti, 
kot mlajši zaposleni. Imajo tudi manj poškodb na delu, visoko pripadnost delovnim 
nalogam, dobre delovne navade in poznavanje sistema dela. 

Zgodovinski dogodki namreč pustijo v generaciji t.i. kolektivni spomin, ki vpliva na 
oblikovanje razumevanja o družini, avtoriteti ter institucijah, to pa vpliva na 
obnašanje, vrednote in prepričanja v zvezi z družinskim življenjem, religijo, spolnimi 
vlogami, življenjskim stilom ter odnosom do dela pripadnikov posamezne generacije. 
Tudi glede upravljanja s človeškimi viri se omenja različne generacije, ki tvorijo 
delovno silo (Zemke in drugi 2000) in sicer: 

  -generacija veteranov, rojena med letoma 1922 in 1943, 

 .-generacija baby boom, rojena med letoma 1944 in 1960, 

..-generacija X, rojena med letoma 1961 in 1980, 

..-generacija Y rojena med letoma 1981 in 2001. 

Baby boom generacija je  svoje delovne vrednote oblikovala v optimističnem obdobju 
priložnosti po drugi svetovni vojni oziroma v obdobju rasti gospodarstva, zaradi česar 
njeni predstavniki verjamejo v vseživljenjsko zaposlitev in čutijo veliko pripadnost 
organizacijam (Elsdon in Lyer 1999). Dobri so v timskem delu. Glede na 
produktivnost se ne razlikujejo bistveno od ostalih generacij, svojo tehnično 
neprilagodljivost pa uspešno nadomeščajo z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami ki so 
v primerjavi z mlajšo generacijo Y njihova velika prednost. So zagnani, marljivi in 
imajo radi stabilno delovno okolje (Appelbaum in drugi 2005). Spoštujejo avtoriteto 
Na delovnem mestu cenijo predvsem (po tem vrstnem redu): zahtevno in izzivno 
delo, osebnostni razvoj,  potrpežljivost in vztrajnost, urejenost , red in jasna pravila 
dela, raznolikost dela, delo, pri katerem se lahko tudi zabavajo ( v nasprotju z 
generacijo veteranov) ter zdravo delovno okolje (Brečko 2005). 

Ti je generacija, ki kot glavni vir blaginje ceni predvsem redno zaposlenost, je 
motivirana predvsem s finančnimi spodbudami, potrebuje veliko izobraževanja, da 
lahko sledi vsem spremembam pri delu in uživa v timskem delu (Brečko 2005). 
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Slika 1: Pozitivne in negativne lastnosti starejših zaposlenih vs. mlajšim zaposlenim 

 

 
 

H4: Iz starejših zaposlenih bi lahko črpali potencial. 

V Sloveniji še vedno vlada prepričanje, da so starejši zaposleni manj sposobni za delo. 
Toda ni nujno, da je res tako. Mnogokrat lahko že z nekaj enostavnimi ukrepi 
prilagodimo njihovo delovno mesto tako, da bo lahko bolj uspešno opravljal svoje 
delo. Starejši zaposleni lahko tudi z vseživljenjskim učenjem močno povečajo svojo 
konkurenčnost na trgu dela in tako pridobijo nova znanja in spretnosti. Pomembno je 
tudi , da skrbijo za svoje zdravje. Fizične sposobnosti namreč pri starejših zaposlenih 
z leti res upadajo, vendar mentalne ostajajo enake, nekatere socialne in mentalne 
sposobnosti pa se s pravimi spodbudami celo povečujejo.  

Različne generacije v delovnem okolju pomenijo doprinos različnih vrednot, 
prepričanj in pričakovanj. Te generacije se razlikujejo v prioritetah, stališčih, 
komunikacijsakih slogih in načinih sodelovanja z vrstniki. Neupoštevanje teh razlik 
lahko organizaciji škodi  na drugi strani pa lahko organizacija, ki izkoristi te razlike, 
ustvari dinamično in zainteresirano delovno okolje (Mlakar, 2016, str 5-6). 

 

Interpretacija rezultatov 
H1: Starejši zaposleni imajo do sodelavcev in do delovnih nalog korekten in 
profesionalen odnos. 

Naša prva hipoteza se nanaša na odnos med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi v 
delovnih organizacijah. Pri vseh intervjuvancih se je ta odnos izkazal kot korekten in 
odgovoren. 
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 Ž1 je navedla, da si niso vsi zaposleni enako naklonjeni, da pa starejši mlajšim 
podajajo znanje.  

Ž2 je ocenila svoj odnos z mlajšimi kot profesionalen, odkrit in spoštljiv,  Ž3 celo kot 
malo pokroviteljski, saj se morajo mladi še dosti naučiti. 

 Tudi intervjuvanec M1 ima korekten odnos do mlajših, ima celo avtoriteto, medtem 
ko M2 meni, da odnosi potekajo brez generacijskih razkolov, saj vsak dela svoje delo. 

Tudi v raziskavi iz sekundarnega vira, ki smo se ga poslužili za primerjavo naši, 
»Močne in šibke lastnosti starejših zaposlenih«( Kovačič, S., Zega, H., Žagar Rupar, M. 
2017), avtorice ugotavljajo, da starejši zaposleni v odnosu do mlajših pogosto 
zavzemajo vlogo svetovalca, mlajših ne vidijo kot tekmece, temveč kot njihove 
naslednike. Mlajši zaposleni pa so starejšim vedno pripravljeni nuditi pomoč pri 
uporabi nove tehnologije. 

Na podlagi tako naših, kot njihovih rezultatov lahko prvo hipotezo v celoti 
sprejmemo. 

 

H2: Starejši zaposleni težje sprejemajo novosti in novo tehnologijo 

Hiter napredek tehnologije starejšim  prinaša nelagodje in strah, da ji ne bodo kos. 
Nekateri niso imeli nikoli stika z računalniki in se bojijo,da bi lahko kaj pokvarili ali 
da bi izpadli neumno. Tudi pri bolj izobraženih starejših zaposlenih je minilo že dosti 
časa, kar so se šolali in takrat se taka tehnologija, kot se uporablja danes še ni 
pojavljala. Tako se včasih zaradi neobvladovanja tehnologije v primerjavi z mlajšimi 
zaposlenimi počutijo v manjvrednem položaju. Vendar priznavajo koristi, ki jih lahko 
prinese delovnemu procesu in so se zato pripravljeni izobraževati na tem področju.  

Tudi v našem intervjuju so starejši zaposleni podali podobne odgovore. 

 Ž1 nam je povedala, da novosti na področju tehnologije sprejema sicer z negotovostjo 
in strahom, rabi več časa, da se nanje navadi.  

Ž2 novosti sprejema, se nanje navadi in jih, ko jih po preteku določenega časa obvlada, 
s pridom uporablja. Intervjuvanka Ž3 novosti sprejema sprva malce zadržano in  
kritično, ko pa se nanje navadi, je njen odnos do njih preudaren in racionalen. 

 M1 novo tehnologijo sprejema po njegovih besedah zadovoljivo in če pripomore k 
izboljšanju delovnega procesa , je dobrodošla.  

M2 se novi tehnologiji prilagodi. Tudi on malo počasneje, kot mlajši, a ko osvoji lekcijo 
je njegov odnos do nje dober. 

V intervjujih avtoric iz sekundarne raziskave udeleženci njihovih intervjujev nove 
tehnologije ne znajo uporabljati tako dobro, kot njihovi mlajši sodelavci, pri delu z njo 
so okorni in počasni, kljub temu pa jo obvladajo v meri, kot to od njih zahteva njihovo 
delovno mesto. 
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Tako lahko zaključimo, da starejši zaposleni dejansko težje sprejemajo novo 
tehnologijo, kot mlajši. Drugo hipotezo potrdimo. 

 

H3: Starejši zaposleni so do delovne organizacije lojalni, čutijo pripadnost in zvestobo. 

Starejši zaposleni so samoiniciativno pripravljeni nekaj več za podjetje, o sebi menijo, 
da so zanesljivi, izkušeni, bolj zanesljivo vedo, kaj so njihove vrednote, zato so tudi 
bolj umirjeni, stabilni in lojalni (Eva Boštjančič, 2018). 

 

Slika 2: Osnovne vrednote zaposlenih glede na pripadnost različnim generacijam: 

 
Vir: Psihologija dela, 2014. 

 

V naši raziskavi je glede lojalnosti, pripadnosti in zvestobe delovni organizaciji prva 
respondentka  Ž1 povedala: »Mislim, da smo starejši dosti bolj lojalni in pripadni svoji 
delovni organizaciji, kot mlajši.. mi smo še iz stare šole, takrat so nas učili drugačnih 
vrednot. Naš doprinos je lahko pomirjanje in gotovost, varnost.«  

Ž2 tudi meni, da starejši izražajo večjo pripadnost in zvestobo svoji delovni 
organizaciji in imajo visoke vrednote. 
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Ž3 meni, da so starejši zaposleni lojalni in zvesti, ona se počuti bolj modro in bolj 
izkušeno. 

M1 misli, da tega ne more soditi, 

M2 pa, da do svoje delovne organizacije ne čuti nobene pripadnosti »Važno, da bo 
plača.«Doda še, da je se kaže .najbolj pripaden in lojalen zato, ker noče v »penzijo«. 

Tudi v sekundarnem viru so raziskovalke predvidevale, da bodo starejši zaposleni kot 
svoje močne lastnosti v primerjavi z mlajšimi sodelavci izpostavili zvestobo oziroma 
pripadnost organizaciji, zanesljivost, poklicno znanje in odgovornost. Dejansko so 
zvestobo in pripadnost podjetju izpostavili vsi njihovi sodelujoči, ki so za te vrednote 
pripravljeni storiti marsikaj. Imajo tudi več delovnih izkušenj, kot njihovi mlajši 
sodelavci, več poklicnega znanja, so bolj odgovorni. 

Tudi tretjo hipotezo lahko v celoti potrdimo. 

 

H4: Iz starejših zaposlenih bi delodajalci lahko črpali potencial. 

Strokovnjaki napovedujejo, da lahko v prihodnosti pričakujemo pomanjkanje delovne 
sile in da prihaja čas, ko bo pol manj ljudi za dvakrat boljšo plačo moralo narediti 
trikrat več. Posledično bo zato v prihodnosti izziv sodelovanja različnih generacij 
veliko večji, saj po mnenju strokovnjakov razlike med generacijami niso bile še nikoli 
tako velike, kot bodo v naslednjih letih. Podjetja se bodo morala z namenom boljšega 
delovanja s temi razlikami načrtno ukvarjati, in sicer bodo morali zaposlene motivirati 
za temeljito preobrazbo v mišljenju in jim ponuditi konkretna orodja za boljše 
medgeneracijsko sporazumevanje, komuniciranje in sodelovanje. Upravljanje 
raznolikosti, ki izvirajo iz medgeneracijskih razlik, predstavlja enega največjih izzivov 
v sodobnih medkulturnih in globalnih organizacijah (Tomšič, 2010, str 25). 

Starejši zaposleni nudijo organizaciji doprinos različnih vrednot, prepričanj in 
pričakovanj. Njihov največji adut pa so delovne izkušnje, modrost, poklicno znanje. 
Zato je ključnega pomena, da se jim omogoči prenos znanja na mlajše sodelavce, saj 
so to njihovi nasledniki in od tega, kako jim bodo predali svoje znanje je odvisno, kako 
bodo nadaljevali delo, ki so ga oni začeli. 

V raziskavi iz našega sekundarnega vira je 6 od 10 udeležencev dejalo, da poskušajo 
svoje znanje v čim večji meri prenesti mlajše zaposlene, saj se zavedajo njihovega 
pomena in vloge. 

Tudi udeleženci iz našega intervjuja so izpostavili svoj doprinos delovni organizaciji. 

Ž1 meni, da je njen doprinos  pomirjanje, varnost, gotovost. 

Ž2 smatra kot svoj doprinos delovne izkušnje in poklicno znanje, kot mentor pa lahko 
znanje prenaša na mlajše sodelavce. 

Tudi Ž3 vidi svoj doprinos v izkušnjah, znanju in prizadevnosti. 
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M1 pa ravno tako v znanju in izkušnjah, poleg tega pa še v vezah in poznanstvih. 

M2 vidi doprinos v bolj modrih odločitvah. 

Iz tega izhaja,da lahko potrdimo tudi četrto hipotezo. 

Pri nas še vedno velja prepričanje, da so starejši zaposleni v primerjavi z mlajšimi manj 
sposobni za delo, vendar to ne drži. Če s čisto enostavnimi ukrepi njihovo delovno 
mesto prilagodimo, bodo lahko prav uspešno opravljali svoje delo. Vsi bi morali začeti 
bolj ceniti vseživljenjsko izobraževanje, ki ravno starejšim omogoča povečanje njihove 
konkurenčnosti na trgu dela, pridobivanje novih znanj in izpopolnjevanje svojih 
spretnosti. 

Rezultati so pokazali, da so odlika starejših zaposlenih delavnost,lojalnost, izkušenost, 
njihove šibke točke pa so prilagodljivost, motiviranost in predvsem zanimanje za 
tehnološke spremembe. Vendar si starejši, ki jim delovna organizacija nudi priložnosti 
za nadaljnji razvoj, mnogo pogosteje prizadevajo, da ostanejo delovno aktivni, tisti pa, 
ki takih priložnosti nimajo, se odločajo za upokojevanje. 

Zato, da bi zares izkoristili potencial delavcev z daljšo delovno dobo je izrednega 
pomena, da jim omogočimo priložnosti za razvoj na njihovem delovnem mestu in 
spodbudno in zdravo delovno okolje, to pa pokaže na nujnost spremembe družbenih 
pogledov na dejansko vrednost starejših zaposlenih. Tiste delovne organizacije, ki bi 
rade obdržale starejše zaposlene, morajo le-te obravnavati enakopravno in pri njih 
spodbujati občutek pripadnosti. Potrebno je, da poskrbijo za specifične probleme 
starejših zaposlenih in nato, glede na možnosti delovne organizacije v tem smislu 
ukrepati na tistih področjih, ki se izkažejo za potrebna, npr. izobraževanje, 
ergonomična delovna mesta, organiziranje dela, ki vzpodbuja uporabo pridobljenih 
znanj v praksi, ozaveščanje in novi izzivi pri delu, ki bi razbili monotonost. 

V Sloveniji in v svetu so se začeli razvijati tudi različni koncepti medgeneracijskega 
sodelovanja, kot so mentorske sheme (prenos znanj iz starejše na mlajši generacijo), 
coaching (proces različnih miselnih tehnik,ki jih sproži mentor, zaradi katerih 
posamezniki dosegajo boljše rezultate), medgeneracijsko učenje, delitev delovnega 
mesta (manj stresa, fleksibilen delovni čas), krožno zaposlovanje ( menjava delavcev 
na različna področja) in podobno. 

Zato, da bi tudi starejši zaposleni ostali v dobri psihofizični kondiciji, pa morajo 
delodajalci poskrbeti tudi s kvalitetno prehrano na delovnem mestu in z različnimi 
kulturnimi in rekreativnimi dejavnostmi. 
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Priloge 
Intervju na temo Potencial starejših zaposlenih v slovenskih delovnih organizacijah 

 Za raziskavo smo uporabili raziskovalni instrument- polstrukturiran intervju. Pred 
izvedbo smo kontaktirali  9  nam že poznanih starejših zaposlenih oseb, starih 55 let 
in več, odzvalo se jih je 5, tri ženske in dva moška. Ena od žensk se je sicer ravno letos 
upokojila, vendar se nam je še vedno zdelo, da nam je sposobna podati relevantne 
odgovore za našo raziskavo. Vse udeležence smo seznanili s tem, da se bo pogovor 
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snemal in bo uporabljen za naše študijske obveznosti. Z vprašanji jih nismo 
predhodno seznanili in upoštevali smo etični kodeks raziskovanja. 

 

Usmeritvena vprašanja – 5 sklopov 

1. Pozicija in status starejših zaposlenih  v odnosu do mlajših zaposlenih. 

Kakšen je po vašem mnenju odnos starejših do mlajših  zaposlenih v vaši delovni 
organizaciji? 

Kako bi označili svoje odnose s sodelavci? 

2. Odnos do delovnih nalog starejših zaposlenih v primerjavi z mlajšimi. 

Katere so po vašem mnenju močnejše lastnosti starejših zaposlenih v primerjavi z 
mlajšimi glede izpolnjevanja delovnih nalog? 

Na katerem področju pa se vam zdijo  starejši šibkejši? 

3. Odnos starejših zaposlenih do tehnologije in novosti . 

Kako starejši zaposleni sprejemajo novosti na področju informacijske tehnologije? 

Kakšen je vaš odnos do uporabe teh pripomočkov? 

4. Odnos do organizacije- pripadnost, lojalnost, zvestoba, doprinos starejših. 

Kako lojalni in zvesti so starejši zaposleni v delovni organizaciji? 

Kaj lahko starejši zaposleni doprinesejo k delovanju organizacije? 

Kako se vi počutite kot starejši zaposlen v vaši delovni organizaciji? 

5. Želje po spremembah in predlogi za izboljšanje pozicije starejših zaposlenih. 

Ali si želite sprememb v vaši organizaciji?Če da, katerih? 

Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje pozicije starejših zaposlenih? 

 

Transkript in kodiranje transkripta 
VPRAŠANJE KODA  KATEGORIJA 

1.Odnos med sodelavci 

 

Ž1: Mislim, da je kar dober, 
korekten. Normalno, da si 
nismo vsi enako naklonjeni. 
Starejši predajajo svoje znanje 
mlajšim. 

Ž2: Odnos starejših do mlajših 
je v glavnem profesionalen. Moj 

 

 

 

Odnos je dober, korekten. 
Starejši mlajšim predajamo 
znanje. 

 

 

Dober odnos med starejšimi in 
mlajšimi. 



 

 183 

odnos do mlajših je bil odkrit in 
spoštljiv. 

Ž3: Moj odnos do mlajših je bil 
korekten, včasih malo 
pokroviteljski. Mladi se morajo 
še dosti naučiti. 

M1:Vsekakor profesionalno 
korekten in dober. Menim, da 
imam določeno avtoriteto. 

M2:Dober, brez generacijskih 
razkolov Vsak dela svoje delo. 

Odnos profesionalen, odkrit in 
spoštljiv. 

 

 

 

Odnos je korekten, malo 
pokroviteljski. 

 

 

 

Profesionalno korekten, imam 
avtoriteto 

 

 

 Dober, brez razkolov.. 

2. Odnos do delavnih nalog. 

 

Ž1: sem odgovorna in 
suverena, imam izkušnje 
poznam delovanje institucije. 

Ž2:Starejši so bolj odgovorni, 
zanesljivi, kritični, imajo veliko 
znanja  

Ž3:Močnejše lastnosti so 
izkušnje, preudarnost, , 
samoiniciativnost odgovornost. 
Smo pa bolj počasni. 

M1:Najmočnejše lastnosti 
starejših po mojem izkušenost, 
vztrajen ritem dela. 

M2:Najmočnejša lastnost 
verjetno izkušnje in 
strokovnost, tu sem zelo 
strikten. Šibkejši pa pri fizični 
zmogljivosti in včasih sem len. 

 

 

Sem odgovorna in suverena, 
imam izkušnje. 

 

 

Starejši bolj odgovorni in 
zanesljivi. 

 

Izkušnje, preudarnost , 
samoiniciativnost, a tudi 
počasnost. 

 

 

Izkušenost, vztrajen ritem dela. 
Slabše pri novostih. 

 

 

Izkušenost in strokovnost, 
minus pa lenoba. 

 

 

 

 

Potencial starejših 
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3. Odnos do tehnologije in 
novosti. 

 

Ž1:Novosti v tehnologiji 
sprejemam z negotovostjo, kar 
malo s strahom. Zagotovo 
rabim več časa da se na 
tehnološko novost privadim. 

Ž2:Se seznanim, sprejmem in 
po izobraževanju z veseljem 
uporabljam. Morda potrebujem 
več časa. 

Ž3: Novosti sprejemam 
zadržano, sprva malo kritično, 
ko se navadim pa preudarno in 
racionalno. 

M1: Novo tehnologijo 
sprejmem, bi rekel,  
zadovoljivo. Če pripomore k 
boljšemu delovnemu procesu, 
je dobrodošla. 

M2:Glede novosti se 
prilagodim, mogoče malo 
počasneje kot mlajši, a ko 
osvojim lekcijo, je moj odnos do 
nove tehnologije dober. 

 

 

 

 

Novosti sprejmem negotovo, s 
strahom. Čez čas se privadim. 

 

 

Ko se izobrazim, novo 
tehnologijo z veseljem 
uporabljam. 

 

 

 

Zadržano, ko se navadim pa 
preudarno in racionalno. 

 

 

 

Novosti sprejemam, so 
dobrodošle. 

 

 

 

Moj odnos je dober, se 
prilagodim. 

Novi tehnologiji se starejši 
zaposleni, sicer počasneje, 
privadijo. 

4. Pripadnost, zvestoba, 
doprinos organizaciji. 

 

Ž1: Mislim, da smo starejši 
dosti bolj lojalni in pripadni 
svoji delovni organizaciji, kot 
mlajši, saj smo še iz stare šole, 
takrat so nas učili drugih 
vrednot. Naš doprinos je lahko 
pomirjanje, varnost, gotovost. 
Kot starejši se počutim dobro, 
se držim. 

Ž2:Starejši izražajo večjo 
pripadnost in zvestobo, imajo 
visoke vrednote, so zanesljivi, 

 

 

 

 

Starejši smo bolj lojalni, 
pripadni. Smo iz stare šole. Naš 
doprinos je pomirjanje, varnost. 
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delavni. Imajo izkušnje in 
znanje. Jaz se počutim dobro. 

Ž3: Starejši zaposleni so 
prizadevni in zvesti, lojalni, 
imajo izkušnje. Jaz se počutim 
bolj modro, izkušeno. 

M1:Tega ne morem soditi. Moj 
doprinos so izkušnje,  znanje, 
pa tudi veze in poznanstva. 
Počutim se dobro. 

M2: Ne čutim nobene 
pripadnosti. Važno, da bo 
plača. Ma, ja, sem pripaden, ker 
nočem v penzijo. Moj doprinos- 
ni sile. A, ja, modre odločitve. 
Počutim se spoštovan. 

Starejši so bolj pripadni in 
zvesti, zanesljivi, delavni. Imajo 
izkušnje, znanje. Počutim se 
dobro. 

 

 

So lojalni in zvesti, modri. 
Doprinos: izkušnje, znanje, 
prizadevnost. 

 

 

 

Doprinos: izkušnje, znanje veze 
in poznanstva. 

 

 

 

Ne čutim pripadnosti. Doprinos 
so modre odločitve. 

 

 

 

. 

5.Želje po spremembah in 
predlogi za izboljšave pozicije 
starejših. 

 

Ž1: sprememb si zdaj ne želim, 
tu bom dočakala penzijo. 
Starejšim je treba omogočiti 
prenos znanja in izkušenj, ne jih 
mučit z birokracijo. Nuditi 
možnost  dodatnega 
izobraževanja, jim prilagoditi 
urnik. 

Ž2:Starejšim bi morali 
omogočiti, da ostanejo 
zaposleni, dokler 
želijo,omogočiti razvoj 
izobraževanje in tudi 
napredovanje. Fleksibilen 
delovni čas. 

 

 

 

 

 

Starejšim omogočiti prenos 
znanja in izkušenj, dati možnost 
dodat.izobraževanja. Jim 
prilagoditi urnik. 

 

 

 

Starejšim omogočiti, da 
ostanejo zaposleni, dokler 
želijo, jim omogočiti razvoj, 
napredovanje, dati fleksibilen 
delovni čas. 
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Ž3:Zamenjala ne bi, saj mi to 
mesto nudi stalnost in varnost 
državne uprave. Spremeniti bi 
morali odnos do starejših: 
izobraževanje, nagrajevanje, 
tudi napredovanje in 
omogočanje izvajanja 
mentorstva. 

M1:Sprememb si ne želim, mi je 
ok. Trenutno se počutim ravno 
prav zaposlenega in 
motiviranega. 

M2:Delovno okolje bi 
spremenil edino za nedelovno, 
za Društvo upokojencev. 
Starejšim bi se moralo več 
tolerirati. 

 

 

 

 

Izobraževanje, nagrajevanje. 
Graditev kariere, izvajanje 
mentorstva. 

 

 

 

Mi je v redu, kot je. 

 

 

 

Okolja ne bi menjal. Starejšim bi 
morali več tolerirati. 

 

 

 

Opazovanje z udeležbo 
Študentom je bilo omogočeno opazovanje z udeležbo na delavnici Connecting 
Workshop, ki je potekala v okviru Zimskega tabora v soorganizaciji Fakultete za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici (skupaj s Fakulteto za informacijske študije 
v Novem mestu in Fakulteto za medije). Dogodek je potekal v Ljubljani, 21. februarja 
2020. Prisotni so bili deležniki iz akademske sfere, gospodarstva in predstavniki 
splošne javnosti. Študenti so lahko aktivno spremljali vse razprave, se vanje 
vključevali in analizirali vsebino ter potek. Priprava in oddaja izrecnih pisnih poročil 
s strani študentov v tem primeru ni bila obvezna, so pa lahko rezultate uporabili pri 
preostalem svojem delo in v okviru drugih pisnih izdelkov, še posebno v navezavi na 
Poletno šolo kot sestavni del programa Jean Monnet Chair na Fakulteti za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici.  
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Analiza rezultatov 
Analizo rezultatov v vsebinskem smislu smo podali že po posameznih poglavjih.  

Na splošno pa lahko ocenimo, da se je akcijsko raziskovanje študentov odvilo 
ustrezno in skladno z načrti. Tematika transnacionalnega evropskega uporavljanjea 
za trajnostni razvoj – s posebnim poudarkom na ekonomskih vidikih razvoja je bila 
ustrezno porita. 

Opozoriti pa moramo, da se je zaključna faza dela, na katero je bil vezan tudi nastanek 
te kompilacije, odvila ravno v začetku pandemije koronavirusa, kar je:  

1) Povzročilo manjši zamik in spremenjeno obliko posameznih aktivnosti v 
zaključni fazi 

2) Manjšo relevantnost nekaterih spoznanj zaradi bistveno spremenjenih 
okoliščin.  

Spremenjena nacionalna, evropska in globalna situacija ima namreč dramatične 
učinke prav na vse vidike trajnostnega razvoja in prinaša povsem nove izzive na 
področju transnacionalnega upravljanja – v evropskem in globalnem kontekstu. Pri 
gospodarskih vidikih trajnostnega razvoja, ki so naš letošnji fokus, je to že v tem 
trenutku še prav posebej očitno. V tem smislu so zaključki, vezani na že izvedeno 
delavnico v nekem smislu postali neaktualni še preden so bili do konca izpeljani. To 
seveda terja dodatne razmisleke in v zvezi s tem tudi pripravo dodatnih aktivnosti, 
tudi v okviru programa Jean Monnet Chair.  

 

 

Zaključna diskusija in nadaljnje raziskovanje 
Z vidika nadaljnjega raziskovalnega dela je bilo delo študentov, opravljeno v okviru 
Jean Monnet Chair, izjemno dragoceno – ne le kot nabiranje izkušenj in krepitev 
njihovih sposobnosti za raziskovanje, temveč tudi kot pomemben input v navezavi na 
tekoče raziskovalne projekte. Tukaj še posebno izpostavljamo sinergijo s temeljnim 
projektom Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti, ki ga podpira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Repubike Slovenije (ARRS) in s katerim si Jean 
Monnet Chair deli tematiko trajnostnega razvoja. Ključna vsebinska razlika pa je, da 
se projekt osreodotoča bolj na mikro raven delovanja posameznikov, medtem ko je 
Jean Monnet Chair s poudarkom na (transnacionalnem) upravljanju bolj osredotočen 
na makro nivo.  

Prvi rezultati začetega temeljnega projekta so bili tako že predstavljeni v okviru 
programa Jean Monnet Chair (še posebno prek okrogle mize, vezane na delavnico 
Connecting Workshop, pa tudi prek siceršnjega dela s študenti), po drugi strani pa je 
raziskovalno delo v okviru Jean Monnet Chair prineslo tudi dodatne podatkovne vire 
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za obdelavo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta. Akcijsko raziskovanje 
študentov je tako med drugi prineslo pomemben prispevek v pilotnem smislu, ki bo 
nato omogočal nadaljnje načrtovanje anketnega raziskovalnega dela v okviru 
temeljnega projekta.  

Nadaljnje akcijsko raziskovalno delo študentov v okviru Jean Monnet Chair bo v 
nadaljevanju nujno vsebinsko nadgraditi tudi z novimi učinki koronavirusa. Čeprav 
je znaten del predvidevanj v zvezi s tem še spekulativne narave, se jim bo v naslednjih 
mesecih treba bistveno posvetititi, saj praktično vsi realni scenariji, ki si jih lahko 
obetamo, nakazujejo tudi dramatične učinke na mnoge vidike tako same narave 
transnacionalnega upravljanja (še posebno v luči spreminjanja geopolitičnih razmer 
in določenih vidikov globalizacije), kot tudi v smislu učinkov na vse vidike 
trajnostnega razvoja. Ekonomski in socialni učinki bodo namreč skoraj zagotovo 
praktično brez primerjave, znatno redifiniran pa utegne biti tudi odnos do naravnega 
okolja.   

 


