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VLOGA PROSTORSKEGA PLANIRANJA PRI LOCIRANJU
PROIZVODNIHDEJAVNOSTI V SLOVENIJI
Izvleček
S pomočjo institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji kot teoretično-metodološkega
okvira disertacije smo opredelili vlogo formalnega planiranja in neformalnih vplivov na
planiranje pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990. Analiza literature
in razvojnih dokumentov na državni in regionalni ravni ter rezultati ankete in študij
primera kažejo, da je za ustrezno razumevnaje lociranja proizvodnih deajvnosti potrebno
klasično analizo lokacijskih dejavnikov dopolniti z analizo institucionalnih dejavnikov,
vključno s planiranjem. Planiranje vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti s
postavljanjem formalnih institucij (pravil, zakonov), z instrumenti, ki lahko neposredno
vplivajo na izbor lokacije (finančni intrumenti), pa tudi posredno z vplivom na druge
lokacijske dejavnike. Pri proučevanju lociranja proizvodnih dejavnosti je potrebno
upoštevati tudi neformalne institucije ter tudi neformalne vplive na formalni planerski
postopek, saj lahko slednji odločilno prispevajo k uspešnemu lociranju proizvodnih
dejavnosti.
Ključne besede
Ekonomska geografija, institucionalni pristop, prostorsko planiranje, regionalno planiranje,
proizvodne dejavnosti, lokacijske teorije, lokacijski dejavniki, institucionalni dejavniki,
neformalni vidiki delovanja v prostoru, neformalni vplivi na planiranje

Abstract
The role of spatial planning in locating production activities in Slovenia
We used an institutional approach within economic geography to define the role of formal
planning and informal influences on planning in locating production activities in Slovenia
after 1990. After analysing scientific literature, national and regional development
documents together with results from the survey and case studies, we can emphasise that
any classical analysis of location factors must be supplemented with an analysis of
institutional factors, including planning. Planning influences the location of production
activities through formal institutions (standards and laws), through instruments that
directly influence the selection of a particular location (financial instruments) and also
through indirect influences on other location factors. Special attention also needs to be
given to the role of informal institutions, particularly to informal influences for formal
planning procedures which can be, according to results from case studies, one of the most
important factors that contribute to successfully determining the location of production
activities.
Key words
Economic geography, institutional approach, spatial planning, regional planning,
production activities, location theories, location factors, institutional factors, informal
activities in space, informal influences on planning procedures
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1. UVOD
1.1. Geografija in lokacija proizvodnih dejavnosti
Temeljno geografsko vprašanje je povezano z lokacijo različnih prostorskih elementov;
geografija je namreč veda, ki proučuje prostorsko razporeditev pojavov na zemeljskem
površju. Njena veja, ekonomska geografija, si zastavlja podobno vprašanje, vendar je le-to
zastavljeno nekoliko bolj specifično: naloga ekonomske geografije je po mnenju
McCarthyja (1954, str. 96; povzeto po Johnston in Sidaway, 2004, str. 71) proučevanje
lokacije gospodarskih dejavnosti.
Gospodarske dejavnosti se delijo na tri velike skupine: kmetijstvo, industrijo in storitve.
Industrija je najpogosteje označena kot proizvodna dejavnost, s katero se predelujejo
surovine v različne polizdelke ali končne izdelke, ki so namenjeni osebni ali javni rabi
(Vrišer, 2000). Konec 18. stoletja je bilo s tehničnimi in tehnološkimi iznajdbami
omogočeno, da je proizvodnja izdelkov postala serijska: proizvajale so se lahko velike
količine enakih izdelkov, pri čemer se je nenehno povečevala tudi pestrost proizvodov
oziroma njihova raznovrstnost.
Razmah industrije je spodbudil tudi njeno proučevanje. Z njo se ukvarja več ved. V sklop
t.i. industrijskih ved se je po mnenju Vrišerja (2000) v 20. stoletju uvrstila tudi geografija.
Industrijska geografija je del ekonomske geografije, ki obravnava učinke industrije pri
oblikovanju zemeljskega površja – pokrajine, hkrati pa tudi proučuje, kako različni naravni
in družbeni dejavniki vplivajo na prostorsko razmestitev tovarn, na njihov obstoj,
delovanje, organiziranost in preobrazbo (Vrišer, 1997). V ospredju geografske obravnave
industrije je zato ugotavljanje vzrokov, ki so v preteklosti odločali o namestitvi
proizvodnih obratov na določenih lokacijah, pa tudi o dejavnikih, ki še vedno oblikujejo
prostorski vzorec industrije (Vrišer, 2000). O nalogah industrijske geografije razmišlja tudi
Watts (1987), ki poudarja, da je osrednja naloga sodobne industrijske geografije
opisovanje in razlaganje sprememb v prostorskem vzorcu industrijskih dejavnosti. Po
njegovem mnenju mora industrijska geografija razlagati, kje in zakaj je prišlo do
sprememb v lokaciji industrije, ter raziskovati, zakaj se v nekaterih območjih industrija
razvija, druga območja pa se srečujejo z industrijskim zatonom. Proučevanje sprememb v
lokaciji industrije in dejavnikov, ki so vodili do teh sprememb, ima številne uporabne
vidike, ki se jih lahko uspešno uporabi pri načrtovanju (gospodarskega) razvoja na
nadnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Thrift in Olds (2004) trdita, da je v zadnjem času prišlo do bistvenih sprememb v
delovanju gospodarstva. Zaradi tehničnih, tehnoloških, informacijskih in organizacijskih
novosti se je industrija močno spremenila. Najnovejša tehnološka revolucija je omogočila
lokacijsko fleksibilnost, kar se odraža v manjšem pomenu klasičnih lokacijskih dejavnikov,
kot so delovna sila, surovine in energetski viri (Chapman, Walker, 1991). Zato v skladu s
postfordistično paradigmo v ospredje zanimanja industrijskih geografov stopajo fleksibilna
specializacija, multinacionalizacija in globalizacija, pa tudi vloga različnih neformalnih
dejavnikov (osebni razlogi, vrednote, okoljevarstvena vprašanja). Spremenjena vloga
klasičnih lokacijskih dejavnikov, vloga novih lokacijskih dejavnikov in dopolnjeni ali novi
proizvodni pristopi in postopki vplivajo na spremembe v lokaciji industrije: oblikujejo se
nova industrijska območja, medtem ko stara propadajo (Benko in Dunford, 1991). Ob
deindustrializaciji v razvitih državah in regijah postajajo storitvene dejavnosti z vidika
zaposlenosti in ustvarjenega dohodka glavno razvojno gibalo. Vedno pomembnejše so tudi
različne vrste industrije, ki so ponavadi bolj povezane z ustvarjalnostjo, kot pa izključno »s
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predelavo anorganskih in organskih surovin v polizdelke ali končne izdelke s pomočjo
mehanskih, fizičnih, kemičnih ali/in bioloških postopkov« (Vrišer, 2000, str. 7).
Čeprav se je vloga industrije spremenila, ni mogoče trditi, da industrija ni več pomembna.
Marinović-Uzelac (2001) na primer poudarja, da je industrializacija osnovna značilnost
civilizacije in pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, ter nadaljuje, da je od stopnje
industrializacije odvisen nacionalni prihodek, politični, kulturni in gospodarski pomen
države ter stopnja (politične) neodvisnosti. Industrija je še vedno ena od nosilk funkcij
mest in skladnejšega regionalnega razvoja (Cerkvenik, 1977). Čeprav prihaja v najbolj
razvitih državah do stagnacije in zmanjševanja pomena industrije, se pomen industrije na
globalni ravni z vidika delovnih mest, količine in raznovrstnosti proizvedenih izdelkov še
povečuje (Chapman in Walker, 1991). Hayter (1997) industriji v prid izpostavlja veliko
dinamičnost posameznih panog, še vedno visok delež zaposlenih v industriji (v nekaterih
državah se število zaposlenih v industriji še povečuje), poleg tega pa razvoj storitev ni
nadomestil vseh delovnih mest izgubljenih zaradi deindustrializacije. Industrija bo tako po
mnenju Chapmana in Walkerja (1991) imela še naprej pomembno vlogo pri spodbujanju
razvoja nacionalnih gospodarstev, pa tudi skladnejšega regionalnega razvoja.
Po mnenju Thrifta in Oldsa (2004) se morajo spremembam v industriji prilagoditi tudi
geografi. V drugi polovici 80. let 20. stoletja so se že oblikovali novejši teoretični pristopi,
ki pri proučevanju industrije poudarjajo pomen medsebojne povezanosti kulture in
gospodarstva ter vpliv socialnega okolja oziroma različnih formalnih in neformalnih
institucij na uspešnost gospodarjenja. Med institucionalne dejavnike, ki pomembno
vplivajo na lokacijo industrije, je potrebno prišteti tudi prostorsko, regionalno in sektorsko
(industrijsko) planiranje, saj poskušajo prostorske enote na različnih ravneh (država, regije,
lokalne skupnosti-občine) z uporabo različnih planerskih instrumentov dejavno prispevati
k uspešnemu razvoju industrije za doseganje svojih razvojnih ciljev: polne zaposlenosti,
konkurenčnosti in spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja.
Sodobni pristopi pri proučevanju industrije z upoštevanjem neformalnih vplivov presegajo
industrijskogeografsko proučevanje klasičnih lokacijskih dejavnikov. Neformalni vidiki so
lahko prisotni preko različnih t.i. mehkih lokacijskih dejavnikov (osebni in okoljski
dejavniki), pa tudi kot dejavnosti, ki spremljajo formalno planiranje. Ker formalni
planerski postopek, ki omogoča lociranje industrije, spremljajo tudi neformalni vplivi, s
katerim posamezniki ob formalnem planerskem postopku poskušajo doseči svoje legitimne
cilje, je za celovito razumevanje vloge planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti
potrebno ustrezno proučiti tudi njih.
1.2. Namen in cilji, delovne hipoteze
Namen doktorske disertacije je ugotoviti, v kolikšni meri je lokacija proizvodnih
dejavnosti (industrije) odvisna od planerskih organizacij na državni, regionalni in lokalni
ravni ter kako pomembno vlogo igrajo neformalni vplivi, do katerih prihaja v okviru
planerskega postopka oziroma formalne umestitve investicije v prostor.
Z doktorsko disertacijo ne želimo raziskovati procesa sprejemanja odločitev za izbor
lokacije proizvodnih podjetij, ampak proučujemo vlogo prostorskega planiranja kot enega
izmed dejavnikov, ki vplivajo na izbor lokacije podjetja.
Ostali specifični cilji doktorske disertacije so:
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Cilj 1: pripraviti pregled lokacijskih teorij.
S pregledom lokacijskih teorij želimo odgovoriti na vprašanje, ali je proučevanje vloge
planerskih organizacij pri lociranju proizvodnih dejavnosti res novejši pristop pri
razlaganju lokacije industrije in njenih sprememb ali pa so se pomena planerskih
organizacij zavedali že prej, vendar so bili v ospredju drugi lokacijski dejavniki.
Cilj 2: oceniti pomen klasičnih lokacijskih dejavnikov v sodobnem gospodarskem razvoju.
Izhodišče naše doktorske disertacije je, da je zaradi sprememb v gospodarstvu in delovanju
družbe potrebno poleg klasičnih lokacijskih dejavnikov upoštevati tudi druge lokacijske
dejavnike, posebno tiste, ki poudarjajo institucionalno (formalno in neformalno)
razsežnost. Pri tem se osredotočamo na planerske organizacije in na neformalne dejavnosti,
ki poskušajo v okviru formalnega planerskega postopka vplivati na sprejem prostorskih
odločitev.
Cilj 3: evidentirati in ovrednotiti oblike/mehanizme, s katerimi organizacije, ki se
ukvarjajo s prostorskim in regionalnim planiranjem, vplivajo na lokacijo proizvodnih
dejavnosti.
V doktorski disertaciji želimo ugotoviti, s katerimi instrumenti lahko planerske
organizacije vplivajo na lociranje proizvodnih dejavnosti ter ali uporabljeni instrumenti
delujejo spodbujevalno ali omejevalno.
Cilj 4: s primeri (študije primera) pokazati na pomen planerskih organizacij pri lociranju
proizvodnih dejavnosti.
Investitorji se pri iskanju najustreznejše lokacije za proizvodnjo povezujejo s planerskimi
organizacijami na državni, regionalni in lokalni ravni. Te so s svojo močjo in finančnimi
viri pomemben dejavnik soodločanja pri izboru ustrezne lokacije proizvodnih dejavnosti.
Planerske organizacije poskušajo ponuditi najustreznejše finančne, prostorske in okoljske
pogoje za njihovo lociranje. Države in regije celo tekmujejo med seboj, katera bo ponudila
večje ugodnosti za prihod investicij in najboljših strokovnjakov. Planerske organizacije so
pomembne tudi pri postavljanju pravil in makroekonomskega okvira, znotraj katerih se
razvija gospodarstvo (Steiner, 2002), izpostaviti pa moramo tudi vlogo, ki jo imajo
planerske organizacije pri dovoljevanju posegov v prostor. Kako to velja za Slovenijo,
želimo ugotoviti na dva načina:
• z anketo med proizvodnimi podjetji;
• s študijem izbranih lokacijskih odločitev proizvodnih podjetij v Sloveniji (študije
primera).
Cilj 5: s primeri (študije primera) pokazati na vpliv neformalnih institucij.
Neformalne institucije zajemajo vrednote, navade in kode. Čeprav želimo z doktorsko
disertacijo proučiti tudi njihovo vlogo pri lociranju proizvodnih dejavnosti, postavljamo v
ospredje proučevanja vlogo »neformalnega planiranja« oziroma neformalno delovanje v
prostoru in neformalne vplive na planiranje. Neformalni vplivi na planiranje spremljajo
formalno sektorsko (industrijsko), regionalno in prostorsko planiranje. Z njimi želijo
posamezniki ali družbene skupine v okviru formalnega planerskega postopka, ki spremlja
lociranje dejavnosti v prostor, doseči svoje legitimne cilje. Ti so lahko povezani s
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spodbujanjem ali pa zaviranjem lociranja proizvodnega podjetja v prostor. S tem želimo
celoviteje proučiti vlogo (prostorskega) planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v
Sloveniji, saj bi bila analiza izključno formalnih vidikov pomanjkljiva in enostranska.
Neformalnim planerskim vidikom geografi v Sloveniji še nismo posvečali veliko
pozornosti, medtem ko je v sociološki, ekonomski in planerski literaturi mogoče najti
raziskave, ki poudarjajo neformalne vidike delovanja v prostoru in v okviru planerskega
postopka. Pri proučevanju neformalnih vidikov smo uporabili globinske intervjuje in
študije primera, saj je uporaba kvalitativnih metod pri proučevanju institucionalnih
dejavnikov v tujini že uveljavljena praksa.
Cilj 6: nadgraditi oziroma dopolniti delo slovenskih geografov na področju proučevanja
lokacije proizvodnih dejavnosti.
Z lokacijo proizvodnih dejavnosti se je med slovenskimi geografi največ ukvarjal Vrišer
(npr. 2000). Svoje raziskave je usmeril na analizo najpomembnejših industrijskih
lokacijskih dejavnikov, ki so vplivali na nastanek proizvodnih obratov, ni pa se ukvarjal s
teoretičnimi modeli lokacije proizvodnih dejavnikov na abstraktni ravni. V svojih
raziskavah je dajal največji pomen klasičnim lokacijskim dejavnikom, kot so surovine,
energetski viri, promet, delovna sila, trg in kapital. Kot poseben dejavnik razvoja
proizvodnih dejavnosti omenja plansko gospodarstvo, vendar se ob analizi tega dejavnika
omejuje predvsem na planska gospodarstva socialističnih držav. Pri mikrolokacijskih
dejavnikih upošteva tudi omejitve, ki jih za lociranje proizvodnih dejavnosti postavljajo
okoljski, prostorskoplanerski in urbanistični predpisi.
O vlogi prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti so razmišljali tudi
drugi geografi. Cerkvenikova (1977) se je v okviru svojega magistrskega dela posvečala
lociranju proizvodnih dejavnosti, pri čemer je izhajala iz teoretičnih osnov (lokacijskih
teorij) ter uveljavljenih pristopov v prostorskem planiranju. V svojem magistrskem delu
opredeljuje globalna izhodišča in cilje prostorskega planiranja industrije. Izhodišča in cilji
upoštevajo zahteve industrije, pa tudi značilnosti prostora. Velik pomen posveča
normativom in metodi dela pri planiranju razvoja in prostorske razmestitve industrije,
poleg tega analizira lokacijske dejavnike z vidika prostorskega planiranja in se ukvarja z
vrednotenjem primernosti obstoječe industrijske lokacije. Fatur (1980b) se je prav tako
ukvarjal z vrednotenjem vloge prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti. Vlogo prostorskega planiranja in njegovega vpliva na lokacijo je poskušal
opredeliti s pomočjo analize zakonodaje, intervjuji v planerskih organizacijah ter s
pomočjo ankete v industrijskih podjetjih. V okviru svojega magistrskega dela je zasnoval
priročnik opravil in postopkov za pripravo dokumentacije potrebne za poseg v prostor ter
predlog spremembe republiške zakonodaje. Ravbar (2000) prostorsko planiranje vidi kot
nosilca temeljnih usmeritev za sprejemanje razvojnih odločitev. Ravbar se sprašuje tudi o
vlogi prostorskega planiranja pri gospodarskem in regionalnem razvoju. Vlogo planiranja
poskuša določiti skozi proučevanje vpliva prostorskega planiranja na lokacijske dejavnike.
Ta vpliv je lahko neposreden ali posreden, hkrati pa opredeljuje tudi lokacijske dejavnike,
na katere prostorsko planiranje nima vpliva.
Dosedanje opredelitve vloge (prostorskega) planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti
se torej nanašajo na sam postopek prostorskega planiranja proizvodnih dejavnosti
(Cerkvenik, Fatur) ali na proučevanje vpliva prostorskega planiranja na druge lokacijske
dejavnike (Ravbar). Naša doktorska disertacija dopolnjuje obstoječe raziskave o vlogi
(prostorskega) planiranja pri lociranju proizvodnih podjetij z upoštevanjem strateškega,
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sektorskega (industrijskega) in regionalnega planiranja, pa tudi z upoštevanjem
neformalnih vplivov na planiranje. Planiranje razumemo širše: kot normativni dejavnik, ki
odločilno vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti, pri čemer se ne osredotočamo na
aplikativni namen planiranja, ki govori o tem, kako naj bi se lokacije proizvodnih
dejavnosti planirale, ampak kako planiranje vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti.
Vpliv je opredeljen skozi odgovore na tri vprašanja:
1. v čem je vloga planiranja (instrumenti, ki jih uporablja planiranje, usmeritve);
2. kakšen je vpliv (pozitiven/negativen);
3. pomen oziroma relativna vloga (planiranje je pomembno/nepomembno).
Cilj 7: ovrednotiti institucionalni pristop v ekonomski geografiji.
Kot teoretično-metodološki okvir doktorske disertacije uporabljamo institucionalni pristop
v ekonomski geografiji. Z njegovo pomočjo želimo odgovoriti na zastavljena raziskovalna
vprašanja. Zanima nas tudi odmev institucionalnega pristopa v slovenski ekonomski
geografiji.
Pri doktorski disertaciji izhajamo iz naslednjih predpostavk (hipotez):
1. Klasični lokacijski dejavniki (surovine, energetski viri, promet, delovna sila, trg in
kapital) ne morejo zadovoljivo pojasniti razlik v lokaciji proizvodnih dejavnosti na
globalni, interregionalni in intraregionalni ravni.
2. Lokacija proizvodnih dejavnosti je v veliki meri pogojena z aktivnim delovanjem
državnih in regionalnih planerskih organizacij ter organizacij lokalnih skupnosti.
3. Kakovostne razlike v delovanju organizacij so eden izmed razlogov za razlike v
medregionalni razporeditvi proizvodnih dejavnosti.
4. Pri lokacijskem tehtanju igrajo pomembno vlogo tudi neformalne dejavnosti
(osebna poznanstva, lobiranje, klientilizem, civilne pobude, ipd.).
5. Na lokacijo proizvodnih dejavnosti znotraj regije vplivajo predvsem
okoljevarstvene in prostorskoplanerske omejitve ter zahteve.
1.3. Zasnova doktorske disertacije
I. Predmet proučevanja
V doktorski disertaciji z naslovom Vloga prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti v Sloveniji proučujemo planiranje in neformalne vplive na formalni proces
sprejemanja prostorskih dokumentov kot dejavnika, ki vplivata na lociranje proizvodnih
podjetij v Sloveniji.
Pri opredelitvi »proizvodnih dejavnosti1« smo si pomagali s standardno klasifikacijo
dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2002. Med industrijska podjetja
bi namreč morali prištevati podjetja, ki se ukvarjajo z rudarstvom (dejavnost C),
predelovalnimi dejavnostmi (dejavnost D) ter »proizvodnjo« električne energije, plina in
vode (del dejavnosti E). Ker je rudarstvo specifična industrijska dejavnost navezana na
lokacijo surovin in ker je proizvodnja električne energije, plina in vode lokacijsko prav
tako relativno nefleksibilna dejavnost, ki je bila do pred kratkim večinoma zaprta za
1

Uporabo izraza »proizvodne dejavnosti« legitimizira Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
saj med osnovne namenske rabe uvršča tudi območja proizvodnih dejavnosti, ki se lahko podrobneje delijo
na površine za industrijo, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in na provršine za proizvodnjo.
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podjetniške pobude, smo v doktorski disertaciji proučevali lokacijo podjetij, ki se ukvarjajo
s predelovalnimi dejavnostmi (dejavnost D).
II. Časovni okvir
Časovni okvir doktorske disertacije se nanaša na obdobje od leta 1990, ko je v Sloveniji
prišlo do spremembe gospodarskega in političnega sistema iz socialističnega v
kapitalističnega, ki poudarja podjetniške pobude in zmanjšuje vlogo države v
gospodarstvu, do konca leta 2006, ko se je iztekla veljavnost številnih strateških razvojnih
dokumentov (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Državni razvojni program,
regionalni razvojni programi, ipd.).
III. Uporabljene metode
V doktorski disertaciji smo uporabili temeljne ekonomskogeografske metode: nomotetična
metoda, intervju, anketa in študije primera.
S pomočjo nomotetične metode smo teoretična spoznanja o pomenu institucij, lokacijskih
teorijah, lokacijskih dejavnikih, vlogi posameznih (planerskih) organizacij na državni,
regionalni in lokalni ravni iz strokovne in znanstvene geografske, ekonomske, sociološke,
političnoekonomske in planerske literature uporabili za opredelitev vloge planiranja pri
lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990. Teoretična dognanja smo
dopolnili z informacijami, ki smo jih s pomočjo intervjujev pridobili od oseb, ki so
odgovorne za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja ali se ukvarjajo s prostorskim
planiranjem ter s pomočjo ankete med proizvodnimi podjetji.
Chapman in Walker (1991), Harrington in Warf (1995) ter Smith (1971) potrjujejo izbor
anketiranja in izvedbe intervjujev kot ustrezni metodi za proučevanje lokacije proizvodnih
dejavnosti in dejavnikov, ki vplivajo na njihovo lokacijo. Raziskovalci so intervju in
ankete v ta namen uporabljali že od konca 2. svetovne vojne dalje, saj je večina študij o
lokacijskih dejavnikih temeljila ravno na intervjuvanju oseb, ki so pristojne za odločanje v
posameznih podjetjih. Tudi v novejših pristopih v ekonomski geografiji naj bi bilo
anketiranje in izvedba intervjujev ustrezen raziskovalni pristop. Markusen (1994; povzeto
po Schlunze, 2007) je namreč odkrila, da dokazi za preizkušanje novejših teorij prihajajo iz
podatkov zbranih s pomočjo kvalitativnih metod, posebno intervjujev v podjetjih,
gospodarskih zbornicah in sindikatih. Težava pri takšnih raziskavah je ta, da je rezultate
težko posplošiti na celotno območje, ker veljajo le za panoge in območja, v katerih je bila
raziskava narejena (Smith, 1971), težave pa se pojavljajo tudi pri izvedbi metod, ko na
primer intervjuvanec nima vseh potrebnih informacij ali pa ne odgovarja po resnici
(Harrington in Warf, 1995).
Da bi se izognili tovrstnim metodološkim zadregam, smo v okviru doktorske disertacije
izvedli tudi anketo o vlogi različnih lokacijskih dejavnikov s poudarkom na proučevanju
vloge planerskih organizacij in neformalnih vplivov na planiranje pri lociranju proizvodnih
dejavnosti med podjetji različnih panog, velikosti in lokacije. S pomočjo stratificiranega
vzorčenja smo v vzorec vključili predelovalna podjetja, ki so nastala po letu 1990 in so še
vedno registrirana, ločena glede na velikost (mikro, mala in srednje velika podjetja, velika
podjetja), glede na nastanek (endogeni razvoj, domača investicija2, tuja investicija) in glede
na lokacijo v statistični regiji. S to, t.i. ekstenzivno raziskovalno metodo (poimenovanje po
Hayter, 1997) smo želeli pridobiti podatke o relativnem pomenu planerskih organizacij pri
2

Domača investicija je investicija podjetja registriranega v Sloveniji izven naselja sedeža podjetja.
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lociranju proizvodnih dejavnosti v primerjavi z ostalimi lokacijskimi dejavniki. Pri
obdelavi anket smo uporabili temeljne metode in tehnike, ki se uporabljajo za urejanje in
obdelavo podatkov (grupiranje, frekvenčne preglednice, preverjanje hipotez).
S študijami primera smo želeli na izbranih primerih natančneje proučiti vlogo formalnega
planiranja in neformalnih vplivov na planiranje pri lociranju proizvodnih dejavnosti v
Sloveniji. S pomočjo globinskih intervjujev smo pridobili informacije o orodjih, metodah
in načinu delovanja organizacij, ki so odgovorne za spodbujanje skladnejšega regionalnega
razvoja, in ukrepih, ki vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Pri oblikovanju ankete
in pri intervjuvih smo posebno pozornost namenili proučevanju neformalnih vplivov v
formalnem planerskem postopku.
Ekstenzivna raziskava izvedena s pomočjo anketiranja in intenzivna raziskava na izbranih
primerih po našem mnenju prinašata ustrezen vpogled v vlogo planiranja pri lociranju
proizvodnih dejavnosti v Sloveniji, saj se po mnenju Hayterja (1997) prednosti in slabosti
obeh pristopov dopolnjujeta.
Način vzorčenja, vsebino ankete in izbor študij primera smo predstavili v posebnih
poglavjih doktorske disertacije.
IV. Uporabljeni izrazi
V teoretičnem delu doktorske disertacije uporabljamo več znanstvenih izrazov, ki do sedaj
še niso bili vključeni v slovensko geografsko izrazoslovje. Pri prevajanju izrazov smo
izhajali predvsem iz vsebinskega vidika, pri čemer smo si pomagali s strokovno in
znanstveno geografsko literaturo. V pomoč sta bila tudi angleško-angleški slovar in Slovar
slovenskega knjižnega jezika. Utemeljitev prevoda smo navedli med sprotnimi opombami
na koncu strani, kjer se posamezni izraz pojavi.
Vse tuje strokovne in znanstvene izraze smo poslovenili. V oklepaju je za ustreznejše
razumevanje pogosto naveden tudi angleški izraz.
Pri razumevanju posameznih izrazov je prišlo do določenih zadreg, saj pojmi niso
opredeljeni enostransko: različni avtorji za enako vsebino uporabljajo različne izraze ali pa
se razumevanje izraza razlikuje med posameznimi vedami oziroma pristopi.
V doktorski disertaciji pod pojmom »ekonomija« razumemo vedo o gospodarstvu (SSKJ,
1998, str. 189), kot »gospodarstvo« pa proizvodnjo, razporejanje in uporabo materialnih
dobrin oziroma področje oziroma organizacijo (SSKJ, 1998, str. 250).
Glede na naslov doktorske disertacije (Vloga prostorskega planiranja pri lociranju
proizvodnih dejavnosti v Sloveniji) naj bi pri lociranju proizvodnih dejavnosti proučevali
vlogo prostorskega planiranja. Opozoriti želimo, da se prostorsko planiranje razume zelo
različno. Prostorsko planiranje naj bi bilo po Marinović-Uzelacu (2001, str. 12) »optimalna
razporeditev ljudi, dobrin in dejavnosti v prostoru zaradi njegove optimalne rabe«.
Nekateri avtorji (npr. Ravbar, 2000) obravnavajo prostorsko planiranje širše, saj naj bi
vključevalo tudi regionalno planiranje. V izogib terminološki zmedi smo v nadaljevanju
doktorske disertacije uporabljali izraz »planiranje«, v katerega vključujemo prostorsko in
regionalno planiranje ter industrijsko politiko (sektorsko planiranje).
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2. INSTITUCIONALNI PRISTOP V EKONOMSKI GEOGRAFIJI
2.1. Novi teoretični pristopi v ekonomski geografiji
V zadnji četrtini 20. stoletja je prišlo do korenitih gospodarskih sprememb. Če so bili v
letih po drugi svetovni vojni v ospredju kapitalizmi posameznih držav, ki so se razvili
zaradi različnih odnosov med mobilnimi in statičnimi gospodarskimi dejavnostmi ter
državnimi posegi v gospodarstvo3 (Giraud, 2006), so bile od sredine 70. let dalje stare
institucije kapitalističnega gospodarstva postopoma opuščene (Martin, 2005).
Gospodarstvo so v tem obdobju močno zaznamovali prehod iz fordističnega na postfordistični način proizvodnje, multinacionalizacija podjetij in globalizacija. Ker se
teoretični in metodološki pristopi v geografiji razvijajo skladno z razvojem družbe in
gospodarstva (Johnston in Sidaway, 2004), tradicionalne neoklasične in marksistične
ekonomskogeografske teorije niso bile več primerne za razlaganje novih družbenih in
gospodarskih pojavov. Zato je bilo potrebno v ekonomski geografiji razviti nove teoretične
predpostavke. Do prvih sprememb je postopoma prihajalo že od sredine 80. let 20. stoletja
dalje.
Spremembe v sredini 90. let 20. stoletja so bile povezane s poudarjanjem socialnih in
kulturnih razsežnosti v gospodarskem življenju (Cumbers in ostali, 2003). Ta, t.i. kulturni
obrat (cultural turn) je postavljal nova raziskovalna vprašanja, oblikoval pa je tudi nove
paradigme za spodbujanje hitrejšega regionalnega razvoja (Gertler, 2003). Barnes (2001)
opredeljuje kulturni obrat kot teoretični pristop v ekonomski geografiji, za katerega je
značilna sproščenost pri oblikovanju teorij, poudarjanje socialnih in kulturnih dejavnikov v
gospodarstvu ter večji vpliv družboslovnih znanosti kot naravoslovnih, ki so imele
prevladujoč vpliv na oblikovanje geografskih spoznanj v času kvantitativne revolucije.
Eden izmed ključnih elementov v okviru kulturnega obrata je bil tudi t.i. institucionalni
obrat (institutional turn) (Cumbers in ostali, 2003; Martin, 2005).
2.2. Izhodišča in temeljne značilnosti institucionalnega obrata v ekonomski geografiji
Jessop (2001; povzeto po Cumbers in ostali, 2003) opredeljuje tri tipe institucionalnega
obrata:
1. tematski obrat: institucije so ključni raziskovalni objekt;
2. metodološki: institucije se uporabljajo kot izhodiščna točka za proučevanje
posameznih vidikov kapitalističnega gospodarskega prostora;
3. ontološki obrat: institucije so ključna podpora pri delovanju gospodarstva v
prostoru.
Temeljna značilnost institucionalnega obrata je zavračanje stališča, da je svet zgrajen iz
avtonomnih posameznikov, ki zasledujejo izključno cilje svojega materialnega
zadovoljstva (Healey, 2006), ter zavedanje, da oblike in razvoja gospodarskega prostora ni
mogoče pravilno razumeti brez upoštevanja različnih socialnih institucij, ki vplivajo na
delovanje gospodarstva in ga tudi oblikujejo (Martin, 2005). Institucionalni pristop

3

Giraud (2006) v svoji knjigi z naslovom Neenakost v svetu: ekonomija sodobnega sveta uporablja izraza
nomadske in sedentarne gospodarske dejavnosti. Med prve uvršča gospodarske dejavnosti, ki delujejo tudi
izven matične države. Med zadnje uvršča gospodarske dejavnosti, ki so bolj navezane na kraj nastanka in so
manj mobilne (kmetijstvo, mala in srednjevelika podjetja).
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poudarja pomen lokalnega znanja, institucionalne ukoreninjenosti, historične specifičnosti,
tehnološke dinamike in kritične refleksivnosti (Barnes, 1999).
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji je zaradi svojih teoretičnih predpostavk
ponavadi opredeljen kot »tretja« pot med dvema pomembnima skupinama teorij v
ekonomski geografiji, to je med abstraktno in matematično formalizirano neoklasično
ekonomijo, ki poudarja racionalnost delovanja posameznikov za maksimiziranje koristi, ter
politično vodenim in pogosto determinističnim marksizmom, ki sicer upošteva socialne
dejavnike, vendar jih ostro ločuje od gospodarstva (Barnes in Gertler, 1999; Cumbers in
ostali, 2003; Söderbaum, 1992; Trevor in ostali, 2004).
Zaradi poudarjanja ukoreninjenosti gospodarstva v socialnih odnosih, velikega pomena
kulturnih dejavnikov ter razumevanja gospodarstva kot dela širših socialnih procesov
(Martin, 2005) je potrebno institucionalizem uvrstiti med politično ekonomske pristope4
(Cumbers in ostali, 2003). Temeljna razlika med številnimi teorijami v politični ekonomiji
in institucionalizmom je v tem, da »socialno« ne samo uravnava gospodarstvo (marksisti
na primer strogo ločijo med kapitalom in delovno silo, ki se med seboj bojujeta) ampak so
institucije razumljene kot sestavni del gospodarstva (MacLeod, 2001).
Intelektualni vplivi na oblikovanje institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji
izhajajo predvsem iz ekonomije, sociologije in političnih znanosti (Wheeler, 2004) ter iz
ameriške pragmatične filozofije (Barnes in Gertler, 1999). Na oblikovanje
institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji je tako vplivalo več idej, ki poudarjajo
pomen institucij in razumejo gospodarstvo kot socioekonomski proces.
Med najpomembnejša intelektualna izhodišča se uvršča tradicionalna institucionalna
ekonomija. Temeljna značilnost tovrstnega ekonomskega pristopa je ta, da je kritična do
klasičnih pristopov v ekonomiji. Toda institucionalizem ni le kritika, ampak prinaša po
mnenju Hayterja (2004) drugačno paradigmo, katere temelj je razumevanje gospodarstva
kot socialno ukoreninjene dejavnosti, pri čemer igrajo institucije ključno vlogo (Dale,
2002).
Med ustanovitelje tradicionalne institucionalne ekonomije se šteje ameriški ekonomist
Thorstein Veblen (Barnes, 1999; Barnes in Gertler, 1999; Söderbaum, 1992). Veblen je bil
nasprotnik neoklasičnih modelov, ki so prihajali iz Evrope, nasprotoval pa je tudi
gospodarskemu sistemu v Združenih državah Amerike, ki je povzročal velike
medregionalne razlike. Zato je poskusil razviti nov - institucionalni pristop v ekonomiji.
Pri tem je velik pomen pripisal razvoju gospodarstva, saj je svoje ideje črpal v Darwinovi
evolucijski teoriji (Harrington in ostali, 1999).

4

Šušteršič (2003, str. 20) šteje med politično ekonomijo vsak pristop, ki poskuša poleg racionalnih odločitev
posameznika upoštevati tudi družbene vplive ravnanja ljudi ter zato v razlago opazovanih pojavov poleg
gospodarskih vključuje tudi politične, sociološke in druge dejavnike.

16

Preglednica 1: Nekatere razlike med neoklasičnim, marksističnim in institucionalnim
pristopom v ekonomiji.
Neoklasična ekonomija
Marksistična ekonomija
Institucionalna ekonomija
poudarek je na odnosih med gospodarstvo je potrebno
ekonomsko delovanje je
atomistično, racionalno,
razredi, ki so neločljivo
razumeti v okviru socialnih,
maksimizirajoče
povezani s kapitalistično
političnih in ekonomskih
akumulacijo
pravil, procedur in konvencij
čisti ekonomski odnosi:
čisti ekonomski odnosi:
pomen formalnih in
socialno-politični kontekst je socialno-politični kontekst
neformalnih institucij v
konstanta
je določen skozi
gospodarstvu
gospodarski proces
gospodarstvo je orientirano
kapitalistični način
gospodarstvo je v
k ravnovesju
proizvodnje teži h krizi
neravnovesju in nepopolno
trg je tisti mehanizem, ki
kapitalizem in država
pozitivizem, vrednostna
uravnava gospodarstvo
izkoriščata proizvodna
nevtralnost
sredstva
»homo economicus«
kriza kapitalizma
institucije
Vir: Amin in Thrift, 2001a; Martin, 2005; Söderbaum, 1992; Trevor in ostali, 2004.

Po Veblenovem mnenju so pri opredelitvi institucionalne ekonomije še posebej pomembni
trije elementi (Barnes, 1999):
1. institucije, ki vplivajo na vedenje, oblikujejo delovanje in mišljenje;
2. dinamičnost in spremembe, ki pogosto povzročijo neenake učinke; Veblen je
predvideval, da se institucije razvijajo, pri čemer igra pomembno vlogo
kumulativna vzročnost, ki vpliva na delovanje institucij;
3. tehnologija5 je najpomembnejši dejavnik, ki pospešuje institucionalno spremembo.
Šušteršič (2003) opredeljuje osnovna metodološka izhodišča Veblenovega pristopa:
1. Metodološki kolektivizem. Človek je kulturno bitje. Posameznikovo obnašanje je
potrebno razlagati z vplivi institucionalnega in kulturnega okolja, ki z običaji,
normami in prisilo omejuje njegovo izbiro ter oblikuje in tudi spreminja njegove
prioritete. Posameznik nikoli ni popolnoma informiran in tudi ne popolnoma
racionalen. Zaradi ključnega pomena, ki ga imajo družbeni vplivi na želje, motive
in odločitve, ravnanje posameznika nikoli ni povsem individualno, ampak je vsaka
njegova dejavnost kolektivna.
2. Holizem. Gospodarstvo je več kot trg, zato gospodarskih procesov ni mogoče
popolnoma razložiti z zaprto in samozadostno teorijo trga, ki zanemarja vpliv
družbenega okolja in psihičnih značilnosti ljudi. Trg je predvsem splet institucij.
Lokacijo gospodarskih virov zato v resnici ne vrši mehanizem ponudbe in
povpraševanja, ampak institucije in razmerja moči. Zato mora biti pristop k analizi
gospodarskih pojavov nujno interdisciplinaren in celovit.
3. Razvoj. V gospodarstvu ter institucionalnem in kulturnem okolju potekajo nenehne
spremembe. Posamezniki so sicer opredeljeni v kulturnem okolju, vendar ga s
svojim delovanjem tudi nenehno preoblikujejo. Ekonomija mora opazovati in
razumeti proces nenehnih sprememb, namesto da se posveča analizi namišljenega
ravnovesja. Gonilo evolucije je nasprotje med tehnološkim razvojem, ki ga
spodbujata človeška radovednost in delavnost, ter institucijami, ki ohranjajo
obstoječa družbena razmerja.
5

Vključuje fizično (strojna oprema, materiali) in kognitivno (konceptualna ogrodja, znanje) razsežnost
(Storper, 1997).

17

4. Enota in predmet analize. Osnovna enota analize ni posameznik, ampak so to
institucije in kultura, ki določajo delovanje posameznikov in gospodarskega
sistema. Osnovni predmet analize ni porazdelitev redkih virov, ampak razmerja
moči v družbi ter iz njih izhajajoč način organizacije in upravljanja gospodarskega
sistema, ki zagotavlja, da se ustvari dovolj dobrin za pokritje osnovnih družbenih
potreb.
5. Način dokazovanja. Institucionalisti ne oblikujejo formalnih modelov iz izbranih
teoretičnih predpostavk, da bi nato statistično preverili hipoteze. Vedenje subjektov
in razvoj gospodarstva razlagajo tako, da ga umestijo v institucionalni oziroma
kulturni okvir ter v njem iščejo prepoznavne vzorce. Smiselnost razlage preverjajo
s primerjavo, interpretacijami zgodovinskih virov ter s podrobnim proučevanjem
izbranih primerov.
V času med obema svetovnima vojnama in v letih po 2. svetovni vojni je bila
institucionalna ekonomija obrobna smer znotraj glavnega toka ekonomije. Neoklasični
ekonomisti so jo opredeljevali kot opisno, analitično nejasno in preblizu marksizmu. Kljub
temu se je institucionalna ekonomija po zaslugi ekonomistov kot so Schumpeter, Ayres,
Myrdal in Galbraith uspela ohraniti (Hayter, 2004). Svoj preporod je doživela v 80. letih
20. stoletja (Barnes in Gertler, 1999). V sodobni institucionalni ekonomiji priznavajo, da
imajo institucionalni dejavniki ključno vlogo na vseh prostorskih ravneh gospodarstva, v
strukturi in delovanju podjetij, v delovanju tržišč in pri različnih oblikah poseganja države
v gospodarstvo (Martin, 2005). Vendar številni avtorji (npr. Cumbers in ostali, 2003; Dale,
2002; Steiner, 2002) opozarjajo, da je potrebno razlikovati med novim in starim
institucionalizmom.
Nova institucionalna ekonomija se je razvila šele v zadnjih desetletjih z dopolnjevanjem in
nadgradnjo neoklasične ekonomske teorije. Je prva ekonomska šola, ki je ponudila celovito
in sistematično alternativo neoklasičnemu pristopu, ne da bi jo v celoti zavrnila ali bila z
njo v ideološkem sporu. Nova institucionalna ekonomija ne gradi več na atomističnih in
sebičnih posameznikih, ampak s priznavanjem družbene pogojenosti posameznikovih
vrednot, ravnanja in dojemanja sveta odpira pot za vključevanje »družbenosti« v pristop
metodološkega individualizma (Šušteršič, 2003). Institucije so zato po mnenju pripadnikov
nove institucionalne ekonomije ključnega pomena za delovanje gospodarstva in
učinkovitost družbe (North, 2003). Te so namreč potrebne za zmanjševanje negotovosti
menjave oziroma transakcijskih stroškov, ki nastanejo zaradi nepopolnih informacij,
nepopolne racionalnosti gospodarskih subjektov ali strahu pred goljufanjem oziroma
nezadovoljive izpolnitve dogovora. Posamezniki lahko obvladujejo veliko količino
informacij o ponudnikih, povpraševalcih, tržnih signalih, cenah, ki so potrebni za
maksimiziranje profita in zadovoljstva le s pomočjo ustaljenih miselnih vzorcev (rutin). K
lažji menjavi pripomorejo tudi družbene institucije (tradicija, norme) ter organizacije.
Osrednji predmet proučevanja v okviru nove institucionalne ekonomije je zato nastanek
institucij ter njihovo preoblikovanje (Šušteršič, 2003).
Veblenova in nova šola institucionalne ekonomije priznavata vpliv okolja na vedenje in
mišljenje ljudi. Oba pristopa dopuščata nepopolno racionalnost, le da je za novo
institucionalno šolo model racionalnega odločanja osnova, iz katere izhaja ter jo dopolnjuje
in širi, medtem ko tradicionalna šola že v izhodišču zavrača domnevo o racionalnosti. Obe
šoli poudarjata pomen evolucije in nenehnega procesa spreminjaja institucionalnega okvira
(Šušteršič, 2003).
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Ključna razlika med tradicionalno in novo institucionalno ekonomijo je izbira osnovne
enote analize. Tradicionalna šola izhaja iz analize institucij, saj jih ima za najpomembnejši
dejavnik, ki določa ravnanje subjektov in delovanje gospodarskega sistema. Novi
institucionalizem tako kot vsa neoklasična analiza izhaja iz metodološkega individualizma,
zato je osnovna enota opazovanja posameznik. Najbolj se ta razlika izrazi ravno pri analizi
institucionalnih sprememb. Medtem ko tradicionalna šola izhaja iz nasprotja med
tehnologijo in institucijami, pa nova teorija izhaja iz delovanja posameznikov, ki poskušajo
svoje gospodarske priložnosti uresničiti tudi s spreminjanjem institucionalnega okvira
(Šušteršič, 2003).
Barnes (1999) v zvezi z najnovejšim razvojem institucionalne ekonomije opredeljuje tri
glavne smeri:
• tradicionalni pristop, ki je blizu Veblenovi šoli (predstavniki: Hodgson, Sraffa,
Mirowski);
• ekonomsko sociologijo (predstavnika: Amin, Thrift),
• evolucionarno ekonomijo (predstavnika: Nelson, Winter).
Evolucionarna ekonomija6 (evolutionary economics) izhaja iz Veblenove institucionalne
ekonomije. Njegove ideje so v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno povzeli in še
dodatno razvili pripadniki ameriške institucionalistične šole (Hamilton, Commons,
Mitchell, Ayres in drugi), ki pa so svoj pristop preimenovali v evolucionarna ekonomija
(Šušteršič, 2003). Evolucionarna ekonomija poudarja razvojno razsežnost v gospodarstvu.
Pretekle odločitve, na primer o izboru tehnologije, delovanju trga in institucij, vplivajo na
prihodnji gospodarski razvoj. Organizacije se tudi nenehno razvijajo: pogosto spreminjanje
zakonov ali njihovo dopolnjevanje kaže na evolucijo institucij (North, 1990).
Ekonomska geografija iz evolucionarne ekonomije prevzema teoretična koncepta »pathdependence« in »lock-in«7 (Barnes, 1999; Cumbers in ostali, 2003; Gertler, 2003; Scott in
Storper, 1992).
V ekonomski sociologiji (economic sociology), poimenovani tudi socioekonomija, prav
tako poudarjajo pomen socialnih institucij v gospodarskem življenju. Ekonomska
sociologija je področje socioloških študij, ki združuje teorije institucionalnih sprememb,
socialnih mrež, ukoreninjenosti in politične ekonomije (Harrington in ostali, 1999). Njena
naloga je analiziranje povezav med gospodarskimi in socialnimi pojavi, proučuje pa tudi
posledice gospodarskih pojavov na socialno in politično življenje. Temeljno teoretično
izhodišče ekonomske sociologije je, da na gospodarsko ravnanje vplivajo socialni odnosi
(International…, 2006). Tržišča so socialno zgrajena, gospodarsko ravnanje pa je
ukoreninjeno v mrežah medsebojnih odnosov. Gospodarski rezultati so odvisni od
zaupanja, vzajemnosti in sodelovanja. Institucije so povezane s kulturnimi vrednotami in
normami (Hodgson, 1994).
Iz sociologije je prevzet pojem ukoreninjenosti (embeddedness) gospodarstva v kulturnih
in socialnih institucijah oziroma odnosih (Amin, 2004; Barnes, 1999; Cumbers in ostali,
2003; Martin, 2005).

6

Izraz »evolucionarna ekonomija« je povzet po ekonomistih (npr. Šušteršič, 2003). Ker teorija izhaja iz
Veblenove šole institucionalne ekonomije, ki je svoje ideje črpala v Darwinovi evolucijski teoriji (Harrington
in ostali, 1995), predlagamo uporabo izraza evolucionarna ekonomija in ne razvojna ekonomija, čeprav oba
izraza poudarjata nenehno postopno spreminjanje v popolnejšo obliko.
7
Oba koncepta bosta razložena v nadaljevanju tega poglavja.
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Institucionalni obrat v ekonomski geografiji izhaja tudi iz francoske regulacijske teorije
(regulation theory), ki poudarja oblike socialne regulacije (mode of social regulation).
Institucije (pravila, navade, norme, konvencije) podpirajo in usklajujejo gospodarsko
proizvodnjo, akumulacijo in porabo (Martin, 2005). Vsak gospodarski sistem je zato
sestavljen iz proizvodnega procesa, institucij in tržišč (Scott in Storper, 1992).
Poudariti je potrebno, da so v tem času tudi druge družbene vede (ekonomija, sociologija,
politične vede) doživele preporod institucionalnega pristopa. Proučevanje institucij in
njihovega pomena v gospodarskem razvoju v ekonomski geografiji je tako del širših
sprememb v družbenih vedah (Cumbers in ostali, 2003; Harrington in ostali, 1999; Helmke
in Levitsky, 2004; Martin, 2005).
2.3. Teoretični okvir institucionalizma
Temeljne teoretične predpostavke v institucionalizmu so povezane s socialno
ukoreninjenostjo gospodarstva8, razvojnim procesom (evolutivnostjo), velikim pomenom
institucij9, tehnologijo in prostorsko raznolikostjo.
Pojem ukoreninjenost (embeddedness10) izhaja iz sociološkega institucionalizma. Nanaša
se na teoretično predpostavko, da gospodarskega ravnanja in odločanja ni mogoče razumeti
kot funkcijo posameznika, ampak kot delo subjektov, ki so skozi različne socialne
povezave v medsebojnih odnosih. Takšne povezave vsebujejo mrežo socialnih odnosov ter
socialnih, političnih, kognitivnih in kulturnih institucij, njihovih norm in navad
(International…, 2006).
Začetnik tovrstnega razmišljanja je bil Polanyi (1944; povzeto po Gertler, 2003), ki je
poskušal prikazati, da so gospodarske dejavnosti in procesi oblikovani oziroma vključeni v
socialni in kulturni okvir. Njegovo intelektualno dediščino je odkril in dopolnil
Granovetter (1985 in 1993; povzeto po Martin, 2005, str. 84), ki meni, da je gospodarska
dejavnost ukoreninjena (embedded) v socialnih institucijah ali mrežah v obsegu, ki je
odvisen od stikov z drugimi subjekti v tej mreži. Ukoreninjenost nima geografske
razsežnosti, ampak je opredeljena skozi medsebojne socialne, politične in ekonomske
procese, ki se pojavljajo na različnih ravneh in se v njih tudi spreminjajo (Hayter, 2004).
Institucionalna ekonomija poudarja poleg socialnega okvira gospodarskega življenja tudi
dinamično razvojno naravo gospodarske rasti (evolutivnost): gospodarstvo je socialni
konstrukt, ki se razvija (Amin, 2004).

8

Gospodarstvo je socialno ukoreninjena dejavnost (Dale, 2002). Trg je socialni konstrukt, ki se oblikuje in
reproducira skozi ogrodje socialno oblikovanih institucij in konvencij (Pike in ostali, 2006).
9
Gospodarstvo je potrebno razumeti kot niz institucij in institucionalnih procesov, zato je vedno vključeno v
kompleks institucionalnih odnosov (Amin in Thrift, 2001b; Trevor in ostali, 2004).
10
Pojem »embed« se nanaša na nekaj, kar je globoko in trdno pritrjeno (Oxford Advanced Learner's
Dictionary…, 1990, str. 392). Sociologi in ekonomisti za prevod ne uporabljajo enotnega izraza. Adam in
Rončević (2004a; 2004b) uporabljata izraz »vsidranost« in »vpetost«, medtem ko Lenarčič (2002) v svojem
diplomskem delu uporablja izraz »vgnezdenje«. Najustreznejši slovenski strokovni izraz za »embeddedness«
se zdi »ukoreninjenost«, ki poudarja notranjo (tudi čustveno) povezanost s čim (SSKJ, 1998, str. 1451).
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Z evolutivnostjo gospodarstva povezani koncept utirjenosti (path dependency11) prikazuje
vpliv preteklih odločitev na razvoj podjetij, tehnologije in območij (Cumbers in ostali,
2003; Gertler, 2003; Harrington in ostali, 1999). Pretekle odločitve se nanašajo na izbor
tehnologije in oblikovanje institucij, ki opredeljujejo norme, pričakovanja in prakso
podjetij skozi formalne in neformalne oblike regulacije (Gertler, 2003). To pomeni, da ko
se izbrana tehnologija utiri oziroma se razvija po določeni poti ter omogoča naraščajoče
donose12, so alternativne tehnologije postavljene na stranski tir ali zanemarjene. Današnjih
izbir zato ne moremo razumeti, ne da bi sledili poti razvoja institucij (North, 1990).
Odločitve v preteklosti imajo namreč vzročni (povratni) pomen.
Pomen preteklih odločitev se stopnjuje v smislu koncepta naraščajočega donosa
(increasing returns): ko pride do spremembe, je le-ta samospodbujajoča (Barnes, 1999).
Zaradi tega je težko spremeniti način gospodarjenja, kar pa vodi do zaprtosti (lock-in) v
načinu obstoječega razmišljanja in ravnanja (Gertler, 2003; Hayter, 2004). Zaprtost se
lahko pojavi, ko odločitev o izboru tehnologije postane nepovratna (Martin, 2005). Teža
preteklih odločitev in investicij vpliva na to, da se gospodarski dejavniki niso zmožni
prilagoditi novim razmeram (Cumbers in ostali, 2003). Močne lokalne institucionalne vezi
nekoč uspešnih institucij se lahko upirajo spremembi, kar lahko postane vzrok za
strukturne slabosti, vodi do gospodarskega zatona ali zadržuje proces gospodarskega
prestrukturiranja (Martin, 2005). Opozoriti pa je potrebno, da pretekle odločitve ne
determinirajo trenutnih odločitev in dogodkov, jih pa pogojujejo. Poti razvoja so lahko tudi
nelinearne. Območja se lahko »pomikajo« naprej ali nazaj, lahko pa ostanejo statična v
trenutnih gospodarskih in socialnih okvirih. Območja lahko tudi spremenijo pot razvoja s
pomočjo hitre transformacije ali visoke gospodarske rasti (Pike in ostali, 2006).
Gospodarsko življenje je ukoreninjeno (embedded) v socialnih odnosih, zato je močno
odvisno od različnih institucij (Amin in Thrift, 2001a). Vloga institucij v gospodarskem
procesu in razvoju je zato ključni del institucionalnega pristopa (Martin, 2005).
Pojem »institucije« v literaturi ni enotno opredeljen. Že Slovar slovenskega knjižnega
jezika (1998, str. 304) prinaša dvojnost v razumevanju izraza. Institucije so »javna,
organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti oziroma ustanova« (institucija
kot organizacija) ter »z zakonom ali normami ustaljena oblika odnosov med ljudmi«
(institucija kot način uravnavanja odnosov med ljudmi). Dale (2002) prav tako opozarja, da
prihaja do enačenja pojmov »institucije« in »organizacije«, čeprav institucionalisti
vztrajajo na ločevanju obeh konceptov. Ko se govori o organizacijah, gre za povezanost z
zgradbami in opremo (bolnišnice, šole, univerze, ipd.). Ko se organizacije razvijejo,
oblikujejo svoje institucije, npr. univerzitetno kulturo ali poslovno kulturo, saj postavljajo
formalna in neformalna pravila, ki opredeljujejo zaželjeno ravnanje vseh udeležencev v
socialni mreži. Organizacije so torej igralci, institucije pa so pravila igre. Podobno
razmišlja tudi Martin (2005), ki opozarja na pojmovanje, ki ga uporabljajo ekonomisti. Ti
razlikujejo med institucionalnim okoljem (institutional environment) in institucionalno
ureditvijo (institutional arrangements). Institucionalno okolje zajema sisteme neformalnih
konvencij, navad, norm in socialnih rutin (oblike korporativnega vedenja, kultur
porabnikov, socialne delovne prakse ter formalne strukture, ki so ponavadi pravno
11

Vsebini pojma je najbližji slovenski izraz “utirjenost” v smislu utirjenosti mišljenja, vedenja, pri čemer
pomeni utiriti narediti, da ima kaj določeno smer (SSKJ, 1998, str. 1478). Institucionalni ekonomisti
uporabljajo večinoma izraz »odvisnost od poti« (npr. Gabrijelčič, 2002, str. 11; North, 1990 – slovenski
prevod iz leta 1998; Šušteršič, 2003, str. 58).
12
Vključuje tako »trde« vidike (cene in količine) kot tudi »mehke« razsežnosti, kot so konvencije, odnosi,
ogrodja za delovanje (Storper, 1997).
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določene preko zakonov, ki opredeljujejo konkurenčnost, zaposlovanje, pogodbe, trgovino,
tok denarja, korporativno upravljanje, ipd.). Institucionalna ureditev (institutional
arrangements) zajema posebne organizacijske oblike oziroma ekonomsko-politične
organizacije (tržišča, podjetja, sindikate, mestne svete, agencije, država blaginje).
Institucionalizem pod pojmom »institucije« razume sistem formalnih in neformalnih
pravil, konvencij, vrednot, zakonov, norm, prepričanj in mišljenj, ki oblikujejo socialno
interakcijo med ljudmi (Helmke in Levitsky, 2004; Šušteršič, 2003). Čeprav institucij ni
mogoče videti, jih čutiti ali se jih dotakniti ter izmeriti, ker so rezultat človekovega uma
(North, 1990), vplivajo na vedenje, postopke, navade, rutine in ravnanja posameznih
gospodarskih dejavnikov. Institucije torej oblikujejo, usmerjajo, pogojujejo ali ovirajo
gospodarjenje (Amin, 2004; Cumbers in ostali, 2003; Dale, 2002; Hayter, 2002; Martin,
2000). Hudson (2005) celo meni, da institucije sploh omogočajo delovanje gospodarstva.
Institucije so lahko formalne ali neformalne.
Formalne institucije so pravno določena pravila, regulacije (Pike in ostali, 2006),
gospodarska pravila (npr. lastninske pravice) in pogodbe. Med njimi obstaja hierarhija
(North, 1990).
Formalna pravila tvorijo le majhen del vseh omejitev, ki oblikujejo odločitve. V
vsakodnevnih odnosih močno prevladujejo neformalne institucije, kot so kodeksi, norme in
konvencije (North, 1990). Neformalne institucije so del dediščine - kulture. Ponavadi so to
nenapisana pravila, ki se oblikujejo in uresničujejo zunaj formalnega sistema. Neformalne
institucije se ponavadi oblikujejo, ker formalne institucije niso popolne, so neučinkovite,
ne pokrivajo vseh področij, hkrati pa so druga najboljša strategija za tiste, ki bi želeli stvari
narediti po formalni poti, pa tega ne morejo. Njihovo oblikovanje je »cenejše«, kot pa to
velja za oblikovanje formalnih institucij. Tretji razlog za oblikovanje neformalnih institucij
je doseganje ciljev, ki niso javno sprejeti oziroma sprejemljivi, torej so nepopolni,
nepopularni, nelegalni ali v nasprotju s prevladujočimi normami (Helmke in Levitsky,
2004).
Glede na odnos med formalnimi in neformalnimi institucijami je slednje mogoče deliti na
(Helmke in Levitsky, 2004):
1. funkcionalne - omogočajo reševanje problemov pri socialni interakciji in
koordinaciji ter povečujejo učinkovitost formalnih institucij;
2. nefunkcionalne - povzročajo probleme, saj spodkopavajo delovanje formalnih
demokratičnih, tržnih in državnih institucij (npr. klientelizem, korupcija).
Ključna lastnost institucij sta rigidnost in odvisnost njihovega razvoja od preteklih
sprememb. To še posebno velja za neformalne institucije, saj se na spremembe formalnih
pravil ne odzovejo takoj, medtem ko je formalne institucije mogoče spreminjati hitro, na
primer z revolucijo. Različna hitrost prilagajanja na spremembe povzroča napetost med
formalnimi pravili in neformalnimi omejitvami. Institucije se morajo neprestano
spreminjati, da ostanejo učinkovite in niso ovira nadaljnemu razvoju (North, 1990;
Šušteršič, 2003).
Pomemben je tudi odnos med organizacijami in institucijami. Organizacije so namreč
pomemben dejavnik institucionalnih sprememb, kajti organizacije postopoma spreminjajo
institucionalno strukturo (North, 1990).
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Scott (1995; povzeto po Dale, 2002 in Geels, 2006) meni, da so institucije zgrajene iz
kognitivnih, normativnih in regulativnih struktur in dejavnosti, ki zagotavljajo stabilnost in
pomen socialnemu ravnanju. Scott govori o treh stebrih podpornih institucij. Regulativni
steber je povezan s formalnimi pravili, npr. vladnimi regulacijami, ki strukturirajo
ekonomski proces skozi nagrade, spodbude in sankcije, npr. lastninske pravice, pogodbe,
patentni zakoni, struktura davkov, pravila trgovanja in pravni sistemi. Normativni steber
predstavlja pravila, ki vsebujejo vrednote, norme, pričakovanja, obveznosti, pravice in
odgovornosti. Normativna pravila so lahko formalna ali neformalna. Prevzame se jih v
procesu socializacije. Kognitivni elementi poudarjajo pomen simbolov pri oblikovanju
pomena, ki se ga pripisuje objektom ali dejavnostim. Sestavljajo jih zaznave realnosti in
kognitivni okviri.

formalna pravila

formalna in
neformalna
pravila

simboli

regulacije,
nagrade,
sankcije

vrednote, norme,
pričakovanja,
obveznosti,
pravice,
odgovornosti

zaznava
realnosti,
kognitivni okvir

REGULATIVNI
STEBER

NORMATIVNI
STEBER

KOGNITIVNI
STEBER

Slika 1: Trije stebri podpornih institucij.
Vir: Scott (1995; povzeto po Dale).

Vlogo tehnologije izpostavlja zlasti tradicionalni oziroma Veblenov institucionalni
pristop, saj jo razume kot najpomembnejši dejavnik, ki pospešuje institucionalne
spremembe (Barnes, 1999). Nove tehnologije zahtevajo nove oblike organizacije podjetij,
delovne sile, upravljalskih politik in izobraževalnega sistema, hkrati pa le ustrezne
institucionalne ureditve spodbujajo produktivnost in nastajanje novih tehnologij (Hayter,
2004).
Temeljna izhodišča za razumevanje koncepta prostorske raznolikosti so utemeljena v
ukoreninjenosti gospodarstva in njegovi evolutivnosti. Gospodarsko delovanje se zaradi
prostorsko specifičnih razlik v oblikovanju formalnih in neformalnih institucij razlikuje
zaradi različnih socialnih razmer in raznolikih zgodovinskih in kulturnih povezav
(International…, 2006). Lastnosti gospodarstva se zato med posameznimi prostorskimi
enotami (državami, regijami, lokalnimi območji) razlikujejo. In to je točka, na kateri
institucionalni pristop gradijo ekonomski geografi, ko govorijo o posebnih »lokalnih
modelih« (local models) (Barnes, 1996; povzeto po Hayter, 2004) oziroma »regionalnih
svetovih proizvodnje« (regional worlds of production) (Storper, 1997). V ekonomski
geografiji se načela ukoreninjenosti, razvoja in razlik nanašajo na (institucionalne) analize
regionalnega razvoja, ki temeljijo na triadi sestavljeni iz institucij-organizacij, tehnologije
in geografije oziroma teritorialnosti (Hayter, 2004). Institucionalizem zato po mnenju
Hayterja (2002) prinaša teorije gospodarskega razvoja v različnih območjih.
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2.4. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji poskuša odgovoriti na naslednje ključno
vprašanje:
…to what extend and in what ways are the processes of geographically uneven
capitalist economic development shaped and mediated by the institutional
structures13 (Martin, 2005, str. 79)?

Martin (2005, str. 79 in 82) v nadaljevanju ugotavlja, da mora geograf za razumevanje
kapitalističnega gospodarskega prostora razumeti vlogo, vpliv in razvoj institucij
kapitalizma. Čeprav institucije same po sebi niso vzrok geografsko neenakega razvoja, lete omogočajo ali zavirajo gospodarski razvoj na prostorsko različne načine. Institucionalni
pristop v ekonomski geografiji proučuje, kako institucije oblikujejo gospodarske sile in
kako to vpliva na prostorske razlike v gospodarskem razvoju. To pomeni, da so razlike v
gospodarskem ravnanju rezultat razlik v institucijah. Pri podjetjih se to kaže preko načinov
delovanja in poslovne kulture, pri območjih pa v politikah, neformalnih pravilih, vrednotah
in normah. V ospredju proučevanja so zato institucije in ne individualni akterji (Boschma
in Frenken, 2005).
Pomembnost institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji izpostavljajo tudi Barnes in
ostali (2004), ko izjavljajo celo, da…
…to practice institutionalism is to practice economic geography14 (Barnes in ostali,
2004, str. 16).

Seveda se zastavlja naslednje vprašanje: kako pristopajo ekonomski geografi k
institucionalizmu? Odgovor na to vprašanje ponujata Martin (2005) in Barnes (1999).
Čeprav so se geografi pri oblikovanju institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji
zgledovali po teorijah in konceptih institucionalistov (institucionalne in evolucionarne
ekonomije ter ekonomske sociologije), so vnesli v pristop nekaj pomembnih geografsko
specifičnih vsebin (razširitev obsega pojma institucij tudi na organizacije, predvsem
regionalno specifične; prostorskost pojma ukoreninjenosti; pomen geografske bližine za
tehnološki razvoj), oblikovali so specifične teoretične koncepte (institucionalni prostor,
netržne medsebojne odvisnosti), izpostavili pomen regij kot prostorske ravni, kjer prihaja
do specifičnega prepleta institucij, zlasti pa so podkrepili marsikatero teoretično
predpostavko z empiričnimi dokazi.
Martin (2005) med ključnimi temami v okviru institucionalnega pristopa v ekonomski
geografiji vidi ugotavljanje vloge različnih vrst institucij, odnosov med njimi ter prostorske
razlike v načinu vplivanja institucij na gospodarski razvoj predvsem na lokalni in
regionalni ravni. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji se ukvarja z obema
vidikoma institucij, torej z institucijami kot organizacijami in institucijami kot formalnimi
in neformalnimi navadami, pravili, kulturnimi normami in socialno tradicijo. Tudi drugi
avtorji (npr. Geels, 2006; Pike in ostali, 2006; Wheeler, 2004, str. 49) vidijo pristop k
proučevanju pomena institucij v tej smeri.

13

Prevod: …v kakšnem obsegu in na kakšen način institucionalne strukture oblikujejo procese prostorsko
neenakega gospodarskega razvoja.
14
Prevod: … prakticirati institucionalizem je prakticirati ekonomsko geografijo.
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Ekonomski geografi so usmerili svojo pozornost predvsem na določen tip organizacij, na
primer na regionalne razvojne agencije, poslovne organizacije in lokalne oblasti, za katere
je značilno, da intenzivno podpirajo in spodbujajo regionalni gospodarski razvoj (Cumbers
in ostali, 2003).
Geografi so razširili polje proučevanja pomena institucij tudi na številne lokalne in
regionalne institucije neformalne narave, tudi na lokalne socialne povezave, kulture in
tradicije (Martin, 2005). Slednje proučujejo z induktivnim pristopom, s pomočjo študij
primera, poudarjanjem lokalnih posebnosti in razlik med njimi, zavračajo pa formalne
modele, saj v slednje ni mogoče vključiti prostorsko specifične kakovostne dejavnike, kot
so kultura in institucije (Boschma in Frenken, 2005).
Preglednica 2: Nabor institucij v institucionalnem ekonomskogeografskem pristopu.
Institucije-organizacije
Institucije (formalne in neformalne)
• politične institucije
• zakoni
• vladne agencije
• navade
• institucije, ki varujejo privatno
• tradicije
lastnino
• norme
• regionalne razvojne agencije
• vrednote
• institucije, ki spodbujajo raziskave in • pravila
razvoj (npr. inovacijski centri)
• konvencije
• institucije lokalne samouprave
• …
• izobraževalne institucije
• finančne institucije
• podjetja
• gospodarske zbornice
• trgovinske zbornice
• sindikati
• …
Vir: Amin in Thrift, 1994 (povzeto po Dale, 2002); Cumbers in ostali, 2003; Eicher in GarciaPenalosa, 2006; Geels, 2006; Wheeler, 2004.

Proučevanje pomena institucij v ekonomski geografiji po mnenju Barnesa (1999) ni nekaj
popolnoma novega. Konvencijam in normam je bil velik pomen pripisan že v
behaviorističnih pristopih v industrijski geografiji. V sklopu politične ekonomije, ki
poudarja povezanost političnega (socialnega) in ekonomskega, so se razvili tudi številni
ekonomskogeografski pristopi. Poleg marksističnega pristopa je potrebno po mnenju
Barnesa in Shepparda (splet) ter Harringtona in ostalih (1999) izpostaviti tudi Masseyin
pristop poimenovan prostorska delitev dela15, pozabiti pa se ne sme niti regulacionistične
teorije, fleksibilne specializacije in post-fordizma16 ter analitičnega pristopa. Poudariti je
potrebno tradicionalni interes industrijske geografije po proučevanju institucij-organizacij,
na primer v okviru geografije podjetij (enterprise geography), in pri proučevanju trga
delovne sile.

15

Massey je poudarjala pomen s prostorom povezanih socialnih in kulturnih spremenljivk, kot so spol,
verske organizacije in razredna politika pri opredeljevanju industrijske lokacije. Slednjo je mogoče razlagati
v veliki meri s socialnimi in kulturnimi razmerami, ki so delno rezultat prejšnjih investicij (Harrington in
ostali, 1999).
16
Temelji na novem razumevanju razvoja kapitalističnega gospodarstva, ki ga je mogoče deliti na različne
režime. Vsak režim označuje specifična prevladujoča industrijska organizacija (Harrington in ostali, 1999).
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Najpomembnejši prispevek geografov je v zavedanju, da se institucije v različnih območjih
razlikujejo med seboj, kar pomembno vpliva na njihovo delovanje in posledično na
uspešnost gospodarstva. To so dokazali tudi s številnimi danes že klasičnimi empiričnimi
študijami.
Preglednica 3: Študije, ki so pomembno prispevale k razumevanju pomena institucij v
regionalnem razvoju.
Primeri, kjer so regionalna kultura, sodelovanje in zaupanje med različnimi organizacijami
(tudi podjetji) vplivali na oblikovanje gospodarsko uspešnih regij:
• Tretja Italija – industrijska območja v osrednji Italiji (Piore in Sabel, 1984);
• območja strojne in avtomobilske industrije v Baden-Württembergu;
• Silicijeva dolina v Kaliforniji, ZDA (Saxenian, 1994).
Primeri, kjer je lokalna kultura in institucionalna struktura zavirala gospodarski razvoj:
• Porurje (Grabher, 1993);
• Cesta 128 v Masssachusetsu, ZDA (Saxenian, 1994);
• Jura v Švici (Glasmeier, 2001).
Primerjalne študije:
• primerjalne študije med Silicijevo dolino (Silicon Valley) in Cesto 128 (Route 128) v
Masssachusetsu (ZDA), kjer je zaradi razlik v delovanju institucij prišlo tudi do razlik
v gospodarski uspešnosti med obema regijama (Saxenien, 1994).
• zakaj nekatera podjetja uspešno prevzamejo proizvodno in inovacijsko prakso matičnih
podjetij, druga pa ne - razlog je v regionalni kulturi in institucionalni strukturi; na
primeru nemških podružnic v Kanadi (Gertler, 2004)
Vir: Gertler, 2003; Gertler, 2004; Saxenien, 1994.

V povezavi z institucijami sta se v geografiji razvila dva teoretična prostorsko specifična
koncepta: institucionalni prostor in institucionalna gostota.
Institucionalni prostor (institutional space) je specifično geografsko območje, v katerem
deluje določena institucija. Institucionalni prostori so hierarhično urejeni, saj obstajajo
nadnacionalni institucionalni prostori (npr. mednarodno sprejeta pravila konkurenčnosti,
trgovanja, monetarnih odnosov), nacionalni oziroma državni prostori (država blaginje,
finančni sistem, področna zakonodaja) ter regionalni in lokalni prostori (regionalna in
lokalna administracija, lokalne povezave delodajalcev in delojemalcev). Kombinacija,
sodelovanje in prepletanje institucionalnih prostorov se razlikuje od območja do območja,
zato se govori tudi o lokalnih institucionalnih režimih (local institutional regimes) (Martin,
1995).
Tudi koncept institucionalne gostote (institutional thickness) so oblikovali ekonomski
geografi. Uporablja se za razlaganje neenakega prostorskega razvoja (Amin in Thrift,
2001a). Odprta regionalno specifična institucionalna struktura, ki je med seboj povezana,
je nujen pogoj za uspešno gospodarsko rast in razvoj (Barnes, 1999). Koncept, ki sta ga
oblikovala Amin in Thrift leta 1995, zajema štiri ključne zgradbene elemente (povzeto po
Martin, 2005, str. 88 ter Coe in ostali, 2007, str. 341):
1. številne institucije, ki spodbujajo razvoj v regiji (podjetja, lokalne oblasti,
trgovinska zbornica, gospodarska zbornica, finančne institucije, razvojne agencije,
sindikati, raziskovalna in razvoja središča, različne prostovoljne organizacije);
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2. visoko stopnjo stikov med temi institucijami, tako da se pospešuje vzajemno in
povratno mreženje, sodelovanje in izmenjava, pri čemer se oblikujejo skupna
pravila, konvencije in znanje;
3. institucionalna gostota je odvisna od dobro opredeljenih struktur dominacije,
gradnje koalicij in kolektivnega predstavništva, da se čim bolj zmanjšajo konflikti
med institucijami;
4. … kar vodi do pojava skupnega zavedanja in sodelovanja na skupnih projektih ali
strategijah regionalnih ali lokalnih socioekonomskih razvojnih programov.
Tak institucionalni okvir lahko zagotavlja eksternalitete, ki so ključne za oblikovanje,
razvoj in prilagodljivost lokalnih in regionalnih gospodarstev (Martin in Sunley, 1998;
povzeto po Pike in ostali, 2006).
V najugodnejših primerih se rezultati institucionalne gostote kažejo v dinamičnosti,
fleksibilnosti, inovacijah, visoki ravni zaupanja in uspešnemu kroženju znanja (Coe in
ostali, 2007). Zato ni čudno, da je institucionalna gostota kmalu prešla iz analitičnega
koncepta v koncept spodbujanja regionalnega razvoja preko razvijanja visoke tehnologije
in na inovacijah temelječega industrijskega razvoja (Martin, 2005).
Geografi so Granovetterjevi ideji o ukoreninjenosti gospodarstva (embeddedness) in
mrežah (networks) razvili kot prostorski koncept, saj izhajajo iz tega, da socialni in
institucionali dejavniki oblikujejo procese gospodarskega razvoja prostorsko specifično.
Na podlagi tega teoretičnega izhodišča so nastale številne študije, ki proučujejo odnose
med podjetji in lokalnim institucionalnim okoljem, pri čemer poudarjajo pomen odnosov in
konvencij kot vir konkurenčnih prednosti (Cumbers in ostali, 2003).
Ko je ukoreninjenost povezana s prostorom, slednji postane pomembnen koncept za
razumevanje nastajanja novih oblik podjetij, posebno v visokotehnološkem sektorju.
Nekatere industrijske dejavnosti zahtevajo večjo geografsko ukoreninjenost kot druge,
pri čemer geografska ukoreninjenost pomeni prostorsko bližino med podjetji. Prostorska
bližina med podjetji spodbuja pogoste formalne in neformalne interakcije, ki spodbujajo
zaupanje, sodelovanje in izmenjavo znanja. Ukoreninjenost je torej nujno geografska, kar
pomeni, da prostor vstopi v samo strukturo industrije (Barnes, 1999).
Tudi pojma kot sta utirjenost (path dependency) in zaprtost (lock-in), ki izhajata iz
evolucionarne ekonomije, imata geografsko dimenzijo. Martin (2005) je prepričan, da
institucije označuje utirjenost (path-dependency), ki je odvisna od prostora (placedependent). Iz tega pristopa izhaja tudi leta 1997 predstavljena Storperjeva ideja o netržni
medsebojni odvisnosti (untraded interdependencies). Storper (1997) trdi, da podjetja in
organizacije postopno postanejo »privezana« na določena območja zaradi razvoja netržnih
medsebojnih odvisnosti (untraded interdependencies), ki so ukoreninjene v regionalno
specifičnih konvencijah in rutinah:
Untraded interdependencies…take the form of conventions, informal rules and habits
that coordinate economic actors under conditions of uncertainty. These relations
constitute region-specific assets in production (Storper, 1997, str. 5)17.

Podjetja so povezana med seboj skozi formalno izmenjavo in netržnimi medsebojnimi
odvisnostmi, ki jih predstavljajo pravila, navade, razumevanje in vrednote (Storper, 1997).
17

Prevod: Netržne medsebojne odvisnosti se kažejo v obliki konvencij, neformalnih pravil in navad, ki
koordinirajo gospodarske subjekte v pogojih nezanesljivosti. Ti odnosi sestavljajo specifično regionalno
aktivo v proizvodnji.
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To pomeni, da je medsebojna odvisnost, ki se razvije med podjetji skozi menjavo dobrin in
storitev na trgu, dopolnjena z dodatnimi vezmi in povezavami, ki temeljijo na netržnih
odnosih (Gertler, 2003). Nezanesljivost (uncertainty) obstaja zato, ker nikoli ni mogoče
dokončno predvideti ravnanja ostalih gospodarskih in negospodarskih subjektov (Storper,
1997).
Kjer se netržne medsebojne odvisnosti lokalizirajo, potem je mogoče reči, da je regija
ključni, nujni element pri učenju in inovacijah. Regije, ki lahko zgradijo zalogo relacijske
aktive (relational assets) preko rutinskih odnosov med podjetji in institucijami, bodo
razvile kapaciteto za učenje, kar jim omogoča prilagajanje na spremembe znotraj čedalje
bolj nezanesljivega gospodarskega okolja (Cumbers in ostali, 2003). Hayter (2004)
izpostavlja, da netržne medsebojne odvisnosti niso samo lokaliziran pojem, ampak imajo
kontinentalne in globalne razsežnosti.
Pri institucionalnem pristopu v ekonomski geografiji je pomembna tema tudi proučevanje
vloge tehnoloških inovacij kot predpogoja za uspešen gospodarski in regionalni razvoj.
Ekonomski geografi poskušajo raziskovati dejavnike, ki vplivajo na lokalne tehnološke
spremembe in na učenje, pri čemer se velik pomen pripisuje institucionalnemu okviru,
znotraj katerega se oblikujejo inovacije (Martin, 2005). Razvoj nove tehnologije zahteva
niz samospodbujajočih prostorsko utemeljenih relacijskih aktiv oziroma netržne
medsebojne odvisnosti, ki delujejo kumulativno podpirajoč že izbrano tehnologijo, kar jo
naredi čedalje bolj konkurenčno. Rezultat tega procesa je regionalna specializacija
(Harrington in ostali, 1999). Prostorska bližina je v tem procesu ključna, saj pospešuje
interakcije in medsebojno zaupanje ter spodbuja spajanje tehnologije in veščin (Saxenien,
1994).
Dosedanji pregled institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji daje slutiti, da se
veliko pozornosti posveča regijam. Pomen regij je poudarjen skozi tri različne vsebine:
1. regija kot institucija;
2. regija kot splet lokalnih in globalnih mrež;
3. regija kot prostorska enota, v kateri se odvija gospodarski razvoj.
Institucionalni pristop priznava, da so regije kompleksne institucije, ki predstavljajo
medsebojne odnose različnih interesov med pestro paleto institucij (Hayter, 2004). Paasi
(1986) poudarja pomen institucij za oblikovanje regij, saj so institucije tisti dejavnik, ki so
skozi proces institucionalizacije sposobne oblikovati, ohranjati in reproducirati
teritorialnost ter s teritorialnostjo neločljivo povezan simbolizem.
Po mnenju Hayterja (2004) opredelitev regij ne temelji na njihovi edinstvenosti, kot jo je
razumela tradicionalna regionalna geografija, ampak na specifičnem medsebojnem vplivu
lokalnih (endogenih) in globalnih (eksogenih) dinamik. Še več: regije so oblikovale
globalno-lokalne dinamike skozi različne institucije. Naloga regij je, da usklajujejo lokalne
in globalne sile. Hayter (1997) ob tem priznava, da še vedno obstaja teoretični izziv, kako
konceptualizirati medsebojno odvisnost med lokalnimi in globalnimi silami.
Regija ni samo prostorska enota, v kateri se odvija gospodarski proces, ampak so regije
aktivni udeleženec v gospodarskem razvoju (Cumbers in ostali, 2003). Za njegovo
razlaganje so pomembne notranje značilnosti regije, predvsem institucionalna
infrastruktura. Regionalni razvoj je pogosto povezan s tehnološkimi spremembami.
Inovacije, ki vodijo do spremenjenih postopkov v tehnološkem procesu, so socialno
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ukoreninjene. Prenos tihega znanja (tacit knowledge)18 zahteva pogosto socialno
interakcijo, ki pa je mogoča izključno v prostorski bližini med podjetji, kar se odraža v
novih oblikah prostorske aglomeracije v na znanju temelječih industrijskih panogah
(Cumbers in ostali, 2003). Ko je proizvodnja ukoreninjena v regionalne socialne strukture
in institucije, podjetja tekmujejo med seboj v prenosu lokalnega znanja v inovativne
proizvode in storitve (Saxenien, 1994). Lokalna in regionalna raven sta tisti prostorski
enoti, v katerih najbolje prideta do izraza učinek utirjenosti (path dependency) in zaprtosti
(lock-in) (Martin, 2005). Hkrati pa je potrebno izpostaviti, da so regije, v katerih je visoka
stopnja zaupanja, bolj sposobne hitrih inovacij in prilagajanja zaradi sodelovanja pri delitvi
stroškov in tveganj, izmenjavi informacij in reševanju problemov (Saxenian, 1994).
2.5. Aplikacija institucionalnega pristopa v regionalnem planiranju in politiki
Institucionalna ekonomija in institucionalni pristop v ekonomski geografiji sta preko svojih
teoretičnih konceptov o pomenu institucij, geografski bližini in prostorski različnosti,
tehnologiji in mreženju ter evolutivnosti in ukoreninjenosti močno vplivala na oblikovanje
politik za spodbujanje regionalnega razvoja (Pike in ostali, 2006). Regionalna politika je
tudi na podlagi uspešnih praks izvajanja inovativnih regionalnoplanerskih instrumentov v
nekaterih uspešnih regijah (Amin, 1999) oblikovala nekatere nove endogene modele
razvoja, ki temeljijo na gradnji institucionalne baze, mreženju, spodbujanju podjetništva ter
učenju in tehnoloških inovacijah (Cumbers in ostali, 2003).
Institucionalni pristop k spodbujanju regionalnega razvoja je združljiv s Friedmannovim
pristopom »socialno učenje – social learning«, v katerem poudarja razvojni pristop k
spremembam, prav tako pa se zdi združljiv s Healeyinim komunikativnim planerskim
prostopom, v katerem poudarja gradnjo institucionalne kapacitete (institutional capacity)
prostora (Wheeler, 2004, str. 49).

18

Izraz »tacit« oziroma tiho znanje je predlagal Polanyi leta 1967. Z njim je poskušal opredeliti znanje, ki je
deloma pridobljeno s prakso, zato je le delno prenosljivo na druge osebe. Različni posamezniki imajo
različne sposobnosti za pridobivanje tihega znanja. Do njega je mogoče priti le z izkušnjami (»learning by
doing«) (North, 1990, str. 74).
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Preglednica 4: Teoretični koncepti institucionalnega pristopa in njihova aplikacija v
regionalnem planiranju.
Teoretični koncept
Aplikacija v regionalnem planiranju
Ukoreninjenost
Zaupanje, recipročnost, sodelovanje in konvencije imajo ključno
vlogo v uspešnem regionalnem razvoju (Martin, 2005) zaradi
sodelovanja pri delitvi stroškov in nevarnosti, izmenjevanja
informacij in reševanju problemov (Saxenien, 1994).
Evolutivnost
Industrijski sistem je proizvod zgodovinskih procesov, ki jih ni
enostavno spremeniti, zato je regionalne institucije in kulturo
težko spremeniti (Saxenien, 1994).
Institucije
Institucije so endogeni razvojni dejavnik odgovoren za razvoj ali
stagnacijo (Alipour in Kilic, 2005), zato ima ustrezna
institucionalna struktura ključni pomen za uspešno spodbujanje
skladnega regionalnega razvoja (Saxenien, 1994).
Najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju novih območij rasti je
ravno institucionalni faktor (Rodriguez-Pose, 1998). Regije, v
katerih vlada visoko zaupanje, so sposobne hitrih inovacij in
odgovarjanju na nove izzive (Saxenien, 1994).
Geografska bližina
Oblikovanje endogenih modelov razvoja s spodbujanjem razvoja
podjetništva ter učenja in inovacij znotraj regij (Cumbers in
ostali, 2003).
Geografska različnost Institucionalni kontekst se geografsko razlikuje, kar ima
neposredne posledice za lokalni ali regionalni razvoj (Pike in
ostali, 2006).
Tehnologija
Tehnološke inovacije so predpogoj za uspešen gospodarski in
regionalni razvoj (Martin, 2005).
Mreženje
Politike, ki podpirajo mrežne industrijske sisteme (Saxenien,
1994) kot ključno organizacijsko obliko, ki omogoča uspešno
gospodarjenje (Storper, 1997).
Temeljne naloge regionalne politike za spodbujanje regionalnega razvoja z vidika
institucionalnega pristopa so povezane z (Amin, 2004; Barnes, 1999; Hayter, 2004; Martin,
2005; Saxenien, 1994):
1. oblikovanjem ustrezne institucionalne gostote na regionalni ravni, ki bo služila kot
osnova za graditev zaupanja med vsemi udeleženci v gospodarskem procesu,
možnosti za oblikovanje netržnih medsebojnih odvisnosti ter za spodbujanje
tehnološkega razvoja in mreženja;
2. spodbujanjem in usklajevanjem sodelovanja med podjetji, med podjetji in javnim
sektorjem, med lokalnimi oblastmi;
3. pretvarjanjem globalno-lokalne dinamike v ustrezen vzorec rabe tal in dejavnosti,
ki bodo predstavljali osnovo lokalnim proizvodnim in porabniškim sistemom;
4. spodbujanjem oblikovanja neformalnih mrež, ki bodo zagotavljale tacit oziroma
tiho znanje z razširjanjem strateških informacij, delitvijo tveganj in z vzpostavitvijo
norm, ki urejajo medsebojno konkurenčnost, s čimer se povečuje zaupanje ter
odpravljajo nezanesljivosti in tveganja.
5. vzpostavljanjem sistema, ki bo opredeljeval jasen konceptualni okvir delovanja
regionalnega gospodarstva.
Pike in ostali (2006) opozarjajo, da je takšna oblika regionalne politike potrebna, vendar za
uspešno spodbujanje razvoja nezadostna. Spodbujanje institucionalne gostote zgolj s
kopičenjem in ustanavljanjem regionalnih in lokalnih razvojnih organizacij ni zadosten
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pogoj za uspešnost regij, poleg tega pa regije z visoko stopnjo institucionalne gostote še
niso nujno uspešne izključno zaradi gostote institucij (MacLeod, 2001). To pomeni, da je
potrebno institucionalne instrumente uporabljati v kombinaciji z drugimi instrumenti
regionalne politike. Zaradi poudarjanja geografske bližine se tudi zastavlja vprašanje, ali ni
ta pristop preveč usmerjen v spodbujanje le že danes bolj razvitih gospodarskih središč na
škodo obrobnih delov regije.
2.6. Kritike institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji
The adpotion of institutionalist concepts by economic geographers has been a partial
and incomplete affair19 (Cumbers in ostali, 2003, str. 326).

Institucionalni pristop v ekonomski geografiji se srečuje z več teoretičnimi in
metodološkimi zadregami.
Že pri uporabi ključnih pojmov prihaja do nekaterih nedorečenosti in nejasnosti.
Institucionalna ekonomija je kot institucije razumela predvsem neformalne socialne
institucije (neformalna pravila in prakse), medtem ko so jih ekonomski geografi dopolnili s
proučevanjem vpliva formalnih političnih in administrativnih struktur na delovanje
gospodarstva20 (Cumbers in ostali, 2003). Številni pojmi (institucije, institucionalna
gostota, socialna ukoreninjenost, mreže, upravljanje) še vedno niso enotno in ustrezno
opredeljeni (Martin, 2005), saj naj bi bili nekritično povzeti iz ekonomske sociologije in
institucionalne ekonomije brez ustrezne proučitve njihovega polnega pomena (Cumbers in
ostali, 2003).
Proučevanje pomena socialnih, političnih in institucionalnih dejavnikov pri gospodarskem
razvoju je bilo usmerjeno predvsem v teoretična razglabljanja in študije primerov na
omejenem številu uspešnih regij, kot so Tretja Italija, Silicijeva dolina v Kaliforniji,
Združene države Amerike in Baden-Würtemberg v Nemčiji, primanjkuje pa raziskav, ki bi
razložile, kako je z institucijami v obrobnih območjih (Rodriguez-Pose, 1998).
Preveč naj bi se poudarjal pomen regij ob zanemarjanju drugih prostorskih ravni (Cumbers
in ostali, 2003), zlasti države kot ključnega dejavnika pri spodbujanju regionalnega razvoja
(MacLeod, 2001). Pri primerjavi med regijami se premalo upošteva razlike v
institucionalnih ogrodjih med regijami in državami (Rodriguez-Pose, 1998), malo pa se ve
tudi o izvedljivosti prenosa institucionalnega ogrodja med uspešnimi regijami in regijami v
razvojnem zaostajanju (Pike in ostali, 2006).
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji naj bi ponujal enostranski pogled na
koncepte moči in privilegijev. Zanemarja se konfliktnost odnosov in dominantnost
nekaterih objektov v gospodarskem procesu. Popolnoma se izpušča študij morebitnih
napetosti znotraj regije ter učinkov širšega procesa neenakomernega razvoja in političnoekonomske regulacije (Cumbers in ostali, 2003). Prav tako se pojavlja kritika, da se zaradi
proučevanja institucij oziroma institucionalnih struktur zanemarja pomen delovanja
posameznikov (Martin, 2005).

19

Prevod: Prevzem institucionalnih konceptov s strani ekonomskih geografov je bil delen in nedokončan.
Harrington in ostali (1999) zato poudarjajo poziv Martina in Sunleya po gradnji teorije okrog Veblenove
linije oziroma tradicionalne institucionalne ekonomije.
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Med kritikami institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji moramo izpostaviti tudi
to, da ne daje večjega pomena prostorskim kategorijam, ki so z vidika geografskega
stališča zelo pomembne in se izražajo skozi inovativno okolje in oblikovanje neformalnih
institucij. Institucije se torej oblikujejo znotraj določenega okolja oziroma prostorskega
sistema. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji zanemarja tudi fizičnogeografske
dejavnike, ki so za oblikovanje neformalnih institucij prav tako pomembni21.
Prispevek institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji naj bi bil zgolj teoretičen s
predlogi novih razlag in mehanizmov v povezavi z regionalnim razvojem in regionalnim
planiranjem/politiko, odpiranjem novih tem na področju kulture in dediščine območij ter
omejenega prenosa lokalno ukoreninjene gospodarske proizvodnje. Primanjkuje pa jim
ustreznega ogrodja za testiranje hipotez, na primer kako meriti posamezne vsebine, kot je
institucionalna gostota (Boschma in Frenken, 2005). Martin (2005, str. 78) zato opozarja,
da je zaradi številnih nedorečenosti in nejasnostni še prezgodaj govoriti o
institucionalistični ekonomski geografiji (institutionalist economic geography). Področje
institucionalnega pristopa je namreč po njegovem mnenju še vedno v razvijanju.
2.7. Institucionalni pristop v slovenski ekonomski geografiji
Namen podpoglavja je ugotoviti, ali je institucionalni pristop odmeval tudi v slovenski
ekonomski geografiji oziroma ali so se uporabljali koncepti, ki jih prinaša institucionalni
pristop v ekonomski geografiji (institucionalna ukoreninjenost, utirjenost, netržne
medsebojne odvisnosti, evolutivnost oziroma razvoj institucij, institucionalni prostor,
institucionalna gostota, prostorske razlike v delovanju formalnih in neformalnih institucij,
pomen tehnologije in znanja) tudi v Sloveniji. V ta namen smo pregledali po letu 1995
objavljeno bibliografijo (znanstveni članki, monografije) slovenskih geografov22, ki se
ukvarjajo z ekonomsko geografijo ter z njeno aplikacijo na področju regionalnega razvoja
ter regionalnega in prostorskega planiranja.
Zaradi približevanja Slovenije evropskim integracijskim procesom so se v proučevanem
obdobju nekateri geografi (npr. Černe, 1996; Lorber, 1999; Mesec, 2007; Piry, 2003a)
veliko ukvarjali s proučevanjem vpliva politik Evropske unije na regionalni razvoj ter
oblikovanje normativnega okolja23 delovanja gospodarstva, slovenske regionalne politike
in prostorskega planiranja. Posebne pozornosti so bile deležne tudi formalne institucije na
nacionalni ravni. Avtorji so pogosto proučevali normativni okvir delovanja slovenske
regionalne politike in prostorskega planiranja kot izhodiščne točke za proučevanje
geografskih značilnosti gospodarstva in izzivov na področju regionalnega planiranja (npr.
Černe, 1997; Černe, 1999; Černe, 2001; Černe, 2005b; Pečar, 1999; Piry, 1999; Piry,
2003b). Černe (2005b) na primer obravnava nacionalno normativno okolje, to je različne
dokumente in strategije. Preko proučitve narave dokumenta, razvojnih problemov, ki jih
opredeljuje obravnavani dokument, ciljev, strateških razvojnih ciljev in prioritet je
poskušal opredeliti okolje, v katerem se spodbuja hitrejši regionalni razvoj. Slovenski
geografi so dali tudi izjemno pomemben prispevek ob razpravah o regionalizaciji
Slovenije. Njihove strokovne podlage so objavljene tudi v zborniku Pokrajine v Sloveniji
(1999) in IB reviji (1997, letnik 31, št. 9-10-11).
21

Župan občine Lukovica med dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje vrednot, uvršča tudi relief: velika
zaprtost Črnega grabna (ozka dolina, hribovje) naj bi pripomogla k temu, da občani težje sprejemajo nove
prostorske elemente.
22
Vključenih je bilo 35 avtorjev. Njihov izbor je bil narejen arbitrarno.
23
Normativno okolje vsebuje zakone, formalna pravila in narekuje družbene vrednote.
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V slovenski ekonomski geografiji je še posebej aktualno delovanje na interdisciplinarnem
področju regionalnega planiranja in regionalne politike. Številni avtorji (npr. Černe, 1997;
Černe, 1999; Černe, 2001; Kušar, 2005; Kušar, 2006a; Kušar, 2006b; Nared, 2003; Nared,
2004; Nared, 2007; Ravbar, 2005; Zupan, 2002) opisujejo sistem spodbujanja regionalnega
razvoja v Sloveniji od njegove usmeritve na problemska območja (manj razvita območja,
demografsko ogrožena območja) do sodobnega pristopa, ki temelji na spodbujanju razvoja
v vseh regijah v Sloveniji. Opozoriti je potrebno, da pri tem ne gre zgolj za opisovanje
stanja na področju normativne urejenosti regionalne politike, ampak tudi za oblikovanje
novih konceptov, ki bi jih bilo na osnovi geografskih proučitev regionalnega razvoja
potrebno uresničiti v regionalni politiki. Tako npr. Kušar (2005) razmišlja o prihodnjih
izzivih na področju spodbujanja razvoja manj razvitih območij v Sloveniji in o konceptu
problemskih regij v sodobni regionalni politiki. Klemenčič (2005) opredeljuje nov pristop
k spodbujanju razvoja manj razvitih območij, ki bi bil prilagojen tamkajšnji demografski
strukturi in socialnim problemom, pri čemer poudarja zaupanje kot tisti instrument, ki bi
lahko prinesel novo razvojno dinamiko. Ravbar (2005) predstavlja novejše planerske
poglede, pri čemer se posebno posveti »regionalnemu menedžmentu«, to je oblikovanju in
izvajanju razvojnih ciljev s poudarjanjem medsebojnega sodelovanja med različnimi
dejavniki, iskanjem soglasja, ipd. Pomemben je tudi prispevek geografov pri proučevanju
prostorskih učinkov regionalne politike. Zupanova (2002) na primer opisuje svoje izkušnje
z izvajanjem Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 1999 v
Gorenjski statistični regiji. Kušar (2004a) opisuje potencialne učinke izvedbe regionalnih
razvojnih programov iz prvega programskega obdobja (2002-2006) na strukturo mest v
Sloveniji. Nared (2003, 2004 in predvsem 2007) se ukvarja z vrednotenjem učinkovitosti
regionalne politike in njenimi geografskimi posledicami, ki se kažejo v nastajanju novih
delovnih mest, novi gospodarski infrastrukturi, ipd. V svoji knjigi iz leta 2007 si zastavlja
nalogo opredeliti vlogo države kot dejavnika, ki vpliva na razvoj prostorskih struktur.
Skupina raziskovalcev iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU se ukvarja z
geografskimi vidiki ustvarjalnosti. V ospredju njihovega proučevanja so kreativno okolje
(milieu), mreženje in grozdenje ter proučevanje konkurenčnosti mest. Njihovo
raziskovalno delo se po klasifikaciji konceptov in teorij regionalnega razvoja uvršča v
okvir prenovljene neo-klasične endogene teorije rasti (glej: Pike in ostali, 2006), vendar se
dotikajo tudi določenih elementov institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji, saj so
učenje, ustvarjanje inovacij, grozdenje in mreženje mogoči le ob ustrezni institucionalni
podpori in ob ustreznem institucionalnem okolju (zaupanje med udeleženci v
gospodarskem procesu, ki izhaja iz skupnih norm in vrednot). Na odmev institucionalizma
v teoriji grozdov in mreženja opozarjajo tudi Pike in ostali (2006). Tako na primer Nared
(2005) ob geografski analizi mreženja podjetij ugotavlja, da so povezave med podjetji v
Sloveniji formalno institucionalizirane, s čimer slovenski razvojni koncept grozdov
(clusters) odstopa od Porterjeve teoretične zasnove grozdenja, ki poudarja pomen
neformalnih vezi med udeleženci. Ravbar, Bole in Nared (2007) v teoretičnem delu študije
o kreativnem okolju in vlogi geografije pri študiju konkurenčnosti mest opisujejo teorije
učečih se regij/mest ter mreženja/grozdenja, pri čemer izpostavljajo pomen neformalnih
institucij, to je vrednot, norm in pravil. Institucije so pogoj za oblikovanje sodobnih, na
znanju temelječih aglomeracij, ki so vir regionalne rasti. V svoji razpravi omenjajo tudi
netržno povezanost med podjetji, kar bi bilo mogoče povezati s Storperjevim konceptom
netržnih medsebojnih odvisnosti. Podobno razmišljata tudi Ravbar in Bole (2007): pri
ustvarjalnem okolju, to je pri sposobnosti učenja in inovativnosti (družbeni kapital) so v
ospredju zanimanja tudi neformalni institucionalni vidiki, kot so norme, pravila in
družbene izbire. Potrebno pa je opozoriti, da omenjeni avtorji v aplikativnem delu niso
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proučevali neformalnih institucionalnih vidikov, ampak so se usmerili predvsem na
proučevanje nekaterih institucionalnih-organizacijskih predpogojev za razvoj ustvarjalnosti
(npr. lokacija vladnih ustanov, lokacija fakultet, število študentov, investicije – Ravbar,
Bole, Nared, 2005) oziroma lokacijo in prostorski vzorec mrež (Nared, 2005)24.
Slovenski ekonomski geografi so pri proučevanju gospodarstva izpostavljali še nekatere
druge institucionalne dejavnike. Lorber (1999) ob analizi gospodarskih razmer v Sloveniji
kot razlog počasnega prehoda iz fordističnega na post-fordistični sistem gospodarjenja in
počasnemu prilagajanju procesom globalizacije omenja tudi ukoreninjeno miselnost.
Slednja je odraz veljavnih norm, vrednot in kod delovanja. Na vlogo institucij v
gospodarskem razvoju opozarja tudi Kušar (2004) v svoji razpravi o vzrokih za različen
regionalni razvoj Idrijskega in Zasavja. Kljub geografski podobnosti obeh regij se med
seboj razlikujeta v doseženi stopnji gospodarskega in družbenega razvoja. Vzroke za te
razlike je potrebno iskati v značilnostih družbe in gospodarstva, političnih in kulturnih
(torej institucionalnih) dejavnikih.
Raziskovalno delo slovenskih (ekonomskih) geografov po letu 1995 je potekalo v petih
smereh, ki so blizu institucionalnemu pristopu v ekonomski geografiji:
1. proučevanje vloge politik Evropske unije pri oblikovanju nacionalnih pravil in zakonov
ter njihovih prostorskih posledic;
2. proučevanje vloge nacionalnega normativnega okvirja za spodbujanje gospodarstva,
prostorskega in regionalnega razvoja;
3. proučevanje slovenskega regionalnega planiranja in regionalne politike kot okvir
delovanja dejavnikov na regionalni ravni in prostorskih posledic regionalne politike;
4. odmev (na teoretični ravni, manj prepričljivo na aplikativni) sodobnih teorij o vlogi
znanja, inovativnosti in grozdenju/mreženju, ki vključuje tudi nekatere elemente iz
institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji (vloga prostorske bližine, zaupanja –
vrednot, norm, pravil);
5. proučevanje sodobnih gospodarskih in razvojnih teženj v Sloveniji, pri čemer se kot
pomemben dejavnik upoštevajo tudi institucije.
Preglednica 5: Odmev institucionalnega pristopa v slovenski ekonomski geografiji.
Predmet proučevanja
Povezava z
Avtorji (izbor)
institucionalnim pristopom
v ekonomski geografiji
politike Evropske unije
formalne institucije: pomen
Černe, Lorber, Mesec,
zakonov, pravil
Piry
nacionalni normativni okvir
formalne institucije: pomen
Černe, Pečar, Piry, Vrišer
zakonov, pravil
regionalno planiranje/politika formalne institucije: pomen
Černe, Kušar, Nared,
zakonov, pravil
Ravbar, Zupan
tehnološki razvoj,
formalne institucije: pomen
Bole, Nared, Ravbar
inovativnost,
zakonov, pravil
grozdenje/mreženje
neformalne institucije:
pomen vrednot, norm
gospodarski razvoj, razvojne
neformalne institucije:
Kušar, Lorber
razlike
pomen vrednot, norm

24

Nared (2005) ugotavlja, da bi bilo potrebno za natančnejše proučevanje grozdov uporabiti drugačen pristop
in metode, kot jih je uporabil za ugotavljanje prostorskih značilnosti mreženja podjetij v Sloveniji.
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Na podlagi analize izbranih znanstvenih člankov in monografij, ki so izšli po letu 1995, ko
se je razvil institucionalni pristop v ekonomski geografiji v anglosaksonskem svetu, je
mogoče izpostaviti naslednje koncepte institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji,
ki so odmevali tudi v slovenski ekonomski geografiji:
• institucije kot izhodiščna točka za proučevanje gospodarskega okolja;
• institucije kot raziskovalni objekt;
• razvoj institucij;
• institucionalni prostor;
• institucionalna gostota;
• pomen regij;
• pomen tehnologije in znanja.
Potrebno je opozoriti, da je pri raziskovanju na področju ekonomske geografije,
regionalnega razvoja ter regionalnega in prostorskega planiranja poudarek na formalnih
institucijah (zakonih, pravilih), medtem ko je pomen neformalnih institucij poudarjen le na
teoretični ravni. V analiziranih delih ni bilo zaznati sklicevanja na institucionalni teoretični
pristop, prav tako se ne uporablja študija primera kot poglavitna metoda v institucionalnem
pristopu.
2.8. Temeljne ugotovitve
V zadnjih letih številne družboslovne in humanistične znanosti poudarjajo kulturno in
socialno razsežnost proučevanih predmetov. Takšen pristop je bolj lokalno usmerjen in
manj determinističen kot do 90. let 20. stoletja uveljavljeni neoklasični in
političnoekonomski koncepti. Novi pristopi zavračajo enostavnost in monovzročnost,
ampak izpostavljajo kompleksnost, slučajnost in povezave. Temeljne teoretične kategorije
so postale socialna moč, kulturna identiteta in institucionalna ustreznost, kar je veliko
nasprotje nekdanjih konceptov, ki so poudarjali lastništvo in individualne dejavnike
(Barnes, 1999, str. 17). Institucionalni pristop v ekonomski geografiji je del tega t. i.
kulturnega obrata in nov pristop v okviru pluralne ekonomske geografije začetka 21.
stoletja, ki jo označuje soobstoj enakovrednih že uveljavljenih in novejših pristopov.
Ključni prispevek institucionalne ekonomije k proučevanju gospodarstva, ki jo kot
intelektualni vir povzema tudi institucionalni pristop v ekonomski geografiji, je v tem, da
se pri oblikovanju in ohranjanju gospodarstva ter prostorskih razlik v gospodarskem
razvoju poleg klasičnih lokacijskih dejavnikov, ki jih postavljata v ospredje neoklasični in
marksistični pristop, upošteva tudi vpliv formalnih in neformalnih institucij ter odnose med
njimi (Amin, 2004; Eicher in Garcia-Penalosa, 2006; Trevor in ostali, 2004), pri čemer so
institucije razumljene kot pravila, s katerimi se urejajo odnosi med ljudmi.
Čeprav je na oblikovanje institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji močno vplivala
tradicionalna (Veblenova) institucionalna ekonomija, ki poudarja velik pomen institucij in
tehnologije za uspešno delovanje gospodarstva ter razvojni značaj gospodarstva (vključuje
koncepta utirjenosti in zaprtosti), so geografi teoretičnemu okviru institucionalizma dodali
specifične vsebine in razlage, ki poudarjajo prostorsko dimenzijo (prostorskost pojma
ukoreninjenosti, institucionalni prostor), poudarjajo pomen prostorske bližine za uspešno
gospodarjenje (netržne medsebojne odvisnosti) ter razlagajo prostorske razlike v doseženi
stopnji gospodarskega oziroma regionalnega razvoja (mreženje, pomen tehnologije,
institucionalna skleroza, institucionalna gostota). Pri proučevanju se ne upoštevajo le
kulturne institucije, ampak tudi organizacije, kot so na primer regionalne razvojne
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agencije, saj so organizacije zelo pomembne za oblikovanje institucij ter za razlaganje
regionalne skleroze. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji je s svojimi koncepti
vplival tudi na oblikovanje novih prostopov v regionalni politiki.
Ker je institucionalizem relativno nov pristop v ekonomski geografiji, se pojavlja več
teoretičnih in metodoloških zadržkov, ki pa so motivacija za njegovo razvijanje v
prihodnosti.
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji je delno odmeval tudi v Sloveniji. Čeprav
pri analizi izbranih del ni bilo mogoče najti sklicevanja na ta pristop, so avtorji s
poudarjanjem pomena institucij, proučevanjem institucionalnega prostora in institucionalne
gostote, izpostavljanjem pomena znanja in inovativnosti ter medsebojne povezanosti
gospodarskih subjektov pogosto sledili nekaterim institucionalističnim konceptom. V
ospredju zanimanja so bile formalne institucije, medtem ko proučevanje neformalnih
institucij še ni doživelo večjega odmeva.

Institucionalni pristop v ekonomski geografiji smo uporabili kot teoretično-metodološki
okvir doktorske disertacije. Razlog za našo odločitev temelji na osnovnih značilnosti
institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji, ki sovpadajo z namenom in cilji
doktorske disertacije:
1. poudarjanje vloge institucij-organizacij ter formalnih in neformalnih institucij pri
gospodarskem razvoju – z uporabo institucionalnega pristopa v ekonomski
geografiji je legitimizirano proučevanje vloge planiranja (planerskih organizacij
in pravil) pri lociranju proizvodnih dejavnosti, pa tudi proučevanje neformalnih
institucij (vrednot, navad, norm), vključno z neformalnimi vplivi na planerski
postopek;
2. metoda – institucionalni pristop v ekonomski geografiji poudarja poglobljeno
proučevanje izbranih primerov (študij primera), na čemer v pomembni meri temelji
tudi naša doktorska disertacija;
3. aktualnost – institucionalni pristop v ekonomski geografiji je eden izmed
postmodernih teoretičnih geografskih pristopov, ki sledijo sodobnemu razvoju
ekonomske geografije v anglosaksonskem svetu; s tem želimo dopolniti teoretične
pristope, ki jih uporabljamo ekonomski geografi v Sloveniji.
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3. LOKACIJSKE TEORIJE: PREGLED
3.1. Lokacijske teorije v geografiji in ekonomiji
Geography is about location; accordingly, economic geography is about location in
the economy25 (Hanink, 1997, str. 2).

Zanimanje geografije za lokacijo izvira iz njene osnovne filozofske in teoretične
opredelitve, da je veda o zemeljskem površju. Prvo vprašanje, ki si ga postavljajo geografi,
je zato povezano z lokacijo proučevanega objekta v prostoru. Lokacija je koncept, ki
pomeni, kje je kaj in v kakšnem odnosu je z ostalimi stvarmi (Webber, 1984).
Lokacijske teorije so skupina teorij v geografiji, ki poskušajo razložiti prostorsko
porazdelitev določenih pojavov. Med lokacijske teorije se ponavadi prištevajo:
• teorija središčnih krajev;
• urbani lokacijski vzorci;
• teorije v prometni geografiji;
• prostorska organizacija tržišča.
Proučevanje mehanizmov, ki opredeljujejo lokacijo gospodarskih dejavnosti, je bilo vedno
v ospredju zanimanja ekonomske geografije (Benko in Dunford, 1991). Industrijska
lokacijska teorija razlaga prostorsko razporeditev industrije. Toda industrijska lokacijska
teorija ni samo proučevanje prostorske razporeditve industrije (absolutna lokacija glede na
geografske koordinate) ampak tudi proučevanje odnosov med lokacijo proizvodnih
dejavnosti in drugimi dejavnostmi v prostoru (relativna lokacija – Hanink, 1997; Webber,
1984).
Izhodišče za nastanek lokacijskih teorij26 je povezan s temeljno ugotovitvijo, da je
industrija neenakomerno razporejena v prostoru (Webber, 1984). Raziskovalce (geografe,
ekonomiste, matematike, informatike in druge – Nickel in Puerto, 2005) so zanimali vzroki
za te razlike. Industrijska lokacijska teorija je bila v začetku relativno enostavna, saj je
proučevala lokacijske odločitve podjetij na podlagi manjšega števila dejavnikov in v
abstraktnem (matematičnem oziroma evklidskem) prostoru. V zadnjem času poskušajo
teoretiki lokacije proizvodnih dejavnosti ustvarjati bolj splošne teorije, pri katerih
upoštevajo poleg formalnih (klasičnih) lokacijskih dejavnikov tudi formalne in neformalne
institucionalne dejavnike: vrednote in norme, ki se odražajo v obliki t.i. osebnih razlogov
(Webber, 1984).
Zanimanje ekonomistov za vprašanja povezana z lokacijo proizvodnih dejavnosti segajo v
19. stoletje (Garrison, 1959). Ekonomisti zato opredeljujejo lokacijsko teorijo kot
najstarejšo vedo regionalne ekonomike (Richardson, 1978; Rodrigues-Pose, 1998). Avtorji
lokacijskih teorij zasledujejo v svojih razmišljanjih predvsem problematiko gospodarskih
odnosov v prostoru, ki jih vrednotijo s čistimi ekonomskimi merili kot so največji stroški,
tržna uspešnost in največji dobiček (Marinović-Uzelac, 2001). Lokacijska teorija je bila
pod imenom prostorska ekonomija del ekonomskih znanosti, vendar dolgo ni bila
vključena v glavni tok ekonomske misli (Greenhut, 1956). Do njene polne vključitve je
prišlo postopoma, skladno z razvojem ekonomske znanstvene misli in kvantitativnih
metod, ko je ekonomistom z novimi teoretičnimi dognanji, tehnikami in uporabo modelov
25

Prevod: Geografija je veda o lokaciji; zato je ekonomska geografija veda o lokaciji gospodarstva.
V nadaljevanju pomeni pojem »lokacijske teorije« lokacijske teorije v ožjem smislu, to je kot industrijske
lokacijske teorije, ki so jih razvili geografi, ekonomisti in drugi.
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uspelo vključiti lokacijsko teorijo v klasično ekonomsko teorijo (Chapmnan in Walker,
1991; Hamilton, 1967).
Lokacijo proizvodnih dejavnosti lahko proučujemo iz dveh vidikov (Chapman in Walker,
1991; Marinović-Uzelac, 2001):
1. proučevanje lokacije industrije z vidika podjetja oziroma na ravni tovarne, kjer so v
ospredju vprašanja povezana z iskanjem optimalne lokacije glede na stroške
proizvodnje – mikroekonomski pogled;
2. proučevanje lokacije industrije z vidika prostora oziroma splošnega družbenega
interesa. Posebno pozornost se posveča razmeram za namestitev industrije v državi,
regiji ali mestu – makroekonomski pogled. Za vsako makrolokacijo lahko obstaja
več primernih (mikro)lokacij.
Ogrodje mikroekonomske teorije zajema (Beckmann in Thiesse, 1986; Harrington in Warf,
1995):
• prostorsko povpraševanje in ponudbo;
• prostorsko določanje cen in proizvodnje (določa obliko in velikost tržišča);
• lokacijsko izbiro;
• prostorske vire (zemljišče);
• prostorsko uravnoteženost (equilibrium) proizvodnje.
Makroekonomska lokacijska teorija se nanaša na lokacijski vzorec celotnega gospodarstva,
zato temelji na proučevanju zaposlenosti, proizvodnje in tokov prihodkov, pri čemer se
pogosto uporabljajo lokacijski multiplikator ali regionalne input-output preglednice
(Beckmann, 1968; Harrington in Warf, 1995).
Od 50. let 20. stoletja dalje so se pod vplivom pozitivistične znanosti in kvantitativne
revolucije razvili številni modeli, ki so poskušali prikazati lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Z lokacijskimi modeli so se raziskovali načini povečevanja ekonomičnosti delovanja
podjetij, kar naj bi bilo doseženo s pomočjo optimalne lokacije, hkrati pa so ugotavljali
razmestitev gospodarskih in negospodarskih objektov ali sočasno razmestitev dveh in več
objektov oziroma dejavnosti, ki imajo enake ali podobne cilje in lokacijske zahteve (Fatur,
1980b). V tem obdobju je bil geografski pogled na lokacijske teorije zelo podoben
pogledom ekonomistov. Barnes (2001a) celo govori o tem, da je bilo to obdobje edino v
zgodovini, ko je ekonomija imela prevladujoč vpliv na oblikovanje teorij v ekonomski
geografiji. V ostalih obdobjih naj bi geografi oblikovali lokacijske teorije ločeno od
glavnega toka ekonomske misli. Sodelovanje geografov in ekonomistov v obdobju
kvantitativne revolucije je vodilo do oblikovanja t.i. regionalne znanosti (regional science).
Neoklasične lokacijske teorije so posvečale pozornost optimalni razporeditvi posameznih
tovarn. Pri tem se je poudarjal pomen delovne sile, surovin in transportnih stroškov kot
dejavnikov proizvodnje, zanemarjala pa se je vloga dejavnikov prostora in zgodovinskih
procesov (Vresk, 1997), pa tudi formalnih in neformalnih institucij.
Kot odgovor na neoklasične modele se je oblikoval behavioristični pristop, ki je poudarjal,
da je lokacija rezultat izbora oseb, ki odločajo na podlagi nepopolnih informacij in
omejene racionalnosti. Behavioristična teorija tako poudarja nepopolnost odločitve o
izboru lokacije tovarne (Hayter, 1997). Ker imajo pri odločanju velik pomen tudi t. i.
osebni dejavniki (znanje in informacije, s katerimi razpolaga oseba, ki odloča o lokaciji),
lahko sklenemo, da je behavioristična lokacijska teorija prva, ki upošteva tudi neformalne
dejavnike.
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V 70. letih 20. stoletja so se študije lokacije industrije soočile s spremembami, ki so nastale
zaradi deindustrializacije v starih industrijskih območjih in mestih, rastjo storitvenih
dejavnosti, razvojem novih proizvodnih konceptov in dejavnosti ter novimi smermi v
lokaciji gospodarskih dejavnosti (Benko in Dunford, 1991). Empirične raziskave so
pokazale, da je razlago za te pojave potrebno poiskati v širšem političnem, socialnem in
gospodarskem okolju (Vresk, 1997). V ospredje so stopili marksistični oziroma radikalni
pristopi, ki so poudarjali pomen družbenih razredov, kapitala, države in krize kapitalizma
oziroma formalnih institucij.
V 90. letih 20. stoletja in v začetku 21. stoletja je bilo aktualnih več različnih pristopov pri
proučevanju lokacije industrije, pri čemer noben pristop ni prevladoval (Pellenbarg in
ostali, 2002). Nove teorije še naprej poskušajo povezovati mikroekonomske lokacijske
teorije in teorije neenakega regionalnega razvoja. Največji prispevek k tem razpravam so
dali Chapman, Walker, Clark, Dicken, Keeble, Massey, Rees, Slater, Smith, Steed, Storper,
Taylor in drugi (Vresk, 1997).
V nadaljevanju poglavja prikazujemo izbrane lokacijske teorije. Pristopi pri proučevanju
lokacije proizvodnih dejavnosti so poimenovani po prevladujoči epistemologiji27.
Izpostavljene so geografske lokacijske teorije, vendar se zaradi velikega vpliva
ekonomistov v nekaterih obdobjih ni bilo mogoče izogniti poseganju v prostorsko
ekonomijo. Lokacijske teorije niso samo matematični neoklasični ekonomski modeli, ki so
bili razviti v času kvantitativne revolucije od 50. let 20. stoletja dalje, ampak tudi skupki
logično povezanih trditev in domnev, ki znanstveno razlagajo lokacijo proizvodnih
dejavnosti.
Izpostavljeni so naslednji pristopi pri proučevanju lokacije proizvodnih dejavnosti:
1. tradicionalni geografski in klasični ekonomski pristopi pri proučevanju lokacije
proizvodnih dejavnosti;
2. neoklasične oziroma normativne lokacijske teorije;
3. behavioristični pristopi;
4. radikalni pristopi;
5. kulturni obrat.
3.2. Tradicionalni geografski in klasični ekonomski pristopi pri proučevanju lokacije
proizvodnih dejavnosti
3.2.1. Tradicionalni geografski pristopi pri proučevanju lokacije proizvodnih
dejavnosti
Prvi pristop v razvoju industrijske geografije je bil poimenovan kot »ideografski«.
Osrednja naloga industrijske geografije je bilo razlaganje lokacije proizvodnih dejavnosti
na vseh prostorskih ravneh, spremembe v lokaciji industrije ter posledice sprememb v
lokaciji proizvodnih dejavnosti na državni, regionalni in lokalni gospodarski razvoj
(Hayter, 1997).
Prve raziskave, ki so želele razložiti geografsko razporeditev izbranih proizvodnih
dejavnosti, izhajajo iz obdobja med obema svetovnima vojnama (npr. Hartshorne leta 1928
in 1929). V ospredju proučevanja so bili regionalni opisi industrije, razlaganje različnih
oblik gospodarskih dejavnosti, delitev regij glede na obliko proizvodnje ter opredeljevanje
27

Baze znanja (ways of knowledge) (Healey, 2006).
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posameznih tipov industrijske pokrajine. Analiza proizvodnje in menjave je temeljila na
opisu statističnih podatkov, pogosto je zahajala v determinizem (Hayter, 1997).
Ideografski pristop je bil močno kritiziran. Posebno je bila kritizirana ideja o edinstvenosti
in neponovljivosti regij. Številne študije so bili zelo podrobni opisi, zanemarjalo pa naj bi
se širše ekonomske, politične in socialne procese, ki so vodili do podobnosti med
posameznimi območji. Ideografske študije niso ponujale jasnih meril za ugotavljanje
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na lokacijo industrije. Kljub temu so ideografski
pristopi pomenili več kot le opisovanje, saj so proučevali tudi različne procese, ki so
vplivali na lokacijo proizvodnih dejavnosti (Hayter, 1997; Vresk, 1997).
Sistematični oziroma generalizacijski del tradicionalne industrijske geografije se je nanašal
predvsem na induktivne klasifikacije lokacijskih dejavnikov in industrijskih regij (Hayter,
1997). V 60. letih 20. stoletja so bili objavljeni prvi učbeniki, ki so tudi pod vplivom
nastajajočih lokacijskih teorij temeljili na sistematični klasifikaciji lokacijskih pogojev in
dejavnikov (Benko in Dunford, 1991).
V 70. letih 20. stoletja so bili v ospredju novi pristopi, ki so poskušali upoštevati tudi
spremembe v lokaciji proizvodnih dejavnosti v povezavi z novimi tehnologijami. Ta
pristop je podoben pristopu proučevanja lokacijskih dejavnikov. Od tradicionalnega
pristopa se razlikuje v tem, da industrijski razvoj ni bil razumljen samo količinsko, ampak
je bil odvisen tudi od socialne kompleksnosti prostora. Lokacijski dejavniki so bili zato
povezani med seboj in ne neodvisni. Država je imela preko svoje regionalne politike
pomembno vlogo pri razvoju proizvodnih dejavnosti in pri spremembi njihove lokacije
(Benko in Dunford, 1991).
Pristop iz 80. let 20. stoletja se ne osredotoča na lokacijske dejavnike in lokacijo
proizvodnih dejavnosti, ampak na značilnosti prostora, na inovativno okolje (milieu), na
prostorsko kompleksnost inovacij in na dejavnike (vključno s formalnimi in neformalnimi
institucijami), ki povzročijo, da so določena območja bolj inovativna in razvojno
dinamična kot druga (Benko in Dunford, 1991).
3.2.2. Klasični ekonomski pristopi pri proučevanju lokacije proizvodnih dejavnosti
O lokaciji proizvodnih dejavnosti so razmišljali že zgodnji britanski ekonomisti Smith,
Mill in Ricardo (Hamilton, 1967). Smith in Ricardo sta trdila, da se država specializira v
tisti dejavnosti, za katero ima absolutne prednosti v proizvodnji, pri čemer je Smith
absolutno prednost pripisoval lokaciji proizvodnje, Ricardo pa primerjalnim prednostim
države (Jovanović, 2006). Lokacija proizvodnje je bila pri klasičnih lokacijskih teorijah
predvsem v funkciji prostorske razporeditve kmetijskih presežkov za prehranjevanje
delavcev in za predelavo (Hamilton, 1967).
Lokacijske teorije so po mnenju Hamiltona (1967) doživele prvi poskus leta 1826, ko je
Nemec von Thünen oblikoval teorijo o lokacijski renti - odvisnosti izbora kmetijske
kulture z oddaljevanjem od tržišča-mesta. Marx je leta 1850 oblikoval model poimenovan
lokacija kapitalske lokalizacije (capital localization-location), ki je bil ogrodje za
oblikovanje modela mednarodne politične neenakosti. Med utemeljitelje lokacijskih teorij
se uvršča tudi Launhardt, ki je imel velik vpliv na delo Webra, Palanderja, Löscha in
Isarda. Launhardt je leta 1882 razvil lokacijski trikotnik, ki ga je kasneje dopolnil Weber
(Hamilton, 1967). Metoda določanja optimalne namestitvene točke za proizvodne
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dejavnosti temelji na podlagi najnižjih transportnih stroškov. Metodo je zasnoval računsko
in geometrijsko. Za podlago je vzel težo in oddaljenost, ki je bila izražena v količini
transportnih stroškov v odnosu do izračunanih tonskih kilometrov. S temi podatki je
oblikoval proizvodni (lokacijski) trikotnik, v katerem naj bi se v skladu z ravnotežjem sil
nahajal optimalni proizvodni položaj (Vrišer, 1973).

Slika 2: Lokacijskih trikotnik.
Opomba: L = lokacija najnižjih stroškov (optimalni proizvodni položaj).
Povzeto po: Locational triangle.

Launhardt je razvil tudi idejo heksagonalne oblike tržišča, kasneje pa je trdil, da je lahko
oblika tržišča tudi nepravilni poligon (Hamilton, 1967).
Modeli, ki so nastali pred 1. svetovno vojno, so bili relativno enostavni, z manjšim
številom upoštevanih dejavnikov in enostavnimi matematičnimi (geometrijskimi) dokazi.
Avtorji lokacijskih teorij so v svoja razmišljanja vključevali predvsem problematiko
gospodarskih odnosov v prostoru, ki so jo vrednotili s čistimi ekonomskimi kriteriji, kot so
stroški, tržna uspešnost, optimalni dobiček ter analiza stroškov in koristi (Fatur, 1980b),
medtem ko neformalni institucionalni dejavniki niso bili upoštevani, saj jih ni bilo mogoče
vključiti v matematične modele. Opozoriti moramo tudi, da so se po mnenju Faturja
(1980b) prve lokacijske teorije razvijale izven splošne ekonomske teorije.
3.3. Neoklasične oziroma normativne lokacijske teorije
3.3.1. Mikroekonomske lokacijske teorije
I. Mikroekonomske lokacijske teorije v geografiji
V 50. letih 20. stoletja se je v geografiji začel razvoj specialnih panog, regionalna sinteza
pa se je opuščala. Schäffer, ki velja za začetnika kvantitativne revolucije oziroma
pozitivistične šole v geografiji, je v tem času močno kritiziral regionalno sintezo kot
pristop h geografskemu proučevanju lokacije proizvodnih dejavnosti ter izpostavil potrebo
po bolj specialističnih študijah. Geografija naj bi bila po njegovem mnenju veda, ki se
ukvarja s postavitvijo zakonov, ki obstajajo v prostorski razporeditvi pojavov na
zemeljskem površju. Za to pa bi bila potrebna kvantifikacija proučevanja. Rezultat
Schäfferjevega dela je bilo postopno oblikovanje geografskih teorij s področja lokacije
pojavov na zemeljskem površju (Johnston in Sidaway, 2004).
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V pomoč pri razvijanju deduktivnih teorij in modelov v ekonomski geografiji so bile
ekonomske teorije nekaterih nemških ekonomistov in geografov (von Thünen, Weber,
Lösch, Christaller), ki so že bile prilagojene napovedovanju lokacije gospodarskih
dejavnosti na podlagi racionalnega ekonomskega sprejemanja odločitev. Pristop se je še
posebno hitro razvijal v angleško govorečih državah in na Švedskem (Sheppard in ostali,
2004).
V Združenih državah Amerike se je v tem času izoblikovalo več središč razvoja
geografskih lokacijskih teorij (Washingtonska šola, Wisconsin, Iowska šola, ipd). Kljub
temu je bil vpliv neoklasične ekonomije in v določenih primerih tudi regionalne znanosti
zelo velik (Johnston in Sidaway, 2004).
Pozitivistično naravnana ekonomska geografija se je ukvarjala s teorijo regionalne rasti in
razvoja. To so bile predvsem neoklasične teorije in teorije polariziranega razvoja, teorije
prostorske mobilnosti in teorije lokacije. Slednja se je ukvarjala predvsem z vprašanji
posameznih in skupnih gospodarskih lokacij. Njen cilj je bil iskanje in proučevanje
optimalnih lokacij za gospodarske dejavnosti, zanimalo pa jo je tudi optimalna razmestitev
vseh lokacij znotraj posamezne prostorske enote (Vresk, 1997).
Vidnejši predstavniki ekonomske geografije, ki so se ukvarjali z lokacijskimi teorijami, so
bili Berry, Böventur, Chardonnet, Chorley, Christaller, Garrison, Hägerstrand, Hagget,
Hruščev, Kolosovskij, Kuklinski, Lösch, Smith in Thompson (Sheppard in ostali, 2004;
Vresk, 1997; Vrišer, 1973).
Prispevek ekonomskih geografov k lokcijskim teorijam je bil močno kritiziran. Geografija
je po Smithovem (1971) mnenju zanemarjala lokacijo proizvodnih dejavnosti, zato so jo
prevzemali ekonomisti oziroma regionalna ekonomska analiza. Geografi naj bi se bolj
posvečali tradicionalnim pristopom, ki so poudarjali empirične raziskave in študije
primera, medtem ko so se ekonomisti usmerjali v teoretične pristope z visoko stopnjo
abstrakcije. V nasprotju s Smithom Vresk (1997) trdi, da so se mnogi geografi želeli
odmakniti od ideografskih tradicionalnih pristopov v ekonomski geografiji, kar je
pripeljalo do prevzemanja idej in metod iz ekonomske teorije. S poudarjanjem gospodarske
osnove družbe kot temeljnega dejavnika razvoja je prišlo do pojava ekonomskega
determinizma v geografiji.

II. Mikroekonomske lokacijske teorije v ekonomiji
Glavni akterji pri oblikovanju neoklasičnih lokacijskih teorij so bili ekonomisti. Čeprav je
bil v začetku oblikovanja ekonomske teorije prostorski vidik zanemarjen, se je s hitrim
razvojem kvantitativnih metod v 50. letih 20. stoletja in ponovnim odkritjem klasičnih
modelov lokacije gospodarskih dejavnosti iz 19. stoletja začel hiter razvoj lokacijskih
teorij. Ekonomija deli zanimanje za lokacijo gospodarskih dejavnosti z ekonomsko
geografijo. Brakman in ostali (2001) ekonomsko geografijo celo opredeljujejo kot področje
znotraj ekonomije, ki razlaga razporeditev gospodarskih dejavnosti v prostoru. Je bolj
empirično orientirana, svoje ideje pa dobiva iz ekonomskih teorij ter tudi izven ekonomije,
na primer iz sociologije, političnih znanosti ali regulacijske teorije.
Začetniki uvajanja prostorske razsežnosti v ekonomsko teorijo so bili poleg von Thünena
in Launhardta tudi Weber in Lösch, največji razvoj pa je bil dosežen z deli Hooverja in
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Isarda. Slednji je oblikoval t.i. regionalno znanost (regional science) (Karaska in Bramhall,
1969), ki jo Brakman in ostali (2001) imenujejo tudi regionalna ekonomija (regional
economics). Zanjo je značilno, da temelji na neoklasični ekonomski teoriji.
Regionalno znanost in neoklasični pristop v ekonomski geografiji so v večji meri prevzeli
ekonomisti, čeprav se jim je pridružilo tudi veliko geografov. V novejšem času je še
posebej vpliven Paul Krugman s t. i. novo ekonomsko geografijo (new economic
geography). Nekateri geografi so upravičeno protestirali, da je bil njihov prispevek pri
raziskovanju lokacije proizvodnih dejavnosti spregledan (Sheppard in ostali, 2004).
Nekateri geografi celo opozarjajo, da nova ekonomska geografija ni ekonomska geografija,
ampak geografska ekonomija (glej npr. Brakman in Garretsen, 2005; Brakman in ostali,
2001), ki sicer vključuje prostor kot enega izmed dejavnikov v modelu, vendar je lokacija
abstrakten pojem, teorija sama pa temelji na ekonomskem mednarodnem trgovinskem
modelu.

III. Neoklasične mikroekonomske lokacijske teorije
Izhodišče neoklasičnega pristopa so prostorske razlike v stroških in dohodkih (Hayter,
1997). V ospredju normativne lokacijske teorije je iskanje najugodnejše (optimalne)
lokacije za namestitev proizvodnih dejavnosti (Chapman in Walker, 1991; Karaska in
Bramhall, 1969; Maier in Beck, 2000) z vidika enega merila ali pa na podlagi »trgovanja«
med več merili (Lever, 1985).
Neoklasična mikroekonomska lokacijska teorija izhaja pri gradnji teorij in modelov iz
številnih predpostavk oziroma izhodišč (Chapman in Walker, 1991).
Preglednica 6: Temeljne predpostavke neoklasične oziroma normativne lokacijske teorije.
Predpostavka
Utemeljitev predpostavke
racionalnost
Posameznik se odloča popolnoma ekonomsko racionalno
(economic man, »Homo Economicus«).
konkurenca
Prosta konkurenca oziroma tekmovanje. Je največji uravnalec
gospodarskega ravnanja.
maksimizacija profita Cilj racionalnega gospodarskega delovanja.
minimizacija stroškov
informiranost
Obstaja popolna informiranost, vključno z nameni
konkurentov.
učinkovitost
Popolna.
spremenljivke
Izključno ekonomske (transportni stroški, stroški delovne sile,
surovin, energije, vpliv aglomeracije). Institucionalni
dejavniki se ne upoštevajo. Osredotočanje na izbrane
spremenljivke.
abstraktnost
Analiza gospodarskih dejavnikov na abstraktni deduktivni
ravni.
ekonomski zakoni
Univerzalni.
Vir: Chapman in Walker, 1991; Hanink, 1997; Hayter, 1997; Isard, 1956; Lever, 1985; Pellenbarg
in ostali, 2002.

Glede na izhodišča in različna merila za optimizacijo odločanja je mogoče ločiti več vej
normativne lokacijske teorije (Chapman in Walker, 1991).
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1. Lokacijska teorija najnižjih stroškov (least-cost location theory) temelji na modelih von
Thünena, Launhardta, Webra, Palanderja in Hooverja, ki so trdili, da je najugodnejša
lokacija tista, kjer so stroški najmanjši. Poseben poudarek je bil na transportnih stroških in
stroških delovne sile (Chapman in Walker, 1991; Greenhut, 1956; Miller, 1970). Koncept
najmanjših stroškov je mogoč le v primeru, da je povpraševanje konstantno v celotnem
proučevanem prostoru. Slabost tega pristopa je ta, da v primeru prostorskih sprememb v
povpraševanju točka z najmanjšimi stroški ne prinese nujno največjega profita (Smith,
1971).
2. S teorijo najmanjših stroškov je povezana teorija o največjem profitu, katere utemeljitelj
je Lösch (Greenhut, 1956; Miller, 1970). Teorije maksimalnega dobička so bile močno
kritizirane v 50. in 60. letih 20. stoletja, zato sta se razvili dve alternativi: teorija
maksimizacije prodaje in teorija zadovoljstva. Slednja poudarja varnost pred profitom in
sposobnost preživetja z minimalnim profitom namesto z maksimalnim. Izbrana naj ne bi
bila optimalna lokacija, ampak tista, ki najbolje ustreza potrebam in željam (Richardson,
1978).
3. Pristop obsega tržišča (market area approach) temelji na iskanju tiste lokacije, ki
najbolje ustreza povpraševanju (Chapman in Walker, 1991). Glavna predstavnika sta bila
Lösch in Greenhut (Richardson, 1978).
4. Teorija lokacijske medsebojne odvisnosti (locational interdependance) se je razvila kot
odgovor na omejitve pristopa najnižjih stroškov (Smith, 1971). Teorija poudarja izbor
najustreznejše lokacije glede na strategijo konkurentov (Chapman in Walker, 1991).
Začetnik tega pristopa je Hotelling (Greenhut, 1956), med predstavnike pa se uvrščajo tudi
Palander, Hoover in Lösch. Ta pristop predvideva, da imajo vsa podjetja enake proizvodne
stroške ter da prodajajo prostorsko razpršenemu tržišču. Vsak prodajalec si izbere lokacijo,
s katero poskuša obvladovati največji možni obseg tržišča. Proizvajalec ima monopolni
nadzor nad tem območjem. Največja slabost tega pristopa je zanemarjanje prostorskih
razlik v ceni (Smith, 1971).
5. Splošna teorija (general theory). Njen začetnik je bil Lösch. Z njo je poskušal
kombinirati različne pristope (Chapman in Walker, 1991). Temeljila je na načelu
substitucije (Miller, 1970), s katero se iščejo možnosti za oblikovanje splošne teorije
lokacije ob upoštevanju geografskih razlik v razporeditvi dejavnikov (Karaska in
Bramhall, 1969).
Glede na uravnoteženost28 lahko delimo lokacijske teorije na (Bramhall, 1969; Karaska in
Bramhall, 1969) teorije parcialnega uravnotežja in teorije splošnega uravnotežja.
1. Teorija parcialnega uravnotežja (partial equilibrium theory). V okviru tovrstnega
pristopa se proučuje vpliv enega dejavnika na lokacijo proizvodnih dejavnosti ali ene
dejavnosti oziroma ene tovarne. Osnova teorije so domneve o konstantnosti številnih
dejavnikov, tudi lokacije tržišča in dobaviteljev.

28

Uravnoteženost (equilibrium) se uporablja kot referenca, s katerim se lahko meri obseg neuravnoteženosti
ali kot cilj, proti kateremu se premika socioekonomski sistem. Uravnoteženost je v bistvu instrument ali
metoda, s katerim lahko bolje razumemo zakone sprememb in delovanja sistema. Vsak uravnoteženi pristop
nujno razlaga dolgoročne interakcije različnih sil in lahko prinaša dragocen vpogled, ki omogoča projekcijo
zgodovinskega trenda v katerikoli situaciji. (Isard, 1956, str. x).
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2. Teorije splošnega uravnotežja (general equilibrium theory). Te priznavajo medsebojno
odvisnost vseh dejavnikov v gospodarskem sistemu. Model je ponavadi zgrajen iz nizov
izjav o celotnem gospodarskem sistemu. Bolj ambiciozni modeli poskušajo upoštevati tudi
druge elemente, kot so prostor, čas, ravnanje ob odločanju, nezanesljivost, politične cilje in
psihološke razlike med posamezniki29. Zajeti torej poskušajo celotno zgradbo
gospodarskega sistema, pri čemer ne upoštevajo samo ekonomskih kategorij ampak tudi
določene psihološke in institucionalne dejavnike, na primer vpliv države. Med
predpostavkami upošteva tudi lokacijsko medsebojno odvisnost. Pionir na področju
splošne lokacijske teorije je bil Isard. Z njo so se ukvarjali še Stevens, Koopmans in
Kuenne.
Za dokazovanje teorij in modelov se je uporabljalo bolj ali manj zapletene matematične in
primerjalne metode (Vrišer, 1978b). V raziskavo ekonomskega prostora so poskušali v
večji meri vključiti teorijo iger (za reševanje vprašanja medsebojne odvisnosti lokacije –
Smith, 1971) in difuzijo inovacij, input-output tablice, ki so osnova za matrično
medregionalno analizo, stohastične modele, Monte Carlo simulacije in Markovske verige
(Vrišer, 1973). Danes se pri dokazovanju lokacijskih teorij uporabljajo večsistemske
funkcije in zapletene krivulje ob multikriterijskem odločanju (npr. Nickel in Puerto, 2005).
Prispevki pomembnejših predstavnikov, ki so oblikovali neoklasične lokacijske teorije, so
predstavljeni v naslednji preglednici.
Preglednica 7: Vidnejši snovalci neoklasičnih lokacijskih teorij in njihovi prispevki.
Avtor
Glavni prispevek k lokacijskim teorijam
Velja za začetnika in utemeljitelja lokacijske teorije. Weber jo je gradil na
Weber

Palander

Hoover

Predöhl

principu minimalnih stroškov prevzetega od Launhardta. Posebej je izpostavil
tri merila: transportne stroške (vsota teže in razdalje), stroške delovne sile in
dejavnik aglomeracije in deglomeracije (slednja se pojavi v primeru
naraščanja cene zemljišč v urbanih območjih s hitro rastjo). Izdelal je tri
metode za določitev lokacije z najmanjšimi stroški. Pri tem je uporabil
transportne stroške kot osnovno merilo, ostala dva dejavnika pa kot
korektorja. Te metode so:
• metoda lokacijskega trikotnika: mesto proizvodnje je v težišču;
• sistem izodapan (izodapana povezuje točke v prostoru z enakimi
transpornimi stroški);
• aplikacija Veringovega modela: spominja na lokacijski trikotnik; kraj
proizvodnje se določi s pomočjo težnosti in paralelogramskih sil.
Dopolnil je Webrovo delo. Obdržal je Webrovo tezo o transportnih stroških
kot najbolj idealnem merilu za izbor optimalnega položaja. Najbolj uspešen je
bil pri aplikaciji izodapan. Njegove raziskave so pokazale, da je lahko več
točk ali celo polj z minimalnimi stroški.
Nadaljeval je Webrovo in Palanderjevo delo. Poskušal je najti najustreznejšo
lokacijo proizvodnje, vendar pri tem ni upošteval potrošnje. Upošteval je tudi
vzporedne dejavnike, kot so raba tal, spremembe lokacij, meje, vpliv
podnebja, davkov na nepremičnine, vloga javnosti pri lociranju industrije, ipd.
Transportni stroški po Hooverjevem mnenju vključujejo več kot samo stroške
tovora, ampak tudi nekatere storitve, kot sta zavarovanje in hitrost.
Prvi, ki je poskušal povezati lokacijske teorije s politično ekonomijo in ki je
razdelal načelo substitucije. Njegova teorija izhaja iz ugotovitve, da sta
proizvodnja in lokacija povezani. Vsaka proizvodnja je izraz najbolj ugodne

29

Upošteva torej tudi neformalne institucionalne dejavnike, saj so razlike med delovanjem posameznikov
stvar kulture, vrednot, običajev, navad in norm.
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kombinacije proizvodnih sredstev v prostoru. Postavil je tezo, da ekonomski
prostor sestavlja sistem gravitacijskih polj, pri katerih je mogoče razlikovati
jedra in obrobja. Jedra oblikuje industrija, ki je nanje lokacijsko navezana, a
hkrati privablja drugo industrijo. Z uporabo Casselovega načela o substituciji
dejavnikov je dokazal, da je mogoče lokacijske probleme reševati z
obstoječimi zakoni in načeli politične ekonomije.
Pokazal
je, kako se pod vplivom potrošnje pojavlja težnja k aglomeraciji
Hotelling
industrije v središču gospodarskega prostora, posebno v primeru duopolizma.
Lokacija tovarne je odvisna od števila kupcev, ki jih lahko monopolizira, torej
jih ima izključno zase. Velikost tržišča je zato odvisna od lokacijske
medsebojne odvisnosti (locational interdependance) podjetij.
Postavil
je temelje modernemu interpretiranju in raziskovanju lokacijske
Lösch
teorije. Izdelal je prvo sintezo dotedanjih teorij in modelov ter zgradil prvo
splošno teorijo lokacije. Prvi je upošteval potrošnjo kot dejavnik namestitve v
prostoru. Izbor lokacije je odvisen od največjega profita, ki nastaja ob
najmanjših proizvodnih stroških in najboljših prodajnih možnostih. Oblikoval
je teorijo prostorske strukture gospodarstva, uvedel pa je tudi širše
pojmovanje lokacije in zgradil teorijo o ekonomskem prostoru in njegovih
delih – regijah. Osnovne proizvodne in potrošne celice so zaradi konkurence
in tekme heksagonalno oblikovane, saj je s tem zagotovljena najboljša oskrba,
hkrati pa so zmanjšane razdalje od središča.
Njegov glavni prispevek je študij medsebojne povezanosti in poskus
Greenhut
vključitve lokacije podjetja v teorijo podjetja. Ob empiričnih raziskavah je
prišel do ugotovitve, da na izbor lokacije vplivajo poleg determinant profita
(transportni stroški in stroški proizvodnje, povpraševanje po izdelkih) tudi
»osebni faktorji«. Nekatere odločitve omejuje država.
Bil je najpomembnejši povojni raziskovalec na področju lokacijske teorije.
Isard
Oblikoval je načela splošne lokacijske teorije. Veliko pozornosti je posvečal
združitvi lokacijske teorije z drugimi vejami ekonomije. Pri oblikovanju
splošne teorije o lokaciji je Isard uporabil posplošeno Webrovo idejo o
točkasti razporeditvi proizvodnje in potrošnje v pokrajini, modificiral je
Löschevo zamisel o tržnih območjih (oblikoval je različno velike heksagone,
ki se večajo z oddaljevanjem od aglomeracije in padanjem gostote števila
prebivalcev) in von Thünenov koncept o agrarnem prostoru. V teorijo je
vključil tudi shemo centralnih naselij in upošteval vlogo aglomeracij, hkrati
pa je ustvaril dinamično pojmovanje gospodarskega prostora. V kasnejših
delih je v lokacijsko teorijo vključil še osnovna načela teorij iger. V teorijo je
vpeljal še načelo substitucije, to je možnost nadomestitve enega ekonomskega
dejavnika z drugim.
Združil je zahtevi po najnižjih stroških in lokacijski medsebojni odvisnosti.
Smith
Zamenjal je pojem točke največjega profita s širšim območjem, kjer obstaja
zadostni profit, ki omogoča uspešno poslovanje.
Avtorja sta razvila združeno teorijo lokacijskih problemov (unified theory of
Nickel, Puerto
location problems). Od leta 1996 dalje razvijata svoj pristop, ki ga imenujeta
»ordered median problem« - problem urejene mediane oziroma funkcija
urejene mediane. Takšen pristop naj bi bil uporaben v vseh pristopih k
lokacijskim teorijam, hkrati pa omogoča multikriterijsko odločanje in
razširitev klasičnih lokacijskih teorij z upoštevanjem omejitev pri lokaciji.
Vir: Cerkvenik, 1977; Chapman in Walker, 1991; Fatur, 1980b; Garrison, 1959; Greenhut, 1956;
Hamilton, 1967; Nickel in Puerto, 2005; Richardson, 1978; Vrišer, 1973; Vrišer, 1978b.
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IV. Lokacijske teorije v socialističnih državah
Tudi v socialističnih državah je bila lokacija industrije v ospredju zanimanja ekonomskih
geografov. Lokacijske teorije naj ne bi služile zagotavljanju profita, ampak predvsem
splošnim družbenim interesom, kot so dvig življenjske ravni ter socialna in gospodarska
blaginja za vso družbeno skupnost (Vrišer, 1973). Nov industrijski razvoj igra pri tem
ključno strukturno in prostorsko vlogo, zato se je oblikovalo kompleksno planiranje, ki je
upoštevalo sistem prostorskih povezav med tovarno in drugo industrijo, naselji,
transportom in rabo tal. Izbor lokacije je bil ponavadi kompromis med idejami
predstavnikov industrije, ki so zastopali gospodarske interese, in oblasti, ki je zastopala
širše družbene interese. Ob nameščanju tovarne se je upoštevalo večje število alternativ v
relativno stabilnem v naprej planiranem makroekonomskem okolju (Hamilton, 1967).
Čeprav so za razvoj gospodarstva v socialističnem svetu veljala drugačna načela kot v
kapitalističnem svetu, se lokacijske teorije iz socialističnih držav niso izključevale s tistimi
iz kapitalističnih. Teoretiki so prav tako izhajali iz zamisli Webra in Löscha (Hamilton,
1967). Lokacijske teorije so upoštevale hiter razvoj določenih industrijskih panog,
ekonomijo velikosti, gradnjo sorodnih in kooperacijskih obratov ter centralizirano
planiranje, zato je bilo v ospredje mnenje, da mora biti nova industrija čim bližje
surovinskim in energetskim virom, s čimer bi se kar najbolj zmanjšali prometni stroški.
Druga smer razmišljanja se je pojavila kasneje, ko so bili temelji sovjetskega gospodarstva
že oblikovani. Opirala se je na zamisel, da je potrebno novo industrijo razmeščati v okviru
proizvodnih ali gospodarskih rajonov, torej ob upoštevanju že obstoječih industrijskih
podjetij v regiji. Za oba koncepta velja, da je najpomembnejši dejavnik, ki odloča o
gospodarski upravičenosti izbrane lokacije promet, zato so začeli transportu posvečati
veliko pozornost (Vrišer, 1973).
Zaradi velikih razlik med državami s socialističnim družbenim redom so marsikje iskali
drugačne pristope k lokacijski politiki, saj sovjetske izkušnje niso bile povsod uporabne.
Ena od osrednjih predpostavk je bilo razvijanje gospodarsko nerazvitih območij (Vrišer,
1973). S tem problemom so se ukvarjali predvsem poljski in jugoslovanski ekonomisti.
Slednji so razvili policentrično planiranje, ki upošteva tudi lokalne interese (Hamilton,
1967). Osnovno spoznanje je bilo, da je potrebno z novimi investicijami v manj razvitih
območjih ustvariti enake možnosti za ekonomski in socialni razvoj ter doseči vsaj približno
enak življenjski standard. To pomeni enakomerno prostorsko razpršitev nove industrije.
Druga, velikokrat poudarjena naloga lokacijske politike je bila izboljšati kapitalistično
dediščino v razporeditvi industrije ter z novimi lokacijami doseči hitrejši razvoj celotne
nacionalne ekonomije (Vrišer, 1973).

V. Kritike neoklasičnih mikroekonomskih lokacijskih teorij
Kritike neoklasičnih lokacijskih teorij se nanašajo predvsem na uporabo omejujočih
predpostavk, ki niso v skladu z resničnim značajem gospodarstva in kompleksne
zasnovanosti družbe.
Veljavnost neoklasičnih pristopov temelji na številnih predvidevanjih in pogojih, ki niso
združljive z realnim svetom. Med njimi je potrebno izpostaviti popolno racionalnost,
popolno znanje, popolno konkurenco in statičnost gospodarstva (Smith, 1971).
Gospodarstvo je v resnici dinamičen element (Miller, 1970), v katerem ne obstajata
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popolna informiranost30 in konkurenca, prav tako pa dejavniki gospodarskega razvoja niso
tako mobilni, kot to predvideva teorija (Smith, 1971). Lokacijski modeli so zasnovani tako,
da človeka omejijo na »homo economicus« - popolno racionalno bitje, ki se vedno odloča
v skladu z načeli popolnega dobička (Hamilton, 1967).
Preglednica 8: Šest temeljnih kritik neoklasične lokacijske teorije.
1. abstraktnost
2. idealizem
3. pomanjkanje sistemskega
konteksta
4. nehistoričnost
5. formaliziranost
6. neupoštevanje institucionalnih
ovir
Vir: Massey, 1974.

Neoklasične teorije se osredotočajo izključno na ekonomske dejavnike, kot so transportni
stroški, stroški delovne sile, zanemarjajo pa zgodovinske, politične, gospodarske in
socialne procese (Hayter, 1977), pa tudi vlogo različnih formalnih in neformalnih institucij,
neformalnega gospodarstva ter neformalnih vplivov na lociranje proizvodnih dejavnosti.
Neoklasično ogrodje namreč ne more ravnati z institucijami, ki so poleg ravnanja
posameznikov odločilne za lokacijo gospodarskih dejavnosti (Brakman in ostali, 2001).
Poleg prostorsko vezanih lokacijskih dejavnikov, kot so surovine, delovna sila, energija in
promet vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti čedalje več dejavnikov, ki so od prostora
malo ali povsem neodvisni (surovine, ki jih ni v naravi, planska politika, vpliv
mednarodnega tržišča, politika cen, prometna politika – Cerkvenik, 1977).
Lokacijske teorije niso upoštevale okoljskih stroškov in varovanja okolja. Lokacijske
analize so se premalo ukvarjale s problemom, kako industrializirati nerazvita območja, kjer
še ni infrastrukture. Zaradi precenjevanja zunanje ekonomije se novi industrijski obrati
locirajo predvsem v obstoječih industrijskih (urbanih) središčih, kjer prihaja do pretiranega
kopičenja dejavnosti, kar negativno vpliva na gospodarski razvoj (Vrišer, 1973).
Walker (1980) opozarja, da lokacijske teorije temeljijo na majhnih podjetjih, kar pa danes
ne ustreza razmeram, saj so multinacionalne korporacije zelo pomemben dejavnik
gospodarskega razvoja. To pomeni, da je pri oblikovanju lokacijskih teorij potrebno
upoštevati tudi korporativno strategijo. Tega se je na primer zavedal Jovanović (2006), ki
zato ločuje lokacijske teorije za nacionalna podjetja in teorije, ki veljajo za transnacionalne
korporacije.
Lever (1985) in Vrišer (1973 in 1978) v svoji kritiki neoklasičnih lokacijskih teorij
izpostavljata tudi njihovo statičnost, abstraktnost in težave pri aplikaciji.

30

Podjetja nimajo dovolj informacij za maksimizacijo dobička. Trije glavni viri nezanesljivosti so: predrage
informacije, prihodnosti ni mogoče natančno napovedati, odločitve drugih podjetij, ki vplivajo na dobiček
podjetja (Webber, 1984). Nova institucionalna ekonomija poskuša razlagati tudi težave, do katerih prihaja ob
lociranju proizvodnih dejavnosti zaradi nepopolnih informacij. Neformalne institucije naj bi bile tiste, ki
omogočajo zgraditi zaupanje med udeleženci v gospodarskem procesu.
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3.3.2. Makroekonomske lokacijske teorije
Neoklasične modele lahko delimo na lokacijske teorije, ki sodijo v okvir mikroekonomije
ter na neoklasične modele regionalne rasti, ki so teorije na makro ravni (Richardson, 1978).
Vrišer (1973) celo trdi, da se je industrijska lokacijska teorija postopoma vključila v
regionalno ekonomiko, s tem pa se je vključila v razprave o gospodarski razvitosti,
lociranju industrije in njenem planiranju. Zato je postala pomemben teoretski vir
razmišljanja o regionalnem razvoju.
Makroekonomske lokacijske teorije temeljijo na zavedanju, da gospodarski razvoj ni
enakomerno razporejen po celotni državi, ampak zgoščen v določenih regijah, kar v državi
ustvarja mozaik regij na različnih stopnjah gospodarske blaginje (Keeble, 1967). Zato se z
različnimi pristopi se poskuša ugotoviti, katere regije se bodo uspešno razvijale (se bodo v
njih locirale proizvodne in druge gospodarske dejavnosti) in kateri dejavniki vodijo do tega
razvoja.
V nasprotju z normativno, behavioristično teorijo in geografijo podjetij, ki se usmerjajo
neposredno na mikrolokacijo industrije, je regionalna razvojna teorija osredotočena na
različne vidike polariziranega razvoja, ki v nasprotju z normativnimi teorijami upošteva
tudi časovno razsežnost (Chapman in Walker, 1991).
Pri modelih regionalne rasti je potrebno razlikovati med uravnoteženimi modeli in modeli,
ki poudarjajo kumulativno kavzalnost (vzročnost). Uravnoteženi modeli trdijo, da so
medregionalne razlike le začasne, saj bo v prihodnosti ob prostem pretoku blaga in storitev
(trgovanje) ter delovne sile prišlo do izenačitve vseh razlik. Tovrstni modeli so slabo
uporabni za razlaganje medregionalnih razlik, saj te razlike ostajajo in se še povečujejo.
Zato so bili razviti drugačni modeli prostorskih razlik v gospodarski blaginji. Verjetno je
najpomembnejši predstavnik Myrdal, ki je svoj model kumulativne kavzalnosti razvil v
50. letih 20. stoletja (Keeble, 1967).
Myrdal (1956, 1957; povzeto po Keeble, 1967) izhaja iz teze, da tržne sile ne izravnavajo
razlik, ampak jih še povečujejo. Ko se razvije neka dejavnost, bo to dodaten impulz za nov
razvoj, ki bo spet privlačil nov razvoj in investicije in tako dalje. Regija, v kateri poteka
razvoj, se bo tako čedalje bolj gospodarsko razvijala v primerjavi z ostalimi deli države.
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Slika 3: Shema modela kumulativne kavzalnosti.
Vir: Keeble, 1967, str. 258.

Razvoj v gospodarsko razvijajoči se regiji pritegne k sebi prostorske tokove delovne sile,
kapitala in dobrin iz manj razvitih regij (backwash učinek), kar pomeni, da razvoj v regiji
poteka na račun sosednjih manj razvitih regij, saj iz slednjih odhaja predvsem izobražena
delovna sila in kapital, hkrati pa dobrine proizvedene v razviti regiji uničijo lokalne
proizvajalce v manj razvitih regijah. S spodbujanjem povpraševanja v drugih regijah,
posebno v sosednjih (npr. po kmetijskih pridelkih, surovinah), se del rasti prenaša v te
regije (centrifugalne sile ali učinki širitve – spread effects). Če je vpliv dovolj velik, se
lahko razvije novo središče gospodarske rasti. To se pojavi ponavadi v bolj razvitih
državah, kjer so transportne poti urejene in odpravljene ostale ovire za uspešno
spodbujanje gospodarskega razvoja (Keeble, 1967).
Temeljna predpostavka Myrdalovega modela je ta, da se država ne vmešava v gospodarski
razvoj. Močni učinki širjenja so lahko podprti s strani države, kar pa je lahko interpretirano
le kot še en vidik kumulativne kavzalnosti (Keeble, 1967).
Čeprav je bila Hirschmanova strategija gospodarskega razvoja (1958) izdelana
neodvisno od Myrdalovega modela, mu je podobna. Namesto o backwash učinkih govori o
polariziranih učinkih (polarization effects). Neravnovesja med regijami se pojavijo v
zgodnji fazi gospodarskega razvoja. Z razvojem gospodarstva se pojavijo sile, ki spet
obnovijo uravnoteženo stanje. Med pomembnimi silami je tudi državna gospodarska
politika (Keeble, 1967).
Hicks (1959) sledi Myrdalu s poudarjanjem pomena kumulativnih prednosti. Posebno
pozornost posveča toku dobrin, delovne sile in kapitala med rastočimi regijami in regijami,
ki zaostajajo v razvoju (Keeble, 1967).
Friedmann (1966, 1972, 1973) je prav tako oblikoval model, ki izpostavlja razlike med
regijami. Model središča in obrobja (core-periphery model) je širša enačica
kumulativnega kavzalnega pristopa. Nacionalno gospodarstvo je sistem, v katerem je moč
porazdeljena neenako. Središčna regija (core) ima vpliv na svojo usodo, medtem ko je
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obrobna regija (periphery) nima, ampak nad njo izvaja nadzor središčna regija. V tem
primeru gre za kolonialen odnos, v katerem viri (delovna sila, kapital, surovine, vmesne
dobrine) prihajajo iz periferne v središčno regijo. Središče ponavadi vsebuje večino
proizvodnih dejavnosti in glavno mesto države. Središče ima veliko sposobnost ustvarjati
in sprejemati inovacije, medtem ko obrobna regija tega ni sposobna, ampak je odvisna od
središča (Richardson, 1978).
Chardonnet je utemeljitelj pristopa poimenovan industrijski kompleks. Gre za prostorsko
nakopičenost različnih, vendar med seboj povezanih proizvodnih podjetij, pri čemer je
takšen kompleks zaradi velikih notranjih, zunanjih in urbanih prihrankov izredno privlačen
za namestitev novih proizvodnih dejavnosti (Vrišer, 1978b).
Modeli izvozne baze temeljijo na primerjalnih prednostih posameznih regij, pri čemer je
regionalni dohodek odvisen od regionalnega izvoza. Heckscher-Ohlimov teorem tako
pravi, da se bodo regije specializirale v tistih dejavnostih, za katere imajo dejavnike v
izobilju. Regije z veliko naravnih virov se bodo specializirale v dejavnostih, ki potrebujejo
veliko surovin, regije z veliko delovne sile se bodo specializirale v delovno intenzivnih
dejavnostih, v regijah z veliko kapitala pa bo nameščena kapitalsko intenzivna industrije.
Pri oblikovanju teorema je bilo upoštevano veliko omejitev in nerealnih prepostavk, med
drugim tudi to, da proizvodni dejavniki niso mobilni. Med pomembne predstavnike se
uvrščajo tudi Kaldor (1970), Dixon in Thirlwall (1975), ki so razpravljali o regionalnem
izvozu in izkoriščanju naravnih virov (Armstrong in Taylor, 2000).
Od začetka 90. let 20. stoletja najbolj odmeva Krugmanova (1991) nova ekonomska
geografija. Pellenbarg in ostali (2002) jo imenujejo klasična lokacijska teorija, pri kateri je
mobilnost gospodarskih dejavnosti ključni izravnalni mehanizem.
Namen nove ekonomske geografije (NEG) je pojasniti oblikovanje različnih vrst
aglomeracije (ali koncentracije) v prostoru. Ključno vprašanje je, zakaj in kdaj se industrija
koncentrira v nekaj regijah, ostale pa ostanejo nerazvite. Cilj NEG je bil oblikovati splošni
uravnoteženi model, ki bi govoril o centripetalnih silah, ki privlačijo gospodarske
dejavnosti, in o centrifugalnih silah, ki jih vlečejo narazen. NEG naj bi razlagala, kako se
geografska struktura gospodarstva oblikuje v odnosu med centrifugalnimi in
centripetalnimi silami. Ključni elementi v teoriji so: splošni uravnoteženi model,
naraščajoč donos (increasing return), nepopolna konkurenca ter transportni stroški
(konstanten del prihodkov se izgublja zaradi transportnih stroškov), kar vpliva na to, da je
lokacija pomembna. Odnosi med naraščajočim donosom na ravni podjetij, transportnimi
stroški in mobilnostjo faktorjev lahko povzročijo, da se oblikuje prostorska gospodarska
struktura ali da se le-ta spremeni. Ključni dejavnik za oblikovanje aglomeracij je torej
mobilnost dejavnikov (Fujita in Krugman, 2004).
Za zagotavljanje ekonomije velikosti in zmanjšanja transportnih stroškov se tovarne
locirajo v regijah z večjim povpraševanjem, toda lokacija povpraševanja je odvisna od
razporeditve proizvodnje. Pojav »core-periphery« je odvisen od cene transporta, ekonomije
velikosti in deleža industrije v nacionalnem prihodku (Krugman, 2004).
Model temelji na učinku domačega tržišča (home market effect). Majhne spremembe v
ravnovesju imajo lahko velike vplive na vedenje dejavnikov. Ko se zaradi enega izmed v
model vključenih dejavnikov (na primer cene transporta, ekonomije velikosti, deleža
dohodka porabljenega za nekmetijske proizvode) začne neravnovesje31, se začne
31

NEG ne more odgovoriti na vprašanje, zaradi katerega dejavnika pride do neravnovesja.
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centralizacija, ki se nato hrani sama od sebe (Krugman, 2004). Ko se začne regija
industrijsko razvijati, prihaja do koncentracije tudi drugih proizvodnih in storitevnih
dejavnosti ter prebivalstva (aglomeracija), da bi uživale prednosti močnega domačega
tržišča. Cene v tej regiji so nižje zaradi nižjih transportnih stroškov (Armstrong in Taylor,
2000).
Po mnenju Fujite in Krugmana (2004) je delo na področju nove ekonomske geografije
nadaljevanje in uresničitev Isardovih idej po vrnitvi prostora k jedru ekonomske znanosti.
Avtorja zaradi upoštevanja popolne mobilnosti dejavnikov proizvodnje opredeljujeta svoje
delo kot klasično lokacijsko teorijo. Prav tako govorita o tem, da je NEG obnovila
zanimanje za splošno teorijo lokacije in prostorsko ekonomijo oziroma za splošno
lokacijsko teorijo.
Neary (2004) pri kritiki NEG povzema druge avtorje, zlasti geografe, ki novi ekonomski
geografiji očitajo, da ni pravzaprav nič novega, saj naj bi izhajala iz že znanih neoklasičnih
lokacijskih teorij. Poleg tega ji očitajo, da je to le prostorska ekonomija in ne ekonomska
geografija. Matematični formalizem, ki ga NEG uporablja za prikaz svojih spoznanj,
zanemarja resnični svet, prav tako pa bi bile potrebne tudi raziskave na mikro ravni
oziroma študije primera.
Kljub temu je nova ekonomska geografija pomenila preobrat v lokacijskih teorijah pri
ekonomistih. K teoriji regionalne rasti pristopa z ekonomskim znanstvenim aparatom, to je
z uporabo uveljavljene normativne ekonomske analize oziroma formalnega analitičnega
ogrodja, ki vključuje uporabo modelov in enačb ter neoklasične predpostavke (Cheshire in
Duranton, 2004). S tem je bila združena urbana in regionalna ekonomika z glavnim tokom
ekonomske misli (Cheshire in Duranton, 2004).
3.4. Behavioristični pristopi
Z razvojem gospodarstva v 60. letih 20. stoletja se je izkazalo, da neoklasične lokacijske
teorije s svojo abstraktnostjo in statičnostjo nimajo zadostne pojasnjevalne moči za razlago
razvoja industrije, prav tako pa niso bile upoštevane intervencije države, ki so prav tako
pomembno vplivale na lokacijo industrije. Zato so se v Združenih državah Amerike
pojavili novi pristopi k proučevanju lokacije industrije, ki so v ospredje postavili
razumevanje, kako se sprejemajo lokacijske odločitve in ne kako bi se morale (Chapman in
Walker, 1991; Lever, 1997). Teorije temeljijo na bolj realističnih predpostavkah, to je na
omejenih informacijah in omejeni racionalnosti (Hayter, 1997).
Proučevanja lokacijskih dejavnikov in procesa nameščanja industrije v prostoru so
pokazala, da veliko vlogo igrajo osebne odločitve in osebni dejavniki (personal factors), ki
so pogosto pomembnejši od bližine surovin. To je bila spodbuda za nastanek
behaviorističnega pristopa pri proučevanju lokacije industrije (Chapman in Walker, 1991).
Ljudje se namreč odločajo na podlagi lastnih zaznav. Odločitve so oblikovane na podlagi
delnega oziroma omejenega znanja, pri čemer so informacije ovrednotene na podlagi
vnaprej postavljenih meril. Ljudje se sicer odločajo racionalno, a znotraj omejitev, ki jim
jih ponuja lokalna kultura, v kateri so bili socializirani (Hayter, 1997; Vresk, 1997).
Optimalno ravnanje je nadomeščeno z zadovoljivim ravnanjem (satisficing behavior). Bale
(1976) v zvezi s tem pristopom omenja prispevek Simona, ki govori o tem, da podjetniki
dosegajo zadovoljiv profit (satisfactory profit) ob zadovoljivi lokaciji (satisfactory
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location). Geografa Rawstron in Smith naj bi po zapisih Balea (1976) razvila t.i. pristop
prostorskega robu (spatial margin approach).
Behavioristični pristop je bil uspešno vključen v lokacijsko teorijo predvsem s prizadevanji
Preda (Pellenbarg in ostali, 2002). Pred je v svojem delu Behavior and Location (1967;
povzeto po Vresk, 1997) kritiziral dotedanje teorije lokacije ter predložil alternativni
model. Oblikoval je dvodimenzionalno behavioristično matriko, na kateri je odločanje
prikazano kot funkcija dveh vektorjev: količine in kakovosti informacij ter sposobnosti
izkoriščanja teh informacij pri odločanju (Vresk, 1997).

Slika 4: Behavioristična matrika.
Vir: Pred, 1967, str. 25; povzeto po Johnston in Sidaway, 2004.

Osi v matriki predstavljata količino informacij, ki so na volju osebi, ki sprejema odločitev,
in njegovi sposobnosti uporabe teh informacij (Chapman in Walker, 1991). V model je
mogoče vključiti tudi funkcijo časa. Odločevalec ima kasneje lahko več informacij, je bolj
izkušen, poleg tega pa se uči na svojih napakah in posnema druge. Nova podjetja zato
pogosto posnemajo uspešne lokacijske odločitve drugih podjetij (Bale, 1976).
Predova behavioristična matrika je doživela hudo kritiko. Harvey je poudaril, da je to
preveč enostaven model, zato je predlagal nadaljnje razvijanje normativnih in stohastičnih
lokacijskih teorij (Johnston in Sidaway, 2004). Nekateri raziskovalci so si pri
behaviorističnih raziskavah pomagali s teorijami igre in informacijsko teorijo (Vresk,
1997). Behavioristični način razmišljanja se je dodal obstoječim normativnim teorijam.
Tako je na primer Webber (1972; povzeto po Johnston in Sidaway, 2004) pri raziskovanju
uporabljal »nezanesljivosti«, pri čemer je ugotovil, da nezanesljivost povečuje
aglomeracijo gospodarskih dejavnosti in prebivalstva.
Od sredine 60. let 20. stoletja se je v okviru behaviorističnega pristopa razvila geografija
podjetij (geography of enterprise). Organizacija proizvodnih dejavnosti naj bi bila
pomembna za razlago lokacijske dinamike in regionalnega razvoja. Literatura ponavadi
razlikuje med multinacionalnimi korporacijami ter malimi in srednjevelikimi podjetji kot
različnimi organizacijami z različnimi strukturami, močmi in lokacijskim ravnanjem
(Hayter, 2005).
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Geografija podjetja je bila spodbujena s strani Veblenove in Galbraithove ideje o
korporaciji, ki je prostorsko organizirana organizacija (Galbraith, 1970; Hayter, 2002), zato
poudarja pomen korporacije in njene velike moči. Moč korporacije je tako velika, da ima
možnosti preoblikovati in celo manipulirati z lokacijo (in tržiščem), v katerem deluje. V
nasprotju z neoklasičnimi predvidevanji se velike korporacije ne samo pasivno odzivajo na
konkurenco ampak aktivno poskušajo vplivati na svojo usodo. To privede celo do
pogajanja z lokalnimi in nacionalnimi oblastmi o ceni delovne sile, stroških transporta,
stopnje obdavčitve, dostopa do infrastrukture, ipd. Lokacija je za veliko korporacijo del
njene strategije in strukture (Hayter, 1997), vendar je potrebno opozoriti, da je lokacijska
odločitev podjetja sekundarna: primarna je investicijska odločitev (Chapman in Walker,
1991).
Velika podjetja vplivajo na prostorsko porazdelitev industrije na vseh prostorskih ravneh:
od globalne do lokalne (Chapman in Walker, 1991). Lokacijo uporabljajo kot »orožje«,
zato je postal regionalni razvoj močno odvisen od prioritet in želja multinacionalk. Regije
naj bi postale pasivni objekt, ki ga oblikujejo (velika) podjetja (Hayter, 2005).
Od sredine 60. let 20. stoletja je bila geografija podjetja najpomembnejša teoretična smer v
industrijski geografiji. Velike poslovne organizacije so bile zato ključna tema v lokacijskih
teorijah (Hayter, 1997).
3.5. Radikalni pristopi
Do razvoja radikalnih pristopov je prišlo od 70. let 20. stoletja dalje. Oblikovali so se kot
kritika neoklasičnih in behaviorističnih teorij. Radikalni pristopi so bili v začetku povezani
z geografijo podjetja in s strukturalističnimi teorijami industrijske lokacije. Radikalne
teorije izhajajo predvsem iz institucionalne in marksistične ekonomije ter ponujajo
drugačen pogled na kapitalistični gospodarski sistem. Radikalne teorije namreč trdijo, da
neregulirana konkurenca proizvaja nestabilne in nepoštene rezultate. Gospodarska rast vodi
do velikega bogastva in do krize (je crisis ridden) (Hayter, 1997). Pod vplivom Marxa je
raziskovalce zanimalo predvsem to, kako politične in ekonomske sile kapitalizma
oblikujejo prostorsko ekonomijo. Gospodarski prostor je posledica razvoja in konfliktov, ki
nastanejo v tekmovanju med posameznimi socialnimi razredi. V tekmo se s svojimi
interesi vmešava tudi država (Sheppard in ostali, 2004), vendar služi predvsem kapitalu.
Gospodarsko ravnanje, vključno z lokacijskim, mora biti zato razumljeno v obliki sil
politične ekonomije (Hayter, 1997). Pri marksistih je industrija temeljni kamen moderne
družbe (Claval, 1991), vendar se ne osredotočajo na prostorske vzorce lokacijskih
odločitev, ampak na strukturo socialnih odnosov, ki opredeljujejo kapitalizem. Lokacija
proizvodnih dejavnosti, urbane oblike in gospodarski razvoj so zato rezultat boja med
kapitalom in delovno silo (Coe in ostali, 2007).
Strukturalistični pristop (structuralist approach) se je začel razvijati v času gospodarskih
kriz v 80. letih 20. stoletja ob hkratnih spremembah v lokaciji proizvodnih dejavnosti. Med
vidnejše predstavnike se uvršča Harvey. Strukturalisti so procese prestrukturiranja
pojasnjevali kot korak v razvoju kapitalizma. Za vsak korak naj bi bila po njihovem
mnenju značilna specifična razporeditev gospodarskih dejavnosti (Chapman in Walker,
1991).
V normativni in behavioristični teoriji ter geografiji podjetja je vprašanje lokacije
predstavljeno z vidika vodstva podjetja – menedžerjev. V nasprotju z njimi poskuša
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strukturalistični pristop v lokacijsko analizo vključiti socialno dimenzijo skozi analizo
skupin, ki jih sprememba v lokaciji proizvodnih dejavnosti najbolj prizadane. Zato je v
ospredju proučevanja vloga delovne sile v procesu proizvodnje ter nasprotje med
kapitalom in delovno silo (Chapman in Walker, 1991). Glavni elementi pristopa so zato
vloga velikih podjetij in izkoriščanje njihove gospodarske in politične moči nad delovno
silo, vloga organizirane delovne sile in njihov odgovor na kontrolo ter splošne spremembe
v svetovnem gospodarstvu (Lever, 1985). Strukturalisti poudarjajo, da gospodarska rast
vodi v krizo (Hayter, 1997).
Massey (1984; povzeto po Johnston in Sidaway, 2004) trdi, da razumevanje lokacijskega
vzorca proizvodnih dejavnosti zahteva presojo povezav med gospodarskimi in socialnimi
spremembami. To pomeni, da je razlika v lokaciji proizvodnih dejavnosti odvisna od
delovne sile, socialnih odnosov, različnih dejavnikov v prostoru (posameznikov in skupin)
ter subjektov moči.
V istem času se je pojavil še en premik od matematičnih modelov in statističnega testiranja
k bolj kvalitativno naravnanem pristopu, ki je pogosto temeljil na kritičnem realizmu in
regulacijski teoriji (Hayter, 1997; Sheppard in ostali, 2004). V začetku 80. let 20. stoletja
je kritični realizem postal neuradna paradigma ekonomske geografije in to za celo
desetletje. Posebno vpliven je bil v Veliki Britaniji. Med glavnega predstavnika se uvršča
Sayer (Trevor in ostali, 2004).
Kritični realizem in regulacijska teorija dajeta večji poudarek vlogi agentom. Razlago
dinamike lokacije proizvodnih dejavnosti pripisujeta prioritetam državne politike, strukturi
trga delovne sile, podjetniškim strategijam in strukturam ter tudi odnosom med njimi.
Industrijske lokacije in regionalne industrijske spremembe je potrebno razumeti v okviru
prevladujočih globalnih sil. Ugotavljati je tudi potrebno, kako se gospodarski subjekti
odzivajo in prilagajajo na te dejavnike, prav tako pa je potrebno opravljati analize lokalne
vpetosti v korporativne strategije in strukture ter odnose med oblikami industrijske
organizacije in regionalnega razvoja (Hayter, 1997).
Kritike strukturalističnega pristopa opozarjajo na preveliko poudarjanje makroekonomskih
sil in pomanjkanje pomena moči posameznikov in institucij. Subjekti, kot so podjetja,
delovna sila in vlada niso pasivni igralci, ampak oblikujejo strategije, s katerimi lahko
spreminjajo gospodarsko in prostorsko strukturo (Hayter, 1997). Kritike so usmerjene tudi
na uporabo neoklasičnih raziskovalnih metod, ki poudarjajo linearni način razmišljanja
(oblikovanje teorije, formulacija hipotez, zbiranje podatkov, testiranje hipotez,
prevrednotenje teorije) in statistično razlago lokacijskih vzorcev, ki se osredotočajo na
ozko usmerjene merljive ekonomske spremenljivke, vendar je potrebno poudariti, da so
radikalni pristopi pogosto predlagali študije primera kot metodo, s katero se lahko razkrije
kompleksen in dinamičen medsebojni vpliv med lokalnimi in globalnimi, materialnimi in
nematerialnimi dejavniki, ki vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti (Hayter, 1997).
Kljub številnim kritikam je potrebno izpostaviti velik prispevek radikalnih pristopov na
področju razumevanja industrijskih odnosov med državami. Radikalni teoretiki so bili prvi,
ki so v okviru teorije mednarodne delitve dela razumeli pomen novih industrijskih
investicij v t.i. Tretjem svetu (Claval, 1991; Scott, 1998). Berry je na podlagi teh izhodišč
oblikoval model razvitih, razvijajočih se in nerazvitih držav oziroma teorijo o jedru, semiperiferiji in periferiji. Lokacija proizvodnih dejavnosti je na globalni ravni neenakomerno
razporejena neodvisno od porazdelitve naravnih virov ali prebivalstva. Na njeno
razporeditev vpliva stopnja splošne gospodarske razvitosti (Hamilton, 1967). Proučevanje
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lokacija proizvodnih dejavnosti mora biti zato vključeno v okvir proučevanja širših
globalnih sil in širših proizvodnih odnosov, v okviru katerega je ključni element delovna
sila (Hayter, 1997).
Marksistični pristop se je z zanašanjem na koncept razreda kot temeljne determinante
interesa, identitete in ravnanja kmalu izkazal za preveč omejujočega (Gertler, 2003).
3.6. Kulturni obrat
Premik proti poudarjanju kulturnega pogleda v ekonomski geografiji se je začel v sredini
80. let 20. stoletja (Gertler, 2003). Politična ekonomija je v tem času zaradi svojega
prevelikega posploševanja pomena posameznih gospodarskih dejavnikov doživljala nove
kritike (Sheppard in ostali, 2004). Tudi gospodarski sistem se je spremenil. Gertler (2003)
omenja spremembe v gospodarskem sistemu na treh ravneh: mikro, mezo in mikroravni.
Raziskovalci so opazil številne razlike v gospodarskem razvoju, do katerih je prišlo v
različnih kulturnih območjih (makroraven). Na mezoravni je bilo mogoče opaziti
spremembe v delovanju podjetij s poudarjanjem postfordističnega proizvodnega sistema,
konkurenčnosti, fleksibilnosti, znanja, inovacij, maloserijske proizvodnje, specializacije in
novih proizvodnih povezav, kot je t. i. just-in-time sistem (Gertler, 2003). Na mikro ravni
je bilo opaženo, da je prišlo do oblikovanja posebne podjetniške oziroma korporativne
kulture, ki je pripeljala do razvoja ali propada določenih podjetij (Schlunze in Plattner,
2007).
Kot odgovor na nove teoretične in praktične izzive se je razvilo več pristopov, med katere
se uvrščajo poststrukturalizem, feminizem in institucionalizem. Vsi ti pristopi poskušajo
podati drugačen pogled na gospodarstvo ter osvetliti teme, ki so bile v prejšnjem obdobju
zanemarjene: pomen kulture in institucij, kulturne identitete, gospodinjstva kot prostora
produkcije, vloge žensk v procesu socialne reprodukcije, socialne moči, vloge države ter
prostorske organizacije kapitala in delovne sile. Sodobna ekonomska geografija proučuje,
kako se gospodarstvo razvija v prostoru z drugimi socialnimi, kulturnimi, političnimi in
okoljskimi procesi, pri čemer je poseben pomen pripisan socialni zgradbi gospodarstva,
institucionalni strukturi in njeni politični konstrukciji (Peck, 2004; Pellenbarg in ostali,
2002; Sheppard in ostali, 2004). Gospodarstvo je namreč:
…socially embedded, socially regulated and socially constructed32 (Peck in ostali,
2004, str. 252).

To pomeni, da je prišlo do odmika od razumevanja, da je gospodarstvo ločeno od
socialnega, kulturnega in političnega okvira. Socialni, kulturni in institucionalni dejavniki
so ključni dejavniki pri razumevanju dinamike gospodarstva (Coe in ostali, 2007). Pristopi,
ki poudarjajo kulturni in socialni kontekst, so bolj usmerjeni na lokalno prostorsko raven
proučevanja in so manj deterministični (Barnes, 1999).
V 90. letih 20. stoletja se ponovno pojavi zanimanje za lokacijsko ravnanje podjetij. To
zanimanje je mogoče pripisati dvema vplivoma, od katerih je eden akademski in drugi
institucionalni. Pri prvem gre za ponovno proučevanje pomena lokacijskega ravnanja v
okviru »nove ekonomske geografije33«. Drug vidik je povezan z institucionalnimi
32

Prevod: …socialno ukoreninjeno, socialno uravnano in socialno grajeno.
Nova ekonomska geografija, katere začetnik in utemeljitelj je Paul Krugman, je opisana v poglavju o
makroekonomskih neoklasičnih lokacijskih teorijah.
33
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spremembami v mednarodnem političnem okolju zaradi razvoja območij proste trgovine in
proste mobilnosti gospodarskih dejavnikov (EU, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR).
Povečana mobilnost dejavnikov pomeni, da je geografija proizvodnih dejavnosti postala
bolj kompleksna, neodvisna od nacionalnosti podjetja (internacionalizacija). Učinki
internacionalizacije se odražajo tudi na lokalni ravni. Lokacijske odločitve podjetij so zato
rezultat lokalnih in globalnih dejavnikov (McCann, 2002).
Scott (1998) na primer poudarja, da je zaradi globalizacije proces gospodarske rasti in
razvoja lokaliziran. V ospredje proučevanja zato stopajo koncentracije kapitala in delovne
sile, posebno v velikih metropolitanskih območjih, v katerih bo po njegovem mnenju še
naprej prihajalo do specializacije. Do teh sklepov je prišel na podlagi svoje opredelitve
teorije lokacije industrije, za kar je uporabil teorijo aglomeracije, eksternalitete in
transakcijske stroške. Glede na intenziteto obeh spremenljivk je ločil več različnih
teoretičnih lokacijskih rezultatov.
Lokacija gospodarskih dejavnosti je v skladu s teorijo institucionalizma34 odvisna od
socialnih in institucionalnih dejavnikov zato ne more biti razložena zgolj na podlagi
atomističnih motivov posameznika. Vedno jo je potrebno razumeti v okviru širših struktur
socialnih, političnih in ekonomskih pravil, procedur in konvencij. Gospodarski razvoj in z
njim tudi lokacija proizvodnih dejavnosti je rezultat ekonomskih, socialnih in političnih
dejavnikov (Rodrigez-Pose, 1998).
Pomena institucionalnega oziroma socialnega v gospodarstvu so se zavedali tudi številni
predstavniki neoklasične smeri v ekonomiji in ekonomski geografiji, vendar tega sicer
pomembnega dejavnika niso znali vključiti v svoje lokacijske teorije in modele. Tako je na
primer Hamilton že leta 1967 v knjigi Chorleya in Haggeta Models in Geography (str. 368)
opozoril na to, da:
…man' s thinking on the location of industries is formed under pressure from vast
array of human practices, prejudices, habits, laws and systems35 (Hamilton, 1967, str.
368).

Temeljno izhodišče institucionalnega pristopa je ta, da je gospodarsko ravnanje
ukoreninjeno (embedded) v regionalni kulturi. Ukoreninjenost je regionalno definirana.
Socialni atributi (navade, ipd.) pospešujejo učenje med podjetji (Gertler, 2003).
Koncept utirjenosti (path-dependence) je povzet po institucionalnih ekonomistih. Pretekle
odločitve o tehnologiji naj bi vplivale na sedanje stanje in način delovanja, odločanja in
izbiranja. Preteklost se nanaša na tehnologijo, stroje, delavce, pa tudi na oblikovane
institucije oziroma socialne strukture, ki oblikujejo vedenje, norme, pričakovanja in prakso
posameznikov ter podjetij skozi formalne in neformalne oblike regulacije. Ko pride do
spremembe v delovanju, se le-ta hrani sama od sebe, kar privede do zaprtosti (lock-in) v
načinu razmišljanja in ravnanja.
Storper je razvil idejo o netržni medsebojni odvisnosti (untraded interdependencies). Gre
za medsebojne odnose med podjetji oziroma za njihovo medsebojno odvisnost
(interdependence), do katere je prišlo skozi izmenjavo dobrin in storitev na tržišču

34

Institucionalni pristop v ekonomski geografiji je podrobneje predstavljen v drugem poglavju. Tu so
izpostavljeni le temeljni poudarki pristopa, ki so neposredno povezani z lokacijo proizvodnih dejavnosti.
35
Prevod: Na odločanje o lokaciji industrije vpliva vrsta človekovih praks, navad, zakonov in sistemov.
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dopolnjeno z zunajtržnimi vezmi in povezavami. Sodelovanje podjetij poteka tudi izven
okvira formalnega trga in tržnih sil, torej na neformalni ravni.
Tudi geografija podjetja (geography of enterprise) vidi podjetje v tesni povezavi z
institucionalnim okoljem in institucionalno urejenostjo. Podjetja se morajo pogajati z
dobavitelji, lokalno, regionalno in državno upravo, sindikati in drugimi organizacijami o
cenah, plačah, davkih, spodbudah in subvencijah ter o lokaciji. Poseben poudarek je na
ravnanju podjetij (tudi v okviru korporativnga odločanja) in predvsem znanju:
pridobivanju, njegovi transformaciji in delitvi (Gertler, 2003). Po Northu (2004) je
potrebno ločiti znanje, ki ga je mogoče prenašati med ljudmi (communicable knowledge) in
t.i. tacit36 oziroma tiho znanje, ki je pridobljeno s pomočjo izkušenj in ga je mogoče le
delno prenašati med ljudmi. Tacit znanje je mogoče deliti le lokalno, težko pa ga je
prenašati na druga območja, saj prostorska bližina omogoča neposredne (face-to-face)
stike, ki so nujni za prenos tacit znanja. Poleg tega skupni lokalni izvor spodbuja njegovo
ustrezno razumevanje.
Na podlagi znanja, njegove širitve in lokaliziranosti so se izoblikovali novi koncepti
regionalne rasti in razvoja podjetij37. Ti koncepti so primerni za razlaganje lokacijskega
vedenja številnih malih in srednjevelikih podjetij (Pellenbarg in ostali, 2002).
3.6. Temeljne ugotovitve
Lokacijske teorije so poskusi sinteznega prikaza dejavnikov, ki vplivajo na lociranje
proizvodnih dejavnosti. Če prve lokacijske teorije vključujejo le manjše število dejavnikov,
so kasneje nastale tudi takšne lokacijske teorije, ki poskušajo razlagati lokacijo industrije v
širšem (regionalnem) razvojnem okviru. Opredelitve lokacijskih teorij so tudi v tesni
povezanosti z doseženim gospodarskim razvojem v posameznih obdobjih (Johnston in
Sideway, 2004), poleg tega pa kažejo tudi teoretični razvoj ekonomske geografije.

36

Tacit: miren; molčeč, nem; molče priznan; odobren
Pellenbarg in ostali (2002) med nove koncepte regionalne rasti in razvoja podjetij uvrščajo regijeinkubatorje (incubator regions), nova industrijska območja (new industrial spaces) in učeče se regije
(learning regions).
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Preglednica 9: Začetki posameznih lokacijskih teorij v ekonomski geografiji.
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Klasične in neoklasične lokacijske teorije večinoma ne vključujejo institucionalnih
dejavnikov, čeprav so se posamezni avtorji zavedali njihovega vpliva. Tako je na primer
Hoover poskušal upoštevati davke na nepremičnine, Greenhut pa je izpostavljal osebne
dejavnike. Glavni razlog za zanemarjanje institucionalnih dejavnikov je v uporabljenih
neoklasičnih orodjih in metodah, saj institucionalne dejavnike v modele niso mogli
vključiti. Neoklasične teorije splošnega uravnotežja poskušajo upoštevati tudi
institucionalne dejavnike, predvsem formalni vpliv države.
Behavioristični pristopi, ki so se razvili v 60. letih 20. stoletja, priznavajo tudi vlogo
formalnih in neformalnih institucij, saj so se raziskovalci zavedali, da se ljudje odločajo
znotraj okvira, ki jih predstavlja kultura, v kateri so bili socializirani, poleg tega se
izpostavlja tudi vloga države in lokalnih oblasti.
Vloga države pri lociranju proizvodnih dejavnosti je bila priznana predvsem v 70. letih 20.
stoletja, ko je le-ta z instrumenti v okviru svoje regionalne politike poskušala premagovati
nastala razvojna nesorazmerja in spodbuditi razvoj v času gospodarskih kriz. Zato se od
tega časa dalje država vključuje v vse nastajajoče lokacijske teorije. Pomemben vpliv na to
so imeli tudi institucionalisti.
Radikalni pristopi prav tako priznavajo velik pomen države, vendar jo vidijo kot
ohranjevalca neenakosti v družbi, saj naj bi omogočala reprodukcijo kapitalističnega
gospodarstva.
V 80. in 90. letih 20. stoletja so bili v ospredju pristopi, ki so proučevali regije kot nosilke
gospodarskega razvoja. Tem idejam so se prilagodile tudi lokacijske teorije, ki so
poudarjale vlogo regionalne politike ter številnih organizacij na regionalni ravni.
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S kulturnim obratom v 90. letih 20. stoletja se je posebno velik poudarek pripisal kulturnim
in institucionalnim značilnostim družbe.
Zavedanje o vlogi države in drugih institucionalnih dejavnikov pri lociranju proizvodnih
dejavnosti je torej stalnica v lokacijskih teorijah z izjemo neoklasičnih lokacijskih teorij,
saj jih s svojim načinom oblikovanja novih spoznanj niso mogle ustrezno vključiti v
modele, s katerimi so prikazovale vlogo posameznih lokacijskih dejavnikov pri lociranju
proizvodnih dejavnosti. Neformalni institucionalni dejavniki so še posebej izpostavljeni po
letu 1990, ko v znanosti ni prevladujočega teoretičnega pristopa, ampak so v skladu s
postmodernističnim »koncem velikih zgodb« številni pristopi k proučevanju lokacije
proizvodnih dejavnosti popolnoma enakovredni.
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4. LOKACIJSKI DEJAVNIKI
4.1. Prostor in gospodarske dejavnosti
Vsako proizvodno podjetje ima lokacijo: vsaka tovarna zaseda del zemeljskega površja ter
je v prostorskem odnosu z ostalimi gospodarskimi dejavniki (Smith, 1971). Izbor ustrezne
lokacije je za vsako podjetje ključnega pomena, saj lokacija lahko vpliva na bolj ali manj
uspešno poslovanje podjetja (Marinović-Uzelac, 2001). Problem lokacije proizvodnih
dejavnosti tako postane vprašanje iskanja mesta, kjer zadostno število ugodnih dejavnikov
uravnoteži neugodne. Zavedati se je potrebno, da je vsaka lokacija tovarne ponavadi
kompromis (Miller, 1970) - idealne lokacije namreč ni (Vrišer, 2000).
Lokacijske teorije razlagajo, kje se bo podjetje lociralo glede na odnos do različnih
dejavnikov proizvodnje in potrošnje (mikroekonomske lokacijske teorije) oziroma zakaj
naj bi v določeni regiji sploh prišlo do razvoja proizvodnih dejavnosti (makroekonomske
lokacijske teorije). Starejše in novejše neoklasične lokacijske teorije temeljijo na
idealiziranem evklidskem prostoru, institucionalne lokacijske teorije pa poudarjajo
prostorsko bližino. Obe vrsti lokacijskih teorij pri razlaganju splošnih zakonitosti
razmestitve proizvodnih dejavnosti ocenjujeta vlogo specifičnih dejavnikov, ki spodbujajo
ali zavirajo lociranje proizvodnih dejavnosti.
Proučevanje lokacijskih dejavnikov38 v okviru industrijske geografije sega v čas njenega
nastanka, to je v 19. stoletje (Vrišer, 2000). Čeprav so številni teoretiki kritizirali takšen
tradicionalni industrijskogeografski pristop, je njihov študij izredno pomemben tudi za
boljše razumevanje lokacijskih teorij.
Prostor pridobiva na pomenu. Do tega po mnenju Marinović-Uzelaca (2001) prihaja zaradi
varovanja prostora in izbora optimalne rabe zaradi njegovega pomanjkanja, kar je
posledica povečanja števila prebivalcev ter povečane mobilnosti dejavnosti in ljudi. Na
pomenu pa pridobiva tudi sposobnost regije, da ponudi ustrezne prostorske in gospodarske
pogoje, ki bodo privlačni za nove investicije.
4.2. Nabor in klasifikacija lokacijskih dejavnikov
Na lokacijo proizvodnih dejavnosti vpliva veliko število dejavnikov (Hanink, 1997; Vrišer,
1978a), zato se pri ugotavljanju zakonitosti o namestitvi proizvodnje ponavadi upošteva le
manjše število najpomembnejših (Marinović-Uzelac, 2001; Vrišer, 1977).
Med klasične lokacijske dejavnike, ki so jih izpostavljali že v 19. stoletju, se ponavadi
uvrščajo surovine, energija, tržišče, delovna sila in transport (Marinović-Uzelac, 2001;
Vrišer, 1977). Pri tem je pomembna njihova lokacija in/ali cena.
Neoklasične lokacijske teorije so pri oblikovanju svojih modelov upoštevale tiste
lokacijske dejavnike, ki jih je bilo mogoče vključti v neoklasične ekonomske modele.
Posamezni avtorji so se zavedali, da zgolj gospodarski dejavniki ne morejo zadovoljivo
pojasniti razlik v lokaciji proizvodnih dejavnosti, zato so poleg klasičnih lokacijskih
dejavnikov opozarjali na pomen aglomeracije, države, osebnih dejavnikov, rabe tal,
38

Hayter (1997) jih opredeljuje kot značilnosti, ki se razlikujejo od območja do območja in posredno ali
neposredno vplivajo na sposobnost podjetij za obstanek in razvoj.

61

političnih dejavnikov, planiranja in v socialističnih državah tudi centralnega planskega
sistema. Proučevanje vloge osebnih dejavnikov, podjetij (predvsem multinacionalnih) in
države je v ospredju behaviorističnih teorij, radikalni pristopi pa so največjo pozornost
posvečali družbenim razredom (delovni sili), kapitalu, državi ter socialnim odnosom in
konfliktom. Teorije, ki so nastale v okviru kulturnega obrata, poudarjajo pomen znanja in
spretnosti, kulture, formalnih in neformalnih institucij ter prostorske bližine oziroma
aglomeracijo.
Preglednica 10: Dejavniki izpostavljeni v posameznih lokacijskih teorijah.
Teoretični pristop
Lokacijski dejavniki
Klasični
surovine, energija, tržišče, transport, delovna sila
Neoklasični
surovine, energija, tržišče, transport, delovna sila, kapital,
aglomeracije
osebni dejavniki, raba tal, politični dejavniki (npr. meje), država
(davki), planiranje, centralni planski sistem
Behavioristični
osebni dejavniki, organizacije
Radikalni
delovna sila, kapital, država, kultura (socialni odnosi)
Kulturni obrat
kultura (institucije), znanje in spretnosti*, aglomeracije
Opomba: Poudarjene so spremenljivke, ki so bile v okviru teoretičnega pristopa poudarjene. * vključuje socialni in človeški kapital.
Legenda: poševni tisk – dejavniki, ki se omenjajo, a so v manjši meri vključeni v neoklasične
modele.

Ekonomska geografija je razlagala lokacijo proizvodnih dejavnosti predvsem s pomočjo
analize različnih lokacijskih dejavnikov. Vrišer (2000) v svojem visokošolskem učbeniku
za industrijsko geografijo sploh ne omenja lokacijskih teorij, ampak razlaga lokacijo
industrije izključno s pomočjo lokacijskih pogojev in dejavnikov. Njihovo število se je v
zadnjem času močno povečalo, saj se v skladu s spremenjenimi teoretičnimi pristopi v
ekonomski geografiji (kulturni obrat) posveča večjo pozornost obsežnemu spletu okoljskih,
prostorskih, socialnih, političnih in institucionalnih dejavnikov, ki prav tako pomembno
prispevajo k razumevanju sprememb v lokaciji industrije. Hanink (1997) na primer med
lokacijske dejavnike šteje različne storitve (infrastruktura, telekomunikacija, javne storitve,
za industrijo specifične storitve, kot so finančne, inženirske in svetovalne storitve),
podjetniško klimo (pogosto se razvije kot rezultat delovanja vlade, ki z zagotavljanjem
različnih pozitivnih spodbud vpliva na privlačnost lokacije, pri čemer so v ospredju
finančne spodbude - jamstva, posojila z nizko obrestno mero in davčna politika izobraževanje delovne sile, ipd.) ter kakovost življenja in okolja (stroški bivanja, socialne
značilnosti, možnosti izobraževanja, rekreacije, okoljska regulacija). Marinović-Uzelac
(2001) v ta nabor dodaja tehnično solidarnost tovarn, splošno družbeno klimo, industrijsko
mentaliteto, politične razmere, moč sindikatov, plačno politiko, intervencije oblasti preko
prostorskih planov ali politike razvoja ter politično stabilnost. Tudi danes so pomembni
pozitivni učinki ekonomij velikosti (Hanink, 1997).
Primerjalne prednosti ene lokacije za proizvodne dejavnosti so ponavadi rezultat različnih
lokacijskih dejavnikov in ne samo enega (Vrišer, 1973). Tako na primer Jaklič (2000) na
primeru idrijskega podjetja Kolektor opredeljuje več dejavnikov, ki so bili po njegovem
mnenju pomembni za lociranje podjetja in za njegovo uspešno poslovanje, pa tudi
internacionalizacijo. Ključni lokacijski dejavniki so bili politična odločitev občine Idrija
leta 1963 za ustanovitev tovarne, ki naj bi zaposlila delavce ob zapiranju idrijskega
rudnika, delovna sila (znanje, spretnosti) in tradicija. Na lociranje in uspešno poslovanje
podjetja naj bi imeli pomemben vpliv tudi institucionalni dejavniki oziroma kultura:
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lokalna identiteta in z njo pripadnost podjetju, obrtniške spretnosti, izobrazba, odprtost za
učenje ter razvijanje in sprejemanje nove tehnologije. O vlogi različnih klasičnih
lokacijskih dejavnikov in institucionalnih dejavnikov (kultura) za razvoj proizvodnih
dejavnosti na Idrijskem razmišlja tudi Kušar (2004b).
Obstajajo različne klasifikacije lokacijskih dejavnikov.
Greenhut (1956) govori o temeljnih in sekundarnih lokacijskih dejavnikih. Investitor se
odloča na podlagi temeljnih dejavnikov. Če je na voljo več različnih lokacij, odločijo
sekundarni dejavniki. Lokacijski dejavniki so lahko klasificirani tudi kot generalni ali
specifični. Generalni dejavniki so državne in regionalne sile. Specifični dejavniki
usmerjajo lokacijo v določeno mesto ali območje znotraj mesta (Greenhut, 1956).
Vrišer (1973) citira Isarda in njegov predlog za delitev lokacijskih dejavnikov v tri skupine
glede na njihov geografski značaj. V prvo skupino naj bi sodili prometni in drugi stroški.
Drugo skupino bi sestavljali stroški, ki se prostorsko spreminjajo, na primer stroški
delovne sile, vode, energije, taks in obrestnih mer. Zanje je značilno, da so geografsko zelo
fleksibilni. Tretjo skupino sestavljajo dejavniki, ki so neodvisni od prostora, na primer
aglomeracijske ekonomije.
Marinović-Uzelac (2001) povzema Chardonneta (1965) in njegovo delitev na fizične
dejavnike (naravni viri – energija, surovine; tehnični – ceste, pristanišča, železnice,
letališča), antropogene dejavnike (ekonomski, socialni, politični) in ekološke dejavnike.
Vrišer (1977, 1978a, 1978b, 1997, 2000) pogosto deli dejavnike, ki vplivajo na izbor
lokacije proizvodnih dejavnosti na lokacijske pogoje in lokacijske dejavnike, ki jih nato še
naprej deli na makrolokacijske in mikrolokacijske dejavnike. Lokacijski pogoji naj bi v
širšem smislu vplivali na izbor lokacije, oziroma naj bi privlačili ali odbijali namestitev
industrije (pull and push factors). Med njih uvršča primerne naravne razmere, regionalno
razvojno politiko, ustrezno biološko (starostno in spolno) ter kvalifikacijsko sestavo
delavcev, morebitne presežke delovne sile, delovne navade prebivalstva, obstoj
industrijske tradicije, naselbinsko omrežje in politiko državnih oblasti. Industrijski
lokacijski dejavniki bi bili po svojem vplivu na izbor namestitve bolj stvarni in
opredeljujoči. Makrolokacijski dejavniki naj bi odločali o širšem, regionalnem izboru. Med
njih prišteva surovine, energetske vire, promet, delovno silo, trg, kapital, naravo, urbani
faktor, povezanost industrije in plansko gospodarstvo. Mikrolokacijski dejavniki naj bi
odločali o ožjem lokalnem izboru namestitve oziroma o mikrolokaciji v prostoru. Med
mikrolokacijske dejavnike prišteva komunalna omrežja in priključke nanje, varstvo okolja,
prostorskoplanerske in urbanistične predpise39.
Druge klasifikacije lokacijskih dejavnikov ločujejo fizične (podnebje, relief, nosilnost tal),
gospodarske (cena dela, prometni stroški, cene surovin in energije), socialne (izobraženost
in strokovna usposobljenost, industrijska tradicija, ženska delovna sila), politične (državna
strategija, strankarske odločitve v občinskih ali regionalnih skupščinah) in kulturne
lokacijske dejavnike (kulturna in religiozna duhovna dediščina in odnos do proizvodnega
dela) (Vrišer, 2000).
Nekateri lokacijski dejavniki imajo po Vrišerju (2000) trajen vpliv (podnebje, plovna
vodna pot), drugi se spreminjajo šele na daljše obdobje (industrijska tradicija, nova
39

Hayter (1997) citira druge avtorje, ki razumejo lokacijske dejavnike kot specifične razlike med lokacijami
za eno podjetje, medtem ko gre pri lokacijskih pogojih za razlike v lokacijah, ki naj bi veljale za vsa podjetja.
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prometnica, dvig izobrazbene ravni zaposlenih). Delovanje in vpliv večine je kratkoročen
in se pogosto spreminja (cena energije ali surovin, prevozni stroški, raven plač). Kot
poseben primer izpostavlja graditev tovarne zaradi sprejema odločitve politične oblasti ali
zaradi podpore investitorju s posebnimi olajšavami in ugodnostmi (nizka obrestna mera,
davčne olajšave).
V knjigi Allgemeine Industriegeographie Maier in Beck (2000) delita lokacijske dejavnike
na trde in mehke. Med trde lokacijske dejavnike prištevata infrastrukturo, finančne
spodbude in delovno silo. Trdi lokacijski dejavniki naj bi izgubljali na pomenu, vendar so
kljub temu osnovni pogoj za uspešen gospodarski razvoj. V ospredje naj bi stopali mehki,
negospodarski dejavniki, med katere uvrščata imidž prostorske enote in kakovost življenja
v njej. Trde lokacijske dejavnike je mogoče izmeriti. Izmeriti je mogoče tudi mehke
dejavnike, vendar se njihove vrednosti v proizvodnji ne more ocenjevati s količinskimi
merili. Meje med trdimi in mehkimi lokacijskimi dejavniki naj se ne bi dalo jasno določiti.
Chapman in Walter (1991) delita lokacijske dejavnike glede na njihovo mobilnost.
Mobilnost lokacijskih dejavnikov je zaradi globalizacije in sodobne transportne in
telekomunikacijske infrastrukture zelo velika. Nemobilna lokacijska dejavnika sta
predvsem tržišče in delovna sila, zlasti če gre za delovno intenzivne proizvodne dejavnosti
z velikim povpraševanjem po delavcih ali potrebe po specializirani delovni sili. Med
nemobilne pogojno prištevata tudi surovine.
Chapman in Walker (1991) izpostavljata tudi različen pomen lokacijskih dejavnikov
povezanih z velikostjo podjetij. Pri študiju lokacijskih dejavnikov je po njunem mnenju
potrebno ločiti velika podjetja, ki iščejo najugodnejšo lokacijo za svoje podružnice, ter
mala in srednjevelika podjetja, ki so nastala kot rezultat endogenega razvoja. V prvem
primeru igrajo lokacijski dejavniki pomembno vlogo, medtem ko so v drugem primeru
klasični lokacijski dejavniki manj pomembni, pomembnejši pa so osebni razlogi za
lociranje proizvodnje, na primer bližina znanega okolja in potrošnikov ter čustvena
navezanost na območje.
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Preglednica 11: Nekatere klasifikacije lokacijskih dejavnikov.
Način
Povzeto po…
Lokacijski dejavniki in njihova klasifikacija
klasifikacije
pomen
Greenhut
temeljni
(1956)
sekundarni
prostorska raven Greenhut
generalni
državne in regionalne sile
(1956)
specifični
geografski
Isard
konstantno spreminjanje z razdaljo
prometni in drugi stroški
značaj
(po Vrišer,
se prostorsko spreminjajo
1973)
delovna sila, voda, energija, takse, obrestna mera

neodvisni od prostora
aglomeracijske ekonomije

izvor

Chardonnet
(1965; povzeto
po MarinovićUzelac, 2001)

fizični
naravni viri (energija, surovine); tehnični (ceste,
pristanišča, železnice, letališča)

antropogeni
ekonomski, socialni, politični

vrsta

Vrišer (1977,
1978a, 1978b,
1997, 2000)

ekološki
lokacijski pogoji
naravne razmere, regionalna razvojna politika,
delovna sila, industrijska tradicija, naselbinsko omrežje,
politika državnih oblasti

makrolokacijski dejavniki
surovine, energetski viri, promet, delovna sila, trg,
kapital, narava, urbani faktor, povezanost industrije,
plansko gospodarstvo

mikrolokacijski dejavniki
komunalna omrežja - priključki, varstvo okolja,
prostorskoplanerski in urbanistični predpisi

hitrost
spreminjanja

Vrišer (2000)

trajen vpliv
podnebje, plovna vodna pot

daljše spreminjanje
industrijska tradicija, nova prometnica, dvig
izobrazbene ravni zaposlenih

kratkoročen vpliv
cena energije ali surovin, prevozni stroški, raven plač

značaj

Maier in Beck
(2000)

trdi
infrastruktura, finančne spodbude, delovna sila

mehki
imidž, kakovost življenja, socialni in človeški kapital

mobilnost

Chapman in
Walker (1991)

mobilni
transport, energija, surovine

nemobilni
tržišče, delovna sila

velikost podjetij

Chapman in
Walker (1991)

velika
klasični lokacijski dejavniki

mala in srednjevelika
osebni razlogi (znano okolje, potrošniki, čustvena
navezanost)
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4.3. Spremembe v vlogi lokacijskih dejavnikov
Gospodarstvo je od 70. let 20. stoletja dalje doživljalo temeljite spremembe. Prevladujoči
fordistični sistem, ki je temeljil na masovni proizvodnji in tehnokratski organiziranosti
velikih podjetij je zamenjeval bolj fleksibilni način proizvodnje, ki je poudarjal
individualnost, tržne niše in znanje. Ključni dejavnik sprememb v gospodarstvu je bila
tehnologija. Tehnološke spremembe in novi pristopi v gospodarstvu so zahtevali tudi nov
pogled na vlogo lokacijskih dejavnikov (Ćulahović, 2003).
Vloga klasičnih lokacijskih dejavnikov (delovna sila, kapital, surovine, tehnologija,
zemljišče, infrasturktura) je bila določena v okviru fordističnega sistema gospodarjenja
(Rodriguez-Pose, 1998). Značaj in pomen klasičnih lokacijskih dejavnikov se je zaradi
gospodarskega in tehničnega razvoja močno spremenil (Chapman in Walker, 1991;
Marinović-Uzelac, 2001; Rodriguez-Pose, 1998; Smith, 1971; Vrišer, 1973; Vrišer,
1978a). Danes se poudarja njihova kakovostna razsežnost v nasprotju s količino, ki je bila
v ospredju neoklasičnih lokacijskih teorij. Namesto razpoložljivosti delovne sile se iščejo
kvalificirani strokovnjaki (Maier in Beck, 2000). Spremembe v tehnologiji so spremenile
ravnovesja med posameznimi lokacijskimi dejavniki, na primer med delovno silo in stroji
(Chapman in Walker, 1991). Največje spremembe pa so v fleksibilnosti in mobilnosti
lokacijskih dejavnikov (Chapman in Walker, 1991; Rodriguez-Pose, 1998; Smith, 1971).
Lokacijske omejitve so z vidika prometa zaradi sodobne transportne tehnologije praktično
odpravljene, medtem ko za lokacijo proizvodnih dejavnosti postaja vedno pomembnejša
sodobna informacijska in komunikacijska infrastruktura40. Delovna sila je med vsemi
klasičnimi lokacijskimi dejavniki ostala najbolj rigidna, vendar se tudi njena mobilnost
močno povečuje, tudi na nadnacionalni ravni kot je na primer oblikovanje skupnega trga
Evropske unije s prostim pretokom blaga, storitev in delovne sile. Tehnologija je tista, ki je
omogočila selitev industrije v suburbana območja ali celo v druge države, prav tako pa je
omogočila tudi koncentracijo bančnega sektorja in drugih ključnih storitev v manjšem
številu globalnih mest (Rodriguez-Pose, 1998).
Na lokacijo industrije vplivajo tudi nekateri »novi« lokacijski dejavniki (Chapman in
Walker, 1991). Če je v preteklosti veljalo, da so za lociranje podjetij potrebni t.i. trdi
lokacijski dejavniki (infrastruktura, finančne spodbude, delovna sila), se od začetka 80.
letih 20. stoletja dalje med dejavnike, ki pomembno ali celo odločilno vplivajo na lociranje
proizvodnje, uvršča tudi t. i. mehke lokacijske dejavnike, ki poudarjajo okoljske in
prostorske ter institucionalne lastnosti lokacij proizvodnih dejavnosti. Med mehke
lokacijske dejavnike se prištevajo kakovost bivanjskega in delovnega okolja, pa tudi
številni institucionalni dejavniki (Maier in Beck, 2000): ustrezna gostota organizacij
(različne zbornice, tehnološki centri, inkubatorji, raziskovalne ustanove, izobraževalne
ustanove) ter formalne in neformalne institucije (pravila, norme, konvencije, navade), ki
privlačijo nove investicije, hkrati pa predstavljajo ugodno institucionalno okolje, v katerem
so omogočeni formalni in neformalni stiki ter širjenje tacit znanja. Norme, zaupanje ter
mreže neformalnih povezav in odnosov med udeleženci v gospodarskem procesu oziroma
t. i. socialni kapital41 (social capital) so ključnega pomena za delovanje družbe in
oblikovanje uspešnega gospodarstva (Pike in ostali, 2006). Socialni kapital ima namreč
izjemno pomembno vlogo pri učenju in inovativnosti, ki sta nujna predpogoja za
oblikovanje in širjenje znanja – poglavitnega sodobnega lokacijskega dejavnika (Ravbar in
ostali, 2005). Pri proučevanju lokacije proizvodnih dejavnosti se pozornost posveča tudi
40

Vloga sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture je predstavljena v naslednjem podpoglavju
(Vloga izbranih lokacijskih dejavnikov).
41
Ravbar in ostali, 2005 ter Ravbar in Bole, 2007 uporabljajo za socialni kapital izraz družbeni kapital.
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neformalnim dejavnikom in dejavnostim (npr. lobiranje, korupcija, klientelizem), ki so
prav tako prisotni pri njihovem lociranju42.
To pa ne pomeni, da klasični lokacijski dejavniki niso več pomembni. Še vedno so nujna
osnovna predpostavka za gospodarski razvoj. Le lokacije se v njih ne razlikujejo bistveno
med seboj, saj so prisotni v vseh državah in regijah (Maier in Beck, 2000). Zaradi odprave
različnih ovir za trgovanje in širjenje gospodarstva je postal razvoj proizvodnje in storitev
čedalje bolj občutljiv na majhne razlike v konkurenčnih prednostih regij in lokalnih
območij (Rodriguez-Pose, 1998).
Izpostaviti je potrebno tudi prostorske ravni, na kateri delujejo posamezni lokacijski
dejavniki. Nekateri lokacijski dejavniki so pomembni na nacionalni ali celo internacionalni
ravni, drugi so bolj pomembni na regionalni ravni, medtem ko spet drugi zadevajo
specifično kakovost mikrolokacije (Vrišer, 2000; Vrišer, 2001). Na spreminjajoči se
prostorski značaj lokacijskih dejavnikov in na veliko mobilnost določenih lokacijskih
dejavnikov so opozorili že v okviru teorije o mednarodni delitvi dela v 70. letih 20.
stoletja. Teorija poudarja veliko mobilnost kapitala, ki se na globalni ravni usmerja v tiste
države, v katerih je delovna sila poceni. Na mobilnem kapitalu in poceni delovni sili tako
temelji razvoj delovno intenzivnih industrijskih panog v razvijajočih se državah. V
razvitem svetu postajata čedalje pomembnejši lokacijski dejavnik znanje in spretnosti, zato
se tu razvijajo dejavnosti, ki zahtevajo veliko dodano vrednost in znanje, medtem ko
delovno intenzivne panoge kot sta tekstilna in obutvena industrija propadajo (Ćulahović,
2003). Za globalno raven tako veljajo »svetovno« naravnani lokacijski dejavniki (Vrišer,
2001).
Pomen držav se je zaradi globalizacije in z ustanavljanjem nadnacionalnih gospodarskih
združenj s prostim pretokom blaga, storitev in ponekod tudi delovne sile močno zmanjšal.
Ovire, ki so jih lahko države uporabile za zaščito domače industrije, so se zmanjšale ali
bile celo popolnoma odpravljene. Regije so zato izpostavljene procesom globalizacije in
morajo tekmovati za investicije z drugimi regijami, ki ponujajo podobne razmere za razvoj
proizvodnih dejavnosti. Na regionalni ravni igrajo največji pomen t.i. mehki lokacijski
dejavniki, ki omogočajo izkoriščanje regionalnih prednosti, znanja in kulture.
Na lokalni ravni igrajo odločilno vlogo cene zemljišč, komunalne takse, spodbude za
razvoj gospodarstva, bližina trga ter prednosti aglomeracij (Vrišer, 2000; Vrišer, 2001), pa
tudi socialni kapital.
Preglednica 12: Najpomembnejši lokacijski dejavniki na različnih prostorskih ravneh.
Lokalna raven
Regionalna raven
Državna raven
Globalna raven
mehki lokacijski
• cena zemljišč
• delovna sila
• delovna sila
dejavniki:
• gospodarsko
• komunalna
• finančni kapital
•
človeški
kapital
opremljenost
okolje
• človeški kapital
• socialni kapital
• finančne
• finančne
spodbude
spodbude
• kakovost okolja
• tržišče
• storitve
• človeški kapital
• aglomeracije
• privlačnost
prostora
• socialni kapital
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Na lociranje proizvodnih dejavnosti so neformalni dejavniki zagotovo vplivali tudi v prejšnjih obdobjih,
vendar se jim ob raziskavah lokacijskih dejavnikov ni posvečalo pozornosti.
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4.4. Vloga izbranih lokacijskih dejavnikov
V začetku industrijske revolucije je bil vir energije med najpomembnejšimi faktorji za
lokacijo industrije (Miller, 1970). Manufakture so nastajale le ob ustreznih vodnih virih. Z
novimi tehničnimi in tehnološkimi odkritji, ki so sprožili industrijsko revolucijo, je stopil v
ospredje premog, zato so se velike aglomeracije razvile prav ob premogovnikih. Premog ni
služil samo kot energetski vir, ampak tudi kot surovina. Premog je danes izgubil svoj
pomen kot energent v tovarnah zaradi uporabe drugih virov energije, predvsem električne
energije, nafte in zemeljskega plina. Elektriko je mogoče proizvajati v elektrarnah, ki so
lahko precej oddaljene od porabnikov, saj jo je mogoče po daljnovodih transportirati na
daljše razdalje ob relativno skromnih izgubah. Tudi nafto in zemeljski plin je s cevovodi
mogoče transportirati na daljše razdalje, zato energija večinoma ni več odločilni lokacijski
dejavnik (Marinović-Uzelac, 2001). Izjema so panoge, ki potrebujejo veliko količino
električne energije, kot so železarne in obrati za pridobivanje barvnih kovin ali nekatere
panoge kemične industrije (Miller, 1970; Smith, 1971; Vrišer, 1973; Vrišer, 1997).
V razvitem svetu imajo določen pomen tudi razlike v ceni električnega toka (Vrišer, 2000),
vendar se cena elektrike ponavadi ne razlikuje znotraj velikega območja (Smith, 1971). Z
odprtjem trga električne energije v Evropski uniji lahko porabniki sami izbirajo
najugodnejšega proizvajalca električne energije, kar pomeni, da tudi razlike v ceni
električne energije ne bodo pomembneje vplivale na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Ker so surovine neenakomerno razporejene po zemeljskem površju, je bila njihova
razporeditev zelo pomemben dejavnik, ki je vplival na lokacijo tovarne (Smith, 1971).
Zato so v preteklosti ekonomisti in geografi pri oblikovanju lokacijskih teorij in modelov
pripisovali surovinam posebno velik pomen (Vrišer, 1973).
Danes je odvisnost lokacije proizvodnih dejavnosti od lokacije surovin bistveno manjša.
Izoblikovanost svetovnega tržišča surovin in sodobna transportna tehnologija omogočata
transport surovin po relativno nizki ceni. Sodobni tehnološki postopki omogočajo boljši
izkoristek surovin. Proizvodne dejavnosti v svoji proizvodnji v vse večjem obsegu
uporabljajo polizdelke ali celo končne izdelke ter odpadke. K zmanjšanju odvisnosti so
veliko prispevale številne umetne snovi, ki jih industrija proizvaja in ki čedalje bolj
nadomeščajo klasične surovine. Povečalo se je tudi število lokacijsko nevezanih tovarn,
katerih dejavnost je v prvi vrsti odvisna od vloženega dela in znanja (Marinović-Uzelac,
2001; Vrišer, 1978a; Vrišer, 2000).
Surovine so ostale pomemben lokacijski deajvnik za tiste panoge, ki uporabljajo težke
surovine z veliko primesi (rude), so hitro pokvarljive ali pa tvorijo pomembno cenovno
postavko (Vrišer, 1997).
Promet oziroma transport je lokacijski dejavnik, ki se je najpogosteje proučeval. Njegov
vpliv ni povezan samo s prisotnostjo ustrezne infrastrukture ampak predvsem s stroški
transporta, saj se stroški povečujejo z razdaljo (Chapman in Walker, 1991). Pri analizi je
potrebno ločiti stroške transporta surovin in končnih izdelkov. Cena vhodnega in
izhodnega transporta vplivata na to ali je proizvodnja nameščena pri surovinah (lažji
transport končnih izdelkov, npr. metalurgija, rafinerije, cementarne), potrošnikih (težje je
transportirati končne izdelke kot pa surovine, npr. lesna industrija) ali pa nizka cena
transporta omogoča lokacijsko fleksibilnost (Marinović-Uzelac, 2001).
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Prometna infrastruktura je tudi danes osnovni predpogoj za lociranje industrije. Pristanišča
so zanimiva za lokacijo industrije zaradi dobre prometne dostopnosti, nizke cene transporta
surovin in končnih izdelkov ter zaradi razvitih storitvenih dejavnosti. Železnica omogoča
masoven prevoz velikih tovorov. Odlikujeta jo hitrost in relativna neodvisnost od
vremenskih pogojev. V bližini letališč se razvija industrija povezana z vzdrževanjem letal
in oskrbo potnikov (Marinović-Uzelac, 2001).
Vse večje število proizvodnih dejavnosti razpolaga z veliko svobodo izbora lokacije z
vidika transporta kot lokacijskega dejavnika (Marinović-Uzelac, 2001). Razloga za to sta
dva. Prvi je povezan s spremenjeno tehnologijo prevoza, drugi pa z zmanjšanjem deleža
transportnih stroškov v celotnih stroških proizvodnje (Chapman, Walker, 1991). V večini
industrijskih panog prometni stroški znašajo komaj nekaj odstotkov vrednosti proizvoda
(Vrišer, 1978a). Izjema so od prometa odvisne panoge, ki uporabljajo težke surovine in
polproizvode in pri katerih je udeležba prometnih stroškov nad 5% ali 10%. To je značilno
za industrijo nekovin, kemično industrijo in železarstvo (Vrišer, 1997).
Vloga prometa kot lokacijskega dejavnika se lahko primerja s pomenom energije. S
sodobnim vsestransko razvitim prometnim omrežjem v razvitih državah se je njegova
vloga zmanjšala, še vedno pa pomembno vpliva transportna politika (Slavec, 1995; Vrišer,
2000) z omejevanjem prometa v določenih območjih in vključevanjem eksternih stroškov,
ki jih povzroča promet, v cestnine.
Lokacija proizvodnih dejavnosti v informacijski dobi je odvisna od ustreznosti
informacijske in komunikacijske infrastrukture. Informacijska in komunikacijska
infrastruktura vpliva na (Harrington in Warf, 1995):
• odločitev za odprtje podjetja;
• profitabilnot podjetja;
• organizacijo dela na domu;
• možnost delovanja na velike razdalje;
• možnost še večje (prostorske) delitve dela, pri čemer se izkoriščajo prednosti
posameznih lokacij;
• še večjo specializacijo;
• nove vrste organizacij;
• lociranje novih panog;
• dostop do informacij;
• fleksibilnost.
Podjetja in panoge, ki temeljijo na uporabi sodobne komunikacijske in informacijske
infrastrukture, se lahko locirajo le tam, kjer je mogoč učinkovit in poceni dostop do
kakovostne infrastrukture, hkrati pa informacijska in komunikacijska infrastruktura
omogoča decentralizirano lociranje proizvodnih dejavnosti. To pomeni, da lokacija
proizvodnih dejavnosti ni več nujno navezana na eno točko, ampak se lahko oblikuje več
manjših lokacij, ki so med seboj povezane z ustrezno informacijsko tehnologijo.
Možnosti za decentralizirano organizacijo proizvodnje z uporabo sodobne informacijske
tehnologije je iz tehnološkega (strojniškega) vidika raziskoval Peklenik (1998), ki je za
območje Koroške (za železarno na Ravnah na Koroškem) predvidel oblikovanje
proizvodnih sistemov z mrežno informacijsko strukturo. Takšen način proizvodnje naj bi
bil primeren predvsem za strojno in elektrotehnično industrijo, posebno vrednost pa naj bi
imel za manj razvita obrobna območja v Sloveniji, ki se srečujejo z depopulacijo in
opuščanjem kmetovanja. Proizvodnja, ki naj bi se vršila v mrežnih proizvodnih strukturah
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sestavljenih iz avtomatiziranih proizvodnih enot na večjem številu lokacij povezanih s
pomočjo mrežne informacijske in transportne logistike, naj bi omogočala izkoriščanje
obstoječih stavb v manjših krajih in na gorskih kmetijah, pri čemer bi se zmanjšali stroški
dnevne migracije delavcev na delo v tovarne locirane v dolinah, hkrati pa bi se delavci
lahko še naprej ukvarjali s kmetijstvom. Takšne proizvodne celice naj bi bile zelo
fleksibilne in avtonomne, namenjene izdelavi posameznih komponent.
Prostorske vidike uvajanja celične proizvodnje na Koroškem so proučevali tudi geografi
pod vodstvom prof. dr. Vladimirja Klemenčiča43.
Kos (1987) navaja, da uvajanje celične proizvodnje na Koroškem ni zaživelo, ker naj bi se
pojavljale težave s stroški in logistiko, sistemu pa naj bi nasprotovali tudi vodstveni
delavci, ker naj bi nova organizacija dela zahtevala prevelike napore ob prevelikem
tveganju.
Možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija za odpravljanje tovarniškega sistema, ki
temelji na prostorski koncentraciji dela oziroma proizvodnje, je proučeval tudi Kos (1987).
Ugotovil je, da tehnološki razvoj omogoča omilitev dihotomije delovno – bivalno okolje,
ki se je oblikovala z industrijsko revolucijo. Nove tehnologije omogočajo nove oblike dela
(popoldansko delo, črno, belo, sivo gospodarstvo, neformalno delo), ki so vezane na
bivalno okolje. To pomeni, da so nove tehnologije pripomogle k polifunkcionalnosti
prostora.
Pri analizi vloge sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture se pojavi
vprašanje, ali nova tehnologija res zmanjšuje pomen prostorske razsežnosti gospodarstva.
Na to dilemo opozarja tudi Kos (1987), ko izpostavlja večji uspeh dela na domu in drugih
decentraliziranih oblik zaposlenosti na področju storitvenih dejavnosti, manj pa na
področju proizvodnje. Delavci, ki delajo na domu, morajo prav tako občasno obiskati
delovno mesto v podjetju. Decentralizirane oblike proizvodnje zahtevajo ustrezne
prometne povezave in natančno logistiko. Ob tem se povečujejo prometne obremenitve, z
njimi pa tudi obremenjevanje okolja. Postavlja se tudi vprašanje, kako organizirati in
nadzorovati delo na domu. Z vidika institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji so
decentralizirane delovne oblike manj primerne, saj je za uspešno gospodarjenje, širjenje
tacit znanja, norm in vrednot prostorska bližina ključnega pomena.
Marinović-Uzelac (2001) povzema najnovejše raziskave opravljene v Franciji, ki kažejo,
da je bila pri 75% novih industrijskih lokacijah delovna sila glavni dejavnik izbora
lokacije. Pomen delovne sile ni le v njeni količini, ampak tudi v izobraženosti,
kvalificiranosti, ceni, stabilnosti in produktivnosti (Miller, 1970; Vrišer, 1997). Te razlike
so pomembne na meddržavni in globalni ravni (Smith, 1971), manj pa na državni,
regionalni in lokalni ravni zaradi nacionalnih standardov in kolektivnih pogodb. Pri tem
igrajo posebno vlogo sindikati, ki s svojimi zahtevami lahko zavirajo razvoj industrije ali
celo povzročijo njeno selitev (Miller, 1970).
V začetni dobi industrializacije delovni sili kot lokacijskemu dejavniku niso pripisovali
velikega pomena, saj jo je bilo zaradi agrarne prenaseljenosti v izobilju. Sodobna industrija
zahteva kvalificirano delovno silo, medtem ko se delovno intenzivne panoge selijo v
države s cenejšo delovno silo (Vrišer, 1997). Tja pa se iz enakega razloga selijo tudi
inovacijsko in tehnološko zahtevnejše proizvodne dejavnosti. Jaklič (2002) poroča, da v
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Delni rezultati večletne raziskave so objavljeni v 2. številki Del Oddelka za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani (1986; Geografsko proučevanje uvajanja celične proizvodnje na Koroškem).
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Indiji obstaja veliko število raziskovalno razvojnih podjetij s področja informacijske
tehnologije in biotehnologije, kjer visoko usposobljeni inženirji delajo za nekaj sto dolarjev
na mesec. Ta podjetja »proizvajajo« za podjetja iz razvitega sveta, ki nato te proizvode
tržijo pod svojimi blagovnimi znamkami. Nekatere avtomobilske tovarne naj bi se
ukvarjale z idejo, da bi v prihodnje razvijale in izvajale le strategijo trženja, medtem ko bi
razvoj in proizvodnjo avtomobilov v največji meri zaupale množici podizvajalcev, nad
katerimi bi vzdrževale nadzor.
Nekatera podjetja, zlasti tista, ki temeljijo na intenzivnem raziskovalnem delu, privabljajo
delovno silo s ponujanjem primernih plač, dodatnimi ugodnostmi, ugodnimi delovnimi in
bivanjskimi razmerami (Smith, 1971). Stroški za plačilo delavcev so postali v sedanjosti
med najvišjimi postavkami v ceni industrijskih proizvodov (Vrišer, 2000).
V preteklosti je bil kapital temeljni lokacijski dejavnik, ki je spodbujal industrijsko rast
(Miller, 1970). Kapital izvira iz lastnih prihrankov, kreditov, transferjev, tujih finančnih
posojil, subvencij in državnih pomoči ali pa ga ponujajo skladi (rizičnega) kapitala in
zainteresirani investitorji. Podjetja poskušajo pri naložbah izkoristiti tudi morebitno
državno pomoč, ki jo nudijo posebni skladi, bančna posojila z ugodnejšimi obrestnimi
merami, daljšim moratorijem na odplačilo kreditov ali davčne olajšave v prvih letih
poslovanja (Vrišer, 2000).
Vrišer (1978) loči dve vrsti kapitala:
• finančni kapital: prosta sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za investiranje;
• fizični kapital: obsega naprave, stroje in poslopja.
Finančni kapital je zelo mobilen, medtem ko je fizični kapital nemobilen (Vrišer, 1978a).
Glede na sodobne opredelitve lokacijskih dejavnikov, bi bilo potrebno Vrišerjevemu
(1978) seznamu dodati še socialni (družbeni) in človeški kapital. Socialni kapital se po
mnenju Ravbarja in Boleta (2007) nanaša na kombinacijo neformalnih ustanov, norm,
pravil in družbenih izbir, ki jih ima določena družba. Neformalne institucije pomagajo
dosegati gospodarske in družbene cilje, pa tudi reševati probleme in oblikovati/ohranjati
identiteto. Vse to je potrebno za uspešno širjenje znanja in spodbujanje inovativnosti.
Človeški kapital se nanaša na znanje, usposobljenosti, sposobnosti, ki jih je posameznik
pridobil skozi formalno in neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje. Sestavljajo ga
tudi posmeznikove delovne izkušnje, zdravje in motivacija. Namen človeškega kapitala je
povečana produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost, krepila pa naj bi se tudi sposobnost
prilagajanja novim razmeram in zahtevam. Človeški kapital je torej rezultat učenja,
medtem ko je socialni kapital sposobnost učenja in inovativnosti (Ravbar in Bole, 2007).
Trg je poleg delovne sile pogosto omenjen kot najpomembnejši lokacijski faktor. Njegova
vloga je odvisna od tega, ali tovarna izdeluje končne proizvode, ki gredo direktno na trg
(konfekcija, živila, pohištvo, zdravila), ali pa polproizvode, ki jih bo potrebno še predelati
(Vrišer, 1997). Avtorji iz 70. let 20. stoletja (npr. Miller, 1970; Smith, 1971; Vrišer, 1978a)
ugotavljalo, da se pomen trga povečuje. Tudi v razmerah sodobnega gospodarskega
razvoja je tržišče še vedno zelo pomembno, kar posebno velja za novoindustrializrane
države z velikim številom prebivalstva in za maloserijske proizvodnje v razvitih državah,
ki so prilagojene okusu posameznih kupcev.
Vrišer (1973) meni, da je potrebno med lokacijske dejavnike šteti tudi zunanje ekonomije
velikosti, do katerih prihaja v aglomeracijah. O aglomeracijah so razpravljali že prvi
lokacijski teoretiki, na primer Weber, Hoover in Isard.
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Zunanje ekonomije velikosti se delijo na lokalizacijske ekonomije in aglomeracijske
ekonomije (Armstrong in Taylor, 2000; Richardson, 1978; Smith, 1971).
Do lokalizacijskih ekonomij prihaja ob koncentraciji proizvodnih dejavnosti iste panoge, v
katerih so večje možnosti za specializacijo, večja je bližina informacij, idej, znanja,
medtem ko se tveganja za delovno silo in delodajalce zaradi ustreznega dostopa do
informacij zmanjšajo, omogočen pa je tudi dostop do zadostno velikega tržišča delovne
sile.
Aglomeracijske ekonomije pomenijo geografsko bližino velikega števila različnih
gospodarskih aktivnosti. V takšnih aglomeracijah se pojavljajo številne prednosti, na
primer ustrezna infrastruktura, organiziran trg delovne sile, zadostna koncentracija delovne
sile z različnimi znanji in spretnostmi, javne in proizvodne storitve, svetovalne
organizacije, bližina tržišča, rekreacijske in kulturne naprave, ki privlačijo visoko
izobražene in usposobljene strokovnjake in podobno. V novejšem času se izpostavlja tudi
širjenje tacit znanja, ki je mogoče le v primeru prostorske bližine. V primeru prevelike
koncentracije lahko pride do disekonomij, ki se odražajo v visokih cenah nepremičnin,
visokih davkih, prometnih zastojih in onesnaževanju okolja.
V družbi temelječi na znanju je znanje najpomembnejši lokacijski dejavnik (Choi, 2005),
predvsem v razvitih državah, v katerih delovna sila zaradi visokih plač izgublja na
primerjalni prednosti. Viri znanja so raziskave in razvoj, izobražena delovna sila,
prisotnost znanstvenikov in inženirjev. Znanje se v nasprotju z informacijami kljub
sodobni telekomunikacijski in informacijski tehnologiji lažje prenaša ob geografski bližini
s pogostimi in intenzivnimi osebnimi stiki. Na znanju temelječe panoge zato izkazujejo
nagnjenje k aglomeraciji v izbranih regijah, ki jih označujejo visoka gostota ustrezno
izobražene delovne sile, formalne institucije in organizacije, ki sodelujejo pri financiranju,
organizaciji in ustvarjanju novega znanja (raziskovalni centri, agencije, skladi tveganega
kapitala, zbornice, regionalne razvojne agencije) in neformalne povezave. Inovativne
dejavnosti so zato manj povezane s t.i. footloose podjetji internacionalnih družb, ampak
bolj z visokotehnološko inovativnimi regionalnimi aglomeracijami (Audretsch, 2004).
Osebni razlogi kot so bližina doma in družine ter navezanost na kraj pomembno vplivajo
na izbor lokacije, kar se je izkazalo ob številnih lokacijskih raziskavah. O pomenu osebnih
razlogov pri izboru lokacije za proizvodnjo so razmišljali že neoklasični lokacijski
teoretiki, vendar jih niso mogli vključiti v normativne modele, ker jih ni mogoče prikazati s
količinskimi merili. Greenhut (1956) in Colberg (1962) omenjata, da so edini pomembni
osebni razlogi tisti, ki so povezani z gospodarsko osnovo, kot so stiki z dobavitelji,
bankami ali ugodne naravne razmere (amenities), ki so spodbuda za prihod vodilnih
delavcev in strokovnjakov.
Osebni razlogi naj bi imeli večji vpliv pri malih podjetjih. Eden izmed razlogov je ta, da
ponavadi na izbor lokacije vpliva le ena oseba - lastnik, pri čemer so v ospredju tudi drugi
cilji, ne le maksimiziranje profita. Tretji razlog bi bil lahko uporaba lokalnega kapitala in
izkoriščanje lokalnih možnosti ponudbe in povpraševanja (Richardson, 1978).
Miller (1970) med lokacijske dejavnike uvršča tudi različne fizične dejavnike, pri tem pa
izpostavlja podnebje, vlažnost in velikost zemljišča. Vrišer (2000) govori o naravi kot
lokacijskem dejavniku. S tem misli predvsem na podnebne značilnosti (vlažnost, količina
padavin, sušnost) in vodne razmere. Vrišer opozarja tudi, da ima danes kakovostna narava
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omejitveni značaj za namestitev industrije zaradi številnih naravovarstvenih zahtev,
zakonov in predpisov, ki se jim mora prilagajati tudi industrija. Po drugi strani pa
ohranjeno okolje ter dobre možnosti za rekreacijo delujejo privlačno za lociranje
raziskovalnih dejavnosti in za sedeže multinacionalnih podjetij ali njihovih podružnic, saj
si zaposleni v njih želijo kakovostnega bivalnega okolja, v katerem se sproščajo po
napornem delu (povzeto po Schlunze in Plattner, 2007).
Kot posebni dejavnik, ki pomembno vpliva na lokacijo industrije, številni avtorji (npr.
Miller, 1970; Vrišer, 1973; Vrišer, 1997) uvrščajo različne državne posege, delovanje
regionalnih in lokalnih oblasti. Posegi države so lahko neposredni, kot so na primer
investicije neposredno iz državnega proračuna zaradi izvajanja industrializacijske ali
regionalne politike, investicije podjetij v državni lasti (Armstrong in Taylor, 2000) ali pa
posredni preko opredelitve območij, v katerih se izvajajo specifični instrumenti za
spodbujanje gospodarskega razvoja, preko davkov, posrednih in neposrednih spodbud,
gradnjo infrastrukture in podobno.
Vlogo države v gospodarskem razvoju in pri lociranju proizvodnih dejavnosti smo
obravnavali v naslednjem poglavju.
4.5. Temeljne ugotovitve
Lociranje proizvodnih dejavnosti je odvisno od številnih lokacijskih dejavnikov. Čeprav se
klasičnim lokacijskim dejavnikom (surovine, energija, tržišče, transport, delovna sila) ne
pripisuje velikega pomena, so nujen predpogoj za uspešen razvoj proizvodnih dejavnosti.
Njihov značaj se je le spremenil zaradi sprememb v tehnologiji. Sodobni pristopi v
ekonomski geografiji zato poudarjajo proučevanje t. i. mehkih lokacijskih dejavnikov
(vključujejo institucionalne dejavnike), ki so ponavadi prostorsko bolj specifični, omejeni
na regionalno ali lokalno raven.
V naslednji preglednici je sintezni pregled lokacijskih dejavnikov, ki vplivajo na lociranje
proizvodnih dejavnosti.
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Preglednica 13: Nabor lokacijskih dejavnikov.
Lokacijski dejavnik
Natančnejša opredelitev lokacijskega dejavnika
energija*
dostop, cena
surovine*
dostop, cena
infrastruktura/transport*
prometna (ceste, železnice, pristanišča, letališča), komunalna
(vodovod, kanalizacija, telekomunikacije), informacijska in
telekomunikacijska; cena, zmogljivost, fleksibilnost (npr.
just-in-time sistem)
tržišče*
dostop, velikost, povpraševanje
delovna sila*
cena, razpoložljivost, izobraženost, starost, presežki delovne
sile, delovne navade in usposobljenost, moč sindikatov
kapital
fizični, finančni, človeški, socialni; razpoložljivost
aglomeracija
prostorska bližina sorodnih podjetij, povezanost med
proizvodnimi dejavnostmi, povezovanje industrije z
organizacijami, (tacit) znanje
tradicija
zgodovinski razlogi
okolje
ohranjenost okolja, okoljske regulacije
prostor
razpoložljivost, organizacija, nosilnost tal, relief, naselbinsko
omrežje, urbani faktor
država
družbeni sistem, politična stabilnost, industrijska politika,
regionalna razvojna politika, prostorsko planiranje, fiskalna in
monetarna politika, plačna politika, finančne spodbude,
izobraževanje delovne sile
regionalna uprava
finančne spodbude, imidž regije
občinska uprava
prostorsko planiranje, imidž občine
storitve
javne storitve (finančne), za industrijo specifične storitve
(inženirske, svetovalne)
znanje
znanje, spretnosti, sposobnosti
podjetniška klima
naklonjenost države podjetništvu in različne spodbude
(finančne, davčne), dostop do potrebnih informacij, imidž
kakovost življenja
stroški bivanja, socialne značilnosti, možnosti izobraževanja
in rekreacije
kultura
kulturna in religiozna duhovna dediščina, odnos do dela
specifične organizacije
gospodarske zbornice, obrtne zbornice, tehnološki centri,
inkubatorji, raziskovalne ustanove, izobraževalne ustanove
(institucionalna gostota)
osebni razlogi
osebne odločitve in preference, čustvena navezanost na
domači kraj, navezanost na tržišče
institucionalni dejavniki
formalna pravila, norme, vrednote, konvencije (delitev
netržnih medsebojnih odvisnoti); institucionalna gostota,
neformalno sodelovanje in povezovanje
Vir: Chapman in Walker, 1991; Hanink, 1997; Maier in Beck, 2000; Marinović-Uzelac, 2001;
Smith, 1971; Vrišer, 1977; Vrišer, 1978a; Vrišer, 1978b; Vrišer, 1997; Vrišer, 2000 ter ugotovitve
iz 2. poglavja.
Opomba: * - lokacijski dejavniki, ki jih avtorji (npr. Chapman in Walker, 1991; Marinović-Uzelac,
2001; Vrišer, 1977) uvrščajo med klasične oziroma tradicionalne.
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5. VLOGA DRŽAVE, REGIJ IN LOKALNIH OBLASTI PRI
RAZVOJU GOSPODARSTVA IN LOCIRANJU PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI
5.1. Vloga različnih prostorskih ravni pri lociranju proizvodnih dejavnosti
Lokacijske dejavnike je mogoče opredeliti na vseh prostorskih ravneh: na globalni, državni
oziroma nacionalni, regionalni in lokalni. Sodobno gospodarstvo potrebuje za svoj razvoj
ustrezne institucionalne lokacijske dejavnike, ki niso stvar danosti, kot to velja za surovine
in pogosto za energetske vire, ampak jih je potrebno ustvariti. Tega gospodarstvo v večini
primerov ni sposobno, zato se za produkcijo in reprodukcijo institucionalnih, socialnih in
prostorskih značilnosti prostora zanaša na državo, regije in lokalna območja oziroma
občine.
S poglavjem »Vloga države, regij in lokalnih oblasti pri razvoju gospodarstva in lociranju
proizvodnih dejavnosti« želimo s pomočjo tuje in domače literature na teoretični ravni
opredeliti vlogo države, regij in lokalnih oblasti (občin) pri razvoju gospodarstva in pri
lociranju proizvodnih dejavnosti ter izpostaviti instrumente, s katerimi vse tri prostorske
ravni poskušajo vplivati na lokacijo proizvodnih dejavnosti. V naslednjem poglavju bodo
bolj podrobno predstavljeni dejanski formalni instrumenti (pravila, spodbude, usmeritve), s
katerimi so regionalno, prostorsko in industrijsko (sektorsko) planiranje vplivali na
lociranje proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990.
V tem poglavju smo izpostavili formalne instrumente, ki jih postavlja in uresničuje
birokratski državni/regionalni/občinski aparat. Formalna pravila, ki naj bi veljala za vse
enako, spremljajo tudi neformalni vidiki. Neformalne dejavnosti so v strokovnih
raziskavah in lokacijskih teorijah večinoma zanemarjen vidik delovanja različnih
prostorskih ravni odločanja, vendar je njihovo upoštevanje pogosto ključnega pomena za
razumevanje prostorskih posledic politik. Neformalni vidiki in dejavnosti so zato
predstavljeni v posebnem poglavju44.
5.2. Vloga države pri razvoju gospodarstva in lociranju proizvodnih dejavnosti
Uspešnega gospodarstva si ni mogoče predstavljati brez učinkovite države45. Brez
učinkovitih procesov regulacije in upravljanja gospodarstvo ne more biti oblikovano in
reproducirano (Hudson, 2005). Na to dejstvo je bilo opozorjeno že v okviru geografije
podjetja in institucionalne ekonomije. Po mnenju Galbraitha (1970), enega izmed
najpomembnejših institucionalnih ekonomistov, bi industrijski sistem brez države in njenih
regulatornih sposobnosti težko uresničeval cilje tehnostrukture, to je njenega ohranjanja,
razvoja tehnologije in rasti korporacij. Podoben pomen pripisujejo državi tudi neoklasični
ekonomisti, ki v osnovi sicer nasprotujejo vpletanju države v gospodarstvo, vendar se
zavedajo, da je država tista, ki zaradi nepopolnega delovanja tržnih mehanizmov z
nezanesljivostjo zaznamovanemu gospodarstvu zagotavlja potrebno stabilnost (Dicken,
2004; Hudson, 2005; O'Neill, 1997).
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Neformalni vidiki so predstavljeni v poglavju 7 (Neformalni vidiki delovanja v prostoru).
Pod pojmom država razumemo kompleks različnih organizacij, ustanov in agencij (Hudson, 2005), med
katere se prištevajo tudi planerske organizacije.
45
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Posebno pozornost so državi posvečali tudi ekonomski geografi, ki so proučevali
gospodarstvo s pomočjo marksističnega pristopa. Po mnenju marksistov država služi
kapitalu in omogoča njegovo reprodukcijo. Marksistični ekonomski geografiji vrednotijo
vlogo države podobno kot Galbraith (1970), vendar jo vidijo izključno v službi kapitala in
zato kot nasprotnico od kapitala izkoriščanemu delavskemu razredu.
Kulturni pristopi v geografiji poudarjajo socialno ukoreninjenost gospodarstva (Hudson,
2005).
Izjemen pomen države pri razvoju in ohranjanju gospodarstva je potrebno izpostaviti
predvsem zaradi njene vloge v družbi: država je namreč največja sila na določenem
ozemlju, na katerem ima legitimno pravico posegati v gospodarski, socialni, okoljski in
prostorski razvoj (Černe in ostali, 2004; Wong, 2005). Ta avtoriteta je priznana s strani
drugih držav (Hudson, 2005). Država ima zakonodajno moč, zato lahko sprejema zakone,
ki posredno ali neposredno vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Država prav tako
predpisuje in ustanavlja institucije-organizacije, ki jim podeli moč za izvajanje predpisanih
ukrepov. Država lahko oblikuje poleg sektorskih politik tudi regionalno (ekonomsko)
politiko in prostorsko politiko. Država lahko s svojo regionalno politiko določi, da nekatere
naloge opravljajo organizacije na regionalni ravni, na primer regionalne razvojne agencije,
ali pa organizacije, ki so sestavljene iz predstavnikov lokalne, regionalne in državne ravni
ter planerjev, gospodarstva in nevladnih organizacij (Hall, 2002). Država skrbi za
izobraževanje in ima svoje vire prihodkov, s katerimi razpolaga v skladu s svojimi
kratkoročnimi in/ali dolgoročnimi cilji in strategijami.
Države se med seboj razlikujejo po načinih urejanja gospodarstva, saj vsaka država
podpira svoj specifičen model gospodarske rasti (Dicken, 2004; Hudson, 2005). Zato
Giraud (2006) govori o različnih kapitalizmih (npr. francoski, angleški, japonski, korejski).
Država lahko posredno ali neposredno vpliva na gospodarstvo in na lokacijo proizvodnih
dejavnosti s pomočjo pravnega okvira, politik, gradnje in vzdrževanje infrastrukture,
spodbujanja znanja in svojega finančnega kapitala.
Pravni okvir vključuje poleg temeljnih strateških usmeritev države tudi različne zakone in
norme (Wong, 2005). Država za doseganje temeljnih strateških ciljev oblikuje različne
sektorske politike, ki natančneje določajo odnos med državo in gospodarstvom. Z njimi
postavlja norme, ki veljajo v celotnem družbenem sistemu. Sektorske politike so ponavadi
utemeljene v zakonih. Vladne politike imajo tudi neposredne lokacijske učinke (Hanink,
1997).
Eden izmed najpomembnejših nalog države je po mnnenju različnih avtorjev (npr. Hanink,
1997 in North, 1990) gradnja in vzdrževanje infrastrukture, ki omogoča izmenjavo
dobrin in storitev ter migracijo oseb. Ustrezna infrastrukturna opremljenost prostora je
nujen predpogoj za uspešen gospodarski razvoj. Pri tem ne gre samo za prometno
infrastrukturo, ampak se čedalje bolj poudarja tudi sodobno informacijsko in
telekomunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča hitro izmenjavo podatkov. Med
gospodarsko infrastrukturo se uvrščajo tudi infrastrukturno opremljena območja
pripravljena za lociranje podjetij. V njih lahko veljajo posebne olajšave in spodbude.
Država vpliva na gospodarstvo in na lokacijo proizvodnih dejavnosti tudi neposredno
preko lokacijskih odločitev podjetij, ki so v njeni lasti. Poleg tega je država lastnica
velikega finančnega kapitala, s katerim razpolaga po svoji presoji. Tudi državni aparat, ki
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vključuje celotni javni sektor, je pomemben uporabnik gospodarskih uslug, poleg tega pa
na gospodarski razvoj pomembno vplivajo tudi javna naročila.
V naslednji preglednici je sinteza različnih instrumentov, s katerimi država lahko vpliva na
gospodarstvo ter posredno ali neposredno na lokacijo proizvodnih podjetij. Neformalni
institucionani vidiki, kot so norme, vrednote in konvencije, katerih oblikovanje prav tako
spodbuja in regulira država preko postavljenih formalnih pravil (North, 1990), vanjo niso
vključeni.
Preglednica 14: Instrumenti, s katerimi država vpliva na gospodarski razvoj ter posredno
in neposredno tudi na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Način
Nabor instrumentov
Pravni okvir
Temeljne strateške usmeritve države: trajnostni razvoj,
konkurenčnost, socialna država
Standardi: izdelki, zdravje, varnost pri delu, okoljevarstveni
Urejanje odnosov: med subjekti v gospodarstvu, delavci-sindikati,
podjetja
Varovanje lastninskih pravic
Zakonodaja: delovno-pravna, okoljska, prostorska, gradnja objektov
Politike
Fiskalna politika: regulacije cen
Monetarna politika: obresti
Davčna politika: davki, davčne olajšave
Plačna politika: plače
Trgovinska politika: protekcionizem (tarife, carine)
Gospodarska politika: makroekonomska, finančne spodbude,
inovacijske spodbude, prestrukturiranje, odnos do neposrednih tujih
naložb, promocija
Prostorska politika: prostorski plani
Regionalna politika: finančne spodbude, problemske regije
Okoljska politika: okoljevarstveni predpisi in standardi
Druge sektorske politike
Infrastruktura
Transportna: ceste, železnice, pristanišča, letališča
(gradnja in
Informacijska in telekomunikacijska: telefon, internet
vzdrževanje)
Gospodarska: območja proizvodnih dejavnosti (industrijske in
gospodarske cone), ekonomske cone
Znanje
Izobraževanje delavcev
Izobraževalne organizacije, spodbujanje raziskav in inovacij
Kapital
(So)lastništvo podjetij
Javna naročila
Javni sektor
Vir: Coe in ostali, 2007; Galbraith, 1970; Gatrell in Reid, 2005; Hanink, 1997; Harrington in Warf,
1995; Hudson, 2005; O'Neill, 1997; Pacheco in Dowlatabadi, 2005; Sayer, 2004; Will, 1969;
Wong, 2005.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni izbrani instrumenti.
Davki. Z vplivom davkov na izbor lokacije proizvodnih dejavnosti so se ukvarjali že v 60.
in 70. letih 20. stoletja. Avtorji so si večinoma enotni v tem, da je vpliv davkov na lokacijo
industrije težko oceniti (npr. Miller, 1970). Prostorske razlike v davčni obremenitvi naj bi
teoretično vplivale na lokacijo proizvodnih dejavnosti, saj višina davkov vpliva na
lokacijske primerjalne prednosti (Smith, 1971). Toda empirične raziskave v Združenih
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državah Amerike so pokazale, da davki nimajo ključnega vpliva na lokacijo proizvodnih
dejavnosti, ker pomenijo zelo nizek del celotnih proizvodnih stroškov. Za davke naj bi bilo
po nekaterih ocenah namenjenih le 2% - 2,5% dodane vrednosti. Višina davkov tako naj ne
bi sodila med primarne lokacijske dejavnike, ampak med sekundarne (Due, 1969). Večji
vpliv davkov naj bi bil na mikroravni, saj naj bi višina davkov vplivala na odločitev za
posamezno lokacijo znotraj večje prostorske enote, kot je izbor urbanega območja ali na
decentralizacijo proizvodnih dejavnosti znotraj metropolitanskega območja (Due, 1969;
Smith, 1971).
Pri izboru lokacije za proizvodnih dejavnosti je z vidika višine obdavčitve pomembna tudi
kakovost javnih storitev. Če so podjetja nizko obdavčena, morajo pogosto namenjati več
denarja za določene javne dobrine, kot so urejena infrastruktura, varnost in komunalne
storitve. Zato so včasih višji davki bolj privlačni kot območja z zelo nizko obdavčitvijo
(Due, 1969).
Velika podjetja se ponavadi z državo dogovarjajo za višino davkov (Due, 1969). To velja
tudi danes, saj se velika multinacionalna podjetja v primeru investicije v določeno državo
pogajajo za določene davčne olajšave, zlasti v prvih letih po izvedbi investicije. Mala in
srednjevelika podjetja ter velika podjetja pogosto tudi izkoriščajo možnosti, ki jih ponujajo
ekonomske cone, v katerih velja poenostavljen davčni režim (Armstrong in Taylor, 2000).
Promocija. Države si pogosto še posebej močno prizadevajo za privabljanje proizvodnih
dejavnosti. Med njimi prihaja celo do tekmovanja, katera bo ponudila ugodnejše pogoje za
investitorje, kot so neposredne in posredne pomoči: znižanje davkov, brezplačne
najemnine, brezplačna zemljišča in podobno (Miller, 1970).
Okoljska politika. Okoljske omejitve in standardi so čedalje pomembnejši regulatorni
dejavniki (Hudson, 2005). Država na gospodarstvo in na lokacijo proizvodnih dejavnosti
vpliva s svojimi okoljskimi standardi (odplake, odpadki, emisije) ter s splošno okoljsko
politiko (Chapman in Walker, 1991). Dva izmed ukrepov za zagotavljanje izvrševanja
okoljskih standardov pri poslovanju sta tudi preselitev tovarne v urejene industrijske cone
ter zaprtje tovarne. Okoljska politika zato neposredno vpliva na lokacijo in uspešnost
gospodarskih dejavnosti (Pacheco in Dowlatabadi, 2005), kar pomeni, da podjetja pogosto
razumejo okoljske omejitve kot vmešavanje države v njihovo delovanje (Chapman in
Walker, 1991). Proizvodne dejavnosti zaradi teh omejitev selijo v države z manj strogimi
okoljevarstvenimi standardi (Pacheco in Dowlatabadi, 2005).
Industrijska politika. V literaturi ni mogoče najti enotne opredelitve industrijske politike,
težave pa se pojavljajo tudi pri opredelitvi instrumentov, ki naj bi jih uporabljala (Grgič,
2002). V Poročilu o razvoju 2003 (2003) je industrijska politika opredeljena kot pomoč
države podjetniškemu sektorju za dvig produktivnosti in konkurenčnosti vseh dejavnosti in
posameznih sektorjev. Izvajala naj bi se s pomočjo široke palete mikroekonomsko
zasnovanih državnih ukrepov, ki naj bi izboljšali konkurenčnost. Celovita industrijska
politika naj bi pomenila usklajeno delovanje politik posameznih ministrstev, ker se
določeni ukrepi lahko med seboj izključujejo.
Instrumenti industrijske politike so lahko usmerjeni na makro ali mikro gospodarsko raven.
S prvimi vlada poskuša ustvariti pogoje za rast in razvoj podjetij ter povečanje njihove
konkurenčnosti. Mikroekonomski instrumenti so selektivni, saj posegajo le v delovanje
posameznih podjetij (Grgič, 2002).
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Makroekonomski instrumenti industrijske politike zajemajo (Grgič, 2002, str. 31-32):
• institucionalno organiziranost;
• nadzor trgov;
• pomoč brezposelnim;
• izobraževalni sistem;
• zagotavljanje potrebne infrastrukture;
• davčne spodbude in olajšave;
• devizni tečaj in obrestno mero.
Med ukrepe industrijske politike se uvrščajo samo v primeru, če služijo njenim specifičnim
ciljem (Murn, 2002).
Mikroekonomski instrumenti industrijske politike naj bi po mnenju Grgičeve (2002, str.
32-34) bili:
• državne subvencije;
• trgovinska zaščita;
• selektivni davki;
• državni nakupi;
• administrativni ukrepi;
• državna jamstva;
• usmerjanje bančnih posojil;
• državne obveznice;
• javno lastništvo podjetij.
Tudi industrijska politika naj bi imela geografsko dimenzijo (Chapman in Walker, 1991;
Smith, 1971):
• makro-prostorska raven: izbor regije, v katero se bo usmerila investicija;
• mikro-prostorska raven: razvoj proizvodnih dejavnosti je predvsem problem rabe
tal – mikrolokacija v prostoru ter odnos do drugih rab, predvsem do drugih
industrijskih in stanovanjskih območjih ter funkcionalnih enot znotraj posameznega
mesta. Mikroprostorska raven se nanaša večinoma na oblikovanje posebnih
območij, v katere naj bi se usmerjale proizvodnih dejavnosti, to je na industrijske
(poslovne) cone.
Industrijske cone naj bi bila več deset, lahko tudi več sto hektarjev velika zemljišča, kamor
bi se na novo naselila ali preselila podjetja (Vrišer, 1997). Prednost industrijske cone je v
tem, da z urejeno infrastrukturo vpliva na privlačnost za lociranje podjetij, ki na tak način
prihranijo stroške (Ferdin, 2002). Vrišer (1997) razlikuje med dvema tipoma industrijskih
con. V prvem primeru urejevalec industrijske cone pripravi zemljišče in osnovno
infrastrukturo. Izbor lokacije v coni in urbanistična ureditev je popolnoma prepuščena
podjetjem, ki želijo investirati v industrijsko cono. V drugem primeru se podjetja naselijo v
že zgrajena in s potrrebno infrastrukturo opremljena poslopja (Vrišer, 1997). Industrijske
cone ponavadi ne vsebujejo izključno proizvodnih dejavnosti, ampak je za njih značilna
mešana raba, ki vključuje proizvodno obrt, skladišča, mehanične delavnice, parkirišča
transportnih podjetij, servise, logistična skladišča, površine namenjene gradbeništvu in
druge storitvene dejavnosti (Ferdin, 2002; Marinović-Uzelac, 2001). Oblikovanje
industrijskih con je eno izmed najučinkovitejših instrumentov v rokah občin, mest in regij,
s katerim lahko v svoj kraj privlačijo industrijo ob upoštevanju planerskih pravil, razvojne
politike in varovanja okolja (Marinović-Uzelac, 2001).
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Država lahko pri spodbujanju razvoja industrije uporabi sektorski ali prostorski pristop. V
okviru sektorskega pristopa lahko ponuja različne davčne ali druge ugodnosti, ki zmanjšajo
transakcijske stroške proizvodnim podjetjem. Pri tem se lahko pomoč usmeri ali na
posamezno panogo (npr. tekstilna industrija) ali na posamezno podjetje, ponavadi na tujo
investicijo, ki je za izbor določene države ali regije nagrajena z določenimi (finančnimi)
olajšavami. Olajšav pa so lahko deležne tudi posamezne industrijske cone, v katere naj bi
se usmerjale domače in tuje investicije. Ponavadi se takšna območja imenujejo ekonomske
cone. V njih veljajo davčne in carinske olajšave, lahko pa so to tudi cone s
poenostavljenim planerskim režimom, kar pomeni, da se načela prostorske politike v njih
ne izvajajo dosledno.
Regionalna politika in regionalno planiranje. Regionalno politiko je po mnenju
Harringtona in Warfa (1995) potrebno razumeti kot niz programov ali odločitev, ki
vplivajo na porazdelitev ljudi, dejavnosti, dohodkov in rasti v državi. Regionalno politiko
delita na eksplicitno in implicitno. Eksplicitna regionalna politika ima neposreden učinek
na izboljšanje blagostanja, na primer z disperzijo delovnih mest, finančnimi transferji,
izobraževanjem, davčnimi olajšavami, spodbudami za podjetja v regiji, zniževanjem
stroškov proizvodnih faktorjev, spodbudami za izobraževanje delovne sile, zagotavljanjem
informacij, pomočjo pri iskanju najustreznejše lokacije, zagotavljanjem infrastrukture in
podobno. Na podlagi kombinacije ustreznih (potrebnih) ukrepov se želi pritegniti
načrtovano investicijo na območje, ki je v posebnem interesu države. Implicitna regionalna
politika se nanaša na regionalno dimenzijo sektorskih politik, ki prav tako vplivajo na
regionalne razlike v blagostanju.
Najbolj znan pristop države k spodbujanju nastanka novih podjetij ali preselitvijo
obstoječih s pomočjo regionalne politike je regionalna politika v Angliji v 30. letih 20.
stoletja, ko je država zaradi propada dela industrije na severu in zahodu (Durham, severni
Penini, zahodni Cumberland s staro industrijsko strukturo usmerjeno v tekstilno industrijo,
železarstvo, premogovništvo ali ladjedelništvo) in zaradi rasti plač posegla v porazdelitev
delovne sile in lokacije podjetij s spodbudami za selitev podjetij v problemske regije ob
hkratni razbremenitvi juga države. Pri tem so se uporabljali različni instrumenti, ki so
vključevali posojila in garancije za podjetja, gradnjo industrijskih con in zgradb,
zagotavljanje osnovne infrastrukture in storitev. Najmočnejši instrument je bil lokacijska
kontrola, s katerim so ovirali razvoj podjetij v že razvitih območjih Anglije in jih s
spodbudami preusmerjali v problemska območja. V istem obdobju je v Združenih državah
Amerike prišlo do načrtnega razvoja dolin v Apalačih z gradnjo in izboljšavo infrastrukture
(Armstrong in Taylor, 2000; Claval, 1991; Hall, 2002).
Z razvojem gospodarstva po drugi svetovni vojni so se spet začele povečevati razvojne
razlike, kar je ponovno spodbudilo oblikovanje regionalne politike. Regionalna politika se
je tradicionalno usmerila na industrijski sektor. Instrumenti regionalne politike so se
izvajali le v posebnih območjih (Chapman in Walker, 1991), ki so se srečevala s težavami
zaradi zatona nekoč uspešnih panog ali še niso bila deležna industrializacije (Kušar, 2003).
Tradicionalna regionalna politika je uporabljala različne instrumente, s katerimi je
posredno ali neposredno vplivala na lokacijo proizvodnih dejavnosti (Claval, 1991). V prvi
vrsti je bila usmerjena na zmanjševanje stroškov kapitala in delovne sile. To naj bi vplivalo
na izboljšanje primerjalnih prednosti območja, zato naj bi bilo bolj zanimivo za lociranje
novih industrijskih obratov. Ponujene so bile različne finančne spodbude, ugodna posojila
in neposredno financiranje iz strani javnih agencij. Omogočile so se tudi davčne ugodnosti
in odprava nekaterih finančnih obremenitev za določeno obdobje, ponujale pa so se tudi
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različne spodbude za izobraževanje delovne sile na ravni posameznih podjetij ali obratov.
Problemska območja so bila deležna tudi razvoja infrastrukture. Spodbujanje razvoja in
imidža problemskih regij je pogosto potekalo tudi na račun umirjanja rasti v najbolj
razvitih regijah (Chapman in Walker, 1991).
Na razvoj v manj razvitih območjih je lahko država vplivala tudi neposredno z lokacijskim
nadzorom ali preko lastništva podjetij. Nekatere države (ne samo socialistične) so same
investirale v razvoj industrije v manj razvitih območjih kot na primer Italija na območju
Mezzogiorna (Armstrong in Taylor, 2000; Chapman in Walker, 1991). V sklopu
neposrednega vpliva regionalne politike na lokacijo industrije je potrebno izpostaviti tudi
gradnjo industrijskih con, ki naj bi bile privlačne za domače in tuje investicije.
Preglednica 15: Instrumenti tradicionalne regionalne politike.
Instrument
Delovanje instrumenta
Lokacijski učinek
subvencije
subvencioniranje delovne sile ali
znižanje stroškov poslovanja
kapitala, spodbujanje investicij,
podjetij, kar naj bi vplivalo na
pomoč pri zagonu podjetja in v
odločitev za lokacijo industrije
zgodnjem obdobju poslovanja
tam, kjer si to država želi
davčne
znižanje davkov, oprostitev
znižanje stroškov poslovanja
spodbude
davkov v določenem obdobju ali
podjetij, kar naj bi vplivalo na
za določene namene
odločitev za lokacijo industrije
tam, kjer si to država želi
finančne kazni
davek za zgostitve (congestion
zaviranje gospodarskega razvoja v
taxes)
zgostitvenih regijah, da bi
zapustila ta območja in šla v manj
razvita območja
investicije v
razvoj infrastrukture
sodobna infrastruktura naj bi
infrastrukturo
vplivala na odločitev za lociranje
industrije in za prihod izkušenih
ter izobraženih delavcev
npr. pomoč brezposelnim
transferji in
nima neposrednega lokacijskega
avtomatični
učinka
stabilizatorji
neposredno
prednost manj razvitih območij pri lokacija industrije v državni lasti
delovanje
pridobivanju naročil,
državnega
decentralizacija vladnih pisarn
sektorja
instrumenti za
zagotavljanje ustreznih informacij, neoklasični pristop: zagotavljanje
spodbujanje
zagotavljanje možnosti
neomtenega delovanja tržišča –
mobilnosti
zaposlovanja, spodbujanje
podjetja sama poiščejo
proizvodnih
mobilnosti delovne sile preko
najustreznejšo lokacijo
dejavnikov
izobraževanja in subvencij za
pokritje stroškov nastalih s
selitvijo
sektorske
politike s
prostorsko
komponento
Vir: Richardson, 1978.

81

Regionalna politika v 60. in 70. letih 20. stoletja je pogosto temeljila na ustanovitvi vodeče
industrije v manj razvitih regijah (pol rasti46), ki naj bi skozi multiplikativne učinke in
medindustrijsko povezanostjo spodbujala regionalni ekonomski razvoj (Chapman in
Walker, 1991; Hanink, 1997).
Tradicionalna regionalna politika je bila deležna veliko kritik. Chapman in Walker (1991)
ocenjujeta, da uporaba finančnih instrumentov kot so investicijske spodbude,
subvencioniranje delovne sile in davčne ugodnosti ni bila najbolj učinkovita, hkrati pa
opozarjata, da zaradi nerazvitih modelov vrednotenja ni mogoče natančnejše opredeliti
učinkovitosti tovrstne regionalne politike. Armstrong in Taylor (2000) izpostavljata
slabosti instrumentov, s katerimi se je neposredno vplivalo na lokacijo proizvodnih
dejavnosti. Učinki lokacijskih kontrol naj bi vplivali na slabšo učinkovitost podjetij in
verjetnost, da zaradi selitve v problemska območja sploh ne bi prišlo do njihove širitve.
V 80. letih 20. stoletja je hkrati z industrijskim zastojem prišlo do sprememb v regionalni
politiki. Ugotovljeno je bilo, da naj bi bila srednjevelika in majhna podjetja omejena pri
izbiri lokacije. Relokacija proizvodnih dejavnosti, njihova mednarodna razpršitev za
izkoriščanje cenejše delovne sile, energije ali drugih dejavnikov zahteva velikost, ki je še
niso dosegla, medtem ko velika podjetja v iskanju najugodnejših lokacijskih dejavnikov
lažje selijo svojo proizvodnjo na globalni ravni. Država ima tako večjo moč nad manjšimi
podjetji kot nad velikimi (Claval, 1991). Filozofija državne intervencije v manj razvita
območja je zato prešla od spodbujanja razvoja industrije v spodbujanje endogenega
nastanka malih in srednjevelikih podjetij v regijah v kombinaciji s pridobivanjem investicij
velikih korporacij. Za lažje in hitrejše ustanavljanje podjetij so se začeli graditi inovacijski
centri, ki so spodbujali k sodelovanju podjetnike in raziskovalce. Regionalne spodbude so
bile usmerjene v majhna podjetja, ki naj bi bila vir regionalnega blagostanja. Poleg tega se
je odgovornost za izvajanje regionalne politike postopno prenesla iz državne ravni na
regionalno in lokalno raven. Danes zato ključno vlogo pri spodbujanju skladnejšega
regionalnega razvoja igrajo predvsem regionalne razvojne agencije (Chapman in Walker,
1991; Pike in ostali, 2006).
Tudi v začetku 21. stoletja so v ospredju instrumenti regionalne politike, ki predvsem
posredno vplivajo na lokacijo industrije in storitvenih dejavnosti. V ospredju prizadevanj
so deregulacija, spodbujanje endogenega razvoja (malih in srednjevelikih podjetij,
tehnologije, inovacij, znanja) in tujih neposrednih investicij (Armstrong in Taylor, 2000) s
povečanim pomenom regij kot nosilcev regionalne strukturne politike, pomembno pa je
tudi zagotavljanje ustreznih mehkih lokacijskih dejavnikov ter sodobne infrastrukture.
Armstrong in Taylor (2000) trdita, da je že v 90. letih 20. stoletja regionalna politika
postala del industrijske politike.
Prostorska politika in prostorsko planiranje. Normativno urejanje prostora je še vedno
izključno nacionalna pravica (Kos, 2003), zato je vloga države pri izvajanju prostorske
politike zelo velika. Država sama opredeli, katere naloge se bodo prenesle na nižje
prostorske ravni, čeprav obstajajo tudi izjeme, kjer je vpliv države na prostorsko planiranje
zelo majhen (na primer v Avstriji).
Vloga prostorskega planiranja je predvsem v tem, da uresničuje cilje in strategije
opredeljene v okviru prostorske politike. Med njih se najpogosteje prištevajo optimalna in
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Koncept polov rasti je v osnovi neprostorski; v primeru prostorske razsežnosti koncepta je zato bolj kot o
polu rasti ustrezneje govoriti o točkah rasti (growth point) ali centru rasti (growth center) (Smith, 1971).
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racionalna raba prostora, doseganje splošnih razvojnih in estetskih ciljev, varstvo okolja,
skladnejši regionalni razvoj in podobno (Cerkvenik, 1977; Galbraith, 1970).
Prostorsko planiranje vpliva na lokacijo industrije zaviralno ali spodbudno.
Prostorska politika opredeljuje številne normative in kriterije za posege v prostor, ki lahko
delujejo na investitorja omejevalno. Naloga prostorskega planiranja je, da izvaja prostorsko
politiko s pomočjo priprave strateških in izvedbenih prostorskih dokumentov, ki preko rabe
tal natančneje opredeljujejo možne lokacije proizvodnih dejavnosti ter opredelijo tudi
pogoje za posege v prostor in medsebojne odnose med različnimi vrstami rabe. Prostorski
dokumenti ne omejujejo samo izbora lokacije za proizvodne dejavnosti, ampak preko
arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja vplivajo na obliko, izgled in velikost
predvidenih objektov, saj je ohranjanje obstoječih prostorskih (estetskih, naravnih in
kulturnih) vrednot pomemben cilj vsake prostorske politike.
Prostorska politika in planiranje lahko na razvoj gospodarstva in lokacijo proizvodnih
dejavnikov vplivata tudi pospeševalno z izgradnjo sodobnih proizvodnih območij ali
pripravo ustreznih izvedbenih prostorskih dokumentov, ki omogočajo uspešen začetek
gradnje. Na gospodarski razvoj pozitivno vpliva tudi ustrezna infrastruktura, ki se prav
tako načrtuje v okviru prostorske politike.
Industrijske organizacije so postale partner v procesu planiranja. V njem lahko sodelujejo
na dva različna načina. Prvi se nanaša na preselitev in opustitev lokacije industrije zaradi
neustreznih lokacijskih pogojev ter tudi zaradi nasprotovanja javnosti, pritiskov lokalnih
oblasti ali zaradi vpliva proizvodnih dejavnosti na okolje. Drugi način je vključevanje
industrijskih podjetij v pripravo prostorskih planskih dokumentov, v katerih se ob
upoštevanju splošnih javnih interesov poskuša čim bolj upoštevati tudi potrebe in interese
prizadetih podjetij (Fatur, 1980b).
Namestitev industrije ni zgolj stvar investitorja, ampak ima tudi širši družbeni pomen
(Černe in Vrišer, 1985). Do tega spoznanja je prišlo že kmalu po začetku razvoja industrije
v Angliji v 18. in 19. stoletju, ko se je kot odgovor na nemogoče bivalne in socialne
razmere, ki so bile posledica zgodnje faze industrializacije, začelo razvijati planiranje.
Planiranje zato zagotavlja možnosti za uspešen razvoj industrije ob hkratnem usklajevanju
interesov industrije z drugimi rabami v prostoru ter z varovanjem okolja. Planerske
regulacije pa predstavljajo tudi ključno omejitveno vlogo države na pravice lastnikov
zemljišč (Healey, 2006).
Razprava za ali proti intervenciji države v spontano potekajoče razvojne procese
(planiranje) vključuje po mnenju Gantarja (1993) temeljne ideološke, politične in socialne
spore v zvezi z razumevanjem družbe in družbenega razvoja. Razprava o planiranju ali
zoper njega se nanaša na razmerje med liberalizmom oziroma deregulacijo, ki naj bi
omogočala svobodno delovanje trga, in intervencijo države (Gantar, 1993).
Liberalni pristop temelji na neoklasični ekonomiji. Naloge države so omejene izključno
na zagotavljanje razmer za učinkovito delovanje trga s postavljanjem primernih pravil,
znotraj katerih deluje gospodarstvo, in z odpravljanjem disekonomij, ki bi lahko ogrozile
učinkovito delovanje tržnih mehanizmov. Glavne naloge države so privatizacija,
deregulacija, zagotavljanje ogrodja za delovanje podjetij, spodbujanje razvoja finančnih in
monetarnih trgov, zaščita patentov in lastninskih pravic, vzdrževanje ugodnega fiskalnega
sistema, znižanje davkov, zagotavljanje fleksibilnega trga delovne sile, zagotavljanje
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transportne in komunikacijske infrastrukture (Claval, 1991; Coe in ostali, 2007).
Neoklasična teorija namreč pravi, da je potrebno priviligirati vsako povečevanje bogastva.
V tem primeru mora država sprejeti več neenakosti, da bi spodbudila gospodarsko rast
(Giraud, 2006).
Intervencionistični model dopušča, da država s svojimi instrumenti nadomešča ali
dopolnjuje delovanje nekaterih tržnih mehanizmov, lahko tudi preko nacionalizacije
ključnih sektorjev v industriji. V 60. letih 20. stoletja se je na podlagi takšnega pristopa
razvil pojem »država blaginje«47, ki poudarja veliko vlogo pri zagotavljanju socialnega
blagostanja z zagotavljanjem socialnih transferjev in aktivno regionalno politiko. V tem
času so številne evropske države preko regionalne politike podpirale relokacijo
proizvodnih dejavnosti v manj razvita območja ter zagotavljale subvencije kapitalu in/ali
delovni sili (Claval, 1991). Po mnenju Gantarja (1993) državna regulacija ne zamenja
tržne. Posegi države so le eden izmed dejavnikov v gospodarstvu, ki poskuša vzpodbuditi
njegovo oživitev. Stopnja državnega intervencionizma naj bi bila odvisna od tega ali je
kriza ali je ni. V kriznih časih se ponavadi spremeni pogled na vprašanje državnega
intervencionizma. V časih gospodarskega zastoja, finančnih kriz in vojn naj bi bila država
tista, ki bi s svojimi instrumenti blažila nastale krizne razmere. V negotovih časih se
namreč poveča potreba po planiranju, s čimer naj bi se zmanjšala negotovost. Država naj bi
skrbela predvsem za blaženje socialnih učinkov tržnega gospodarstva in za anticiklično
regulacijo (Gantar, 1993).
V zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je pomen liberalnega pristopa povečeval48. V
skladu z neoliberalno logiko se je država delno umaknila in dopustila trgu več prostora.
Prišlo je tudi do premika od neposrednega vpletanja v proizvodnjo dobrin in zagotavljanja
storitev do vloge omogočanja in spodbujanja (Hudson, 2005). Claval (1991) kljub temu
poudarja, da ima sodobna država na voljo več mehanizmov, ki so kombinacija
tradicionalnih in neoliberalnih pogledov. Vse države v razvitem kapitalističnem sistemu
naj bi bile po Dunfordu (1991) in Hudsonu (2005) bolj ali manj intervencionistične,
prihajalo naj bi le do razlik v stopnji in obsegu vpletanja. Vsekakor pa naj bi države
izgubljanje na pomenu zaradi nadnacionalnih entitet in večje moči regionalne in lokalne
ravni (Claval, 1991).
Socialistične države so uporabljale drugačne instrumente za spodbujanje gospodarstva in
za vplivanje na lociranje proizvodnih dejavnosti, saj je planiranje v celoti nadomestilo
delovanje trga. Odločilen makroekonomski dejavnik pri nameščanju proizvodnih
dejavnosti je bil gospodarski plan, s katerim so oblasti na podlagi strokovne presoje in
političnih motivov določale nove lokacije proizvodnih dejavnosti. Vodenje celotnega
gospodarstva je bilo v rokah posebnega planerskega urada. Obvladovanje celotnega
gospodarstva je omogočalo, da se je pri razmestitvah proizvodnih dejavnosti poskušalo v
kar največji meri upoštevati širše družbene interese, pomagati manj razvitim območjem in
izhajati iz razvojno-strateških vidikov, ki so jih sprejele politične oblasti. Pri tem je šlo
lahko za neposredne naložbe državnega kapitala ali pa za posredno usmerjanje
investitorjev s pomočjo kreditov, davčnih olajšav in subvencij izbranim lokacijam (Ferdin,
2002; Vrišer, 1997; Vrišer, 2000).
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Država blaginje pomeni za skoraj dve desetletji »zmago« zagovornikov planiranja oziroma državne
intervencije (Gantar, 1993).
48
V času vnašanja popravkov in dopolnil v tekst doktorske disertacije (oktober 2008) ni več mogoče govoriti
o prevladujočem liberalnem pristopu. Zaradi finančne krize, ki je zajela ves svet in je pripeljala na rob
bankrota že več držav (Islandija, Ukrajina, Madžarska), države preko svojih centralnih bank intenzivno
posegajo v finančne tokove in gospodarski razvoj z zagotavljanjem stotine milijard dolarjev za oživitev
kreditnih trgov in povrnitev zaupanja v bančni sistem.
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V iskanju najustreznejšega načina planskega gospodarstva so se razvile različne oblike
državnega poseganja v gospodarski sistem (Vrišer, 2000):
1. jugoslovanski poskus družbenega samoupravljanja in uvedbe delnega tržnega
gospodarstva ob močni decentralizaciji upravljanja;
2. sovjetska decentralizacija na velike ekonomske regije;
3. sovjetski poskus izvajanja industrializacije s »teritorialno-proizvodnimi
kompleksi«;
4. kitajski eksperiment industrializacije s komunami;
5. novejša kitajska tržno naravnana gospodarska politika.
Coe in ostali (2007) glede na strategije poseganja države v gospodarstvo ločujejo več
različnih tipov. V primeru neoliberalnih držav (npr. Združene države Amerike, Velika
Britanija in Avstralija) je vloga države omejena na postavljanje pravil za delovanje tržišča
s pomočjo zakonodaje. V državah blaginje imajo pomembno vlogo sindikati, ki skupaj z
oblastjo vplivajo na upravljanje korporacij in na ravnanje podjetij. Postavljeni so strogi
zakoni, ki ščitijo delovno silo in zagotavljajo druge socialne ugodnosti. V razvojnih
državah, kot so na primer Japonska, Južna Koreja in Singapur, so oblasti relativno
neodvisne od gospodarstva. Kljub temu je narava ekonomske politike izrazito
intervencionalistična, saj država poskuša preko razvojnih agencij in svojih strategij vplivati
na delovanje podjetij, pogosto pa so državne agencije tudi njihovi lastniki. Lastnost
tranzicijskih držav je prehod med planskim in tržnim gospodarstvom. Država vpliva na
gospodarstvo preko podjetij v svoji lasti, hkrati pa s postavljanjem pravil vpliva na
delovanje zasebnih podjetij. Šibke in odvisne države označuje velik pomen oligarhov in
korporativnih interesov ali izguba vpliva na oblikovanje gospodarske politike zaradi vpliva
mednarodnih finančnih organizacij, kot je Mednarodni denarni sklad (International
Monetary Fund-IMF). V zadnji tip se uvrščajo države, v katerih domača oblast zaradi
vojnih razmer ali protektorata mednarodnih organizacij ne izvaja svoje politike, sem pa se
prištevajo tudi države, ki jih vodijo diktatorji. V tem primeru je zaščita lastninske pravice
šibka, delovanje tržnih mehanizmov pa omejeno.
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Preglednica 16: Tipi držav v globalnem gospodarstvu.
Tip države
Primeri
Temeljne
značilnosti
Neoliberalni
ZDA, Velika
zanašanje na
Britanija,
tržno
Avstralija
gospodarstvo
Država blaginje Švedska,
državne
Finska,
spodbude in
Nemčija
tržno
gospodarstvo
Razvojni
Japonska,
relativna
Brazilija,
avtonomija
Singapur
kapitala –
korporativistično
delovanje
Tranzicijski
Postpostopno
socialistične
prevzemanje
države,
tržnih načel
Kitajska
Šibki in odvisni Afriške in Lat.- pomen
ameriške
oligarhov, tujih
države
organizacij
Neuspešni
Somalija,
mednarodne
Afganistan,
organizacije
Irak, Bosna in
igrajo vlogo
Hercegovina
države

Politični sistem
liberalna
večstrankarska
demokracija
socialna
večstrankarska
demokracija

Organizacija
gospodarstva
velika vloga
finančnega trga

soodvisnost
med kapitalom,
delavci in
državo
mehki
vpletanje države
avtoritarizem,
preko ind.
ena močna
politik in
politična stranka strategij

trdi
avtoritarizem,
ena močna
politična stranka
nestabilen pol.
sistem, pogosto
diktatorstvo
preoblikovanje
političnega
sistema

soobstoj
državnega
lastništva in
tržnega gosp.
nerazvito tržišče

tržni sistem ni
jasno opredeljen

Vir: Coe in ostali, 2007, str. 202.

Uresničevanje oziroma izvajanje predpisanih zakonov in pravno urejenih načinov
regulacije je odvisno tudi od načina, stila in logike izvajalcev politik, to je državnih
uslužbencev. Slednji si lahko interpretirajo pravila po svoje, kar privede do urejanja
gospodarstva, ki je na robu zakonitosti, zato da se zagotovijo investicije v določenih
območjih, ki so močno prizadeta ali imajo velik volilni pomen. Ta t.i. neformalna
institucionalna praksa je zato lahko ključna za razumevanje prostorske razporeditve
proizvodnih dejavnosti in storitev (Hudson, 2005).
Za delovanje države ni mogoče reči, da zasleduje izključno gospodarske cilje in da njena
dejanja temeljijo izključno na čisti racionalnosti ekonomske logike. Vlada zasleduje
namreč tudi druge cilje povezane z notranje in zunanjepolitičnimi cilji, cilji socialne
kohezije, volilnimi načrti (Giraud, 2006) ali pa zasledujejo nacionalni interes (Hamilton,
1967). Država je celo prisiljena uresničevati javni interes. V nasprotnem primeru lahko
izgubi svojo legitimnost. Za doseganje javnega interesa pa spodbuja in podpira profitne
dejavnosti v privatnem sektorju, torej dejavnosti, ki temeljijo na racionalnosti trgov
(Friedmann, 1987).
Odnos med državo in internacionalnimi podjetji označujejo nasprotja interesov, a tudi
skupni interesi. Multinacionalke poskušajo doseči svobodo pri svojem lociranju, da si
zagotovijo maksimalni dobiček in čim večji delež globalnega tržišča, država pa želi
pridobiti dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Država se zato pogosto neposredno
pogaja z multinacionalkami. Pomemben je tudi odgovor multinacionalk na regulacije, ki
jih postavlja država. Podjetja so namreč zainteresirana za odpravo vseh ovir pri trgovanju
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in za svobodo pri izboru najustreznejše lokacije (Amin in Thrift, 2001b; Dicken, 2004;
Hayter, 1997).
Pridobivanje novih investicij velikih mednarodnih korporacij ali drugih podjetij ter razvoj
majhnih in srednjevelikih podjetij je povezan s t.i. podjetniško klimo, to je z odnosom
države do investicij in podjetij. Države, ki omogočajo ustrezne lokacije za prihod kapitala,
ponujajo finančne spodbude (jamstva, ugodna posojila), ugodno davčno politiko,
prevzemajo del stroškov za izobraževanje delovne sile, poenostavijo dostop do potrebnih
dovoljenj ali kako drugače olajšajo začetno investicijo, so bolj privlačne za tuje investicije
in lažje spodbudijo razvoj podjetništva (Hanink, 1997).
Vloga države se je v zadnjih letih močno spremenila. Njene naloge so se zaradi
globalizacije, pojava nadnacionalnih organizacij, kot sta Svetovna trgovinska organizacija
(WTO – World Trade Organization) in Mednarodni monetarni sklad (IMF – International
Monetary Fund) ter zaradi oblikovanja nadnacionalnih skupnosti kot je Evropska unija
delno prenesle na višjo prostorsko raven. Z regionalizmi in povečano močjo
subnacionalnih skupnosti49 se je del moči prenesel na nižje prostorske ravni. Delno pa se je
moč države prenesla tudi navzven, to je na številne nevladne organizacije in organizacije
civilne družbe, tudi globalno organizirane (npr. Greenpeace). Povečan pomen organizacij
civilne družbe temelji na zavedanju o socialni konstituciji gospodarstva, ki je ukoreninjeno
v kulturni in politični tradiciji. Zaradi privatizacije in deregulacije pa se je moč države
delno prenesla tudi na podjetja, zato se del funkcij prenaša na javno-zasebno partnerstvo
(PPP – public-private partnership). Gospodarstvo je tako povezano s politikami držav na
vseh prostorskih ravneh: meddržavni, makroregionalni (npr. Evropska unija),
intraregionalni (regionalna politika) in na lokalni ravni (lokalne politike). Številni avtorji
(npr. Coe in ostali, 2007; Hudson, 2005; Pike in ostali, 2006) opozarjajo, da se kljub
prenosu moči pomen države ni zmanjšal, ampak je prišlo do sprememb v načinu vodenja
države. Države so prevzele podjetniško kulturo, zato so se usmerile v spodbujanje
inovativnosti in konkurenčnosti ter k preusmerjanju izdatkov od maksimiziranja socialnega
blagostanja k izboljševanju gospodarskih rezultatov (O'Neill, 1997). Država sama še vedno
suvereno odloča, ali in v kolikšni meri se bodo določeni regulativni instrumenti prenesli na
katero drugo prostorsko raven (Hudson, 2005). Zato se vloga države v globaliziranem
svetu ni zmanjšala, ampak le preoblikovala (Coe in ostali, 2007; O' Neill, 1997).
Na vsako odločitev o lokaciji tovarne torej vpliva država. Najbolj neposredno lahko to stori
z ustanovitvijo in izgradnjo tovarne, ki je v njeni lasti. Posredno lahko vpliva tudi na
majhno podjetje, ki na primer zaradi dobrega dostopa izbere za svojo lokacijo območje ob
avtocesti, ki jo je zgradila država s svojimi sredstvi. Med tema dvema ekstremoma so
različni instrumenti, na primer regionalni razvojni programi, davčne ugodnosti, spodbude,
zakonodaja in drugi vladni instrumenti, s katerimi država posredno ali neposredno vpliva
na izbor lokacije (Will, 1969). Nenazadnje pa morajo investitorji pridobiti takšno ali
drugačno dovoljenje (npr. gradbeno), ki ga izdaja država ali od nje pooblaščene
organizacije ali temelji na zakonodaji, ki jo sprejme parlament.

49

Gospodarsko razvite regije želijo dobiti avtonomijo nad finančnimi viri, da bi se jih manj usmerilo v manj
razvita območja; gospodarsko manj razvite regije si želijo več moči, da bi same skrbele za svoj razvoj in bile
manj odvisne od pogosto neuspešnih državnih intervencij.
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5.3. Vloga regij pri razvoju gospodarstva in lociranju proizvodnih dejavnosti
Vloga regij je odvisna od političnega sistema v državi (Walker, 1980). V nekaterih državah
imajo regije več političnih pravic in so bolj avtonomne kot v drugih. V federalnih državah
(npr. Nemčija) so regije relativno samostojne prostorske enote, s tem pa imajo tudi veliko
možnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja, z izjemo monetarne in delno fiskalne
politike. V regionalnih državah (npr. Španija in Italija) imajo regije prav tako veliko
avtonomno moč. V nekaterih državah so regije prostorske enote, ki izvajajo le posamezne
naloge, na primer tiste, ki so povezane s spodbujanjem skladnejšega regionalnega razvoja
(npr. Slovenija).
Pomen regij kot prostorske ravni pod državno ravnjo se povečuje. Do povečanega pomena
regij tako na razvojnem, kulturnem, političnem in gospodarskem področju je prišlo zaradi
novih gospodarskih in političnih procesov na makroregionalni in globalni prostorski ravni,
kot so globalizacija, liberalizacija in povezovanje držav na nadnacionalni ravni ter s tem
povezane spremembe v načinu delovanja držav z delnim prenosom nalog in odgovornosti
na višjo prostorsko raven in na regije.
Regije so zaradi zmanjšane državne zaščite soočene z neposrednim delovanjem globalnih
sil. Regije na nove izzive odgovarjajo z zahtevami po večji politični avtonomiji
(regionalizem), kar bi jim omogočilo oblikovanje lastnih razvojnih politik, da bi lažje
tekmovale za mobilni (footloose) kapital ali v skladu z načelom endogenega razvoja
spodbujale razvoj na podlagi lastnih virov.
Z obnovljenim zanimanjem za endogeno teorijo rasti, ki priznava, da so ekonomske
eksternalitete in povečani dohodek povezani s prostorskim zgoščevanjem (clustering) in
specializacijo se je povečal pomen regij za organizacijo gospodarskih dejavnosti.
Prostorsko zgoščevanje med seboj povezane industrije, ustrezno usposobljena delovna sila
in tehnološke inovacije so ključni element za gospodarsko rast in konkurenčnost. To
spoznanje je delno temeljilo na študijah uspešnih primerov zelo dinamičnih regionalnih
gospodarstev in industrijskih območij, delno pa na dognanjih institucionalne ekonomije
(Amin, 2004). Zato vse regije želijo oblikovati fleksibilno akumulacijo, uporabiti nove
ekonomske pristope, nadgraditi gospodarske, institucionalne in socialne podlage za razvoj
gospodarstva, spodbuditi oblikovanje formalnih in neformalnih institucij in njihovo
mreženje ter zgraditi nova industrijska območja (Amin, 2004; Dicken, 2004) s podobnimi
instrumenti, kot jih uporablja država (posojila, garancije, davčne olajšave - če gre za davke
določene na regionalni in/ali lokalni ravni, gradnja industrijskih parkov, ipd.).
Regije lahko na spodbujanje gospodarstva in na lokacijo proizvodnih dejavnosti vplivajo
posredno in neposredno.
Posredna vloga regije oziroma organizacij v njej je zagotavljanje mehkih lokacijskih
dejavnikov (Maier in Beck, 2000) oziroma oblikovanje takšnega življenjskega in
poslovnega okolja ter imidža regije, ki bo privlačna za tuje investicije (Schlunze, 2007) in
spodbudna za endogeno nastajanje podjetij. Hayter (1997) v zvezi s tem uporablja izraz
»podjetniška klima«, ki vključuje zagotavljanje informacij, dostop do vladnih programov,
spodbujanje sodelovanja znotraj gospodarstva ter med vlado, delovno silo in podjetji,
investiranje v lokalne razvojne službe in podobno. Pri tem pa ne gre pozabiti naloge regij,
da zagotavljajo možnosti za nastanek med seboj formalno in neformalno povezanih mrež
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in za oblikovanje formalnih in neformalnih institucij, ki so v skladu z institucionalnim
pristopom eden izmed odločilnih dejavnikov za uspešen gospodarski razvoj.
Med neposreden vpliv regij na lokacijo proizvodnih dejavnosti se uvrščajo promocija
regije za pridobivanje novih tujih in domačih50 investicij, oblikovanje industrijskih
(podjetniških, poslovnih, obrtnih) con, v katere se usmerjajo nove investicije ali
spodbujanje nastajanja novih podjetij (tudi v podjtniških inkubatorjih, ki ponujajo storitve,
izobraževanja, komunikacijsko opremo, socialne storitve, ki si jih deli več na
novoustanovljenih podjetij – Hayter, 1997).
Regije uresničujejo naloge, s katerimi posredno in/ali neposredno vplivajo na gospodarski
razvoj in na lokacijo proizvodnih dejavnosti preko priprave in izvedbe regionalnih
razvojnih programov. V njih uskladijo svoje interese ter jih povežejo z interesi države ob
izkoriščanju možnosti, ki jih prinašajo sredstva iz mednarodnih skladov in priložnosti, ki
prihajajo iz zunanjega sveta51. Pri tem imajo pomembno vlogo posamezne institucijeorganizacije, kot so regionalne razvojne agencije (Choi, 2005). Njihova ključna naloga naj
bi bila po Schlunzeju (2007) vpliv na uspešno vključitev mednarodnih podjetij v lokalno
poslovno in življenjsko okolje, kar naj bi izboljšalo učinkovitost podjetij in uspešnost
poslovanja.
5.4. Vloga lokalne ravni pri razvoju gospodarstva in lociranju proizvodnih dejavnosti
Vlogo lokalne ravni podobno kot v primeru regij dokazujejo praktični primeri in
institucionalna teorija, vendar se je po mnenju Walkerja (1980) potrebno zavedati, da je
moč lokalnih skupnosti v primerjavi z delujočimi gospodarskimi silami vedno majhna.
Kljub temu Healey (2006) poudarja ključno vlogo lokalne ravni v sedanjih gospodarskih
odnosih. Glavna naloga lokalne ravni naj bi bila pomoč podjetjem, da bi premagali težave
in ovire, ki se pojavljajo na tržišču ter izboljšali notranjo učinkovitost. Lokalne prednosti
po mnenju institucionalistov temeljijo v značaju lokalnih socialnih, kulturnih in
institucionalnih ureditev. Na lokalnem območju oblikovane formalne in neformalne
povezave so vir znanja in učenja, ki so osnova za oblikovanje novih industrij. Lokalna
raven bi zato morala zgraditi določeno aktivo in relacijsko infrastrukturo prostora, kar bi se
odražalo v ukoreninjenosti gospodarstva v lokalnem območju. Interakcija med
organizacijami na lokalni ravni, proizvodnimi dejavnostmi in socialnim življenjem naj bi
oblikovala socialne mreže (Amin, 2004; Healey, 2006), ki omogočajo uspešno sodelovanje
med podjetji, podjetji in podpornimi organizacijami.
Primer razvoja novih lokacij proizvodnih dejavnosti v Pariški aglomeraciji v 80. letih 20.
stoletja razkriva, da razvoj proizvodnih dejavnosti ni bil rezultat samo povpraševanja
podjetij, ampak predvsem posledica dejanj lokalnih oblasti. Lokalne oblasti so se aktivno
vključevale v načrtovanje novih lokacij preko regionalnih in sektorskih združenj ali
neposredno. Največja vloga lokalnih skupnosti je bila v razvijanju novih lokacij za
proizvodne dejavnosti, ki so nadomestila stara industrijska območja. Pri lokaciji novih
industrijskih območij (poimenovanih centri, parki, cone ekonomske aktivnosti, industrijska
območja, parki, podjetniške vasi, ipd.) so igrali pomembno vlogo bližina avtoceste, dostop
za delovno silo (železniška postaja, bližina postajališča podzemne železnice), bližina centra

50

Med domače investicije se uvrščajo tiste investicije, ki prihajajo iz države, ki ji pripada regija, a izven
regije.
51
Zunanji svet predstavlja prostor izven regije.
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gospodarske in raziskovalne dejavnosti ter bližina (mednarodnega) letališča (Malezieux,
1991).
Lokalna raven, ki jo večinoma predstavljajo občine, podobno kot regije lahko vpliva na
gospodarski razvoj ter posredno in neposredno na lokacijo proizvodnih dejavnosti z
zagotavljanjem ustreznega podjetniškega okolja in z zagotavljanjem površin, na katere se
bodo lahko naselile proizvodne dejavnosti (Walker, 1980).
Lokalne skupnosti so v primeru tujih neposrednih investicij relativno brez moči. Zaradi
velike asimetrije med multinacionalkami in lokalnimi organizacijami lahko slednje
naredijo relativno malo, razen da zagotavljajo atraktivno podjetniško/poslovno okolje ali
da poskušajo spodbujati lokalna podjetja, ki bi bila lahko vključena v proizvodni sistem, ki
ga bodo oblikovale multinacionalke (Dicken, 2004).
Lokalna raven ponavadi vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti neposredno z
zagotavljanjem ustreznih mikrolokacijskih dejavnikov, oblikovanjem območij proizvodnih
dejavnosti ter z okoljevarstvenimi omejitvami (Walker, 1980). Ferdinova (2002) na primer
ugotavlja, da so občine v Sloveniji pri razvoju gospodarstva in industrializaciji pomagale
predvsem z nizkimi cenami zemljišč, izgradnjo infrstrukture in pripravo ustreznih planskih
dokumentov. Poudariti pa je potrebno, da imajo lokalne skupnosti diskrecijsko pravico nad
določanjem rabe tal (Walker, 1980).
Pri delovanju lokalne ravni se lahko pojavi problem, da so njena dejanja in načrti premalo
usklajeni na regionalni ravni, kar lahko zavre gospodarski razvoj na obeh ravneh.
Najustrezneje bi bilo, da bi se lokalna in regionalna raven dopolnjevali.
5.5. Temeljne ugotovitve
S tem poglavjem smo želeli natančneje opredeliti vlogo države, regij in občin (lokalne
ravni) pri razvoju gospodarstva in pri lociranju proizvodnih dejavnosti ter izpostaviti
različne instrumente, s katerimi vse tri prostorske ravni poskušajo vplivati na lokacijo
proizvodnih dejavnosti na makroravni (izbor države, regije in/ali občine za investicijo) in
na mikroravni (izbor mikrolokacije v prostoru).
Temeljna ugotovitev tega poglavja je, da vse tri proučevane prostorske ravni pomembno
vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Pri tem je potrebno izpostaviti vlogo države,
ki je najvišja avtoriteta na svojem območju; vloga nižjih prostorskih ravni je odvisna od
pristojnosti, ki jih z ustavo ali zakonodajo določi državna raven. Čeprav se pojavljajo ideje
o tem, da država izgublja na pomenu, se veliko avtorjev strinja, da ne gre toliko za
izgubljanje vloge države ampak predvsem za spremenjeno vlogo, ki jo država igra v z
globalizacijo in devolucijo zaznamovanem svetu.
Nabor instrumentov, s katerimi država, regije in lokalne oblasti vplivajo na lokacijo
proizvodnih območij, je zelo obširen. V grobem ga je mogoče deliti na instrumente, ki
imajo posreden ali neposreden vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Instrumenti s
posrednim vplivom na lokacijo proizvodnih dejavnosti se nanašajo na splošno stanje v
gospodarstvu in družbi, ki deluje spodbudno ali zaviralno na nastanek novih podjetij, na
odločitev za lociranje proizvodnih kapacitet ali na širjenje obstoječih podjetij. Nekateri
avtorji v tem primeru govorijo o poslovni ali podjetniški klimi. Ker je pomen državne ravni
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zelo velik, je temu primerno tudi obširen nabor instrumentov, s katerimi države vplivajo na
lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Preglednica 17: Instrumenti treh prostorskih ravni, s katerimi neposredno vplivajo na
lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Prostorska raven Instrumenti
država
politike (davčna, trgovinska, gospodarska, prostorska, regionalna),
infrastruktura (gospodarska), lastništvo podjetij, javna naročila,
promocija
regije
regionalno in prostorsko planiranje, gradnja gospodarske
infrastrukture (območja proizvodnih dejavnosti, inkubatorji),
promocija regije
lokalna območja
prostorsko planiranje, gradnja gospodarske infrastrukture (območja
proizvodnih dejavnosti), promocija občine
Preglednica 18: Instrumenti treh prostorskih ravni, s katerimi posredno vplivajo na
lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Prostorska raven Instrumenti
država
temeljne strateške usmeritve, standardi, varovanje lastninskih pravic,
zakonodaja, politike (fiskalna, monetarna, plačna, okoljska),
infrastruktura (transportna, informacijska, telekomunikacijska),
izobraževanje, raziskave in razvoj, javni sektor
regije
zagotavljanje mehkih lokacijskih dejavnikov (poslovno in življenjsko
okolje; podjetniška klima, mreženje, usklajevanje interesov)
lokalna območja
zagotavljanje mehkih lokacijskih dejavnikov (življenjsko okolje,
mreženje, usklajevanje interesov)
Med instrumenti, ki neposredno vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti, je na vseh
ravneh opredeljeno planiranje.
Regionalno planiranje je dejavnost namenjena načrtovanju razvoja v regijah oziroma v
subnacionalnih prostorskih enotah. Pri regionalnem planiranju se kombinirajo instrumenti,
ki jih lahko ponuja izključno država (posredne in neposredne razvojne pomoči, davčne
olajšave, investicije v infrastrukturo, drugi instrumenti tradicionalne regionalne politike),
in regije. Regije poskušajo oblikovati ustrezno okolje, ki bi bilo privlačno za endogeni
razvoj ali za pridobivanje zunanjih investicij. Pri tem sodelujejo z državo, usklajujejo
različne interese in delovanje organizacij, iščejo lastne finančne vire, tudi s prijavljanjem
na evropske in državne razpise, zlasti pa poskušajo zgraditi mrežo medsebojnih odnosov,
ki bi preko formalnih in neformalnih institucij delovale pospeševalno. V sodobni
regionalni politiki se tako uporabja kombinacija tradicionalnih in sodobnih instrumentov.
S pomočjo prostorskega planiranja se opredeljujejo usmeritve za poseganja v prostor, s
pomočjo planskih dokumentov se opredeljujejo lokacije območij proizvodnih dejavnosti na
strateški ravni in njihova mikrolokacija, usklajujejo se raba tal in interesi dejavnikov v
prostoru, zagotavlja se infrastrukturno opremljenost prostora, določa se oblika, izgled in
velikost objektov. S prostorskim planiranjem se po mnenju Vrišerja (2000) zagotavljajo
mikrolokacijski dejavniki (zemljišče, infrastruktura) Z zniževanjem prostorske ravni se
povečuje konkretnost pravil in dokumentov: država postavlja strateške usmeritve, medtem
ko lokalna raven uravnava rabo tal.
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To poglavje ne vključuje neformalnih vidikov, ki spremljajo formalne dejavnosti države,
regij in lokalne ravni (občin). Na izbor in izvajanje instrumentov, ki so namenjeni za
spodbujanje gospodarskega razvoja in nadzor nad lokacijo proizvodnih dejavnosti, lahko
namreč vplivajo tudi različna strankarska, ideološka, etnična in nacionalna
(nacionalistična) merila ter načela delovanja, ki jih uporablja vladajoča stranka oziroma/ali
politična elita za doseganje svojih političnih in kapitalskih ciljev. Izvajanje instrumentov ni
odvisno izključno od formalnih pravil in racionalnih ciljev: država lahko z vidika
ekonomske teorije ravna tudi neracionalno, če želi doseči specifične formalne ali
neformalne cilje. Lociranje proizvodnih podjetij torej ni odvisno samo od formalnih
(planerskih) postopkov in racionalne uporabe instrumentov industrijske politike ampak
tudi od neformalnih dejavnosti, kot so klientelizem, korupcija in lobiranje. Neformalne
pristope lahko uporabljajo investitorji, birokrati, politična elita, stranke ali drugi
zainteresirani posamezniki in skupine. Neformalni vidik lociranja proizvodnih podjetij bo
podrobneje predstavljen v poglavju 7 (Neformalni vidiki delovanja v prostoru).
V naslednjem poglavju je prikazana analiza strategij, politik in zakonov s področja
regionalnega in prostorskega planiranja ter sektorskega (industrijskega) planiranja v
Sloveniji z namenom evidentiranja oblik, s katerimi so vse tri vrste planiranja vplivale na
lokacijo proizvodnih dejavnosti v času po spremembi gospodarskega in političnega sistema
v Sloveniji leta 1990. Analiza sega do leta 2006. Leta 2007 se je začelo novo programsko
obdobje, ko so v veljavo stopili tudi novi strateški razvojni dokumenti, ki opredeljujejo
regionalno in prostorsko planiranje. Njihovih prostorskih posledic zaradi kratkega obdobja
veljavnosti še ni mogoče proučevati.
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6. VLOGA FORMALNEGA SEKTORSKEGA, REGIONALNEGA IN
PROSTORSKEGA PLANIRANJA V SLOVENIJI PO LETU 1990 PRI
LOCIRANJU PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
6.1. Formalno planiranje v Sloveniji in lokacija proizvodnih dejavnosti
Institucionani pristop v ekonomski geografiji poudarja vlogo institucij pri razvoju
gospodarstva in posledično tudi njihov vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Institucije
so v skladu z ekonomskogeografskim institucionalnim pristopom razumljene kot
organizacije in kot institucije v smislu kulturnih značilnosti družbe. Med njih se uvrščajo
formalne institucije v obliki pravil in zakonov ter neformalne institucije, ki vključujejo
norme, vrednote, navade, tradicijo in konvencije.
Prejšnje poglavje (Vloga države, regij in lokalnih oblasti pri razvoju gospodarstva in
lociranju proizvodnih dejavnosti) je bilo namenjeno proučitvi vpliva temeljne
organizacijske strukture ločeni glede na prostorske ravni delovanja in njenemu vplivu na
razvoj gospodarstva ter lokacijo proizvodnih dejavnosti. Izpostavljeni so bili instrumenti, s
katerimi državna, regionalna in lokalna raven posredno ali neposredno vplivajo na lokacijo
proizvodnih dejavnosti. Pri tem so bili izpostavljeni industrijska (sektorska), regionalna in
prostorska politika. Vsako od teh dejavnosti ima lahko posreden ali neposreden vpliv na
lokacijo proizvodnih dejavnosti.
V nadaljevanju bomo pozornost v skladu z zasnovo doktorske disertacije posvetili
izključno formalnim planerskim institucijam52. V tem poglavju je zato natančneje
opredeljen vpliv formalnih organizacij (ministrstev, agencij, občin) in formalnih institucij
(pravila, zakoni) s področja sektorskega (industrijskega), prostorskega in regionalnega
planiranja (v nadaljevanju: planiranja), ki bi lahko posredno ali neposredno vplivali na
lociranje proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990. Sektorski pristop v raziskavi se
povezuje s prostorskim (državna, regionalna, lokalna oziroma občinska raven), saj se
posamezne vrste planiranja izvajajo na vseh treh prostorskih ravneh hkrati. V ospredju
zanimanja bodo zato strateški dokumenti države, ki so nadrejeni sektorskim dokumentom,
zakonodaja in strateški dokumenti vseh treh oblik planiranja ter naloge planerskih
organizacij s področja spodbujanja razvoja proizvodnih dejavnosti.
Kot državna prostorska raven so mišljena pristojna ministrstva v Republiki Sloveniji,
organi v njihovi sestavi in različne agencije ter skladi.
Regionalno raven je težje opredeliti, saj v Sloveniji še ni pokrajin kot druge ravni lokalne
samouprave. Regionalna raven se zato nanaša na razvojne (statistične) regije, v katerih
poteka skupno prizadevanje države in občin za doseganje ciljev slovenske regionalne
politike s preko priprave in izvedbe regionalnih razvojnih programov.
Lokalno raven v Sloveniji predstavljajo občine. Njihovo število se je med letoma 1993 in
2006 povečalo iz 65 na 210.
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Celotno poglavje se nanaša na formalne vidike, medtem ko neformalni vidiki, do katerih prihaja v času
priprave razvojnih dokumentov in ob izvajanju pravil niso vključeni. Neformalni institucionalni vidiki, ki so
po Northu (2005) tesno povezani s formalnimi institucijami, bodo proučeni v naslednjem poglavju.
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Slika 5: Prostorske ravni v Sloveniji: država, statistične regije in občine leta 2006.
Vpliv politik Evropske unije je izključen iz analize, ker morajo biti vključene v zakonodajo
in strateške razvojne dokumente.
6.2. Sistem razvojnega planiranja
Slovenija se je leta 1992 odločila za oblikovanje razvojnega planiranja, ki naj bi bilo
vključeno v širšo shemo makroekonomskega, socialnega in prostorskega upravljanja
Republike Slovenije. Dozorelo je namreč spoznanje, da je potrebno kljub spremenjenemu
političnemu in gospodarskemu okolju načrtovati in usmerjati prihodnji razvoj, vendar na
podlagi drugačnih izhodišč, kot so veljala v socialističnem času, ko je bilo v ospredju
vsobsežno planiranje. Država se ni odločila za krovni zakon (in enoten dokument), ki bi
opredeljeval razvojno planiranje (Strategija gospodarskega…, 2001), ampak naj bi bilo
razvojno planiranje oblikovano na podlagi strateškega razvojnega plana (alternativno:
makroekonomskega plana) kot temeljnega razvojnega dokumenta v državi, prostorskega
plana ter sektorskih razvojnih dokumentov in nacionalnih programov (Razvojno
planiranje…, 1992).
Strateški razvojni plan naj bi vseboval vladni razvojni koncept in strategijo ter dal podlage
in izhodišča za pripravo sektorskih razvojnih planov. Vlada Republike Slovenije je leta
1992 sprejela delovni program za njegovo pripravo (Razvojno planiranje…, 1992), leta
1993 pa tudi izdala uredbo, ki je urejala razvojno planiranje (Strategija gospodarskega…,
2001). Kot temeljni strateški razvojni dokument Slovenije je bila predvidena Strategija
družbenega razvoja Slovenije, vendar je bila leta 1995 oblikovana le Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije, ki je vključevala tudi nekatera družbena in okoljska
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vprašanja pomembna za ustrezno načrtovanje gospodarskega razvoja. Njen namen ni bil
postati temeljna razvojna strategija države, ki bi bila nadrejena sektorskim razvojnim
dokumentom (Potočnik in ostali, 1995b). Veljala je do leta 2001, ko sta bila sprejeta nova
strategija gospodarskega razvoja in državni razvojni program53. Leta 2005 ju je nasledila
Strategija razvoja Slovenije.
Sektorski pristop je bil v Sloveniji zelo pomemben. V 90. letih 20. stoletja so bili zato
skupaj s spremembami zakonodaje izdelani tudi številni sektorski razvojni dokumenti in
nacionalni programi, ki so bili v prvem desetletju 21. stoletja večinoma že dopolnjeni ali
sprejeti novi.
V skladu z namenom in cilji doktorske disertacije smo v nadaljevanju analizirali temeljne
strateške razvojne dokumente države, saj le-ti opredeljujejo dolgoročne cilje in razvojne
scenarije ter osnovne usmeritve za delovanje države. To pomeni, da morajo usmeritve in
cilje upoštevati vsi (podrejeni) sektorski razvojni dokumenti. O teh ciljih in usmeritvah naj
bi obstajalo splošno družbeno soglasje, kar pomeni, da naj bi se jim podrejali vsi razvojni
dejavniki v državi. Ker pa so strateški razvojni dokumenti tudi osnova za oblikovanje
proračunskih postavk, sklepamo, da ti dokumenti posredno in neposredno vplivajo na
lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Od sektorskih razvojnih dokumentov in zakonodaje smo posebno pozornost posvetili
industrijski politiki ter regionalnemu in prostorskemu planiranju.
6.3. Strateški razvojni dokumenti države
I. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (1995)
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije iz leta 1995 je bila prva strategija
gospodarskega razvoja Slovenije, ki pa ni imela vlogo celovitega strateškega razvojnega
programa, saj se je omejevala le na gospodarstvo (Potočnik in ostali, 2005a; Potočnik in
ostali, 1995b). Opredeljevala je cilje razvoja gospodarstva v prihodnosti, pogoje za dosego
ciljev, dejavnike razvoja in načela ter sredstva in ukrepe za dosego ciljev (Potočnik in
ostali, 2005a). Med ključne cilje je uvrstila trajnostno obstojnost gospodarskega razvoja z
okoljskega, socialnega in nacionalno-kulturnega vidika, vendar teh elementov ni povezala
v enoten koncept trajnostnega razvoja. Vsebovala je težnjo po hitrejšem dohitevanju
najrazvitejših držav in načelo integralnega razvoja, kar naj bi se doseglo z večjo
konkurenčnostjo gospodarstva. Povzemala je tudi cilje starejših dokumentov in sicer
policentrični razvoj ter ohranjanje visokega socialnega standarda (Potočnik in ostali,
2005a; Strategija gospodarskega…, 2001).
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije je opredeljevala splošne pogoje za gospodarski
razvoj, ki je vključeval pričakovanja glede gospodarskih razmer v svetu, integracijska
prizadevanja Slovenije za vstop v Evropsko unijo, spremembe in dograditev
gospodarskega sistema, možnosti za zagotovitev makroekonomske stabilnosti ter
makroekonomski okvir. V okviru razvijanja dejavnikov gospodarskega razvoja so bili
navedeni cilji, načela, usmeritve, naloge in ukrepi na področju človeškega dejavnika,
kapitala, investicij in prihrankov ter razvoja domačega podjetništva, predlagani so bili tudi
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Državni razvojni program natančneje opredeljuje razvojne prednostne naloge, programove in
podprogramove, ki izhajajo iz Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Je tudi podlaga za odločanje o
proračunskih prioritetah (Strategija gospodarskega…, 2001).
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nekateri programi, na primer na področju spodbujanja podjetništva. Kot pomembne
dejavnike gospodarskega razvoja je izpostavljala tudi regionalni in prostorski razvoj,
socialno politiko in razvoj gospodarske infrastrukture. Strategija je vsebovala usmeritve na
področju razvoja kmetijstva, industrije in storitvenih dejavnosti (Potočnik in ostali, 2005a).
Cilji, načela, usmeritve, naloge in ukrepi v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije iz
leta 1995 so bili navedeni zelo ohlapno. Večinoma je šlo le za ugotovitve, kaj bi bilo
potrebno storiti, medtem ko ukrepi večinoma niso bili podrobneje opredeljeni. Zato je tudi
težko oceniti posredni oziroma neposredni vpliv strategije na lokacijo proizvodnih
dejavnosti. Kljub vsemu je mogoče sklepati, da je strategija posredno vplivala na lokacijo
proizvodnih dejavnosti z usmeritvami za izobraževanje delovne sile, zagotavljanje
makroekonomske stabilnosti, oblikovanje makroekonomskega sistema, ki naj bi privlačil
tuje neposredne investicije, spodbujanje raziskav in tehnološkega razvoja ter za gradnjo
gospodarske infrastrukture, predvsem cestne. Neposredni vpliv na lokacijo proizvodnih
dejavnosti bi lahko imeli predvideni ukrepi regionalne in industrijske politike, ki naj bi
večjo pozornost posvetili prestrukturiranju gospodarstva ter sanaciji ali zapiranju
proizvodnih obratov.
Na podlagi prvega Poročila o razvoju (2002) je mogoče oceniti doseganje zastavljenih
ciljev, ukrepov in usmeritev, ki so posredno ali neposredno vplivali na lokacijo
proizvodnih dejavnosti v obdobju veljavnosti prve strategije gospodarskega razvoja
Slovenije, to je med letoma 1995 in 2001. Poročila o razvoju so bila sicer namenjena
spremljanju doseganja ciljev Strategije gospodarskega razvoja iz leta 2001, vendar prvo
Poročilo o razvoju opredeljuje izhodiščno stanje (Poročilo o razvoju, 2002, str. 7) s podatki
iz obdobja veljavnosti prve strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Na osnovi njihove
analize je mogoče oceniti, da je v proučevanem obdobju prišlo do kakovostnejših
premikov na področju izobraževanja mladine, medtem ko izobraževanje odraslih in
vseživljenjsko izobraževanje nista napredovala. Kljub temu je potrebno izpostaviti, da se je
povprečo število let šolanja delovno aktivnih prebivalcev povečalo iz 10,6 leta 1995 na
10,9 leta 2000. Za proučevano obdobje je značilna tudi makroekonomska stabilnost
(uravnoteženost javnih financ, zmanjšanje inflacije, zelo skromen primankljaj v plačilni
bilanci), vendar so se v drugi polovici 90. let 20. stoletja začele razmere poslabševati.
Delež neposrednih tujih investicij v BDP je stagniral okrog 1,5%. Delež raziskav in
razvoja v BDP se je zmanjšal iz 1,7% leta 1995 na 1,51% leta 1999. Razlog je bil
predvsem zapiranje raziskovalnih oddelkov v podjetjih. V tem obdobju se je večina denarja
namenjenega razvoju infrastrukture namenila za ceste in telekomunikacije. V celotnem
obdobju so predelovalne dejavnosti nadaljevale s prestrukturiranjem. Njihov pomen v
ustvarjeni dodani vrednosti se je še naprej zmanjševal, vendar so se hkrati krepile
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. Z največjimi težavami so se srečevale tradicionalne
delovno intenzivne dejavnosti (tekstilna in obutvena industrija), kjer je prihajalo do
opuščanja proizvodnih lokacij (Poročilo o razvoju, 2002).
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije iz leta 1995 je postala žrtev
implementacijskega deficita, kar pomeni, da je v razvoju države prišlo do velikega
razkoraka med normativno urejenostjo (zapisano v dokumentu) in dejanskim
uresničevanjem sprejetega (Strategija gospodarskega…, 2001, str. 14). Zato je mogoče
sklepati, da kljub določenemu razvoju predvideni ukrepi vseeno niso bistveno vplivali na
lokacijo proizvodnih dejavnosti.
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II. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001)
Nova strategija gospodarskega razvoja Slovenije je bila pripravljena zaradi izčrpanosti
dotedanjega razvojnega vzorca, ustrezne prilagoditve novim (mednarodnim) razmeram ter
zaradi procesa približevanja Slovenije Evropski uniji. Zato je podajala novo konceptualno
osnovo, osnovne mehanizme in usmeritve za ukrepanja države (Strategija
gospodarskega…, 2001).
Temeljni razvojni cilj Strategije gospodarskega razvoja Slovenije za obdobje od 2001 do
2006 je bil trajnostno povečevanje blaginje prebivalcev in prebivalk Slovenije, pri čemer je
bila blaginja razumljena kot uravnotežena celota, sestavljena iz gospodarske, socialne in
okoljske sestavine. Vse tri sestavine naj bi se razvijale uravnoteženo. To pomeni, da je
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije v bistvu strategija trajnostnega razvoja
Slovenije, čeprav nekoliko bolj poudarja ekonomski vidik. Glavni vzvodi, s katerimi naj bi
se dosegel temeljni razvojni cilj (trajnostni razvoj), so na znanju temelječa družba, krepitev
konkurenčnosti in učinkovitejša razvojna vloga države (Strategija gospodarskega…, 2001).
Cilje strategije gospodarskega razvoja naj bi se doseglo s pomočjo mehanizmov, ki bi
okrepili razvojne dejavnike. Ti mehanizmi so (Strategija gospodarskega…, 2001):
1. Prehod v na znanju temelječo družbo – vključuje politike za razvoj človeškega kapitala
(formalno in neformalno izobraževanje), večjo fleksibilnost trga dela, razvoj
informacijsko-komunikacijske infrastrukture in novih storitev ter krepitev raziskovalno
razvojne dejavnosti in tehnološkega razvoja.
2. Krepitev konkurenčnosti gospodarstva – vključuje politike, ki krepijo konkurenčnost
gospodarstva: prestrukturiranje podjetij, povečevanje konkurenčnosti podjetniškega
sektorja, razvoj učinkovitega finančnega sistema in razvoj učinkovite gospodarske
infrastrukture.
3. Izboljšanje učinkovitosti države – reforma javne in državne uprave.
4. Usposobitev države za izvajanje politik v okviru pravil skupnega trga Evropske unije –
oblikovanje ustrezne politike konkurence in državnih pomoči ter gospodarskih odnosov s
tujino.
5. Regionalno in prostorsko skladen razvoj – gre za splet različnih politik, ki vključujejo
tudi prostorsko planiranje, zemljiško in regionalno politiko.
Vsak mehanizem vključuje usmeritve in ukrepe ter dejavnosti po posmeznih sklopih, ki
niso sektorske narave, ampak povezujejo področja sektorskih politik ter razvojno
problematiko lokalnih skupnosti (občin) in regij (Strategija gospodarskega…, 2001).
Veliko od številnih usmeritev, ukrepov ali aktivnosti bi lahko imelo posredni ali
neposredni vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
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Preglednica 19: Mehanizmi strategije gospodarskega razvoja in ocena njihovega vpliva na
lokacijo proizvodnih dejavnosti v Sloveniji.
Mehanizem
Vpliv usmeritev, ukrepov ali dejavnosti na lokacijo proizvodnih
dejavnosti (ocena)
Prehod v na znanju
Posredno: izobraževanje zaposlenih, vseživljenjsko izobraževanje,
temelječo družbo
povečanje vlaganja v raziskave in razvoj tehnologije, e-uprava,
gradnja in posodobitev sodobne informacijske in komunikacijske
infrastrukture, ustanavljanje poslovno-podpornih mrež, finančni
instrumenti (skladi tveganega kapitala, jamstva, subvencioniranje)
Neposredno: oblikovanje tehnoloških parkov in inkubatorjev,
pritegnitev tujih neposrednih investicij
Krepitev
Posredno: uveljavitev lastninskih pravic, izgradnja sodobnega
konkurenčnosti
normativnega okolja za delovanje gospodarstva, organizacijski
gospodarstva
ukrepi (uveljavljanje regionalnih razvojnih agencij), finančni
instrumenti (skladi tveganega kapitala, jamstva, subvencioniranje),
grozdenje in mreženje podjetij, oblikovanje informacijskega
sistema, zagotavljanje (gospodarske) infrastrukture
Neposredno: pospeševanje tujih investicij, sektorsko
prestrukturiranje tekstilne in usnjarske industrije, oblikovanje in
ustrezno upravljanje industrijskih con oziroma zagotavljanje
prostorskih pogojev za gospodarski razvoj
Izboljšanje
Posredno: krepitev usposobljenosti in profesionalnosti državne
učinkovitosti države uprave
Neposredno: /
Usposobitev države Posredno: politika državnih pomoči
za izvajanje politik v Neposredno: /
okviru pravil
skupnega trga EU
Regionalno in
Posredno: krepitev lokacijske privlačnosti (infrastruktura,
prostorsko skladen
kakovost bivanja, stanovanja)
razvoj
Neposredno: krepitev regionalnih središč, krepitev lokacijske
privlačnosti; posredni in tržni instrumenti zemljiške politike54
Vir: Strategija gospodarskega…, 2001.

Za usmeritve, ukrepe in dejavnosti, ki so predvidene v Strategiji gospodarskega razvoja
Slovenije (2001), se ocenjuje, da bodo posredno vplivali na pet elementov, ki pomembno
posredno vplivajo na lociranje proizvodnih dejavnosti:
1. izgradnja sodobnega normativnega gospodarskega okolja;
2. gradnja infrastrukture (s poudarkom na sodobni informacijsko-komunikacijski);
3. izobraževanje in vlaganje v raziskave in razvoj;
4. organizacijski ukrepi (poslovno-podporne mreže, učinkovita uprava in e-uprava);
5. sistem državnih finančnih spodbud.
Neposredni učinki Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2001) naj bi bili povezani
predvsem z gradnjo novih območij proizvodnih dejavnosti (industrijskih con, tehnoloških
parkov, inkubatorjev) predvsem v regionalnih središčih, v katere naj bi se usmerjale
domače in tuje investicije ter razvoj malih in srednjevelikih podjetij. Potrebno je izpostaviti
tudi načrte za oblikovanje sodobne zemljiške politike, ki naj bi prav tako služila
usmerjanju prostorskega razvoja proizvodnih dejavnosti.
54

Z njimi se vpliva na prostorsko vedenje tržnih subjektov (Strategija gospodarskega…, 2001, str. 105).
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Spremljanje in vrednotenje razvoja ter merjenje učinkov Strategije gospodarskega razvoja
Slovenije je pokazalo, da je bilo institucionalno okolje v prvi polovici prvega desetletja
novega stoletja zaradi administrativnih in drugih ovir pri razvoju podjetništva in
investiranja ter šibkega varovanja konkurence še vedno neprijazno za razvoj gospodarskih
dejavnosti. Poseben problem so bili zapleteni birokratski predpisi. Zapletena prostorska
dokumentacija, številne omejitve in zahteve po posebnih študijah so podaljševali čas za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Problematične so bile tudi neurejene nepremičninske
evidence. Prestrukturiranje proizvodnih dejavnosti v smeri krepitve tehnološko
zahtevnejših in nadpovprečno produktivnih dejavnosti je potekalo prepočasi. Vhodne tuje
neposredne investicije so bile zaradi nizke konkurenčnosti Slovenije kot investicijske
lokacije skromne. Stopnja izobraženosti prebivalstva se je postopoma povečevala, vendar
je še vedno zaostajala za razvitejšimi državami, vendar se je močno povečal delež
študentov na 1.000 prebivalcev (20,9% leta 2003, kar je več kot povprečje v Evropski
uniji). Delež BDP namenjen raziskavam in razvoju se je nekoliko povečal (na 1,61% leta
2004). Pojavljale so se težave v zvezi z zagotavljanjem zazidljivih zemljišč primerne
kakovosti in velikosti (Poročilo o razvoju 2006, 200655).
Analiza razmer v letih med 2001 in 2005 kaže, da se ukrepi in mehanizmi za povečanje
gospodarske konkurenčnosti, ki so bili predvideni v Strategiji gospodarskega razvoja
Slovenije, niso ustrezno izvedli. S tem se tudi niso izvedli ukrepi in usmeritve, za katere se
je ocenjevalo, da bi imeli posreden ali neposreden vpliv na lociranje proizvodnih
dejavnosti.
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001) vsebuje tudi institucionalno razvojno
razsežnost, ki naj bi omogočala hitrejši gospodarski razvoj. Gre za zavedanje, da morajo
razvojno politiko dopolnjevati dinamični in kompleksni stiki družbenih dejavnikov.
Strategija zato poudarja pomen partnerstva med državo, civilno družbo in gospodarstvom
oziroma gradnjo mrež med vladnimi in nevladnimi organizacijami, med gospodarstvom in
posamezniki.
Kot izvedbeni Dokument Strategije gospodarskega razvoja Slovenije je bil oblikovan
Državni razvojni program 2001-2006. Državni razvojni program opredeljuje temeljne
razvojne prioritete, programe in podprograme. Izhodišča in usmeritve Strategije
gospodarskega razvoja so v Državnem razvojnem programu preoblikovane v programe
oziroma projekte po posameznih prednostnih področjih. Pričakovani rezultat Državnega
razvojnega programa je povečevanje stopnje rasti BDP in s tem pospešeno zmanjševanje
razvojnega zaostanka za državami Evropske unije na gospodarskem področju. Razvoj naj
bi temeljil na načelih trajnostnega razvoja. Na osnovi Državnega razvojnega programa je
bil pripravljen tudi Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 (Državni razvojni
program, 2002).
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Poročilo o razvoju 2006 je že prilagojeno prioritetam Strategije razvoja Slovenije. Kljub temu se zasnova
Poročila ni bistveno spremenila. Dodane so bile le nove vsebine (Poročilo o razvoju 2006, 2006, str. 3).
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Preglednica 20: Razvojne prednostne naloge in programi Državnega razvojnega programa
2001-2006.
Razvojna prednostna
Programi
naloga
Spodbujanje podjetniškega
1. Znanje za razvoj
sektorja in konkurenčnosti
2. Povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij
3. Pospeševanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških
priložnosti
Znanje, razvoj človeških
1. Zaposljivost in vseživljenjsko učenje
virov in zaposlovanje
2. Prilagodljivost podjetij in posameznikov
3. Zagotavljanje enakih možnosti in socialne vključenosti
4. Izboljšanje zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva
Informacijska družba,
1. Informacijska družba
infrastruktura in kakovost
2. Ravnanje z odpadki
bivanja
3. Varstvo voda in upravljanje z vodami
4. Zapiranje in okoljska sanacija premogovnikov in
rudnikov
5. Gradnja stanovanj
6. Energetika
7. Prometna infrastruktura
Prestrukturiranje kmetijstva 1. Prestrukturiranje kmetijstva
in razvoj podeželja
2. Prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije
3. Razvoj podeželja
4. Razvoj gozdarstva
5. Razvoj ribištva
6. Znanje
Krepitev skladnega razvoja
1. Integralni program razvoja mest in podeželja
2. Razvoj kulture in ohranjanje naravne in kulturne
dediščine kot dejavnik razvojnega zaposlovanja na
regionalni ravni
3. Razvoj regionalne infrastrukture
4. Spodbujanje gospodarskega razvoja narodnostnih
manjšin in etničnih skupnosti
Vir: Državni razvojni program, 2002.

Ker Državni razvojni program sledi usmeritvam in ukrepom, ki so navedeni v mehanizmih
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, s katerimi naj bi se krepili razvojni dejavniki
in dosegali njeni cilji, se ocenjuje, da je njegov vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti
enak pričakovanemu posrednemu in neposrednemu vplivu strategije gospodarskega
razvoja.

III. Strategija razvoja Slovenije (2005)
Sredi leta 2005 je bila sprejeta nova krovna razvojna strategija Republike Slovenije. Do
njenega oblikovanja je prišlo zaradi zastoja pri izvajanju prejšnje strategije, zaostajanja pri
doseganju ciljev (hitrost dohitevanja povprečne razvitosti Evropske unije), spremenjenega
geopolitičnega položaja Slovenije po vstopu v Evropsko unijo in zaradi implementacije
prenovljene Lizbonske strategije, ki še bolj poudarja pomen raziskav, inovativnosti in
tehnološkega razvoja.
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V ospredju nove strategije ostaja celovita blaginja prebivalcev. Strategija se ne osredotoča
samo na gospodarska vprašanja ampak vključuje tudi socialna, okoljska, politična in
pravna ter kulturna razmerja, zato po vsebini služi tudi kot strategija trajnostnega razvoja.
Strategija razvoja Slovenije ima štiri temeljne cilje (Strategija razvoja Slovenije, 2005, str.
7):
1. gospodarski razvojni cilj: v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske
razvitosti Evropske unije in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske
strategije;
2. družbeni razvojni cilj: izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh prebivalcev;
3. medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj: uveljavljanje načela trajnosti kot
temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, trajnostno obnavljanje
prebivalstva;
4. razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju: postati prepoznavna in ugledna
država.
Za doseganje zastavljenih ciljev je bilo oblikovanih pet ključnih razvojnih prioritet
(Strategija razvoja Slovenije, 2005):
1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast;
2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj
in kakovostna delovna mesta;
3. učinkovita in cenejša država;
4. moderna socialna država in večja zaposlenost;
5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
Vsaka razvojna prioriteta vključuje številne ukrepe in usmeritve.
Za čim bolj uspešno izvedbo Strategije razvoja Slovenije je bil za leti 2005 in 2006
oblikovan tudi akcijski načrt. V primeru uresničitve načrtovanih investicij, organizacijskih
izboljšav in predlaganih usmeritev, bi na lokacijo proizvodnih dejavnosti neposredno
vplivalo:
• vzpostavitev vsaj treh novih industrijskih/poslovnih con (prednostno v manj
razvitih regijah) in vsaj dveh tehnoloških parkov, ustanavljanje tehnoloških parkov
v regionalnih središčih;
• motiviranje občin za razvoj podjetništva in oblikovanje obrtnih con, olajšanje in
pocenitev pridobitve zemljišč in zapuščenih proizvodnih in drugih prostorov;
• pospešitev razvoja univerzitetnih podjetniških inkubatorjev;
• povečanje učinkovitosti gospodarjenja s prostorom za poselitvene namene.
Posredne učinke za lokacijo proizvodnih dejavnosti bi imeli:
• racionalizacija sistema podeljevanja pomoči;
• povečana učinkovitost črpanja sredstev strukturnih skladov;
• usmerjanje domačih in evropskih sredstev v centre odličnosti;
• izboljšanje dostopa do podpornih storitev za mala in srednja podjetja;
• izboljšanje dostopa do rizičnega kapitala;
• spodbujanje neposrednih tujih investicij;
• zagotavljanje dodatnih sredstev za raziskave, tehnološki razvoj in inovativnost;
• zmanjšanje administrativnih bremen pri ustanavljanju podjetij;
• olajšanje dostopa do nepremičnin za realizacijo investicijskih projektov;
• večanje učinkovitosti in uspešnosti javne uprave;
• povečevanje fleksibilnosti trga delovne sile;
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•
•
•
•

povečevanje učinkovitosti institucij regionalnega razvoja;
zagotavljanje dodatnih spodbud za razvoj regionalne cestne in komunalne
infrastrukture;
poenostavitev upravnih postopkov;
posodabljanje državne infrastrukture.

Zaradi kratkega časa veljavnosti strategije še ni mogoče oceniti posrednega in
neposrednega vpliva akcijskega načrta na lokacijo proizvodnih dejavnosti. O njegovi
uspešnosti tudi ne poroča Poročilo o razvoju 2007.
6.4. Industrijska politika (sektorsko planiranje)
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je zasnova industrijske politike pravzaprav
zasnova delovanja celotnega gospodarstva, saj se med makroekonomske instrumente
industrijske politike prištevajo vse temeljne ekonomske politike. Industrijska politika je
namreč splet različnih politik, ki se ukvarjajo ne le z razvojem predelovalnih dejavnosti,
ampak so pomembne za razvoj celotnega gospodarstva. Njene najpomembnejše sestavine
so politika razvoja človeškega dejavnika (izobraževanje, mobilnost), tehnološka politika,
spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij, politika pospeševanja razvoja domačega
podjetništva oziroma nastajanja in razvoja malih in srednjevelikih podjetij, politika
ekonomskih odnosov s tujino vključno s politiko do tujih neposrednih investicij, odnos do
tujega kapitala, davčna politika in podobno (Potočnik in ostali, 1995a). Vse te usmeritve za
delovanje gospodarstva so opredeljene v strateških razvojnih dokumentih (strategijah
gospodarskega razvoja), zato slednji določajo tudi temeljne značilnosti industrijske
politike: obseg, instrumente in finančna sredstva.
Strateški razvojni dokumenti Republike Slovenije so poudarjali različne pristope k
industrijski politiki. V prvi polovici 90. let 20. stoletja so bili v ospredju projekti s področja
tehnološkega razvoja, spodbujanja podjetništva in malega gospodarstva, prestrukturiranja
gospodarstva ter aktivne politike zaposlovanja (Ravbar in ostali, 2000). V ta okvir so sodili
tudi ukrepi povezani z reševanjem velikih podjetij pred propadom (Murn, 2002). Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije iz leta 1995 je videla naloge industrijske politike
predvsem v prestrukturiranju podjetij, zato naj bi jo bilo potrebno osredotočiti na
povečevanje pretoka informacij, pospeševanje strateškega upravljanja in izobraževanje
menedžmenta v podjetjih (Potočnik in ostali, 1995a). Kljub temu Murnova (2002)
označuje obdobje med letoma 1995 in 2000 kot obdobje parcialnih in netransparentnih
sektorskih politik. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ki je veljala v obdobju med
letoma 2001 in 2006, se je zavzemala za sodobnejšo industrijsko politiko, ki bi temeljila na
spodbujanju razvoja sodobne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, izobraževanju
in usposabljanju, inovacijah ter na razvoju tehnologije (Strategija gospodarskega…, 2001).
Oblikovala se je celovita in med seboj usklajena industrijska politika, ki je bila usmerjena
pretežno k podpori trga (Murn, 2002). Kljub temu Murnova (2005) ocenjuje, da slovenska
industrijska politika iz konca 90. let 20. stoletja in začetka 21. stoletja ni prispevala h
gospodarski rasti in razvoju, ampak je bila predvsem v službi reševalca nastalih ali
potencialnih socialnih problemov, poleg tega pa ni bila usklajena s prioritetami in cilji
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Strategija razvoja Slovenije (2005) ne omenja
industrijske politike, vendar so v ospredju še vedno makroekonomski ukrepi, ki bi
zagotavljali ustrezno podporno okolje za razvoj gospodarstva, poudarjalo pa se je tudi
izobraževanje ter spodbujanje raziskav in inovativnosti.
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Industrijska politika nima metodologije spremljanja in instrumentarija preverjanja
učinkovitosti izvajanja ukrepov (Murn, 2005), zato je težko oceniti njeno vlogo pri lociraju
proizvodnih dejavnosti. Poleg tega se makroekonomski instrumenti izvajajo na celotnem
ozemlju države in se ne razlikujejo med posameznimi regijami, ampak vplivajo na
nacionalno gospodarstvo kot celoto. Kljub temu pa je mogoče oceniti vlogo
mikroekonomskih instrumentov – državnih pomoči na lokacijo proizvodnih dejavnosti
(nastajanje novih lokacij, ohranjanje obstoječih ali ukinitev, podpora grozdenju). Posebno
pozornost smo posvetili tudi spodbujanju razvoja malih in srednjevelikih podjetij ter tujim
neposrednim investicijam.

I. Državne pomoči
Državne pomoči so poseben finančni instrument industrijske politike. Vključujejo vse
ukrepe na mikroekonomski ravni, ki zajemajo (Murn, 2002, str. 22-23; Strategija
gospodarskega…, 2001):
• dotacije;
• subvencioniranje, npr. ugodna posojila;
• državna poroštva;
• davčne olajšave in druge davčne instrumente;
• investicije v javna podjetja;
• državne nakupe;
• izdajo državnih obveznic za financiranje podjetij.
Pomoči so lahko horizontalne (namenjene vsem sektorjem za potrebe raziskav in razvoja,
varstva okolja, reševanja in prestrukturiranja, majhna in srednjevelika podjetja,
zaposlovanje, usposabljanje in varčevanje z energijo) ali pa le določenim dejavnostim, kot
so kmetijstvo in ribištvo, jeklarstvo, premogovništvo in transport (Murn, 2005). Med
državne pomoči se štejejo tudi regionalne pomoči56.
Državne pomoči so v državah s tržnim gospodarstvom relativno omejene, saj
mikroekonomsko prerazdeljevanje nacionalnega dohodka v korist posameznih podjetij ali
skupin podjetij povzroča nepravilnosti delovanja tržišča v korist prejemnikov pomoči. V
Evropski uniji zato velja strog sistem državnih pomoči, ki je omejen le na posamezne
skupinske izjeme in na pomoči po sistemu de minimis57 ter v okviru predpristopnih
pogajanj določene izjeme. O državnih pomočeh se odloča v Evropski komisiji, ki upošteva
evropsko gospodarsko naravnanost in pravila. Večje so le možnosti za pomoč podjetjem v
najmanj razvitih regijah kot regionalne državne pomoči, ki pa se povezujejo s strukturnimi
pomočmi skladov Evropske unije. Tej usmeritvi se je moral prilagoditi tudi sistem
državnih pomoči v Sloveniji (Strategija gospodarskega…, 2001).
V Sloveniji se delež državnih pomoči v BDP zmanjšuje. Leta 1998 so dosegali 2,53%
ustvarjenega BDP, leta 2006 le še 0,93%.

56

Več o regionalnih državnih pomočeh v podpoglavju o regionalnem planiranju.
57 Pomoči po pravilu "de minimis" so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence
in ne predstavljajo državne pomoči.
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Slika 6: Delež državnih pomoči v ustvarjenem BDP 1998-2006.
Vir: Murn, 2005; Deveto poročilo…, 2007.

V 90. letih 20. stoletja je bil v Sloveniji instrument državnih pomoči uporabljen kot
mehanizem za reševanje socialnih razmer v propadajočih velikih podjetjih, za pokrivanje
rednih stroškov poslovanja in saniranje velikih sistemov (Strategija gospodarskega…,
2001), zato je bil v primerjavi z Evropsko unijo nadpovprečen delež državnih pomoči
namenjen za reševanje in prestrukturiranje (Poročilo o razvoju, 2002). Zaradi
neizgrajenega sistema spremljanja in vrednotenja je težko opredeliti vlogo državnih
pomoči v tem obdobju, vendar je glede na njihov značaj (pomoč proizvodnim dejavnostim,
ki so se znašla v težavah) mogoče oceniti, da so pomembno vplivale na ohranjanje
obstoječih lokacij proizvodnih dejavnosti, posebno delovno intenzivnih, spodbujale pa so
tudi nastanek in razvoj malih in srednjevelikih podjetij. Tej ugotovitvi ustreza tudi
opredelitev Murnove (2002), da je bila industrijska politika v Sloveniji v 90. letih 20.
stoletja usmerjena k »ustvarjanju trga«, to je k defenzivnemu prestrukturiranju, pomoči
podjetjem v težavah in preusmerjanju iz jugoslovanskega trga na evropskega.
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o nadzoru državnih pomoči (Strategija gospodarskega…,
2001), ki je uzakonil njihovo sistematično spremljanje. Skupaj s predhodnimi
podzakonskimi akti je bil osnova za zgraditev uspešnega sistema spremljanja državnih
pomoči.
Za obdobje po letu 2000 je bilo značilno, da je bila večina pomoči namenjena
horizontalnim ciljem: raziskovanju in razvoju, malim in srednjevelikim podjetjem,
zaposlovanju in usposabljanju (Murn, 2002; Murn, 2005). Večina državnih pomoči je bila
v obdobju od leta 1999 do 2003 še vedno usmerjena v kmetijstvo (Murn, 2005), nato se je
ta delež znižal na račun višjega deleža namenjenega malim in srednjevelikim podjetjem,
pomembno pa se je povečal tudi delež regionalnih državnih pomoči (Deveto poročilo…,
2007).
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Slika 7: Državne pomoči po ciljih.
Vir: Murn, 2005; Deveto poročilo…, 2007.

Delež državnih pomoči namenjenih predelovalnim dejavnostim je bil v celotnem
proučevanem obdobju relativno nizek, saj ni nikoli presegel petino vrednosti državnih
pomoči za tekoče leto. Pomoči niso dosegale 2% bruto dodane vrednosti predelovalnih
dejavnosti. Večino pomoči so prejela podjetja, ki so se uvrščala v skupino
nizkotehnoloških intenzivnih panog, vendar se je ta delež na začetku 21. stoletja zniževal
na račun spodbujanja raziskav in razvoja v visokotehnoloških dejavnostih. Kljub temu je
bila med nekmetijskimi cilji večina sredstev namenjena investicijam v varstvo okolja
(Murn, 2005).
Koliko so državne pomoči vplivale na lokacijo proizvodnih dejavnosti iz splošnih poročil o
obsegu in namenu državnih pomoči ni mogoče ugotoviti. Njihovo vlogo smo poskušali
opredeliti s pomočjo anketiranja proizvodnih podjetij in študije primerov.
II. Spodbujanje nastanka in razvoja malih in srednjevelikih podjetij58
Spodbujanje nastanka in razvoja malih in srednjevelikih podjetij je bilo obravnavano že v
sklopu državnih pomoči. Kljub temu je potrebno izpostaviti podporno organizacijsko
strukturo, ki naj bi spodbujala njihov nastanek in razvoj.
Mikro, mala in srednjevelika podjetja so potencialno najbolj dinamičen del gospodarstva,
vendar se pri svojem delu srečujejo s številnimi ovirami. Zato jim poskuša država v
sodelovanju z Evropsko unijo pomagati s finančnimi sredstvi, oblikovanjem ustreznega
makroekonomskega okolja in podpornimi organizacijami (Žakelj, 2004).

58

Mikro podjetja so družbe, ki izpolnjujejo dve od treh meril: 1) povprečno število delavcev v poslovnem
letu ne presega 10; 2) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 mio EUR; 3) vrednost aktive ne presega 2 mio
EUR. Majhna podjetja so družbe, ki niso mikro družbe in izpolnjujejo dve od treh meril: 1) povprečno
število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; 2) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7,3 mio EUR; 3)
vrednost aktive ne presega 3,65 mio EUR. Srednjevelika podjetja so družbe, ki niso mikro ali majhne
družbe in izpolnjujejo dve od treh meril: 1) povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250; 2)
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 29,2 mio EUR; 3) vrednost aktive ne presega 14,6 mio EUR (Zakon o
gospodarskih družbah, 55. člen. Uradni list RS, št. 42/06).
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Vloga države pri razvoju podjetništva je predvsem v tem, da oblikuje svoje politike tako,
da omogočajo in spodbujajo nastajanje velikega števila novih podjetij. Vplivajo lahko na
vzpostavljanje in oblikovanje ugodnega podjetniškega okolja ali pa se osredotočajo na
pomoč posameznim najuspešnejšim podjetjem (Žakelj, 2004).
V Sloveniji podpora malim in srednjevelikim podjetjem nima dolge tradicije. Po letu 1990
se je večina pomoči usmerila k reševanju problematike velikih podjetij, medtem ko je bila
politika pomoči malim in srednjevelikim podjetjem spremenljiva in neodločna. Manjša
podjetja so stopila v ospredje po sprejemu ustreznega normativnega okolja in ustanovitvi
javnega sklada za razvoj podjetništva. Ugodne razmere za nastanek malih podjetij so
veljala do leta 1993. Leta 1992 jih je bilo ustanovljenih 14.094 (Ocena stanja in teženj…,
2002). S sprejemom Zakona o gospodarskih družbah in Obrtnega zakona so se razmere za
ustanovitev podjetij zaostrile. V drugi polovici 90. let 20. stoletja jih je v povprečju nastalo
le še 1.500 na leto (Ocena stanja in teženj…, 2002). Za stagnacijo razvoja malih in
srednjevelikih podjetij od leta 1994 dalje so poleg pomanjkljivosti v državni politiki
razvoja malih in srednjevelikih podjetij in administrativnih ovir vplivali tudi zapolnjenost
tržnih niš, prestrukturiranje velikih podjetij ter skromen dotok tujega kapitala v Slovenijo.
Normativno okolje se je začelo izboljševati na začetku 21. stoletja s sprejemom strategij
razvoja podjetništva in prilagajanjem normativnega okolja Evropski uniji. Veliko
pozornost razvoja malih in srednjevelikih podjetij sta posvečala tudi Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije iz leta 2001 in Strategija razvoja Slovenije iz leta 2005
(Žakelj, 2004).
Učinkovita podpora malim in srednjevelikim podjetjem je ključna za njihov nastanek in
razvoj. V zadnjih letih se je v Sloveniji razvila mreža različnih organizacij, ki pospešujejo
nastajanje in razvoj podjetij. Podporne storitve zagotavljajo vladne službe ali agencije, pa
tudi zasebniki (Kavčič, 2006). Podporno okolje za pomoč malim in srednjevelikim
podjetjem zajema (Kavčič, 2006):
• podjetniško podporno okolje, ki ga nudi država preko organizacij na državni in
regionalni ravni, regionalne in lokalne organizacije podjetniškega podpornega
okolja, zbornice, javni zavodi in agencije, javni skladi;
• inovacijsko podporno okolje: podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, podjetniške
cone, ministrstva, agencije, ipd.;
• finančno podporno okolje: javni in zasebni viri financiranja, finančna pomoč
Evropske unije
Preglednica 21: Oblike pomoči države pri nastajanju in razvoju malih in srednjevelikih
podjetij.
finančni instrumenti, zagotavljanje ustreznih zemljišč in prostorov (poslovne cone,
tehnološki parki, inkubatorji), podporne infrastrukturne storitve, svetovanje, izobraževanje,
usposabljanje, zagotavljanje rizičnega kapitala, podpora ustanavljanju podjetniških
grozdov, promocija podjetništva
Vir: Žakelj, 2004, str. 20-21.

Veliko nalog za spodbujanja podjetništva se je preneslo na regionalno raven. Tam imajo
najpomembnejšo vlogo regionalne razvojne agencije ter regionalni in lokalni pospeševalni
in podjetniški centri (Kavčič, 2006).
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III. Tuje neposredne investicije
Tuje neposredne investicije zajemajo ustanovitev novega podjetja, prevzem obstoječega
podjetja ali pa razširitev obstoječega podjetja (Petrovčič, 2003). Prostorska razsežnost tuje
neposredne investicije zajema gradnjo na novi lokaciji (»green-field« investicija) ali na že
pozidani lokaciji (»brown-field« investicija).
Avtorji (npr. Petrovčič, 2003 in Rojec, 2000) opozarjajo, da je bil obseg tujih neposrednih
investicij v Sloveniji v 90. letih 20. stoletja in na začetku 21. stoletja zelo skromen. Razlogi
za to naj bi bili poleg majhnosti države, drage delovne sile in izbranega koncepta
privatizacije neprivlačnost normativnega in poslovnega okolja ter številne ovire, s katerimi
so se srečevali investitorji. Po mnenju Rojca (2000) je eden izmed ključnih razlogov za
omejenost tujih neposrednih investicij tudi pomanjkanje ustreznih zemljišč in poslovnih
prostorov ter zapleten in dolgotrajen postopek pridobivanja zemljišč. Do bolj obsežnih
tujih neposrednih investicij je prišlo po letu 2000, vendar predvsem na račun prevzema
slovenskih podjetij, kot so Simobil, SKB banka, Lek in Nova Ljubljanska banka. Večina
tujih neposrednih investicij je bila usmerjena v predelovalne dejavnosti (Petrovčič, 2003).
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Slika 8: Kumulativni obseg skupnih tujih neposrednih investicij v Sloveniji kot delež
BDP.
Vir: Poročilo o razvoju, 2002, Poročilo o razvoju 2007, 2007.

Prvi obsežnejši ukrepi industrijske politike so se sprejeli leta 1999. Usmerjeni so bili
predvsem k izboljšanju investicijske klime (sprejetje načela nacionalne obravnave tujih
neposrednih investicij, ratifikacija Evropskega sporazuma, ki vključuje liberalizacijo
okolja za tuje neposredne investicije, dejavnejša vloga Urada RS za gospodarsko
promocijo). Vlada Republike Slovenije je sprejela več programov za spodbujanje tujih
neposrednih investicij, ki so vključevali tudi finančne spodbude. Program za obdobje
2005-2009 vključuje tri sklope (AJPTI – Področje za promocijo tujih neposrednih
investicij):
1. politiko, usmeritve in ukrepe, ki vplivajo na izboljšanje poslovnega okolja;
2. dejavnosti spodbujanja tujih investicij, ki jih izvaja Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (AJPTI);
3. finančne spodbude.
Dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij v obdobju 2005-2009 naj bi bile
osredotočene predvsem na (AJPTI – Področje za promocijo tujih neposrednih investicij):
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•
•
•
•

brezplačno ponudbo informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev tujim
investitorjem;
trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za investicije;
promocijo podobe Slovenije in njenih regij kot lokacije za investicije;
analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije kot lokacije za investicije
in predlaganje ukrepov za njegovo izboljšanje.

Sektor za tuje neposredne investicije (TNI) v okviru JAPTI naj bi na področju
zagotavljanja storitev tujim investitorjem izvajal naslednje dejavnosti:
• vzdrževanje in nadgrajevanje baze informacij za TNI;
• zagotavljanje informacij pri izbiri ustrezne lokacije za TNI;
• informiranje javnost (potencialne tuje investitorje, obstoječe tuje investitorje,
specializirane svetovalne in medijske ustanove) o razpoložljivih storitvah.
Politika spodbujanja tujih neposrednih investicij je torej usmerjena predvsem na
zagotavljanje privlačnega makroekonomskega okolja, promocijo države in regij,
svetovanje, oblikovanje finančnih spodbud za tuje investitorje ter zagotavljanje zemljišč.
6.5. Regionalno planiranje
Začetki regionalnega planiranja v Sloveniji segajo v 50. leta 20. stoletja, ko so bili
oblikovani prvi regionalni plani, urbanistični koncepti, regionalne študije in geografske
regionalizacije. V 60. letih 20. stoletja je stopilo v ospredje regionalno prostorsko
planiranje, ki je bilo v veljavi vse do leta 1976, ko je bil sprejet sistem družbenega
planiranja. Ta je opustil regionalno planiranje in ga nadomestil z vseobsežnim planiranjem,
ki je bilo sestavljeno iz gospodarskega, socialnega in prostorskega vidika planiranja
(Černe, 2007).
Slovenija se je odločila tudi za strategijo skladnejšega regionalnega razvoja, ki je v 70.
letih 20. stoletja postala ena izmed temeljnih razvojnih usmeritev (Černe, 2007). Leta 1971
je bil sprejeti prvi zakon, ki je opredeljeval manj razvita območja kot prostor delovanja
regionalne politike, ki si prizadeva za zmanjšanje medregionalnih razlik. Manj razvita
območja so bila predmet regionalnega planiranja vse do leta 1990, ko je bil sprejet zakon,
ki je poudarjal problematiko demografsko ogroženih območij (Kušar, 2003).
Nov sistem spodbujanja regionalnega razvoja, ki se je izoblikoval ob prelomu stoletja,
ponovno poudarja spodbujanje razvoja gospodarstva. Kavaš in ostali (2000) na primer
opozarjajo, da je postala regionalna politika tudi ekonomsko potrebna, saj naj bi bila vsa
regionalna rastišča gospodarskih dejavnosti vir rasti državnega gospodarstva v celoti.
Regionalna politika je zato prešla od spodbujanja manj razvitih območij do spodbujanja
gospodarstva na celotnem ozemlju Republike Slovenije, kar naj bi se odrazilo v hitrejši
gospodarski rasti in v zmanjševanju regionalnih razlik.
Ker je predmet doktorske disertacije vloga (regionalnega) planiranja pri lociranju
proizvodnih dejavnosti po letu 1990, smo v nadaljevanju natančneje analizirali zakon o
spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij ter zakona, ki opredeljujeta
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji.
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6.5.1. Spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji
1991 – 1999
Namen Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS 48/1990; uveljavitev s 1.1.1991) je bil izboljšati delovne in
življenjske pogoje, povečati možnosti dodatnega zaslužka ter ohraniti privlačnost
perifernih območij za bivanje (Kukar, 1995). Demografsko ogrožena območja so bila
določena na podlagi dveh demografskih meril (indeks gibanja števila prebivalcev, indeks
staranja), medtem ko gospodarska merila, s katerimi so se določala manj razvita območja v
predhodnih obdobjih, niso bila upoštevana. Demografsko ogrožena območja so bila
geografsko zaokrožena območja določena na ravni krajevnih skupnosti in območij naselij
(Kušar, 2003).
Med demografsko ogrožena območja se je uvrščala več kot polovica ozemlja Republike
Slovenije (61% v obdobju 1991-1995), na katerem je živela približno četrtina prebivalcev
(25% v obdobju 1991-1995). Med njih so se uvrščale periferne, hribovite in redko
poseljene slovenske regije (Goričko, Slovenske gorice, Haloze, Kozjansko, Posotelje,
Posočje, Suha krajina, Brkini, Zgornje Pokolpje, Bela krajina, Zgornja Savinjska dolina),
medtem ko v prvi polovici 90. let 20. stoletja območja v strukturni krizi, ki so nastala
zaradi gospodarskih težav po osamosvojitvi Slovenije in prehoda v tržno gospodarstvo,
niso bila vključena (Kušar, 2003; Kušar, 2005).

Slika 9: Demografsko ogrožena območja 1991 – 1999 (skupaj).
Vir: Kušar, 2003.
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Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji
opredeljuje temeljne instrumente spodbujanja demografsko ogroženih območij v svojem 6.
členu. To so (Zakon…, 1990):
• zagotavljanje dela sredstev za razvoj lokalne gospodarske infrastrukture;
• spodbujanje gospodarskih naložb;
• davčne olajšave.
Sredstva za razvoj lokalne gospodarske infrastrukture in za spodbujanje gospodarskih
naložb je država zagotavljala iz rednih virov proračuna (7. člen). Za razvoj lokalne
gospodarske infrastrukture so se uporabljala nepovratna sredstva v višini do 30%
predračunske vrednosti naložbe, na demografsko ogroženih območjih v desetkilometrskem
pasu ob mejah Republike Slovenije pa je znašal delež nepovratnih sredstev do 50%
načrtovane investicije (10. člen).
Do sredstev za spodbujanje gospodarskih naložb na demografsko ogroženih območjih so
bili upravičeni investitorji, ki so vlagali v razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, pa tudi investitorji v proizvodnjo z do 5 zaposlenimi. Investitorji so lahko
pridobili nepovratna sredstva v obliki premij ali v obliki dolgoročnega kredita z ugodno
obrestno mero v višini do 30% (na obmejnih območjih 50%) predračunske vrednosti
naložbe. Razvojno pomoč je bilo mogoče dobiti tudi za vlaganje v proizvodne objekte in
opremo v gospodarstvu zaradi razširitve obstoječe ali uvajanja nove proizvodne dejavnosti.
Spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij je temeljilo na razvojnih programih,
ki so jih pripravile občine. Le na njihovi podlagi je bilo mogoče sodelovati na razpisih za
nepovratna sredstva in druge državne spodbude.
V zvezi z izvajanjem Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v
Republiki Sloveniji je potrebno omeniti več problemov, ki so povezani s predmetom
doktorske disertacije.
V ospredju Zakona je bila problematika kmetijstva. V sklopu različnih instrumentov se je
poskušalo spodbujati predvsem razvoj kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji je predvideval razvojno pomoč le za mikro podjetja in samostojne podjetnike
posameznike59. Ti so poskrbeli najprej za samozaposlitev in šele kasneje tudi za zaposlitev
manjšega števila drugih delavcev. Mikro podjetja in samostojni podjetniki so nastajali
večinoma na domovih njihovih ustanoviteljev, kar je pomenilo spremembo namembnosti
zemljišč, ki so bile prej pogosto namenjene kmetijski proizvodnji. To je povzročilo veliko
razpršenost lokacij proizvodnih dejavnosti v prostoru, ki niso bile omejene izključno na
večja naselja ali že oblikovana območja proizvodnih dejavnosti.
Poseben problem spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij je bilo
pomanjkanje ustreznih finančnih sredstev (Nared, 2003). Zakon namreč ni določal obsega
sredstev, ki naj bi bil namenjen njihovemu spodbujanju. V letu 1992 naj bi se razvojnim
programom demografsko ogroženih območij namenilo le 0,2% BDP (Priprava…, 2000, str.
73).
Kljub tem težavam je potrebno izpostaviti mnenje Nareda (2003), ki med pozitivnimi
učinki Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji izpostavlja izboljšanje infrastrukturne opremljenosti, povečanje števila delovnih
59

Uporablja se opredelitev gospodarskih subjektov iz Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list
RS, št. 42/2006.
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mest, izboljšanje gospodarske strukture demografsko ogroženih območij ter spodbujanje
drobnega gospodarstva. Ob analizi Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih
območij v Republiki Sloveniji Nared (2003) opozarja na probleme povezane s splošnim
gospodarskim nazadovanjem pomembnih industrijskih središč v tistem obdobju, kar se je
negativno odrazilo tudi na razvoju demografsko ogroženih območjih. V času veljavnosti
Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji se je
gospodarstvo v Sloveniji srečevalo s strukturnimi problemi povezanimi s prehodom na
tržni sistem, odprtostjo globalizacijskim procesom ter vojno na območju Jugoslavije, ki je
bila pomemben trgovinski partner slovenskih podjetij. Rezultat gospodarske krize je bilo
opuščanje številnih območij proizvodnih dejavnosti. Gospodarsko stanje se je izboljšalo
šele v 2. polovici 90. let 20. stoletja.
V sklopu regionalne politike v 90. letih 20. stoletja je potrebno omeniti tudi programe
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV). To so bile sicer sektorske razvojne
spodbude ministrstva za kmetijstvo, vendar so s spodbujanjem nastajanja različnih
dejavnosti na podeželju pomembneje vplivale na splošno gospodarsko stanje demografsko
ogroženih območij. Ravbar in ostali (2000) izpostavljajo tudi velik pomen programov
popotresne obnove Posočja, projektov Phare ter nekaterih sektorskih politik za spodbujanje
regionalnega razvoja (povzeto po: Nared, 2003).
6.5.2. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja 1999 – 2005
Do spremembe regionalne politike konec 90. let 20. stoletja so vodili notranji in zunanji
dejavniki. Notranji dejavniki so bili povezani s spremembo političnega in gospodarskega
sistema, ki je v tem času še vedno potekala. Drugi notranji dejavnik je bilo vključevanje
Slovenije v Evropsko unijo, kar je pomenilo prilagajanje slovenske regionalne politike
načelom skupne regionalne politike v Evropski uniji. Tretji dejavnik, ki je prav tako
pomembno vplival na oblikovanje novega sistema spodbujanja razvoja, so bile težave z
uresničevanjem spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij. Sistem spodbujanja
demografsko ogroženih območij se je namreč izkazal za neučinkovitega in preveč
omejenega, saj ni reševal težav nastalih zaradi deindustrializacije v pomembnih
gospodarskih središčih (Kušar, 2003).

I. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR)
Kot odgovor na nove izzive je bil leta 1999 sprejet Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR, Uradni list RS, št. 60/99), ki je na novo urejal spodbujanje
regionalnega razvoja. Zakon je določal cilje, načela, organizacijo spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi.
Cilji Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bili:
• spodbujanje uravnoteženega gospodarskega, socialnega in prostorskega vidika
razvoja;
• zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med
regijami, s poudarkom na celostnem pristopu k razvoju podeželja;
• preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi;
• ohranjanje poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju
policentričnega sistema poselitve;
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pospeševanje razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanje naravnih
dobrin, naravne in kulturne dediščine ter drugega javnega dobra.

Spodbujanje regionalnega razvoja se ni omejevalo le na manj razvita območja, kot je bila
to praksa do sprejetja tega zakona, ampak se je prostorski obseg regionalne politike razširil
na celotno ozemlje Republike Slovenije. Ker pa so se posamezne regije oziroma območja
srečevala s posebno velikimi razvojnimi izzivi, so imela prednost pri pridobivanju
razvojnih sredstev. Zakon je kot prednostna območja predvidel območja s posebnimi
razvojnimi problemi, ki so zajemala 129 (takratnih) občin, kar je pomenilo 57,2% površine
in 48,7% prebivalcev Republike Slovenije (Kušar, 2003).

Slika 10: Območja s posebnimi razvojnimi problemi.
Vir: Kušar, 2003.

Kasneje je bil zaradi številnih metodoloških in operativnih zadreg povezanih z
opredelitvijo območij s posebnimi razvojnimi problemi (Kušar, 2003) in v skladu s
Strategijo regionalnega razvoja Slovenije (2001) oblikovan nov sistem prednostnih
območij delovanja regionalne politike, ki je občine uvrščene med območja s posebnimi
razvojnimi problemi razdelil na skupine A, B, C in D. Občine, ki so se uvrščale v skupino
A, so bile na podlagi uporabljenih kazalcev najmanj razvite občine, zato so bile deležne
večje državne (finančne) pomoči.

II. Strategija regionalnega razvoja Slovenije
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) iz leta 2001 je bila temeljni strateški
razvojni dokument slovenske regionalne politike, ki je v skladu s Strategijo gospodarskega
razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije opredelila cilje regionalnega razvoja ter
določala instrumente in politiko za doseganje teh ciljev oziroma strateške opredelitve in
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prioritetne naloge države na področju regionalne politike. Strategija regionalnega razvoja
Slovenije je vključevala tudi opredelitev prednostnih območij regionalne politike,
dodeljevanje spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj ter strategijo in politiko
regionalnih državnih pomoči. Veljala je do leta 2006 (SRRS, 2001).

III. Regionalne razvojne agencije
V skladu z novo organizacijsko strukturo so se v statističnih regijah oblikovale regionalne
razvojne agencije, ki so bile odgovorne za pripravo regionalnih razvojnih programov in za
izvajanje drugih nalog s področja regionalne strukturne politike (ZSRR – 17. člen).

Slika 11: Mreža regionalnih razvojnih agencij.
Vir: Kušar, 2007.

Prve regionalne razvojne agencije so bile ustanovljene leta 2000. V regionalne razvojne
agencije so se lahko preoblikovale obstoječe pravne osebe (npr. podjetniški centri), ki so
dobile pooblastilo za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, ali pa so bile
ustanovljene nove organizacije (Kušar, 2007). V začetku so razpolagale z relativno
skromnim človeškim kapitalom. Analiza, ki je bila opravljena leta 2002, je pokazala, da je
na regionalnih razvojnih agencijah bilo v povprečju zaposlenih manj kot 6 oseb. Večina
(68%) jih je imela od 4 do 7 zaposlenih. Le tri agencije so imele več kot 10 zaposlenih. Z
41% so prevladovali zaposleni z ekonomsko izobrazbo (Kušar, 2002). Do spomladi leta
2008 se je število zaposlenih v povprečju podvojilo, saj je bilo v regionalnih razvojnih
agencijah redno zaposlenih v povprečju 12 oseb. Največ (25 oseb) je bilo zaposlenih v
Regionalnem centru za razvoj v Zagorju (Zasavska razvojna regija). Kadrovsko najšibkejše
so bile območne razvojne agencije ter razvojni agenciji Notranjskokraške in
Spodnjeposavske razvojne regije (zaposlenih je bilo 6 oziroma 7 oseb).
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Preglednica 22: Število zaposlenih na regionalnih razvojnih agencijah spomladi leta 2008.
Razvojna regija
Regionalna razvojna agencija
Število
zaposlenih
Gorenjska
BSC Poslovno podporni center, Kranj
16
Goriška
Razvojna agencija Rod, Ajdovščina*
6
Jugovzhodna
Razvojni center Novo mesto
10
Slovenija
Koroška
Regionalna razvojna agencija Koroška, Dravograd
8
Notranjsko-kraška Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške
6
regije, Pivka
Obalno-kraška
Regionalni razvojni center Koper
10
Osrednjeslovenska Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane
17
regije, Ljubljana
Podravska
Mariborska razvojna agencija, Maribor
6+7
(projektno)
Pomurska
Regionalna razvojna agencija Mura, Murska Sobota
15 + 2
(dozaposlitev)
Savinjska
Regionalna razvojna agencija Celje
18
Spodnjeposavska
Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško
7
Zasavska
Regionalni center za razvoja, Zagorje
25
Vir: Anketiranje.
Opomba: * - nosilna (območna) razvojna agencija.

Velike razlike med regionalnimi razvojnimi agencijami v številu zaposlenih so odvisne
tudi od njihove širše vloge. Nekatere pravne osebe opravljajo vlogo regionalne razvojne
agencije poleg drugih dejavnosti, ki so jih razvile same ali pa izhajajo iz njihove osnovne
dejavnosti60, tako da naloge, ki izvirajo iz zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, ne predstavljajo celotnega obsega njihovega dela.
Temeljna naloga regionalnih razvojnih agencij je bila priprava in izvajanje regionalnega
razvojnega programa. Kasneje so bile določene še dodatne naloge povezane predvsem z
izvajanjem inovativnih projektov v občinah in statističnih regijah, administrativnimi,
strokovnimi in tehničnimi nalogami pri izvajanju skupnih razvojnih projektov, tehnično
pomočjo regionalnemu programskemu svetu, oblikovanjem mikrokreditnih shem,
štipendiranju, promociji statistične regije ter investicij v regijo in podobno (Kušar, 2007).
Vloga regionalnih razvojnih agencij pri lociranju proizvodnih dejavnosti je bila večplastna.
Temeljni instrument je bil priprava regionalnega razvojnega programa, v katerem so bila
opredeljena nova območja namenjena proizvodnim dejavnostim, gradnja infrastrukture,
izobraževanje, pa tudi načrti za vzpostavitev kakovostnejšega podjetniškega podpornega
okolja. Regionalne razvojne agencije na lociranje proizvodnih dejavnosti niso mogle
vplivati neposredno, saj je glede na sistem prostorskega planiranja v Sloveniji lociranje
dejavnosti v prostoru pristojnost občin (in države). Regionalne razvojne agencije so na
lokacijo proizvodnih dejavnosti vplivale (poleg priprave regionalnega razvojnega
programa) predvsem posredno s širjenjem znanja in dobrih praks iz tujine, promocijo
regije, informiranjem potencialnih investitorjev, pridobivanjem podpore lokalnega okolja
in države za posamezne projekte, spodbujanjem občin za spreminjanje prostorskih planov,
60

Večina regionalnih razvojnih agencij je nastala iz podjetniških centrov.
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ki naj bi vključevali tudi območja namenjena proizvodnim dejavnostim, pridobivanjem
nepovratnih finančnih sredstev, svetovanjem, usklajevanjem, lobiranjem, vodenjem
projektov, pripravljanjem določenih dokumentov, ipd61. Regionalne razvojne agencije
večinoma niso bile pasiven subjekt, ampak so z lobiranjem, promocijo in posameznimi
projekti aktivno sodelovale pri pridobivanju (tujih) investicij ter s pomočjo garancijskih
shem, štipendijske sheme, ustanavljanjem podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov
aktivno skrbele za razvoj malih in srednjevelikih podjetij. Pri svojem delu so bile močno
odvisne od zainteresiranosti gospodarstva v regiji, volje občin (županov) in uspešnosti
lobiranja.
Pri delovanju regionalnih razvojnih agencij so se pojavljale številne težave povezane z
normativno urejenostjo njihovega delovanja in dejavnostjo občin. Delovanje regionalnih
razvojnih agencij je oteževalo pogosto spreminjanje normativnega okolja, dodajanje vedno
novih nalog ob nejasnih finančnih konstrukcijah, poleg tega pa je sistem spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja bolj naklonjen občinam kot pa organizacijam na regionalni
ravni. Zaradi teh konceptualnih nejasnosti je vloga regionalnih razvojnih agencij po
mnenju anketiranih predstavnikov regionalnih razvojnih agencij nedorečena. Ker imajo
občine močan položaj v sistemu spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, se pojavljajo
težave pri financiranju regionalnih razvojnih agencij in regionalnega razvojnega programa,
poleg tega pa občine sledijo svojim razvojnim strategijam, pri čemer so regionalni projekti
pogosto sekundarnega pomena.
Kušar (2007) je mnenja, da je bil verjetno največji dosežek regionalnih razvojnih agencij v
obdobju do konca leta 2006 usklajevanje med različnimi subjekti na regionalni ravni ter
povezovanje organizacij na regionalni in nacionalni ravni. Še več, Kušar (2007) je
prepričan, da je bil glavni uspeh regionalnih razvojnih agencij v tem obdobju ravno
oblikovanje formalnih in neformalnih mrež na regionalni ravni, ki pa so z vidika
institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji temeljni predpogoj za uspešen regionalni
razvoj v prihodnje.

IV. Regionalni razvojni programi 2002 – 2006
Temeljni instrument spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki ga je predvidel Zakon
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in za katerega so bile odgovorne regionalne
razvojne agencije, je bil regionalni razvojni program. Z njim naj bi se na podlagi analize
stanja in gibanj ter sektorskih razvojnih programov uskladila razvojna predvidevanja in
naloge države in občin na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega
ter kulturnega razvoja v regiji (ZSRR – 10. člen). Regionalni razvojni programi so
vključevali na regionalni ravni usklajene razvojne programe in podprograme62, s katerimi
naj bi se spodbujalo gospodarstvo in skladnejši regionalni razvoj. Le na podlagi teh
razvojnih programov je bilo mogoče pridobiti razvojna sredstva iz državnega proračuna
(načelo programskega usmerjanja razvojnih sredstev).
61

Primera: ROPOL – razvoj obmejnih poslovnih lokacij Slovenija - Avstrija; SLOHRA ZONET spodbujanje povezovanja poslovnih con, inkubatorjev in tehnoloških parkov v inovativno podjetniško mrežo
na obmejnem območju Slovenija-Hrvaška.
62
Regionalni razvojni program (glavni program) je bil sklop podprogramov z razčlenjeno problematiko, cilji,
pričakovanimi rezultati in finančnim načrtom. Podprogram je bil v smiselno celoto zaokrožena skupina
projektov ali drugih instrumentov ekonomske politike s skupnim ciljem. Vsak podprogram je izveden s
pomočjo enega ali več projektov. Pri podprogramih so morali biti navedeni nosilci izvajanja podprogramov,
terminski in finančni načrt izvedbe ter okvirni projekti, s katerimi naj bi se podprogram izvedel (Navodilo o
minimalni obvezni vsebini…, Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01).
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Prvi regionalni razvojni programi so bili pripravljeni v letu 2001. V strateškem delu
regionalnih razvojnih programov so bili na podlagi problemske regionalnogeografske
analize opredeljeni temeljni razvojni problemi. S pomočjo SWOT analize63 se je poskusilo
opredeliti temeljne razvojne priložnosti in ovire. Vizija in prioritete so bile izhodišče za
nabor razvojnih programov in podprogramov.
Preglednica 23: Temeljne značilnosti regionalnih razvojnih programov (RRP) v obdobju
med 2002 in 2006.
Statistična regija
Št.
Št. podPosebnosti
prograprogramov
mov
Gorenjska
20
62
Goriška
26
63
Jugovzhodna Slovenija
84
152
Koroška
12
34
Notranjsko-kraška
15
49
Obalno-kraška
13
32 Poimenovanje RRP: Južna Primorska
Vključena tudi občina Ilirska Bistrica
(Notranjsko-kraška stat. r.)
Osrednjeslovenska
5
17 Poimenovanje RRP: Ljubljanska urbana
regija
Podravska
19
82
Pomurska
22
84 Poimenovanje RRP: Pomurje 2000+
Savinjska
6
28
Spodnjeposavska
9
20 Poimenovanje RRP: Posavje
Zasavska
8
37 Vključuje tudi Litijo (Osrednjeslovenska
stat. r.) in Radeče (Savinjska stat. r.)
RRP tudi instrument Zakona o postopnem
zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in
razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni
list RS, št. 61/00, 42/03, 71/04)
Vir: Regionalni razvojni programi 2002 – 2006.

Regionalni razvojni programi so vključujevali številne podprograme, s katerimi naj bi se
vplivalo na hitrejši gospodarski razvoj. Podprogrami bi imeli ob ustrezni izvedbi tudi
različne prostorske učinke64.
Ocena pričakovanega vpliva regionalnih razvojnih programov na lokacijo proizvodnih
dejavnosti temelji na vrednotenju razvojnih podprogramov z vidika njihovega posrednega
ali neposrednega vpliva na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Neposreden vpliv na lokacijo
proizvodnih dejavnosti naj bi imeli tisti podprogrami, katerih rezultat bi bile nove lokacije
63

SWOT analiza je analitično in strateško orodje planiranja razvito za potrebe strateškega planiranja v
marketingu. Uporablja se tudi v regionalnem planiranju. Metoda temelji na analizi prednosti (strengths),
slabosti (weaknesses), nevarnosti (threats) in priložnosti (opportunities), ki so osnova za opredelitev začasnih
razvojnih ciljev, vizije razvoja in prednostnega seznama ukrepov za dosego razvojnih ciljev (Regionalno
planiranje – geografija, e-učilnica).
64
O spremembah v funkciji, fiziognomiji in morfologiji mest, do katerih bi prišlo v primeru popolne izvedbe
regionalnih razvojnih programov, je razmišljal Kušar (2002), medtem ko je dejanske prostorske učinke
nastale zaradi uresničevanja razvojnih programov in projektov na izbranih primerih proučeval Nared (2003 in
2006b).
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proizvodnih dejavnosti (gradnja obrtnih in industrijskih con, sanacija obstoječe industrije),
pa tudi tisti podprogrami, ki so pomembni z vidika institucionalnega pristopa (gradnja
mrež, povezav, sodelovanje, spodbujanje medsebojnega zaupanja, razvoj tehnologije ipd.).
Med podprograme, ki naj bi imeli posreden vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti, so
bili uvrščeni tisti, za katere se je ocenilo, da bodo vplivali na okolje, v katerem deluje
gospodarstvo (mehki lokacijski dejavniki, infrastruktura, ipd.).
Preglednica 24: Ocena vpliva (neposredni/posredni) regionalnih razvojnih podprogramov
(podpr.) na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Statistična regija
Št.
Št. podpr. - % podpr. - Št. podpr. - % podpr. podpr. neposredni neposredni posredni
posredni
vpliv
vpliv
vpliv
vpliv
Gorenjska
62
6
9,7
20
32,3
Goriška
63
6
9,5
18
28,6
Jugovzhodna Slovenija
152
24
15,8
36
23,7
Koroška
34
3
8,8
11
32,4
Notranjsko-kraška
49
5
10,2
14
28,6
Obalno-kraška
32
3
9,4
8
25
Osrednjeslovenska
17
3
17,6
7
41,2
Podravska
82
10
12,2
19
23,2
Pomurska
84
7
8,3
21
25
Savinjska
28
2
7,1
12
42,9
Spodnjeposavska
20
3
15
8
40
Zasavska
37
4
10,8
11
29,7
Vir: Regionalni razvojni programi 2002 – 2006.

Na lokacijo proizvodnih dejavnosti naj bi v povprečju neposredno vplivalo 6
podprogramov, kar pomeni približno desetina vseh razvojnih podprogramov (11,2%).
Ocenjujemo, da je regionalni razvojni program statistične regije Jugovzhodna Slovenija
vključeval največ podprogramov, ki bi neposredno vplivali na lokacijo proizvodnih
dejavnsoti (24 podprogramov), medtem ko je to število najnižje v Savinjski statistični
regiji (2 podprograma). Statistična regija z najvišjim deležem podprogramov, ki bi
neposredno vplivali na lokacijo proizvodnih dejavnosti, je bila Osrednjeslovenska (17,6%),
čeprav bi v to skupino sodili le trije podprogrami. Najnižji delež razvojnih podprogramov v
tej skupini je bilo v Savinjski statističnih regiji (7,1%).
Čeprav regionalni razvojni programi vsebujejo različne razvojne podprograme, so si
pogosto po svojem namenu zelo podobni. Tako se ocenjuje, da naj bi imeli neposreden
vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti podprogrami povezani z:
• regionalnim prostorskim planiranjem;
• revitalizacijo (opuščenih) starih industrijskih območij;
• zagotavljanjem zemljišč ter izgradnjo poslovnih in obrtnih con ter tehnoloških
parkov;
• ustanovitvijo in podporo podjetniškim inkubatorjem;
• spodbujanjem prestrukturiranja in posodabljanja;
• pospeševanjem inovativnosti in tehnološkega razvoja;
• razvojem podpornega okolja ter povezovanjem podjetij in vzpostavljanjem
strateških partnerstev (grozdenje, mreženje).
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Razvojnih podprogramov, ki naj bi posredno vplivali na lokacijo proizvodnih dejavnosti, je
veliko več. V povprečju je takšnih kar 15 oziroma približno tretjina vseh razvojnih
podprogramov (31,1%). Največje število razvojnih podprogramov, ki bi imeli posreden
vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti, je bilo načrtovanih v statistični regiji
Jugovzhodna Slovenija (36), najmanj pa v Osrednjeslovenski statistični regiji (7). Najvišji
delež podprogramov s posrednim vplivom je v Savinjski statistični regiji (42,9%), najnižji
pa v Podravski statistični regiji (23,2%).
Posreden vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti naj bi imeli podprogrami povezani z:
• izboljšanjem cestne, železniške, letališke, energetske in komunalne infrastrukture;
• promocijo podjetništva;
• izobraževanjem (srednješolsko poklicno, višješolsko, visokošolsko) in
svetovanjem;
• razvojem informacijske družbe;
• promocijo regije;
• razvojem civilne družbe in krepitvijo regionalne identitete.
Pri analizi števila in deleža razvojnih podprogramov, ki naj bi imeli posreden ali
neposreden vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti, je potrebno upoštevati tudi to, da se
obsegi regionalnih razvojnih programov močno razlikujejo med seboj. V povprečju je bilo
v regionalne razvojne programe vključenih 20 glavnih programov in 55 podprogramov.
Izračunani standardni odklon je zelo visok in znaša 37,923. To pomeni, da ima 68%
regionalnih razvojnih programov (8) od 17 do 9965 podprogramov. Najbolj obširen
razvojni program je bil pripravljen za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija (84
programov, 152 podprogramov), medtem ko je regionalni razvojni program za
Osrednjeslovensko statistično regijo vseboval le 5 programov in 17 podprogramov. To
pomeni, da je bilo razmerje v številu podprogramov med obema statističnima regijama kar
1:11.
Pri izvedbi regionalnih razvojnih programov se je pojavilo več težav. Poleg že omenjenega
zelo obsežnega nabora razvojnih podprogramov so bila pomemben omejitveni dejavnik pri
njihovem izvajanju tudi omejena finančna sredstva, saj je bil obseg državnih sredstev
mnogo manjši od pričakovanega. Naslednji problem je bil ta, da se sektorske politike niso
ustrezno prilagodile regionalnim prioritetam. Regionalne razvojne agencije so izpostavile
tudi problem pomanjkanje partnerjev, ki bi izvajali podprograme ter težave s koordinacijo
med partnerji (Kušar, 2007). Težave so se pojavljale tudi pri sodelovanju z občinami.
Analizo dejanskega vpliva regionalnih razvojnih programov na lokacijo proizvodnih
dejavnosti je mogoče pripraviti s pomočjo regionalnih razvojnih programov pripravljenih
za programsko obdobje 2007 – 2013. Nova generacija regionalnih razvojnih programov
vsebuje tudi poglavje o izvajanju regionalnih razvojnih programov v prejšnjem
programskem obdobju, to je v obdobju 2002 – 2006.
Izkazalo se je, da ta vir ni preveč ustrezen, saj je izvedba večine regionalnih razvojnih
programov ocenjena le opisno, predvsem z naštevanjem izzivov, s katerimi so se
regionalne razvojne agencije srečevale ob pripravi in pri izvajanju regionalnih razvojnih
programov (predvsem finančnih) ali pa so opozarjale na metodološke zadrege povezane z
ex-post vrednotenjem, kot so neustrezen sistem indikatorjev, nedograjen sistem
65

Spremenljivka »število podprogramov« je normalno porazdeljena, saj je test statistične značilnosti
Kolmogorov-Smirnovega testa večji od 5% (0,05).
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vrednotenja na sploh ter pomanjkanje ustreznih statističnih podatkov (Kušar, 2007; Nared,
2006a). Pomemben razlog za okrnjen prikaz izvedbe regionalnih razvojnih programov v
prejšnjem programskem obdobju je tudi majhna vloga regionalnih razvojnih agencij pri
njihovem izvajanju. Številne razvojne (pod)programe so izvajale druge organizacije na
regionalni in lokalni ravni, ki pa o svojih dosežkih niso poročale regionalnim razvojnim
agencijam. Slednje so lahko v novih regionalnih razvojnih programih analizirale le tiste
(pod)programe, ki so jih izvedle same.
Preglednica 25: Ocena izvedbe regionalnih razvojnih programov v programskem obdobju
2002 – 2006.
Statistična regija
Ocena
Gorenjska
59% podprogramov je realiziranih ali vsaj delno realiziranih
Goriška
opisno; ni mogoče oceniti uspešnosti posameznih izvedenih
razvojnih podprogramov
Jugovzhodna Slovenija opisno; ni mogoče oceniti uspešnosti posameznih izvedenih
razvojnih podprogramov
Koroška
opisno; ni mogoče oceniti uspešnosti posameznih izvedenih
razvojnih podprogramov
Notranjsko-kraška
opisno; ni mogoče oceniti uspešnosti posameznih izvedenih
razvojnih podprogramov
Obalno-kraška
opisno; ni mogoče oceniti uspešnosti posameznih izvedenih
razvojnih podprogramov
Osrednjeslovenska
opisno; ni mogoče oceniti uspešnosti posameznih izvedenih
razvojnih podprogramov
Podravska
analize ni
Pomurska
opisno; vsebinski del večinoma realiziran, veliko projektov je še v
izvajanju
Savinjska
opisno, analiza finančnih tokov
Spodnjeposavska
opisno, analiza finančnih tokov
Zasavska
natančna analiza izvedenih razvojnih podprogramov; izvedeni
projekti pomembni z vidika proučevanja lokacije proizvodnih
dejavnosti so bili:
• 31,5 ha novih industrijsko-obrnih površin;
• 577 novih delovnih mest;
• v podjetniški inkubator vključenih 22 podjetij, gradnja še
dveh novih inkubatorjev;
• ustanovitev več podpornih institucij, ki so razvili
instrumente za spodbujanje podjetništva;
• sanacija degradiranih površin;
• izboljšanje cestno-prometnih povezav delno uresničeno;
• presežen cilj števila udeležencev vključenih v programe
motiviranja, informiranja in usposabljanja ter
izobraževanja;
• število prekvalifikacij, dokvalifikacij in usposabljanj
delavcev preseglo načrtovano število;
• podjetniška gimnazija se ni ustanovila
Vir: Regionalni razvojni programi 2007 – 2013.

Kljub naštetim težavam se je v statističnih regijah zgodil pomemben razvojni premik, tudi
z vidika lokacije proizvodnih dejavnosti. Največji uspehi so bili doseženi na področju
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opremljanja z infrastrukturo, gradnjo industrijskih ter obrtnih con, podjetniških
inkubatorjev, vzpostavitvijo regijskih štipendijskih shem, razvojem človeškega kapitala in
razvojem regionalnih tehnoloških središč.

V. Finančne spodbude
Na podlagi Strategije regionalnega razvoja Slovenije (2001) ter Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) in njegovih podzakonskih aktih66 se je izoblikoval
sistem spodbud namenjenih pospeševanju (gospodarskega) razvoja v regijah, pri čemer so
imele prednost najmanj razvite statistične regije in območja s posebnimi razvojnimi
problemi. Sistem spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj je zajemal povratna in
nepovratna sredstva ministrstev ter javnih skladov in javnih agencij. V sistem so bile
vključene posredne in neposredne regionalne spodbude ter regionalne državne pomoči.
Preglednica 26: Vrste spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj.
Vrsta spodbude
Opredelitev
Neposredne spodbude
Cilji:
za skladni regionalni
• vzpostavljanje decentralizirane razvojne funkcije države;
razvoj
• razvoj regijskih razvojnih instrumentov in shem;
• financiranje priprave projektov in posebnih ukrepov
regionalne politike v prednostnih območjih regionalne
politike.
Prioritetno se usmerjajo v prednostna območja regionalne
politike in se namenjajo za sofinanciranje regionalnih razvojnih
projektov.
Posredne spodbude za
Primarni cilj je sektorski oziroma področni, vendar imajo tudi
skladni regionalni
pomemben vpliv na regionalni razvoj.
razvoj
Regionalne državne
Državne pomoči, ki vsebujejo regionalni kriterij.
pomoči
Cilj: znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo pozitivno vplivala na regionalni razvoj.
Vira:
•
•

Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam. Uradni list RS,
št. 108/02, 59/03.
Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj. Uradni list RS, št. 59/00, 60/01, 110/04.

Prioritetni nameni regionalnih razvojnih spodbud so bili (SRRS, 2001, str. 10):
• pomoč pri usposabljanju regionalnih razvojnih agencij;
• pomoč pri pripravi regionalnih razvojnih programov;
66

•
•
•
•

Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj.
Uradni list RS, št. 44/01.
Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim
lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam. Uradni list RS, št. 108/02, 59/03.
Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji.
Uradni list RS, št. 58/01, 37/04.
Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj. Uradni
list RS, št. 59/00, 60/01, 110/04.
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•
•
•

sofinanciranje projektne dokumentacije za projekte iz izvedbenih delov regionalnih
razvojnih programov;
sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov;
sofinanciranje manjših inovativnih pilotnih projektov namenjenih promociji
regionalne politike in iskanja novih smeri njenega delovanja.

Spodbude namenjene sofinanciranju izvedbe regionalnih razvojnih programov, ki niso
imele značaja državnih pomoči, so se uporabljale kot pomoč pri projektih, ki so izkazovali
regionalni pomen ter so vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja
okolja. Za sredstva so lahko kandidirali programi lokalne in regionalne infrastrukture
(vodooskrba, lokalno cestno omrežje) ter programi podjetniške in regionalne razvojne
infrastrukture (podjetniške cone, podjetniški inkubatorji, regijski garancijski skladi,
regijski skladi človeških virov, tehnološki centri, ipd.) (SRRS, 2001, str. 10).
Preglednica 27: Primer neposrednih regionalnih spodbud: projekti, sofinancirani iz
Programa sofinanciranja regionalnih razvojnih programov 2005 (Notranjsko-kraška regija).
Zap. Naslov projekta
Predvidena vrednost
št.
sofinanciranja SVLR (v
sit)
1.
Industrijska cona Neverke
20.385.511
2.
Prenova kulturnega doma v Cerknici
24.454.105
3.
Ureditev obrtne cone Markovec
17.522.266
4.
Razvoj turistične infrastrukture v občini Bloke
13.940.498
5.
Prenova objekta za visokošolsko središče v Postojni
27.686.449
6.
Štipendijska shema za Notranjsko-kraško regijo
18.000.000
7.
Medregionalni sklad za razvoj inovativnih
23.978.154
tehnoloških idej – 1. faza
Skupaj
145.966.983
Vir: Poročilo o…, 2005.

Spodbude so se lahko dodeljevale v naslednjih oblikah (Uredba o pogojih in merilih za
dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj. Uradni list RS, št. 59/00,
60/01, 110/04 – 9. člen):
• nepovratna sredstva;
• ugodna posojila;
• prenos državnega premoženja v last ali upravljanje občinam z namenom vlaganja
tega premoženja v regionalne razvojne projekte.
Pomoč je bila namenjena tudi pripravi regionalnih razvojnih programov ter izvajanju
drugih razvojnih nalog regionalnih razvojnih agencij (Pravilnik o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencijam. Uradni list RS, št. 108/02, 59/03 – 16. člen).
Na razpisih za sredstva so imela prednost prednostna območja regionalne politike. Med
njih so se uvrščale najmanj razvite statistične regije (NUTS 367) in najmanj razvite občine
(SKTE 5) določene na podlagi seznama regij in občin (A, B, C, D), pri čemer so bile v
seznamih A statistične regije oziroma občine, ki so najbolj zaostajale v razvoju (Navodilo
67

Opredelitev prostorskih enot temelji na Uredbi o standardni klasifikaciji teritorialnih enot, Uradni list RS,
št. 9/07. Od standardne klasifikacije teritorialnih enot v Republiki Sloveniji iz leta 2000 se razlikuje v
poimenovanju posameznih prostorskih ravni zaradi usklajenosti z evropsko klasifikacijo teritorialnih enot
(NUTS).
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o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj.
Uradni list RS, št. 44/01).

Slika 12: Seznam regij (NUTS 3) A, B, C, D.
Vir: Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj. Uradni list RS, št. 44/01.

D
10.4%

neopred.
10.8%
A
38.9%

C
17.8%
B
22.1%

Slika 13: Struktura neposrednih regionalnih spodbud za leto 2004 po skupinah regij.
Vir: Poročilo o…, 2005.
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Slika 14: Seznam občin (SKTE 5) A, B, C, D.
Vir: Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj. Uradni list RS, št. 44/01.

Regionalne državne pomoči so se lahko dodeljevale na celotnem ozemlju Republike
Slovenije v skladu z regionalno karto izvajanja politike regionalnih državnih pomoči. Do
regionalnih državnih pomoči so bile upravičene vse statistične regije (kriterij za določitev
statističnih regij, ki so bile upravičene do državnih pomoči, je bil doseganje manj kot 75%
povprečnega bruto družbenega proizvoda Evropske unije). Pomoč je lahko dosegala do
največ 40% vrednosti začetnih investicij z izjemo Osrednjeslovenske statistične regije, kjer
je intenzivnost regionalnih državnih pomoči bila določena do največ 35% vrednosti
začetnih investicij (Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam. Uradni list RS, št. 108/02, 59/03). Pomen regionalnih državnih pomoči se
povečuje, kar je v skladu s politikami Evropske unije (Strategija gospodarskega…, 2001).
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Slika 15: Regionalna karta za izvajanje regionalnih državnih pomoči v Republiki
Sloveniji.
Vir: Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam. Uradni list RS, št.
108/02, 59/03.

Regionalne državne pomoči so se lahko dodelile za naslednje namene (5. člen):
• sofinanciranje začetnih investicij;
• pomoč za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami;
• kritje dela stroškov tekočega poslovanja podjetij.
Do njih so bile upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki,
zadruge in drugi zasebniki.
Dodeljevala so se v naslednjih oblikah (ZSRR - 7. člen):
• subvencije;
• subvencije obresti;
• ugodna posojila;
• poroštva;
• davčne oprostitve in olajšave;
• kapitalski vložki.
Regionalne državne pomoči so bile relativno skromne. Konec 90. let 20. stoletja je bilo
regionalnim ciljem namenjenega manj kot 1% državnih pomoči, kar je v ustvarjenem BDP
pomenilo približno 0,01%. Delež regionalnih državnih pomoči se je na začetku 21. stoletja
povečal na 3-4%. Opaznejša rast deleža državnih spodbud namenjenih regionalnim ciljem
je bila leta 2005 (15%). Kljub temu je to pomenilo le 0,15% BDP.
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Slika 16: Delež državnih pomoči namenjenih regionalnim ciljem.
Vir: Tretje poročilo…, 2001; Murn, 2005, Deveto poročilo…, 2007.

Leta 2006 so se za namene regionalnih ciljev dodelila sredstva državnih pomoči na podlagi
naslednjih shem in individualnih pomoči (Deveto poročilo…, 2007):
• dodelitev državnih pomoči subjektom v ekonomskih conah;
• regionalna shema državnih pomoči;
• program razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije;
• program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti;
• investicijski program podjetja Revoz d.d.
Za doseganje regionalnih ciljev je bilo leta 2006 namenjenih več kot 40 milijonov evrov.
Največ pomoči je bilo dodeljeno z instrumentom dotacij (94,3%), 1,6% pomoči s pomočjo
ugodnih kreditov ter 4,1% kot davčne olajšave. Ostali instrumenti niso bili ali pa so bili
zelo redko uporabljeni (Deveto poročilo…, 2007).
Spodbude pomembne za skladni regionalni razvoj so vključevale sredstva Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter proračunska sredstva
ministrstev vključno z mednarodnimi finančnimi pomočmi. V Zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja je bilo predvideno, da naj bi obseg državnih razvojnih
sredstev dosegal 1% BDP (ZSRR – 19. člen).

VI. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1)
Ob izvajanju regionalne politike, kot sta jo opredelila Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja iz leta 1999 in Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001) se je
pojavilo več težav. Regionalni razvojni programi so bili metodološko neenotno
pripravljeni. V njih so se prepletale regionalne in lokalne vsebine. Nabor regionalnih
prioritet je bil preširok, njihov finančni okvir pa nerealen. Regionalne razvojne agencije so
bile vzpostavljene, vendar so bile kadrovsko šibko zasedene z večinoma neurejenimi
sistemskimi viri financiranja. Velike težave so se pojavile tudi pri usklajevanju različnih
interesov na regionalni ravni (Predlog zakona…, 2003).
Vse te dileme je poskušal razrešiti leta 2005 sprejeti Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-1; Uradni list RS, št. 93/05). V primerjavi s prejšnjim
zakonom iz leta 1999 bolj natančno opredeljuje način sodelovanja na regionalni ravni in
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projektno financiranje, medtem ko se sistem dodeljevanja spodbud pomembnejših za
skladen regionalni razvoj ni bistveno spremenil, ampak le uzakonil predloge iz Strategije
regionalnega razvoja Slovenije.
Zaradi kratkega časovnega razpona od njegovega sprejetja do konca leta 2006 (časovni
okvir doktorske disertacije) ni mogoče analizirati njegovega posrednega ali neposrednega
vpliva na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
6.6. Prostorsko planiranje
Leta 1976 je bil na ravni jugoslovanske federacije sprejet sistem družbenega planiranja, ki
je bil sestavljen iz ekonomskega, socialnega in prostorskega vidika. Republike so lahko
samostojno vključevale prostorski vidik v sistem družbenega planiranja. Slovenija se je
odločila za ločeno zakonsko ureditev in v letu 1984 sprejela štiri zakone na področju
prostorskega planiranja: Zakon o urejanju prostora (UL SRS 18/1984, 15/89), Zakon o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (UL SRS 18/84, 29/86), Zakon o stavbnih
zemljiščih (UL SRS 18/84) in Zakon o graditvi objektov (UL SRS, 34/84). To pomeni, da
sistem prostorskega planiranja ni zajemal samo zakona o urejanju prostora in prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, ampak tudi številne zakone, ki
so prav tako opredeljevali posege v prostor. Z njimi sta bila opredeljena vloga in pomen
prostorskega vidika v enotnem sistemu družbenega planiranja (Černe, 2007).
Kljub spremembami v družbenem in gospodarskem sistemu leta 1990 se sistem
prostorskega sistema ni bistveno spremenil. Družbeno planiranje je bilo sicer ukinjeno,
vendar je Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP; Uradni list
RS, št. 48/90) ohranil njegove prostorske sestavine vse do sprejema novih predpisov o
urejanju prostora.
V 90. letih 20. stoletja novih prostorskih dokumentov še ni bilo. Država in občine so
dopolnjevale in spreminjale obstoječe prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana, saj so se le-te morale prilagoditi novim načrtom na področju gradnje
cestne, kolesarske in energetske infrastrukture68. Zaradi številnih sprememb na področju
stanovanjske gradnje, gradnje infrastrukturnih objektov in zaradi operativnih razlogov je
Slovenija sprejela številne spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih
posegih v prostor (UL RS 26/90, 18/93, 47/93, 71/93). Sprejet je bil zakon o varstvu
okolja. V letih 1993 in 1994 so bili sprejeti številni zakoni, ki so zagotavljali pogoje za
gradnjo avtocestnega križa. Leta 1993 je bil sprejet tudi Zakon o lokalni samoupravi (UL
RS 72/93), ki je ponovno uvedel občino kot temeljno skupnost prebivalcev na določenem
ozemlju (Černe, 2007).
Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) je bil objavljen šele leta 2002 (Uradni list RS, št.
11/02). Kmalu je sledil sprejem Strategije prostorskega razvoja (2004) in Prostorskega reda
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Z vidika doktorske disertacije je potrebna analiza prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana, analiza v proučevanem obdobju veljavne zakonodaje ter
analiza obeh strateških prostorskih dokumentov nastalih na začetku tega stoletja.

68

Spremembe leta 1993, 1995 in 1999.
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6.6.1. Obdobje veljavnosti prostorskih sestavin družbenega plana
Prostorski vidik družbenega planiranja se je izražal v prostorskih sestavinah dolgoročnih
družbenih planov. V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP; Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) so prostorske sestavine vključevale cilje za razvoj
v prostoru, temeljne pogoje za doseganje teh ciljev, temeljne usmeritve in globalno
zasnovo razvoja dejavnosti v prostoru, ki so se nanašale na:
• razvoj in medsebojno odvisnost naselij;
• regionalno in magistralno prometno omrežje;
• pomembnejše energetske vire in naprave ter njihovo prenosno omrežje;
• pomembnejše omrežje zvez;
• pomembnejše vodne vire ter pomembnejša omrežja in naprave za oskrbo s pitno in
tehnološko vodo ter za čiščenje in odvajanje odplak.
V prostorske sestavine je bila vključena tudi globalna zasnova namenske rabe prostora,
zlasti za:
• pomembnejša območja kmetijskih zemljišč in gozdov, območja za raziskovanje in
pridobivanje rudnin, območja pomembnejših vodnih virov ter območja naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov;
• pomembnejša območja za poselitev in na njih območja z večjo koncentracijo
proizvodnih dejavnosti;
• pomembnejša območja za turizem in rekreacijo;
• nevarna in ogrožena območja;
• pomembnejša območja za potrebe splošne ljudske obrambe;
• območja odlagališč nevarnih in zdravju škodljivih snovi;
• pomembnejše vodnogospodarske ureditve;
• varovanje in razvoj krajinskih vrednot na ozemlju republike.
Dolgoročni družbeni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (2000) je
med prostorske sestavine vključeval še strategijo regionalnega razvoja, skupne elemente za
organizacijo dejavnosti v prostoru, rabo prostora in krajinsko preobrazbo, usmeritve za
poselitev, urejanje varstva okolja in usmeritve glede usklajevanja navzkrižnih interesov v
prostoru (Černe, 2007).
Na lokacijo proizvodnih dejavnosti so vplivali cilji dolgoročnega razvoja, ki so bili
povezani z razvojem proizvodnih dejavnosti in politiko policentričnega razvoja. V
ospredju prihodnjega razvoja naj bi bili manjši obrati z visoko kakovostno specializirano
proizvodnjo, pomembno vlogo pri prestrukturiranju gospodarstva pa naj bi imela tudi
tehnologija kot nosilec prestrukturiranja in zagotovilo za hitrejši razvoj. Politika
policentričnega razvoja naj bi se uresničevala tako, da bi se preprečevale težnje k preveliki
koncentraciji in preveliki razpršenosti proizvodnih ter oskrbnih zmogljivosti in
zmogljivosti družbenih dejavnosti. Uresničevanje obeh ciljev naj bi vodilo k nastanku
novih, sodobnih proizvodnih območjih, ki bi omogočala uspešno gospodarjenje ob
hkratnem preprečevanju pretiranega zgoščevanja ali razpršitve teh območij.
O policentričnem pristopu k lociranju novih proizvodnih dejavnosti govori tudi strategija
razvoja gospodarskih dejavnosti.
Prostorsko usmerjanje proizvodnih dejavnosti je omenjeno prav tako v sklopu usmerjanja
poselitve. V regionalnih središčih je bila dopuščena gradnja tudi na boljših kmetijskih
zemljiščih, vendar le v primeru potrebe po nadaljnem razvoju deficitarnih dejavnosti
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regionalnega pomena ali zaradi zaokroževanja industrijskih con in stanovanjskih območij,
če tam ni bilo drugih primernih zemljišč.
V okviru skupnih elementov organizacije dejavnosti v prostoru je bilo opredeljeno, da
se bodo večje proizvodne, zlasti industrijske zmogljivosti, razvijale predvsem v
regionalnih, občinskih in pomembnejših lokalnih središčih z večjim številom delovno
aktivnega prebivalstva. Predvidena je bila tudi diverzifikacija industrijskih delovnih mest v
območjih z enostransko proizvodno usmeritvijo ter v manj razvitih kmetijskih območjih.
Proizvodne dejavnosti naj bi se umeščale v poselitvena območja ob upoštevanju racionalne
rabe zemljišč ter z gradnjo na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo, a
zunaj ali ob robu (zaokroženih) zemljišč, da bi se z gradnjo čim manj omejevala primarna
raba kmetijskih zemljišč. Izgradnja novih objektov za proizvodnjo naj bi se zato ob
upoštevanju zasnove policentričnega razvoja usmerjala predvsem v središča, kjer so za
dodatno izgradnjo stanovanjskih sosesk na voljo za kmetijstvo manj primerna zemljišča, ne
pa na kakovostnejša kmetijska zemljišča in območja, ki so primerna za razvoj turizma in
rekreacije. V mestih naj bi bili industrijski in spremljajoči gospodarski objekti locirani na
strnjenih območjih, na katerih bo zgrajena ustrezna infrastruktura in zagotovljene možnosti
za racionalno gospodarjenje.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do 1990 so prav
tako poudarjale prilagajanje območij proizvodnih dejavnosti policentričnemu sistemu
poselitve in varovanje kmetijskih zemljišč. Razmestitev proizvodnih dejavnosti naj bi
potekala v skladu z zasnovo policentričnega razvoja. Proizvodne zmogljivosti naj bi se
hitreje povečevale v regionalnih središčih. Zaradi usklajenega gospodarskega razvoja
znotraj posameznih širših območij naj bi bilo potrebno proizvodne zmogljivosti še naprej
razvijati v enem ali več središčih v posameznih območjih. V pomembnejših lokalnih
središčih naj bi se razvijala pestrejša proizvodna struktura z več panogami.
Na osnovi analize prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
ugotavljamo, da državni prostorsko-planski dokumenti opredeljujejo tri temeljne elemente
prostorske zasnove proizvodnih dejavnosti:
1. mikrolokacijo: nova območja namenjena proizvodnim dejavnostim naj bi se razvila na
strnjenih za kmetijstvo manj primernih območjih v poselitvenih območjih regionalnih
središč in drugih večjih naseljih;
2. oblikovanje industrijskih con: prostorske sestavine poudarjajo oblikovanje sodobnih
proizvodnih (industrijskih) con z utrezno urejeno infrastrukturo in z zagotovljenimi
možnostmi za racionalno gospodarjenje, kamor naj bi se usmerjala tudi po velikosti
manjša, predvsem visokotehnološka proizvodnja;
3. makrolokacijo: mreža novih lokacij proizvodnih dejavnosti naj bi se prilagajala
policentričnemu sistemu poselitvenega omrežja (regionalna, občinska in večja lokalna
središča), kar naj bi preprečevalo preveliko koncentracijo in razpršitev proizvodnih
dejavnosti. Kljub tej tezi pa naj bi se spodbujal razvoj proizvodnih dejavnosti v manj
razvitih in depopulacijskih območjih.
Zasnova funkcij naselij glede na proizvodne dejavnosti je bila opredeljena tudi na karti
Zasnove urbanega omrežja v okviru zasnove primarne rabe in poselitvenega sistema.
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Slika 17: Zasnova urbanega omrežja – zasnova funkcij naselij glede na proizvodne
dejavnosti.
Vir: Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije, 2000.

Glede na zasnovo funkcij naselij glede na proizvodne dejavnosti, naj bi se oblikovala:
• naselja z monostrukturno dejavnostjo;
• naselja z 2-3 obrati;
• naselja z večimi obrati;
• pomembnejša industrijska središča;
• večja industrijska središča;
• velika industrijska središča
Preglednica 28: Zasnova funkcij naselij glede na proizvodne dejavnosti.
Funkcija naselij
Naselja
naselja z monostrukturno (niso opredeljena)
dejavnostjo
naselja z 2-3 obrati
Cerknica, Lenart, Logatec, Metlika, Mozirje, Ormož, Radlje
ob Dravi, Ribnica, Šmarje pri Jelšah
naselja z večimi obrati
Ajdovščina, Črnomelj, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija,
Ilirska Bistrica, Kočevje, Laško, Lendava, Litija, Ljutomer,
Postojna, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice, Šentjur pri Celju, Tolmin,Trebnje, Vrhnika, Žalec
pomembnejša industrijska Brežice-Krško, Domžale, Jesenice-Radovljica, Kamnik,
središča
Murska Sobota, Nova Gorica, Piran-Izola-Koper, Ptuj, Ravne
na Koroškem-Slovenj Gradec-Dravograd, Škofja Loka,
Velenje, Zagorje-Trbovlje-Hrastnik
večja industrijska središča Kranj, Ljubljana, Novo mesto
velika industrijska
Maribor
središča
Vir: Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije, 2000.

6.6.2. Zakon o urejanju prostora in strateški prostorski dokumenti
Nov sistem prostorskega planiranja je temeljil na Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) iz
leta 2002 (Uradni list RS, št. 11/02). Še pred njegovim sprejetjem sta bila pripravljena dva
pomembna dokumenta, ki sta začrtala smer prenove prostorske politike. To sta bila Ocena
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stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije (2002) in Politika urejanja prostora
Republike Slovenije (2002). Oba dokumenta je sprejela vlada Republike Slovenije na svoji
seji 20. decembra 2001.
Zakon o urejanju prostora se z izjemo 5. člena, ki govori o usmerjanju poselitve69, ne
dotika opredeljevanja lokacij za proizvodne dejavnosti, pač pa opredeljuje vrste
prostorskih dokumentov, ki med drugim opredeljujejo tudi možnosti za lociranje
proizvodnih dejavnosti ter pogoje za ureditev območij proizvodnih dejavnosti. Strateška
prostorska dokumenta na državni ravni sta Strategija prostorskega razvoja (2004) in
Prostorski red Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Med pomembnimi
dokumenti je potrebno omeniti tudi regionalno zasnovo prostorskega razvoja, ki pomeni
most med prostorskim planiranjem na državni in lokalni (občinski) ravni.

Slika 18: Hierarhija prostorskih dokumentov, kot jih je predvidel zakon o urejanju
prostora.
Vir: Černe in ostali, 2004.

Opredeljeni sistem prostorskega planiranja je bil v veljavi do konca proučevanega obdobja,
to je do konca leta 200670.

I. Ocena stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije
Ocena stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije (2002) poudarja glavne značilnosti
slovenskega prostora ter opozarja na najbolj pereča vprašanja prostorskega razvoja in
sistema prostorskega načrtovanja. Ocena stanja je podlaga za oblikovanje Politike urejanja
prostora Republike Slovenije in iz nje izhajajoče dokumente. Ocena stanja torej prinaša
izhodišča za oblikovanje temeljnih ciljev in usmeritev prostorskega razvoja ter podlago za
uveljavitev učinkovitega sistema urejanja prostora.

69

5.člen ZUreP-1: zagotovljanje racionalne rabe zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba
prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s
prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih; širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in
skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti drugače, pri čemer je potrebno, ob upoštevanju urbanističnih
in tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z
vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna.
70
Leta 2007 je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), ki spreminja
zasnovo prostorskih dokumentov.
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V dokumentu so opredeljeni naslednji problemi, ki vplivajo na načrtovanje in oblikovanje
lokacij namenjenih proizvodnim dejavnostim (velja za 90. leta 20. stoletja, zlasti za drugo
polovico):
• zapletenost in dolgotrajnost postopkov za pridobivanje dovoljenj;
• togost sistema prostorskega načrtovanja, ki ne sledi gospodarskim, družbenim in
političnim spremembam;
• zastarelost prostorske dokumentacije, ki ne odgovarja na nove izzive povezane s
pluralizmom, zasebnim lastništvom, tržnim gospodarstvom in novimi razmerji med
lokalnimi skupnostmi in državo;
• sistem ni omogočal usklajenih posegov v prostor, tudi zaradi neustreznega
medsektorskega usklajevanja;
• pomanjkanje ustreznih lokacij (neustrezna zemljiška politika).
II. Politika urejanja prostora Republike Slovenije
Politika urejanja prostora Republike Slovenije (2002) je bila temeljno vodilo za
dolgoročno, stalno in usklajeno usmerjanje prostorskega razvoja, hkrati pa je prinašala tudi
usmeritve za reformo sistema prostorskega planiranja, ki je bil v veljavi v 90. letih 20.
stoletja. V politiki so bili opredeljeni cilji prostorskega razvoja, načini in instrumenti za
njihovo doseganje, hkrati pa je bila tudi podlaga za usklajeno delovanje vseh dejavnikov
prostorskega planiranja na vseh ravneh odločanja.
Cilji politike urejanja prostora, ki so pomembni z vidika opredelitve lokacij proizvodnih
dejavnosti so:
• uveljaviti policentrični koncept razvoja omrežja mest in drugih naselij kot nosilcev
razvoja;
• spodbujati razvoj regionalnih središč;
• pospešiti prostorsko-lokacijsko učinkovitost in okoljsko sprejemljivost naložb;
• pospešiti sanacijo čezmerno onesnaženega okolja;
• zagotoviti učinkovito upravljanje prostora.
Med usmeritvami je navedeno tudi:
1. smotrna raba površin in revitalizacija degradiranih urbanih območij – posebno
pozornost je treba namenjati ponovnemu oživljanju in prestrukturiranju
gospodarskih dejavnosti na starih industrijskih območjih;
2. zagotavljanje površin za razvoj proizvodnih dejavnosti – nadzorovati je treba
spreminjanje obstoječih infrastrukturno urejenih industrijskih površin in jih
prednostno namenjati za nove proizvodne programe; energetsko potratno in za
okolje obremenjujočo industrijsko proizvodnjo je treba sanirati ali opustiti, hkrati
pa podpirati razvoj inovativnih proizvodnih dejavnosti – zanje je treba s
prostorskimi dokumenti zagotoviti ustrezen prostor, v razvojnih programih države
in regij ustrezno organizacijsko in finančno podporo, v občinah pa tudi komunalno
urejena stavbna zemljišča.

III. Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) je temeljni državni dokument o
usmerjanju razvoja v prostoru: opredeljuje okvir in usmeritve za prostorski razvoj ter
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določa zasnovo urejanja prostora, njegovo varstvo in rabo. Strategija prostorskega razvoja
natančneje opredeljuje:
• izhodišča in cilje prostorskega razvoja;
• zasnovo prihodnjega prostorskega razvoja, prioritete ter usmeritve za njihovo
doseganje;
• usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni ravni;
• ukrepe za izvajanje.
Z vidika namena in ciljev doktorske disertacije so pomembni naslednji cilji prostorskega
razvoja Slovenije:
1. Racionalen in učinkovit prostorski razvoj
1.1. Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za
prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj.
1.2. Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim
načrtovanjem.
1.3. Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi.
2. Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij
2.1. Spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena kot središč
regionalnih območij.
3. Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru
3.1. Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti.
3.2. Učinkovito razmeščanje dejavnosti v naseljih z upoštevanjem lokacijskih možnosti in
omejitev.
4. Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij
4.3. Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do
družbene javne infrastrukture.
8. Preudarna raba naravnih virov
8.2. Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih območij.
V okviru zasnove prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego
ciljev prostorskega razvoja Slovenije je potrebno izpostaviti dvostopenjsko omrežje središč
nacionalnega in regionalnega pomena, ki tvorijo osnovo policentričnega razvoja Slovenije
(prioriteta »policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj« ). V ta naselja naj bi
se prednostno usmerjale tudi proizvodne dejavnosti.
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Slika 19: Zasnova policentričnega urbanega sistema.
Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004.

Prioriteta »vitalna in urejena mesta« poudarja povečanje lokacijske privlačnosti mest ter
omogočanje gospodarskega razvoja. Prioriteta »povezan in usklajen razvoj prometnega in
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture« teži k usklajevanju
prometnih omrežij in omrežja naselij. Tudi prioriteta »vitalnost in privlačnost podeželja«
govori o lokaciji proizvodnih dejavnosti, saj naj bi se v urbanih naseljih na podeželju
spodbujal razvoj delovnih mest, s čimer bi se zmanjšale vsakodnevne delovne migracije.
V okviru opredelitve razvoja prostorskih sistemov, ki vključuje tudi usmeritve za razvoj na
regionalni in lokalni ravni, so območja proizvodnih dejavnosti najceloviteje opredeljena v
sklopu razvoja poselitve. Usmeritve za njihov razvoj so (Strategija prostorskega razvoja
Slovenije, 2004, str. 36):
• večji obseg zemljišč se nameni razvoju gospodarstva, zlasti na območjih z dobrimi
prometnimi povezavami in primernimi prostorskimi možnostmi;
• spodbuja se funkcijska, družbena, ekološka in arhitekturna revitalizacija starih
industrijskih in rudarskih območij;
• v urbanih naseljih se omogoča zadostno ponudbo infrastrukturno opremljenih
zemljišč za industrijo in proizvodno obrt;
• zagotavlja se pogoje za razvoj sodobno opremljenih proizvodnih con in tehnoloških
parkov na nacionalni ravni v širšem območju središč nacionalnega pomena ter na
lokalni ravni v tistih lokalnih središčih, ki ustrezajo predpisanim prostorskim
kriterijem;
• pri razvoju gospodarskih con se upošteva naslednje prostorske kriterije: optimalna
povezava z drugo infrastrukturo, bližina in velikost obstoječih gospodarskih con ter
prometnih terminalov, velikost naselij, njihovo vlogo v urbanem sistemu,
dostopnost, prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz značilnosti naravne in
kulturne krajine;
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•

•
•
•

v okviru regionalnih območij se razvija vsaj eno gospodarsko cono za zagotovitev
dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva: v središčih nacionalnega pomena se
razvija vsaj eno večjo mednarodno konkurenčno industrijsko cono in vsaj eno
podjetniško cono malega gospodarstva; v središčih mednarodnega pomena se
razvija državno pomembne tehnološke in industrijske parke; v teh mestih se
zagotavlja pogoje za razvoj večjih proizvodnih obratov;
država spodbuja občine k skupnemu vzpostavljanju večjih gospodarskih con in tako
preprečuje drobljenje regijskega potenciala;
gospodarske cone se nameščajo ob prometnih vozliščih, preveri se možnost
sanacije opuščenih proizvodnih območij;
območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne in
druge pogoje sodobnih industrijskih proizvodnih parkov, se ponovno usposobi za
proizvodne namene – te površine se lahko nameni za nove gospodarske dejavnosti
ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti.

Ukrepi, ki so predvideni za izvajanje prostorske strategije, vključujejo tudi:
• razvoj mest in njihovih širših mestnih območij s poudarkom na urejanju in
načrtovanju gospodarskih con;
• intenziviranje rabe urbanih površin z usmerjanjem rabe na premalo izkoriščana
zazidana, opuščena ali nezazidana, a za gradnjo primerna zemljišča;
• razvoj urbane zemljiške politike in vzpostavljanje pravočasne ponudbe lokacij za
gradnjo;
• sanacijo degradiranih urbanih območij (vključujejo tudi industrijska območja).
IV. Prostorski red Slovenije
Prostorski red Slovenije določa podrobnejša pravila urejanja prostora za prostorsko
načrtovanje poselitve, gospodarske infrastrukture, določanje namenske rabe prostora,
določa pa tudi merila in pogoje za umeščanje v prostor, pripravo strokovnih podlag in
prostorskih aktov. Prostorski red je neposredna podlaga za dovoljevanje posegov v prostor
in gradnjo objektov državnega pomena (Uredba o prostorskem redu Slovenije. Uradni list
RS, št.122/04).
Območja proizvodnih dejavnosti sodijo med območja osnovne namenske rabe. Lahko se
podrobneje delijo na površine za industrijo, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in
na površine za proizvodnjo.
Območja proizvodnih dejavnosti se v sistemu poselitve lahko razmešča tako, da bodo v
največji možni meri izkoriščene prometne, energetske, komunalne in druge prednosti
lokacije. Razmestitev območij proizvodnih dejavnosti ne sme poslabševati bivalnih in
delovnih razmer v neposredni okolici ter zmanjševati dostopnosti do drugih območij.
Urbane površine nekdanjih industrijskih (ter vojaških, prometno-skladiščnih in
proizvodno-energetskih) con se na osnovi kritične presoje v procesu prenove in ponovne
rabe zemljišč prednostno namenjajo preoblikovanju, zlasti v območja stanovanj, mešana
območja, območja družbene infrastrukture ter območja zelenih površin in drugih javnih
odprtih prostorov. Kadar ni ustreznih nadomestnih lokacij za potrebe proizvodnih
dejavnosti se obstoječa območja ohranijo in posodobijo za nadaljnjo uporabo.
Usmeritve za načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti vključujejo:
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1. Z načrtovanjem območja proizvodnih dejavnosti je treba zagotoviti površine za
industrijo, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in površine za proizvodnjo.
2. V območja površin za industrijo se ne smejo umestiti stanovanja in spremljajoče
dejavnosti, primarna kmetijska proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in
premoženja.
3. Z načrtovanjem območja proizvodnih dejavnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno
ureditev zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov, skladno s potrebami zaposlenih
v območju, s sosednjimi območji in celovito zasnovo zelenih površin naselja. Na stiku
območij proizvodnih dejavnosti in območij stanovanj se zagotovijo ustrezni odmiki in
zeleni pasovi.
4. Merili za načrtovanje gospodarske cone kot večjega območja proizvodnih dejavnosti, ki
ima vpliv na razvoj funkcijske regije, sta utemeljenost v strateških prostorskih in
gospodarskih predpisih na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju ter primernost
lokacije.
5. Primernost lokacije za gospodarsko cono se ugotavlja na podlagi naslednjih kriterijev:
• gravitacijsko zaledje gospodarske cone državnega oziroma regionalnega
pomena;
• ustrezna prometna dostopnost oziroma povezava;
• možnost racionalnega infrastrukturnega opremljanja;
• navezava na obstoječe raziskovalne ustanove, univerzo, tehnološki park in
druga razvojna jedra;
• prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz stanja ali značilnosti naravne in
kulturne krajine, v katero se načrtovana gospodarska cona umešča;
• prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz lastnosti tal in podtalja;
• oddaljenost od že obstoječih gospodarskih con in prometnih terminalov;
• gradbenotehnična ustreznost in izvedljivost;
• stanovanjske razmere v okolici in trg delovne sile.
6. V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti
prometni terminali, trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost,
manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija
energije.
7. Pri izbiri primerne lokacije za gospodarsko cono naj znaša velikost razpoložljivega
območja minimalno 60 ha (lahko tudi več fizično oziroma funkcionalno povezanih
gospodarskih con, od katerih je vsaka velika vsaj 30 ha) in naj omogoča širitev cone na
dodatne površine.
Prostorski red Slovenije opredeljuje tudi načrtovanje grajenih struktur z vidika oblikovnih
in funkcionalnih meril in pogojev ter z vidika meril in pogojev za urejanja prostora znotraj
posamezne prostorske enote.

V. Regionalne zasnove prostorskega razvoja
Regionalne zasnove prostorskega razvoja so bile mišljene kot partnerski prostorski
dokumenti med državo in lokalnimi skupnostmi, ki naj bi določali prostorske ureditve
regionalnega pomena ter usmeritve za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih
dokumentov države in občin (Ocena stanja in teženj…, 2002). Regionalne zasnove
prostorskega razvoja naj bi bile tudi prostorska razsežnost regionalnih razvojnih
programov.
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V skladu z veljavno zakonodajo so se pričele izdelovati regionalne zasnove prostorskega
razvoja v devetih statističnih regijah71. Postopki niso bili izpeljani do konca, saj je Zakon o
prostorskem načrtovaju (ZPNacrt; Uradni list RS, št. 33/07) zaustavil njihovo izdelavo.
Ker niso bili uradno veljavni prostorski dokumenti, njihovi osnutki v pregled vloge
prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti niso vključeni.

VI. Zemljiška politika
»Prostorskega razvoja v okoliščinah zasebne lastnine in tržnega gospodarstva ni možno
uspešno obvladovati in usmerjati samo z upravno-administrativnimi instrumenti
prostorskega načrtovanja, pač pa je treba vključiti posredne in tržne instrumente zemljiške
politike, s katerimi se vpliva na prostorsko obnašanje tržnih subjektov« (Strategija
gospodarskega…, 2001, str. 105). Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001)
ocenjuje, da se v Sloveniji uporablja le približno 10 instrumentov zemljiške politike72. Pred
uveljavitvijo ostalih instrumentov (npr. davek na nepremičnine) je potrebno najprej urediti
evidenco nepremičnin in zemljišč. Zato se pričakuje, da do konca proučevanega obdobja
(do konca leta 2006) zemljiška politika še ne bo mogla pomembneje vplivati na usmerjanje
razvoja v prostoru (Strategija gospodarskega…, 2001).

VII. Povzetek
Pomen prostorskega planiranja je po mnenju Strategije gospodarskega razvoja Slovenije
(2001) predvsem v opredelitvi razvojnih območij, kjer bi bila zagotovljena ponudba
stavbnih zemljišč in omogočeno lociranje domačih in tujih novih industrijskih in
storitvenih obratov. To naj bi bil osnovni prispevek prostorskega planiranja k izboljšanju
gospodarske konkurenčnosti države.
Analiza strateških prostorskih dokumentov opredeljuje naslednje usmeritve za lociranje
proizvodnih dejavnosti:
• oblikovanje novih območij proizvodnih dejavnosti (proizvodnih con);
• spodbujanje razvoja proizvodnih dejavnosti temelječih na znanju – oblikovanje
tehnoloških parkov;
• saniranje degradiranih in opuščenih območij proizvodnih dejavnosti: nadomestitev
z drugimi dejavnostmi;
• usmerjanje razvoja proizvodnih con v skladu s sprejetim policentričnim sistemom
poselitve (v središča nacionalnega in regionalnega pomena);
• preprečevanje drobljenja proizvodnih con z gradnjo medobčinskih in regionalnih
con;
• upoštevanje dobre prometne dostopnosti;
• usmerjanje v poselitvena območja in na kmetijsko manj primerna območja,
racionalna raba zemljišč;
• varovanje okolja.
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Z izdelavo regionalnih zasnov prostorskega razvoja so najdlje prišli v statistični regiji Jugovzhodna
Slovenija ter v Koroški, Savinjski in Obalno-kraški statistični regiji.
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V Evropi poznajo približno 50 instrumentov zemljiške politike (planskih, davčnih, tržnih, finančnih,
upravnih – Strategija gospodarskega…, 2001).
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Kljub temu se ne sme pozabiti na pomen prostorskega planiranja pri zagotavljanju ustrezne
infrastrukture ter pri oblikovanju režima poseganja v prostor, s katerimi naj bi se varovala
okolje in prostor.
Ostala zakonodaja podrobneje opredeljuje sistem poseganja v okolje in prostor, ki se mora
upoštevati tudi pri načrtovanju in gradnji proizvodnih con oziroma lokacij proizvodnih
dejavnosti na sploh. Ta vpliv je bolj načrtovalsko-izvedbene in urbanistične narave. Njihov
vpliv je enak v celotni državi, zato se ne pričakuje, da bi odločilneje vplivali na
interregionalno ali intraregionalno razporeditev proizvodnih dejavnosti73.
6.7. Lokalne samoupravne enote (občine)
V 90. leta 20. stoletja je Slovenija stopila s 65 občinami - komunami, ki so imele veliko
vlogo v družbenem življenju. Občine so bile družbenopolitične skupnosti, ki so delovale
predvsem v imenu države, medtem ko se je lokalna samouprava deloma odvijala v
krajevnih skupnostih. Konec leta 1991 sprejeta Ustava Republike Slovenije je kot eno
izmed temeljnih načel demokratične republike uvedla lokalno samoupravo. V 140. členu je
bilo opredeljeno, da v pristojnost občine spadajo vse lokalne zadeve, ki jih občina ureja
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Vsebina lokalne samouprave in s tem
tudi naloge občin je bila natančneje določena v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93). Zakon je bil pogosto dopolnjen, vendar se kljub temu osnovne naloge občin
niso bistveno spreminjale. Najpomembnejše naloge občin se nanašajo na spodbujanje
gospodarskega razvoja, usmerjanje prostorskega razvoja, gradnjo in vzdrževanje lokalne
infrastrukture, socialno varstvo, varovanje okolja, izobraževanje in otroško varstvo, skrb za
požarno varnost in podobno (Zakon o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo). Občine
lahko opravljajo tudi naloge, ki jih država prenese na lokalno raven, vendar mora v tem
primeru priskrbeti za ustrezna finančna sredstva. Ker v Sloveniji še ni zgrajen sistem druge
ravni lokalne samouprave, imajo občine tudi pomembno vlogo pri spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja.

I. Vloga občin na področju industrijske politike
Občine ne morejo oblikovati svoje industrijske politike, ker ne morejo neposredno vplivati
na makroekonomske instrumente. Kljub temu njihova vloga ni zanemarljiva. Čeprav
večina občin v Sloveniji zaradi svoje majhnosti ne more intenzivneje posegati po
mikroekonomskih (to je finančnih) instrumentih, lahko s svojo razvojno politiko
pomembno vplivajo na razvoj malih in srednjevelikih podjetij. Posebno velika je vloga
občin na področju umestitve proizvodnih dejavnosti v prostor ter pri zagotavljanju
infrastrukturne opremljenosti in ravnanja z odpadki. Na lokalni ravni so bili ustanovljeni
številni lokalni skladi za razvoj podjetništva ter pospeševalni centri za malo gospodarstvo
(Žakelj, 2004), pri katerih imajo pomembno posredno ali neposredno vlogo tudi občine
(nadzor nad delovanjem skladov in centrov, sofinanciranje njihovih dejavnosti, ipd.).
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Analiza študij primerov je pokazala, da prihaja do različnih interpretacij urbanističnih in drugih predpisov,
ki so lahko pogojene s političnimi in gospodarskimi interesi posameznikov ali skupin. V tem primeru gre za
neformalno delovanje v okviru formalnega prostorskega planiranja. Težave se pojavljajo tudi zaradi
dolgotrajnosti postopkov, ki so prav tako lahko rezultat neformalnega delovanja.
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II. Vloga občin na področju regionalnega planiranja
Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij (Uradni list RS, št. 48/90) je
opredeljeval občine kot pripravljalce razvojnih programov za posamezna demografsko
ogrožena območja. Katere instrumente naj bi uporabljale občine, v zakonu ni določeno.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 1999 (ZSRR, 1999) poudarja
regionalno raven delovanja. Ob odsotnosti druge ravni lokalne samouprave (pokrajin) so
imele v organizacijski strukturi spodbujanja skladnega regionalnega razvoja veliko vlogo
prav občine. Na vse odločitve so lahko vplivale preko regionalnega razvojnega programa,
saj so bile občine tiste, ki so bile odgovorne za njegovo pripravo in izvedbo, lahko pa so
pristopile tudi k pripravi območnih razvojnih programov. Občine so kot ustanoviteljice
nadzorovale delovanje regionalnih razvojnih agencij. Regionalni razvojni program je moral
biti sprejet v občinskih svetih, kar pomeni, da so bili v njem pogosto vključeni razvojni
(pod)programi lokalnega in ne regionalnega pomena.
Težave pri usklajevanju interesov občin znotraj statističnih regij so bile eden od razlogov
za sprejem novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja leta 2005
(ZSRR-1, 2005). Zakon je predvidel manjšo neposredno vlogo občin, vendar se to v praksi
ni izvedlo. Najvišji organ na regionalni ravni naj bi bila zveza občin s svojim svetom.
Slednji imenuje regionalni razvojni svet kot koordinativno telo za pripravo in izvedbo
regionalnega razvojnega programa, hkrati pa je to tudi organ, ki naj bi bedel nad
izvajanjem regionalnega razvojnega programa.
Ocenjuje se, da bo takšna vloga občin v okviru sistema regionalnega planiranja ostala do
oblikovanja pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave, ko bodo naloge s področja
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja prevzeli pokrajinski organi. Kljub temu je
potrebno izpostaviti velik pomen nacionalne ravni v regionalni politiki, ki naj bi do
oblikovanja pokrajin skrbela za regionalni razvoj skozi ukrepe sektorskih in področnih
razvojnih politik različnih ministrstev (Strategija regionalnega…, 2001, str. 7-8).

III. Vloga občin na področju prostorskega planiranja
Lokalne skupnosti imajo izvirno pravico urejanja prostora na svojem območju, razen za
posege v prostor, ki so v neposredni pristojnosti države. Delovanje na področju urejanja
prostora in prostorskega načrtovanja mora lokalna skupnost izvajati v skladu s sprejetimi
zakoni, standardi in merili. Občine morajo zastopati javne interese, delovati v skladu z
zakonom ter z nadrejenimi prostorskimi akti. V postopkih odločanja skrbijo za neposredno
sodelovanje vseh prizadetih in zainteresiranih akterjev (Prostorski…, 2002).
V času veljavnosti prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov so
skrbele za njihovo dopolnjevanje in spreminjanje. Z vidika lokacije proizvodnih dejavnosti
naj bi skrbele za (Dolgoročni in srednjeročni…, 2000):
• izgradnjo novih oziroma za razširitev kapacitet v industriji;
• zagotavljanje potrebnih površin tam, kjer naj bi bilo mogoče bolj smotrno izkoristiti
za te namene razpoložljiva zemljišča (nezazidane parcele v sklopu tovarniških
zemljišč, delno že urejena območja za proizvodnjo, opuščena zemljišča drugih rab,
kjer bi bilo to v skladu z dolgoročnimi plani);
• zagotavljanje potrebnih površin oziroma proizvodnih prostorov za razvoj drobnega
gospodarstva v posameznih naseljih;
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•

razvijanje manjše proizvodnje in obrti, ki ne zahteva nove infrastrukture in večjih
priselitev, temveč lahko delujejo v okviru obstoječih lokacijskih pogojev, v
naseljih, ki nimajo funkcij oskrbnih središč.

Pristojnosti občin na področju prostorskega planiranja, ki jih je opredelil Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 11/02) so bile naslednje (povzeto po Černe in ostali, 2004):
• usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za
urejanje prostora v občini;
• načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine in njihovo uresničevanje;
• financiranje izdelave prostorskih aktov;
• opravljanje iz države prenesenih nalog na področju urejanja prostora;
• sodelovanje z državo pri pripravi skupnih prostorskih aktov;
• sodelovanje z drugimi občinami;
• posredovanje lokacijskih informacij;
• aktivna zemljiška politika;
• opremljanje zemljišč za gradnjo;
• pravica občin do izvedbe prostorskih ukrepov;
• vodenje zbirk prostorskih podatkov;
• izvajanje geodetske službe na lokalni ravni;
• spremljanje stanja na področju urejanja prostora;
• sodelovanje z državo pri vzpostavitvi zbirk prostorskih podatkov;
• priprava ter sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora;
• skrb za zakonitost in red v prostoru.
Glede na analizo prostorskoplanerskih pristojnosti občin je mogoče sklepati, da je njihova
vloga pri lociranju proizvodnih dejavnosti zelo velika, saj s svojimi prostorskimi
dokumenti omogočajo njihovo lociranje, lahko same pripravijo zemljišča za lociranje
proizvodnih dejavnosti, skrbijo za ustrezno infrastrukturo, hkrati pa so občine eden od
ključnih udeležencev v formalnem in neformalnem mreženju (sodelovanju), ki omogoča
uspešno izpeljavo investicij. Občine lahko služijo kot arena za neformalno usklajevanje,
hkrati pa so lahko s svojimi idejami, kadri, financami in možnostmi s področja posegov v
prostor tudi razvojni iniciatorji74.
6.8. Temeljne ugotovitve
Namen tega poglavja je bil opredeliti instrumente, s katerimi naj bi planerski sistem, ki je
bil v veljavi v Sloveniji med letoma 1990 in 2006, vplival na lokacijo proizvodnih
dejavnosti. Po teoretičnem razglabljanju o vlogi posameznih ravni upravljanja v prejšnjem
poglavju je bil zato v ospredju tega poglavja formalni planerski sistem v Sloveniji s
svojimi navodili, usmeritvami in ukrepi. Ocenjeval se je njegov posreden ali neposreden
vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti. Planerski sistem smo proučevali skozi razvojno
planiranje, ki smo ga natančneje opredelili skozi temeljne strateške razvojne dokumente v
državi, sektorsko, to je industrijsko planiranje, ki je služilo izvajanju industrijske politike,
ter regionalno in prostorsko planiranje.
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Dokazi za te trditve so navedeni v poglavju 9 (Vloga planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti:
študije primera).
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Vlogo planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990 bomo v
nadaljevanju doktorske disertacije preverili tudi s pomočjo anketiranja in s študijami
primera.

I. Vloga temeljnih strateških razvojnih dokumentov.
Analizirani so bili trije strateški dokumenti Republike Slovenije: Strategija gospodarskega
razvoja Slovenije (1995), Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001) z Državnim
razvojnim programom in Strategija razvoja Slovenije (2005) z akcijskim načrtom za leti
2005 in 2006. Prvi v nizu dokumentov je izrazito usmerjen na formalno urejanje
gospodarstva, medtem ko sta ostala krovna dokumenta širšega značaja z usmeritvami, ki so
jih morale upoštevati tudi sektorske strategije.
Vse tri strategije (gospodarskega) razvoja poudarjajo podobne ukrepe in usmeritve.
Njihova vloga pri lociranju proizvodnih dejavnosti je dvojna. V prvi vrsti je potrebno
izpostaviti jasno zahtevo po oblikovanju novih območij, ki bi bila namenjena sodobnim
proizvodnim dejavnostim. Prva strategija gospodarskega razvoja sicer v večji meri govori
o prestrukturiranju in zapiranju proizvodnih dejavnosti, toda ostali dve strategiji poudarjata
gradnjo industrijskih con, tehnoloških parkov (za lociranje sodobne proizvodnje, ki bi bila
povezana z raziskavami in razvojem) in podjetniških inkubatorjev. Strategije so tudi
posredno vplivale na oblikovanje novih lokacij proizvodnih dejavnosti z usmeritvami na
področju izobraževanja, zagotavljanja makroekonomske stabilnosti, oblikovanja
sodobnega normativnega okolja, spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja,
reformiranja državne uprave, gradnje infrastrukture, pospeševanja mreženja in grozdenja
ter oblikovanja ustreznih podpornih finančnih instrumentov. Zaznati je tudi čedalje večje
poudarjanje spodbujanja izobraževanja, raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja, kar je v
skladu z razvojnimi usmeritvami Evropske unije (Lizbonska strategija).
Ugotovljeno stanje v gospodarstvu in socialnih značilnostih (Poročilo o razvoju, 2002;
Poročilo o razvoju 2005, 2005) kaže, da predvidene usmeritve, ukrepi in mehanizmi niso
bili ustrezno uresničeni (implementacijski deficit). Čeprav so bili usmeritve, ukrepi in
mehanizmi vgrajeni v sistem sektorskih razvojnih dokumentov, se zastavlja vprašanje, ali
bi bilo sploh mogoče skleniti, da so odigrale pomembno vlogo pri lociranju proizvodnih
dejavnosti.

II. Vloga industrijske politike
Industrijska politika je splet različnih politik. Makroekonomski instrumenti industrijske
politike so pomembni za razvoj celotnega gospodarstva, kar pomeni, da naj ne bi vplivali
na medregionalne razlike. V ospredju vrednotenja so bili zato njeni mikroekonomski
instrumenti – državne pomoči. Posebna pozornost je bila posvečena tudi spodbujanju
razvoja malih in srednjevelikih podjetij ter spodbujanju tujih neposrednih investicij.
Analize, ki so se ukvarjale z učinkovitostjo industrijske politike, so pokazale, da je bila
industrijska politika v 90. letih 20. stoletja večinoma necelovita, namenjena reševanju
trenutnim razvojnim problemom. Za to obdobje se zato ocenjuje, da je industrijska politika
pomembneje vplivala na ohranjanje lokacij proizvodnih dejavnosti. Neustrezni
makroekonomski instrumenti so v celotnem proučevanem obdobju preprečevali hitrejši
razvoj malih in srednjevelikih podjetij ter privlačnost Slovenije za tuje neposredne
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investicije. Večji razvojni impulz naj bi imela industrijska politika šele sredi prvega
desetletja 21. stoletja, ko se je vse večji delež državnih pomoči namenjal raziskavam in
razvoju ter razvoju malih in srednjevelikih podjetij, pomembno pa se je povečal tudi delež
regionalnih državnih pomoči. Zato je mogoče reči, da je industrijska politika v tem
obdobju s svojimi mikroekonomskimi instrumenti igrala pomembno vlogo pri lokaciji
proizvodnih dejavnosti.

III. Vloga regionalnega planiranja
Regionalno planiranje je bilo od leta 1990 dalje opredeljeno najprej skozi spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij, po letu 1999 pa skozi spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja.
Na osnovi analize zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij in
literature, ki je poskusila vrednotiti njegov pomen za razvoj demografsko ogroženih
območij (Kukar, 1995; Kušar, 2003; Kušar, 2005; Nared, 2003; Priprava…, 2000), je
mogoče sklepati, da je imel sistem spodbujanja demografsko ogroženih območij
pomembno posredno in neposredno vlogo za nastajanje novih lokacij proizvodnih
dejavnosti. Posredna vloga se ocenjuje za gradnjo in modernizacijo cest ter gradnjo
osnovne komunalne infrastrukture, s čimer so se izboljšali lokacijski dejavniki v manj
razvitih območjih. Neposredno vlogo je sistem odigral s spodbujanjem nastanka in razvoja
mikro podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov na demografsko ogroženih
(podeželjskih) območjih, kar je vplivalo na oblikovanje novih lokacij proizvodnih
dejavnosti in na večjo disperzijo teh lokacij v prostoru. Natančnejše analize učinkov
Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji na
nastanek novih lokacij proizvodnih dejavnosti ni mogoče narediti, ker se učinki Zakona
niso preverjali v času njegove veljavnosti (vmesno spremljanje in vrednotenje,
monitoring), ex-post vrednotenje regionalne politike ob koncu obdobja pa tudi ni bilo
izvedeno.
Nov sistem regionalnega planiranja, ki sta ga opredelila zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja iz leta 1999 in Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001), je
pomenil prenos izvajanja regionalne politike na regionalno raven. Ključno vlogo pri
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so prevzele regionalne razvojne agencije, ki
so z izdelavo regionalnih razvojnih programov opredelile temeljne razvojne programe,
podprograme in projekte, ki naj bi omogočili hitrejši razvoj regij, pomembno vlogo pa so
imele tudi občine. V statističnih regijah se je v zadnjih nekaj letih zgodil pomemben
razvojni premik z vidika lokacije proizvodnih dejavnosti. Največji uspehi so bili doseženi
na področju opremljanja z infrastrukturo, gradnjo industrijskih ter obrtnih con, podjetniških
inkubatorjev in razvojem regionalnih tehnoloških središč. Regionalne razvojne agencije so
ustvarjale tudi ustrezno podporno okolje za razvoj malih in srednjevelikih podjetij.
Regionalno planiranje je torej imelo pomembno vlogo pri lociranju proizvodnih dejavnosti.

IV. Vloga prostorskega planiranja
Sistem prostorskega planiranja podobno kot sistem regionalnega planiranja temelji na dveh
pristopih. Prvi je povezan s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana, ki so nastale pred letom 1990, a so bile večkrat dopolnjene. Drugi
pristop se nanaša na sprejem nove prostorske zakonodaje ter izdelavo nacionalnih
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strateških prostorskih razvojnih dokumentov (Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
Prostorski red Slovenije).
Vloga prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti je zelo velika, saj
določa usmeritve za prostorski razvoj. Mogoče jo je opredeliti na dveh ravneh:
1. na ravni makrolokacije: mreža novih lokacij proizvodnih dejavnosti naj bi se
prilagajala policentričnemu sistemu poselitvenega omrežja (središča nacionalnega
pomena oziroma regionalna središča, tudi občinska središča), kar naj bi
preprečevalo preveliko koncentracijo in hkrati razpršitev proizvodnih dejavnosti;
2. na ravni mikrolokacije: nova območja namenjena proizvodnim dejavnostim naj bi
se razvila na strnjenih za kmetijstvo manj primernih območjih, ki pa so prometno
dobro dostopna, v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskem redu
Slovenije pa so določene usmeritve, kam naj se locirajo proizvodne dejavnosti, ter
ukrepi, ki se morajo upoštevati pri urejanju območij proizvodnih dejavnosti.
V sistemu prostorskega planiranja je izpostavljen pomen oblikovanja gospodarskih con
(industrijskih con, tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev) ter saniranja
degradiranih površin. Posebno veliko vlogo v sistemu prostorskega planiranja imajo tudi
občine, ki so pristojne za prostorsko planiranje na lokalni ravni ob upoštevanju nacionalnih
izhodišč in pravil. Vsaka lokacija proizvodnih dejavnosti mora biti zato sprejeta v
prostorskih planskih dokumentih lokalne samoupravne skupnosti.
Temeljne ugotovitve pomembne z vidika doktorske disertacije so predstavljene tudi v
spodnji preglednici, ki na sintezni način opredeljuje vlogo planiranja pri lociranju
proizvodnih dejavnosti.
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Preglednica 29: Vloga planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu
1990: sintezni pregled.
Planiranje Posredna vloga
Neposredna vloga
Opombe
(vrsta)
Strateško
usmeritve: oblikovanje
implemenusmeritve: gradnja
razvojno
makroekonomskega okolja in
industrijskih con, tehnoloških
tacijski
normativne urejenosti
parkov, podjetniških
deficit
gospodarstva, izobraževanje in inkubatorjev v regionalnih
usposabljanje, spodbujanje
središčih
raziskav in razvoja, učinkovita
državna uprava, finančni
instrumenti, gradnja
infrastrukture
državne pomoči: ohranjanje
Industrijska oblikovanje
ad hoc,
politika
makroekonomskega okolja in
lokacij; razvoj malih in
togost,
normativne urejenosti
srednjevelikih podjetij, tuje
večinoma
gospodarstva, izobraževanje in neposredne investicije
nerazvojna
usposabljanje, spodbujanje
vloga
raziskav in razvoja, učinkovita
država, odnos do tujih
neposrednih investicij
subsidiarRegionalno infrastruktura, spodbujanje
gradnja novih proizvodnih
nost
razvoja malih in srednjevelikih območij (industrijske cone,
podjetij (podporno okolje)
tehnološki parki, podjetniški
inkubatorji), finančne
spodbude
Prostorsko pravila za urejanje območij
opredelitev makrolokacije in
velika
proizvodnih dejavnosti
mikrolokacije proizvodnih
vloga občin
dejavnosti, način ureditve
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7. NEFORMALNI VIDIKI DELOVANJA V PROSTORU
7.1. Neformalne dejavnosti
Če je formalno tisto, kar deluje znotraj formalnih institucij, to je obstoječih pravil in
zakonov (Mingione, 1991), potem so neformalne dejavnosti tiste, ki niso opredeljene s
formalnimi institucijami. Kos (1993a) opredeljuje neformalno delovanje kot najsplošnejši
pojem, ki vključuje najširši spekter dejavnosti, od prostočasnih do najbolj intenzivnih
delovnih in od povsem enkratnih spontanih dejanj do neformalno institucionaliziranih
dejavnosti z dolgo tradicijo.
Razmejitev med formalnimi in neformalnimi dejavnostmi je odvisna od družbenih razmer
oziroma od stopnje institucionalizacije družbenega delovanja. Pogoje razmejitve med
formalnim in neformalnim ponavadi določa »formalna sistemska sfera«75, zato je o
neformalnih dejavnostih mogoče govoriti le relativno oziroma v razmerju do nekega
prevladujočega reda. V vsakem primeru je razlika med formalnimi in neformalnimi
dejavnostmi arbitrarna, saj je določena iz gledišča tistega, ki proučuje neformalno sfero v
družbi (Kos, 1993a; Kos, 1993b).
Prisotnost neformalnih dejavnosti v družbi je odvisna od dosežene stopnje družbenega
razvoja. Če je za predmoderne družbe značilna prevlada neformalnega nad formalnim, je
temeljna značilnost moderne družbe formalizacija, standardizacija in birokratizacija, pri
čemer so neformalne dejavnosti marginalnega in le izjemoma funkcijskega pomena. Toda
raziskave in teoretične razprave kažejo, da neformalne dejavnosti postajajo sestavni
element modernih družb oziroma sistemov, saj nastajajo fleksibilnejše oziroma poroznejše
meje med formalno in neformalno sfero. Zaradi neustreznosti in nelegitimnosti formalnih
dejavnosti se pogosto oblikujejo alternativni načini zadovoljevanja potreb, kar privede do
oblikovanja vzporednih oziroma paralelnih neformalnih prostorov (Kos, 1993a; Kos,
1993b).
Do povečanega pomena neformalnih dejavnosti je prišlo tudi zaradi sprememb v politiki in
v načinu vladanja, ki prehaja od predstavniške k bolj neposredni demokraciji (Alden in
ostali, 2001). Za sodobne družbe je namreč značilna nizka stopnja legitimnosti oblasti,
hkrati pa naraščata interes in potreba po udeležbi državljanov pri odločanju in vplivanju na
življenje in delo. Država izgublja na pomenu zaradi krize legitimnosti tradicionalnih
državnih struktur, na pomenu pa pridobivajo nova družbena gibanja oziroma organizacije
civilne družbe. Namesto centralne oblasti se povečuje pomen regionalne in lokalne ravni,
kjer je neposredna udeležba državljanov veliko lažja. Sestopanje centralne državne
avtoritete gre vse do individualne ravni, individualizmu pa bolj ustrezajo fleksibilne
institucionalne navezave ter dinamične začasne ali kratkotrajne interesne koalicije, ki so
večinoma neformalne narave (Kos, 2003).
Pri razumevanju čedalje večjega pomena neformalnih dejavnosti je v pomoč tudi
Gershunyjev koncept socialne inovacije. Z njim Gershuny poskuša predstaviti pojav in
širjenje neformalnih dejavnosti zaradi sprememb v gospodarski strukturi, ki so jih
omogočile tehnološke inovacije. Zaradi njih samoprodukcija oziroma neformalno
zadovoljevanje potreb postaja stroškovno konkurenčna formalni produkciji.
Samoprodukcija storitev naj bi zato v 21. stoletju celo prevladovala (Kos, 1993b).
75

Izraz uporabljen iz Habermasovega dihotomnega koncepta modernih družb. Teorija je predstavljena v
podpoglavju 7.2.1.
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Pomen neformalnih dejavnosti se je torej z razvojem družbe zmanjševal. Kljub težnji
moderne družbe po formalizaciji in standardizaciji neformalne dejavnosti niso popolnoma
izginile76. Neformalne dejavnosti so največkrat izhod iz omejitev, ki jih postavlja vedno
bolj kompleksno zasnovan formalni sistem. Glede na splošne družbene in gospodarske
spremembe je zato mogoče sklepati, da se pomen neformalnih dejavnosti spet veča.

Slika 20: Družbeni razvoj in pomen neformalnih dejavnosti.
Proučevanje neformalnih pojavov v družbi označuje konceptualna kompleksnost. Kos
(1993a) ob obravnavi neformalnega izpostavlja tri pristope k njegovi opredelitvi. V prvem
pristopu poudarja širino zajemanja, ki sega od zajemanja vseh neformalnih dejavnosti v
družbi, ki niso institucionalizirana, do dejavnosti, ki potekajo zunaj formalnega sistema. Za
slednjo opredelitev trdi, da je najožji in najbolj pogosto uporabljeni pristop. Disciplinarni
pristop zajema pogled različnih ved na neformalno, pri čemer je izpostavljen sociološki
pristop, ki ga Kos (1993a) razume najširše, saj naj bi zajemal ekonomske, pravne,
zgodovinske, geografske in antropološke razsežnosti. Vsebinski pristopi so povezani s
posameznimi ožjimi vsebinami, ki so doživele največji odmev med raziskovalci (Kos,
1993a).

76

Kos (1993b, str. 111) opozarja, da je izenačevanje neformalnih dejavnosti v predmodernih (nerazvitih)
družbah z neformalnimi dejavnostmi v modernih (razvitih) družbah problematično.
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Preglednica 30: Pristopi pri proučevanju neformalnega v družbi.
Pristop
Opredelitev pristopa
širina zajemanja
• vse neformalne dejavnosti, ki niso formalizirane oziroma
institucionalizirane;
• po določitvi formalnih oblik, so določene tudi neformalne
oblike;
• dejavnosti, ki potekajo zunaj formalnega sistema
način proučevanja
• ekonomski pristop: proizvodne neformalne dejavnosti, ki
ustvarjajo novo dodano vrednost;
• pravni pristop: legalizem je osnovno merilo razlikovanja
med formalnimi in neformalnimi dejavnostmi;
• antropološki/etnološki pristop: opisovanje različnih
neformalnih dejavnosti;
• zgodovinski pristop: proučevanje dinamike spreminjanja
med formalno in neformalno sfero;
• geografski pristop: prostorska porazdelitev dejavnosti
glede na geografske značilnosti prostora;
• sociološki pristop (se navezujejo na ostale pristope):
samoorganizacija, samopomoč, ohranjanje tradicionalnih
dejavnosti povezanih z lokalno tradicijo, pozitivnim in
negativnim učinkom širjenja birokratske organiziranosti
vsebinski
• ženske študije: domače gospodinjsko delo;
• razširjenost nedržavnega sektorja: dejavnosti, ki
nadomeščajo državno porazdelitev socialnih storitev;
• prostovoljne dejavnosti: nadomeščanje ali dopolnitev
formalnoinstitucionalne organiziranosti storitvenih
(predvsem zdravstvenih in socialnih) dejavnosti;
• davčne utaje
Vir: Kos, 1993a.

V nadaljevanju so predstavljeni trije podrobnejši teoretični pogledi na neformalne
dejavnosti, ki so osnova za opredelitev temeljnih oblik neformalnega prostorskega
delovanja in neformalnih vidikov pri planiranju:
• s pomočjo Habermasovega dihotomnega koncepta modernih družb in njegovih
kritik je prikazan podrobnejši teoretični pristop k opredelitvi razvoja in vloge
neformalnih dejavnosti;
• z Mingionovo dihotomijo legalno-nelegalno je izpostavljen pomen razlikovanja
med legalnimi in nelegalnimi neformalnimi dejavnostmi;
• Briassoulisin pristop k opredelitvi neformalnega planiranja.
Po pregledu teoretičnih izhodišč smo izpostavili neformalne vidike, ki spremljajo
planiranje, kot jih je mogoče zaznati v različnih planerskih teoretičnih pristopih. Na koncu
poglavja smo na podlagi teoretičnih izhodišč opredelili temeljne oblike neformalnega
prostorskega delovanja in neformalnih vidikov, ki spremljajo planiranje. Ta opredelitev
nam je služila kot osnovno analitično orodje za proučevanje vloge neformalnih dejavnosti
pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990.
Proučevanje neformalnih vidikov delovanja v prostoru je glede na Kosovo (1993a)
opredelitev pristopov pri proučevanju neformalnih dejavnosti z vsebinskega vidika
usmerjena na proučevanje dejavnosti v prostoru. Kot način proučevanja se uporablja
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pravni, etnološki in geografski pristop. Z vsebinskega vidika gre za kombinacijo najširšega
pristopa, ki opredeljuje neformalne dejavnosti kot tiste, ki niso formalizirane oziroma
institucionalizirane, in proučevanja neformalnih dejavnosti s pomočjo predhodne določitve
formalnih oblik, saj je za opredelitev temeljnih oblik neformalnega prostorskega delovanja
in neformalnih vidikov v planiranju pomembno, kakšen je formalni sistem planiranja v
Sloveniji.
7.2. Teoretične opredelitve neformalnih dejavnosti in planiranja
7.2.1. Habermasov dihotomni koncept modernih družb in njegove kritike
Podpoglavje je povzeto po Kos (1993b).
Habermasov dihotomni koncept sodobnih družb je nastal kot kritika Webrove tipologije
delovanja v sodobnih družbah. Na osnovi analize vsebinskih opredelitev Webrove
tipologije je poskušal priti do modernistične reafirmacije racionalizma oziroma modernega
racionalnega delovanja, pri čemer Habermas trdi, da Weber ni upošteval, da je v razvoju
modernih družb prišlo do redukcije racionalnosti.
Do razvoja modernih družb je po Webru prišlo ob racionalizaciji oziroma »odčaranju«, ko
je razum prevladal nad religioznim pogledom na svet. Habermas opozarja, da je potrebno
ob tem razločevati kulturno racionalnost in societalno racionalnost. Kulturna racionalnost
predstavlja normativno pravno ureditev (koncept, teorijo, idealni red, simbolno raven), ki
poteka na simbolni in personalni ravni ter ustvarja pogoje za preskok na konkretno
empirično raven oziroma na societalno racionalnost. Za razumevanje razmerja med
formalnim in neformalnim delovanjem je bistvena Habermasova teza, da je ob prehodu iz
kulturne racionalnosti na societalno prišlo do zožitve koncepta oziroma do redukcije
racionalnosti. V odčaranem, vendar reduciranem svetu doleti posameznika »izguba
pomena«, kar povzroči, da si vsak sam vzpostavlja svet, ki ga lahko obvladuje. To pomeni,
da se zaradi redukcije racionalnosti oblikuje dualna struktura: svet-življenje (Lebenswelt)
in sistem. Svet-življenje predstavlja neformalno sfero, za katero je značilno
komunikacijsko delovanje oziroma doseganje soglasja. Sistem je formalna sfera77, za
katero je značilna strateška komunikacija, ki pri odločanju upošteva tudi konkurenčno
delovanje drugih. Za sistemsko sfero je značilno, da v modernih družbah postaja vedno
bolj kompleksna, saj se oblikujejo številni podsistemi.

SOCIETALNA RACIONALNOST
KULTURNA RACIONALNOST
sistem

svet-življenja

Slika 21: Habermasov dihotomni koncept modernih družb.
Povzeto po: Kos, 1993b.

Procesa racionalizacije in diferenciacije potekata simultano, zato je težko govoriti o
vzročno posledičnem odnosu med obema sistemoma, ampak naj bi šlo za vzajemno
spodbujena procesa. Le oba pola sta celota. Med njima obstajajo močne povezave. Pri tem
77

Formalno sistemsko sfero predstavljata instituciji moderne družbe: moderna država in kapitalistično
gospodarstvo.
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ne gre samo za dvosmerno povezanost, temveč morajo biti mehanizmi sistema
zasidrani/usidrani v svetu-življenja, saj je v nasprotnem primeru potrebno govoriti o
nelegitimnosti sistema, poleg tega pa tudi sistem-življenje ne more obstajati brez sistemske
opore. Dinamika interakcij se med obema sferama razlikuje, kar privede do tega, da se
povečuje razlika med svetom-življenja in sistemom oziroma nastane fazni zamik med
življenjem in sistemom.
Habermas opozarja, da naj bi se sistem v zadnjih dvesto do tristo letih širil na račun svetaživljenja, kar pomeni, da sistem poskuša kolonizirati socialni pol. Kritiki se s tezo o
kolonizatorskem delovanju sistema ne strinjajo popolnoma, ampak opozarjajo, da tudi
svet-življenje razpolaga z mehanizmi, ki kljubujejo sistemski kolonizaciji. Ti mehanizmi
lahko včasih povzročajo uničujoče učinke. Poleg tega se lahko »temne sile« sveta-življenja
povežejo s sistemom. Habermas tudi nič ne govori o paralelnih neformalnih strukturah, ki
obstajajo znotraj sistemske sfere (npr. klike, neformalni lobiji, ipd.), ki sodijo v zakrito
strateško delovanje, za katero je značilna visoka stopnja nelegitimne neformalnosti.
Razhajanja med sistemsko sfero in sfero sveta-življenja lahko privede do napetosti med
njima. Moderne družbe rešujejo ta problem s širjenjem kompleksnosti formalnih opcij, kar
lahko pripelje do nepreglednosti in težke obvladljivosti (kompleksnosti) sistemske sfere
oziroma do nefleksibilnosti in neodzivnosti modernih družb. Kot rešitev tega problema
oziroma razbremenitev sistemske sfere nekateri avtorji (npr. Offe in Kos) izpostavljajo
zatekanje v neformalni svet, ki izhaja iz sveta-življenja. V tem primeru se oblikujejo
posebne enklave oziroma niše, tudi paralelni neformalni prostori, ki so v skladu s
postmodernistično filozofijo »konca velikih zgodb« enakovredni formalnim strukturam78.
Habermas enači svet-življenje z neformalnim svetom, za katerega je značilna logika
komunikacijskega delovanja usmerjenega v iskanje soglasja, medtem ko naj bi za
sistemsko sfero bilo ključnega pomena strateško delovanje. Kos opozarja, da je takšno
enačenje preveč poenostavljeno. Za vrsto neformalnih dejavnosti komunikacijsko
delovanje naj ne bi imelo odločilne vloge, ampak naj bi prevladovala instrumentalna
smotrna racionalnost. Zato Kos vzpostavi tretjo dimenzijo, ki jo imenuje
protoinstitucionalna interpenetracijska sfera oziroma prostor, v kateri se prožno
spreminjajo meje med sistemom in ne-sistemom. Ta, vmesni eksperimentalni prostor
vsebuje neformalne dejavnosti, ki omogočajo izmenjavo informacij oziroma komunikacijo
med sistemom in svetom-življenja. Dualni Habermasov koncept se tako preoblikuje v
kontinuum, v katerem so tri sfere: dve polarni, t.j. sistem in svet-življenje, in vmesno
protoinstitucionalno interpenetracijsko polje.

SVET-ŽIVLJENJA

INTERPENETRACIJSKI
PROSTOR

SISTEM

relativna odprtost
komunikacijska
racionalnost

polivalentni prostori
eklektični prostori
protoinstitucionalizacija

relativna zaprtost
smotrna racionalnost
funkcionalna
racionalnost

Slika 22: Kosov koncept dopolnjene Habermasove dihotomije.
Vir: Kos, 1993b, str. 95.
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Formalna sfera je v tej optiki le ena izmed »zgodb«, ki ji enakopravno konkurira širok spekter neformalnih.
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Vmesna sfera naj bi vsebovala različne polivalentne prostore, ki omogočajo večpomensko
interpretacijo in uporabo (prostora), pri čemer doseganje konsenza, ki je značilnost
komunikacijske racionalnosti sveta-življenja, ni nujno potrebno. Interpenetracijski prostor
naj bi omogočal tudi komunikativni eklekticizem oziroma mešanje formalnih in
neformalnih dejavnosti s ciljem premagovanja tehnokratsko-birokratskih omejitev sistema.
Z vidika predmeta doktorske disertacije je na osnovi Habermasovega dihotomnega
koncepta modernih družb ter njenih kritik in dopolnitev mogoče sklepati, da je pričakovati
neformalne vidike prostorskega delovanja povsod tam, kjer:
• formalni planerski sistem ne deluje zadovoljivo ali sploh ne deluje – je nastala
institucionalna praznina (tudi zaradi prevelike kompleksnosti sistema);
• je prišlo do časovnega zamika med sprejeto normativno ureditvijo posegov v
prostor in ponotranjenjem teh pravil v svetu-življenja (t.j. pri ljudeh);
• sistem nima legitimnosti (ni vsidran v svetu-življenja);
• prihaja do srečevanja formalnega in neformalnega planiranja.
Na osnovi Habermasove teorije in njenih kritik ter dopolnitev je neformalne vidike
prostorskega delovanja mogoče opredeliti kot:
1. neformalne dejavnosti v prostoru: potekajo izven sfere normativno urejenega
sistema planiranja (= kljubovanje sveta-življenja sistemu, oblikovanje vzporednih
neformalnih prostorov);
2. neformalni vplivi na planiranje: zajema neformalne vidike znotraj formalnega
planerskega sistema oziroma postopka/procesa planiranja, kot so lobiranje,
izsiljevanje, klientelizem ter vključevanje javnosti v proces planiranja v širšem
obsegu, kot je to opredeljeno v normativnih pravilih (= paralelne neformalne
strukture znotraj formalne sistemske sfere in polivalentni prostori);
3. neformalno planiranje, s katerim se premaguje omejitve, na katere trči formalno
planiranje (= interpenetracijski prostor, kjer se srečujeta in dopolnjujeta fomralno in
neformalno).
7.2.2. Mingionova dihotomija legalno-nelegalno
Podpoglavje je povzeto po Mingione (1991) in Kos (1992).
Pri proučevanju neformalnih dejavnosti se zastavi zelo pomembno vprašanje, ali je
neformalno hkrati tudi nelegalno. Mingione se ne strinja z enostavnim enačenjem obeh
pojmov. Obstajale naj bi namreč tudi dejavnosti, ki so sicer legalne, kar pomeni, da se z
njimi ne krši formalnega sistema opredeljenega v formalnih institucijah, a niso formalne,
ker ne delujejo znotraj obstoječih pravil ali pa jih družbena regulacija ne zajema.
Mingione dihotomijo formalno-neformalno in legalno-nelegalno predstavi na podlagi
gospodarskih dejavnosti. Izhodišče vrednotenja je formalni sistem proizvodnje, ki je
oblikovan v skladu z neoklasično teorijo o delovanju tržišča kot medija. Formalno je tisto,
kar gre preko trga. Neformalno ne gre preko trga, ampak izven tržnega delovanja
gospodarstva, kot se je izoblikoval v sodobni kapitalistični družbi. Neformalno se ponavadi
razširi v časih gospodarske krize, ko se povečajo samozaposlitev in občasna dela, vendar
obstajajo tudi primeri (npr. Brazilija, Tajvan), ko je prišlo do povečanja neformalnih
dejavnosti kljub hitremu gospodarskemu razvoju. Med neformalne gospodarske dejavnosti
Mingione uvršča še individualno proizvodnjo posameznega gospodinjstva, torej tudi
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gojenje zelenjave na vrtu za samooskrbne potrebe in delo žensk. Pri proučevanju
neformalnih dejavnosti pa upošteva tudi legalnost oziroma nelegalnost gospodarskih
dejavnosti. Med nelegalne neformalne dejavnosti uvršča predvsem dejavnosti kriminalnega
značaja.

FORMALNO

NEFORMALNO

LEGALNO

NELEGALNO

(NE)LEGALNOSTI
ZAKONODAJA NE
OPREDELJUJE

čiste formalne
dejavnosti

/

/

mešane
formalno/neformalne
dejavnosti

dejavnosti, ki jih
zakonodaja ne
opredeljuje,
kriminalne
dejavnosti

prostovoljno
neplačano delo,
samozagotavljanje
dobrin in storitev

Slika 23: Formalne in neformalne ter legalne in nelegalne dejavnosti.
Povzeto po: Mingione, 1991.

O razmerju med formalnim-neformalnim in legalnim-nelegalnim razmišlja tudi Kos, ko
izpostavlja so-obstoj različnih stanovanjskih sistemov v času socialistične Jugoslavije.
V povojnem obdobju je neformalni sektor v gradnji stanovanj prehiteval formalnega.
Neformalna gradnja je zajemala samograditeljstvo, pomoč znancev in prijateljev ter
sosedov, medtem ko naj bi formalna gradnja zajemala uradno dejavnost gradbenih podjetij,
ki gradijo za potrebe usmerjene družbene gradnje. Neformalna gradnja je lahko legalna, saj
so posegi v prostor skladni s prostorskimi planskimi omejitvami, vendar gradnja poteka
mimo formalne regulacije gospodarske dejavnosti. V primeru gradnje mimo planskih
regulacij, pa je neformalna gradnja nelegalna (črne gradnje).

LEGALNO

NELEGALNO

FORMALNO

usmerjena družbena gradnja

delovanje gradbenih podjetij;
ponavadi sledi legalizacija

NEFORMALNO

samograditeljstvo

črnograditeljstvo

Slika 24: Razmerje med (ne)formalnostjo in (ne)legalnostjo pri gradnji stanovanj v času
socialistične Jugoslavije.
Vir: Kos, 1992.

Pri opredelitvi neformalnih vidikov delovanja v prostoru je torej potrebno upoštevati tudi
vidik legalnosti oziroma nelegalnosti.
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7.2.3. Neformalno planiranje
Podpoglavje je povzeto po Briassoulis (1997).
Temeljni prispevek Briassoulisove k teoretičnim razmišljanjem o neformalnih vidikih
delovanja v prostoru je v enačenju vseh neformalnih dejavnosti v prostoru z neformalnim
planiranjem, proučevanjem odnosa med formalnim in neformalnim planiranjem ter z
opredelitvijo tipov neformalnega planiranja.
Planiranje je po njenem mnenju dejavnost, ki je opredeljena skozi štiri temeljne stebre:
1. planiranje je racionalno odločanje;
2. planiranje mora biti vseobsežno;
3. planiranje je znanost;
4. planiranje upošteva vrednote.
Profesionalni planerji izvajajo formalno planiranje v obliki, kot se je izoblikovalo v teoriji
oziroma v akademski sferi in bilo legitimizirano z zakonodajo.
Toda planiranje ni samo stvar profesionalnih planerjev. Planiranje je namreč univerzalna
človekova dejavnost, ki ni nujno omejena na javni sektor in tudi ni nujno, da je
institucionalizirana, saj človek vedno prilagaja prostor svojim potrebam tudi izven okvira
formalnega sistema planiranja. Planerji zato posege v prostor, ki niso bili formalno
planirani, razumejo kot neformalno dejavnost. Najširša opredelitev neformalnega
planiranja (informal planning) tako zajema vse postopke, povezave in dejavnosti, ki niso
opredeljeni v formalno predpisanem okviru prostorskega in regionalnega planiranja in jih
ne izvajajo profesionalni planerji. Neformalno planiranje so torej dejavnosti, ki niso
institucionalizirane (so izven formalnega planerskega sistema), ampak vseeno vodijo do
načrtovanega rezultata, ki služi specifičnim interesom, lahko pa tudi širšim družbenim
interesom.
Neformalno planiranje ni institucionalizirana dejavnost, včasih tudi ne popolnoma legalna.
Ne izvajajo ga profesionalni planerji. Kljub temu je neformalno planiranje proces, z vsemi
značilnostmi formalnega planiranja:
1. skupina posameznikov poskuša doseči svoje cilje;
2. odločajo se racionalno znotraj obstoječih omejitev;
3. pri svojem delu uporabljajo pripomočke in pristope;
4. če jih formalno planiranje ovira, ga obidejo;
5. njihovo delovanje je dosledno in vztrajno;
6. proces planiranje se konča, ko je dosežen zastavljeni cilj.
Udeleženci v okviru neformalnega planiranja imajo skupne cilje in potrebe, ki bi jih bilo
mogoče doseči tudi znotraj formalnega planerskega sistema, vendar to trenutno iz različnih
vzrokov ni mogoče. Udeleženci v neformalnem planerskem procesu lahko delujejo
samostojno, vendar uporabljajo skupen sistem vrednot, torej tudi enako logiko reševanja
problemov. Pri svojem delu lahko uporabljajo enaka sredstva, sledijo enakim postopkom in
uporabljajo enako taktiko. Organiziranost udeležencev ni nujno povezana z organizirano
organizacijo, ampak lahko delujejo v okviru ohlapne neformalne zveze.
Neformalno planiranje ima veliko skupnih točk s formalnim planiranjem, hkrati pa se
pojavlja kar nekaj razlik. Temeljna razlika med obema načinoma planiranja je v tem, da
neformalno planiranje zagotavlja doseganje ciljev posameznika ali interesne skupine,
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medtem ko naj bi formalno planiranje sledilo družbenim potrebam in družbenim
vrednotam. Oba načina planiranja se razlikujeta tudi v orodjih in metodah, saj neformalno
planiranje ni podvrženo vnaprej določenim proceduram, orodjem in pristopom.
Preglednica 31: Razlike in podobnosti med formalnim in neformalnim planiranjem: deli
planerskega procesa.
Deli
Razlike
Podobnosti
planerskega
procesa
formalno
neformalno
udeleženci
javni uslužbenci,
zasebne stranke, javni javni uslužbenci so
uradni planerji,
uslužbenci,
lahko udeležni v
organizacije, formalne organizacije, formalne formalnem in
skupine; znani v
in neformalne skupine; neformalnem
naprej
niso znani v naprej
planiranju
namen/cilji
javni interes
zasebni interes
vir
planerska zakonodaja planerska zakonodaja,
in regulacije
neformalna pravila
sredstva
javna, z zakonom
javna in zasebna
javna sredstva skupna
predpisana sredstva
sredstva
obema oblikama
proces/pravila z zakonom predpisana, ad hoc, ne nujno
oportunistični
kodificirana
usklajena z zakoni
elementi, koordinacija
končni rezultat v naprej znan,
ni znan v naprej,
vplivajo nepredvideni
napovedljiv
nenapovedljiv
dejavniki
obseg
pojavlja se na vseh
lokalno; lahko vpliva
ravneh
na vse ravni
Vir: Briassoulis, 1997, str. 109.

Čeprav imata obe obliki planiranja veliko podobnosti, ju je v praksi težko ločiti. Mnogi
neformalni procesi so skriti, zato je težko zbrati ustrezne podatke. Formalno in neformalno
planiranje se lahko razlikujeta v določenih vidikih, toda razlika je bolj količinske kot
kakovostne narave.
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Preglednica 32: Razlike in podobnosti med formalnim in neformalnim planiranjem:
lastnosti.
Lastnosti
Razlike
Podobnosti

legalnost/
legitimnost

formalno
legalno, zakonodaja,
regulacije

reguliranost
transparentnost

skrajno regulirano
skrajna

koordinacija

javna, pravni viri;
vidno po procesu
v naprej znan
nizka

neformalno
večinoma ni usklajeno
z zakonodajo, a je
legitimno
prikrito regulirano
zakrito; učinki so
vidni po končanem
procesu
neformalna,
učinkovita
se prilagaja
visoka

nedvoumna

brezpogojna

odvisna od formalnih
virov

dosežena skozi
formalne in
neformalne vire
večja
večja

časovni okvir
fleksibilnost/
prilagodljivost
socialna
sprejemljivost
izvedljivost

učinkovitost
tveganja/
nezanesljivosti

manjša
manjša

pravni postopki

oboje je legitimno

stvar nezanesljivosti

skupna obema

Vir: Briassoulis, 1997, str. 110.

Vzroke za neformalno planiranje je po mnenju Briassoulisove mogoče razdeliti v dve
kategoriji. V prvi kategoriji se poudarja povpraševanje kot razlog za oblikovanje
neformalnega planiranja. Pri tem gre za primere, ko formalno planiranje ne more
odgovoriti na povpraševanje po izdelkih ali storitvah. To se lahko zgodi v petih primerih:
1. na nove oblike povpraševanja planerski mehanizmi še niso odgovorili;
2. obseg povpraševanja presega sposobnosti formalnega planiranja;
3. povpraševanje nima prednostnega pomena v načrtih, ki jih pripravi država;
4. povpraševanje zahteva takojšen odgovor, ki pa ga formalni sistem ne more dati v
razpoložljivem časovnem okviru;
5. povpraševanje uporabi druge načine za zadovoljevanje potreb namesto da bi se
uporabil obstoječi formalni planerski sistem.
Vzroke za neformalno planiranje je mogoče iskati tudi z vidika ponudbe, ko formalno
planiranje ne more opravljati svojih nalog:
1. odsotnost formalnega planiranja;
2. nepopoln sistem planiranja;
3. nezadostni viri (denar, osebje, čas) za planiranje;
4. planiranje ne odgovarja več na določene izzive;
5. nezadostnost ali celo odsotnost politične volje za zadoščanje posameznim tipom
povpraševanja;
6. neustrezen časovni okvir planiranja.
Briassouliseva za tipologijo neformalnega planiranja predlaga merila na treh ravneh.
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Prva raven meril naj bi vsebovala glavne tipe neformalnega planiranja. Merila so:
1. stopnja državne regulacije, uveljavljanja in institucionalizacije planiranja –
navezuje se na operacijsko razlikovanje med formalnim in neformalnim
planiranjem, poleg tega pa zadeva obseg državnega vpletanja v socioekonomske in
prostorske odnose z različnimi instrumenti (obdavčitev, socialna, gospodarska in
planerska zakonodaja in regulacija) kot tudi obseg uveljavitve državnih politik; pri
tem gre lahko za popolno odsotnost državnega planiranja ali pa za popolni državni
nadzor nad planerskimi dejavnostmi;
2. povpraševanje po planiranju – lahko je visoko ali pa nizko; preko povpraševanja po
planiranju se kažejo potrebe po določenih storitvah, funkcijah in stanju (npr.
poselitev, rekreacijska območja);
3. stroški planiranja – določeni so na podlagi zakonodajnega in administrativnega
prizadevanja, ki je potreben za odgovarjanje na povpraševanje, finančnih in
nefinančnih (čas, strokovnost, uslužbenci, politični stroški) stroškov, ki se pojavijo
za zadovoljevanje povpraševanja, ter na podlagi nezanesljivosti povezane z
zadovoljevanjem določene vrste povpraševanja, posebno v stopnji uresničevanja
postavljenih načrtov.
Druga raven meril je bolj specifična, povezana s kakovostnimi značilnostmi prve ravni
kriterijev, kar pomeni, da se znotraj treh glavnih tipov neformalnega planiranja pojavijo
določene razlike. Te razlike vključujejo različne oblike državne regulacije in uveljavljanja,
ki se lahko razlikujejo glede na objekt planiranja, razlike v povpraševanju in stopnji
socioekonomske organiziranosti in razvoja.
Tretja raven meril poskuša še bolj natančno opredeliti razlike v fizičnih in sociokulturnih
značilnostih prostorskega okvira ter osebnostnih in psiholoških kakovosti v planiranje
vključenih oseb. Sem sodijo velikost naselja, tip in dostopnost do stanovanj, stopnja
blagostanja in zaposlenosti, industrijska struktura, lokalne in regionalne tradicije, socialne
norme, socialne mreže in stopnja izobraženosti. Čas je prav tako pomembna klasifikacijska
spremenljivka.
Področje neformalnega planiranja je mogoče predstaviti na podlagi kombinacije glavnih
tipov planiranja.

Slika 25: Državna regulacija in povpraševanje po planiranju.
Vir: Briassoulis, 1997, str. 113.
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Če je povpraševanje zelo nizko ob hkratni odsotnosti planiranja s strani države, potem
planiranje sploh ni potrebno. Visoko povpraševanje in močna državna regulacija je
ponavadi povezana s formalnimi plani. Popolna socialna izbira obstaja v primeru, da je
stopnja regulacije relativno nizka, povpraševanje pa visoko. To je primer čistega
neformalnega planiranja. Številne socialne storitve, ki jih ne zagotavlja država, se razvijejo
neformalno, posebno na lokalni ravni, na primer neformalne socialne in zaposlitvene
mreže ter otroška igrišča. Četrta skrajnost se pojavi v primeru, da je stopnja državne
regulacije zelo visoka, povpraševanje po planiranju pa zelo nizko. V tem primeru formalni
planerski sistem odgovarja na napačen problem. Med vsemi opisanimi skrajnostmi se
razprostira področje neformalnega planiranja. Na njegove oblike vplivata ostali dve ravni
kriterijev.

Slika 26: Stroški planiranja in povpraševanje po planiranju.
Vir: Briassoulis, 1997, str. 113.

Če je povpraševanje po planiranju nizko, potem zanj ni potrebe. Neformalno planiranje se
razvije predvsem v primeru visokega povpraševanja po planiranju in njegovih visokih
stroških.

Slika 27: Stroški planiranja in državna regulacija oziroma uveljavljanje planiranja.
Vir: Briassoulis, 1997, str. 114.

Formalno in neformalno planiranje je odsotno v primeru visokih stroškov planiranja in
odsotnosti državne regulacije. Če so stroški planiranja nizki in stopnja državne regulacije
zelo visoka, potem je v ospredju formalno planiranje. Neformalno planiranje se lahko
155

pojavi skupaj s formalnim planiranjem v dveh primerih. Prvi primer je povezan z visoko
stopnjo državne regulacije in visokimi stroški planiranja. Če viri niso dostopni in je
povpraševanje visoko, potem je v ospredju neformalno planiranje, ki v določenih primerih
lahko celo nadomesti formalno planiranje. Drug primer je povezan z nizko stopnjo državne
regulacije ob hkratnih nizkih stroških planiranja. Če se pojavi povpraševanje, potem bo
nanj odgovorilo formalno planiranje. Če formalno planiranje ne bo odgovorilo, bo v
ospredju neformalno planiranje. Druge oblike neformalnega planiranja je spet mogoče
določiti na podlagi različne kombinacije stroškov planiranja in državne regulacije ob
hkratnem upoštevanju druge in tretje ravni meril za tipologijo.
Ob upoštevanju tudi ostalih dveh ravni meril za tipologijo neformalnega planiranja je
mogoče odnos med formalnim in neformalnim planiranjem predstaviti glede na
intenzivnost prve in druge vrste planiranja. V primeru močne državne regulacije, kot velja
v nekaterih centraliziranih planerskih sistemih (npr. Kitajska), neformalno planiranje naj ne
bi igralo pomembne vloge, vendar Grossman (1989; povzeto po Briassoulis, 1997)
opozarja na to, da ni dokazov, da bi bili tudi takšni državni sistemi imuni na neformalno
planiranje. Izkušnje iz socialističnih držav celo kažejo, da je bilo planiranje samo vidni
zunanji okvir delovanja družbe, medtem ko so bile neformalne dejavnosti tiste, ki so
omogočale preživetje. Po mnenju Kosa (1993b) je bila v vseh socialističnih sistemih
neformalna praksa zelo intenzivna in je zajela mnoga področja od izobraževanja, zdravstva
in kulture do preskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, saj je ravno prevelika
regulacija formalnega sistema privedla do njegove neučinkovitosti. Tako naj bi bilo tudi na
Madžarskem v prvi polovici 80. let 20. stoletja. Prebivalci so si z neformalnim delom v
kmetijstvu, gradbeništvu, storitvah in industriji močno izboljšali svoj gospodarski položaj.
Zaradi podjetništva je celo prišlo do dvojnega sistema socialne stratifikacije, saj so nekateri
podjetniki obogateli in oblikovali novo družbeno elito (Szelenyi, 1987). Nasprotni pol
vsebuje izključno neformalno planiranje, kar je značilno ali za odsotnost tržnih
regulativnih mehanizmov ali pa za predindustrijske družbe.
Vmesni komplementarni tip delno vključuje tudi neformalno planiranje. Nanaša se na
dejavnosti, ki niso regulirane s strani države ali pa regulacija ni popolna. Primer
komplementarnega tipa je lociranje predelovalnice odpadkov v državi, ki nima tako strogih
okoljevarstvenih zakonov ali pa jih ne izvaja. Suplementarni tip se pojavi, ko neformalno
planiranje nadomesti formalnega, če se slednji izkaže za neučinkovitega ali v primeru, ko
je povpraševanje tako veliko, da ga formalni sistem ne more zadovoljiti v razumnem
časovnem okviru. Neformalno planiranje lahko nadomesti formalnega v celoti ali le v
določenih dejavnostih, kar je odvisno od stopnje povpraševanja po učinkovitem formalnem
planiranju. Ena izmed oblik suplementarnega odnosa je tudi simbioza, kjer formalno in
neformalno planiranje sodelujeta v procesu priprave in izvedbe določene naloge.
Antagonistični odnos se pojavi, ko neformalno planiranje poskuša preseči formalno
planiranje, ker slednji ne zadovoljuje potreb določenih akterjev (npr. načrtovanje
industrijskega razvoja na lokaciji, ki se v procesu formalnega planiranja ni izkazala za
primerno, vendar so zanjo močno zainteresirani določeni lokalni gospodarski akterji).
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popolna državna regulacija

formalno planiranje

ni državne regulacije

komplementarni tip

suplementarni tip

neformalno
planiranje

Slika 28: Kontinuum formalnega in neformalnega planiranja.
Vir: Briassoulis, 1997, str. 115.

Do neformalnega planiranja lahko pride tudi v primeru različnega tolmačenja formalnih
planov, pravil in zakonodaje zaradi njihove nedorečenosti ali nedoslednosti. S tem lahko
uradniki pomagajo določeni zainteresirani stranki.
Briassoulisin pristop se v določenih elementih ne razlikuje od pogleda dopolnjenega
Habermasovega dihotomnega koncepta modernih družb. Vzroke za neformalno planiranje
(informal planning), kot Briassoulisova imenuje vse neformalne oblike delovanja v
prostoru, vidi v nedelovanju formalnega planerskega sistema ali pa v njegovi nezmožnosti
za zadovoljevanje potreb. To pa seveda privede do vprašanja legitimnosti takšnega
planerskega sistema.
Briassoulisova odnos med formalnim in neformalnim planiranjem prikaže v obliki
kontinuuma, ki je soroden Kosovemu (1993b) pogledu na razmerje formalno-neformalno,
saj izpostavlja dve ekstremni stanji ter vmesni (Kos bi to imenoval interpenetracijski)
prostor, v katerem prihaja do različnega odnosa med formalnim in neformalnim
planiranjem.
Kljub temu obstajajo pri razumevanju neformalnega planiranja tudi nekatere zelo
pomembne razlike. Briassoulisova pri opredeljevanju neformalnega planiranja strogo
ločuje neformalne dejavnosti od formalnega planerskega sistema, medtem ko iz
dopolnjenega Habermasovega pristopa izhaja, da so neformalne dejavnosti vključene tudi
v sistem formalnega planiranja. To pomeni, da prihaja do vzporednega delovanja
formalnega in neformalnega planiranja pa tudi do neformalnih dejavnosti znotraj
formalnega planerskega sistema.

Slika 29: Dvojni sistem planiranja: formalno in neformalno planiranje.
Povzeto po Szelenyijevem (1987) dvojnemu sistemu socialne stratifikacije v madžarski družbi v
prvi polovici 80. let 20. stoletja, do katere je prišlo zaradi oblikovanja vzporednega neformalnega
gospodarstva.
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Temeljni pomen njenega pristopa z vidika predmeta doktorske disertacije je predvsem v
tem, da potrjuje izhodiščne teoretične predpostavke o neformalnem delovanju v prostoru,
hkrati pa legitimizira uporabo izraza »neformalno planiranje«, ki se po njenem mnenju
nanaša tudi na vse neformalne dejavnosti v prostoru. Pri tem želimo opozoriti, da se s
takšno opredelitvijo »neformalnega planiranja« strinjajo tudi drugi avtorji. Gantar (1993)
citira Midgleya in ostale (1984), ki pravijo, da planirajo tudi posamezniki in neformalne
skupine. Tudi Friedmann (1987) meni, da planiranja kot specifične oblike povezave med
znanjem in delovanjem ne moremo umestiti samo v institucionalizirane organe. Planiranje
se lahko po njegovem mnenju uporablja tudi v civilni družbi.
7.3. Neformalni vidiki v različnih teorijah planiranja
Zavedanje in izpostavljanje neformalnih vidikov v planiranju oziroma neformalnega
planiranja se je spreminjalo v skladu s spremembami v teoriji in filozofiji planiranja;
teorija planiranja se namreč nanaša na sam postopek planiranja, zato služi za načrtovanje
planerskih postopkov in procedur (Gantar 1993). Spremembe v teoriji in filozofiji
planiranja izražajo širše družbene spremembe, saj planiranje poteka znotraj specifičnega
institucionalnega in družbenega okvira (Alexander, 2005; Gantar, 1993), zato je odvisno
od vsakokratnih odnosov med kognitivnimi, socialnimi in političnimi institucijami (Alden
in ostali, 2001). Spremembe v razumevanju neformalnih dejavnosti so zato del širših
sprememb v teoriji planiranja in planerske prakse od 2. polovice 80. let 20. stoletja dalje, ki
temeljijo na družbenih in gospodarskih spremembah ob prehodu iz fordističnega sistema v
fleksibilni postfordistični sistem, ki poudarja visoko mobilnost, prilagajanje ter povečan
pomen regionalne in lokalne ravni odločanja (Albrechts, 1991).
Različne teorije planiranja ne govorijo o neformalnih vidikih na splošno, ampak
obravnavajo predvsem neformalne vplive na planiranje oziroma proces odločanja.
Neformalna javna razprava v skladu s spremembami v planerski teoriji pridobiva na
pomenu, poleg tega pa načini neformalne udeležbe zainteresiranih posameznikov ali
skupin v procesu planiranja postajajo vse številčnejši in pestrejši.
Neformalne vidike planiranja smo preverili v različnih planerskih teorijah. Njihova
sistematika se razlikuje med različnimi avtorji. Gantar (1993) ob primerjalni analizi
sodobnih teorij planiranja izpostavlja več pristopov k razvrščanju in analizi teorij
planiranja, npr. Friedmanna (1987), Sandberga (1976), Cookea (1983), Camhisa (1979) in
Baileya (1975). Naša klasifikacija temelji na sistematiki Allmendingerja (2002).
Sistemske in racionalne teorije planiranja, ki so se razvile po 2. svetovni vojni, niso
upoštevale neformalnih dejavnosti, saj je planerski postopek temeljil na pozitivistični
teoretski tradiciji. Bistvo planiranja je bila racionalnost, ki je imela korenine v takratnem
racionalizmu in prevladi neoklasičnega načina razmišljanja. Planer je bil tisti, ki je na
podlagi sistemskega razmišljanja in racionalnega planerskega postopka oblikoval
alternative in skrbel za implementacijo plana ter za vrednotenje posledic (Allmendinger,
2002; Gantar, 1993). Zainteresirana javnost v planerskem procesu ni sodelovala (Wheeler,
2004).
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Vseobsežno prostorsko planiranje79 je bila formalizirana in institucionalizirana dejavnost80.
Njegova učinkovitost je bila v veliki meri odvisna od legitimnosti države oziroma njenih
organizacij (Kos, 2003).
Marksistični pristop je posebno pozornost posvečal državi, vendar izključno kot
organizaciji, ki omogoča delovanje gospodarstva ter ohranja neenakost med kapitalom in
izkoriščanim delavskim razredom (Allmendinger, 2002).
Šele pragmatizem je zagovarjal bolj odprt, demokratični pristop, ki odpira planiranje večji
pluralnosti mnenj s poudarkom na pogajanjih, vendar so bila pogajanja mišljena v okviru
formalno predpisane participacije oziroma naj bi se jih udeleževali le formalno priznani
udeleženci – partnerji v planerskem procesu (Allmendinger, 2002).
Še večjo pluralnost je poudarjal Davidoff v okviru svoje teorije advokativnega
planiranja81 (advocacy), v kateri je planerje razumel kot zagovornike depriviligiranih
skupin oziroma kot usklajevalce interesov države in ostalih skupin, organizacij in
posameznikov, ki jih zanimajo predlagane politike za prihodnji razvoj skupnosti. Takšna
vloga je omogočala meščanom, da so lahko pripravljali svoje predloge prostorskih planov,
s čimer so odigrali aktivno vlogo v demokraciji. V ta proces so lahko vključene politične
stranke, posebne interesne skupine (gospodarska zbornica, sindikati) in ad hoc združenja.
Problematično je to, da je bil odnos med udeleženci v procesu odločanja in planerjem
lahko zlorabljen skozi formalne in neformalne odnose, ki zajemajo lobiranje, klientelizem
in korupcijo (Allmendinger, 2002).
»Postmodernizem« sledi sodobnim družbenim težnjam po bolj demokratični obliki
vladanja in s tem tudi planiranja (Allmendinger, 2002). Planiranje je postalo družbena
praksa, ki usklajuje zainteresirane akterje in omogoča njihovo sodelovanje pri izdelavi
strategij, politik in planov (Kos, 2003). Z njimi se rešujejo ekonomski, prostorski in
okoljski izzivi ter spreminjajoči se socialni in politični odnosi (Albrechts, 2001).
Tradicionalno planiranje, ki je temeljilo na regulacijah, zamenjuje strateško planiranje, ki
poskuša usmerjati delne odločitve in ima torej predvsem usklajevalno vlogo. Razmerja
med prostorskimi ravnmi (državna – regionalna – lokalna) so prestrukturirana, nekatere
funkcije se prenašajo na nadnacionalno raven. Strateško planiranje se ne ukvarja s celotnim
prostorom, pač pa se podrobneje ukvarja zgolj z nekaterimi strateško najpomembnejšimi
projekti. Na ravni celote so rezultati strateškega planiranja precej splošni in običajno ne
presegajo izhodiščnega načela konceptualne ravni, medtem ko so posamezni projekti lahko
precej podrobno predstavljeni. Namesto podrobnih planerskih postopkov in izdelkov se
veliko napora vlaga v predstavljanje prihodnjega prostorskega razvoja, vendar ne zgolj kot
vsiljevanje nekega končnega stanja, temveč kot spodbuda za sodelovanje širšega kroga
zainteresiranih (Kos, 2003).
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Gantar (1993) uporablja izraz vseobsežno planiranje za centralnoplanski sistem družbenogospodarske
regulacije; v primeru racionalnih in sistemskih teorij planiranja bi bilo zato ustrezneje govoriti o celovitem
planiranju.
80
To pa seveda ne pomeni, da neformalnih dejavnosti znotraj formalnega planerskega sistema ni bilo; le
pozornost se jim ni posvečala.
81
Slovenski izraz je povzet po Gantar (1993).
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Najnovejši pristop v planiranju je t.i. participativno planiranje (collaborative planning)82
oziroma soodločevalsko, tudi komunikativno planiranje. Participativno planiranje se je
pojavilo kot odgovor na spremembe v družbi in gospodarstvu ter spremenjeni vlogi države
in planerskega sistema. Za sodobno družbo in njen razvoj je značilna fragmentiranost. V
ospredju so postmoderne značilnosti, ki poudarjajo pluralnost, individualnost in raznolikost
življenjskih stilov. Predstavniško demokracijo zato čedalje bolj izpodriva participativna
demokracija. Lastnostim družbe sledi gospodarstvo, ki v nasprotju z moderno dobo
označeno z masovno fordistično produkcijo išče tržne niše, da bi zadovoljilo raznolike
okuse porabnikov. Tudi vloga države se spreminja od odločanja v smer usklajevanja
različnih interesov. Pri planiranju se zato seveda pojavi problem, kako doseči soglasje ob
vsej tej raznolikosti (Healey, 2006).
Naloga participativnega oziroma komunikativnega planiranja je gradnja konsenza (Healey,
2006; Kos, 2003) oziroma prizadevanje za podporo, soglasje in zaupanje (Gantar, 1993). Z
institucionalnega vidika to pomeni, da se osredotoča na gradnjo relacijskih vezi oziroma
mrež, pa tudi povezav med obstoječimi mrežami, s katerimi se oblikujeta intelektualni in
socialni kapital. Planiranje je interaktivni proces, ki poteka v socialnem kontekstu in zato
ni izključno tehnični proces oblikovanja, analize in upravljanja. Prostorsko planiranje
postane arena, v kateri ljudje razpravljajo o skupnem upravljanju okolja in prostora, ki
poteka v okviru formalnih zakonov, oblik in procedur ter neformalnih institucij (Healey,
2006). V komunikativni proces se lahko vključujejo vsi, ki izkazujejo interes za
sodelovanje: učitelji, učenci, sindikati, vladne agencije, nevladne organizacije, podjetja,
gospodinjstva, posamezniki, skupine pritiska (pressure groups) oziroma t.i. zainteresirani
akterji (stakeholders). V proces odločanja so poleg formalnih struktur vključena tudi
neformalna združenja ali povezave (Albrechts, 2001; Healey, 2006). Za skupino je
značilna odprta komunikacija, medsebojno zaupanje in razumevanje (Albrechts, 2001;
Alden in ostali, 2001).
Rezultat usklajevanja so ponavadi poenostavljeni koncepti prihodnjega razvoja: prioritete,
strategije in akcijski načrti. Od konceptov in strategij, ki so rezultat formalnega
planerskega procesa, se razlikujejo v tem, da niso rezultat objektivnega, tehničnega
procesa, ampak so narejeni v socialnem kontekstu. Da bodo rezultati planiranja veljavni in
obvezujoči, morajo biti legitimizirani, kar pomeni vključeni v formalni sistem (Healey,
2006).
Udeleženci neformalnega planerskega procesa imajo pravice in dolžnosti. Njihova pravica
je izvajanje vloge upravljalca, med njihove dolžnosti pa sodijo sodelovanje pri zadevah
svoje skupnosti ter izvajanje dogovorjenih in usklajenih programov oziroma strategij
(Healey, 2006).
Pri tem se postavi vprašanje, kakšna je vloga formalnega planerja. Ker je planiranje postalo
proces odprte argumentacije, so planerji udeleženci v tem procesu. Njihova vloga je
svetovanje in usklajevanje (Healey, 2006). Planerji lahko pristopijo k udeležencem
neformalne razprave preko javnih predstavitev, neformalnih intervjujev, vprašalnikov ali
tehnik namenjenih manjšim skupinam (Maier, 2001). Oblike dela v takšni skupini so lahko
bolj formalne narave, lahko pa so vključene tudi aktivne oblike participacije z različnimi
delavnicami, srečanji in predstavitvami, v katerih udeleženci sami predlagajo ustrezne
prostorske rešitve (Wheeler, 2004). Pred planerje so zato postavljene nove zahteve, nova
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Alexander (2005) opredeljuje participativne in komunikativne pristope v planiranju kot institucionalne
pristope v planerski teoriji. S tem se strinja Healey (2006), ki vidi institucionalizem kot koncept delovanja v
sodobnem svetu.
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znanja in spretnosti, ki so potrebne za ravnanje s številnimi vladnimi agencijami, javnimi
skupinami, posamezniki in podjetji83 (Tewdwr-Jones, 2001). Ker je vsakokratni model
neformalnega planiranja prilagojen lokalnim razmeram, morajo biti planerji zelo fleksibilni
(Healey, 2006).
Zaradi opisane narave dela naj bi bil takšen pristop primeren le za mikro-raven planiranja,
na primer na ravni soseske ali krajevne skupnosti (Albrechts, 2001; Maier, 2001; Mitlin,
2001; Wheeler, 2004). Na regionalni in nacionalni ravni se participativno planiranje
ponavadi uresničuje s sodelovanjem izvoljenih lokalnih politikov ali skozi različne odbore.
Problem sta tudi cena in dolgotrajnost procesa, poleg tega pa ni zagotovil, da bodo predlogi
upoštevani pri pripravi končnega (prostorskega) plana (Wheeler, 2004).
Zaradi takšnega pristopa pogosto prihaja do neujemanja med novimi pristopi ter
tradicionalnimi planerskimi orodji in postopki (Alden in ostali, 2001). Kljub temu je
potrebno izpostaviti, da ne gre za zamenjavo »top-down« procesa (pristop od zgoraj
navzdol) z »bottom-up« (pristop od spodaj navzgor), ampak za ustrezno dopolnitev prvega
oziroma za prepletanje obeh pristopov. Problem je tudi v tem, da novi inovativni planerski
pristopi in nova orodja še niso ustrezno razviti, zato je potrebna določena mera
eksperimentiranja (Balducci, 2001).
Analiza neformalnih vidikov v planerskih teoretičnih pristopih kaže, da se je njihov pomen
povečeval od začetka sodobne planerske teorije do danes. Vseobsežno planiranje, ki
temelji na racionalnosti odločanja in natančno določenemu zaporedju korakov v
planerskem procesu, neformalnim vidikom v planiranju ni posvečalo pozornosti. To pa ne
pomeni, da se neformalni nelegalni posegi v prostor niso dogajali, prav tako ni dokazov, da
ne bi bile prisotne neinstitucionalizirane oblike participacije. Obe dejavnosti sta prisotni v
celotni človeški zgodovini, saj je nemogoče pričakovati, da bodo vsi akterji v prostoru
vedno dosledno sledili postavljenim pravilom in da ne bodo skrbeli za svoje bolj ali manj
legitimne interese tudi z nedovoljenimi ali celo kaznivimi sredstvi in dejanji. Pomen
neformalnih vidikov v planiranju, ki se nanašajo na neformalno javno razpravo, pa se je z
razvojem družbe v smer večje demokratičnosti in planerske teorije v smer participativnega
planiranja povečeval. Če je v okviru pragmatičnega teoretičnega pristopa še mogoče
govoriti predvsem o udeleženosti zainteresiranih akterjev v planerskem procesu izključno v
okviru formalne razprave, se je v zadnjih dveh desetletjih pomen neformalne participacije
močno povečal. Danes zainteresirani posamezniki sami predlagajo prostorske ureditve, ki
jih planerji poskušajo upoštevati in uresničiti v okviru formalnega sistema planiranja.
7.4. Oblike neformalnega delovanja v prostoru
Ko Briassoulisova (1997) govori o tipih neformalnega planiranja, pri tem izpostavlja
posamezne kakovostne značilnosti planiranja na strani ponudbe (predstavlja jo predvsem
učinkovitost in organiziranost formalnega planerskega sistema) in povpraševanja (potrebe
ljudi po prostorskih ureditvah). Kriteriji, ki jih je opredelila na treh ravneh, so lahko zelo
uporabni pri opredeljevanju neformalnega planiranja, vendar se zdijo za opredelitev oblik
neformalnega delovanja v prostoru prezapleteni.
Prepričljivejše izhodišče za opredelitev sistema neformalnih vidikov delovanja v prostoru,
ki vključuje tudi planiranje, so kritike in dopolnitve Habermasovega dihotomnega
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Gantar (1993, str. 266-268) na primer citira Foresterjeva (1985) pravila, ki naj bi jih upoštevali planerji pri
komunikativnem delovanju.
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koncepta modernih družb aplicirane na razlago neformalnih dejavnosti in odnosov med
formalnim in neformalnim, ki pa jim je dodana tudi Mingionova dihotomija legalnonelegalno. Neformalne vidike prostorskega delovanja bi bilo zato mogoče opredeliti kot:
1. neformalne dejavnosti v prostoru: potekajo izven sfere normativno urejenega
sistema planiranja in so lahko nelegalne ali pa legalne;
2. neformalni vplivi na planiranje: zajema neformalne vidike znotraj formalnega
planerskega sistema oziroma postopka/procesa planiranja, ki pa so lahko nelegalni
(izsiljevanje, klientelizem) ali pa legalni (lobiranje, vključevanje javnosti v proces
planiranja v širšem obsegu, kot je to opredeljeno v normativnih pravilih);
3. neformalno planiranje: oblikovanje paralelnih neformalnih, a legalnih prostorov, s
katerimi je mogoče preseči omejitve, na katere trči formalno planiranje; mešanje
formalnih in neformalnih dejavnosti.
Vsako delovanje temelji na določenem vrednostnem sistemu (formalnih in neformalnih
institucijah). Za uspešno uresničevanje neformalnih vidikov delovanja v prostoru so ob
odsotnosti formalnih institucij ključnega pomena neformalne institucije, saj le-to temelji na
zaupanju in medsebojnih odnosih, hkrati pa močno pridejo do izraza vrednote, norme in
uveljavljeni kodeksi.
7.4.1. Legalne neformalne dejavnosti v prostoru
Z neformalnim, a legalnim delovanjem v prostoru se v Sloveniji največkrat povezuje
samograditeljstvo (Kos, 1992). Pri tem gre za gradnjo hiš z vsemi potrebnimi dovoljenji.
Od formalne legalne gradnje se razlikuje v nosilcu gradnje. To ni gradbeno podjetije, ki
gradi za trg ali v okviru usmerjene družbene gradnje, ampak posameznik oziroma družina
ob pomoči sorodnikov in prijateljev. Produkcija prostora v tem primeru poteka izven
formalnega gospodarskega podsistema.
Kot neformalno legalno delovanje bi bilo mogoče opredeliti tudi poseben pristop k
reševanju stanovanjskega vprašanja v nerazvitih državah. S pomočjo legalnih, a bolj
fleksibilnih planerskih postopkov se pri gradnji stanovanjskih sosesk zagotovi osnovni
okvir, z gradnjo stavb pa nadaljujejo družine same glede na svoje zmožnosti, ne da bi bile
odvisne od formalnega gospodarskega (gradbenega) sistema in urbanističnih pravil (Kos,
1993b).
Neformalno legalno delovanje v prostoru ni predmet proučevanja v doktorski disertaciji,
saj se v njej proučuje lociranje proizvodnih podjetij, ki so del formalnega gospodarskega
podsistema.
7.4.2. Nelegalne neformalne dejavnosti v prostoru
Neformalni in nelegalni posegi v prostor nastajajo kot posledica neskladja med potrebami
in zmožnostjo formalnega planerskega sistema, da bi legitimiziral potrebe, lahko pa so tudi
posledica neskladja med gospodarskim in prostorskim razvojem (Kos, 1988).
Neformalno nelegalno delovanje v prostoru je največkrat opaženo v manj razvitih državah.
V ospredju zanimanja strokovnjakov je predvsem gradnja posebnih samograditeljskih
stanovanjskih sosesk revnega prebivalstva (Briassoulis, 1997). Pri tem se zastavlja
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vprašanje, če se s temi posegi zaradi neustreznega formalnega planerskega okvira sploh
krši prostorske predpise.

Slika 30: Favela na robu Antofagaste (Čile), ki se razprostira po obrežnem višavju
Foto: Simon Kušar, januar 2004.

Neformalno nelegalno prostorsko delovanje se ne pojavlja izključno v manj razvitih
državah. Sassen-Koob (1989; povzeto po Briassoulis, 1997) opisuje razvoj neformalnega
industrijskega območja v New Yorku. Podjetja so se naselila na območju, ki ni bilo
predvideno za industrijo. S tem so kršila postavljena prostorska pravila. Kljub temu se je
na tem območju postopoma razvila prava aglomeracija, saj so se zaradi prednosti
aglomeracije priselila številna storitvena podjetja in kupci. Drugi primeri so po mnenju
Briassoulisove (1997) povezani z razvojem revnih predmestij, industrijskih in storitvenih
območij v zaledju urbanih aglomeracij, gradnjo sekundarnih bivališč v turističnih območjih
ter socialna stratifikacija urbanih območij. Za posege v prostor se lahko uporabljajo
nelegalni pristopi, kot je na primer nelegalno prisvajanje zemljišč.
Kot primer v Sloveniji dobro znane nelegalne neformalne prakse delovanja v prostoru Kos
(1993a) izpostavlja nelegalne stanovanjske gradnje oziroma črne gradnje. Te niso
opredeljene v ustreznih prostorskih aktih, kar pomeni, da so v nasprotju z družbeno
prostorsko regulacijo.
Med pereče neformalne in hkrati nelegalne dejavnosti v prostoru se uvršča tudi neurejeno
odlaganje odpadkov.
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S proučevanjem nelegalnega odlaganja odpadkov na območju Ljubljanskega polja se je v
zadnjih 12 letih ukvarjalo že veliko avtorjev84. Ljubljansko polje je tako velike pozornosti
deležno predvsem zato, ker predstavlja podtalnica Ljubljanskega polja glavni vir za oskrbo
Ljubljane s pitno vodo, poleg tega pa se del Ljubljanskega polja nahaja na poplavno
ogroženem območju. Čeprav na Ljubljanskem polju ni urejenih in legaliziranih odlagališč
odpadkov, se količina odloženih odpadkov povečuje iz popisa v popis. Če je bilo na
celotnem odprtem svetu Ljubljanskega polja leta 2000 kartiranih 359 odlagališč, so jih
raziskovalci leta 2006 samo na delu vodovarstvenih območij našteli 1.482. Na njih je bilo
odloženih več kot 200.000 m3 odpadkov, tudi 13,5% nevarnih. Najdeni so bili tudi
industrijski odpadki (Breg in ostali, 2007). Nelegalno odloženi odpadki pomenijo veliko
degradacijo okolja in predstavljajo potencialno nevarnost za zagotavljanje kakovostne
pitne vode v prihodnosti.

Slika 31: Neurejeno odlagališče odpadkov na Ljubljanskem polju.
Foto: Simon Kušar, marec 2000.

7.4.3. Legalni neformalni vplivi na planiranje
I. Lobiranje
Pod terminom lobiranje se skriva najširši spekter dejavnosti, katerih končni cilj je vplivati
na javne organe v procesih političnega odločanja. Lobista je mogoče opredeliti kot osebo,
ki vzpostavlja kontakte s članom oblasti v želji vplivati na samo sprejemanje odločitev. To
pomeni, da gre pri lobiranju za posredno obliko sodelovanja v procesu odločanja (Pičman,
2000).
Za zibelko lobiranja veljajo Združene države Amerike. V njih je lobiranje že več kot pol
stoletja tudi normativno urejeno. Lobiranje je postalo priznana dejavnost v številnih
razvitih demokracijah, tudi v Evropski uniji. Delovanje interesnih skupin je v njih bolj ali
manj že institucionaliziran del odločanja, ki ga opravljajo profesionalni in visoko
specializirani lobisti. Kljub temu je v Evropski uniji lobiranje le skromno normativno
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Podjetje Oikos (1996), Kušar (2000), Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo (2004), Geografski
inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2006) – povzeto po Breg in ostali, 2007.
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urejeno (Pičman, 2000), zato ga je mogoče še vedno prištevati med neformalne dejavnosti.
V Sloveniji se z lobiranjem še vedno asociirata predvsem korupcija in protekcionizem
(Pičman, 2000).
Lobiranje je torej eno izmed alternativnih načinov legalnega uveljavljanja interesov pri
odločanju, tudi zaradi prevelike kompleksnosti formalnega planerskega sistema.

II. Neformalna javna razprava
Neformalna javna razprava ob predvidenih posegih v prostor ali sprejemanju prostorskih
dokumentov vedno spremlja formalno razpravo85. Zanjo je značilno, da jo je težko
usmerjati in nemogoče izločiti iz postopka (Kos, 1997). Neformalna razprava poteka izven
okvira formalne javne razprave, kot jo določa zakonodaja prostorskega planiranja, ali
neformalne razprave, ki jo organizirajo in vodijo formalni planerji. V ospredju neformalne
razprave so zainteresirani posamezniki, pri čemer se med njimi oblikujejo neformalne
socialne mreže. V njih so udeleženi ponavadi tisti akterji, ki v formalni razpravi niso mogli
ali niso smeli sodelovati.
Neformalna razprava je organizirana s strani skupine ali posameznikov, ki izražajo svoj
odnos do posameznih načrtovanih prostorskih ureditev (Albrechts, 2001; Alden in ostali,
2001; Maier, 2001). Mitlinova (2001) v procesu neformalnega planiranja poudarja pomen
nevladnih organizacij (non-governmental organizations – NGOs) ter drugih vrst
prostovoljnih združenj in organizacij (grass-roots organizations – GROs), ki delujejo kot
ohlapna mreža. Vanjo so vključeni lokalni formalni ali neformalni voditelji, zainteresirani
posamezniki, nepreviligirane skupine, šole in druge skupine86 (Borich; Mitlin, 2001).
Borich kot dejavnosti v okviru neformalne participacije našteva neformalna srečanja v
prostorih (barih, gostilnah), pisno komunikacijo (mnenja, pisma bralcev), neformalna
srečanja skupnosti ter vplivanje na odločitev s kontaktiranjem preko telefona ali uporabo
elektronske pošte. Udeleženci v neformalni javni razpravi lahko ponudijo svoj predlog
rešitve prostorskega problema ali prostorske ureditve, ki bi po njihovem mnenju bil
najustreznejši. Kljub temu ni zagotovil, da bodo njihovi predlogi upoštevani pri pripravi
končnega prostorskega dokumenta (Wheeler, 2004).
Odnos med udeleženci neformalnega planiranja in državo ali drugo obliko organizacije, ki
pripravlja prostorski akt, ali investitorjem lahko postane bolj zapleten. Da bi pripravljalec
prostorskega akta dosegel svoj namen, lahko pride do klientelizma ali pokroviteljstva.
Investitor je na primer neformalno organizirani skupini (na primer v obliki civilne
iniciative) prisiljen obljubiti nadomestne usluge ali ugodnosti, da bi ne samo privolila v
prostorski poseg ampak ga sploh omogočila (Maier, 2001; Mitlin, 2001). Do teh in drugih
neinstitucionaliziranih oblik participacije, ki so lahko grožnja zakonitosti, lahko pride tudi
zaradi prepoznega in neustreznega pristopa ali odziva planerjev na potrebe in interese
posameznikov in skupin ali pa zaradi pomanjkanja informacij oziroma neustrezne
komunikacije.
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Možnosti formalne razprave so v okviru prostorske konference in javne razgrnitve (Zakon o urejanju
prostora. Uradni list RS, št. 11/02).
86
Med tovrstne skupine bi lahko uvrstili tudi civilne iniciative, ki nastanejo neformalno kot samoorganizacija
občanov, državljanov, ki jih družijo skupni interesi po uveljavitvi določenega predloga ali proti njemu. Za
tovrstno povezovanje ni potrebna nobena registracija ali notrajni akti, ne gre za pravno osebo, nima svojega
premoženja. Iniciativa lahko imenuje svojega predstavnika, ki daje izjave za javnost (Civilna iniciativa).
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Neformalna javna razprava v Sloveniji je posebno intenzivna ob posameznih (načrtovanih)
posegih v prostor.
Aprila leta 2005 se je civilna družba organizirala tudi v občini Medvode. Krajani Zgornjih
Pirnič so opazili količke na travniku jugovzhodno od Osnovne šole Pirniče. Postavljeni so
bili za potrebe izgradnje lokalne ceste. Krajani se s postopkom izvedbe posega v prostor
niso strinjali, poleg tega so menili, da načrtovana rešitev dostopa do osnovne šole ni
najustreznejša. Zato so pripravili civilno pobudo, v kateri so občini Medvode (županu)
postavili vprašanja o načrtovanem posegu, hkrati pa so opozorili na ustrezno vključevanje
javnosti. Svojo pobudo so podprli z navedbami iz trenutnega in nastajajočega prostorskega
plana občine (Izboljšanje…, 2005). Do načrtovanega posega v prostor ni prišlo.

III. Iskanje soglasja (participativno planiranje)
Iskanje soglasja izhaja iz participativnega teoretičnega planerskega pristopa, ki poudarja
iskanje soglasja med različnimi zainteresiranimi akterji (stakeholders) in formalnimi
planerskimi organizacijami. Naloga formalnega planerja je v tem primeru ta, da usklajuje
in usmerja javno razpravo na delavnicah ali drugih oblikah srečevanja zainteresiranih oseb.
Prostorski plani, ki so bili narejeni na podlagi neformalnega sodelovanja med planerji in
zainteresirano javnostjo, imajo večjo verjetnost, da bodo uspešno izvedeni, saj se s
primerno in ustrezno vključitvijo prebivalcev zmanjšajo možnosti, da bi načrti med
prebivalci doživeli nasprotovanje ali celo blokade, hkrati pa se prebivalce aktivno vključi v
planerski proces, kar vključuje tudi njihovo odgovornost za izvedbo načrtov. Z
neformalnim pristopom se lahko zberejo tudi določene pomembne informacije, ki bi
drugače ostale prikrite (Maier, 2001).
Urbanistične prakse v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike so že v 90. letih 20.
stoletja razvile obsežen instrumentarij neformalnih planerskih orodij, da bi njihovi
projektno usmerjeni sistemi postali bolj učinkoviti in odzivni na sodobne razvojne procese.
Zainteresirane skupine so vključevali v pripravo urbanističnih usmeritev (Dimitrovska
Andrews, 1998), predvsem na ravni posameznih lokalnih skupnosti (Borich).
Urbanistične delavnice se uporabljajo tudi v Sloveniji. Urad Republike Slovenije za
prostorsko planiranje je že leta 1996 pričel s sofinanciranjem organiziranja urbanističnih
delavnic in natečajev na ravni lokalnega planiranja. Njihov osnovni namen je bil
povezovanje strokovnjakov in predstavnikov širše javnosti. Urbanistične delavnice so bile
tudi priložnost za izobraževanje sodelujočih. V okviru delavnic so se pripravljale skupne
vizije, ki jih je bilo mogoče vgraditi v planske dokumente, pripravljala pa so se tudi
kakovostna strokovna gradiva. Delavnice so prispevale k rešitvam kompleksnejših
problemov, izboljšale pa so tudi predhodne planerske rešitve. Takšno akcijsko planiranje
išče sveže ideje, hkrati pa gradi širše koalicije, ki so pomembne za prihodnji razvoj ter
uspešno uresničevanje planskih dokumentov (Dimitrovska Andrews, 1998).
Urbanistične delavnice so v Sloveniji že dobro uveljavljene. V občini Piran so že večkrat
na takšen način vključili zainteresirano javnost pri oblikovanju vizij in konkretnih
projektov. Pri tem so sodelovale ne samo zainteresirane družbene skupine ampak tudi šole.
K sodelovanju so povabili voditelje javnega mnenja, ki imajo velik vpliv na posamezne
družbene skupine. Po mnenju planerjev na občini Piran naj bi odločitve postopoma
prepuščali ljudem, občina pa bi izvrševala le temeljne z zakonom predpisane naloge.
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Dimitrovska Andrews (1998) med uspešne primere učinkovite rabe neformalnih planerskih
orodij prišteva tudi izdelavo idejne zasnove ureditve območja tovarne Rog v Ljubljani. K
oblikovanju prihodnjih vizij prostorskega razvoja občin so pogosto povabljeni tudi študenti
Fakultete za arhitekturo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter Filozofske fakultete87
Univerze v Ljubljani. V študijskem letu 2005/2006 so študenti iz vseh treh fakultet
oblikovali predloge za prihodnji prostorski razvoj občine Domžale. Njihove ideje so bile
uporabljene pri pripravi strokovnih podlag za pripravo strategije prostorskega razvoja
občine (Babič in ostali, 2006).
Za uspešno sodelovanje zainteresirane javnosti v okviru neformalnega dela planerskega
procesa je zelo pomembno ustrezno izobraževanje, saj se z njim oblikujejo norme, navade
in vrednote, ki so ključnega pomena za uspešno in učinkovito ter enakopravno sodelovanje
v procesu neformalnega planiranja. Neformalne insitucije omogočajo ne samo zavedanja o
pomenu posameznika pri opredeljevanju politik in posegov na lokalni ravni ampak tudi na
oblikovanje pogleda na svet ter zavedanja osebne odgovornosti, ki je potrebna za
uresničevanje skupnih razvojnih strategij in na neformalni ravni usklajenih posegov v
prostor.
Izobraževanju za aktivno sodelovanje v okviru neformalnega planerskega postopka ter
odgovornemu vedenju v prostoru in v okviru (ne)formalne participacije je posvečal veliko
pozornost tudi Interregov projekt R.A.V.E. Space88. Čeprav so bile v ospredju projekta
vrednote prostora, so bile izpostavljene tudi možnosti za aktivno sodelovanje šol (učencev
in učiteljev) za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja, pri čemer so bile vključene
tudi vsebine s področja neformalne participacije (RAVE Space). Aplikacija posebnega
modela razvitega za izobraževanje o vrednotah prostora in trajnostnem prostorskem razvoju
v Osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah je na osnovi terenske analize vrednot prostora v
okolici šole in prostorskih ovir vključevala tudi pripravo idejnega osnutka ureditve okolice
šole. Z usklajevanjem štirih različnih predlogov v enoten predlog so »udeleženci javne
razprave« spoznali, kako naj bi potekalo usklajevanje interesov in različnih pogledov na
prihodnji prostorski razvoj ob upoštevanju vrednot prostora in trajnostnega prostorskega
razvoja (Fridl in ostali, 2007).
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Iz Filozofske fakultete so sodelovali študenti Oddelka za geografijo, usmeritve prostorsko planiranje
(mentorja: prof. dr. Andrej Černe, asist. mag. Simon Kušar). Na osnovi analize stanja in položaja občine
Domžale v Ljubljanski urbani regiji so pripravili tri scenarije prihodnega razvoja (Babič in ostali, 2006).
88
Raising Awareness of Values of Space through the Process of Education – Ozaveščanje o vrednotah
prostora v izobraževalnem procesu.
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Slika 32: Predlog učencev za ureditev okolice osnovne šole Jurija Vege Moravče.
Foto: Simon Kušar, november 2006.

To pa ni bila samo »akademska vaja«. Predlogi učencev so bili dejansko predstavljeni
vodstvu šole in arhitektu, ki je takrat pripravljal ureditveni načrt okolice šole. Predlogi in
želje učencev so bili pri pripravi končnega načrta delno upoštevani (Fridl in ostali, 2007).
Do iskanja soglasja je prišlo tudi na pobudo Občine Moravče ob načrtovani gradnji doma
starejših občanov v Moravčah. Na sestanek, ki je bil 5. junija 2008, so bili vabljeni lastniki
zemljišč, ki mejijo na predvideni poseg v prostor. Sestanek ni bil del formalnih postopkov
izgradnje doma starejših občanov. Namenjen je bil seznanitvi sosedov s končno oblikovno
in vsebinsko opredelitvijo doma starejših občanov. Sestanka so se udeležili tudi župan
občine Moravče (Martin Rebolj) in predstavniki investitorjev (Comett domovi, d.o.o.).
Župan je na sestanku izpostavil priložnost, ki jo ima občina z zainteresiranim investitorjem
in prejeto koncesijo za izgradnjo doma za ureditev socialne problematike starejših občanov
v občini89. Po predstavitvi projekta90 so se v razpravo vključili najbližji sosedje, ki so na
župana in investitorja naslovili več vprašanj in pobud91. V razpravi so sodelovali tudi drugi
prisotni, ki so izpostavljali velik pomen investicije za občino92. Neformalna javna razprava
se je končala brez sklepov93.
89

Župan je nastopal ostro in odrezavo. Prisotnim je dal na izbiro ali bo dom v takšni obliki in vsebini, kot je
načrtovan, ali pa bo občina zemljišče predala zasebnemu investitorju, ki bo na njem lahko postavil
večstanovanjske objekte.
90
Investitor ne pristaja na kakršnokoli krčenje obsega (120 postelj), ker je to skrajna meja ekonomičnosti
projekta, hkrati pa je javno izrazil pripravljenost za pogajanja z mejaši glede načina ureditve meje.
91
Glede projekta so imeli največ vprašanj mejaši na severni strani predvidenega objekta. Izpostavljali so
probleme povezane z osončenostjo svojih nepremičnin in prometno ureditvijo. Predlagali so prestavitev
objekta na bolj robno lokacijo naselja Moravče.
92
Prihajalo je do pravih govornih izpadov. Udeleženci v razpravi so poudarjali svoje izkušnje, tolerantnost in
potrebe občine ter (ne)prikrito grozili mejašem, ki so postavljali vprašanja županu in investitorjem ter
predlagali alternativne rešitve.
93
V dneh po javni razpravi se je začelo zbiranje podpisov mejašev. Podpisi so pogoj za pridobitev ustreznih
dovoljenj, ki bodo omogočili gradnjo doma starejših občanov. Pridobivanje podpisov ni potekalo po načrtih.
V ozadju je bilo čutiti tudi politične pritiske.
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Slika 33: Udeleženci neformalne javne razprave ob načrtovanju gradnje doma starejših
občanov v Moravčah.
Foto: Simon Kušar, junij 2008.

7.4.4. Nelegalni neformalni vplivi na planiranje
Kos (2003) med neformalne vidike planiranja uvršča tudi neinstitucionalizirane oblike
participacije, ki so lahko grožnja zakonitosti oziroma legalnosti planerskega procesa. Med
dejavnosti, ki bi potencialno lahko ogrozili legalnost in legitimnost planerskega in
splošnega družbenega sistema, je po njegovem mnenju potrebno uvrstiti nezaželjene ali
celo nelegalne prakse, ki temeljijo na destruktivnem izražanju nenaklonjenosti, pritiskih,
grožnjah, izsiljevanju, podkupovanju, klientelizmu in korupciji.
V Sloveniji se nelegalni neformalni vplivi na planiranje pogosto izražajo preko dejavnosti
posameznih civilnih iniciativ, ki v primeru neuresničenja njihovih zahtev grozijo z
državljansko nepokorščino, zaporami cest, ipd. V medijih se občasno pojavijo tudi
informacije o neformalnih (nelegalnih?) dejavnostih gradbenih podjetij, ki si z lobiranjem
ter verjetno tudi podkupovanjem želijo zagotoviti boljši položaj pri izboru izvajalcev ob
javnih naročilih, kot je na primer gradnja avtocest.
Delovanje civilne iniciative je bilo opaženo tudi v času dogovarjanj o gradnji dolenjskega
kraka avtocestnega križa. Civilna iniciativa za dolenjsko avtocesto je za dosego svojih
ciljev (izbor pobočne trase avtoceste mimo Trebnjega, druge prostorske ureditve) grozila
tudi z zaporami cest na območju jugovzhodne Slovenije:
“Mislim, da je bil postavljen zadnji razumen petdnevni rok predsedniku Ropu, da
postavi pogajalsko skupino. Če v petih dnevih ne sporoči imen pogajalske skupine,
zapiramo avtocesto in vse regionalne ceste na Dolenjskem” (Nikola Erjavec,
predstavnik Civilne iniciative za dolenjsko avtocesto; Dolenjska avtocesta: Grožnja z
zaporo, 24ur.com, 14. februar 2004).
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7.4.5. Neformalno planiranje
V zadnjih letih se vse pogosteje pojavljajo neformalni partnerski načrti in strategije, ki ne
tvorijo del formalnega (prostorskega) planerskega sistema, ampak temeljijo na
neformalnem sodelovanju formalnih planerskih organizacij. Pri tem gre lahko za tri
različne načine sodelovanja (Application…, 2003).
1. Horizontalno sodelovanje med občinami, pa tudi regijami. S tem želijo oblikovati ali
okrepiti nove organizacije in agencije na višjih prostorskih ravneh s ciljem oblikovanja bolj
integrirane funkcionalne regije, ki lahko spodbuja gospodarski razvoj za dobrobit vseh
oziroma uspešneje odgovarjajo na različne razvojne izzive (Application…, 2003).
2. Spodbujanje tesnejših vezi. Spodbujanje tesnejših vezi je potrebno predvsem tam, kjer
vlada institucionalni in organizacijski vakuum, kar pomeni, da ni formalnih struktur in
instrumentov za dosego skupnih ciljev. Prva faza prihodnjega sodelovanja pri reševanju
problemov je zato gradnja mrež in medsebojnega zaupanja (Application…, 2003). Takšno
mreženje intenzivno spodbuja tudi Evropska unija preko različnih finančnih instrumentov,
kot je na primer Interreg.
3. Iniciative »od spodaj navzgor« (bottom-up). Z njimi naj bi se izboljšale pogajalske
pozicije za uresničevanje ciljev, ki presegajo okvir in zmožnosti manjših prostorskih enot
(Application…, 2003).
Rezultat neformalnega sodelovanja so lahko tudi neformalni dokumenti, strategije in
usmeritve, ki niso sestavni del formalnega planerskega sistema, vendar naj bi olajšali
prihodnje delovanje na posameznih področjih (Application…, 2003). Njihova priprava je
poceni, hitra, poleg tega pa omogoča tudi hitro odzivanje na nove izzive (Review of
Landuse Planning), kar za formalne planske dokumente ni mogoče reči, saj se ob analizi
formalnega planerskega sistema94 pogosto izpostavlja njegovo počasno odzivanje na nove
izzive in potrebe (Černe in ostali, 2006).
Najbolj znan neformalni dokument v Evropski uniji, ki prinaša usmeritve za delovanje v
prostoru, so zagotovo Evropske prostorske razvojne perspektive, ki prinašajo priporočila za
usmerjanje prostorskega razvoja v razširjeni Evropski uniji (Evropske…, 2000).
Kot primer prvih dveh načinov neformalnega sodelovanja formalnih planerskih
organizacije je mogoče predstaviti Interregov III B CADSES projekt CONSPACE.
Interregov III B CADSES projekt CONSPACE95, ki je združeval uradne prostorskoplanerske organizacije iz Avstrije (Koroška, Štajerska), Italije (regiji Veneto in Furlanija
Julijska krajina ter provinca Gorica), Hrvaške (aktivno sta bili udeleženi županiji Istra in
Primorsko-Goranska), Madžarske (Južna podonavska statistična regija) in Slovenije
(Ministrstvo za okolje in prostor), je bil zasnovan leta 2003. Njegov namen je bil spoznati
prostorsko-planerska načela, ki jih uporabljajo posamezne partnerice, harmonizirati

94

Trditev je bila dokazana na primeru CONSPACE projektne regije, vendar to glede na literaturo in izkušnje
zagotovo velja za vse prostorske enote in ravni.
95
CONSPACE = Common Strategy Network for Spatial Development and Implementation: Skupna strateška
mreža za prostorski razvoj in imeplementacijo (Černe, 2005).
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prostorsko planiranje ter pripraviti skupno strategijo prostorskega razvoja (Černe, 2005a;
Kušar, 2006a).

Slika 34: Partnerji v CONSPACE projektu.
Povzeto po: Kušar, 2006a.

Območje projektne regije je obsegal zelo raznolik geografski prostor – stik alpskega,
dinarskega in panonskega sveta ter štirih kulturnih skupin (Germanska, Romanska,
Slovanska, Ugro-finska). Čeprav je bila projektna regija v evropskem merilu relativno
majhna (137.000 km2, 15 milijonov prebivalcev), jo je označevala velika pokrajinska in
kulturna pestrost ter različni socialni in administrativni sistemi. Čeprav je na tem območju
že obstajalo medsebojno sodelovanje (npr. skupnost Alpe-Donava-Jadran), še nikoli ni
prišlo do oblikovanja skupne razvojne perspektive, ki bi združila številne prednosti, ki jih
imajo posamezne subregije. CONSPACE regija bi namreč s svojimi prostorskimi
potenciali lahko služila kot ena izmed protiuteži trenutnega razvojnega vzorca v Evropski
uniji, v katerem je večina razvojnih dejavnosti osredotočena znotraj t.i. pentagona
(zaokrožujejo ga London, Pariz, Milano, München in Hamburg), oziroma nova evropska
regija rasti (Kušar, 2006a).
V okviru neformalnega, s sredstvi Evropske unije podprtega sodelovanja med planerskimi
organizacijami, ki delujejo na območju projektne regije, so se oblikovale tesnejše vezi med
njimi, hkrati pa so bili storjeni prvi koraki, ki bodo lahko služili kot osnova za bolj
usklajeno planiranje, ki se ne bi končalo na mejah območja pod pristojnostjo posamezne
planerske avtoritete: opravljena je bila primerjava med planerskimi sistemi in cilji
prostorskega razvoja, pripravljeni so bili regionalni, prostorski in okoljski kazalci, ki bodo
omogočili natančno analizo prostorskih potencialov, pripravljene so bile harmonizirane
karte posameznih prostorskih potencialov (mreža centralnih krajev, transportne povezave,
zavarovana območja). Vsi ti elementi so bili združeni v okviru CONSPACE perspektive, ki
opredeljuje tudi korake za prihodnje, še bolj poglobljeno sodelovanje (CONSPACE
Perspective).
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7.5. Temeljne ugotovitve
Na podlagi teoretičnih opredelitev formalnih in neformalnih (Habermas: kritike in
dopolnitve), legalnih in nelegalnih (Mingione) dejavnosti in odnosov med njimi ter
neformalnega planiranja (Briassoulis) je bilo opredeljenih pet oblik neformalnih vidikov
delovanja v prostoru96:
• legalne neformalne dejavnosti v prostoru;
• nelegalne neformalne dejavnosti v prostoru
• legalni neformalni vplivi na planiranje (lobiranje, neformalna javna razprava,
iskanje soglasja);
• nelegalni neformalni vplivi na planiranje;
• neformalno planiranje.
Do neformalnega prostorskega delovanja prihaja povsod tam, kjer:
• formalni planerski sistem ne deluje zadovoljivo ali sploh ne deluje – je nastala
institucionalna praznina (tudi zaradi prevelike kompleksnosti sistema);
• formalni sistem je nedorečen ali se hitro spreminja, kar privede do časovnega
zamika med sprejeto normativno ureditvjo posegov v prostor in ponotranjenjem teh
pravil;
• sistem nima legitimnosti.
Pri proučevanju vloge planiranja se je torej potrebno zavedati, da nikoli ne obstaja zgolj
formalno planiranje, ampak da ga vedno spremljajo tudi neformalni vidiki. Osnovni motiv
neformalnih vplivov na planiranje je uveljavljanje interesov, ki jih formalno planiranje ne
vsebuje ali pa ti interesi vanj niso vključeni v zadostni meri. Neformalni vidiki postavljajo
pod vprašaj legitimnost formalnega planiranja.
Vse navedene vidike neformalnega delovanja v prostoru vodijo in oblikujejo neformalne
institucije: norme, navade, konvencije in vrednote so namreč tiste, ki vplivajo na
neformalno delovanje v prostoru.

96

Delovanje v prostoru zajema tudi (prostorsko) planiranje.
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8. VLOGA PLANIRANJA PRI LOCIRANJU PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI: ZASNOVA IN IZVEDBA ANKETE TER ANALIZA
REZULTATOV
8.1. Anketa: uvod
Anketiranje je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih metod v ekonomski geografiji za
zbiranje podatkov o ljudeh, njihovem ravnanju, znanju, mnenjih in zavedanju o določeni
temi (Parfitt, 1997). Anketiranje se je za proučevanje lokacij proizvodnih dejavnosti
uporabljalo od sredine 20. stoletja dalje, ko je večina raziskav o lokacijskih dejavnikih
temeljila ravno na zajemanju podatkov s pomočjo posebnih vprašalnikov. Tudi v novejših
pristopih v ekonomski geografiji je anketiranje pogosto uporabljena raziskovalna metoda,
saj večina postmodernih pristopov temelji na uporabi kvalitativnih metod. Glavna izziva
pri anketiranju sta povezana z ustreznim oblikovanjem vzorca ter s posplošitvijo rezultatov
anketiranja na celotno populacijo.
Z anketiranjem želimo preveriti predpostavke o vlogi planiranja (industrijske politike,
regionalnega in prostorskega planiranja) pri lociranju proizvodnih dejavnosti. Klasični
lokacijski dejavniki naj ne bi zadovoljivo pojasnjevali razlik v lokaciji proizvodnih
dejavnosti, saj naj bi bil izbor lokacije v veliki meri pogojen z delovanjem planerskih
organizacij na različnih prostorskih ravneh. Z anketiranjem želimo tudi ugotoviti, kakšno
vlogo imajo pri lociranju neformalni vidiki delovanja v prostoru, posebno neformalni
vplivi ina planiranje.
Za ustrezno opredelitev vloge planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti je potrebno
institucionalne dejavnike vključiti v širše proučevanje vseh (tudi klasičnih) lokacijskih
dejavnikov. Ugotavljamo torej relativni pomen planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti v primerjavi z ostalimi lokacijskimi dejavniki. Z anketo med podjetji smo zbrali
tudi informacije, v kakšni obliki in kako zadovoljivo so delovale planerske organizacije v
času izbora lokacije za proizvodnjo. To je omogočilo proučevanje medregionalnih razlik v
delovanju planerskih organizacij. Pomembno je tudi razlikovanje med podjetji glede na
velikost, saj pričakujemo različno vrednotenje klasičnih in mehkih lokacijskih dejavnikov
v malih in velikih podjetjih ter podjetjih, ki so rezultat endogenega razvoja ali so tuje
investicije. V anketo smo vključili tudi vprašanja povezana z neformalnimi vidiki
delovanja v prostoru.
Anketiranje smo izvedli v naslednjih korakih:
1. zasnova ankete;
2. opredelitev populacije in vzorčnega okvira;
3. oblikovanje vzorca;
4. pilotno anketiranje;
5. dopolnitev ankete;
6. spletno anketiranje podjetij vključenih v vzorec;
7. zbiranje in urejanje podatkov;
8. analiza rezultatov (opisna statistika in preverjanje domnev);
9. povzetek ugotovitev (sinteza).
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8.2. Zasnova ankete
Izhodišča za oblikovanje ankete temeljijo na teoretičnih ugotovitvah iz poglavij o
institucionalnem pristopu, lokacijskih teorijah, lokacijskih dejavnikih, planerskem sistemu
in neformalnih vidikih delovanja v prostoru s poudarkom na neformalnih vplivih na
planiranje.
Anketa je zgrajena iz štirih delov:
• Prvi del vsebuje osnovne identifikacijske podatke o anketiranem podjetju.
• Drugi del je namenjen proučitvi relativnega pomena posameznih dejavnikov, ki bi
glede na predhodna teoretična dognanja lahko vplivali na lokacijo proizvodnih
dejavnosti.
• Tretji del je namenjen identifikaciji oblik delovanja planerskih organizacij,
njihovemu vplivu na odločitev za lociranje proizvodnih podjetij ter ocenjevanju
kakovosti oziroma učinkovitosti njihovega dela, saj predpostavljamo, da so
kakovostne razlike v delovanju planerskih organizacij eden izmed razlogov za
medregionalne razlike v lokaciji proizvodnih dejavnosti.
• V četrtem delu so vprašanja povezana z neformalnimi dejavnostmi, do katerih
prihaja v okviru prostorskega planiranja ali ob njem in s katerimi so se (verjetno)
srečali investitorji vključno z oceno njihovega vpliva na izbor lokacije.

I. Identifikacijski podatki
Prvi del ankete vsebuje osnovne podatke o podjetju. Zbiranje osnovnih podatkov o
podjetjih je potrebno zaradi preverjanja podatkov iz baze Poslovnega informatorja
Republike Slovenije (PIRS)97:
naziv/ime podjetja
občina
vrsta podjetja: matični subjekt/poslovna enota
leto ustanovitve (registracije)
ustanovitelj: slovenska pravna oseba oziroma posameznik/tuja pravna oseba/pravna oseba
v mešani lasti
število zaposlenih
lokacija v industrijski (obrtni/poslovni) coni: da/ne

II. Ocenjevanje relativnega pomena lokacijskih dejavnikov
Ključno vprašanje, na katerega so odgovarjali anketiranci, je, kako ocenjujejo vlogo
posameznih lokacijskih dejavnikov pri lociranju njihovega podjetja. Pri tem je potrebno
opozoriti, da ima vsaka ustanovitev ali preselitev (tudi širitev) podjetja že lokacijsko
posledico, ne glede na to, ali gre za samostojnega podjetnika posameznika, ki je podjetje
registriral na domačem naslovu, ali za srednjeveliko oziroma veliko podjetje, pri katerem
je lokacijska izbira rezultat tehtanja prednosti različnih lokacij. Vsak lokacijski dejavnik je
bil ovrednoten s pomočjo semantičnega diferenciala, to je z rangiranjem med dvema
ekstremoma.
97

Primer: v PIRS-u so bili sicer zbrani podatki o glavnih podružnicah tujih podjetij v Sloveniji, vendar ti ne
zajemajo vseh podjetij, ki so v tuji lasti.
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Kako ocenjujete vlogo spodaj naštetih lokacijskih dejavnikov pri izboru lokacije vašega
podjetja?
Pri vsakem ponujenem odgovoru izberite ustrezno oceno:
ne morem oceniti – ni vplival – delno vplival – vplival – zelo vplival – bil odločilen
Odgovori prvega dela ankete nam omogočajo vrednotenje relativnega pomena posameznih
(klasičnih ali mehkih) lokacijskih dejavnikov, ki so vplivali na odločitev za lociranje
podjetja.
Ob teoretični obravnavi lokacijskih dejavnikov smo ugotovili, da na lokacijo proizvodnih
dejavnosti vpliva veliko število lokacijskih dejavnikov, zato se pri raziskavah ponavadi
upošteva le izbrano število najpomembnejših lokacijskih dejavnikov. Vključeni lokacijski
dejavniki so za potrebe ankete razdeljeni v tri temeljne skupine: klasični, mehki in t. i.
institucionalni98.
Klasični lokacijski dejavniki so bili utemeljeni v fordističnem načinu gospodarjenja. Med
njih se v skladu z mnenji številnih avtorjev prištevajo (povzeto po 4. poglavju):
• energija
• surovine
• prometna infrastruktura
• komunalna infrastruktura
• informacijska in komunikacijska infrastruktura
• tržišče
• delovna sila
• kapital
• aglomeracija
• tradicija
Čeprav se je njihov relativni pomen zaradi tehnološkega napredka zmanjšal, so še vedno
osnovni predpogoj za uspešen gospodarski razvoj.
Mehki lokacijski dejavniki poudarjajo kakovostno razsežnost gospodarstva ter
vključujejo dejavnike, ki niso neposredne ekonomske spremenljivke, a močno vplivajo na
uspešnost sodobnega postfordističnega gospodarstva. Sem se prištevajo tudi značilnosti
okolja, ki privlačijo ustrezno delovno silo, posebno vodilni kader (povzeto po 4. poglavju):
• podnebne značilnosti
• kakovost okolja
• informacijska in komunikacijska infrastruktura
• kakovost delovnega okolja
• kakovost bivanja (socialne značilnosti območja, možnosti izobraževanja in
rekreacije, kulturne dejavnosti)
• prisotnost (inženirskih, svetovalnih, finančnih) storitev
• osebni razlogi (osebne želje, bližina doma in družine, navezanost na kraj in tržišče)

98

Institucionalni dejavniki glede na svoj značaj prav tako sodijo med mehke dejavnike, saj poudarjajo
kakovostne vidike, ki pomembno vplivajo na lociranje proizvodnih dejavnosti. V skladu s teoretičnometodološko zasnovo doktorske disertacije smo v anketi posebej izpostavili neformalne institucionalne
dejavnike (vrednote, norme) in formalne institucionalne dejavnike – planerske organizacije (institucionalni
dejavniki v ožjem smislu).
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Institucionalni »lokacijski dejavniki« (povzeto po 2. in 4. poglavju) vključujejo formalne
in neformalne institucionalne »lokacijske dejavnike«.
Formalni institucionalni dejavnik predstavlja formalno planiranje, saj le-to opredeljuje
pravno določena pravila oziroma institucije (zakoni, pravila, družbene vrednote). Te
institucije oblikujejo, usmerjajo, pogojujejo ali ovirajo gospodarstvo ter vplivajo na
vedenje, postopke, navade in rutine oziroma na ravnanje gospodarskih subjektov. Med
»planiranje« prištevamo sektorsko, regionalno in prostorsko planiranje na vseh prostorskih
ravneh:
• fiskalna, monetarna in davčna politika države
• državne pomoči: dostop, obseg
• naklonjenost države razvoju podjetništva in investicijam, informacije, promocija
• delovanje regionalnih razvojnih agencij (svetovanje, podpora, izobraževanje)
• spodbujanje mreženja in grozdenja
• posredne in neposredne regionalne spodbude (dostopnost, obseg)
• prostorski planski dokumenti, prostorski ureditveni pogoji
• pravila gradnje, urbanistični predpisi, zemljiška politika
• okoljske omejitve
• urejene površine za lociranje (industrijske/obrtne/poslovne cone, tehnološki park,
podjetniški inkubator)
Neformalni institucionalni »lokacijski dejavniki« (vrednote, norme, kode) so v skladu z
institucionalnim pristopom v ekonomski geografiji zelo pomembni pri razumevanju
prostorskih posledic gospodarjenja. Vlogo neformalnih institucionalnih dejavnikov zato
proučujemo skozi naslednje kategorije:
• norme in vrednote na območju izbrane lokacije podjetja
• število podpornih organizacij (zbornice, tehnološki centri, inkubatorji, raziskovalne
in izobraževalne ustanove, razvojne agencije, pospeševalni centri) na regionalni in
lokalni ravni
• sodelovanje in usklajenost podpornih organizacij
• prostorska bližina drugih podjetnikov s sorodno dejavnostjo
• prostorska bližina drugih podjetnikov
• sodelovanje in povezovanje med podjetniki
• sodelovanje in povezovanje z organizacijami na regionalni ravni
• sodelovanje in povezovanje z organizacijami na lokalni ravni (vključno z občino)
• sodelovanje in povezovanje z organizacijami na nacionalni ravni
• sodelovanje in povezovanje s prebivalci
Drugi del ankete se sklene z vprašanji, ki pomagajo osvetliti zbrane podatke: morebiten
vpliv lokacijskega dejavnika, ki v anketi ni naveden, najpomembnejši lokacijski dejavnik,
potrebe oziroma želje po selitvi podjetja (zakaj, kam).

III. Vloga planiranja
Tretji del vprašalnika je namenjen proučitvi delovanja planerskih organizacij ter oceni
njihovega vpliva na odločitev za kraj lociranja proizvodnih podjetij. Doktorska disertacija
namreč izhaja iz predpostavke, da so kvalitativne razlike v delovanju planerskih
organizacij eden izmed razlogov za medregionalne razlike v lociranju proizvodnih
dejavnosti.
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V anketo so vključena vprašanja povezana z vlogo sektorskega (industrijskega),
regionalnega in prostorskega planiranja. Posebna vprašanja so namenjena proučitvi vloge
občin, saj imajo veliko pristojnosti na področju prostorske politike, oblikujejo pa lahko tudi
svojo »industrijsko« oziroma razvojno politiko.
Kako je vplivala državna industrijska politika/regionalna politika/prostorsko
planiranje/občina na odločitev za izbor lokacije vašega podjetja?
Pri vsaki ponujeni možnosti izberite:
ne morem oceniti – ni vplival – vplival spodbudno – vplival zaviralno
Vloga sektorskega planiranja je opredeljena skozi makroekonomske in mikroekonomske
instrumente industrijske politike:
• investicijska klima (makroekonomsko okolje, normativno okolje delovanja
gospodarstva)
• davčna politika (tudi davčne oprostitve in olajšave)
• izobraževalni sistem
• odnos do podjetništva
• odnos do tujih neposrednih investicij
• spodbujanje raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
• delovanje državne uprave
• promocija gospodarstva države (tudi v tujini)
• pomoč pri prestrukturiranju podjetij
• spodbujanje nastajanja ter razvoja malih in srednjevelikih podjetij
• spodbujanje izobraževanja in usposabljanja delavcev
• državne pomoči
• okoljske omejitve in instrumenti
• finančni skladi za razvoj podjetij, razvojne in okoljske investicije.
Pri proučevanju vloge regionalnega planiranja je izpostavljen pomen regionalnih spodbud
ter vloga regionalnih razvojnih agencij pri nastanku/lociranju proizvodnih dejavnosti.
Dodano je tudi vprašanje o vključenosti investitorjevega projekta v regionalni razvojni
program:
• imidž regije
• promocija regije
• podjetniška klima
• industrijska (obrtna/poslovna) cona
• podjetniški inkubator
• podjetniško podporno okolje
• inovacijsko podporno okolje (npr. tehnološki park)
• finančno podporno okolje
• podporne storitve
• mreženje in grozdenje
• usklajevanje interesov med državo, občino in investitorjem
• pomoč pri iskanju ustrezne lokacije
• gradnja infrastrukture.
Vlogo prostorskega planiranja opredeljujemo skozi naslednje vsebine:
• urbanistični predpisi
• prostorske omejitve
177

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izvedba začasnih prostorskih ukrepov
okoljevarstvene omejitve
zemljiška politika
politika policentričnega razvoja
medresorska usklajenost
gradnja infrastrukture
kakovost zemljišč namenjenih za proizvodnjo
sanacija degradiranih površin
načrtovanje in gradnja proizvodnih območij
aktualnost in fleksibilnost prostorskih planov občine
sistem pridobivanja dovoljenj (npr. gradbeno).

Občine v Sloveniji imajo veliko pristojnosti s področja prostorskega planiranja. Občine
lahko pripravljajo svoje razvojne programe. Ker imajo svoje proračune, lahko uporabljajo
tudi finančne instrumente ali drugače spodbujajo razvoj lokacij proizvodnih dejavnosti.
Zato del vprašalnika namenjamo tudi proučitvi njihove vloge pri lociranju proizvodnih
dejavnosti. Nekatera vprašanja s področja prostorskega planiranja se ponovijo, saj je bil v
okviru proučevanja vloge prostorskega planiranja zaobjet sistem na vseh prostorskih
ravneh, tu pa smo izpostavili naloge občine:
• promocija občine
• zagotavljanje potrebnih informacij
• pomoč pri ustanavljanju/delovanju podjetja
• gradnja in opremljanje proizvodnih območij
• pomoč pri iskanju ustrezne lokacije
• zagotavljanje ustreznega zemljišča
• zagotavljanje infrastrukture
• postavljanje pogojev za lociranje
• uslužnost in fleksibilnost občinske uprave
• finančni instrumenti občine (npr. oprostitve plačila komunalnega prispevka)
• lobiranje župana.
IV. Neformalni vidiki delovanja v prostoru
Zadnji del ankete se nanaša na ocenjevanje vpliva neformalnih dejavnosti, ki spremljajo
planiranje. Ta vidik je opredeljen skozi naslednje elemente99.
Ali ste se pri iskanju lokacije za svoje podjetje soočili s katero od spodaj naštetih
neformalnih vidikov? Kako so vplivali na vašo končno odločitev?
Pri vsakem ponujenem odgovoru izberite ustrezno oceno:
ni pojava – ni vplival – delno vplival – vplival – zelo vplival – bil odločilen
Proučevanje vloge neformalnih dejavnosti v prostoru, s katerim so se srečali investitorji:
• obstoječe nelegalne gradnje (stavbe, poti)
• neurejeno odloženi odpadki
• nelegalno prisvajanje zemljišča
Proučevanje vloge neformalnih vplivov na planiranje:
99

Oblike neformalnih vidikov delovanja v prostoru so bile opredeljene v enakoimenskem poglavju 7.
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preprečevanje posega v prostor s strani posameznikov ali civilne iniciative (zapora
ceste, oviranje dostopa do gradbišča)
izsiljevanje
grožnje
podkupovanje
klientelizem
korupcija

Proučevanje vloge neformalne javne razprave:
• preprečevanje posega v prostor s strani posameznikov ali civilne iniciative (peticije,
pritožbe, tožbe, pisma bralcev v časopisih, zbiranje podpisov)
Proučevanje vloge iskanja konsenza:
• (urbanistična) delavnic,
• javna obravnava (npr. zbor krajanov)
• sodelovanje s šolo/učenci
• lobiranje občine, regionalne razvojne agencije, druge organizacije, posameznika.
8.3. Osnovne lastnosti proučevane populacije, izbor enot vključenih v anketiranje
I. Osnovne lastnosti proučevane populacije
Osnovna populacija, iz katere so bile z vzorčenjem določene enote, ki so sodelovale pri
anketni raziskavi o vlogi planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji, so
podjetja iz dejavnosti D (predelovalne dejavnosti), ki so nastala v obdobju od vključno leta
1991 do vključno leta 2006 in so bila konec leta 2006 še vpisana v evidenci poslovnih
subjektov. Nastanek podjetja je neločljivo povezan s prostorom, saj si vsako novonastalo
podjetje, nova poslovna enota matičnega podjetja ali tuja neposredna investicija poišče
ustrezno lokacijo, od katere pričakuje konkurenčne prednosti.
Populacijo predelovalnih podjetij, ki so nastala po letu 1990, smo našli v bazi podatkov
Poslovnega informatorja Republike Slovenije. Podatki v Poslovnem informatorju so
povzeti po evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES)100, vendar so bili preverjeni na terenu. To pomeni, da so ustreznejši in bolj
zanesljiv vir kot podatki AJPES-a.
Vzorčni okvir vključuje podjetja, ki so glede na standardno klasifikacijo dejavnosti
uvrščena v dejavnost D (predelovalna podjetja), so nastala po letu 1990, in imajo vsaj
enega zaposlenega. Pri opredeljevanju vzorčnega okvira so se pojavili nekateri izzivi, ki
smo jih predstavili v spodnji preglednici skupaj z načinom njihovega reševanja.

100

Temeljne naloge AJPES so povezane z zbiranjem, obdelovanjem in posredovanjem podatkov letnih
poročil poslovnih subjektov, statističnim raziskovanjem, vodenjem registrov in evidenc podatkov in podobno
(AJPES – temeljne naloge).
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Preglednica 33: Izzivi povezani s pripravo vzorčnega okvira.
Izziv
Način rešitve
Leto nastanka podjetja ali poslovne enote je Kontrolni podatki v anketi: podjetja in
podano skozi podatek o »poslovni tradiciji«; poslovne enote z nastankom pred letom
v nekaterih primerih (npr. prestrukturiranje
1991 so izločeni iz analize.
podjetij) lahko podatek zavaja. Primer:
podjetje Droga Kolinska je nastalo leta 2004
s kapitalsko povezavo prej ločenih podjetij
Droga in Kolinska, vendar do lokacijskih
posledic ni prišlo.
Velikost podjetij: zakon o gospodarskih
Za kategorizacijo podjetij glede na velikost
družbah pri opredelitvi velikosti podjetij
se uporablja le podatek o številu zaposlenih.
navaja tudi obseg prometa.
Število zaposlenih v poslovnih enotah:
Kontrolni podatki v anketi.
podatki so za matično podjetje.
Iz podatkov ni mogoče razbrati, katera
To merilo se ne bo upoštevalo pri
podjetja so v tuji lasti, z izjemo podružnic
stratificiranem vzorčenju, kontrolni podatki
tujih podjetij.
v anketi.
Proučevana populacija (vzorčni okvir) obsega 5.042 enot.
Večina predelovalnih podjetij je nastala v prvi polovici 90. let 20. stoletja. Med letoma
1991 in 1995 je nastalo 2.821 podjetij oziroma 56% vseh podjetij, za katere je znan datum
vpisa v register pravnih oseb. Po letu 1995 je letno nastalo manj kot 300 novih podjetij.
Najmanj jih je nastalo leta 2006, le 85.
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Slika 35: Temeljne značilnosti vzorčnega okvira – število podjetij glede na čas nastanka.
Podjetja, ki so nastala po letu 1990, so večinoma majhna podjetja. Le enega zaposlenega
ima 1.442 podjetij, kar pomeni 28,6% predelovalnih podjetij vključenih v vzorčni okvir.
Največ je mikro podjetij, ki imajo od 2 do 9 zaposlenih. Takšnih podjetij je 2.435 oziroma
kar 48,3%. Majhna podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih, zajemajo 16,9% vzorčnega
okvira. Srednje velikih podjetij je še manj, le 267. Med velika podjetja se prišteva 45
podjetij (0,9%), vendar je potrebno opozoriti, da se med njih večinoma uvrščajo poslovne
enote velikih podjetij ne glede na dejansko število v poslovni enoti zaposlenih delavcev.
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Preglednica 34: Temeljne značilnosti vzorčnega okvira – podjetja glede na velikost.
Kategorija velikosti
Število podjetij
Delež podjetij (%)
podjetja
1 zaposlen
1442
28,6
Mikro
2435
48,3
Majhna
853
16,9
Srednja
267
5,3
Velika
45
0,9
Skupaj
5042
100
Glede na organizacijsko obliko prevladujejo družbe z omejeno odgovornostjo (3.062;
60,7%) in samostojni podjetniki posamezniki (1.724; 34,2%). Druge organizacijske oblike
z izjemo družb z neomejeno odgovornostjo obsegajo manj kot 1% enot.
Preglednica 35: Temeljne značilnosti vzorčnega okvira – podjetja glede na organizacijsko
obliko.
Organizacijska oblika
Število podjetij
Delež podjetij (%)
podjetja
Delniška družba (d.d.)
31
0,6
Družba z neomejeno
112
2,2
odgovornostjo (d.n.o.)
Družbe z omejeno
3062
60,7
odgovornostjo (d.o.o.)
Glavne podružnice tujega
8
0,2
podjetja
Invalidska podjetja
44
0,9
Komanditne družbe (k.d.)
41
0,8
Samostojni podjetniki
1724
34,2
posamezniki (s.p.)
Zadruge
9
0,2
Zavodi
11
0,2
Skupaj
5042
100
V vzorčni okvir se glede na panogo predelovalnih dejavnosti najpogosteje uvrščajo
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovin in kovinskih izdelkov (23,4%), sledijo
proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, založništvo in
tiskarstvo (12,6%) ter proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, vključno z
reciklažo (11,6%). Najmanjše število podjetij, ki so nastala po letu 1990, se ukvarja s
proizvodnjo usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil (1%) ter s proizvodnjo koksa,
naftnih derivatov in jedrskega goriva (2 enoti).
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Preglednica 36: Temeljne značilnosti vzorčnega okvira – podjetja glede na panogo.
Šifra
Dejavnost
Število Delež
dejavnosti
podjetij podjetij
(%)
DA
proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
341
6,8
DB
proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in
405
8
krznenih izdelkov
DC
proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen
1
51
oblačil
DD
obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa,
419
8,3
plute, slame in protja, razen pohištva
DE
proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz
634
12,6
papirja in kartona, založništvo in tiskarstvo
DF
proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva
2
<0,1
DG
proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih
81
1,6
vlaken
DH
proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
327
6,5
DI
proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
203
4
DJ
proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
1178
23,4
DK
proizvodnja strojev in naprav
366
7,3
DL
proizvodnja električne in optične opreme
363
7,2
DM
proizvodnja vozil in plovil
89
1,8
DN
proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti,
583
11,6
reciklaža
Skupaj
5042
100
Največ podjetij je v proučevanem obdobju nastalo v Osrednjeslovenski statistični regiji
(1.410 oziroma 28%). Sledita ji Podravska statistična regija (716 oziroma 14,2%) ter
Savinjska statistična regija (661 oziroma 13,1%). Najmanj podjetij je nastalo v
Spodnjeposavski (171 oziroma 3,4%), Notranjskokraški (145 oziroma 2,9%) ter v Zasavski
statistični regiji (49 podjetij oziroma 1%).
Preglednica 37: Temeljne značilnosti vzorčnega okvira – podjetja glede na statistično
regijo.
Statistična regija
Število podjetij
Delež podjetij (%)
Gorenjska
530
10,5
Goriška
319
6,3
Jugovzhodna Slovenija
365
7,2
Koroška
234
4,6
Notranjskokraška
145
2,9
Obalnokraška
181
3,6
Osrednjeslovenska
1410
28
Podravska
716
14,2
Pomurska
261
5,2
Savinjska
661
13,1
Spodnjeposavska
171
3,4
Zasavska
49
1
Skupaj
5042
100
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II. Izbor enot
Število enot, ki je vključenih v anketiranje (vzorec), je odvisno od številnih dejavnikov.
Kalton in Vehovar (2001) pri določitvi velikosti vzorca izpostavljata naslednje dejavnike:
namen raziskave, dosedanje izkušnje, poznavanje problema, željena natančnost rezultatov
ter razpoložljivi stroški, sredstva in čas. Po njunem mnenju bi bilo potrebno v vzorec
vključiti 15-35% celotne populacije. Podobno mnenje o velikosti vzorca imajo tudi
McLafferty (2003), Montello in Sutton (2006) ter Parfitt (1997). Zaradi težav z
odzivnostjo, posebno pri poštnem anketiranju, se pričakuje, da del vprašalnikov ne bo
izpolnjen. Zato mora biti vzorec nekoliko večji. Odzivnost je mogoče izboljšati z
ustreznimi pristopi (uporaba pisnih in/ali telefonskih opozoril).
Glede na usmeritve o velikosti vzorca, ki naj bi obsegal od 15% do 35% enot vključenih v
vzorčni okvir, bi bilo v vzorec potrebno vključiti med 756 in 1.765 naključno izbranih
enot.
Z anketiranjem pridobljeni podatki naj bi omogočili primerjave med statističnimi regijami
in velikostjo podjetij. Zato smo se odločili za stratificirano vzorčenje. V tem primeru so
enote v vzorčnem okviru razdeljene na posamezne homogene skupine – stratume (Parfitt,
1997) glede na lego v statistični regiji in glede na velikost podjetja. Vsak stratum je pri
vzorčenju samostojna populacija (Kalton in Vehovar, 2001), iz katere se z naključnim
vzorcem izbira ustrezno število enot.
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Preglednica 38: Struktura proučevanega vzorčnega okvira glede na lego v statistični regiji
in velikost podjetij oziroma po stratumih.
statistična regija
št. / %
1 zap.
mikro
majhna srednja velika
skupaj
Gorenjska
število
166
267
72
22
3
530
% stat.r.
% skupaj

Goriška

število
% stat.r.
% skupaj

JV Slovenija

število
% stat.r.
% skupaj

Koroška

število
% stat.r.
% skupaj

Notranjskokraška

število
% stat.r.
% skupaj

Obalnokraška

število
% stat.r.
% skupaj

Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska

Spodnjeposavska

4,2
0,4

0,6
0,1

100
10,5

97

152

50

17

3

319

30,4
1,9

47,6
3

15,7
1

5,3
0,3

0,9
0,1

100
6,3

89

168

75

26

7

365

24,4
1,8

46
3,3

20,5
1,5

7,1
0,5

1,9
,01

100
7,2

64

106

39

21

4

234

27,4
1,3

45,3
2,1

16,7
0,8

9
0,4

1,7
0,1

100
4,6

36

77

23

8

1

145

24,8
0,7

53,1
1,5

15,9
0,5

5,5
0,2

0,7
<0,1

100
2,9

48

92

37

4

0
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26,5
1

50,8
1,8

20,4
0,7

2,2
0,1

0
0

100
3,6

428

756

191

33

2

1410

30,4
8,5

53,6
15

13,5
3,8

2,3
0,7

0,1
<0,1

100
28

število

182

331

136

55

12

716

% stat.r.
% skupaj

25,4
3,6

46,2
6,6

19
2,7

7,7
1,1

1,7
0,2

100
14,2

število

71

109

51

24

6

261

27,2
1,4

41,8
2,2

19,5
1

9,2
0,5

2,3
0,1

100
5,2

število

207

290

118

41

5

661

% stat.r.
% skupaj

31,3
4,1

43,9
5,8

17,9
2,3

6,2
0,8

0,8
0,1

100
13,1

44

70

45

10

2

171

25,7
0,9

40,9
1,4

26,3
0,9

5,8
0,2

1,2
<0,1

100
3,4

10

17

16

6

0

49

20,4
0,2

34,7
0,3

32,7
0,3

12,2
0,1

0
0

100
1

1442

2435

853

267

45

5042

28,6

48,3

16,9

5,3

0,9

100

število
število
% stat.r.
% skupaj

skupaj

13,6
1,4

število

% stat.r.
% skupaj

Zasavska

50,4
5,3

% stat.r.
% skupaj

% stat.r.
% skupaj

Savinjska

31,3
3,3

število
% skupaj

Ob upoštevanju 12 statističnih regij in 5 kategorij velikosti podjetij je bilo oblikovanih 60
stratumov. Stratumi se glede na vključeno število enot močno razlikujejo med seboj.
Največji stratum vsebuje 756 enot (število mikropodjetij v Osrednjeslovenski statistični
regiji), medtem ko stratum »velika podjetja« v Obalnokraški in Zasavski statistični regiji
ne vsebuje enot. Stratumi, ki vključujejo podjetja z enim zaposlenim, obsegajo od petino
do tretjino enot v posamezni statistični regiji, pri čemer je število enot v rangu med 10
(Zasavska statistična regija) in 428 (Osrednjeslovenska statistična regija). Število mikro
podjetij je še večje. Stratumi vključujejo od 40% do 50% enot v posameznih statističnih
regijah, to je v rangu od 17 enot (Zasavska statistična regija) do 756 enot
(Osrednjeslovenska statistična regija). Stratumi, ki vključujejo majhna podjetja, so že
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manjši. Vključujejo od 15% do 25% enot v posameznih statističnih regijah. Največje
število enot je v Osrednjeslovenski statistični regiji (191), najmanjše pa v Zasavski
statistični regiji (16). Srednjevelikih podjetij je med 4 (Obalnokraška statistična regija) in
55 (Podravska statistična regija). Delež srednjevelikih podjetij v posamezni statistični
regiji je manjši od 10% z izjemo Zasavske statistične regije, v kateri je ta delež nekoliko
višji (12,2%). Število velikih podjetij, ki so nastala po letu 1990, je zelo majhno. Njihov
delež je manjši od 2,5%. Največje število velikih podjetij je v Podravski statistični regiji
(12), medtem ko v Obalnokraški in Zasavski statistični regiji takšnih podjetij ni.
Ker je število velikih podjetij zelo majhno (od 0 do 7), smo kategoriji »srednje velika
podjetja« in »velika podjetja« združili v eno kategorijo.
Za ustrezno primerjavo stratumov med seboj je potrebno uporabiti neproporcionalno
vzorčenje (Kalton in Vehovar, 2001; Montello in Sutton, 2006; Parfitt, 1997). To pomeni,
da imajo vsi vzorci v stratumih enako težo oziroma enako število enot. Po mnenju Kaltona
in Vehovarja (2001) je potrebno iz vsakega stratuma izbrati vsaj 30 enot101.
Ker nekateri stratumi vključujejo manj kot 30 enot, smo pri izboru enot vključenih v
vzorec uporabili kombinacijo vzorčenja in popisa. V stratumih, ki imajo manj kot 30 enot,
smo zato izvedli popis. Vzorčiti namreč ni potrebno v populacijah, ki so majhne (Parfitt,
1997). V ostalih stratumih smo naključno izbrali po 30 enot102. V vzorec smo vključili
1.277 podjetij oziroma 25,3% vzorčnega okvira, kar je v okviru predlagane velikosti
vzorca.

101

Cilj je zbrati podatke za vsaj 10 enot v stratumu.
Pri naključnem izbiranju enot smo uporabljali program Random Number Generator, ki ga je oblikoval
Scott Donato Saccenti (dostopno na http://www.saccenti.com/randomnumber/randomnumber.htm; citirano:
21.2.2008).
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Preglednica 39: Število enot vključenih v anketiranje po stratumih
statistična regija
št. / %
1 zap.
mikro
majhna srednja, skupaj
velika
Gorenjska
število
30
30
30
25
115
%

Goriška

število
%

JV Slovenija

število
%

Koroška

število
%

Notranjskokraška

število
%

Obalnokraška

število
%

Osrednjeslovenska

število
%

Podravska

število
%

Pomurska

število
%

Savinjska

število
%

Spodnjeposavska

število
%

Zasavska
skupaj

število

18,1

11,2

41,7

100

21,7

30

30

30

20

110

30,9

19,7

0,6

100

34,5

30

30

30

30

120

33,7

17,9

0,4

90,9

32,9

30

30

30

25

115

46,9

28,3

76,9

100

49,1

30

30

23

9

92

83,3

39

100

100

63,4

30

30

30

4

94

62,5

32,6

81,1

100

51,9

30

30

30

30

120

7

4

15,7

85,7

8,5

30

30

30

30

120

16,5

9,1

22,1

44,8

16,8

30

30

30

30

120

42,3

27,5

58,8

100

46

30

30

30

30

120

14,5

10,3

25,4

65,2

18,2

30

30

30

12

102

68,2

42,9

66,7

100

59,6

10

17

16

6

49

%

100

100

100

100

100

število

340

347

339

251

1277

%

23,6

14,3

39,7

80,4

25,3

Delež vključenih enot v stratumu je odvisen od velikosti stratuma. Najnižji delež enot
vključenih v vzorec je v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski statistični regiji,
medtem ko so v vzorec vključene vse enote iz Zasavske statistične regije. V vzorec so prav
tako v večji meri vključena srednjevelika in velika podjetja, saj je tovrstnih podjetij glede
na skupno število podjetij nastalih po letu 1990 relativno malo.
8.4. Izvedba anketiranja
Pred anketiranjem smo kakovost ankete (razumevanje vprašanj s strani anketirancev,
jasnost postavljenih vprašanj, dolžina ankete ter možnosti za obdelavo pridobljenih
podatkov) preverili na dva načina: s pomočjo izbranih oseb103 in s pomočjo pilotne ankete.
McLafferty (2003) opozarja, da je pilotna anketa kritični korak pri oblikovanju ankete, saj
se tako pokažejo slabosti vprašalnika, ki raziskovalcu ob njeni pripravi niso bila vidna
oziroma očitna. V pilotno anketo smo vključili skupaj 24 enot iz Osrednjeslovenske,
Podravske in Savinjske statistične regije, to je iz statističnih regij z največjim številom
enot. Število enot vključenih v pilotno anketo sledi priporočilu Montella in Suttona (2006)

103

Roman Capuder (Termit d.d.,), Milan Kunavar (Svea Lesna industrija Litija, d.d.), Avguštin Fale
(samostojni podjetnik posameznik)
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ter Parfitta (1997), ki govorijo o tem, da je v pilotno anketo potrebno vključiti od 20 do 30
enot.
Preglednica 40: Število enot vključenih v pilotno anketo po izbranih statističnih regijah.
statistična regija
1 zap.
mikro
majhna
srednja
skupaj
in velika
Osrednjeslovenska
2
2
2
2
8
Podravska
2
2
2
2
8
Savinjska
2
2
2
2
8
Ker anketiranci pogosteje zavračajo prošnje za sodelovanje poslane po elektronski pošti
kot po navadni (Montello in Sutton, 2006), smo vsem podjetjem vključenim v (pilotni)
vzorec poslali po klasični pošti dopis s prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Dopis je
vključeval tudi povezavo na spletni naslov104, na kateri je bila povezava do spletne
ankete105. Anketiranje po spletu smo izbrali zaradi številnih prednosti: tovrstna tehnika
anketiranja je poceni, učinkovita, lahko zajame veliko ljudi, hkrati pa je mogoče enostavno
in hitro obdelati rezultate. Ker ne gre za klasično spletno anketiranje z neslučajnostnim
vzorčenjem, smo se izognili izzivom povezanimi s kakovostjo podatkov in pridobivanjem
ustreznega reprezentativnega vzorca. Po mnenju McLaffertyja (2003) ter Montella in
Suttona (2006) je takšno spletno anketiranje primerljivo s tradicionalnimi pristopi.
Pilotno anketiranje smo izvedli v mesecu aprilu leta 2008. Dopis s prošnjo za sodelovanje
v raziskavi smo poslali 8. aprila po klasični pošti z željo, da naj se spletna anketa izpolni
do 24. aprila.
Na prošnjo za sodelovanje se do predvidenega datuma ni odzvalo nobeno podjetje. V času
pred prvomajskimi prazniki in v tednu po njih smo zato po telefonu poklicali vsa podjetja
vključena v pilotno anketo s ponovno (ustno) prošnjo za sodelovanje. Kljub obljubam
(sodelovanje je obljubilo 15 podjetij oziroma 62,5%) so anketo do 8. maja, ko je bilo
sklenjeno obdobje predvideno za izvedbo pilotne ankete, izpolnila le 4 podjetja, kar
pomeni 16,7% udeležbo.
Preglednica 41: Izbrani identifikacijski podatki podjetij, ki so sodelovala v pilotni anketi.
Osrednjeslovenska statistična regija (občina Kamnik)
Lokacija
Podravska statistična regija (občine Maribor, Ormož, Slovenska
Bistrica)
mikro (2), majhno (1), veliko (1)
Velikost podjetij
slovenska pravna oseba oziroma posameznik (3), tuja pravna
Lastništvo
oseba (1)
Na podlagi predlogov izbranih oseb in podjetij vključenih v pilotno anketo smo spletno
anketo nekoliko dopolnili, nekatere kategorije smo združili, preprečili smo ponavljanje
kategorij, poleg tega pa smo tudi skrajšali besedilo.

104

www.doktorat.org
Spletna anketa je bila oblikovana v aplikaciji »vprašalnik« platforme, ki se uporablja na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani za oblikovanje e-učilnic. Anketa je bila objavljena na naslovu http://eucenje.ff.uni-lj.si/mod/questionnaire/view.php?id=7713. Natisnjena spletna anketa je v prilogi.
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Kljub relativno slabim izkušnjam s pilotno anketo smo v mesecu maju leta 2008 z nekoliko
dopolnjenim vprašalnikom izvedli anketiranje. Dopis s prošnjo za sodelovanje v raziskavi
smo poslali po klasični pošti 8. maja z željo, da naj se spletna anketa izpolni do 23. maja.
V predvidenem obdobju je anketo izpolnilo 51 podjetij oziroma 4% podjetij vključenih v
vzorec, pri čemer se je izkazalo, da je 8 podjetij nastalo pred letom 1991, zato so bili ti
rezultati izločeni iz analize. Rezultat anketiranja je torej 43 izpolnjenih anket oziroma
3,4% vzorca106. Kljub telefonskemu spodbujanju nekaterih podjetij iz Gorenjske in
Goriške statistične regije za sodelovanje v raziskavi, se to število ni spremenilo, zato se
nadaljnje obveščanje ni izvajalo.
Zelo slaba odzivnost podjetij pri anketiranju pomeni, da dobljeni podatki niso
reprezentativni oziroma jih ni mogoče preslikati na celotno populacijo, poleg tega ni
mogoče primerjati posameznih stratumov, zato tovrstnih analiz nismo izvedli.
8.5. Analiza rezultatov ankete o vlogi planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti
8.5.1. Uporabljene metode
V vprašalnik so vključene ordinalne in nominalne spremenljivke, zato je nabor primernih
metod za njihovo obdelavo omejen. Ordinalnih spremenljivk namreč ni mogoče analizirati
s pomočjo izračunavanja povprečja in standardnega odklona, ni mogoče izvesti analize
variance, izračunati Pearsonovega korelacijskega koeficienta, izdelati regresijske analize
oziroma uporabiti drugih metod, ki se uporabljajo pri analizi številskih spremenljivk
(Montello in Sutton, 2006). Nekateri avtorji (npr. Kalton in Vehovar, 2001; Montello in
Sutton, 2006) sicer dopuščajo možnost uporabe številskih raziskovalnih in potrditvenih
tehnik, vendar le v primeru, da uporabljene ordinalne spremenljivke nastopajo kot
intervalne. Ordinalne spremenljivke naj bi bilo mogoče interpretirati kot intervalne zato,
ker naj bi bile med posameznimi merami približno enake razdalje.
V primeru ordinalnih spremenljivk je mogoče uporabiti ordinalni merski lestvici
prilagojeno opisno statistiko (izračunavanje deležev, izdelava kontingenčnih preglednic),
izračun korelacij (Spearmanov korelacijski koeficient) ter neparametrične metode za
potrjevanje postavljenih hipotez (Kolmogorov-Smirnov dvostranski test, Mann-Whitney
U-test, Kruskal-Wallisov test – Kinnear in Gray, 2004; Lovet, 1997). Pri analizi rezultatov
anketiranja smo uporabljali neparametrični Kruskal-Wallis test, saj omogoča ugotavljanje
statistično pomembnih razlik v spremenljivki med več kot dvema neodvisnima skupinama
(velikost podjetij – 3 skupine, lastništvo podjetij – 3 skupine, lega v statistični regiji – 12
skupine) tudi pri ordinalnih spremenljivkah. Uporabili smo še računanje statistično
pomembne povezave med dvema nominalnima spremenljivkama s pomočjo hi-kvadrat
testa.
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O skromnem odzivu anketiranih podjetij poroča tudi Nared (2006a) pri raziskavi o grozdenju in mreženju
podjetij v Savinjsko-šaleški regiji, zato je rezultate anket dopolnil z intervjuji predstavnikov gospodarskih
združenj.
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8.5.2. Temeljne značilnosti anketiranih podjetij
Anketo o vlogi planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti je izpolnilo 43 podjetij, ki so
ustrezala postavljenim zahtevam za njihovo vključitev v vzorec. Največje število
anketiranih podjetij (7 oziroma 13,3%) prihaja iz Gorenjske statistične regije, najmanjše
število (po 1 podjetje oziroma 2,3%) pa iz Spodnjeposavske in Zasavske statistične regije.
Preglednica 42: Število in deleži anketiranih podjetij, ki ustrezajo postavljenim zahtevam
za vključitev v vzorec.
Statistična regija
Število
% podjetij
% podjetij v
podjetij
vzorčnem
okviru
Gorenjska
7
16,3
10,5
Goriška
2
4,7
6,3
Jugovzhodna Slovenija
5
11,6
7,2
Koroška
4
9,3
4,6
Notranjskokraška
5
11,6
2,9
Obalnokraška
3
7
3,6
Osrednjeslovenska
3
7
28
Podravska
5
11,6
14,2
Pomurska
3
7
5,2
Savinjska
4
9,3
13,1
Spodnjeposavska
1
2,3
3,4
Zasavska
1
2,3
1
Skupaj
43
100
100
V primerjavi s strukturo podjetij po statističnih regijah v vzorčnem okviru je bil z
anketiranjem zajet večji delež podjetij iz Gorenjske statistične regije, statistične regije
Jugovzhodna Slovenija, Koroške, Notranjskokraške, Obalnokraške, Pomurske in Zasavske
statistične regije, medtem ko za ostale statistične regije velja, da je ta delež nižji. V tem
razmerju posebno izstopa Osrednjeslovenska statistična regija: delež anketiranih podjetij
ne dosega 10%, medtem ko podjetja zajemajo kar 28% vseh podjetij vključenih v vzorčni
okvir.
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Slika 36: Lokacija vseh anketiranih podjetij (N=51).
Med anketiranimi podjetji s 83,7% prevladujejo matična podjetja, 7 podjetij je registriranih
kot poslovne enote. Večina podjetij (81,4%) je v lasti slovenske pravne osebe oziroma
posameznika, 4 podjetja (9,3%) so v lasti tuje pravne osebe, 4 pa v mešani lasti. Matična
podjetja so predvsem v lasti slovenskih pravnih oseb oziroma posameznikov (88,6%). V
lasti tujih pravnih oseb so 3 matična podjetja in 1 poslovna enota, medtem ko sta po 2
anketirani matični podjetji in poslovni enoti v mešani lasti.
Anketirana podjetja so nastajala v celotnem opazovanem obdobju. Med letoma 1991 in
1995 je nastalo nekaj več podjetij (19 oziroma 44,2%) kot v vsakem nadaljnjem petletnem
obdobju (1996-2000 in 2001-2006), ko je nastalo po 12 (27,9%) anketiranih podjetij.
Razlike med petletnimi obdobji torej niso izrazite.
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Slika 37: Število anketiranih podjetij glede na leto njihove ustanovitve (registracije).
Med anketiranimi podjetji prevladujejo mikro podjetja z 1 do 9 zaposlenimi delavci
(48,8%). Najmanj podjetij sodi med srednje velika in velika podjetja (23,3%). Vsa
mikropodjetja z izjemo enega so v lasti slovenskih pravnih oseb ali posameznikov. Od 10
srednjevelikih in velikih podjetij jih je polovica v lasti tujih pravnih oseb ali v mešani lasti.
srednja/
velika; 10
mikro; 21

majhna; 12

Slika 38: Število anketiranih podjetij glede na velikost.
Anketirana podjetja so iz vseh panog z izjemo panoge DC (proizvodnja usnja, obutve in
usnjenih izdelkov, razen oblačil). Največje število podjetij (10 oziroma 23,3%) se ukvarja s
proizvodnjo kovin in kovinskih izdelkov, s po 6 podjetij (14%) sledita proizvodnja tekstilij,
usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov ter proizvodnja strojev in naprav. Z izjemo
panog DL (proizvodnja električne in optične opreme) in DN (proizvodnja pohištva in
druge predelovalne dejavnosti, reciklaža) se z ostalimi panogami ukvarja po eno oziroma
dve podjetji.
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Preglednica 43: Anketirana podjetja glede na panogo.
Šifra
Dejavnost
dejavnosti
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN

proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in
krznenih izdelkov
proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen
oblačil
obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa,
plute, slame in protja, razen pohištva
proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz
papirja in kartona, založništvo in tiskarstvo
proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva
proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih
vlaken
proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
proizvodnja strojev in naprav
proizvodnja električne in optične opreme
proizvodnja vozil in plovil
proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti,
reciklaža

Skupaj

Število
podjetij

Delež
podjetij
(%)
2
4,7
6
14
0

0

2

4,7

2

4,7

1
1

2,3
2,3

2
2
10
6
4
1
4

4,7
4,7
23,3
14
9,3
2,3
9,3

43

100

V poslovne cone je vključenih nekaj več kot polovica anketiranih podjetij (25 oziroma
58,1%), ostala podjetja se nahajajo izven urejenih območij namenjenih proizvodnim
dejavnostim.
8.5.3. Klasični lokacijski dejavniki
Anketirana podjetja so po opredelitvi temeljnih identifikacijskih značilnosti podjetja
ocenjevala vlogo t.i. klasičnih lokacijskih dejavnikov: energije, surovin, prometne
infrastrukture, komunalne infrastrukture, tržišča, delovne sile, kapitala, aglomeracije in
tradicije. Za vsakega od lokacijskih dejavnikov so ocenili, ali na njihovo lociranje ni
vplival, je delno vplival, vplival, zelo vplival ali bil odločilen. Podjetja so se lahko odločila
tudi za možnosti »ne morem oceniti«. Rezultati so predstavljeni v naslednji preglednici:
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Preglednica 44: Vloga klasičnih lokacijskih dejavnikov pri lociranju anketiranih podjetij.
Lok. Dejavnik
Brez
Ni
Delno
Vplival
Zelo
Bil
ocene
vplival
vplival
vplival
odločilen
Energija
1
25
3
5
8
1
Surovine
1
28
5
5
1
3
Prometna infrast.
0
10
7
12
10
4
Komunalna infrast.
0
12
7
12
9
3
Tržišče
0
18
10
10
4
1
Delovna sila
0
17
4
8
12
2
Kapital
2
20
5
6
10
0
Aglomeracija
6
24
5
6
2
0
Tradicija
2
14
8
7
9
3
Energija ni pomemben lokacijski dejavnik, saj se je več kot polovica anketiranih podjetij
(25 oziroma 58,1%) odločila, da na njihovo lociranje ni imela vpliva. Kljub temu je 8
podjetij (18,6) označilo, da je energija zelo vplivala na izbor njihove lokacije, za eno
podjetje je bila energija celo odločilen lokacijski dejavnik.
Podobna razmerja veljajo tudi za lokacijski dejavnik »surovine«. Kar 28 anketiranih
podjetij (65%) meni, da na njihovo lociranje ta dejavnik ni imel vpliva. Le za 1 podjetje so
bile surovine odločilnega pomena.
Prometna infrastruktura je pomembnejši lokacijski dejavnik, saj 14 podjetij (32,6%)
meni, da je na njihovo lociranje imela zelo velik vpliv ali celo odločilnega. Na 12 podjetij
(27,9%) je prometna infrastruktura vplivala na izbor lokacije.
Podobni odgovori veljajo tudi za komunalno infrastrukturo. Kar 24 podjetij (55,8%)
meni, da je komunalna infrastruktura bila pomemben dejavnik, ki je vplival na lociranje
podjetja.
Tržišče je imelo manjši vpliv na lociranje anketiranih podjetij. Skoraj polovica (18
oziroma 41,9%) jih meni, da ni vplivalo na izbor lokacije. Podoben delež podjetij (46,5%)
ocenjuje, da je na njihovo lokacijo tržišče imelo manjši vpliv. Eno podjetje ocenjuje, da je
bilo tržišče odločilnega pomena za lociranje.
Delovna sila je bila ocenjena kot pomembnejši lokacijski dejavnik. Čeprav se je 17
podjetij (39,5%) odločilo, da zanje to ni bil pomemben dejavnik, kar tretjina podjetij (14
oziroma 32,6)% meni, da je bila delovna sila zelo pomemben ali celo odločujoč dejavnik
pri izboru lokacije. Vloga delovne sile se statistično pomembno razlikuje glede na velikost
in glede na lastništvo podjetij, saj je v obeh primerih statistična značilnost Kruskal-Wallis
neparametričnega testa nižja od kritičnih 0,05 oziroma 5%. Delovna sila je bila
pomembnejši lokacijski dejavnik za tuje pravne osebe in pravne osebe v mešani lasti kot za
slovenske pravne osebe ali posameznike. Enako velja za srednje velika in velika podjetja v
primerjavi z mikro in majhnimi podjetji.
Kapital so anketirana podjetja ocenila kot manj pomemben lokacijski dejavnik: 20 podjetij
(46,5%) meni, da na njihovo lociranje ni imel vpliva. Kljub temu 10 podjetij (23,2%)
ocenjuje, da je zelo vplival.
Podobne ugotovitve veljajo tudi za aglomeracijo: za 24 anketiranih podjetij (55,8%) ta
lokacijski dejavnik ni vplival na lociranje. Večji vpliv je imel le za 8 podjetij (18,6%).
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Tradicija bi se lahko uvrstila med bolj pomembne klasične lokacijske dejavnike, saj so 3
podjetja ocenila, da je bila ključnega pomena za njihovo lociranje, 24 podjetij (55,8%) pa
ocenjuje, da je ta lokacijski dejavnik imel določen vpliv. Vloga tega lokacijskega dejavnika
se statistično pomembno razlikuje glede na velikost podjetij: relativno večji pomen je imel
pri lociranju srednjevelikih in velikih podjetij.
8.5.4. Mehki lokacijski dejavniki
Tudi za t.i. mehke lokacijske dejavnike, ki izpostavljajo kakovostne značilnosti prostora in
okolja, so anketirana podjetja ugotavljala, ali na izbor njihove lokacije niso vplivali, so
delno vplivali, vplivali, zelo vplivali ali bili celo odločilni dejavnik za namestitev.
Rezultati so predstavljeni v naslednji preglednici:
Preglednica 45: Vloga mehkih lokacijskih dejavnikov pri lociranju anketiranih podjetij.
Lok. Dejavnik
Brez
Ni
Delno
Vplival
Zelo
Bil
ocene
vplival
vplival
vplival
odločilen
Podnebne značilnosti
3
31
6
2
1
0
Kakovost okolja
1
16
17
7
2
0
IKI infrastruktura
0
13
13
12
5
0
Kakovost delovnega
0
12
9
16
6
0
okolja
Kakovost bivanjaII
0
17
12
9
5
0
III
Storitve
0
24
8
7
4
0
Osebni razlogiIV
0
8
3
11
11
10
Opombe: I - informacijska in komunikacijska infrastruktura; II - kakovost bivanja je opredeljena
skozi socialne značilnosti območja, možnosti izobraževanja ter kulturnih in rekreacijskih
dejavnosti; III - inženirske, svetovalne, finančne; IV – osebne preference, bližina doma in družine,
navezanost na kraj in tržišče.

Podnebne značilnosti niso bistveno vplivale na odločitev za lokacijo anketiranih podjetij.
Vsaj delen vpliv na to odločitev priznava 9 podjetij (20,9%). Kljub temu je zanimivo, da
obstajajo statistično pomembne razlike med tem mehkim lokacijskim dejavnikom glede na
velikost podjetij: nekoliko večji relativni pomen je imelo podnebje na lociranje majhnih
podjetij, to je podjetij z 10 do 49 zaposlenimi.
Nekoliko večji vpliv, kot je bil opažen pri podnebnih značilnostih, je pri kakovosti okolja.
Delež odgovorov »ni vplival« se je prepolovil, medtem ko se je delež odgovorov »delno
vplival« povečal iz 6 na 17. Kakovost okolja je imela pomembnejši vpliv za petino
anketiranih podjetij (9 oziroma 20,9%).
Na lociranje podjetij je imel večji vpliv od zgornjih dveh lokacijskih dejavnikov dostop do
informacijske in komunikacijske infrastrukture (IK infrastruktura). Vsaj delni vpliv
tega lokacijskega dejavnika ocenjuje 30 anketiranih podjetij (69,8%), medtem ko na 13
podjetij (30,2%) ta dejavnik ni imel vpliva. S pomočjo Kruskal-Wallis testa je bilo
ugotovljeno, da se vloga IK infrastrukture statistično pomembno razlikuje glede na velikost
podjetja (kar 70% srednjevelikih in velikih podjetij priznava vpliv na izbor lokacije) in
njegovo lastništvo (IK infrastruktura je pomembnejši dejavnik za podjetja v tuji ali mešani
lasti).
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Kakovost delovnega okolja je bila ocenjena zelo podobno kot dostop do informacijske in
komunikacijske infrastrukture z enakim pomenom za (srednje)velika podjetja in podjetja v
tuji ali mešani lasti.
Kakovost bivanja opredeljena skozi socialne značilnosti območja, možnosti izobraževanja
ter kulturnih in rekreacijskih dejavnosti je bila manj pomemben lokacijski dejavnik: 17
anketiranih podjetij (39,5%) je mnenja, da na njihovo lociranje ta dejavnik ni imel vpliva,
medtem ko 14 podjetij (32,6%) meni, da je na njihovo odločitev vplival oziroma zelo
vplival.
Prisotnost inženirskih, svetovalnih ali finančnih storitev je kot pomemben lokacijski
dejavnik (vplival, zelo vplival) ocenilo 11 anketiranih podjetij (25,4%), medtem ko 24
podjetij (55,8%) meni, da vpliva tega lokacijskega dejavnika ni bilo.
V nasprotju z že analiziranimi mehkimi lokacijskimi dejavniki, katerih vpliv bi bilo
mogoče oceniti kot manjši ali srednji, pa za osebne dejavnike, ki so opredeljeni skozi
osebne preference, bližino doma in družine ter navezanost na kraj in tržišče velja, da so
pomembno vplivali na izbor lokacije anketiranih podjetij. Skoraj polovica podjetij (21
oziroma 48,8%) meni, da so bilo osebni dejavniki zelo pomemben ali celo odločilen
dejavnik, ki je vplival na izbor lokacije za podjetje, poleg tega četrtina podjetij (11 oziroma
25,6%) meni, da je to dejavnik, ki je vplival na izbor lokacije. Ta lokacijski dejavnik se
tudi statistično pomembno razlikuje glede na velikost podjetij in lastniško strukturo.
Osebni dejavniki so pomembnejši za mikro in majhna podjetja ter za podjetja v lasti
slovenskih pravnih oseb ali posameznikov.
8.5.5. Institucionalni dejavniki
I.
Med institucionalne dejavnike, katerih vlogo pri lociranje proizvodnih dejavnosti smo
proučevali s pomočjo ankete, se uvrščajo država, organizacije na regionalni ravni
(predvsem regionalne razvojne agencije) in občine. Anketirana podjetja so ocenjevala,
kako pomembno vlogo je imela posamezna politika, ki jih izvajajo zgoraj omenjene
organizacije.
Na lociranje proizvodnih podjetij, ki so bila vključena v anketo, fiskalna, monetarna in
davčna politika države ni imela večjega vpliva: 27 podjetij (62,8%) meni, da ta dejavnik
ni vplival na izbor lokacije, 9 podjetij (20,9%) je ocenilo, da je imel ta dejavnik delni vpliv,
medtem ko so 4 podjetja (9,3%) ocenila, da je ta dejavnik imel vpliv. Kljub temu, da
fiskalna, monetarna in davčna politika države ni imela pomembnejšega vpliva na lociranje
anketiranih podjetij, je potrebno izpostaviti večji pomen tega dejavnika pri lociranju
podjetij v tuji ali mešani lasti (Kruskal-Wallis test je statistično pomemben pri 5%
tveganju).
Podobni rezultati so tudi pri proučevanju vloge državnih pomoči. Za 29 anketiranih
podjetij (67,4%) ta dejavnik ni bil pomemben, a za eno podjetje so bile državne pomoči
odločilen dejavnik, ki je vplival na izbor lokacije, eno podjetje pa je ocenilo, da so bile
državne pomoči zelo pomemben dejavnik.
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Preglednica 46: Vloga institucionalnih dejavnikov pri lociranju anketiranih podjetij:
formalne institucije.
Dejavnik
Brez
Ni
Delno
Vplival
Zelo
Bil
ocene
vplival
vplival
vplival
odločilen
Fiskalna, monetarna in
3
27
9
4
0
0
davčna politika države
Državne pomoči
3
29
5
4
1
1
Naklonjenost države
1
23
10
7
2
0
razvoju podjetništva,
promocija
Delovanje RRA*
1
28
10
1
3
0
Mreženje/grozdenje
4
32
4
1
2
0
Regionalne spodbude
4
26
6
5
2
0
Prostorski akti
1
14
11
10
5
2
Urbanistični predpisi,
1
15
12
11
3
1
zemljiška politika
Okoljske omejitve
2
13
14
9
3
2
Urejene površine za
2
17
2
13
8
1
lociranje
Opomba: * - regionalne razvojne agencije.

Tudi naklonjenost države razvoju podjetništva in promocija ni bil odločujoč dejavnik
za izbor lokacije anketiranih podjetij. Delni vpliv na izbor lokacije je imel za 21 podjetij
(44,2%), medtem ko 23 podjetij (53,5%) meni, da nanje ni vplival. Pri ocenjevanju pomena
tega dejavnika se pojavlja statistično pomembna razlika glede na lastništvo podjetij. To
velja pri 5% tveganju, pri 1% pa nič več.
Instrumenti regionalne politike (svetovanje, podpora in izobraževanje regionalnih
razvojnih agencij, spodbujanje mreženja in grozdenja, regionalne spodbude) so
anketirana podjetja ocenila kot manj pomemben dejavnik, ki je vplival na njihovo
lociranje. K temu nedvomno pripomorejo spremembe regionalne politike v proučevanem
obdobju in uveljavitev sodobne regionalne politike šele na prelomu iz 20. v 21. stoletje.
Več kot 60% podjetij namreč meni, da ti instrumenti niso vplivali na izbor lokacije.
Pomembnejši vpliv (vplival, zelo vplival) regionalne politike ocenjuje le od 6,9% do
16,3% podjetij. Najvišji delež velja za posredne in neposredne regionalne spodbude.
Pri ocenjevanju vloge instrumentov prostorske politike (prostorski plani, urbanistični
predpisi in zemljiška politika, okoljske omejitve ter poslovne cone) so anketirana
podjetja v veliko večji meri izpostavljala njihov pomen pri izboru lokacije kot to velja za
instrumente regionalne politike. Na izbor lokacije približno tretjine anketiranih podjetij
(34,3%) prostorsko planiranje ni vplivalo, toda 4 (urbanistični predpisi, zemljiška politika)
do 9 (poslovne cone) podjetij poroča, da je bil ta vpliv zelo velik ali celo odločujoč.
Približno polovica podjetij, ki so sodelovala v anketi, meni, da so instrumenti, s katerimi
razpolaga prostorsko planiranje, vplivali ali delno vplivali na izbor lokacije. Manjši delež
(34,9%) je le v primeru instrumenta urejanja poslovnih con, vendar se je pri tem
instrumentu za zelo velik ali celo odločilen vpliv odločila petina podjetij (9 oziroma
20,9%). Stopnja povezanosti med oceno pomena urejenih površin za lociranje in dejansko
lokacijo podjetja v poslovni coni je statistično pomembna pri 5% tveganju.
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II.
V skladu s teoretično-metodološkimi izhodišči doktorske disertacije (institucionalni pristop
v ekonomski geografiji) smo posebej proučili tudi vlogo dejavnikov neformalnih institucij,
med katere se uvrščajo vrednote, norme in neformalna pravila. Neformalne institucije
vplivajo na zaupanje med podjetji, zaupanje pa je ključni dejavnik za neformalno
sodelovanje med podjetniki in nacionalnimi organizacijami, podpornim okoljem na
regionalni in lokalni ravni ter s prebivalci. To je v skladu s institucionalnim pristopom v
ekonomski geografiji ključnega pomena za uspešno gospodarjenje, torej tudi za hitrejši
regionalni razvoj.
Preglednica 47: Vloga institucionalnih dejavnikov pri lociranju anketiranih podjetij:
neformalne institucije in koncepti institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji.
Dejavnik
Brez
Ni
Delno
Vplival
Zelo
Bil
ocene
vplival
vplival
vplival
odločilen
Norme, vrednote in
0
11
13
7
12
0
navade
Število podpornih
3
29
5
4
2
0
organizacij
Podporne organizacije
2
30
5
3
3
0
(sodelovanje,
usklajenost)
Prostorska bližina
1
23
4
8
6
1
drugih podjetnikov s
podobno dejavnostjo
Prostorska bližina
1
18
11
8
4
1
drugih podjetnikov
S&P - organizacije na
1
26
11
4
1
0
nacionalni ravni
S&P - organizacije na
2
26
10
4
1
0
regionalni ravni
S&P - organizacije na
1
26
10
5
1
0
lokalni ravni (občino)
S&P - podjetniki
0
18
18
4
3
0
S&P - prebivalci
2
20
9
7
2
3
Opomba: S&P – neformalno sodelovanje in povezovanje med podjetji in…

Norme, vrednote in navade na območju lociranja podjetja niso bile odločilen dejavnik pri
izboru lokacije anketiranih podjetij, a kljub temu četrtina podjetij (12 oziroma 27,9%)
meni, da so zelo vplivale na lociranje. Približno enak delež (11 oziroma 25,6%) je mnenja,
da neformalne institucije niso vplivale na izbor lokacije, medtem ko vsaj delen vpliv
pripisuje skoraj polovica podjetij (20 oziroma 46,5%).
Vlogo podpornih organizacij tako glede na njihovo število kot tudi na njihovo
medsebojno povezanost in usklajenost anketirana podjetja ocenjujejo kot dejavnik, ki na
njihovo lociranje ni imel vpliva. Tako namreč meni 30 podjetij (69,8%). O pomembnejšem
vplivu na njihovo lociranje poroča le 6 podjetij (14%).
Večjo vlogo pri lociranju anketiranih podjetij naj bi imela prostorska bližina drugih
podjetnikov. Prostorska bližina podjetnikov je bila za po eno podjetje celo odločilnega
pomena in to v obeh kategorijah. Glede na primerjavo med kategorijo »prostorska bližina
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drugih podjetnikov« in kategorijo »prostorska bližina drugih podjetnikov s sorodno
dejavnostjo« je mogoče sklepati, da je bil kljub skoraj polovičnemu mnenju (41,9%
oziroma 52,5%), da ta dejavnik ni vplival na izbor lokacije anketiranih podjetij, zlasti prvi
dejavnik (prostorska bližina drugih podjetnikov) pomemben za izbor lokacije. Delni vpliv
mu je pripisala četrtina podjetij (25,6%), medtem ko je bil takšen pomen drugemu
dejavniku (prostorska bližina podjetij s sorodno dejavnostjo) pripisan le v primeru osmih
podjetij (18,6%). Slednja kategorija ima višji delež podjetij, ki ocenjuje vpliv te kategorije
na lociranje kot zelo pomemben.
Rezultati proučevanja vloge neformalnega sodelovanja in povezovanja anketiranih
podjetij z organizacijami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni so skoraj identični:
po 26 podjetij (60,5%) meni, da ta neformalni dejavnik ni igral pomembnejše vloge pri
izboru kraja njihovega lociranja; 10 oziroma 11 oziroma med četrtino in petino podjetij
meni, da je neformalno povezovanje imelo delni vpliv, 4 oziroma 5 podjetij pa celo meni,
da je bil njihov vpliv zelo velik. Eno podjetje se je odločilo pri vseh treh kategorijah za
najvišjo stopnjo, torej da je bil vpliv neformalnega sodelovanja z državnimi in
regionalnimi organizacijami ter občino za izbor lokacije zelo pomemben.
Neformalno sodelovanje med podjetniki je bilo za izbor lokacije anketiranih podjetij v
povprečju bolj pomemben dejavnik kot neformalno sodelovanje z organizacijami na
državni, regionalni in lokalni ravni: 18 podjetij (41,9%) meni, da je bil to dejavnik, ki je
imel delni vpliv na izbor lokacije. Enak delež je sicer tudi tistih, ki menijo, da ta dejavnik
ni imel vpliva na izbor lokacije, vendar 7 podjetij (16,3%) meni, da je imelo neformalno
povezovanje vpliv ali celo velik vpliv.
Pomembnejši vpliv na izbor lokacije je imelo neformalno sodelovanje in povezovanje s
prebivalci. Da je imel ta dejavnik vsej delen vpliv na izbor lokacije, meni 21 anketiranih
podjetij (48,8%). Med njimi je tudi 5 podjetij (11,6%), ki ocenjujejo ta dejavnik kot zelo
pomemben ali celo odločilen.
8.5.6. Lokacijski dejavniki: drugi, najpomembnejši, selitev podjetij
Anketirana podjetja so med lokacijskimi dejavniki, ki v anketo niso bili vključeni, omenjali
predvsem »obstoječi objekt«. Pri tem je šlo za naselitev v objekt podjetja, ki je bilo v
stečaju, ali pa je bilo poslopje v lasti lastnika podjetja. Pomemben lokacijski dejavnik je
bilo tudi lastništvo zemljišča107.
Med najbolj pogosto izbrane najpomembnejše lokacijske dejavnike se uvršča zemljišče, saj
je kar 12 anketiranih podjetij mnenja, da je na njihovo lokacijo vplivalo lastništvo
zemljišča lastnika oziroma ustanovitelja podjetja, pomemben dejavnik pa je tudi
komunalno opremljeno zemljišče namenjeno poslovnim dejavnostim (poslovna cona).
Naslednji zelo pomemben lokacijski dejavnik so t.i. osebni razlogi, med katerimi
prevladuje bližina doma. Tako se je odločilo 9 anketiranih, predvsem mikro in majhnih
podjetij. Med najpomembnejše dejavnike (6 odgovorov) se je uvrstilo tudi delovanje
občine: oprostitev komunalnega prispevka, prostorski dokumenti in ureditev komunalne
infrastrukture. Naslednji lokacijski dejavnik po pomenu je promet oziroma prometna
dostopnost (5 odgovorov). Po tri podjetja so med najpomembnejše lokacijske dejavnike
uvrstila bližino sorodnih podjetij, delovno silo in tržišče za izdelke. Kot najpomembnejši
lokacijski dejavnik se omenjata tudi kakovost okolja in znanje.
107

Očitno gre za podjetja, ki so nastala pretežno na domu njihovih ustanoviteljev.
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Od 43 podjetij, ki so sodelovala v anketi, bi jih skoraj tretjina (13 oziroma 30,2%) želela
zamenjati obstoječo lokacijo. Med njih se uvršča 5 majhnih podjetij (42,7%) in 8 mikro
podjetij (38,1%). Srednjevelika in velika podjetja se ne bi selila, kar pomeni, da so s svojo
lokacijo zadovoljna. Glavni »push« dejavnik so prostorske omejitve (10 odgovorov), do
katerih je prišlo zaradi neustreznih poslovnih prostorov, težav z dostopom ali zaradi želje
po širitvi podjetja. Ker podjetja izražajo interes po relociranju v urejene poslovne cone,
lahko sklepamo, da so »prerasla« obstoječo lokacijo. V manjši meri so razlog za želje po
relociranju povezane tudi s tržiščem (kupci) in z nezadovoljstvom do odnosa države do
podjetnikov. Podjetja bi se najraje preselila v drugo naselje v občini (8 odgovorov), delno
tudi v drugo občino (4 odgovori). Eno podjetje bi želelo zapustiti državo.
8.5.7. Vloga industrijske politike
Sklop vprašanj o vlogi industrijske politike se nanaša na proučevanje vloge državnega
planiranja, ki vpliva na lociranje proizvodnih podjetij, z vidika učinkovitosti: anketirana
podjetja so ocenjevala, ali je posamezen instrument industrijske politike vplival na njihovo
lociranje, poleg tega so podjetja ocenjevala kakovostni vidik oziroma ali so instrumenti na
njihovo lociranje delovali spodbudno ali zaviralno.
Preglednica 48: Vloga industrijske politike.
Instrument
Ne morem
oceniti
Investicijska klima
10
Davčna politika države
6
Izobraževalni sistem
5
Odnos države do podjetništva
4
Odnos države do tujih neposrednih
11
investicij
Spodbujanje raziskav,
8
tehnološkega razvoja, inovacij
Delovanje državne uprave
7
Promocija gospodarstva v tujini
4
Pomoč pri prestrukturiranju
6
podjetij
Spodbujanje nastanka ter razvoja
2
malih in srednjevelikih podjetij
Spodbujanje izobraževanja in
4
usposabljanja delavcev
Državne pomoči
3
Okoljske omejitve in instrumenti
5
Finančni skladi za razvoj podjetij
6
in okoljske investicije

Ni vplival
23
25
28
28
24

Vplival
Vplival
spodbudno zaviralno
10
0
8
4
9
1
8
3
8
0

28

7

0

26
35
32

8
4
3

2
0
2

25

16

0

30

8

1

27
27
32

12
5
5

1
6
0

Instrumenti, ki jih država uporablja za spodbujanje razvoja podjetništva in prihod tujih
investicij, večinoma niso vplivali na lociranje anketiranih podjetij, saj jih več kot polovica
meni, da pri odločanju za lociranje industrijska politika ni imela vpliva. Ta delež je še
posebej visok v primeru instrumenta »promocija gospodarstva v tujini« (81,4%), kar pa je
razumljivo, saj je večina mikro ali malih podjetij nastalo v Sloveniji. Statistično
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pomembno razliko v odgovorih glede na velikost podjetij dokazuje tudi Kruskal-Wallis
test pri 5% tveganju. Zelo visok delež izbora odgovora »ni vplival« je tudi pri instrumentih
»pomoč pri prestrukturiranju podjetij« (74,4%), »finančni skladi za razvoj podjetij,
razvojne in okoljske infrastrukture« (74,4%) ter »spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja delavcev« (69,8%).
Na nastanek in/ali razvoj podjetij so po mnenju anketiranih podjetij imeli najbolj pozitiven
vpliv naslednji instrumenti industrijske politike:
• spodbujanje nastanka ter razvoja malih in srednjevelikih podjetij – 37,2%;
• državne pomoči – 27,9%;
• investicijska klima (makroekonomsko okolje, normativno okolje delovanja
gospodarstva ) – 23,5%.
Ocena pri instrumentih industrijske politike »investicijska klima« in »spodbujanje nastanka
malih in srednjevelikih podjetij« je statistično pomembno odvisna od velikosti podjetja,
vendar samo v primeru 5% tveganja. Investicijska klima je relativno najbolj pozitivno
vplivala na lociranje srednjevelikih in velikih podjetij, saj jih tako meni več kot polovica (6
oziroma 60%). Tudi četrtina malih podjetij (3 oziroma 25%) je mnenja, da sta
makroekonomsko okolje in normativno delovanje gospodarstva imela pozitiven vpliv na
(lokacijski) razvoj podjetja. Instrumenti, s katerimi je država vplivala na razvoj malih in
srednjevelikih podjetij, so bili kot spodbudni ocenjeni pri več kot polovici majhnih
podjetjih (8 oziroma 66,7%).
Kot zaviralni dejavnik pri lociranju anketiranih proizvodnih podjetij so bile največkrat
omenjene okoljske omejitve in instrumenti. Tako je menilo 6 podjetij (14%). Sledila jim je
davčna politika (4 podjetja oziroma 9,3%). Slednji instrument je statistično pomembno
ovrednoten glede na lastništvo podjetja, vendar se je izkazalo, da je ta razlika pomembna
pri pozitivnem vrednotenju instrumenta, saj ga kot vzpodbudnega omenjajo podjetja v lasti
tujih pravnih oseb in pravnih oseb v mešani lasti. Z vsaj eno negativno oceno so bili
ocenjeni še naslednji instrumenti industrijske politike:
• izobraževalni sistem (1);
• odnos države do podjetništva (3);
• delovanje državne uprave (2);
• pomoč pri prestrukturiranju podjetij (2);
• spodbujanje izobraževanja in usposabljanja delavcev (1);
• državne pomoči (1).
Izpostaviti je potrebno tudi rezultate pri instrumentu »odnos države do tujih neposrednih
investicij«. Na 24 podjetij (55,8%) ta dejavnik ni imel vpliva, medtem ko 8 podjetij
(18,6%) poroča, da je na njihovo lociranje odnos države do tujih neposrednih investicij
vplivala spodbudno. Kar četrtina anketiranih podjetij (11 oziroma 25,6%) te vloge države
niso mogli oceniti. S pomočjo Kruskal-Wallis testa je bilo ugotovljeno, da se odgovori
razlikujejo glede na lastništvo podjetij in glede na velikost. Odnos države do tujih
neposrednih investicij so kot spodbudno ocenila vsa podjetja v lasti tujih pravnih oseb ter
večina (3 oziroma 75%) podjetij v mešani lasti. Ta instrument je bil bolje ocenjen tudi v
primeru srednjevelikih in velikih podjetij, saj jih 60% meni, da je delovanje države s tega
vidika delovala vzpodbudno.
Rezultati se statistično pomembno ne razlikujejo med statističnimi regijami v Sloveniji.
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8.5.8. Vloga regionalne politike
Anketirana podjetja so v nadaljevanju ocenjevala vlogo instrumentov, ki jih lahko
uporabljajo organizacije pristojne za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja. Tudi
v tem primeru so podjetja razmišljala, ali je bil vpliv regionalne politike sploh pomemben,
če pa je bil, pa so ocenjevala še, ali so uporabljeni instrumenti pri lociranju delovali
spodbudno ali zaviralno.
Preglednica 49: Vloga regionalne politike.
Instrument
Ne morem
oceniti
Imidž regije
5
Promocija regije
3
Podjetniška klima
3
Poslovna cona
4
Podjetniški inkubator
6
Podjetniško podporno okolje
5
Inovacijsko podporno okolje
5
Finančno podporno okolje
9
Podporne storitve
6
Mreženje in grozdenje
8
Usklajevanje interesov
7
Pomoč pri iskanju lokacije
5
Gradnja infrastrukture
3

Ni vplival
25
30
25
18
35
29
35
27
28
31
27
32
24

Vplival
Vplival
spodbudno zaviralno
12
1
10
0
15
0
21
0
2
0
9
0
3
0
5
2
9
0
4
0
7
2
5
1
12
4

Skoraj polovica anketiranih podjetij (21 oziroma 48,8%) poroča, da je na njihovo lociranje
pozitivno vplivala gradnja urejenih območij namenjenih za lociranje proizvodnih
dejavnosti (obrtna, poslovna, industrijska cona). Tretjina podjetij meni, da je na njihovo
lociranje imela velik vpliv tudi gradnja infrastrukture in podjetniška klima, vendar 4
podjetja (9,3%) ocenjujejo, da je pri njihovem lociranju (ne)gradnja podjetniške
infrastrukture vplivala zaviralno. Na lociranje proizvodnih dejavnosti sta imela spodbuden
vpliv tudi imidž in promocija regije (12 podjetij oziroma 28,6% in 10 podjetij oziroma
23,2%). Po dve negativni oceni sta si prislužila tudi finančno podporno okolje ter
usklajevanje interesov med državo, občinami in podjetjem.
Pri lociranju anketiranih podjetij so imeli najmanjši vpliv naslednji instrumenti regionalne
politike:
• inovacijsko podporno okolje (tako meni 35 oziroma 81,4% podjetij);
• podjetniški inkubator108 (35 oziroma 81,4% podjetij);
• pomoč pri iskanju ustrezne lokacije (32 oziroma 74,4% podjetij);
• spodbujanje mreženja in grozdenja (31 oziroma 72,1% podjetij).
V regionalni razvojni program so bili vključeni projekti dveh majhnih podjetij. Kljub temu
ni mogoče govoriti o statistično pomembni povezanosti med velikostjo podjetja in
vključenostjo njihovih projektov v regionalni razvojni program (statistična značilnost hikvadrat testa ni pomembna pri 5% tveganju).
108

Mnenje o vlogi podjetniškega inkubatorja na lociranje je povezano z velikostjo podjetja, vendar
primerjava rezultatov (navzkrižna preglednica) kaže, da Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne
razlike glede na velikost podjetij v mnenju »ne morem« oceniti oziroma »ni vplival«.

201

Čeprav naj bi bili instrumenti regionalne politike, ki jih izvajajo organizacije na regionalni
ravni (na primer regionalne razvojne agencije), regionalno specifični, Kruskal-Wallis test
kaže, da ni statističnih razlik pri ocenjevanju vloge posameznih instrumentov regionalne
politike med statističnimi regijami v Sloveniji.
8.5.9. Vloga prostorskega planiranja
Pri lociranju so se anketirana podjetja srečala tudi s pridobivanjem različnih dovoljenj, kar
sodi v okvir sistema prostorskega planiranja. Formalne institucije prostorskega planiranja
so stvar državne ravni, medtem ko svoje prostorske plane pripravljajo tudi občine oziroma
lokalna raven. Anketirana podjetja so vrednotila (ni vplival – vplival spodbudno/zaviralno)
izbrane instrumente prostorskega planiranja ne glede na raven njihovega izvajanja. Vloga
občine na področju prostorskega planiranja je bila ocenjena v nadaljevanju.
Preglednica 50: Vloga prostorskega planiranja.
Instrument
Ne morem
oceniti
Urbanistični predpisi
6
Prostorske omejitve
4
Izvedba začasnih prostorskih
6
ukrepov
Okoljevarstvene omejitve
4
Zemljiška politika
4
Politika policentričnega razvoja
9
Medresorska usklajenost
10
Gradnja infrastrukture
4
Kakovost zemljišč namenjenih
5
proizvodnji
Sanacija degradiranih območij
10
Načrtovanje in gradnja
5
proizvodnih območij
Aktualnost in fleksibilnost
6
prostorskih planov občine
Sistem pridobivanja dovoljenj
4

Ni vplival
23
21
27

Vplival
Vplival
spodbudno zaviralno
8
6
10
8
8
2

30
29
28
32
20
28

6
5
4
0
14
9

3
5
2
1
5
1

31
24

1
12

1
2

24

7

6

25

6

8

Največji vpliv na lociranje proizvodnih dejavnosti so imeli naslednji instrumenti
prostorskega planiranja:
• gradnja infrastrukture (19 anketiranih podjetij (44,2%) ocenjuje njen vpliv kot
spodbuden oziroma negativen);
• prostorske omejitve (18 oziroma 41,9% podjetij).
Najmanjši vpliv na lociranje anketiranih podjetij so imeli naslednji instrumenti:
• medresorska usklajenost (kot pomemben vpliv ocenjuje le 1 podjetje);
• sanacija degradiranih območij (2 podjetji);
• politika policentričnega razvoja (6 podjetij).
Anketirana podjetja menijo, da je na njihovo lociranje najbolj spodbudno vplivala gradnja
infrastrukture. Tako je ocenilo 14 oziroma 32,6% podjetij. Po pozitivnem pomenu
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izstopata tudi načrtovanje in gradnja območij proizvodnih dejavnosti (12 oziroma 27,9%
podjetij) ter prostorske omejitve (10 oziroma 23,2% podjetij). Na njihovo lociranje so
zaviralno vplivale prostorske omejitve (8 oziroma 18,6% podjetij) in sistem pridobivanja
različnih dovoljenj, npr. gradbeno dovoljenje (prav tako 8 oziroma 18,6% podjetij).
Glede na analizo rezultatov ankete o vlogi prostorskega planiranja je mogoče ugotoviti, da
so rezultati manj enoznačni, kot to velja za ocenjevanje vloge industrijske in regionalne
politike. Podjetja so se v večji meri odločala za kakovostno ocenjevanje prostorskega
planiranja, poleg tega so rezultati tudi precej različni: instrument »prostorske omejitve« je
10 podjetij ocenilo kot dejavnik, ki je spodbudno deloval na lociranje podjetja, a hkrati je
istemu instrumentu zaviralno vlogo pripisalo 8 podjetij. Podobna relativno neodločena
razmerja veljajo tudi za naslednje instrumente:
• urbanistični predpisi (8 podjetij jih ocenjuje pozitivno – 6 negativno);
• zemljiška politika (5 – 5);
• politika policentričnega razvoja (4 – 2);
• aktualnost in fleksibilnost občinske uprave (7 – 6);
• sistem pridobivanja dovoljenj (6 – 8).
8.5.10. Vloga občine
Vloga občine pri lociranju proizvodnih dejavnosti se je ocenjevala na podlagi 11
instrumentov. Instrumenti in njihova vloga pri lociranju, ki so jim jo pripisala anketirana
podjetja, so predstavljena v naslednji preglednici.
Preglednica 51: Vloga občine.
Instrument
Promocija občine
Zagotavljanje potrebnih informacij
Pomoč pri ustanavljanju/delovanju
podjetja
Gradnja in opremljanje
proizvodnih območij
Pomoč pri iskanju ustrezne
lokacije
Zagotavljanje ustreznega zemljišča
Zagotavljanje infrastrukture
Postavljanje pogojev za lociranje
Uslužnost in fleksibilnost občinske
uprave
Finančni instrumenti
Lobiranje župana

Ne morem
oceniti
7
8
6

Ni vplival

5

28

8

2

5

32

5

1

5
5
6
9

29
21
27
19

7
12
6
12

2
5
4
3

8
7

26
31

5
5

4
0

31
26
28

Vplival
Vplival
spodbudno zaviralno
5
0
8
1
9
0

Na lociranje anketiranih podjetij je v največji meri vplivalo zagotavljanje infrastrukture (17
oziroma 39,5% podjetij). Po pomenu sledita uslužnost in fleksibilnost občinske uprave (15
oziroma 34,9% podjetij). Za ta instrument velja, da je bil še posebej pomemben za podjetja
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v mešani lasti109. Petina podjetij opaža pomembno vlogo naslednjih instrumentov občine za
spodbujanje lociranja proizvodnih podjetij:
• zagotavljanje potrebnih informacij;
• pomoč pri ustanavljanju ali delovanju podjetja;
• gradnja in opremljanje proizvodnih območij;
• zagotavljanje ustreznega zemljišča;
• finančni instrumenti (npr. oprostitve plačila komunalnega prispevka).
Najmanjši pomen imajo za anketirana podjetja promocija občine (5 oziroma 11,6%
podjetij), lobiranje župana (enako) in pomoč občine pri iskanju ustrezne lokacije (tako
meni 6 oziroma 14% podjetij).
Anketiranja podjetja kot instrument, ki jim je najbolj koristil pri lociranju, ocenjujejo
zagotavljanje infrastrukture ter uslužnost in fleksibilnost občinske uprave (tako meni
vsakič po 12 oziroma 27,9% podjetij). Kot zaviralni dejavnik se največkrat omenjajo
zagotavljanje infrastrukture (5 oziroma 11,6% podjetij) ter postavljanje pogojev za
lociranje in finančni instrumenti občine (obakrat po 4 oziroma 9,3% podjetij).
Podobno kot velja za vrednotenje vloge prostorskega planiranja velja tudi za vrednotenje
vloge občine, da imajo anketirana podjetja zelo različne izkušnje z njihovim izvajanjem.
Čeprav 12 podjetij (27,9%) meni, da je zagotavljanje infrastrukture vplivalo spodbudno na
izbor lokacije proizvodnje, jih ima o tem instrumentu negativno mnenje 5 (11,6%).
Podobno velja tudi za instrument postavljanja pogojev za lociranje: 6 podjetij (14%)
ocenjuje ta pogoj kot spodbuden, medtem ko so 4 podjetja (9,3%) ravno nasprotnega
mnenja.
Rezultati se glede na Kruskal-Wallis test statistično pomembno ne razlikujejo med
posameznimi statističnimi regijami v Sloveniji. Glede na to, da se ob lociranju vsako
podjetje sreča z občino in njenimi pogoji/spodbudami je presenetljiv zelo visok delež
odgovorov »ni vplival«, ki nikoli ne seže pod 60%.
8.5.11. Vloga neformalnih vidikov delovanja v prostoru
V zadnjem delu ankete so podjetja ocenjevala neformalne vidike delovanja v prostoru, s
katerimi so se soočila ob svojem lociranju. Anketirana podjetja so ocenjevala njihov
relativni pomen.
Rezultati ankete kažejo, da so se podjetja pri svojem lociranju srečala tudi z izbranimi
neformalnimi vidiki delovanja v prostoru. Z vsako od izbranih neformalnih oblik se je
srečalo od 46,5% do 62,8% anketiranih podjetij. Večinoma so se srečala z obstoječimi
nelegalnimi gradnjami, neurejeno odloženimi odpadki, sodelovanjem s šolo in lobiranjem
(po 27 oziroma 62,8% podjetij), pa tudi z oviranjem posega s strani posameznika ali
civilne iniciative (peticije, prošnje, tožbe, pisma bralcev, zbiranje podpisov – 26 oziroma
60,5% podjetij), nelegalnim prisvajanjem nepremičnin (25 oziroma 58,1% podjetij) ter
urbanističnimi delavnicami (prav tako 25 podjetij). Z vsaj eno obliko neformalnega vidika
se je srečalo 34 podjetij (79,1%), medtem ko se z neformalnimi vidiki ni srečalo 9
anketiranih podjetij (20,9%). Odsotnost neformalnih vidikov ni statistično povezana z
velikostjo in lastništvom podjetij ter njihovo lego v statistični regiji.
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Kruskal-Wallis test je za kombinacijo spremenljivk fleksibilnost občinske uprave in lastništva podjetij
statistično značilen pri 5% tveganju.
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Preglednica 52: Vloga neformalnih vidikov delovanja v prostoru.
Dejavnik
Ni
Ni
Delno
Vplival
pojava
vplival
vplival
Obstoječe nelegalne
16
20
3
3
gradnje
Neurejeno odloženi
16
21
3
3
odpadki
Nelegalno prisvajanje
18
21
3
1
zemlje
Fizično preprečevanje
19
20
1
1
posega
Oviranje posega
17
22
2
1
(peticije, tožbe,…)
Urbanistična delavnica
19
22
2
0
Javna obravnava
21
20
1
1
Sodelovanje s šolo
16
21
3
3
Lobiranje
16
23
3
1
Izsiljevanje
22
19
1
1
Grožnje
23
18
1
1
Podkupovanje
22
19
2
0
Klientelizem
22
19
1
1
Korupcija
21
20
2
0

Zelo
vplival
0

Bil
odločilen
1

0

0

0

0

2

0

1

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Čeprav se je več kot polovica anketiranih podjetij srečala z vsaj eno obliko neformalnega
delovanja, po njihovem mnenju niso predstavljala oviro pri lociranju110. Največkrat so na
lociranje vplivale obstoječe nelegalne gradnje (7 oziroma 16,3% podjetij, od tega je bil ta
neformalni in nelegalni prostorski pojav na lociranje enega anketiranega podjetja
odločilen) ter neurejeno odloženi odpadki (6 oziroma 14% podjetij). Po pogostosti sledijo
nelegalno prisvajanje zemljišča, fizično preprečevanje posegov v prostor s strani
posameznikov ali civilne iniciative (zapora ceste, oviranje dostopa do gradbišča), oviranje
posega s strani posameznikov ali civilne iniciative (peticije, pritožbe, tožbe, pisma bralcev,
zbiranje podpisov) ter lobiranje občine, regionalne razvojne agencije ali druge organizacije
in posameznika (tako so odgovorila po 4 podjetja). V veliko manjši meri (po 2 podjetji) so
imeli vpliv ostali neformalni vidiki.
Najbolj intenziven vpliv (neformalni vidik je vplival ali zelo vplival na lociranje
anketiranega podjetja) je bil ocenjen pri preprečevanju posegov v prostor s strani
posameznikov ali civilne iniciative (zapora ceste, oviranje dostopa do gradbišča), saj sta
kar dve podjetji ocenili, da je ta dejavnik zelo vplival na izbor lokacije.
Rezultati se glede na Kruskal-Wallis test statistično pomembno ne razlikujejo glede na
velikost in lastniško strukturo podjetij ter med posameznimi statističnimi regijami v
Sloveniji. Izjema so obstoječe nelegalne gradnje, ki se statistično pomembno razlikujejo
glede na velikost podjetij: srednjevelika in velika podjetja se s tem pojavom niso srečala.

110

To pa še ne pomeni, da neformalnih vplivov ni bilo. Obstaja namreč možnost, da anketiranci niso hoteli
odgovarjati po resnici na zastavljena vprašanja o vlogi neformalnih vidikov delovanja v prostoru, ali pa jim
niso posvečali posebne pozornosti. Do bolj kakovostnih rezultatov bi bilo mogoče priti z globinskimi
intervjuji.
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8.6. Temeljne ugotovitve
Z anketiranjem izbranih proizvodnih podjetij, ki so nastala po letu 1990, smo zbrali
podatke o vlogi klasičnih, mehkih in institucionalnih dejavnikov, ki vplivajo na lociranje
podjetij. V nadaljevanju ankete smo natančneje proučevali vlogo institucionalnih
dejavnikov, ki naj bi bili v skladu z uporabljenim teoretično-metodološkim pristopom ter
namenom, cilji in predpostavkami doktorske disertacije eden izmed dejavnikov, ki poleg
klasičnih in mehkih lokacijskih dejavnikov pomembno vplivajo na lociranje proizvodnih
podjetij. Vlogo institucionalnih dejavnikov smo proučevali skozi njihovo prisotnost, njihov
relativni pomen glede na druge (lokacijske) dejavnike in skozi kakovostno dimenzijo
(dejavnik je na lociranje vplival pozitivno/negativno).
V anketni vzorec smo s pomočjo naključnega vzorčenja izbrali 1.276 podjetij iz množice
5.042 podjetij, ki so izpolnjevala postavljene pogoje za vključitev v vzorčni okvir. Enote v
vzorec smo izbrali na način, ki bi omogočal primerjave med posameznimi stratumi glede
na velikost (mikro, majhna, srednja in velika podjetja), lastniško strukturo (podjetja v lasti
pravnih oseb ali posameznikov iz Slovenije, podjetja v lasti tujih pravnih oseb, podjetja v
mešani lasti) in lokacijo (lega v statistični regiji) vzorčenih podjetij.
Odzivnost podjetij vključenih v vzorec je bila zelo skromna. Na povabilo k sodelovanju je
odgovorilo le 51 podjetij oziroma 4% podjetij vključenih v vzorec. Ob izločitvi podjetij, ki
niso odgovarjala postavljenim merilom, so bili za nadaljnje analize uporabljeni podatki za
43 podjetij oziroma 3,4% vzorca.
Analiza relativnega pomena lokacijskih dejavnikov je pokazala, da so imeli največji vpliv
na lociranje proizvodnih podjetij med klasičnimi lokacijskimi dejavniki prometna
infrastruktura in komunalna infrastruktura ter delovna sila in tradicija. Delovna sila
in tradicija sta bila zelo pomembna dejavnika za lociranje srednjevelikih in velikih podjetij
ter podjetij v lasti tujih pravnih oseb in podjetij v mešani lasti. Med mehkimi lokacijskimi
dejavniki je potrebno izpostaviti kakovost delovnega okolja in informacijskokomunikacijsko infrastrukturo, ki sta bili prav tako še posebno velikega pomena pri
lociranju srednjevelikih in velikih podjetij oziroma podjetij v tuji in mešani lasti. Na
lociranje anketiranih mikro in malih podjetij v lasti slovenskih pravnih oseb ali
posameznikov so imeli največjo vlogo osebni razlogi. Med proučevanimi
institucionalnimi dejavniki so bili za lociranje anketiranih podjetij najpomembnejši
fiskalna, monetarna in davčna politika države (to velja predvsem za tuja podjetja in
podjetja v mešani lasti), ter instrumenti prostorskega planiranja (prostorski plani,
urbanistični predpisi in zemljiška politika, okoljske omejitve, poslovne cone). Ob analizi
institucionalnih dejavnikov je potrebno izpostaviti tudi pomen vrednot, norm in navad na
območju lociranja podjetij, pa tudi prostorsko bližino drugih podjetnikov tako s sorodno
dejavnostjo kot tudi drugimi dejavnostmi. Med najbolj pomembne lokacijske dejavnike se
uvrščajo še zemljišče (njihovo lastništvo), delovanje občinske uprave in prometna
dostopnost.
Vlogo planiranja pri lociranju proizvodnih podjetij so anketiranci v nadaljevanju vrednotili
tudi s kakovostnega vidika. Poleg prisotnosti posameznega instrumenta industrijske in
regionalne politike ter prostorskega planiranja in delovanje občine so morala podjetja
oceniti tudi kakovost njihovega delovanja (na lokacijo so vplivali spodbudno oziroma
zaviralno). Od instrumentov industrijske politike so bili najbolje ocenjeni spodbujanje
nastanka in razvoja malih in srednjevelikih podjetij, državne pomoči in investicijska
klima. Slednja je najbolj pozitivno vplivala na lociranje srednjevelikih in velikih podjetij.
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Promocija gospodarstva v tujini, davčna politika ter odnos države do tujih
neposrednih institucij so pomembno vplivali na lociranje podjetij v lasti tujih pravnih
oseb in oseb v mešani lasti, medtem ko je na lociranje malih podjetij pozitivno vplivalo
spodbujanje nastanka in razvoja malih in srednjevelikih podjetij. Kot zaviralni
dejavnik pri lociranju so izstopale okoljske omejitve in instrumenti, sledila jim je davčna
politika.
Vloga regionalne politike je bila ocenjena kot spodbudna predvsem v primeru gradnja
urejenih območij za lociranje proizvodnih podjetij oziroma poslovnih con. Pozitivno so
bili ovrednoteni tudi gradnja infrastrukture in podjetniška klima ter imidž in
promocija regije. Rezultati se statistično pomembno ne razlikujejo med statističnimi
regijami.
Na lociranje anketiranih podjetij so imeli spodbujevalni pomen zlasti gradnja
infrastrukture ter gradnja in načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti.
Vloga občine se odlikuje predvsem v zagotavljanju infrastrukture ter v uslužnosti in
fleksibilnosti občinske uprave.
Približno polovica anketiranih podjetij se je pri svojem lociranju srečala z eno od oblik
neformalnega delovanja v prostoru, v procesu planiranja ali ob njem. Podjetja so se srečala
predvsem z obstoječimi nelegalnimi gradnjami, neurejeno odloženimi odpadki, s
sodelovanjem s šolo, pa tudi z oviranjem posega s strani posameznika ali skupine ter
nelegalnim prisvajanjem zemljišča. Na lociranje podjetij po mnenju anketirancev
neformalne dejavnosti niso imele bistvenega vpliva.
Ključni dejavniki, ki so vplivali na lociranje proučevanih podjetij, so prometna,
komunalna, sodobna informacijsko-komunikacijska in gospodarska (območja proizvodnih
dejavnosti) infrastruktura, osebni razlogi, fiskalna, monetarna in davčna politika države,
instrumenti, ki so namenjeni spodbujanju razvoja malih in srednjevelikih podjetij,
aktivnosti za privabljanje tujih neposrednih investicij ter vrednote, norme in navade
prebivalcev.
Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, da so pri lociranju anketiranih podjetij imeli
pomembno vlogo predvsem prostorsko planiranje in nekateri instrumenti industrijske
politike, medtem ko vloga regionalne politike ni bila tako pomembna.
Rezultati veljajo samo za anketirana podjetja, saj jih zaradi skromne odzivnosti na
povabilo k sodelovanju v raziskavi ni mogoče prenesti na celotno populacijo.
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9. VLOGA PLANIRANJA PRI LOCIRANJU PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI: ŠTUDIJE PRIMERA
9.1. Študija primera kot pristop v ekonomski geografiji
Študija primera se v ekonomski geografiji uporablja kot raziskovalna strategija (Yin, 2002;
povzeto po Case Study) oziroma pristop, s katero se ob izhajanju iz predhodnih teoretičnih
predpostavk ter z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja (npr.
globinski intervju, terensko raziskovanje, etnografija) ter različnih virov pridobiva
podrobnejše podatke o posameznem proučevanem pojavu. Gre torej za celovito proučitev
izbranega, ponavadi netipičnega primera na podlagi sistematičnega raziskovanja (Case
Study; Case Studies; Montello in Sutton, 2006, str. 124). Pogosto se uporablja za
dopolnitev glavnih ugotovitev (Case Study: Introduction and Definition).
Ker študija primera poskuša predstaviti širši problem z vidika proučitve problema
manjšega obsega (Nir, 1990), naj bi se pojavile metodološke zadrege pri posploševanju
dognanj na celotno proučevano populacijo (Montello in Sutton, 2006, str. 124) oziroma pri
generalizaciji (Case Study: Introduction and Definition). To pa pomeni, da naj študija
primera ne bi mogla prispevati k razvoju znanosti. Številni avtorji (povzeto po Flyvbjerg,
2006) izpostavljajo tudi težave v zvezi s subjektivnim vplivom raziskovalca in težavami
povezanimi z načinom predstavitve rezultatov študije primera. Flyvbjerg (2006) zavrača
vse te pomisleke. Po njegovem mnenju je dognanja pridobljena s študijami primera
mogoče posplošiti s pomočjo falsifikacije oziroma kritične reflektivnosti. Če se rezultati
opazovanja ne skladajo s predpostavkami, potem dognanj ni mogoče posplošiti, ampak jih
je potrebno zavreči. Še več, Flyvbjerg (2006) je prepričan, da je ravno falsifikacija in ne
verifikacija značilnost študije primera. Tudi če generalizacija ni mogoča, študija primera
prispeva h kumulativni gradnji znanja.
Kot študije primera naj bi nastopali primeri, ki niso tipični, saj naj bi bilo mogoče s
pomočjo proučitve ekstremnih ali netipičnih primerov pridobiti več informacij. Poiskati naj
bi bilo potrebno takšne, ki naj bi jasno potrdili ali zavrnili teoretične predpostavke ali
hipotezo. Ker gre pri študiji primera za intenzivno raziskovanje, naj bi prinašala več
odkritij kot pa proučevanje značilnosti populacije na podlagi (slučajnostnega) vzorčenja
(Flyvbjerg, 2006). Namen študij primera je zato dobiti ilustrativne primere in ne naključne.
Izbor metode je nenazadnje odvisen od problema, ki ga proučujemo. Poleg tega je
potrebno po mnenju Flyvbjerga (2006) pri raziskavah uporabljati kombinacijo
kvantitativnih in kvalitativnih metod, saj je le tako mogoče priti do ustreznih spoznanj o
predmetu proučevanja.
S študijami primera ugotavljamo vlogo planiranja pri lociranju izbranih proizvodnih
dejavnosti v Sloveniji (tuja neposredna investicija, investicija domačega podjetja, razvoj
malega podjetja), z njimi pa smo proučili tudi prisotnost in oblike neformalnih vplivov na
planiranje.
Pri terenskem delu in globinskih intervjujih so bila v ospredju vprašanja o instrumentih, s
katerimi organizacije s področja sektorskega, regionalnega in prostorskega planiranja na
državni in regionalni ravni ter občine vplivajo na odločitev investitorjev za izbor določene
lokacije. Posebno pozornost smo namenili opredelitvi in vrednotenju vpliva neformalnih
vidikov delovanja v prostoru, ki so opredeljeni skozi šest temeljnih oblik: legalne in
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nelegalne neformalne dejavnosti v prostoru, legalni in nelegalni vplivi na planiranje ter
neformalno planiranje.
Kot študije primera smo izbrali primere, ki naj bi ilustrativno prispevali h gradnji znanja o
vlogi različnih planerskih organizacij ter neformalnih vplivov na planiranje, ne moremo pa
skleniti, da so izbrani primeri ekstremni ali netipični.
Vsako študijo primera smo predstavili v štirih delih. Prvi del (označeno z rimsko I.) opisuje
lokacijske dejavnike in proces lociranja. V drugem delu (II.) je izpostavljena vloga
planerskih organizacij na državni (industrijska politika, ki jo vodijo Ministrstvo za
gospodarstvo in druge podporne organizacije), regionalni (regionalne razvojne agencije,
državne regionalne spodbude, na regionalni ravni organizirano podporno okolje) ter lokalni
(občine) ravni. Tretji del (III.) predstavlja neformalne institucionalne in neformalne vidike
v planiranju. Na koncu vsake študije primera je kratek povzetek z najpomembnejšimi
ugotovitvami (IV.). Izven tega vsebinskega okvira smo predstavili četrto študijo primera,
ki ne temelji na raziskovanju dejavnikov, ki so vplivali na lociranje proučevanega podjetja,
ampak na iskanju uporabljenih in možnih instrumentov, s katerimi razpolaga občina
Lukovica pri vplivanju na lociranje proizvodnih dejavnosti. Ti instrumenti so tudi
preizkušeni na primeru lociranja logističnega centra trgovskega podjetja Hofer.
9.2. Študija primera: Carthago, Odranci
S prvo študijo primera smo proučevali tujo investicijo v Sloveniji. V ospredju proučevanja
so bili lokacijski dejavniki, ki so nemškega investitorja prepričali, da se je odločil za
postavitev proizvodnega obrata v Odrancih. Ker je Pomurska statistična regija, v kateri se
nahaja tudi občina Odranci, razvojno najbolj ogrožena statistična regija v Sloveniji z
najvišjo stopnjo brezposelnosti, smo želeli ugotoviti, koliko in na kakšen način so na
končni izbor lokacije za investicijo vplivale različne planerske organizacije na državni,
regionalni in lokalni ravni. Ker gre za slovenske razmere za pomembno »green-field« tujo
naložbo, se v tem procesu pričakuje tudi neformalne vidike, to je nasprotovanja, lobiranje
ter različne (politične) pritiske.

I.
Družba Carthago Reisemobilbau GmBH je bila ustanovljena leta 1976. Locirana je v
bližini Ravensburga ob Bodenskem jezeru v Nemčiji. Ukvarja se z izdelovanjem
avtodomov višjega in visokega cenovnega razreda, ki dosegajo ceno 200.000 evrov. Leta
2007 je bilo v tem družinskem podjetju zaposlenih 260 delavcev (Carthago-1, 2007;
Odranske avtodome…, 2007).
Carthago se je leta 2005 zaradi visoke cene delovne sile v Nemčiji in prostorske
utesnjenosti na obstoječih lokacijah odločil del proizvodnje preseliti v drugo državo. Za
željo po selitvi proizvodnje je izvedela tudi direktorica kooperantskega podjetja iz
Slovenije, ki je bila rojena v Prekmurju. O nameri Carthaga je obvestila svojega brata, ki se
je na nepremičninskem podjetju v Murski Soboti pozanimal za možnost nakupa ustrezno
velikega zemljišča. V nepremičninskem podjetju je bila zaposlena tudi hčerka župana
občine Odranci, ki je o možnosti pridobitve tuje investicije obvestila svojega očeta. Župan
(Ivan Markoja) je zato navezal stike z direktorico kooperantskega podjetja, slednja pa je o
interesu občine Odranci za pridobitev tuje investicije obvestila podjetje Carthago.
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Čeprav je podjetje Carthago razmišljalo o selitvi dela proizvodnje na Češko (Nemški
Carthago bi selil proizvodnjo…, 2005), se je odločilo za Odrance – poslovno cono
Kamenice. K tej odločitvi so prispevali naslednji (lokacijski) dejavniki:
• prometna dostopnost: lega ob glavni cesti Murska Sobota – Lendava, priključek na
avtocesto Murska Sobota – madžarska meja (Pince) pri Turnišču (2 km);
• zemljišče: komunalno opremljeno zemljišče v obrtno industrijski coni na robu
naselja z možnostjo širitve, ugodna cena (5 EUR/m2 oziroma trikrat nižja cena kot
velja v Severni obrtno industrijski coni v Murski Soboti – Carthago-2, 2006);
• delovna sila: v okolici Odrancev živi 20.000 prebivalcev, od katerih je veliko
brezposelnih (v Pomurski statistični regiji je najvišja stopnja brezposelnosti v
Sloveniji, ki presega 15%);
• osebni razlogi: zaradi slabih izkušenj z lokacijami v mestu (prostorska utesnjenost z
omejenimi možnostmi širitve in slaba prometna dostopnost) se je podjetje Carthago
odločilo, da se ne bo lociralo v mestu ali njegovi neposredni bližini, navdušenost
lastnika Carthaga nad gostoljubjem in pomočjo domačinov ter občine (župana);
• industrijska politika: pridobljena nepovratna subvencija za tuje neposredne naložbe
leta 2006 v višini 1,2 mio EUR;
• institucionalni vidiki: norme, vrednote in navade na območju načrtovane
investicije, sodelovanje in povezovanje s prebivalci, sodelovanje in povezovanje z
občino.

Slika 39: Lokacija 13 ha velike poslovne cone Kamenice.
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006.
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Slovenska podružnica Carthago proizvodnja avtodomov d.o.o. je bila ustanovljena 10.
maja 2006 (Iz Prekmurja avtodomi…, 2007). Podjetje je odkupilo 5 ha veliko zemljišče v
obrtni coni Kamenice, na katerem gradi 8.000 m2 veliko proizvodno halo, v načrtih pa je
gradnja še ene hale. Leta 2008 naj bi se v tovarni zaposlilo 35 delavcev. Leta 2009 naj bi
150 delavcev izdelalo 500 avtodomov novega tipa. Obrat naj bi se postopoma širil. Skupaj
naj bi se tako zaposlilo 500 delavcev, ki naj bi letno sestavili 1.500-2.000 avtodomov
najvišjega cenovnega razreda. Postopno naj bi se vsa proizvodnja avtodomov iz Nemčije
preselila v Odrance. Na domači lokaciji pri Ravensburgu naj bi se zaenkrat ohranila
oblikovanje in razvoj, vendar naj bi se v prihodnosti tudi preselila v Odrance. Na domači
lokaciji naj bi v prihodnosti organizirali proizvodnjo plovil in športnih letal (Nemški
Carthago bi selil proizvodnjo…, 2005). Celotna investicija podjetja Carthago v Odrancih,
ki naj bi bila končana leta 2009, se ocenjuje na 5 milijonov evrov.

Slika 40: Gradnja prve proizvodne hale za potrebe podjetja Carthago proizvodnja
avtodomov d.o.o. v poslovni coni Kamenice v Odrancih.
Foto: Simon Kušar, april 2008.

Investicija podjetja Carthago v Odrancih bo imela več pozitivnih učinkov na (gospodarski)
razvoj občine:
• Finančni. Že s prodajo zemljišč in komunalnim prispevkom se je občini investicija
v ureditev poslovne cone finančno povrnila. Ostali investitorji, ki se bodo locirali v
coni, bodo občini prinesli čisti dobiček.
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Preglednica 53: Obrtna cona Kamenice – finančni pregled.
Postavka
Vlaganja (1999-2009)
ODLIVI (skupaj)

Vrednost
(v EUR)
993.000
993.000

Pridobljena nepovratna sredstva za ureditev obrtne cone (RRP, 21. člen
ZSRR-1)
Prodaja zemljišč
PRILIVI (skupaj)

701.000
1,320.000

RAZLIKA

+ 327.000

NEPRODANA ZEMLJIŠČA

619.000

120.000

Vir: Občina Odranci, 2008.
Opombe: zneski so zaokroženi na 000 EUR; RRP: regionalni razvojni program; ZSRR-1: Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (iz leta 2005).

•

•
•

•

Razvoj podjetništva. Dvignilo se bo sodelovanje obstoječih podjetij in podjetnikov
v občini s Carthagom ob hkratnem izboljšanju tehnične in tehnološke ravni
proizvodnje domačih podjetij. Že leta 2007 so se začeli pogovori med Carthagom
in podjetji za oblikovanje kooperacij, vendar so to zaenkrat le neformalni dogovori,
saj pogodbe še niso bile podpisane.
Zaposlitev občanov v tovarni. Zaradi težav v kmetijstvu se pričakuje nadaljnja
deagrarizacija.
Podjetniški imidž občine. Informacije o investiciji Carthaga so privabile tudi druge
investitorje. Pričakuje se, da bo poslovna cona Kamenice zapolnjena že v letu 2008.
V coni bodo tudi logistični center za civilne prevoze Natovega blaga (hrana, obleka
– skladišča, prekladalne postaje), obrat predelave medenine in bakra, trgovski
center Mercator, del cone pa bo namenjen domačim podjetnikom, ki so prerasla
»garažna podjetja«. Zgradil se bo še inkubator za podjetja iz Balkana, ki jim bo ta
lokacija omogočala prodor na trg Evropske unije. Že danes je v občini lociran del
pomurskega mrežnega podjetniškega inkubatorja oziroma tehnološkega parka.
Izboljšanje razvojne dinamike v občini.

Investicija bo imela številne pozitivne učinke tudi na regionalni razvoj Pomurske razvojne
regije. Poleg povečanega regijskega bruto družbenega proizvoda, tehnološkega napredka in
izboljšanega imidža regije, je potrebno izpostaviti zlasti dva:
• možnosti kooperantskega sodelovanja;
• zaposlitev.
Ker v občini Odranci brezposelnosti praktično ni (3-4%: starejši pred upokojitvijo, bolni,
osebe, ki imajo težave z alkoholom; skupaj približno 60 oseb), bo večina delavcev
prihajala iz drugih krajev v Pomurski statistični regiji. Prednost pri zaposlitvi bodo imeli
delavci s tehnično izobrazbo, saj Carthago išče predvsem delavce s področja lesarstva
(mizarji), pleskarje, električarje, mehanike in skladiščnike. Carthago bo poskrbel za
njihovo izobraževanje v matični tovarni pri Ravensburgu.
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Slika 41: Potrebni kadri v tovarni Carthaga v Odrancih.
Vir: Ekskluzivnost mobilnosti!

Kljub velikemu številu brezposelnih v regiji, se bodo pojavljali problemi zaradi razkoraka
med potrebami in dejansko izobrazbo delovne sile ter zaradi neustreznih programov
sekundarnega izobraževanja v regiji (Odranske avtodome…, 2007).

II.
K odločitvi podjetja Carthago, da locira del svoje proizvodnje v Odrancih, je pomembno
prispevala tudi država s svojo industrijsko politiko (državne pomoči tujim neposrednim
investicijam, imidž države med tujimi investitorji), regionalne politike (sredstva za
izvajanje regionalnega razvojnega programa) in politike prostorskega planiranja (pravila za
posege v prostor – vrednotenje prostorskih načrtov občin):
O pomenu ustreznih politik za razvoj gospodarstva na državni ravni in vlogi imidža
Slovenije, je spregovoril župan občine Odranci g. Ivan Markoja za časnik Delo:
…»Za Slovenijo so se odločili, ko so se podrobno seznanili z našim gospodarstvom,
predpisi… Upoštevali so še priporočilo nemškega svetovalnega podjetja v Ljubljani,
ki je našo državo ocenilo kot stabilno in gospodarsko uspešno. Prepričalo pa jih je
tudi to, da smo uspešni proizvajalci počitniških prikolic, avtodomov in avtomobilov«
(Ivan Markoja, župan občine Odranci, 28. december 2005; v: Nemški Carthago bi
selil proizvodnjo…, 2005).

Pomen pozitivne podobe države je ob položitvi temeljnega kamna izpostavil tudi lastnik in
direktor Carthaga g. Karl-Heinz Schuler (Temeljni kamen…, 2007).
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Na končno odločitev za lociranje v Odrancih naj bi odločilno vplivala leta 2006 prejeta
nepovratna subvencija za tuje neposredne investicije Ministrstva za gospodarstvo oziroma
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v višini 1,2 milijona
evrov (Carthago-1, 2007).
Ker občina Odranci ni razpolagala z dovolj veliko cono namenjeno proizvodnim
dejavnostim, je morala leta 2007 sprejeti nove prostorske dokumente. Pred potrditvijo
spremenjenih prostorskih dokumentov na Ministrstvu za okolje in prostor, je bila
zahtevana presoja vplivov na okolje, kasneje pa tudi revizija poročila. Poleg tega je bilo
potrebno pred dokončno potrditvijo izdelati tudi študijo o podzemnih in meteornih vodah
ter poplavni ogroženosti. Postopek potrditve je bil končan šele na dan položitve temeljnega
kamna. Nepravočasno sprejeti prostorski dokumenti bi lahko preprečili izvedbo investicije.
K dolgemu procesu sprejemanja prostorskih dokumentov so prispevale tudi spremembe
zakonodaje, nedorečenost zakonskih in podzakonskih aktov, njihove različne
interpretacije, postopkovne nejasnosti in togost sektorskega razmišljanja.
Pri izvedbi investicije podjetja Carthago je imela pomembno vlogo tudi regionalna
politika preko finančnih in organizacijsko-svetovalnih instrumentov.
Iz naslova izvajanja regionalnega razvojnega programa Pomurske statistične regije ter
sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter projektnega financiranja (21. člen ZSRR1111) so bila leta 2007 in 2008 pridobljena nepovratna finančna sredstva za ureditev
poslovne cone. Načrtuje se, da se bodo ta finančna sredstva pridobila tudi leta 2009.
Pomembno vlogo je odigrala tudi Regionalna razvojna agencija Mura (RRA) iz Murske
Sobote. Na razvojni agenciji so sodelovali na začetnih pogajanjih, pomagali pa so tudi
pripraviti dokumente za pridobitev subvencije Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije:
…»Zaradi Carthaga sem na poti med Münchnom in Mursko Soboto izpraznil
baterijo svojega mobilnega telefona« (Feri Gönc, RRA Mura, 9. april 2008 –
aktivnosti RRA Mura za pridobitev bančne garancije v višini 270 mio SIT).

RRA Mura je torej sodelovala pri koordiniranju in usklajevanju med investitorjem, občino
in državnimi razvojnimi organizacijami112.
Na podlagi s terenskim delom pridobljenih podatkov ocenjujemo, da je bila občina
oziroma njen župan ključni institucionalni dejavnik, ki je omogočil uspešno uresničitev
investicije podjetja Carthago v Odrancih. Župan se je osebno vključil v procese, ki so
omogočili uspešno izvedbo načrtovane investicije v občini. S svojim pridobljenimi
menedžerskimi izkušnjami in ekonomskim znanjem je bil tesna opora investitorju.
111

21. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1; Uradni list RS, št. 93/05)
opredeljuje instrumente Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter projektnega financiranja. Med njih se prištevajo: posojila,
kapitalski vložki, sofinanciranje stroškov priprave študij izvedljivosti, sofinanciranje stroškov odobritve
posojil, sofinanciranje stroškov garancij za najeta posojila, sofinanciranje stroškov obresti, zavarovanje
garancij za najete kredite, zavarovanje kreditov, dodeljevanje nepovratnih sredstev, izvajanje animacije in
usposabljanj za spodbujanje projektnega financiranja ter nudenje tehnične pomoči neposrednim in posrednim
uporabnikom državnega in občinskih proračunov pri izvajanju projektnega financiranja.
112
Vloga RRA Mura ni natančno opredeljena, ker so njen prispevek intervjuvane osebe ocenjevale zelo
različno.
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Strateška razvojna odločitev občine Odranci je bila, da bo spodbujala razvoj podjetništva
in obrti, zato je prizadevanje občine za pridobitev investicije podjetja Carthago potrebno
razumeti tudi v tem okviru. Vloga občine je bila predvsem:
• priprava komunalno opremljenega zemljišča;
• dejavnosti za hitrejšo izvedbo vseh postopkov na področju priprave prostorskih
planov;
• vsestranska pomoč in sodelovanje z investitorjem.
Občina je v svojih prostorskih planih predvidevala izgradnjo obrtne cone Kamenice, ki pa
je bila za potencialnega investitorja, to je podjetje Carthago, premajhna. Občina je zato
odkupila potrebna zemljišča, zgradila komunalno infrastrukturo (čistilna naprava je imela
že pred tem za 1000 PE večjo kapaciteto; plinovod in vodovod sta bila okrepljena z
dodatnimi kapacitetami), dovozno cesto v obrtno cono in poskrbela za vse potrebne
prostorske dokumente vključno s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v
zazidljiva. Občina je morala zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor ob širitvi
poslovne cone naročiti tudi študijo o podzemnih in meteornih vodah ter poplavne
ogroženosti in presojo vplivov na okolje. Pri uspešnem sklepu vseh upravnih postopkov ob
spremembi namembnosti zemljišča in prostorskih dokumentov si je pomagala tudi z
lobiranjem s pomočjo vplivnih oseb in nekaterimi drugimi neformalnimi postopki113.
Župan je investitorju pomagal z zbiranjem številnih podatkov (življenjski stroški, plače,
ekonomski sistem), pri pripravi investicijskega načrta, dokumentacije za pridobitev
nepovratne subvencije namenjene tujim neposrednim investicijam ter elaborata za nabavo
opreme, s katero se bodo prav tako prijavili na ustrezen razpis za pridobitev finančnh
sredstev. Župan je tudi sodeloval pri lobiranju v Sloveniji in se usklajeval z investitorji:
»Odranci so pač majhni in ni bilo drugega, kot da sem vse delal sam. Vozil sem se v
Nemčijo, se dogovarjal in urejal zadeve. Doma pa sem se dogovarjal z ljudmi glede
odkupa zemljišč ter pripravljal vse potrebno, da je zadevo podprl tudi občinski svet«
(Ivan Markoja, župan občine Odranci, 30. marec 2007; v: Odranske avtodome…,
2007).

III.
Prebivalci občine Odranci so načrtovano investicijo podpirali114, saj se veselijo novih
možnosti za razvoj, ki jih le-ta prinaša. Tudi občinski svet je v vsem podpiral župana. Ker
je bila občina že pred prihodom tuje investicije podjetniško zelo razvita, je mogoče
govoriti o razvoju podjetništva naklonjeni klimi v občini oziroma o prisotnosti takšnih
neformalnih institucij, ki so naklonjene razvoju gospodarstva oziroma celo spodbujajo
nadaljni razvoj115. Podjetniki se že neformalno dogovarjajo z investitorjem, kako bi se
lahko vključili v proizvodni proces izdelave avtodomov kot kooperanti oziroma
podizvajalci. Izpostaviti pa je potrebno tudi zaupanje: ključni dejavnik uspešnosti
investicije je bilo namreč zaupanje med županom in občani ter zaupanje med investitorjem
in županom:
113

Več o tem v nadaljevanju.
Ob položitvi temeljnega kamna za tovarno naj bi bila po mnenju Uroša Maučeca (www.sobotainfo.com)
prava ljudska veselica.
115
Predstavnik podjetja Carthago je pri reševanju vprašalnika opredelil norme, vrednote in navade na
območju izbrane lokacije podjetja kot enega izmed dejavnikov, ki je zelo vplival na odločitev za lociranje v
Odrancih. Višjo oceno (»bil odločilen dejavnik«) si je prislužilo le sodelovanje in povezovanje z
organizacijami na lokalni ravni (vključno z občino).
114
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»Očitno je uspel župan ustvariti tisti pravi odnos« (Uroš Maučec, novinar na
www.sobotainfo.com, 9. april 2008).

Ob načrtovanju in izvedbi investicije podjetja Carthago v Odrancih so bili prisotni tudi
neformalni vplivi na planiranje. Slednji so bile posebno intenzivni pri dveh fazah, ki pa sta
med seboj povezani glede na namen, to je želje drugih občin po lociranju Carthaga:
1. lociranje investicije;
2. spreminjanje prostorskih dokumentov in namembnosti zemljišč.
Investicija Carthaga je bila leta 2007 ena največjih neposrednih naložb iz tujine (Iz
Prekmurja avtodomi…, 2007), zato so si tudi druge občine z lobiranjem prizadevale, da ne
bi prišlo do lociranja v Odrancih, ampak v njihovi občini. Mestna občina Maribor naj bi
predlagala, da bi se investicija locirala na območju nekdanje tovarne Tam oziroma
tamkajšnje poslovne cone. Murska Sobota si je zelo prizadevala, da bi do lociranja
Carthaga prišlo v njeni s sredstvi iz strukturnih skladov Evropske unije zgrajeni Severni
obrtni industrijski coni v Murski Soboti (Iz Prekmurja avtodomi…, 2007). Interes občine
Murska Sobota je bil še toliko večji, ker bo občina v primeru nezapolnjenosti te cone
prisiljena vračati sredstva pridobljena iz strukturnih skladov, vendar naj bi občina ne storila
nič, da bi pridobila ponudbo Carthaga. Širitev poslovne cone v Odrancih je bila ogrožena s
poskusom prekupčevalcev z zemljišči, da bi odkupili nekatere parcele, ki jih potem ne bi
hoteli prodati občini Odranci. To je županu Odrancev uspelo preprečiti, tudi z neformalnim
dogovorom med županom in obstoječimi lastniki zemljišč.
Posebne težave so se pojavljale tudi ob potrjevanju spremenjenih prostorskih dokumentov
in spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč na Ministrstvu za okolje in prostor. Zaradi
lobiranja in (političnih) pritiskov se je postopek zavlačeval. Ministrstvo za okolje in
prostor je zahtevalo različna dokazila: presojo vplivov na okolje, nato so zahtevali tudi
revizijo poročila, ki je pokazalo, da pomembnejšega vpliva načrtovane poslovne cone na
okolje ni. Ministrstvo je zahtevalo tudi študijo o podzemnih in meteornih vodah ter
poplavni ogroženosti; študija je pokazala, da tovarna ne bo postavljena na poplavnem
območju.
»Na koncu so nam še vedno trdili, da to ne sme biti v Odrancih, potem pa smo
zagrozili z zaprtjem ceste116 in potem se je nekako vse rešilo« (Ivan Markoja, župan
občine Odranci, 9. april 2008).

Občina Odranci si je ob pritiskih drugih interesentov za lociranje Carthaga in težavah na
Ministrstvu za okolje in prostor pomagala z lobiranjem in pritiski. Pri tem ji je bil v pomoč
županov prijatelj zaposlen kot sekretar Državnega sveta Republike Slovenije (g. Marjan
Maučec), ki je bil zelo naklonjen izvedbi načrtovane investicije v Odrancih. Njegova vloga
je bila predvsem lobirati pri odgovornih osebah v Ljubljani ter na Ministrstvu za okolje in
prostor. S svojim (političnim) vplivom, poznanstvi, poznavanjem zakonodaje in postopkov
ter razreševanjem težav ob različnih interpretacijah zakonskih in podzakonskih aktov je
pomembno prispeval k temu, da so se postopki ob sprejemanju sprememb prostorskih
dokumentov in spreminjanju namembnosti zemljišč na Ministrstvu za okolje in prostor
odvili hitreje oziroma da se je pospešil zaradi lobiranja nasprotnikov investicije Carthaga v
Odrancih oviran proces. Bil je tudi svetovalec župana občine Odranci.
116

Gre za glavno cesto prvega reda Maribor – Dolga vas, ki je bila zelo pomembna na evropski ravni, saj je
bila del V. koridorja, ki povezuje severno Španijo, južno Francijo in severno Italijo z novimi članicami
Evropske unije in Ukrajino (ter Rusijo). Leta 2008 je bil odprt Pomurski krak slovenskega avtocestnega
križa.
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Neformalni vplivi na planiranje investitorju niso bili znani (Temeljni kamen…, 2007).

IV.
Lociranje tovarne podjetja Carthago iz Nemčije v Odrancih je omogočil splet klasičnih in
institucionalnih lokacijskih dejavnikov. Čeprav so bili delovna sila, zemljišče in prometna
dostopnost zelo pomembni razlogi za izbor lokacije v Odrancih, so ključno vlogo imeli
institucionalni dejavniki:
• industrijska politika: brez državnih finančnih sredstev namenjenih spodbujanju
tujih neposrednih investicij se podjetje Carthago ne bi odločilo za Slovenijo;
• regionalna politika: s pomočjo razvojnih sredstev pridobljenih za izvedbo
programov in ukrepov opredeljenih v regionalnem razvojnem programu ter drugih
instrumentov regionalne politike, ki jih je predvideval Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1), se je zgradila poslovna cona Kamenice;
• občina: priprava ustreznih prostorskih dokumentov, odkup zemljišč in komunalna
ureditev poslovne cone;
• župan: župan je bil ključni institucionalni dejavnik, saj si je s svojo gostoljubnostjo,
odprtostjo in pomočjo pridobil zaupanje investitorja, poleg tega je sodeloval pri
pripravi potrebnih dokumentov za prijavo na razpis Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, projekt je tudi podpiral z lobiranjem in
iskanjem zaveznikov v boju proti neformalnim pritiskom drugih občin in politike;
• neformalne institucije – vrednote in norme prebivalcev občine Odranci so
naklonjene gospodarskemu razvoju.
Zaradi velikega pomena investicije je bilo močno tudi neformalno delovanje drugih občin.
S pomočjo političnih pritiskov in lobiranja so dosegle, da je bil celoten projekt ogrožen
zaradi težav pri spreminjanju prostorskih planov in namembnosti zemljišč. Pri tem so se
uporabljali legalni formalni instrumenti, ki jih predvideva postopek spreminjanja
prostorskih dokumentov. Pri doseganju svojega cilja si je z lobiranjem in (političnimi)
pritiski pomagala tudi občina Odranci. Iz analize študije primera je tako mogoče ugotoviti,
da so neformalne dejavnosti bile vključene v formalni planerski proces. Kot pritisk so
delovali tudi postavljeni pogoji in terminski načrt investitorja.
9.3. Študija primera: Krka, Šentjernej
Druga študija primera poskuša osvetliti razloge za lociranje obrata novomeške Krke v
naselju Šentjernej. Gre za investicijo velikega domačega podjetja oziroma podjetja, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji. S pomočjo študije primera smo poskušali odgovoriti predvsem
na naslednja raziskovalna vprašanja: zakaj se je podjetje Krka d.d. Novo mesto odločila, da
zgradi nove proizvodne prostore ravno v Šentjerneju, kakšno vlogo je imela pri izboru
lokacije občina Šentjernej, kakšno regionalna razvojna agencija razvojne regije
Jugovzhodna Slovenija ter ali so bili prisotni neformalni pritiski s strani občine in civilne
družbe.
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I.
Na odločitev podjetja Krka d.d. Novo mesto (v nadaljevanju podjetje Krka) za gradnjo
dislociranega obrata sta vplivala dva dejavnika. Prvi je povezan z uresničevanjem
dolgoročnih razvojnih načrtov podjetja, ki sledijo svetovnemu trendu rasti porabe trdnih
farmacevtskih oblik zdravil. Drugi dejavnik je povezan z zakonodajo Evropske unije, ki
predpisuje, da mora proizvodnja trdnih zdravil zaradi morebitne navzkrižne kontaminacije
potekati prostorsko ločeno od ostale proizvodnje (Krka odprla…, 2003).
Podjetje Krka je z iskanjem lokacije začelo že v letih 1998 in 1999. Poizvedovanje je
potekalo predvsem na območju statistične regije Jugovzhodna Slovenija (Trebnje,
Žužemberk) in na Ptuju. Odločitev za lociranje v Šentjerneju je bila sprejeta zaradi
naslednjih lokacijskih dejavnikov:
• tehnologija: obrat je dovolj oddaljen od proizvodnje na matični lokaciji v Ločni v
Novem mestu, da je preprečena kontaminacija obstoječega proizvodnega programa
z betalaktamskimi antibiotiki;
• osebni razlogi: želje vodstvenega kadra, ki je bilo navezano na območje
Šentjerneja, poleg tega je bila prisotna želja, da bi podjetje ostalo locirano v domači
regiji oziroma v domačem in znanem okolju;
• delovna sila: veliko delavcev, ki dela v tovarni v Novem mestu, prihaja na delo iz
Šentjerneja in njegove okolice;
• zemljišče: komunalno opremljeno in prostorskoplansko urejeno zemljišče117 z
možnostjo širitve, ugodna je bila tudi cena zemljišča (bila je 10-krat nižja kot na
obstoječi lokaciji v Novem mestu);
• dostopnost: bližina matične tovarne v Novem mestu, kar omogoča hitro in
nemoteno logistiko ter kompatibilnost ostalim Krkinim kapacitetam v Novem
mestu (Krka odprla…, 2003);
• imidž občine Šentjernej: razvoj podjetništva, fleksibilna občinska uprava z jasno
razvojno vizijo.
Krkin šentjernejski obrat Beta118 je lociran na zahodnem robu naselja Šentjernej blizu
državne ceste, ki povezuje Šentjernej in Novo mesto.
Tovarna je locirana ob območju nekdanje tovarne Iskra, ki je bila leta 1994 zaprta, vendar
so na njenem mestu nastala nova manjša podjetja, ki proizvajajo tudi vrhunske elektronske
naprave ter orožje. Slabost lokacije je predvsem funkcijska struktura, saj je tovarna deloma
omejena z enodružinskimi hišami. Kljub temu obstaja možnost širitve obrata proti severu
in zahodu, kar bo podjetje Krka tudi izkoristilo, saj se že pripravljajo ustrezni prostorski
dokumenti (OPN – občinski prostorski načrt, OPPN – občinski podrobni prostorski načrt;
potrebna je sprememba kategorizacije namenske rabe zemljišč iz kmetijske v zazidljivo),
da se bo lahko gradilo dva nova obrata na površini večjega od 1 ha. Odprta naj bi bila
predvidoma v letih 2010 in 2011. To pomeni, da proces lociranja v Šentjerneju s tovarno
Beta še ni končan. Slabost lokacije je tudi slaba prometna dostopnost, saj je avtocesta
Novo mesto – mejni prehod Obrežje relativno oddaljena (6,5 km), do nje pa vodi manj
kakovostna državna cesta.

117

Zemljišče je bilo že v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana opredeljeno kot
stavbno zemljišče z možnostjo širitve proizvodnih dejavnosti. Zemljišče je bilo delno komunalno opremljeno,
kar je storila že prvotna lastnica – tovarna Iskra.
118
Ime obrata (Beta) izvira iz okrajšave za izdelke, to je betalaktamske antibiotike (zajemajo penicilinske in
cefalosporinske antibiotike) za zdravljenje različnih vnetnih obolenj.
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Slika 42: Lokacija Krkinega obrata v Šentjerneju.
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, 2006.

Slika 43: Lokacija Krkinega obrata Beta v Šentjerneju je deloma omejena s stanovanjskimi
zgradbami.
Foto: Simon Kušar, maj 2008.

Obrat v Šentjerneju je bil odprt 17. oktobra 2003. Tovarna je zgrajena na 3.700 m2, ki
obsegajo proizvodne prostore, skladišča in energetski objekt. Vrednost naložbe je znašala
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20 milijonov evrov. V tovarni je 70 delovnih mest. Proizvodnja je namenjena predvsem
tržiščem v Evropski uniji (Krka odprla…, 2003).
Investicija podjetja Krka je pomenilo za občino Šentjernej nov razvojni impulz. V obratu
se je zaposlilo okrog 60 oseb, od katerih jih veliko prihaja iz občine Šentjernej. Delovna
mesta zasedajo visoko izobraženi delavci, kar pozitivno vpliva na intelektualni razvoj
kraja. Občina ima z izgradnjo obrata tudi finančne učinke, saj prejema nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, ob gradnji je bil plačan komunalni prispevek, podjetje Krka
donira pri organizaciji občinskih prireditev, poleg tega pa zaposleni, ki bivajo v občini
Šentjernej, v njej tudi plačujejo davke. Z izgradnjo obrata se je izboljšal imidž občine kot
kraja, kjer je mogoč uspešen razvoj podjetništva. Krka je namreč zelo ugledno podjetje, ki
prinaša visoko kakovostna delovna mesta, ima visoke okoljevarstvene standarde, poleg
tega pa je farmacevtska panoga relativno stabilna panoga, ki prinaša primeren dobiček.
Zaradi investicije Krke je že več podjetij izrazilo interes po lociranju v Šentjerneju. Med
njimi je bilo tudi francosko farmacevtsko podjetje, a do investicije zaradi neustreznega
prostora za željeno velikost tovarne ni prišlo. V občini Šentjernej so 3 obrtno-poslovne
cone, ki so skoraj popolnoma zasedene. Z novim občinskim prostorskim načrtom se
načrtujejo nova območja proizvodnih dejavnosti. Največja med njimi bo obrtna cona
Dolenje Mokro Polje v bližini meje z Mestno občino Novo mesto v velikosti 43 ha.

II.
Podjetje Krka je gradnjo obrata Beta v Šentjerneju financirala iz svojih finančnih sredstev.
Pridobljena je bila sicer subvencija iz strukturnih skladov, ki pa je znašala le 4% vrednosti
investicije. Subvencija ni bila potrebna zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev, ampak
se je ravno takrat pokazala priložnost za njeno pridobitev. Vloženo delo ob prijavi na
razpis po mnenju tehničnega direktorja podjetja Krka g. Petra Miklavčiča ni odtehtalo
vrednosti pridobljenih sredstev.
Umestitev v prostor in druge potrebne prostorske podlage, ki bodo omogočile širitev na
obstoječi lokaciji v Šentjerneju, je pripravila občina Šentjernej. Zaradi potrebe po
prekategorizaciji dela potrebnega zemljišča iz kmetijske v nekmetijsko rabo, je potrebno
pridobiti ustrezna soglasja na Ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo bo moralo tudi
potrditi spremenjene oziroma nove prostorske plane. Ovira pri pripravi sprememb
prostorskih planov je pogosto nelogičnost zakonov in podzakonskih aktov.
Ob investiciji podjetja Krka v Šentjerneju regionalna razvojna agencija v Novem mestu s
svojimi instrumenti s področja regionalnega planiranja ni bila udeležena.
Občina Šentjernej je bila pri odločitvi za investiranje zelo pomemben dejavnik. Njen
ključni prispevek je bila predvsem ustrezna vizija gospodarskega in prostorskega razvoja
ter pravočasna izdelava ustreznih prostorskih aktov:
…» Na občini smo bili mogoče pravi strategi, saj smo znali ravnati s prostorom in
ustezno razmestiti dejavnosti za nadaljnih nekaj let« (Milan Jakše, direktor občinske
uprave, 28. maj 2008).

Občina je bila pomemben posrednik pri pogajanjih med investitorji in lastniki zemljišč. S
svojim vplivom, ugledom in avtoriteto je prispevala, da so medsebojni dogovori med
lastniki zemljišč in investitorjem potekali hitreje. Poleg tega je občina sodelovala pri
zagotavljanju zadostne moči energetskega sistema. Elektro Ljubljana je na podlagi analize
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potrebe po električni energiji ugotovil, da bi bilo potrebno zgraditi razdelilno
transformatorsko postajo v Šentjerneju šele od leta 2012 do leta 2015. Zaradi razvoja obrti
in investicije podjetja Krka so se potrebe po gradnji pokazale prej. Občina je poskrbela za
prostorsko umestitev objekta, vendar se je na koncu sprejela kot najustreznejša rešitev
gradnja razdelilno transformatorske postaje Škocjan ob avtocesti.
Pomemben dejavnik, ki je govoril v prid lokaciji v Šentjerneju, je bil po mnenju g. Petra
Miklavčiča, tehničnega direktorja podjetja Krka ravno fleksibilnost in ustrežljivost
občinske uprave. Če namreč do določenega datuma, ki ga je postavil investitor, ne bi bilo
zagotovljeno zemljišče in pripravljeni potrebni prostorski dokumenti, potem…
…»bo Krka delala tu, sicer ne bo« (Milan Jakše, direktor občinske uprave, 28. maj
2008).

III.
Ob načrtovanju in gradnji obrata Beta v Šentjerneju neformalnih pritiskov s strani
prebivalcev ni bilo. Čeprav je vedno kdo, ki zavira ali otežuje delo občinske uprave119, so
občani prizadevanja občine in aktivnosti investitorja spremljali z veliko naklonjenostjo. To
pomeni, da so v občini v veljavi neformalne institucije (vrednote, norme, kode obnašanja),
ki podpirajo gospodarski in prostorski razvoj ter na tovrstne investicije ne gledajo kot na
tujek v prostoru in v družbi, ampak kot na razvojno priložnost. Največ pripomb in
nasprotovanj se je pokazalo ob razgrnitvi prostorskih dokumentov, ki je del formalnega
planerskega prostopka. Največ pomislekov so imeli neposredni sosedje ob lokaciji
načrtovane tovarne. Ker so bile njihove zahteve120 vključene v sprejete prostorske
dokumente, niso ovirali končne izvedbe investicije.
Pri pridobivanju zemljišč so se pojavila določena nasprotja, tudi izsiljevanje, kajti…
…»do izsiljevanja pride, če imajo posamezniki gospodarski interes« (Peter
Miklavčič, tehnični direktor Krka d.d. Novo mesto, 22. maj 2008).

Nabolj naporna so bila pogajanja s podjetjem Iskra. Slednja si je namreč…
…»lastila zemljišče, zato so bili potrebni mučni pregovori v sejni sobi, da se je
zagotovilo zemljišče za potrebe Krkine investicije« (Milan Jakše, direktor občinske
uprave, 28. maj 2008).

Z neformalnimi pritiski (tudi političnimi) in nagajanjem oziroma oviranjem se je občina
srečala v okviru formalnega postopka sprejemanja novih prostorskih dokumentov občine,
ki bodo med drugim omogočili širitev Krke na obstoječi lokaciji v Šentjerneju. Uradniki na
Ministrstvu za okolje in prostor povzročajo številne proceduralne zaplete, se ne držijo v
zakonih predpisanih rokov za izdajo soglasij, ipd. Na vloge občine gledajo zelo
birokratsko, to je neživljenjsko. Posebno tog je sektor za kmetijstvo. Pri prekategorizaciji
namembnosti iz kmetijskega zemljišča v nekmetijsko se pojavljajo hude ovire in zapleti,
tako da je ta proces kljub argumentom občine zelo zapleten in dolgotrajen121.

119

Zaradi političnih motivov?
Izsiljevanje?
121
Ali si občina pomaga s političnimi pritiski (preko vplivnih posameznikov) ali drugimi neformalnimi
oblikami delovanja, nismo mogli ugotoviti.
120
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Zaradi uspešnega vodenja občine se pojavlja ljubosumnost sosednjih občin, ki z občino
Šentjernej nočejo sodelovati na večjih (regijskih) projektih, pojavlja pa se tudi zaviranje
nekaterih za občino zelo pomembnih investicij z namenom povzročanja težav uspešnejši
občini. Tako so se na primer pojavljale težave s strani takratne mestne občine Novo mesto
oziroma danes občine Šmarjeta pri umestitvi povezovalne ceste med avtocesto pri Otočcu
do obrtne cone Mokro polje v prostor.

IV.
Krko d.d. Novo mesto so pri lociranju obrata Beta v Šentjerneju vodili klasični in
institucionalni lokacijski dejavniki. Med klasičnimi lokacijskimi dejavniki je potrebno
izpostaviti delovno silo, kapital in tehnologijo, med mehkimi osebni dejavniki ugled
občine, med institucionalnimi pa vrednote prebivalcev v občini Šentjernej, prilagodljiva
občinska uprava z ustrezno vizijo razvoja ter prostorskoplansko urejeno zemljišče.
Na uspešno izvedbo investicije so torej vplivale naslednje formalne in neformalne
institucije:
• prostorsko planiranje (= pravila delovanja v prostoru): lokacija je bila
prostorskoplansko predvidena za potrebe gradnje proizvodnih dejavnosti, občina je
v predvidenem času pripravila zazidalni načrt;
• naklonjenost investiciji (= vrednote v občini): občani so investitorja večinoma
sprejeli z veliko naklonjenostjo, v občini se uspešno razvija podjetništvo;
• institucionalni dejavniki in neformalne dejavnosti v okviru prostorskega planiranja:
vrednote in norme občinske uprave, torej tudi občine, lobiranje, spodbujanje,
usklajevanje, tudi pritiski, da so se postopki končali v potrebnem času.
Prostorska politika občine je eden izmed najpomembnejših instrumentov, s katerimi občina
lahko vpliva na svoj prihodnji razvoj. Izjemnega pomena je tudi ustrezno delovanje
občinske uprave – to pomeni delovanje župana, saj je župan tisti, ki usmerja delo občinske
uprave in strateški gospodarski, socialni in prostorski razvoj občine. Če občinska uprava z
županom122 ne bi imela sprejetih ustreznih prostorskih planov, strateške vizije razvoja, ne
bi bila prilagodljiva in ne bi uporabila nekaterih neformalnih postopkov v okviru
formalnega planiranja, potem investicije podjetja Krke v Šentjerneju verjetno ne bi bilo.

122

Ustrezneje bi bilo zapisati kot »župan z občinsko upravo«.
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9.4. Študija primera: Venex, Ilirska Bistrica
V tretji študiji primera smo proučevali vlogo planiranja in drugih lokacijskih dejavnikov
pri lociranju mikro podjetja Venex v Ilirski Bistrici. V skladu s teoretičnimi izhodišči
doktorske disertacije smo pričakovali, da naj bi imeli pri lociranju malih in srednjevelikih
podjetij večjo vlogo t.i. mehki lokacijski dejavniki, prav tako pa smo pričakovali, da naj bi
na lokacijo vplivalo prostorsko planiranje preko izgradnje območij proizvodnih dejavnosti.
Pričakovali smo tudi, da neformalni vplivi na planiranje niso veliki.

I.
Podjetje Venex je nastalo leta 1991 v Dolnjem Zemonu blizu Ilirske Bistrice kot podjetje
samostojnega podjetnika posameznika (s.p.). V prvi fazi je delovalo kot kooperantsko
podjetje, ki se je ukvarjalo s predelavo plastike (dejavnost DH – proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas). Leta 2000 se je podjetje odločilo za razvijanje lastnih izdelkov.
Z razvojem podjetja se je pojavila potreba po novih proizvodnih prostorih. Obstoječi
prostori so postali pretesni. Ker je bilo podjetje locirano v strnjenem naselju, nadaljna
širitev ni bila mogoča. Ker se je podjetje osredotočilo na tuje trge (večino izdelkov je bilo
namenjenih za izvoz), obstoječa lokacija tudi ni bila primerna za predstavitev na tujih
trgih. Potrebni so bili bolj reprezentančni prostori, ki bi vzbudili tudi ustrezen prvi vtis pri
potencialnih poslovnih partnerjih. Pojavljale so se težave z dostavo surovin in odvozom
izdelkov, ker ceste niso bile primerne za velike tovornjake, poleg tega je bilo proizvodne
prostore težko najti. Zato je bila leta 2002 sprejeta odločitev za selitev v nove proizvodne
in poslovne prostore, stara lokacija pa naj bi se opustila.
Nova lokacija se nahaja v obrtno industrijski coni Trnovo na zahodnem robu Ilirske
Bistrice ob glavni cesti Postojna – mejni prehod Jelšane na območju nekdanje vojašnice
Jugoslovanske ljudske armade. Lokacija je bila izbrana zaradi naslednjih lokacijskih
dejavnikov:
• primernega komunalno opremljenega zemljišča;
• bližine kraja bivanja;
• dobrih prometnih povezav (bližina Hrvaške, glavna cesta Ilirska Bistrica –
Postojna, načrtovana avtocesta na relaciji mejni prehod Jelšane – Postojna/Divača);
• ustrezni prostorski dokumenti, ki so opredeljevali namensko rabo zemljišč za
potrebe proizvodnih dejavnosti123.

123

Pogovori o ustanovitvi poslovne cone so se začeli po letu 1992. Cona je prvič omenjena leta 1994, Odlok
o ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici pa je bil sprejet leta 1997 (Uradne
objave Primorskih novic, št. 34/97). S sprejetjem sprememb Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
občino Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 70/05) je bilo določeno, da se območje ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji. Z njimi so bili določeni možni posegi, pogoji arhitekturnega in urbanističnega
oblikovanja, pogoji in merila prometnega urejanja, pogoji in merila komunalnega urejanja, omejitve in
varstveni pasovi ter pogoji in merila varstva okolja.
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Slika 44: Lokacija podjetja Venex v obrtno industrijski coni Trnovo pri Ilirski Bistrici.
Vir: Orto-foto posnetek Ilirske Bistrice. Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Pri iskanju ustrezne lokacije in pri gradnji so se pojavili številni izzivi. Občina Ilirska
Bistrica ni razpolagala z zemljišči, ki bi jih lahko namenila za oblikovanje območij
proizvodnih dejavnosti. Občina tudi ni bila lastnik zemljišč v današnji obrtno industrijski
coni Trnovo. Prvotni lastnik zemljišča je bilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
ki ga je v dveh delih delno odprodalo zainteresiranim posameznikom ali podjetjem, del
zemljišča pa je še vedno v lasti ministrstva. Novi lastniki so zemljišče prodajali tretjim
pravnim in fizičnim osebam. Med novimi kupci je bilo tudi podjetje Venex. Kupljena
parcela naj bi bila komunalno opremljena, vendar se je izkazalo, da priključka na vodovod
in plin nista bila na parceli. Podjetje Venex je zato na svoje stroške zgradilo potrebno
komunalno infrastrukturo. Pojavljali so se tudi problemi z izdatnostjo vode in močjo
elektrike, saj je bilo območje opremljeno v skladu z željami nekaterih lastnikov parcel, ki
niso predvidevali proizvodnje. Ob gradnji so se srečali tudi z omejitvami pri gabaritih
objekta, saj so bili ureditveni pogoji prilagojeni obstoječi nizki zgradbeni strukturi
območja.
Gradnja je potekala predvsem z lastnimi finančnimi viri in najetimi posojili. Od odločitve
za preselitev podjetja do končne izgradnje je trajalo 5 let, od tega sama gradnja poslopja
pol leta. Obstoječa lokacija je že premajhna, saj bi potrebovali vsaj še 1.000 m2 veliko
skladišče. Širitev je zaradi drobne parcelacije in razpršenega lastništva močno otežena.
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Slika 45: Objekt podjetja Venex v obrtno industrijski coni Trnovo v Ilirski Bistrici: portal
s poslovnim delom.
Foto: Simon Kušar, maj 2008.

Slika 46: Objekt podjetja Venex v obrtno industrijski coni Trnovo v Ilirski Bistrici:
proizvodni in skladiščni del.
Foto: Simon Kušar, maj 2008.

Podjetje Venex iz Ilirske Bistrice izdeluje ekološko razgradljivo PET embalažo za živilsko
in kozmetično industrijo, razvijajo pa že nove programe. Ker v Sloveniji ni ustreznega
predelovalnega podjetja, surovino (PET granule) v celoti uvažajo iz Švice ali pa jo
kupujejo od domačih trgovcev, ki granule kupujejo v Južni Koreji, Indiji in Švici. V letu
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2008 se bo za proizvodnjo uporabilo 300 ton surovine. Iz granul se s pomočjo ustrezne
tehnologije (sušenje, doziranje barve, gretje na primerno temperaturo, nato hlajenje v
hladilnikih) izdeluje embalaža. Podjetje 80% izdelkov izvozi, predvsem v Italijo, Nemčijo,
Švico, Španijo ter Bosno in Hercegovino. V proizvodnji uporabljeno znanje izvira iz
izobrazbe zaposlenih, prakse, sejmov v tujini in literature. Stroji so bili narejeni v Italiji in
na Japonskem. V podjetju Venex je danes zaposlenih 8 delavcev, iščejo pa še 2 dodatna
delavca. Ker želijo zaposliti ustrezno izobražen kader (študij termoplastov v Celju),
načrtujejo vključitev v štipendijsko shemo, ki jo vodi Regionalna razvojna agencija
Notranjsko-kraške regije.

II.
Investicija v objekt v Ilirski Bistrici in v proizvodna sredstva je bila narejena izključno z
lastnimi finančnimi sredstvi in najetimi posojili. Z državnimi (planerskimi) organizacijami
se je podjetje srečalo predvsem pri kandidiranju za sredstva spodbujanja podjetniških
naložb Ministrstva za gospodarstvo. V podjetju Venex so se na razpise prijavili že dvakrat,
a še niso bili uspešni. Temeljni problemi, s katerimi so se srečali ob prijavah na razpise, so
bili:
• prijave so obsežni elaborati, za katere je potrebno veliko časa in energije. Pri
pripravi zahtevanih dokumentov so si pomagali s specializirano organizacijo.
Program in finančni načrt je podjetje pripravilo samo;
• prijave so ponavadi prirejene za v naprej znane prosilce, kar pomeni, da so sredstva
s pomočjo lobirana razdeljena, še preden je izveden razpis;
• birokratski odnos ministrstva.
Na državni razpis za razvoj podjetništva se bodo še prijavili, tokrat s projektom za izdelavo
epruvet, ki se še ne proizvajajo v Evropi. Če bodo zavrnjeni tudi tokrat, se na tovrstne
razpise ne bodo prijavljali več.
V podjetju Venex tudi niso zadovoljni z vlogo podjetniškega podpornega okolja (npr.
obrtnih zbornic). Podjetniki so večinoma prepuščeni svoji lastni iznajdljivosti. Obrtna
zbornica, ki naj bi jim stala ob strani, predvsem obvešča svoje člane o različnih razpisih,
medtem ko bi podjetnikom koristila aktivnejša vloga obrtnih in gospodarskih zbornic kot
iskalke podjetniških priložnosti, tudi v tujini. Podporno okolje bi se moralo organizirati v
takšni obliki, da bi bile močnejši pogajalski partner (lober). Izboljšati bi se morali tudi stiki
med obrtnimi zbornicami in podjetniki: podporne institucije bi morale podjetnikom
svetovati, se jim približati s svojimi uslugami, zastopati njihove interese v Sloveniji in
tujini ter skrbeti za večjo (neformalno) povezanost podjetnikov, tudi preko oblikovanja
grozdov.
Podjetje Venex pri preselitvi ni sodelovalo z regionalno razvojno agencijo. Z njo bo
sodelovala v prihodnosti preko štipendijske sheme.
Vloga občine Ilirska Bistrica pri razvoju podjetja Venex je bila negativna. Občina ni imela
strategije razvoja območij proizvodnih dejavnosti, kar pomeni, da občina ni zagotavljala
(ustreznih) lokacij za proizvodne dejavnosti. Občina si ni uspela zagotoviti predkupne
pravice pri Ministrstvu za obrambo, kar je omogočilo določena špekulativna dejanja
podjetnikov, ki so preprodajali zemljišča. Območje obrtno industrijske cone ni ustrezno
plansko urejeno: načrtovani gabariti ne ustrezajo potrebam podjetnikov, saj ohranjajo staro
strukturo nizkih objektov. Ker za komunalno opremljanje cone ni skrbela občina, je bila
komunalna infrastruktura zgrajena nenačrtno in s premajhnimi kapacitetami. To pomeni,
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da bi bila potrebna aktivnejša vloga občine ter boljše sodelovanje s podjetniki oziroma
odzivanje na njihove probleme in potrebe.

III.
Selitev podjetja Venex iz prvotne lokacije v Dolnjem Zemonu v Ilirsko Bistrico ni
povezana z morebitnimi pritiski stanovalcev v neposredni bližini proizvodnega objekta, saj
jih po mnenju direktorja podjetja Venex ni bilo. Pri lociranju v Ilirski Bistrici se podjetje
prav tako ni srečalo z nasprotovanjem domačinov, saj je celotna obrtno industrijska cona
Trnovo primerno oddaljena od stanovanjskih sosesk, zato ni moteča za tamkaj živeče
prebivalce.
Podjetje Venex se je pri lociranju v Ilirski Bistrici srečalo predvsem z nekaterimi
špekulativnimi dejavnostmi pri trgovanju z nepremičninami. Ker občina Ilirska Bistrica ni
imela ustrezne strategije prostorskega razvoja, ni bila ustrezen sogovornik Ministrstvu za
obrambo, ki je zemljišča prodajalo124 posameznikom in podjetjem, ki so bili očitno tudi
uspešnejši lobisti kot občina. Glede na zbrano gradivo in različna mnenja sklepamo, da je v
prostoru prišlo do nelegalnih neformalnih vplivov na planiranje, ki so spodkopavali
formalni planerski sistem in ovirali razvoj podjetij: občina zaradi mešane lastniške
strukture in lastne nedejavnosti ni zmogla ustrezno prostorskoplansko opredeliti
prihodnjega razvoja obrtno industrijske cone Trnovo na način, da bi omogočila ustrezne
lokacijske pogoje zainteresiranim podjetnikom oziroma podjetjem. V prostoru se zato
odražajo odnosi moči med posamezniki, ki so imeli ustrezne informacije in so bili uspešni
pri lobiranju, občino, ki svoje pričakovane vloge kot razvojnega dejavnika in urejevalca
prostora ni odigrala125 ter podjetniki, ki so bili zaintresirani za lociranje v coni.
V podjetju Venex opažajo, da:
…»domači kraj premalo živi za drobno gospodarstvo, za napredek« (Ljubo Nadoh,
direktor podjetja Venex, 20. maj 2008).

To pomeni, da družbene vrednote v občini Ilirska Bistrica ne poudarjajo razvoja malega
gospodarstva kot enega izmed nosilcev regionalnega razvoja. Te vrednote niso vsidrane
samo v »navadnih« ljudeh, ampak tudi v strukturah (npr. občina, podporno okolje), ki bi
morale skrbeti za podporo gospodarskemu razvoju. Neformalne institucije delujejo
zaviralno tudi na horizontalni ravni, to je na ravni podjetnikov, saj neformalno sodelovanje
(grozdenje) med podjetniki s področja izdelave PET embalaže kljub nekaterim poskusom
zaradi medsebojnega nezaupanja in konkurence ni zaživelo.

IV.
Temeljni dejavniki, ki so spodbudili preselitev podjetja Venex iz prvotne lokacije v
Dolnjem Zemonu, so neugoden prometni dostop, pomanjkanje prostora za širitev in
neustrezen objekt, ki ni vzbujal zaupanja med poslovnimi partnerji.
124

Bolje informiranim?
Ali je občina Ilirska Bistrica (odgovorne osebe) mogoče to naredila zavestno, da bi se določene osebe
lahko okoristile, iz zbranega gradiva ni mogoče sklepati. Enako se lahko špekulira tudi o povezanosti kupcev
z odgovornimi osebami na Ministrstvu za obrambo. V obeh primerih bi se potem lahko govorilo o
klientelizmu.
125
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Lokacijski dejavniki, ki so omogočili lociranje v Ilirski Bistrici, so ustrezna prometna
dostopnost, osebni razlogi (bližina doma) ter komunalno urejeno zemljišče, na katerem se
je lahko gradilo objekt namenjen proizvodnji.
Pri preselitvi se je moralo podjetje Venex zanašati na svoje finančne vire ter svojo
iznajdljivost. Veliko oviro so predstavljale neurejene prostorske možnosti na lociranje, kar
se je izkazalo tudi pri časovnem obdobju, ki je bilo potrebno od odločitve za relociranje do
gradnje poslovno-proizvodnega objekta. Kljub novogradnji prostorske razmere niso več
najustreznejše, saj bi podjetje potrebovalo večje manipulativne površine in večji skladiščni
prostor. Možnosti širitve so glede na prostorsko organizacijo v obrtno industrijski coni zelo
omejene.
Tudi pri uresničevanju poslovnih zamisli je bilo podjetje prepuščeno lastnim finančnim
virom in iznajdljivosti. Izkušnja podjetja Venex kaže, da formalne in neformalne institucije
niso naklonjene manjšim podjetnikom. To velja za vse prostorske ravni: državno
(ministrstvo), regionalno (regionalna razvojna agencija, podporno podjetniško okolje) in
lokalno (občina).
Glede na analizo neformalnih vplivov na planiranje in v skladu s koncepti
institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji, ki poudarjajo vlogo formalnih in
neformalnih institucij pri gospodarskem in regionalnem razvoju, ugotavljamo, da
institucije v primeru podjetja Venex niso delovale vzpodbudno na gospodarski razvoj.
Glavni razlogi so veliko nezaupanje med udeleženci, velik pomen lobiranja kot
instrumenta, ki zagotavlja uspešen razvoj, ter neustrezna prostorskoplanerska politika
občine. Neformalno delovanje in povezovanje med različnimi akterji preko lobiranja,
notranjih informacij, (klientelizma?) je tako ključnega pomena za uspešen razvoj
podjetništva.
9.5. Študija primera: Občina Lukovica
Četrta študija primera je namenjena podrobnejši opredelitvi in vrednotenju vloge, ki jo ima
občina pri lociranju proizvodnih dejavnosti. To pomeni, da smo posebno pozornost
namenili proučevanju prostorskih in drugih instrumentov, ki jih lahko uporabi občina za
spodbujanje gospodarskega razvoja.
Občina Lukovica sodi med manjše občine v Sloveniji in med manj razvite občine v
Osrednjeslovenski razvojni regiji. Njen položaj izboljšuje avtocesta Ljubljana – Maribor.
Občina si intenzivno prizadeva za gospodarski razvoj, tudi z gradnjo poslovne cone
Želodnik blizu avtocestnega priključka Krtina. Opredelili smo še neformalne vplive na
planiranje, s katerimi se je občina srečevala pri uresničevanju svojih razvojnih načrtov.
Študija primera je prikazana v štirih delih: nabor možnih instrumentov, s katerimi lahko
občina vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti (I.), neformalne dejavnosti, s katerimi se
srečuje občina pri uresničevanju svojih prostorskih in razvojnih načrtov (II.), v tretjem delu
(III.) pa je prikazan »pristop Hofer« kot primer uspešnega delovanja občine za lociranje
investitorja na njenem ozemlju. V četrtem delu (IV.) je kratek povzetek temeljnih
ugotovitev.
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I.
Na odločitev posameznika, da bi se začel ukvarjati s podjetništvom, občina ne more
vplivati. Poleg tega podjetniki nimajo toliko stikov z občino, kot jo imajo z državo, saj je
država zgradila sistem za spodbujanje podjetništva, ki deluje neodvisno od občine.
Podjetniki državi plačujejo davke, medtem ko občini le uporabo stavbnega zemljišča.
Kljub temu občina razpolaga z nekaterimi instrumenti, s katerimi lahko vpliva na razvoj
(novih) območij proizvodnih dejavnosti.
Temeljni instrument občine za spodbujanje razvoja novih lokacij proizvodnih dejavnosti je
ravnanje s prostorom, kajti:
…»najpomembnejši instrument je prostorsko planiranje« (Matej Kotnik, župan
občine Lukovica, 1. april 2008).

Občina na osnovi priprave prostorskih dokumentov določa:
• rezervacijo prostora za območja proizvodnih dejavnosti: določitev namenske rabe
zemljišč v prostorskem planu;
• spremembo namembnosti: s spremembo odloka o prostorsko ureditvenih pogojih se
lahko dovoli gradnjo ustreznih objektov ali legalizacijo obstoječega proizvodnega
območja.
Pri pripravi ali spremembi občinskih prostorskih dokumentov mora občina sodelovati z
državnimi organizacijami, predvsem z Ministrstvom za okolje in prostor, ki potrjuje
spremembe prostorskih dokumentov in odloča o spremembi namenske rabe zemljišč. Pri
tem se pogosto pojavljajo nasprotni interesi posameznih sektorjev: kmetijski sektor
poudarja varovanje kmetijskih zemljišč, medtem ko naravovarstveniki poudarjajo
varovanje in ohranjanje gozda.
Čeprav je država zadnjih 5 let bolj naklonjena oblikovanju novih območij proizvodnih
dejavnosti, se pojavljajo težave predvsem z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor –
sektor za varstvo narave, ki pogosto ovira oblikovanje poslovnih con, vendar pri tem ne
ponuja svojih predlogov za prostorsko ureditev (smernice, predlogi ukrepov), ki bi
zadovoljila njegove zahteve.
Občine lahko uporabljajo tudi finančne instrumente, vendar do njihove uporabe zaradi
konceptualnih, politično občutljivih in finančnih vprašanj prihaja redkeje:
• financiranje obrestne mere za spodbujanje podjetništva in obrti126;
• cenejša voda127;
• nagrajevanje mladih podjetnikov s finančni sredstvi.
Najboljša spodbuda za razvoj podjetništva in prihod investicij, torej za oblikovanje novih
območij proizvodnih dejavnosti, je ta, da se podjetnikom omogoča kakovostno bivanjsko
okolje, zagotavlja potrebna infrastruktura in ustrezna namenska raba prostora. Pomembno
vlogo pa ima tudi odnos prebivalcev do podjetništva in investitorjev. Občina se mora
truditi tudi za ustrezno predstavitev pomena projekta za razvoj občine in pozitivne učinke
investicije, saj krajani pogosto nasprotujejo spremembam v njihovi neposredni okolici:
126

Težava nastane, ko kredit iščejo mladi podjetniki–začetniki, ki težko dobijo kredit, ker niso kreditno
sposobni.
127
Ni pošteno do prebivalcev, ki morajo plačevati dražjo vodo, medtem ko podjetnik s cenejšo vodo ustvarja
dobiček.
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»Finančna spodbuda ni vse: pomembno je okolje« (Matej Kotnik, župan občine
Lukovica, 1. april 2008).

Občina z gradnjo območij proizvodnih dejavnosti pričakuje številne pozitivne razvojne
učinke:
• finančni učinki – enkratni: komunalni prispevek oziroma prihodek od
priključevanja investitorjev na občinsko komunalno infrastrukturo;
• finančni učinki – trajni: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, uporaba
storitev, ki jih nudi občina (npr. komunalna infrastruktura);
• splošni razvojni učinki: z razvojem proizvodnih dejavnosti se poveča število
delovno aktivnega prebivalstva, ljudje se tudi priseljujejo, poveča se povpraševanje
po storitvenih dejavnostih, kar dodatno spodbudi gospodarski razvoj.

II.
Do neformalnih dejavnosti, ki potekajo v okviru prostorskega planiranja ali ob njem,
prihaja predvsem v primeru, ko je prizadet (gospodarski) interes posameznikov ali
interesnih skupin (npr. razvrednotenje zemljišč, nevoščljivost, ker »so zaslužili sosedje«,
nasprotovanje spremembam v bivalnem okolju, nasprotovanje županovih političnih
nasprotnikov, ipd.).
»Potrebno je poznati ozadje, saj se tam skrivajo posamezni interesi. Veliko je tudi
nevoščljivosti« (Matej Kotnik, župan občine Lukovica, 1. april 2008).

V neformalno javno razpravo ob sprejemanju prostorskih dokumentov, ki ponavadi poteka
v časopisih, na radiu in na televiziji, se ponavadi vključuje 5-10% občanov. Čedalje
pogostejši pojav so obrekovanja, laži in izmišljotine, ki naj bi škodile ali celo preprečile
uresničitev prostorskih načrtov občine.
Neformalnih pritiskov so deležni župan, stranke in občinski svetniki:
»Če kupuje občina, potem vsi mislijo, da je tukaj vreča brez dna« (Matej Kotnik,
župan občine Lukovica, 1. april 2008).

Neformalne pristope uporablja tudi kapital, saj je za investitorja čim hitrejša izvedba
načrtov ključnega pomena. Pri tem je pomembno, da ima ustreznega sogovornika (npr.
spretnega župana, ki se zna dobro pogajati). Investitorji so ob uresničevanju zastavljenega
načrta pripravljeni prispevati sredstva lokalni skupnosti kot »odškodnino« za nov
prostorski element (donacija), dogaja pa se tudi, da posebno provizijo dobi tudi župan.

III. Pristop »Hofer«
Poslovna cona Želodnik (16 ha) je bila predvidena v prostorskih sestavinah dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale, ki jih je ob ustanovitvi prevzela tudi
občina Lukovica128. V neposredni bližini sta bili opredeljeni še poslovna cona Prevojska
gmajna ter enakoimensko odlagališče (skupaj 17 ha).
128

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana občine Domžale (za območje
občine Lukovica) so še vedno v veljavi. Vključene so bile le spremembe povezane z gradnjo avtoceste in
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Slika 47: Poslovna cona Želodnik.
Vir: Prostorski ureditveni pogoji za občino Lukovica.

Območje proizvodnih dejavnosti ni bilo zanimivo za investitorje vse do izgradnje avtoceste
Ljubljana – Maribor oziroma avtocestnega priključka Krtina, ki se nahaja v bližini
poslovne cone. Kljub temu, da so spremembe namenske rabe zemljišč iz leta 1997
omogočale gradnjo za potrebe proizvodnih dejavnosti, je območje poslovne cone poraščal
gozd. Zemljišče ni bilo komunalno opremljeno, parcele so bile v zasebni lasti.
Trgovsko podjetje Hofer je leta 2004 preko posredniškega podjetja iskalo primerno
lokacijo za postavitev upravno-logistično-distribucijske cone. Na podlagi projekcije
razpršenosti ter zgoščenosti obstoječih in načrtovanih poslovalnic so določili
makrolokacijo gradnje, nato pa so v tem prostorskem okviru iskali ustrezno do 26
hektarjev veliko zemljišče, pri čemer je bila posebno pomembna ustrezna prometna
dostopnost. Predstavniki podjetja so se oglasili tudi na Občini Lukovica, kjer so jim lahko
ponudili poslovno cono Želodnik. Ta je zadoščala vsem postavljenim investitorjevim
kriterijem, zato se je investitor odločil za gradnjo, pri čemer je bil prispevek občine le
ureditev prostorskoplanskih dokumentov129:
namenske rabe za širitev območij stavbnih zemljišč. V prvi polovici leta 2008 se je že pripravljala strategija
prostorskega razvoja občine, ki bo služila kot strateški del občinskega prostorskega načrta.
129
Če občina razpolaga s svojim kapitalom (npr. prodaja komunalno opremljenih zemljišč v poslovni coni),
se ji zmanjša državna finančna izravnava.
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»Pri nas je pa Hofer prišel in mi smo rekli: »Tako: mi se s tem ne bomo ukvarjali; vi
kupite zemljišče, mi pa potem sprejmemo ureditveni načrt130. Mi zemljišča ne bomo
kupovali«.
Hofer je rekel: »Nam se mudi«. Lastnikom zemljišč so ponudili po 30 evrov za
kvadratni meter. Lastniki so na občini vpraševali, kako je mogoče, da investitor
ponuja 30 evrov, medtem ko so jim v občini Domžale ponujali le 14 evrov. Svetoval
sem jim, naj sprejmejo ponudbo. V treh tednih so vsi podpisal kupoprodajne
pogodbe« (Matej Kotnik, župan občine Lukovica, 1. april 2008).

Zaradi gradnje Hoferjevega logističnega centra so morali posekati 14 hektarjev gozda, kar
se je zgodilo v treh dneh. Ker so les odvažali po vseh okoliških cestah, so krajani protestno
zaprli cesto. Posredoval je župan, ki je izvajalce poseka prosil, naj se z ljudmi dogovorijo
za primerno odškodnino. Dogovorili so se tako, da je vsaka hiša ob cesti brezplačno dobila
tovornjak hlodov.
Občina posebnega komunalnega prispevka investitorju ni zaračunala, ker je moral
investitor vso potrebno infrastrukturo zgraditi sam. Občina je pri tem zahtevala, da se je
priključil na vodovod, kanalizacijo in ceste, ki jih upravlja občina Lukovica. Investitor je
za priklop na občinsko komunalno infrastrukturo moral plačati komunalni prispevek (110
milijonov tolarjev oziroma 460.000 evrov). Investitor je zgradil novo črpališče vode, ki ga
bodo lahko uporabljali tudi občani občine Lukovica. Povečati je bilo potrebno moč
transformatorske postaje in kanalizacije, kar bo prav tako koristilo krajanom. Občina je
postala tudi lastnica povezovalne ceste (0,8 km) od vhoda v logistično cono do državne
ceste Domžale - Trojane.
Zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor je investitor moral poskrbeti za nadomestitev
ob gradnji uničenih močvirskih habitatov. Novonastala mokrišča morajo po sklepu
pristojnega zavoda za varstvo narave kvartalno spremljati ter v skladu z rezultati
monitoringa tudi ukrepati.
Hofer je občini kot odškodnino za uporabo prostora podaril donacijo v višini 1 milijona
evrov ter 100.000 evrov za nove orgle v cerkvi v Šentvidu. O velikem pomenu donacije za
občino poroča tudi župan:
»Če ne bi bilo Hoferja, ne vem, kako bi gradili šolo v Blagovici« (Matej Kotnik,
župan občine Lukovica, 1. april 2008).

Hofer je poskrbel tudi za sanacijo ob gradnji središča poškodovanih cest. Vrednost njegove
investicije se ocenjuje na 52 milijonov evrov. Hofer bo moral vsako leto za uporabo
stavbnega zemljišča prispevati 100.000 evrov.

130

Uradni začetek postopka o izdelavi občinskega lokacijskega načrta: 28.10.2008; sprejem odloka o
lokacijskem načrtu: 28.11.2005.
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Slika 48: Logistično-transportna cona podjetja Hofer pri Prevojah.
Foto: Simon Kušar, maj 2008.

Zaradi uspešnosti izvedbe investicije podjetja Hofer in velikega povpraševanja po lociranju
novih podjetij, se je občina Lukovica odločila za širitev obrtne cone Želodnik. V ta namen
se že pripravljajo ustrezni prostorski dokumenti. Tudi od prihodnjih investitorjev bo občina
zahtevala donacijo in komunalni prispevek za uporabo že zgrajene komunalne
infrastrukture.

IV.
S pomočjo študije primera »občina Lukovica« smo zbrali poglede občinske uprave in
župana na uporabo različnih instrumentov, s katerimi lahko občina vpliva na lokacijski
razvoj območij proizvodnih dejavnosti na svojem ozemlju. Kot temeljni instrument je bilo
izpostavljeno prostorsko planiranje (določanje namenske rabe zemljišč, prostorski
ureditveni pogoji), pomembno pa je tudi zagotavljanje mehkih lokacijskih dejavnikov, saj
ti pozitivno vplivajo na razvoj podjetništva. Pri umeščanju objektov v prostor in
sprejemanju lokacijskih načrtov mora občina sodelovati z državnimi organizacijami s
področja prostorskega planiranja in varstva narave. Interesi občin se pogosto razlikujejo od
formalnih institucij, ki jih zagovarjajo državne organizacije.
Pri uresničevanju razvojnih načrtov se občina srečuje z neformalnimi pritiski ter
lobiranjem investitorja in prizadetih občanov. Lobiranje za hitrejše doseganje razvojnih
ciljev uporablja tudi občina.
Vloga občine pri »pristopu Hofer« je bila omejena na zagotavljanje ustreznih prostorskih
pogojev ter na lobiranje pri državnih organizacijah in občanih, ki so ovirali izvedbo
načrtovane investicije. Kljub skromnemu (finančnemu) vložku občine Lukovica, je zanjo
lociranje podjetja Hofer v poslovni coni Želodnik velika pridobitev, ki vpliva tako na
finančno poslovanje občine kot tudi na ugled občine kot lokacije za proizvodne dejavnosti.
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9.6. Temeljne ugotovitve
S pomočjo treh študij primera (Carthago – neposredna tuja investicija, Krka – investicija
domačega podjetja, Venex – majhno podjetje) smo želeli zbrati informacije o vlogi
različnih planerskih organizacij na državni, regionalni in lokalni ravni pri lociranju
proizvodnih podjetij. S četrto študijo primera (občina Lukovica) smo zbrali dodatne
informacije, ki osvetljujejo vlogo občine v procesu lociranja proizvodnih dejavnosti.
Ker je eden od ciljev doktorske disertacije soočiti vlogo klasičnih, mehkih in
»institucionalnih« lokacijskih dejavnikov, so v naslednji preglednici predstavljeni temeljni
lokacijski dejavniki, ki so imeli po mnenju intervjuvanih predstavnikov podjetij največji
pomen pri izboru lokacije.
Preglednica 54: Študije primera: lokacijski dejavniki.
Lokacijski dejavnik
ŠP-1: Carthago ŠP-2: Krka
Prometna dostopnost
X
Delovna sila
X
X
Tehnologija
X
Zemljišče
X
X
Osebni razlogi
X
X
Industrijska politika
X
Vloga občine
X
X
Neformalne institucije
X
X

ŠP-3: Venex
X

X
X

Opomba: osebni razlogi se nanašajo na želje, vrednote in pričakovanja posameznika, medtem ko se
neformalne institucije nanašajo na vrednote, norme in prepričanja na določenem območju.

Največje število lokacijskih dejavnikov je bilo ugotovljeno v primeru podjetja Carthago, ki
v Odrancih gradi tovarno za proizvodnjo avtodomov. Na lociranje so vplivali tako klasični
lokacijski dejavniki (promet, delovna sila, zemljišče), kot tudi mehki (osebni razlogi)
oziroma institucionalni dejavniki (vloga občine, posebno župana, in državne industrijske
politike). V primeru podjetja Krka, ki je leta 2003 v Šentjerneju odprla tovarno za
proizvodnjo antibiotikov v trdni obliki, promet kot lokacijski dejavnik ni igral
pomembnejše vloge, ampak so bili najpomembnejši razlogi za izbor lokacije tehnologija,
osebni razlogi ter vloga občine. V primeru relociranja podjetja Venex iz Dolnjega Zemona
v Ilirsko Bistrico, so bili najpomembnejši osebni razlogi, pa tudi prometna dostopnost in
zemljišče.
Ključna lokacijska dejavnika, ki sta vplivala na lociranje vseh treh proučevanih podjetij,
sta zemljišče in osebni razlogi. Gre za t.i. klasični in mehki lokacijski dejavnik. Zelo
pomembna sta bila tudi dva klasična lokacijska dejavnika (prometna dostopnost, delovna
sila), izpostavljen pa je bil tudi velik pomen občine in neformalnih institucij.
V nadaljevanju je podrobneje predstavljena vloga posameznih planerskih organizacij
oziroma prostorskih ravni. Pri analizi smo zasledovali tri konceptualna vprašanja (v čem je
vloga posamezne planerske organizacije; kakšna je ta vloga (pozitivna/negativna); kakšna
je relativna moč posamezne organizacije), s katerimi je mogoče opredeliti vlogo
posameznih planerskih organizacij in vidikov, ki so pomembno dopolnilo k razumevanju
njihovega delovanja.
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Preglednica 55: Vloga planerskih organizacij in institucij pri lociranju podjetij vključenih
v študije primera.
ŠP-1: CARTHAGO
ŠP-2: KRKA
ŠP-3: VENEX
imidž države (+)
formalne inst. PP (-)
finančne spodbude (-)
Država
finančne spodbude (+)
formalne inst. PP (-)
nadzor nad PP (-)
varstvo narave (-)
RRP (+)
Regionalno
RRA (+)
planiranje
zemljišče (+)
Občina
PP (+)
lobiranje (+)
pomoč (+)
strat. razvoja (+)
lobiranje (-)
Neformalni
nef. dogovori (-)
vplivi na
izsiljevanje (-/+)
planiranje
pritiski (-)
grožnje (-)
zaupanje (+)
Neformalni
institucionalni nef. inst.* (+)
pomoč občine (+)
vidiki

nadzor nad PP (-)

podporno okolje (-)

subvencije (+)

/

fleksibilnost (+)
lobiranje (+)
strat. razvoja (+)

zemljišče (-)
strat. razvoja (-)

lobiranje (+)
nef. dogovori (-)
izsiljevanje (-/+)
pritiski (-)

špekulacije (-)

nef. inst.* (+)
pomoč občine (+)

zaupanje (-)
nef. inst.* (-)

Opombe:
• PP – prostorsko planiranje; RRA – regionalna razvojna agencija; RRP – regionalni razvojni
program;
• * - neformalne institucije (vrednote, norme);
• krepak izpis: najpomembnejši dejavniki.

Na podlagi analize rezultatov študij primera je mogoče povzeti, da je temeljna vloga
planerskih organizacij na državni ravni pri lociranju proizvodnih dejavnosti ustvarjanje
imidža države (velja še posebej za tuje investicije), nudenje razvojne finančne pomoči,
organizacija podjetniških podpornih organizacij, predvsem pa postavljanje formalnih
institucij, znotraj katerih deluje prostorsko planiranje, skupaj z nadzorom nad izvajanjem
teh institucij (potrjevanje občinskih prostorskih dokumentov, dovoljevanje spremembe
namembnosti (kmetijskih) zemljišč). Pomen državnih planerskih organizacij se je manj
intenzivno odrazil le v primeru mikro podjetja Venex.
Vloga planerskih organizacij je ocenjena pozitivno in negativno. Sistem prostorskega
planiranja na državni ravni se ocenjuje izrazito negativno, predvsem zaradi dolgotrajnosti
postopkov, nefleksibilnosti in možnosti neformalnih (politično pogojenih) pritiskov na
občino v okviru postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov ali spremembe
namembnosti rabe zemljišč. Tovrstni problemi so posebno intenzivni pri večjih investicijah
(s tem tudi večjimi posegi v prostor), medtem ko se v primeru podjetja Venex ti problemi
niso izpostavljali. Vloga finančnih spodbud, ki jih nudi država v okviru svoje industrijske
ali regionalne politike, se razlikuje od primera do primera.
Regionalno planiranje je vplivalo na lociranje podjetja le v primeru podjetja Carthago. Iz
tega je mogoče sklepati, da je regionalno planiranje manj pomemben institucionalni
dejavnik, ki vpliva na lokacijo proizvodnih dejanvosti. Vloga regionalnega planiranja je
bila predvsem v zagotavljanju finančnih sredstev, poleg tega je bila izpostavljena tudi
spodbujevalna in svetovalna vloga regionalne razvojne agencije.
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Na podlagi izbranih primerov sklepamo, da so občine ključni institucionalni dejavnik, ki
pomembno vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti. Temeljni instrumenti, ki jih pri tem
uporabljajo, so zagotavljanje mehkih lokacijskih dejavnikov, gradnja infrastrukture,
sodelovanje z občani in investitorji (lobiranje, svetovanje), predvsem pa je potrebno
izpostaviti prostorsko planiranje (prostorska vizija razvoja občine, namenska raba zemljišč,
prostorski ureditveni pogoji). Z njegovo pomočjo lahko občina usmerja prostorski razvoj
ter zagotavlja ključni lokacijski dejavnik, to je zemljišče. Velik pomen občine smo opazili
v vseh proučevanih študijah primera, le da je v primeru podjetja Venex (študija primera 3)
vloga občine ocenjena negativno, saj naj ne bi uspešno opravljala svojih nalog, kar je
pomenilo tudi ovire pri lociranju podjetja.
Glede na intenzivnost vključenosti občine pri lociranju podjetij lahko na podlagi
ugotovitev iz študij primera govorimo o dveh pristopih k planiranju novih lokacij
proizvodnih dejavnosti. Prvi pristop (Carthago) poudarja vlogo občine kot ključnega
partnerja investitorja, saj je občina zagotovila zemljišče (planska ureditev, odkup,
komunalna oprema), pomagala investitorju pri zbiranju vseh potrebnih podatkov,
pomagala pridobiti nepovratna finančna sredstva, hkrati pa je lobirala pri ustreznih
organizacijah, ki so bile uporabljene kot orodje pritiska nasprotnikov investicije. Pri
drugem pristopu (Krka/Hofer) je občina le ustrezno prostorskoplansko opredelila
območje, na katerega naj bi se lociral investitor, medtem ko je bil odkup zemljišč in
njihovo komunalno opremljanje prepuščeno investitorju. Kljub temu je bila občina zelo
pomemben dejavnik, ki je s svojo avtoriteto (lobiranje) pripomogla k uspešnemu lociranju.
Lociranje podjetja Venex bi bilo prav tako mogoče vključiti v drugi model, vendar je bila
vloga občine v tem primeru omejena izključno na ureditev prostorskoplanske
dokumentacije.
Ključna oseba, ki pravzaprav pooseblja občino kot organizacijo, je župan občine. Od
njegove razvojne vizije, iznajdljivosti, aktivnosti, gostoljubnosti, spretnosti in sposobnosti
lobiranja je odvisno, ali bo lociranje podjetja izvedeno uspešno ali ne.
Do neformalnih dejavnosti prihaja v okviru prostorskega planiranja in ob njem. Ključni
razlogi za njihov pojav so povezani z gospodarskimi interesi posameznikov, ki jih
prizadene določen poseg v prostor. To se največkrat zgodi v primeru razvrednotenja
vrednosti nepremičnin, pa tudi v primeru nevoščljivosti. Neformalne dejavnosti se
največkrat kažejo v obliki pritiskov (lobiranje, klevetanje, zapiranje cest) ter kot
neformalna javna razprava v medijih. Neformalne dejavnosti in neformalne vplive na
planerski postopek uporabljajo tudi formalne planerske organizacije, kar je prikazano tudi
v prejšnji preglednici, s katero smo opredelili vlogo planerskih organizacij in institucij pri
lociranju podjetij vključenih v študije primera.
Zastavlja se vprašanje, ali ne deluje investitorjeva odločenost, da je pripravljen počakati do
določenega datuma, ko morajo biti izpolnjeni vsi (prostorski) predpogoji za izvedbo
investicije, pravzaprav kot neformalni pritisk na župana in občinsko upravo? Terminska
nefleksibilnost investitorja je iz njegovega vidika popolnoma razumljiva, saj mora skrbeti
za uresničevanje svojega poslovnega načrta, to je za ekonomičnost in profitabilnost
poslovanja. Hkrati pa to pomeni, da se mora občinska uprava za uresničitev svojih obvez
do investitorja zatekati v uporabo neformalnih vplivov na planiranje kot je lobiranje, pa
tudi izsiljevanje udeležencev v procesu. To velja za vse prostorske ravni: državno
(ministrstvo) in lokalno (prepričati je potrebno občane, posebno prizadete posameznike in
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pravne osebe, ki imajo na območju posega v prostor svoje interese ali imajo do območja
poseben odnos).
V okviru študij primera smo ugotovili tudi velik vpliv neformalnih institucij, to je vrednot,
norm in prepričanj, ki se jih ponavadi opisuje kot »podjetništvu naklonjeno območje«.
Neformalne institucije lahko delujejo spodbudno (Odranci, Šentjernej), lahko pa tudi
zavirajo lociranje podjetij (Ilirska Bistrica, delno Hofer).
V skladu z mnenjem Flyvbjerga (2006), ki govori o gradnji znanstvenih spoznanj iz študij
primera s pomočjo falsifikacije, lahko sklenemo, da poleg klasičnih in mehkih lokacijskih
dejavnikov kot jih opredeljujeta Maier in Beck (2000) na lociranje podjetij pomembno
vplivajo tudi institucionalni dejavniki. Slednje je mogoče razdeliti na formalne (sektorsko,
regionalno in prostorsko planiranje na državni in regionalni ravni, delovanje občin) in
neformalne (vrednote, norme, ki so lastnost prebivalcev občin).
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10. VLOGA PLANIRANJA PRI LOCIRANJU PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI V SLOVENIJI: RAZPRAVA
Namen doktorske disertacije je opredeliti, v kolikšni meri je na izbor lokacije proizvodnih
dejavnosti v Sloveniji, ki so nastala po letu 1990, vplivalo planiranje. Pod pojmom
“lokacija” smo razumeli vsakršno prostorsko posledico, ki je povezana ali z nastankom
novega podjetja (njegova registracija) ali z investicijo domačega ali tujega podjetja.
“Vloga” je glede na Slovar slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 1524) nekaj, kar kaj (v
primeru doktorske disertacije planiranje) opravlja glede na svoj namen. Gre za lastnost,
značilnost, kot jo nekaj določa. Vlogo planiranja smo zato proučevali s pomočjo treh
vprašanj: v čem je ta vloga (funkcija oziroma na kaj vpliva planiranje), kakšna je ta vloga
(pozitivna/negativna oziroma ali planiranje deluje na lociranje proizvodnih podjetij
spodbudno ali zaviralno) ter kako pomembna je ta vloga. V zadnjem primeru gre za
proučevanje moči, intenzitete, s katero planiranje vpliva na lociranje proizvodnih podjetij,
zlasti v odnosu do ostalih lokacijskih dejavnikov (planiranje je pomembno/ni pomembno).
“Planiranje” je zelo širok pojem, ki zajema dejavnosti, ki so usmerjene v prihodnost in se
nanšajo na uravnavanje določenih dejavnosti (povzeto po: Gantar, 1993 in SSKJ, 1998, str.
849). V okviru doktorske disertacije smo proučevali vlogo treh oblik planiranja:
sektorskega (industrijske politike), regionalnega in prostorskega. Ob analizi vloge
planiranja smo upoštevali tudi vse tri prostorske ravni upravljanja s prostorom: državno,
regionalno in lokalno. Na lokalni ravni smo obravnavali vlogo občine, saj občine s svojimi
instrumenti pomembno vplivajo na gospodarski razvoj, zlasti na področju prostorskega
okvira delovanja gospodarstva. V doktorski disertaciji smo zato pročevali številne politike
in dejavnosti formalnih planerskih organizacij.
Legitimizacijo raziskovalnemu vprašanju v okviru (ekonomsko) geografske raziskave daje
izbran teoretični okvir. Uporabljeni institucionalni pristop v ekonomski geografiji
namreč izhaja iz spoznanja, da so institucije tisti dejavnik, ki pomembno vpliva na
gospodarski razvoj, s tem pa tudi na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Na oblikovanje institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji so vplivale ugotovitve iz
ekonomije in sociologije. Najpomembnejši intelektualni vpliv na razvoj institucionalnega
pristopa v ekonomski geografiji je imela institucionalna ekonomija, ki poudarja vlogo
institucij kot ključnega dejavnika pri razvoju gospodarstva. Tako meni tudi institucionalni
pristop v ekonomski geografiji, vendar pri tem izpostavlja prostorski vidik, kar pomeni, da
so razlike v gospodarskem delovanju in doseženi stopnji razvoja med posameznimi
območji rezultat razlik v delovanju institucij. Geografi so v institucionalni pristop vnesli
tudi nekaj pomembnih dopolnitev. Pojem institucije so razširili tudi na organizacije,
posebno regionalno specifične (na primer regionalne razvojne agencije), oblikovali pa so
tudi nove prostorsko specifične koncepte ali pa so s prostorskim vidikom dopolnili
obstoječe. Teoretične predpostavke institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji so
tudi vsebinski okvir te razprave.
Institucionalni pristop je vplival tudi na izbor metod uporabljenih v doktorski disertaciji.
Vlogo formalnih in neformalnih institucij naj bi bilo v skladu z izbranim teoretičnometodološkim pristopom mogoče opredeliti predvsem z induktivnim pristopom, s pomočjo
študij primera ter poudarjanjem lokalnih posebnosti in razlik med njimi. Delni neuspeh
anketiranja (nizka stopnja odgovorov, rezultatov ni mogoče posplošiti na celotno
populacijo) potrjuje, da je v okviru institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji za
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pridobivanje kakovostnih informacij o vlogi institucij primerneje uporabljati študije
primera z globinskimi intervjuji.
Ekonomski geografi so razširili koncept proučevanja institucij tudi na institucijeorganizacije. Posebno pozornost so posvečali določenim vrstam organizacij, na primer
regionalnim razvojnim agencijam, poslovnim organizacijam in lokalnim oblastem. Pri tem
gre za odstopanje od teoretičnih predpostavk tradicionalne institucionalne ekonomije, ki
poudarja izključno institucije v smislu kulture (pravil, zakonov, vrednot in norm). Zato se
postavlja vprašanje, zakaj so geografi v svoje proučevanje vključili tudi organizacije.
Odgovor na to vprašanje bi bilo verjetno potrebno poiskati v okviru splošnega
postmodernega razvoja družboslovnih znanosti, ki si zastavljajo nova vprašanja o
delovanju družbe. Eden izmed razlogov so zagotovo tudi empirične ugotovitve posameznih
študij primera, ki so opozarjale na veliko vlogo dejavnikov, ki jih ekonomskogeografski (in
ekonomski) koncepti in modeli do pred kratkim še niso vključevali. Geografsko
modificiran institucionalni pristop legitimizira proučevanje institucij-organizacij kot
dejavnika, ki vpliva na gospodarski razvoj in lokacijo gospodarskih dejavnosti.
Institucionalni obrat naj bi po Jessopu (2001; povzeto po Cumbers in ostali, 2003)
obsegal tri vsebinska polja: tematski, metodološki in ontološki obrat. Ali je tematski
institucionalni obrat k institucijam kot ključnemu raziskovalnemu objektu z vidika
ekonomske geografije potreben? Geografija pri razlaganju predmeta proučevanja, to je
pokrajine, uporablja dognanja tudi drugih ved. S svojimi ugotovitvami in ugotovitvami
sorodnih ved razlaga prostorsko razporeditev dejavnikov v prostoru in odnosov med njimi.
Proučevanje institucij tako ne more biti cilj ekonomskogeografskega raziskovanja ampak
le način (metoda?) za boljše razumevanje predmeta proučevanja, medtem ko se z
institucijami (njihovim nastankom in razvojem) ukvarjajo druge vede. To pomeni, da za
institucionalni pristop v ekonomski geografiji ne more veljati tematski institucionalni
obrat, ampak le metodološki, ki pravi, da so institucije izhodiščna točka za proučevanje
gospodarskega prostora, ter pogojno tudi ontološki obrat (institucije so ključna podporna
točka delovanju gospodarstva v prostoru). Ontološki obrat lahko velja pogojno zato, ker so
institucije dodatni in ne edini dejavnik, ki vpliva na lociranje proizvodnih podjetij. To
dokazujejo rezultati opravljene ankete. Na lociranje približno polovico anketiranih podjetij
naj bi institucionalni dejavniki imeli vpliv, vendar v manjši meri. Tudi pri študijah
primerov so anketiranci pri opredeljevanju najpomembnejših dejavnikov, ki so vodili do
izbora lokacije podjetja, enakovredno navajali klasične in mehke lokacijske dejavnike,
vključno z institucionalnimi dejavniki. To pomeni, da je pri lociranju proizvodnih podjetij
potrebno upoštevati različne lokacijske dejavnike. Institucionalni pristop v ekonomski
geografiji prinaša ravno to: zavedanje, da je potrebno med dejavnike, ki vplivajo na
lociranje proizvodnih podjetij, enakovredno vključiti tudi institucionalne dejavnike.
Preveliko poudarjanje institucionalnih dejavnikov bi vodilo v institucionalni determinizem,
ki bi zanikal intelektualne dosežke ekonomske geografije.
V doktorsko disertacijo smo glede na njen namen in cilje vključili planerske organizacije,
vendar kot dejavnik, ki vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti, ne pa kot objekt
proučevanja. Na državni ravni imajo največjo vlogo Ministrstvo za okolje in prostor
(prostorsko planiranje), Ministrstvo za gospodarstvo (industrijska politika) ter Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (regionalno
planiranje). Na regionalni ravni smo proučevali vlogo regionalnih razvojnih agencij.
Lokalno raven predstavljajo občine, ki imajo v skladu z Ustavo Republike Slovenije in
sektorskimi zakoni pristojnosti na področju spodbujanja (gospodarskega) razvoja in
predvsem pri razporejanju dejavnosti v prostoru. To pomeni, da smo v doktorski disertaciji
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proučevali vlogo organizacij s področja sektorskega (industrijskega), regionalnega in
prostorskega planiranja ter formalne institucije (zakone in pravila), ki jih oblikujejo in
izvajajo planerske organizacije. V doktorski disertaciji smo v skladu s teoretičnimi
izhodišči institucionalnega pristopa proučevali tudi vlogo neformalnih institucij – norm,
vrednot in navad. Neformalne institucije smo proučevali tudi skozi analizo neformalnih
vidikov delovanja v prostoru s poudarkom na neformalnih vplivih na planiranje. Na
neformalne dejavnosti v okviru planiranja namreč močno vplivajo neformalne institucije,
ki vplivajo na vedenje, delovanje in mišljenje.
Toda ali je proučevanje vloge institucij res nov pristop v ekonomski geografiji?
Neoklasične lokacijske teorije temeljijo na zelo omejujočih predpostavkah o značilnostih
družbe, gospodarstva in ravnanju posameznika. V modele vključujejo predvsem
ekonomske dejavnike, vendar se zavedajo, da na lokacijo proizvodnih dejavnosti vplivajo
tudi drugi dejavniki. Teorija splošnega uravnotežja med dejavnike, s katerimi poizkuša
modelirati celotno gospodarstvo, uvršča tudi institucionalne dejavnike, predvsem vlogo
države. O vlogi države razpravljajo tudi neoklasične teorije regionalne rasti. Hirschmanova
strategija gospodarskega razvoja jasno podčrta vlogo države oziroma njene gospodarske
politike kot ene izmed najpomembnejših razvojnih sil. Tudi v behaviorističnih pristopih so
poudarjali vlogo države. Geografija podjetja je izpostavljala še pomen lokalnih oblasti, saj
so pogosto sogovornik multinacionalnih korporacij. Radikalni pristopi razumejo vlogo
države kot služabnika kapitalu, medtem ko v 80. letih oblikovana kritični realizem in
regulacijska teorija poudarjata vlogo prioritet državne politike.
Ekonomski geografi so pri proučevanju dejavnikov, ki so omogočili gospodarski razvoj in
lociranje proizvodnih dejavnosti, upoštevali različne fizično in družbenogeografske
dejavnike, tudi institucije. Vrišer (1977, 1978, 1978b, 1997, 2000) med lokacijskimi
pogoji, ki omogočajo lociranje proizvodnih dejavnosti, našteva regionalno razvojno in
državno politiko. Med mikrolokacijskimi dejavniki izpostavlja varstvo okolja ter
prostorskoplanerske in urbanistične predpise. Tudi drugi avtorji izpostavljajo vlogo
posameznih organizacij, predvsem države in njene gospodarske, razvojne in trgovinske
politike (npr. privabljanje tujega kapitala ali pa zapiranje pred njim, socialistične države in
njihov neposredni vpliv na lokacijo industrije preko lastništva ter političnega odrejanja,
ipd.).
Upoštevanje institucij-organizacij, zlasti vloge države pri proučevanju lokacije proizvodnih
dejavnosti torej ni nekaj popolnoma novega. Priznati pa je potrebno, da neoklasične teorije
s svojimi metodami institucij niso mogle vključiti v modele, drugi teoretični pristopi k
proučevanju lokacije proizvodnih dejavnosti pa razumejo vlogo države kot enega izmed
številnih dejavnikov, ki pa mu ne posvečajo prevelike pozornosti. Institucionalni obrat pa
vlogo institucij postavlja v ospredje raziskovanja sprememb lokacije proizvodnih
dejavnosti. Pri tem institucionaliste ne zanima samo vloga države ampak tudi vloga
organizacij na regionalni in lokalni ravni. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji
poudarja tudi neformalne institucije, ki v preteklem obdobju niso bile izpostavljene kot
pomemben razvojni dejavnik.
Poudarjanje vloge institucij izhaja iz sprememb v gospodarstvu in družbi od 90. let 20.
stoletja dalje. Za številne lokacijske dejavnike je značilno, da so zaradi sodobne
tehnologije zelo mobilni, kar pomeni, da niso več prostorsko specifični. Institucionalni
razvojni dejavniki niso mobilni, saj se institucije oblikujejo skozi daljše časovno obdobje
in so vezane na prostor (so prostorsko specifične). To pomeni, da so lahko ključna razvojna
prednost v primerjavi s sosednjimi regijami in državami. Ta ugotovitev je bila dokazana s
240

številnimi študijami primera. Institucionalni (ekonomski) pogledi so bili prisotni tudi v
prejšnjih obdobjih, vendar nikoli niso bili del glavnega toka ekonomske in geografske
misli. Postmodernizem, ki govori o “koncu velikih zgodb” in poudarja enakovrednost
različnih teoretičnih pristopov, je omogočil, da je proučevanje vloge institucij postalo
enakovredno drugim teoretičnim pristopom.
Ali je planiranje sploh vplivalo na lociranje proizvodnih dejavnosti? Vloga planiranja
je pogosto opredeljena kot postavljanje “pravil igre” (glej npr. Gantar, 1993), ki jih
investitorji morajo upoštevati, ko se odločajo za širitev podjetij ali za gradnjo novih
obratov.
Temeljna pravila igre določajo temeljni strateški dokumenti države, ki jih morajo kljub
težavam povezanimi z implementacijskim deficitom in nedorečenostjo dokumentov
upoštevati sektorski razvojni dokumenti. Ta pravila so povezana z oblikovanjem
makroekonomskega okolja in normativne urejenosti gospodarstva, usmeritvami za razvoj
izobraževalnega sistema, spodbujanjem raziskav, oblikovanjem učinkovite državne uprave,
poleg tega pa opredeljujejo tudi temeljna izhodišča za posege v prostor. Nacionalni
strateški dokumenti v Sloveniji, ki so veljali po letu 1990, so se jasno zavzeli za gradnjo
industrijskih con, tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev in to predvsem v
regionalnih središčih (koncept policentričnega razvoja).
Preglednica 56: Vloga temeljnih strateških dokumentov Republike Slovenije pri lociranju
proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990.
V čem?
• oblikovanje makroekonomskega okolja in normativne urejenosti
gospodarstva, izobraževanje in usposabljanje delovne sile,
spodbujanje raziskav in razvoja, učinkovita državna uprava, finančni
instrumenti, gradnja infrastrukture;
• gradnja industrijskih con, tehnoloških parkov, podjetniških
inkubatorjev
načeloma spodbuden (zlasti za tuje investicije, vpliv na sektorske
Vpliv?
razvojne dokumente), a implementacijski deficit (razkorak med zapisanim
in izvedbo)
delno pomemben
Pomen?
Strateški razvojni dokumenti, ki jih uresničujejo planerske organizacije na vseh prostorskih
ravneh, so že bolj konkretni. Formalne institucije ne opredeljujejo več samo temeljnih
pravil ampak tudi instrumente, s katerimi se lahko spodbuja razvoj gospodarstva in vpliva
na lokacijo proizvodnih dejavnosti. To še posebno velja v primeru industrijske politike.
Njeni makroekonomski instrumenti so sicer še vedno usmerjeni v „omogočanje“, njeni
mikroekonomski instrumenti (državne pomoči) pa že lahko delujejo na lociranje podjetij
zaviralno ali spodbudno. Čeprav je bila industrijska politika ocenjena kot neučinkovita, je s
pomočjo finančnih spodbud in podpornega okolja pomembno vplivala na nastanek in
razvoj malih in srednje velikih podjetij, na privabljanje tujih neposrednih investicij, v prvi
polovici 90. let 20. stoletja pa predvsem na ohranjanje lokacije obstoječih proizvodnih
podjetij. Analiza anket kaže, da je industrijska politika vplivala na lociranje anketiranih
podjetij le v manjši meri, vendar je njen vpliv (zlasti vpliv državnih pomoči) bil spodbuden
za lociranje marsikaterega podjetja. Makroekonomski instrumenti industrijske politike so
imeli večji vpliv na podjetja v lasti tujih pravnih oseb. Študija primera Carthago poudarja
vlogo državnih pomoči, saj brez državnih finančnih sredstev ne bi prišlo do lociranja
podjetja Carthago v Odrancih.
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Preglednica 57: Vloga industrijske politike Republike Slovenije pri lociranju proizvodnih
dejavnosti v Sloveniji po letu 1990.
V čem?
• oblikovanje makroekonomskega okolja in normativne urejenosti
gospodarstva, izobraževanje in usposabljanje, spodbujanje raziskav in
razvoja, učinkovita država, odnos do tujih neposrednih investicij;
• državne pomoči: ohranjanje lokacij; razvoj malih in srednjevelikih
podjetij, tuje neposredne investicije
zaviralen (makroekonomski instrumenti); spodbuden (mikroekonomski
Vpliv?
instrumenti oziroma državne pomoči)
pomemben, a v manjši meri, z izjemo državnih pomoči, ki so zelo
Pomen?
pomembne:
• prvo obdobje (90. leta 20. stoletja): ohranjanje lokacij proizvodnih
dejavnosti;
• drugo obdobje (od sredine prvega desetletja 20. stoletja dalje):
državne pomoči za raziskave in razvoj, razvoj malih in srednjevelikih
podjetij, (regionalne) državne pomoči, večja privlačnost za tuje
neposredne investicije
Vloga regionalnega planiranja je bila predvsem v opremljanju prostora z (gospodarsko)
infrastrukturo, vključno s komunalno ureditvijo novih območij proizvodnih dejavnosti. V
ta namen so se preko sistema spodbujanja demografsko ogroženih območij in po letu 1999
tudi za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja namenjala določena finančna sredstva.
Posredna vloga regionalnega planiranja je bila predvsem v oblikovanju podjetniškega
podpornega okolja ter spodbujanju mreženja in grozdenja. Toda ankete in študije primera
kažejo, da regionalno planiranje ni pomembneje vplivalo na lociranje proizvodnih
dejavnosti v Sloveniji po letu 1990. Več kot 60% anketiranih podjetij namreč meni, da
instrumenti regionalne politike niso vplivali na izbor lokacije. Pomembnejši vpliv
regionalnega planiranja ocenjuje le od 6,9% do 16,3% podjetij. Večjo vlogo so imele le
posredne in neposredne regionalne spodbude. Tudi podjetja v okviru študije primera med
pomembnejše dejavnike z izjemo študije primera Carthago niso navajala regionalne
politike. Tudi v primeru Carthaga je šlo predvsem za usklajevalno vlogo. Kljub temu je
mogoče reči, da z nekaj izjemami velja trditev, da je regionalna politika na lociranje
proizvodnih podjetij vplivala spodbudno, pri čemer anketirana podjetja izpostavljajo
predvsem gradnjo območij proizvodnih dejavnosti in drugo infrastrukturo, pa tudi
ustvarjanje podjetniške klime, imidž regije in njeno promocijo, le da je relativni pomen
regionalnega planiranja skromen.
Preglednica 58: Vloga regionalnega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v
Sloveniji po letu 1990.
razvoj infrastrukture, spodbujanje razvoja malih in srednjevelikih podjetij
V čem?
(oblikovanje podpornega okolja), gradnja novih proizvodnih območij
(industrijske cone, tehnološki parki, podjetniški inkubatorji), finančne
spodbude
spodbuden
Vpliv?
manj pomemben
Pomen?
Prostorsko planiranje naj bi na lociranje proizvodnih podjetij vplivalo na dveh ravneh. Na
makro ravni naj bi bila ključnega pomena politika policentričnega razvoja, to je
preprečevanje prevelike koncentracije proizvodnih dejavnosti. Namesto manjšega števila
razvojnih jeder naj bi se proizvodne dejavnosti usmerjale v regionalna središča, kar naj bi
hkrati pomenilo tudi doseganje ciljev s področja spodbujanja skladnega regionalnega
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razvoja. Vprašanje, ki se zastavlja ob tej ugotovitvi je, kateri instrumenti prostorske
politike so se uporabljali za doseganje policentričnega razvoja. Glede na rezultate ankete
politika policentričnega razvoja ni imela pomembnejše vloge pri lociranju podjetij. Na
podlagi študij primera je mogoče govoriti celo o nasprotnem prostorskem trendu, to je do
vedno večjega razprševanja proizvodnih dejavnosti (poslovnih con) v prostoru131:
proizvodne dejavnosti se zaradi prednosti, ki jih ponujajo manjša občinska središča
(cenejše zemljišče, večja fleksibilnost občinske uprave, občani bolj podpirajo investitorja),
raje odločajo za lociranje v njih, kot pa v regionalnih središčih (primer: Odranci – Murska
Sobota).
Prostorsko planiranje ima pomembnejšo vlogo na ravni mikrolokacije. Prostorsko
planiranje ne postavlja samo omejitev, kje novih lokacij proizvodnih dejavnosti zaradi
varovanja kmetijskih zemljišč, okolja in vrednot prostora ne sme biti ampak tudi
opredeljuje, kje so lahko nova območja za lociranje proizvodnih dejavnosti. V ta namen se
v prostorskih dokumentih načrtuje gradnja potrebne infrastrukture. Glede na rezultate
ankete je mogoče sklepati, da na lociranje proizvodnih dejavnosti najbolj vplivajo
načrtovanje in gradnja poslovnih con, gradnja infrastrukture ter prostorske omejitve.
Ustrezno plansko opredeljeno zemljišče je bilo ključnega pomena pri lociranju vseh treh v
študijah primera proučevanih podjetij. Sistem pridobivanja dovoljenj ter prostorske
omejitve so ocenjene kot zaviralni dejavnik, medtem ko opredeljevanje območij
proizvodnih dejavnosti in infrastrukture vplivata izrazito spodbudno na lociranje
proizvodnih podjetij.
Preglednica 59: Vloga prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v
Sloveniji po letu 1990.
politika policentričnega razvoja; opredelitev makrolokacije in
V čem?
mikrolokacije proizvodnih dejavnosti, pravila za njihovo urejanje
Vpliv?
• zaviralen (pridobivanje dovoljenj, prostorske omejitve);
• spodbuden (opredeljevanje območij proizvodnih dejavnosti in
infrastrukture)
Pomen?
• ni pomemben (politika policentričnega razvoja);
• zelo pomemben (opredelitev lokacije proizvodnih dejavnosti v
planskih dokumentih, gradnja infrastrukture in območij proizvodnih
dejavnosti, pravila za posege v prostor; vloga občin)
V okviru analize posameznih ravni odločanja je bila posebej obravnavana vloga občin.
Študiji primera Carthago in Krka kažeta, da so občine (občinska uprava/župan) pogosto
ključni institucionalni dejavnik, ki prepriča investitorja za lociranje v določenem naselju. V
obeh primerih se je izkazalo, da imajo manjše, a zelo fleksibilne občine (občinske uprave
in župan) večji posluh za potrebe investitorjev kot večje: hitreje zagotavljajo ustrezno
komunalno infrastrukturo, sprejemajo prostorske plane, se odzivajo na potrebe investitorja,
bolj intenzivno podpirajo investitorja z lobiranjem pri občanih in v državnih organizacijah,
poleg tega so občani manjših občin pogosto bolj naklonjeni razvoju v svojem kraju, saj se
ob skromnosti zaposlitvene ponudbe zavedajo pozitivnih posledic nove investicije v
občini. Glede na te ugotovitve presenečajo rezultati anketiranja: več kot polovica podjetij
je opredelila vlogo občine kot »ni vplival«. Najpomembnejši instrument, s katerim lahko
vplivajo občine na lociranje proizvodnih dejavnosti in na spodbujanje gospodarskega
131

Na nedoseganje ciljev policentričnega razvoja je vplivala tudi regionalna politika spodbujanja
demografsko ogroženih območij v Sloveniji, saj se je v njenem okviru spodbujal razvoj mikro in malih
podjetij na podeželju.
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razvoja širše, je ravno gospodarjenje s prostorom. Gospodarjenje s prostorom izvajajo
občine skozi prostorsko planiranje. S tem prostorsko planiranje še dodatno pridobi na
pomenu. Za investitorje so najpomembnejši občinski instrumenti gradnja in vzdrževanje
infrastrukture, sledi jim uslužnost in fleksibilnost občinske uprave ter zagotavljanje
potrebnih informacij.
Preglednica 60: Vloga občin pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990.
zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukture, sprejemanje prostorskih
V čem?
dokumentov, lobiranje, zagotavljanje potrebnih informacij
spodbuden
Vpliv?
izjemno pomemben
Pomen?
Formalno planiranje spremljajo tudi neformalne dejavnosti. Do njih prihaja povsod tam,
kjer formalni planerski sistem ne deluje zadovoljivo ali sploh ne deluje oziroma je nastala
institucionalna praznina ali pa je sistem postal preveč kompleksen. Do neformalnih
dejavnosti prihaja tudi tam, kjer je formalni sistem nedorečen ali se hitro spreminja, kar
privede do časovnega zamika med sprejeto normativno ureditvjo in ponotranjenjem teh
pravil. Širok obseg neformalnih dejavnosti lahko pomeni, da formalni planerski sistem
nima legitimnosti.
Neformalni vplivi na planiranje so lahko legalni ali nelegalni. Temeljna razlika med njimi
je povezana z odnosom med formalnimi in neformalnimi institucijami. V prvem primeru
gre za dejavnosti, ki pomagajo pri reševanju problemov, do katerih prihaja v okviru
formalnega procesa planiranja (lobiranje, neformalna razprava, iskanje soglasja). Drugi
način je povezan s kršenjem formalnih institucij (pritiski, grožnje, izsiljevanje,
podkupovanje, klientelizem, korupcija), kar pa omogoča doseganje ciljev zainteresiranih
posameznikov ali skupin. Študije primera kažejo, da je bilo pri lociranju proučevanih
podjetij prisotno predvsem lobiranje. Z njim so si občinske uprave pomagale pri hitrejšem
sprejemanju prostorskih dokumentov, pri pridobivanju zemljišč in pri navduševanju
potencialnega investitorja za izbor njihove občine kot lokacije proizvodnje. Pogosto so
prisotni tudi neformalni pritiski, do katerih prihaja zaradi gospodarskih interesov
posameznikov. Z neformalnimi vidiki delovanja v prostoru se je srečala približno polovica
anketiranih podjetij, vendar neformalni vplivi po mnenju anketiranih podjetij niso bistveno
vplivali na njihovo lociranje. Anketirana podjetja so se v večji meri srečala z neformalnimi
posegi v prostor (nelegalne gradnje – 16,3% anketiranih podjetij, neurejeno odloženi
odpadki – 14% podjetij), v manjši meri pa z neformalnimi vplivi na planiranje (lobiranje
občine, regionalnih razvojnih agencij, drugih organizacij ali posameznikov – po 9,3%
podjetij).
Preglednica 61: Vloga neformalnih vidikov delovanja v prostoru.
neformalni posegi v prostor (nelegalne gradnje, neurejeno odloženi
V čem?
odpadki), lobiranje, preprečevanje posegov s strani posameznikov ali
družbenih skupin
/*
Vpliv?
manj pomemben (anketa); zelo pomemben (študije primera)
Pomen?
Opomba: * - nismo proučevali.

Ob proučevanju vloge planiranja smo proučevali tudi vlogo neformalnih institucij izven
okvira planiranja. To sicer ni predmet doktorske disertacije in bi ji bilo potrebno posvetiti
pozornost v kateri od drugih raziskav, vendar je del institucionalnega pristopa v ekonomski
geografiji. Rezultati ankete kažejo, da norme, vrednote in navade niso odločilno vplivale
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na lociranje anketiranih podjetij. Kljub temu kar četrtina anketiranih podjetij meni, da so
neformalne institucije imele vpliv na lociranje. Vsaj delni vpliv na lociranje jim pripisuje
kar polovica vseh podjetij. Le četrtina podjetij se je odločila za možnost »ni vplival«. Tudi
študije primera so pokazale, da neformalne institucije igrajo pomembno vlogo pri lociranju
podjetij, predvsem kot naklonjenost občanov do (tujih) investitorjev in t.i. podjetniška
klima. Slednja je močno odvisna od vrednot in norm, ki jih imajo prebivalci.
Preglednica 62: Vloga neformalnih institucij.
naklonjenost občanov do (tujih) investitorjev, podjetniška klima
V čem?
(= vrednote, norme, navade)
/*
Vpliv?
pomemben
Pomen?
Opomba: * - nismo proučevali.

Na osnovi analize literature, (strateških) razvojnih dokumentov, ankete in študij primera je
mogoče sklepati, da je planiranje pomemben dejavnik, ki vpliva na lociranje proizvodnih
dejavnosti:
1. omogoča njihovo lociranje;
2. spodbuja lociranje;
3. zavira lociranje.
Posameznik oziroma pravne osebe se pri izboru lokacije odločajo znotraj formalnih
institucij, ki jih oblikujejo in poskušajo uresničevati planerske organizacije. Za lažje
doseganje ciljev in premagovanje omejitev, ki jih povzroča formalni sistem, se uporabljajo
tudi nekatere oblike neformalnega prostorskega delovanja oziroma vplivov na planerski
prostopek, zlasti lobiranje.
Toda ali je mogoče govoriti o institucionalnih dejavnikih in planiranju kot o
lokacijskih dejavnikih?
Analiza opravljene ankete kaže, da so najpomembnejši lokacijski dejavniki, ki so odločali
o izboru lokacije anketiranih podjetij, lastništvo zemljišča in njegova komunalna
opremljenost (območje proizvodnih dejavnosti oziroma poslovna cona) ter „osebni
razlogi“, zlasti bližina doma. Po pomenu se nato uvrščajo delovanje občine, predvsem
preko finančnih instrumentov (oprostitev plačila komunalnega prispevka), prostorskih
dokumentov in ureditve komunalne infrastrukture. Anketirana podjetja torej izpostavljajo
vlogo mikrolokacijskih in mehkih dejavnikov, pa tudi delovanje občine. Ob vrednotenju
institucionalnih dejavnikov približno četrtina podjetij omenja njihov vpliv na lociranje,
vendar ta vpliv ni bil odločilen z izjemo vloge državnih pomoči in delovanja občin.
Neformalne institucije (norme, vrednote, navade) so imele pomembno vlogo, vendar niso
bile odločilen dejavnik pri lociranju.
Preglednica 63: Anketa: najpomembnejši lokacijski dejavniki.
1. lastništvo zemljišča;
2. komunalna opremljenost zemljišča (poslovna cona);
3. osebni razlogi (bližina doma);
4. delovanje občine (oprostitev komunalnega prispevka, prostorski dokumenti, ureditev
komunalne infrastrukture);
5. promet – dostopnost;
6. bližina sorodnih podjetij, delovna sila, tržišče;
7. kakovost okolja, znanje
Opomba: Preglednica temelji na anketnem vprašanju o najpomembnejšem lokacijskem dejavniku.
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Tudi podjetja vključena v študije primera izpostavljajo podobne lokacijske dejavnike.
Najpomembnejši so urejeno zemljišče in delovna sila (klasična lokacijska dejavnika),
izpostavljeni so bili še imidž občine in osebni razlogi (mehka lokacijska dejavnika).
Intervjuvane osebe so med dejavniki, ki so bili pomembni pri izboru lokacije, naštevale
tudi nekatere neformalne vidike, ki jih je mogoče povezati z neformalnimi institucijami.
Analiza študij primera Carthago in Krka kažeta, da so bili institucionalni dejavniki oziroma
planiranje zelo pomembni, v prvem primeru celo odločilni. Brez državne finančne pomoči
se podjetje Carthago sploh ne bi odločilo za Slovenijo. S pomočjo regionalnih spodbud je
bila komunalno opremljena poslovna cona Kamenice, v katero se je lociralo podjetje
Carthago. Če občina ne bi pravočasno pripravila ustreznih prostorskih dokumentov (tudi s
pomočjo lobiranja in pritiskov) in uredila poslovne cone, do investicije ne bi prišlo. Če se
župan ne bi tako intenzivno prizadeval za pridobitev investicije, je verjetno ravno tako ne
bi bilo v Odrancih, ampak bi bila verjetno v Murski Soboti ali Mariboru. Poleg tega je
potrebno izpostaviti tudi neformalne institucije, ki se odražajo v naklonjenosti občanov do
investicije in razvoja občine. Tudi v primeru podjetja Krka so planerske organizacije
pomembno vplivale na odločitev za lociranje. Če občina ne bi imela ustreznih prostorskih
razvojnih načrtov in ne bi podpirala investitorja, do lociranja verjetno prav tako ne bi
prišlo. Izjema je podjetje Venex. V tem primeru organizacije niso podpirale podjetja, zato
se je čas lociranja močno podaljšal132. Če bi bile organizacije bolj dejavne, bi do lociranja
lahko prišlo hitreje. Če bi šlo za tujega investitorja, pri katerem osebni razlogi, zlasti
bližina doma, ne bi odigrali odločilne vloge, potem investicije zagotovo ne bi bilo v Ilirski
Bistrici, ampak v kateri od drugih, podjetništvu bolj naklonjenih občin.
Na podlagi teorije in empiričnih podatkov zbranih v naši analizi je mogoče sklepati, da
planiranje ni “klasični”133 lokacijski dejavnik. Vloga planiranja je namreč večplastna:
1. postavlja formalne institucije, s katerimi opredeljuje posege v prostor in okvir
delovanja gospodarstva;
2. ima instrumente, s katerimi lahko neposredno vpliva na odločitev investitorja za
lociranje na izbrano območje (finančni instrumenti, npr. državne pomoči);
3. s svojimi instrumenti vpliva na obstoj in kakovost drugih lokacijskih dejavnikov:
zemljišče, infrastruktura in prometna dostopnost;
4. s prostorskoplanskimi dokumenti opredeljuje mikrolokacijo v prostoru.
Instrumenti industrijske in regionalne politike ter prostorskega planiranja in dejavnosti
občin na področju prostorskega planiranja so torej izjemnega pomena za lociranje podjetij.
Pomembne so tudi neformalne institucije, ki se kažejo v obliki naklonjenosti občanov do
investicije in v podjetniški kulturi.
Temeljno teoretično izhodišče institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji pravi, da
so prostorske razlike v (gospodarskem) razvoju (razlike med regijami) odvisne od
institucionalnih razlik. Tega v doktorski disertaciji na empirični ravni nismo mogli
popolnoma potrditi, saj opravljeno vrednotenje vloge planerskih organizacij med
proizvodnimi podjetji, ki so nastala po letu 1990, kaže, da ne obstajajo statistično
pomembne razlike v delovanju formalnih planerskih organizacij med statističnimi regijami.
To bi bilo mogoče razumljivo za makroekonomske instrumente industrijske politike, ki
132

Od odločitve za relociranje podjetja do izgradnje poslovno-proizvodnega objekta je minilo 5 let.
Z izrazom »klasični« niso mišljeni klasični lokacijski dejavniki (surovine, energija, tržišče, promet,
delovna sila, kapital), ampak planiranje kot dejavnik, ki presega opredelitev in vlogo posameznih lokacijskih
dejavnikov.
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učinkujejo enako na celotnem ozemlju Republike Slovenije, medtem ko za
mikroekonomske instrumente (državne pomoči) to naj ne bi veljalo več, saj prihaja do
razlik v njihovi intenziteti med posameznimi statističnimi regijami134. Tudi formalne
prostorskoplanske institucije (prostorska politika, zakonodaja s področja posegov v
prostor) naj bi veljale na celotnem državnem ozemlju. Nenavadno pa je, da z anketami
prostorskih razlik ni bilo mogoče ugotoviti v okviru proučevanje vloge regionalnega
planiranja. Slovenska regionalna politika daje večji poudarek manj razvitim regijam, zato
se intenzivnost instrumentov razlikuje med regijami. Prednost so vedno imela manj razvita
območja opredeljena kot demografsko ogrožena območja oziroma območja s posebnimi
razvojnimi problemi. Pomemben dejavnik spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so
tudi regionalne razvojne agencije. Z globinskimi intervjuji na regionalnih razvojnih
agencijah so bile ugotovljene kakovostne razlike v njihovem delovanju. Te so posledica
organizacijske strukture, načina sodelovanja med občinami in samoiniciativnosti agencij,
vendar tudi te razlike niso bile potrjene v anketi. Razloge za takšne rezultate je mogoče
iskati v značilnostih vzorca (skromna odzivnost) in relativno skromni vlogi regionalnih
razvojnih agencij, ki temelji predvsem na uporabi mehkejših instrumentov, kot so priprava
regionalnega razvojnega programa, širjenje znanja in dobrih praks iz tujine, promocija
regije, informiranje potencialnih investitorjev, pridobivanje podpore lokalnega okolja in
države za posamezne projekte, spodbujanje občin za spreminjanje prostorskih planov, ki
naj bi vključevali tudi območja namenjena proizvodnim dejavnostim, pridobivanje
nepovratnih finančnih sredstev, svetovanje, usklajevanje, lobiranje, vodenje projektov,
priprave določenih dokumentov, medtem ko imajo neposreden vpliv na lokacijo
proizvodnih podjetij le v primeru ustanovitve podjetniškega inkubatorja ali odločilne vloge
pri pridobitvi tuje investicije. Tudi pri študijah primera je bilo mogoče evidentirati
pomembnejšo vlogo regionalne razvojne agencije le v primeru študije primera Carthago,
medtem ko na lociranje drugih podjetij vključenih v študije primera sploh niso imele
nobene vloge.
Doktorska disertacija se ni ukvarjala z vsemi teoretičnimi koncepti, ki so se razvili v
okviru institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji. V ospredju proučevanja je bil
predvsem institucionalni prostor oziroma specifična geografska območja, v katerih delujejo
planerske organizacije. Upoštevali smo njihovo hierarhična urejenost, saj smo proučevali
tako državno kot tudi nižji prostorski ravni (regionalno in lokalno). V doktorski disertaciji
nismo proučevali konceptov, kot so institucionalna gostota, (geografska) ukoreninjenost in
netržne medsebojne odvisnosti, saj so bili predmet proučevanja dejavniki, ki vplivajo na
lociranje podjetij, ne pa povezave med podjetji in drugimi organizacijami (predvsem na
regionalni ravni).
Kritiki institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji opozarjajo na preveliko
poudarjanje regionalne ravni ter na zanemarjanje vloge drugih prostorskih ravni, zlasti
države. V doktorski disertaciji smo poskušali enakovredno vključiti vse prostorske ravni.
Izkazalo se je celo, da bi bilo pretirano izpostavljanje pomena regionalne ravni
pomanjkljivo, saj se je v anketah in študijah primera izkazalo, da imata pri lociranju
proizvodnih dejavnosti občina in država veliko večjo vlogo kot regionalna raven. Regije so
v Sloveniji torej manj pomemben institucionalni dejavnik. Razlog za to je v odsotnosti
druge ravni lokalne samouprave ter v tradicionalni moči lokalnih skupnosti. Regionalne
razvojne agencije večinoma ne morejo neposredno vplivati na lociranje podjetij, saj je
134

Primer: regionalna karta intenzivnosti regionalnih državnih pomoči omejuje državne pomoči na največ
35% vrednosti investicije (Osrednjeslovenska statistična regija) oziroma na 40% (ostale statistične regije). Na
dodelitev državnih pomoči vpliva tudi status manj razvitega območja (opredeljen skozi demografsko
ogrožena območja in kasneje območja s posebnimi razvojnimi problemi).
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prostorsko planiranje v rokah občin oziroma države. Regionalna raven lahko le usklajuje
različne dejavnike in dejavnosti, spodbuja občine, pripravlja regionalne razvojne programe
(v katere večinoma vključi načrte občin), skrbi za promocijo, lobira pri različnih
organizacijah. Ta vloga ni nepomembna, vendar jo podjetja ne prepoznajo kot pomemben
element, ki bi vplival na izbor lokacije. Za podjetja je pomembnejši stik z občino, ki odloča
o nadaljnih korakih, posebno na področju zagotavljanja ustreznega zemljišča. Država
določa temeljne formalne institucije, ki pa veljajo za celotno nacionalno ozemlje. Bolj
fleksibilni instrumenti so finančne spodbude, ki so lahko v obliki državnih pomoči,
neposrednih in posrednih regionalnih spodbud ali regionalnih državnih pomoči. Pri
pridobivanju finančnih sredstev morajo biti prosilci (podjetja ali občine ali regionalne
razvojne agencije) zelo spretne, saj je analiza neformalnih vplivov na planiranje pokazala,
da so neformalne dejavnosti (lobiranje, pritiski, klientelizem) pogosto odločilnega pomena
za uspešno izvedbo investicije – lociranje podjetja.
Cumbers in ostali (2000) med kritikami institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji
izpostavljajo tudi enostranske poglede na koncepte moči in privilegijev. Zanemarjala
naj bi se konfliktnost odnosov in dominantnost nekaterih objektov v gospodarskem
procesu. Kot ustrezen pristop k razpravi o vlogi moči se je v doktorski disertaciji izkazalo
proučevanje neformalnih vplivov na planiranje, predvsem nelegalnih. S pomočjo
globinskih intervjujev v okviru študij primera je bilo mogoče dobiti obris razmerja moči
med subjekti (planerske organizacije, investitorji), ki so bili vključeni v lociranje
proučevanega podjetja. Na podlagi (delnih) informacij o lobiranju, izsiljevanju, (političnih)
pritiskih in grožnjah je bilo mogoče ugotoviti pozicijo posameznega udeleženca v procesu
planiranja. Tako se je na primer v primeru študije primera Carthago izkazalo, da je bila
odločilna politična moč, medtem ko je bila v primeru študije primera Krka odločilna
avtoriteta občine.
Martin (2005) opozarja, da se v institucionalnemu pristopu v ekonomski geografiji zaradi
proučevanja vloge institucij oziroma institucionalnih struktur zanemarja pomen
delovanja posameznikov. Čeprav doktorska disertacija ni bila usmerjena k proučevanju
vloge posameznikov, ampak organizacij, se je izkazalo, da imajo na lokalni ravni
posamezniki – župani izjemno moč. Njihova moč je tako velika, da:
1. pomeni proučevanje vloge občine v bistvu proučevanje razvojne vizije župana –
občinske birokratske strukture so samo orodje, ki morajo služiti županovim
načrtom;
2. določajo vlogo regionalne ravni – regionalne razvojne agencije so odvisne od volje
županov na več poljih: pri pripravi regionalnih razvojnih programov, financiranju
delovanja regionalnih razvojnih agencij in porabi neposrednih regionalnih spodbud;
3. so vpliven lobist na državnih planerskih organizacijah, pri čemer izkoriščajo
možnosti, ki jih daje politična praksa (politična moč) v Sloveniji.
Nekateri avtorji kritizirajo institucionalni pristop v ekonomski geografiji, ker se usmerja
predvsem na proučevanja v že razvitih regijah, medtem ko prenos prakse iz uspešnih
regij v manj razvite regije ni opredeljen. Z Kruskal-Wallis testom smo v anketi ugotovili,
da se ocenjevanje vloge planerskih organizacij ter formalnih in neformalnih institucij ne
razlikuje med statističnimi regijami v Sloveniji. Ker število anketiranih podjetij ne ustreza
teoretično določeni velikosti vzorca, te ugotovitve žal ni mogoče prenesti na vsa podjetja v
Sloveniji. V primeru študije primera Carthago smo se ukvarjali z območjem, ki je v
slovenski regionalni politiki opredeljeno kot najmanj razvito (Pomurska razvojna regija).
Primerjava rezultatov med to študijo primera in študijo primera Krka, ki se je locirala v
povprečno razviti regiji (razvojna regija Jugovzhodna Slovenija), kaže, da med njima ni
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bistvenih razlik v delovanju planerskih organizacij, formalnih in neformalnih institucij. V
obeh primerih je bila evidentirana vloga neformalnih institucij. Nekatere so delovale
spodbudno (odnos občanov do investitorjev, podjetniška klima), nekatere pa so delovale
zaviralno (nevoščljivost, pritiski, oviranje). V obeh študijah primera so bili za dosego cilja
(to je lociranja podjetja) uporabljeni neformalni vplivi na planiranje (lobiranje). Kljub tem
ugotovitvam, ki ne kažejo razlik med manj in bolj razvitimi regijami, je potrebno opozoriti,
da je bila raziskava usmerjena na posamezna podjetja, ni pa se proučevala njihova
povezanost z drugimi podjetji, da bi lahko sklepali o institucijah, ki bi podpirale regionalno
(lokalno) aglomeracijo.
Doktorska disertacija za slovenske razmere ni popolna novost. Analiza monografij in
znanstvenih člankov je namreč pokazala, da je tudi ekonomska geografija v Sloveniji
doživela neke vrste institucionalni obrat, vendar ne na tako intenziven in teoretsko
poglobljen način, kot se je to zgodilo v anglosaksonskih državah. Institucije-organizacije
so uporabljene kot izhodiščna točka za proučevanje gospodarskega prostora, proučuje se
njihov institucionalni prostor, delno tudi institucionalna gostota, poudarja se pomen regij.
Med geografi je mogoče najti zavedanje, da so razlike v gospodarskem razvoju rezultat
razlik v delovanju institucij, pri čemer se največji pomen daje proučevanju formalnih
institucij (politikam, zakonom, pravilom), v veliko manjši meri pa neformalnim (vrednote,
norme). Institucije pri raziskavah postajajo enakovredne drugim dejavnikom, ki vplivajo na
gospodarsko blaginjo in regionalni razvoj. Slabost »slovenskega« obrata je predvsem v
relativno skromni teoretski zasnovi raziskav ter razkoraku med teoretičnim delom člankov
in monografij, v katerih se avtorji zavedajo vloge institucij, in empiričnimi raziskavami, ki
se osredotočajo predvsem na opredeljevanje pravil in na njihove prostorske posledice, le
izjemoma pa posežejo globlje v vlogo neformalnih institucij.
Čeprav so se z nekaterimi elementi institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji ter s
proučevanjem vloge planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti ukvarjali tudi drugi
slovenski avtorji (v času pred institucionalnim obratom npr. Cerkvenik, 1977 in Fatur,
1980b, po njem Ravbar, 2000), je doktorska disertacija po našem prepričanju s celovitim
proučevanjem vloge planiranja (formalnih institucij in neformalnih vplivov na postopek
planiranja) na vseh prostorskih ravni pri lociranju proizvodnih dejavnosti pomembno
dopolnilo obstoječim raziskavam na to temo, poleg tega pa s sledenjem teoretičnim
dognanjem institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji poskuša nadgraditi dosedanje
delo na področju ekonomskogeografskega proučevanja vloge formalnih in neformalnih
institucij kot dejavnika, ki pomembno vpliva na razvojno dinamiko slovenskih regij.
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11. SKLEP
11.1. Povzetek vsebine doktorske disertacije
Temeljno raziskovalno vprašanje v ekonomski geografiji je povezano s proučevanjem
lokacije proizvodnih dejavnosti. Pri tem ne gre samo za proučevanje absolutne lokacije
ampak tudi za ugotavljanje relativne lokacije oziroma odnosov do drugih elementov v
pokrajini. S pomočjo proučevanja lokacijskih dejavnikov naj bi se bolje razumelo vzroke
za prostorski vzorec proizvodnih dejavnosti v pokrajini.
Lociranje proizvodnih dejavnosti je odvisno od številnih lokacijskih dejavnikov. Čeprav se
klasičnim lokacijskim dejavnikom (surovine, energija, tržišče, transport, delovna sila) ne
pripisuje velikega pomena, so nujen predpogoj za razvoj proizvodnih dejavnosti. Njihov
značaj se je le spremenil zaradi sprememb v tehnologiji in naravi proizvodnih dejavnosti.
V ospredju sodobnih pristopov v ekonomski geografiji je zato proučevanje številnih
mehkih lokacijskih dejavnikov, vključno z institucionalnimi dejavniki, ki so ponavadi
prostorsko bolj specifični, omejeni na regionalno ali lokalno raven.
Upoštevanje (planerskih) institucij, zlasti države pri proučevanju lokacije proizvodnih
dejavnosti za geografe ni nekaj povsem novega. Neoklasične teorije s svojimi metodami
institucij niso mogle vključiti v modele, drugi teoretični pristopi k proučevanju lokacije
proizvodnih dejavnosti pa razumejo vlogo države kot enega izmed dejavnikov, ki vpliva na
lociranje proizvodnih dejavnosti, a mu vseeno niso posvečali prevelike pozornosti. Večje
pozornosti so bile deležne institucije na regionalni ravni, saj so se v 80. letih 20. stoletja
proučevali posamezni primeri razvojno uspešnih aglomeracij na regionalni ravni. V
nasprotju z njimi institucionalni obrat iz 90. let 20. stoletja izpostavlja institucije kot
ključni dejavnik, ki vpliva na gospodarski razvoj in na spremembe lokacije proizvodnih
dejavnosti. Institucionalni pristop v ekonomski geografiji se ne zanima samo za vlogo
države ampak predvsem za vlogo organizacij na regionalni in lokalni ravni. Institucionalni
pristop v ekonomski geografiji poudarja tudi vlogo neformalnih institucij, ki v preteklih
obdobjih niso bile izpostavljene kot pomemben razvojni dejavnik.
Na osnovi teoretične opredelitve vloge različnih prostorskih ravni odločanja lahko
sklepamo, da država, regije in občine pomembno vplivajo na lokacijo proizvodnih
dejavnosti. Pri tem je potrebno izpostaviti pomen države, ki je najvišja avtoriteta na svojem
območju; vloga nižjih prostorskih ravni je odvisna od pristojnosti, ki jih z ustavo ali
zakonodajo določi državna raven.
Nabor instrumentov, s katerimi država, regije in lokalne oblasti vplivajo na lokacijo
proizvodnih območij, je zelo obširen. Razdeliti jih je mogoče na instrumente, ki imajo
posreden vpliv na lokacijo proizvodnih dejavnosti, ter instrumente, ki imajo neposreden
vpliv. Instrumenti s posrednim vplivom se nanašajo na opredeljevanje splošnega stanja v
gospodarstvu in družbi, ki deluje spodbudno ali zaviralno na nastanek novih podjetij, na
odločitev za lociranje proizvodnih kapacitet ali na širjenje obstoječih podjetij. Instrumenti
z neposrednim vplivom imajo moč, da neposredno določajo lokacijo proizvodnje.
Med instrumenti, ki neposredno vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti, je na vseh
prostorskih ravneh opredeljeno tudi planiranje. Planiranje je mogoče razumeti v smislu
formalnih institucij (pravil, zakonov), hkrati pa planiranje neposredno predstavljajo
planerske organizacije. V okvir »planiranja« smo vključili razvojno planiranje opredeljeno
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skozi temeljne strateške razvojne dokumente v državi, sektorsko (industrijsko planiranje)
ter regionalno in prostorsko planiranje.
Vloga temeljnih strateških dokumentov v Sloveniji pri lociranju proizvodnih dejavnosti
po letu 1990 je dvojna. Strategije (gospodarskega) razvoja izpostavljajo oblikovanje novih
proizvodnih območij, ki naj bi bila namenjena sodobnim proizvodnim dejavnostim
(gradnja industrijskih con, tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev). Strategije so
tudi posredno vplivale na oblikovanje novih lokacij proizvodnih dejavnosti z usmeritvami
na področju izobraževanja, zagotavljanja makroekonomske stabilnosti, oblikovanja
sodobnega normativnega okolja, spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja,
reformiranja državne uprave, gradnje infrastrukture, pospeševanja mreženja in grozdenja
ter oblikovanja ustreznih podpornih finančnih instrumentov. Stanje v gospodarstvu in
socialne značilnosti države kažejo, da predvidene usmeritve, ukrepi in mehanizmi niso bili
ustrezno uresničeni (implementacijski deficit).
Industrijska politika je splet različnih politik. Analize, ki so se ukvarjale z učinkovitostjo
industrijske politike, so pokazale, da je bila industrijska politika v 90. letih 20. stoletja
večinoma necelovita, namenjena reševanju trenutnih razvojnih problemov. Za to obdobje
se zato ocenjuje, da je pomembneje vplivala na ohranjanje lokacij proizvodnih dejavnosti.
Neustrezni makroekonomski instrumenti so v celotnem proučevanem obdobju preprečevali
hitrejši razvoj malih in srednjevelikih podjetij ter privlačnost Slovenije za tuje neposredne
investicije. Večji razvojni impulz naj bi imela industrijska politika šele sredi prvega
desetletja 21. stoletja, ko se je vse večji delež državnih pomoči namenjal raziskavam in
razvoju ter razvoju malih in srednjevelikih podjetij, pomembno pa se je povečal tudi delež
regionalnih državnih pomoči. Zato je mogoče reči, da je industrijska politika s svojimi
mikroekonomskimi instrumenti igrala pomembno vlogo pri lociranju proizvodnih
dejavnosti.
Regionalno planiranje je bilo od leta 1990 dalje opredeljeno skozi spodbujanje razvoja
demografsko ogroženih območij, po letu 1999 pa skozi spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja. Na osnovi analize prostorskih učinkov zakona o spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območij je mogoče sklepati, da je imel sistem pomembno
posredno in neposredno vlogo pri oblikovanju novih lokacij proizvodnih dejavnosti.
Posredna vloga se ocenjuje za gradnjo in modernizacijo cest ter gradnjo osnovne
komunalne infrastrukture, s čimer so se izboljšali lokacijski dejavniki v manj razvitih
območjih. Neposredno vlogo je sistem regionalne politike odigral s spodbujanjem nastanka
in razvoja mikro podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov na demografsko
ogroženih (podeželjskih) območjih, kar je vplivalo na oblikovanje novih lokacij
proizvodnih dejavnosti. Nov sistem regionalnega planiranja, ki sta ga opredelila zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 1999 in Strategija regionalnega razvoja
Slovenije (2001), je dosegel uspehe na področju opremljanja z infrastrukturo, razvojem
človeškega kapitala, gradnjo industrijskih ter obrtnih con, podjetniških inkubatorjev in
razvojem regionalnih tehnoloških središč. Regionalne razvojne agencije, ki so na
regionalni ravni pristojne za regionalno planiranje, so ustvarjale tudi ustrezno podporno
okolje za razvoj malih in srednjevelikih podjetij. Regionalno planiranje je torej imelo
pomembno vlogo pri lociranju proizvodnih dejavnosti.
Vloga prostorskega planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti je zelo velika, saj
določa usmeritve za prostorski razvoj. Na ravni makrolokacije želi prostorsko planiranje
doseči policentrični prostorski razvoj. Na ravni mikrolokacije prostorsko planiranje
opredeljuje usmeritve za lociranje proizvodnih dejavnosti ter ukrepe, ki se morajo
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upoštevati pri urejanju območij proizvodnih dejavnosti. V sistemu prostorskega planiranja
je izpostavljen pomen oblikovanja gospodarskih con (industrijskih con, tehnoloških
parkov, podjetniških inkubatorjev) ter sanacije degradiranih površin. Posebno veliko vlogo
v sistemu prostorskega planiranja imajo občine, ki so pristojne za prostorsko planiranje na
lokalni ravni ob upoštevanju nacionalnih izhodišč in pravil. Vsako lociranje proizvodnih
dejavnosti mora biti sprejeto v prostorskih planskih dokumentih lokalne samoupravne
skupnosti.
Teoretične ugotovitve o vlogi (prostorskega) planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti smo dopolnili z anketiranjem izbranih proizvodnih podjetij, ki so nastala po
letu 1990. Ključni dejavniki, ki so vplivali na lociranje proučevanih podjetij, so po
njihovem mnenju naslednji:
• prometna, komunalna, sodobna informacijsko-komunikacijska in gospodarska
(območja proizvodnih dejavnosti) infrastruktura;
• osebni razlogi (zlasti bližina doma);
• fiskalna, monetarna in davčna politika države;
• instrumenti, ki so namenjeni spodbujanju razvoja malih in srednjevelikih podjetij;
• dejavnosti za privabljanje tujih neposrednih investicij;
• vrednote, norme in navade prebivalcev.
Na podlagi teh ugotovitev je mogoče sklepati, da so pri lociranju anketiranih podjetij imeli
pomembno vlogo predvsem prostorsko planiranje in nekateri instrumenti industrijske
politike, medtem ko vloga regionalne politike ni bila najbolj pomembna135.
Tudi študije primera dokazujejo, da je pri proučevanju dejavnikov, ki vplivajo na
lociranje proizvodnih podjetij, potrebno med mehkimi lokacijskimi dejavniki posebno
pozornost posvetiti institucionalnim dejavnikom. Na lociranje proučevanih podjetij so
namreč vplivali tako klasični lokacijski dejavniki (promet, delovna sila, zemljišče), kot tudi
mehki (osebni razlogi, vloga občine, posebno župana, in državne industrijske politike).
Ključna lokacijska dejavnika, ki sta vplivala na lociranje vseh treh proučevanih podjetij,
sta bila zemljišče in osebni dejavniki. Zelo pomembna sta bila tudi klasična lokacijska
dejavnika prometna dostopnost in delovna sila, izpostavljen pa je bil tudi velik pomen
delovanja občine (posebno župana), neformalnih institucij in neformalnih vplivov na
planiranje.
Neformalni vplivi na planiranje so neformalne dejavnosti, ki spremljajo sprejemanje
novih ali dopolnjenih prostorskih dokumentov (planov). Ti so nujni predpogoj za
pridobitev potrebnih dovoljenj, ki omogočajo prostorski poseg oziroma lociranje podjetja.
Neformalne dejavnosti spremljajo tudi druge faze dela, ki se nanašajo na lociranje podjetij
(primer: nakup parcel). Osnovni motiv neformalnih vplivov na planiranje je uveljavljanje
interesov, ki jih formalno planiranje ne vsebuje ali pa ti interesi vanj niso vključeni v
zadostni meri. Neformalni vplivi na planiranje so lahko legalni (lobiranje, neformalna
javna razprava, iskanje soglasja), lahko pa so tudi nelegalni (pritiski, grožnje, korupcija,
klientelizem). V študijah primera se je izkazalo, da je za uspešno lociranje ključnega
pomena lobiranje. Z njim se vpliva na hitrost postopkov, hkrati pa se z njim omogoča
uresničevanje interesov različnih družbenih skupin. Tudi anketirana podjetja (več kot
polovica) so v večji meri zaznala različne neformalne vidike delovanja v prostoru,
vključno z neformalnimi vplivi na planiranje, vendar po mnenju anketirancev niso imeli
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Rezultati veljajo samo za anketirana podjetja, saj jih zaradi skromne odzivnosti na povabilo k sodelovanju
v raziskavi ni mogoče prenesti na celotno populacijo.
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večji vpliv na njihovo lociranje. Razumevanje prostorskih posledic je nepopolno, če se
upošteva samo formalne institucionalne (planerske) vidike.
Ključna ugotovitev doktorske disertacije je ta, da je za ustrezno razumevanje
prostorskega vzorca proizvodnih dejavnosti potrebno ustrezno pozornost posvetiti tudi
vlogi planiranja kot formalnemu institucionalnemu dejavniku, upoštevati pa je potrebno
tudi neformalne institucionalne dejavnike in neformalne vplive na planiranje.
Vloga planiranja je večplastna:
• postavlja formalne institucije, s katerimi opredeljuje posege v prostor in okvir
delovanja gospodarstva;
• ima instrumente, s katerimi lahko neposredno vpliva na odločitev investitorja za
lociranje na izbrano območje (finančni instrumenti, npr. državne pomoči);
• s svojimi instrumenti vpliva na obstoj in kakovost drugih lokacijskih dejavnikov:
zemljišče, infrastruktura in prometna dostopnost;
• s prostorsko planskimi dokumenti opredeljuje mikrolokacijo v prostoru.
Planiranje je tudi pomembno stičišče različnih interesov, ki s pomočjo formalnih in
neformalnih vplivov (legalni, nelegalni) poskušajo doseči svoje legitimne cilje.
Neformalnih vplivov na planiranje ne uporabljajo le nasprotniki, ampak tudi nosilci
posameznega posega v prostor. Z njimi poskušajo premagati ovire, ki so vključene v
formalni proces sprejemanja odločitev, hkrati pa z njimi nastopajo proti nasprotnikom in
ščitijo svoje interese. Za razumevanje prostorskega vzorca proizvodnih dejavnosti je
potrebno posebno pozornost posvetiti tudi vlogi županov, saj s svojim vplivom in
lobiranjem lahko pomembno prispevajo k uspešnosti posamezne investicije.
11.2. Doseganje namena doktorske disertacije
Namen doktorske disertacije z naslovom Vloga prostorskega planiranja pri lociranju
proizvodnih dejavnosti v Sloveniji se glasi:
…ugotoviti, v kolikšni meri je lokacija proizvodnih dejavnosti odvisna od planerskih
institucij na državni, regionalni in lokalni ravni ter kolikšno vlogo pri tem igrajo tudi
neformalni vidiki planiranja.
Namen doktorske disertacije je bil dosežen s pomočjo naslednjih korakov:
1. študij domače in tuje literature (lokacijske teorije, lokacijski dejavniki, vloga
države, regij in lokalnih skupnosti pri lociranju proizvodnih dejavnosti) –
nomotetična metoda;
2. pregled strateških razvojnih dokumentov, sektorskih razvojnih dokumentov in
zakonodaje (opredelitev vloge sektorskega, regionalnega in prostorskega planiranja
v Sloveniji po letu 1990 oziroma proučitev formalnih institucij na področju
industrijske politike, regionalnega in prostorskega planiranja) – nomotetična
metoda, standardiziran intervju;
3. teoretična zasnova proučevanja neformalnih vplivov na planiranje – nomotetična
metoda;
4. vloga planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti: zasnova in izvedba ankete –
vzorčenje, anketa;
5. vloga planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti: študije primera – globinski
intervju, delo na terenu.
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(Prostorsko) planiranje vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti na naslednje načine:
1. s postavljanjem formalnih institucij opredeljuje temeljna pravila za posege v
prostor in okvir delovanja gospodarstva;
2. izvajanje instrumentov, s katerimi lahko neposredno vpliva na odločitev investitorja
za lociranje na izbrano območje (finančni instrumenti, npr. državne pomoči);
3. izvajanje instrumentov, s katerimi vpliva na obstoj in kakovost drugih lokacijskih
dejavnikov (zemljišče, infrastruktura in prometna dostopnost);
4. določanje mikrolokacije proizvodnih dejavnosti v prostoru s prostorsko planskimi
dokumenti.
Investitorji pri iskanju ustrezne lokacije za svoje podjetje upoštevajo različne (lokacijske)
dejavnike, tudi planiranje. Mikroekonomski instrumenti industrijske politike, instrumenti
prostorskega planiranja in dejavnosti občin (župana) na področju prostorskega planiranja
so velikega pomena za lociranje proizvodnih podjetij. Instrumenti regionalnega planiranja
na lociranje proizvodnih podjetij vplivajo v manjši meri. Pri njihovem lociranju so
pomembne tudi neformalne institucije, ki se kažejo v obliki naklonjenosti občanov do
investicije in podjetniški kulturi. Za uspešno in hitrejšo pripravo prostorskih dokumentov,
ki omogočajo lociranje podjetij, se uporabljajo legalni in nelegalni vplivi na planiranje
(lobiranje; izsiljevanje), hkrati pa enake pristope uporabljajo nasprotniki načrtovane
investicije za njeno zaviranje. (Prostorsko) planiranje je torej arena, v kateri se s pomočjo
formalnega planerskega postopka ob uporabi neformalnih instrumentov (politični vplivi,
lobiranje, izsiljevanje, klientelizem) soočajo interesi različnih akterjev, ki so vključeni v
lociranje podjetja. To velja posebno v primeru lociranja večjega podjetja, v manjši meri pa
tudi za mikro in majhna podjetja, pri čemer je potrebno opozoriti, da so investitorji
največkrat pasivni udeleženci, ki samo opazujejo razmerja moči v prostoru.
11.3. Doseganje ciljev doktorske disertacije
Cilj 1: pripraviti pregled lokacijskih teorij.
Pregled lokacijskih teorij je v 3. poglavju (Lokacijske teorije: pregled).
Lokacijske teorije so poskusi sinteznega prikaza delovanja dejavnikov, ki vplivajo na
lociranje proizvodnih dejavnosti. Temeljne skupine lokacijskih teorij so:
1. tradicionalni geografski pogledi na lokacijo proizvodnih dejavnosti: ideografski
pristopi, sistematični-generalizacijski pristopi, pristopi, ki poudarjajo kompleksnost
prostora in vlogo države, pristopi, ki poudarjajo inovacije in znanje;
2. neoklasične lokacijske teorije;
3. neoklasične teorije regionalne rasti: uravnoteženi modeli, kavzalni modeli, teorije
regionalnega razvoja, teorije polariziranega razvoja, učeče se regije, nova
ekonomska geografija;
4. behavioristične: geografija podjetij;
5. radikalni pristopi: strukturalizem, kritični realizem, regulacijska teorija;
6. sodobni pristopi: poststrukturalizem, feminizem, institucionalizem; enakovrednost
različnih pristopov.
Če prve lokacijske teorije vključujejo le manjše število dejavnikov, so se kasneje razvile
teorije, ki poskušajo razlagati lokacijo proizvodnih dejavnosti v širšem (regionalnem)
razvojnem okviru.
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Značilnosti lokacijskih teorij so v tesni povezanosti z gospodarskim in družbenim
razvojem, kažejo pa tudi teoretični razvoj ekonomske geografije.

Cilj 2: oceniti pomen klasičnih lokacijskih dejavnikov v sodobnem gospodarskem
razvoju.
O vlogi (klasičnih) lokacijskih dejavnikov v sodobnem gospodarskem razvoju govori 4.
poglavje (Lokacijski dejavniki).
Vloga klasičnih lokacijskih dejavnikov (delovna sila, kapital, surovine, tehnologija,
zemljišče, infrastruktura) je bila utemeljena v fordističnem načinu gospodarjenja. Njihov
značaj in pomen se je z gospodarskim ter tehničnim razvojem močno spremenil. Danes se
poudarja njihova kakovostna razsežnost v nasprotju s količino, ki je v ospredju
neoklasičnih lokacijskih teorij. Spremembe v tehnologiji so spremenile ravnovesja med
posameznimi lokacijskimi dejavniki, največje spremembe pa so v fleksibilnosti in
mobilnosti lokacijskih dejavnikov. Čeprav so lokacijske omejitve zaradi sodobne
transportne tehnologije praktično odpravljene, imajo še vedno odločilno vlogo za
porazdelitev proizvodnih dejavnosti na globalni ravni. Pri proučevanju lokacije industrije
na regionalni in lokalni prostorski ravni stopajo v ospredje mehki lokacijski dejavniki, med
katerimi so še posebej pomembni institucionalni dejavniki, saj se pričakuje, da so klasični
lokacijski dejavniki že prisotni in ne vplivajo na razlike med regijami. To pomeni, da so
klasični lokacijski dejavniki še vedno nujna predpostavka za gospodarski razvoj.

Cilj 3: evidentirati in ovrednotiti oblike/mehanizme, s katerimi institucije, ki se
ukvarjajo s prostorskim in regionalnim planiranjem, vplivajo na lokacijo
proizvodnih dejavnosti.
Načini, s katerimi planerske institucije-organizacije vplivajo na lociranje proizvodnih
dejavnosti, so opredeljene v poglavju 5 (Vloga države, regij in lokalnih oblasti pri razvoju
gospodarstva in lociranju proizvodnih dejavnosti) in v poglavju 6 (Formalno sektorsko,
regionalno in prostorsko planiranje v Sloveniji po letu 1990).
Planiranje oziroma planerske organizacije lahko vplivajo na lociranje proizvodnih podjetij
posredno in neposredno. Posredni vpliv se nanaša predvsem na opredeljevanje splošnega
stanja v gospodarstvu in družbi, ki deluje spodbudno ali zaviralno na nastanek novih
podjetij ali na širjenje obstoječih podjetij. Neposredni instrumenti imajo moč, da
neposredno vplivajo na določitev lokacije proizvodnje.
Temeljni mehanizmi, s katerimi so planerske organizacije vplivale na lokacijo proizvodnih
podjetij v Sloveniji po letu 1990, in njihova ocena so predstavljeni v naslednji preglednici.
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Preglednica 64: Evidentirani in ovrednoteni mehanizmi planerskih organizacij,
so vplivale na lociranje proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990.
Planiranje Posredna vloga
Neposredna vloga
usmeritve: gradnja
Strateško
usmeritve: oblikovanje
razvojno
makroekonomskega okolja in
industrijskih con, tehnoloških
parkov, podjetniških
normativne urejenosti
gospodarstva, izobraževanje in inkubatorjev v regionalnih
središčih
usposabljanje, spodbujanje
R&R, učinkovita državna
uprava, finančni instrumenti,
gradnja infrastrukture
Industrijska oblikovanje
državne pomoči: ohranjanje
politika
makroekonomskega okolja in
lokacij; razvoj malih in
normativne urejenosti
srednjevelikih podjetij, tuje
gospodarstva, izobraževanje in neposredne investicije
usposabljanje, spodbujanje
R&R, učinkovita država,
odnos do tujih neposrednih
investicij
Regionalno infrastruktura, spodbujanje
gradnja novih proizvodnih
razvoja malih in srednjevelikih območij (industrijske cone,
podjetij (podporno okolje)
tehnološki parki, podjetniški
inkubatorji), finančne
spodbude
Prostorsko pravila za urejanje območij
opredelitev makrolokacije in
proizvodnih dejavnosti
mikrolokacije proizvodnih
dejavnosti, način ureditve

s katerimi
Ocena
implementacijski
deficit, a
pomembno
(»pravila
igre«)

velik vpliv
državnih
pomoči,
pomoči
razvoju
malih in sr.
velikih
podjetij
manjša
vloga

zelo
pomembna
vloga;
vloga
župana

Opomba: R&R – raziskave in razvoj.

Cilj 4: s primeri (študije primera) pokazati na pomen planerskih institucij pri
lociranju proizvodnih dejavnosti.
Študije primera so prikazane v 9. poglavju (Vloga planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti: študije primera).
Na podlagi analize rezultatov študij primera lahko povzamemo, da je temeljna vloga
planerskih organizacij na državni ravni pri lociranju proizvodnih dejavnosti ustvarjanje
imidža države (velja še posebej za tuje investicije), nudenje razvojne finančne pomoči,
organizacija podjetniških podpornih organizacij, predvsem pa postavljanje formalnih
institucij, znotraj katerih deluje prostorsko planiranje, skupaj z nadzorom nad izvajanjem
teh institucij (potrjevanje občinskih prostorskih dokumentov, dovoljevanje spremembe
namembnosti (kmetijskih) zemljišč). Pomen državnih planerskih organizacij se je manj
intenzivno odrazil le v primeru mikro podjetja Venex.
Sistem prostorskega planiranja na državni ravni se ocenjuje izrazito negativno, predvsem
zaradi dolgotrajnosti postopkov, nefleksibilnosti in zaradi neformalnih (politično
pogojenih) pritiskov na občino v okviru postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov
ali spremembe namembnosti rabe zemljišč. Tovrstni problemi so posebno intenzivni pri
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večjih investicijah (s tem tudi večjimi posegi v prostor, na primer Carthago, Krka), medtem
ko za manjša podjetja to ni bilo ugotovljeno. Vloga finančnih spodbud, ki jih nudi država v
okviru svoje industrijske ali regionalne politike, se razlikuje od primera do primera.
Regionalno planiranje je vplivalo na lociranje podjetja le v primeru tuje investicije v
Odrancih (svetovanje, usklajevanje). Iz tega je mogoče sklepati, da je regionalno planiranje
manj pomemben institucionalni dejavnik, ki vpliva na lokacijo proizvodnih dejavnosti.
Vloga regionalnega planiranja je bila predvsem v zagotavljanju finančnih sredstev, poleg
tega je bila izpostavljena tudi spodbujevalna in svetovalna vloga regionalne razvojne
agencije.
Na podlagi izbranih primerov je mogoče sklepati, da so občine ključni institucionalni
dejavnik, ki pomembno vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti. Temeljni instrumenti,
ki jih pri tem uporabljajo, so oblikovanje imidža občine, gradnja infrastrukture,
sodelovanje z občani in investitorji (lobiranje, svetovanje), predvsem pa je potrebno
izpostaviti prostorsko planiranje (prostorska vizija razvoja občine, namenska raba zemljišč,
prostorski ureditveni pogoji). Z njegovo pomočjo lahko občina usmerja prostorski razvoj
ter zagotavlja ključni lokacijski dejavnik, to je zemljišče. Velik pomen občine je bil
evidentiran v vseh proučevanih študijah primera. Ključna oseba, ki pravzaprav pooseblja
občino kot organizacijo, je župan občine. Od njegove razvojne vizije, iznajdljivosti,
aktivnosti, gostoljubnosti, spretnosti in sposobnosti lobiranja je odvisno, ali bo lociranje
podjetja izvedeno uspešno ali ne.

Cilj 5: s primeri (študije primera) pokazati na vpliv neformalnih institucij.
Študije primera so prikazane v 9. poglavju (Vloga planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti: študije primera).
V okviru študij primera je bil ugotovljen velik vpliv neformalnih institucij pri lociranju
proizvodnih podjetij, to je vrednot, norm in prepričanj, ki se jih ponavadi opisuje kot
»podjetništvu naklonjeno območje«. Neformalne institucije lahko delujejo spodbudno
(Odranci, Šentjernej), lahko pa tudi zavirajo lociranje podjetij (Ilirska Bistrica, delno
Lukovica).
V okviru proučevanja neformalnih institucij so bili proučeni tudi neformalni vplivi na
planiranje. Njihov pomen je zelo velik, saj lahko odločajo o uspešnosti lociranja
proizvodnega podjetja. Do neformalnih vplivov na planiranje prihaja v okviru postopka
formalnega prostorskega planiranja in ob njem. Ključni razlogi za njihov pojav so
povezani z gospodarskimi interesi posameznikov ali skupin, ki jih prizadene določen poseg
v prostor. To se največkrat zgodi v primeru razvrednotenja vrednosti nepremičnin, pa tudi
v primeru nevoščljivosti. Neformalni vplivi se največkrat kažejo v obliki pritiskov
(lobiranje, klevetanje, zapiranje cest, pritiski) ter kot neformalna javna razprava v medijih.
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Cilj 6: nadgraditi oziroma dopolniti delo slovenskih geografov na področju
proučevanja lokacije proizvodnih dejavnosti.
Cilj 7: ovrednotiti institucionalni pristop v ekonomski geografiji.
Doseganje obeh ciljev je mogoče preveriti v 2. poglavju (Institucionalni pristop v
ekonomski geografiji) in v 10. poglavju (Vloga planiranja pri lociranju proizvodnih
dejavnosti v Sloveniji: razprava).
Analiza izbranih monografij in izvirnih znanstvenih člankov slovenskih ekonomskih
geografov je pokazala, da je institucionalni pristop v ekonomski geografiji odmeval tudi v
Sloveniji. Čeprav pri analizi izbranih del ni bilo mogoče najti teoretične opredelitve tega
pristopa, so avtorji s poudarjanjem pomena institucij, proučevanjem institucionalnega
prostora in institucionalne gostote, izpostavljanjem pomena znanja in inovativnosti ter
medsebojni povezanosti gospodarskih subjektov pogosto sledili nekaterim
institucionalističnim konceptom. V ospredju zanimanja so formalne institucije, medtem ko
proučevanje neformalnih institucij še ni doživelo večjega odmeva.
Doktorska disertacija je z jasno opredeljenimi teoretičnimi izhodišči institucionalnega
pristopa v ekonomski geografiji, s celovitim proučevanjem vloge planiranja (formalnih
institucij) pri lociranju proizvodnih dejavnosti ter s proučevanjem vloge neformalnih
institucij opredeljenih predvsem skozi proučevanje neformalnih vplivov na planiranje
dopolnitev k obstoječim raziskavam.
11.4. Potrditev predpostavk doktorske disertacije
Na podlagi institucionalnega pristopa v ekonomski geografiji kot teoretično-metodološkem
okviru doktorske disertacije ter uporabljenega analitičnega postopka, lahko potrdimo
oziroma zavrnemo naslednje hipoteze oziroma predpostavke naše doktorske disertacije:
Predpostavka 1: Klasični lokacijski dejavniki (surovine, energetski viri, promet,
delovna sila, trg in kapital) ne morejo zadovoljivo pojasniti razlik v lokaciji
proizvodnih dejavnosti na globalni, interregionalni in intraregionalni ravni.
Značaj in pomen klasičnih lokacijskih dejavnikov se je z gospodarskim ter tehničnim
razvojem močno spremenil. Lokacijske omejitve so zaradi sodobne transportne tehnologije
praktično odpravljene, saj je večina klasičnih lokacijskih dejavnikov zelo mobilna. Kljub
temu so določeni klasični lokacijski dejavniki (kapital, delovna sila) osnova sodobne
globalne mednarodne delitve dela. Predpostavka je zato delno potrjena.
Na interregionalni ravni imajo največji pomen mehki lokacijski dejavniki, ki omogočajo
izkoriščanje regionalnih prednosti, znanja in kulture. Pomembno vlogo imajo tudi
regionalno diferencirani finančni instrumenti (državne pomoči, neposredne regionalne
spodbude). Predpostavka je potrjena.
Na intraregionalni (lokalni) ravni imajo odločilno vlogo cene in razpoložljivost zemljišč,
finančne spodbude za razvoj gospodarstva (npr. oprostitev plačila komunalne
infrastrukture), bližina trga, prometna dostopnost, prednosti aglomeracij, pa tudi
neformalni vplivi na planiranje, prizadevnost občine (župana) in neformalne institucije
(vrednote, navade). Predpostavka je potrjena.
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Predpostavka 2: Lokacija proizvodnih dejavnosti je v veliki meri pogojena z aktivnim
delovanjem državnih in regionalnih planerskih institucij ter institucij lokalnih
skupnosti.
Študija primera Carthago kaže, da je lociranje tovarne podjetja Carthago iz Nemčije v
Odrancih omogočil splet klasičnih in institucionalnih lokacijskih dejavnikov. Čeprav so
bili delovna sila, zemljišče in prometna dostopnost zelo pomembni razlogi za izbor
lokacije v Odrancih, so zelo pomembno vlogo imeli institucionalni dejavniki:
• industrijska politika: brez državnih finančnih sredstev namenjenih spodbujanju
tujih neposrednih investicij se podjetje Carthago ne bi odločilo za Slovenijo;
• regionalna politika: s pomočjo razvojnih sredstev pridobljenih za izvedbo
programov in ukrepov opredeljenih v regionalnem razvojnem programu ter drugih
instrumentov regionalne politike, ki jih je predvideval Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1), se je zgradila poslovna cona Kamenice;
• občina: priprava ustreznih prostorskih dokumentov, odkup zemljišč in komunalna
ureditev poslovne cone;
• župan: župan je bil ključni institucionalni dejavnik, saj si je s svojo gostoljubnostjo,
odprtostjo in pomočjo pridobil zaupanje investitorja, poleg tega je sodeloval pri
pripravi potrebnih dokumentov za prijavo na razpis Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, projekt je tudi podpiral z lobiranjem in
iskanjem zaveznikov v boju proti neformalnim pritiskom drugih občin in politike.
Podobno velja tudi za študijo primera Krka, saj je na uspešnost lociranja odločilno vplivalo
prostorsko planiranje (opredelitev zemljišča v prostorskih dokumentih kot območje
proizvodnih dejavnosti) ter delovanje občine (lobiranje in pritiski za hitrejši potek
postopkov ob prodaji zemljišč). V primeru podjetja Venex planerske institucije niso
delovale učinkovito, zato je bilo za lociranje potrebnega več časa.
Tudi analize anket kažejo, da so na lociranje vplivali klasični in mehki lokacijski dejavniki,
pomembno pa je bilo tudi delovanje planerskih organizacij na državni in lokalni (občinski)
ravni.
Na osnovi empiričnih podatkov pridobljenih z anketiranjem proizvodnih podjetij in študij
primera je mogoče ugotoviti, da je predpostavka 2 potrjena.

Predpostavka 3: Kvalitativne razlike v delovanju institucij so eden izmed razlogov za
razlike v interregionalni razporeditvi proizvodnih dejavnosti.
Kljub temu, da so bile z globinskimi intervjuji na regionalnih razvojnih agencijah
ugotovljene kakovostne razlike v njihovem delovanju, interregionalne razlike v delovanju
planerskih organizacij pri anketiranju proizvodnih podjetij ni bilo mogoče statistično
potrditi. Kakovostno interpretacijo rezultatov onemogoča nizko število anketiranih
podjetij, zato te ugotovitve ni mogoče prenesti na celotno populacijo. To pomeni, da
predpostavke 3 ni mogoče potrditi.
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Predpostavka 4: Pri lokacijskem tehtanju igrajo pomembno vlogo tudi neformalne
institucije (osebna poznanstva, lobiranje, klientilizem, civilne iniciative, ipd.).
V doktorski disertaciji smo vlogo neformalnih institucij proučevali tudi v okviru
neformalnih vplivov na planiranje. Analiza anket je pokazala, da se je z neformalnimi
vplivi na planiranje (lobiranje, izsiljevanje, grožnje, podkupovanje, klientelizem in
korupcija) srečalo približno polovica anketiranih podjetij, vendar na njihovo lociranje po
mnenju anketirancev niso vplivali. Le manjši del podjetij (4,7% oziroma po dve podjetji) je
ocenil, da so imeli neformalni vplivi na planiranje vsaj delni vpliv. Višji delež je bilo
opaziti le v primeru »lobiranja« (slaba desetina). Anketirana podjetja so se intenzivneje
srečevala z drugimi oblikami neformalnega delovanja v prostoru.
V nasprotju z anketami je bilo mogoče s študijami primera ugotoviti, da so bili neformalni
vplivi na planiranje sestavni del postopkov, ki so omogočili lociranje proučevanih
proizvodnih podjetij. Neformalnih vplivov na planiranje niso uporabljali investitorji,
ampak predvsem občine, ki so bile zainteresirane za lociranje podjetij v njihovih poslovnih
conah. Nekoliko drugačni rezultati so v primeru podjetja Venex (mikro podjetje
endogenega nastanka). V tem primeru so neformalno delovale osebe, ki so si želele
pridobiti določene koristi.
Ob analizi zbranega gradiva se je izkazalo, da so neformalni vplivi na planiranje legitimni
način zavarovanja interesov in pa hkrati tudi način, s katerim se poizkuša pospešiti
dolgotrajne postopke spreminjanja prostorskih planov, pa tudi spremembe namembnosti
zemljišč.
Predpostavka 4 je potrjena.

Predpostavka 5: Na lokacijo proizvodnih dejavnosti znotraj regije vplivajo predvsem
okoljevarstvene in planerske omejitve ter zahteve.
Proizvodna podjetja se večinoma želijo locirati v prostorskoplansko ustrezno opredeljena
in komunalno urejena območja proizvodnih dejavnosti (poslovne cone). To pomeni, da
prostorsko planiranje v tem primeru ne omejuje, ampak deluje spodbudno. Okoljevarstvene
omejitve in zahteve se zato upoštevajo ob opredelitvi območij proizvodnih dejavnosti v
prostorskih planih. Izkušnje iz študij primera kažejo, da so bila v določenih primerih
(Odranci, Šentjernej, Lukovica) območja proizvodnih dejavnosti opredeljena že v
prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih prostorskih planih občin, pri katerih
vloga okoljskih omejitev ni znana.
V primeru širitve obstoječih območij namenjenim proizvodnim dejavnostim je potrebno
sprejeti nove prostorske plane oziroma njihove dopolnitve ter spremembo namembnosti
namenske rabe zemljišč. V tem primeru odigrajo pomembno (zaviralno) vlogo omejitve, ki
jih postavlja varstvo okolja. Te omejitve je mogoče premagati ali zaobiti s pomočjo
nadomestnih ukrepov (npr. preselitev močvirskega habitata) ali pa s pomočjo neformalnih
vplivov na planiranje. Prostorsko planiranje torej deluje omejitveno v primeru podjetij, ki
želijo širiti svoje dejavnosti na obstoječi lokaciji, ki niso vključena v namensko rabo
območij proizvodnih dejavnosti.
Predpostavka 5 je delno potrjena.
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11.5. Temeljna spoznanja v doktorski disertaciji
Teoretično-metodološka spoznanja
• razvoj teoretičnih pristopov v ekonomski geografiji je odvisen od splošnega
družbenega in gospodarskega razvoja;
• pri proučevanju lokacijskih dejavnikov je potrebno enakovredno upoštevati
klasične in t.i. mehke lokacijske dejavnike, vključno s formalnimi in neformalnimi
institucionalnimi dejavniki, kot jih razume institucionalni pristop v ekonomski
geografiji (institucije-organizacije in institucije-kulturne značilnosti družbe);
• za ekonomsko geografijo velja metodološki institucionalni obrat (institucije so
izhodiščna točka za proučevanje gospodarskega prostora), delno tudi ontološki
(institucije so podporna točka delovanja gospodarstva);
• institucije je mogoče proučevati skozi »planiranje«;
• globinski intervju je primernejša metoda za proučevanje institucionalnih vidikov
kot anketiranje;
• kot pristop k proučevanju vloge moči predlagamo analizo neformalnih vplivov na
planiranje;
• na lokalni in regionalni ravni imajo posamezniki (župani) veliko moč;
• razlik v delovanju planerskih organizacij in institucij med statističnimi regijami v
Sloveniji statistično nismo mogli potrditi;
• tudi ekonomska geografija v Sloveniji je doživela neke vrste institucionalni obrat,
saj institucije pri ekonomskogeografskih raziskavah postajajo enakovredne drugim
(razvojnim/lokacijskim) dejavnikom;
• slabost institucionalnega obrata v slovenski geografiji je skromna teoretska
poglobljenost raziskav in razkorak med obravnavo teoretičnih konceptov in
empiričnimi raziskavami.
Vsebinska spoznanja
• vloga lokacijskih dejavnikov in lokacijske teorije se spreminjajo v skladu z
družbenim in gospodarskim razvojem;
• vloga klasičnih lokacijskih dejavnikov se je zaradi tehnološkega razvoja
spremenila, a so še vedno osnovni predpogoj za lociranje proizvodnih dejavnosti;
• analiza klasičnih lokacijskih dejavnikov ne more zadovoljivo razložiti razlik v
lokaciji proizvodnih dejavnosti in dosežene stopnje gospodarskega/regionalnega
razvoja, zato je potrebno ustrezno analizirati tudi regionalno in lokalno specifične
mehke lokacijske dejavnike, ki vključujejo tudi formalne in neformalne
institucionalne dejavnike;
• ker so institucionalni dejavniki prostorsko specifični, so ključna konkurenčna
prednost pred drugimi območji;
• najpomembnejši (lokacijski) dejavniki, ki so vplivali na lociranje proizvodnih
podjetij v Sloveniji po letu 1990 so infrastruktura (prometna, komunalna,
informacijsko-komunikacijska), zemljišče (lastništvo, poslovne cone), delovna sila,
osebni razlogi, tradicija, norme, vrednote in navade, imidž občine, državne pomoči,
prostorsko planiranje, posebno na ravni lokalnih skupnosti;
• država je najvišja avtoriteta na svojem območju, ki določa vlogo nižjih prostorskih
ravni;
• planiranje vpliva na lociranje proizvodnih dejavnosti posredno (npr. imidž države
in regije) in neposredno (npr. prostorski dokumenti);
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

pri lociranju proizvodnih dejavnosti imata lokalna in državna raven pomembnejšo
vlogo kot regionalna raven – v Sloveniji je regionalna raven manj pomemben
institucionalni dejavnik;
razvoj območij proizvodnih dejavnosti odstopa od načela policentričnega razvoja v
normativnem (npr. spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij, velika
moč majhnih občin) in praktičnem smislu (večja privlačnost manjših občin za
lociranje proizvodnih dejavnosti);
lociranje proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu 1990 je bilo pomembno
odvisno od prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih prostorskih planov;
sistem pridobivanja dovoljenj za posege v prostor deluje omejevalno na
gospodarski in prostorski razvoj;
sistem pridobivanja dovoljenj za posege v prostor dovoljuje, omogoča in zahteva
neformalne vplive;
prostorsko planiranje ima širšo vlogo kot zgolj razporejanje dejavnosti v prostoru –
je stičišče različnih (političnih, gospodarskih, osebnih) interesov;
občina je ključni institucionalni dejavnik, ki omogoča uspešno lociranje
proizvodnih podjetij (prostorsko planiranje, lobiranje, politična moč, avtoriteta);
prostorsko planiranje je najpomembnejši instrument, s katerim občine
uravnavajo/skrbijo (za) gospodarski/prostorski razvoj;
manjše občine so bolj fleksibilne kot velike, kar pozitivno vpliva na njihov razvoj
in privlačnost za lociranje proizvodnih dejavnosti;
formalno planiranje vedno spremljajo tudi neformalne dejavnosti/vidiki –
neformalna institucionalna praksa je zelo pomembna pri razumevanju prostorske
razporeditve proizvodnih dejavnosti;
do neformalnih vplivov na planiranje prihaja zaradi togosti, nefleksibilnosti,
nedelovanja in zapletenosti formalnega (prostorskega) planiranja – formalni
(prostorsko)planerski sistem v Sloveniji se srečuje s krizo legitimnosti;
vir neformalnih vplivov na planiranje so interesi posameznikov in družbenih skupin
(npr. civilne iniciative);
institucionalni dejavniki so pogosto odločilen dejavnik, ki vpliva na lociranje
proizvodnih dejavnosti.
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Preglednica 65: Vloga planiranja pri lociranju proizvodnih dejavnosti v Sloveniji po letu
1990.
Vrsta planiranja V čem?
Vpliv?
Pomen?
/ vloga
delno
načeloma
Strateški
• osnovne usmeritve za
spodbuden, a
pomemben
dokumenti
delovanje na vseh drugih
implementapodročjih
cijski deficit
pomemben,
Sektorsko
• makroekonomski instrumenti; zaviralen
(makroek.
posebno
planiranje
• mikroekonomski instrumenti
instrumenti)/
državne pomoči
(industrijska
(državne pomoči)
spodbuden
politika)
(državne
pomoči)
spodbuden
pomemben, a v
Regionalno
• oblikovanje podpornega
manjši meri
planiranje
okolja, mreženje, grozdenje;
• imidž regije;
• gradnja novih proizvodnih
območij (industrijske cone,
tehnološki parki, podjetniški
inkubatorji);
• usklajevanje;
• finančne spodbude
zaviralen
izjemno
Prostorsko
• gradnja in načrtovanje
(pridobivanje
pomemben
planiranje
(gospodarske) infrastrukture;
dovoljenj,
• sprejemanje prostorskih
prostorske
dokumentov;
omejitve) /
• opredelitev makrolokacije in
spodbuden
mikrolokacije proizvodnih
(poslovne cone,
dejavnosti;
infrastruktura)
• urbanistična pravila

263

12. VIRI IN LITERATURA
12.1. Viri in literatura
1. Adam, F., Rončević, B. 2004a. Politični, civilno-družbeni in znanstveni kontekst
oblikovanja in recepcije Strategije razvoja Slovenije. Ljubljana, Fakulteta za družbene
vede, Center za teoretsko sociologijo, 50 str. URL:
http://www.gov.si/zmar/projekti/srs/eksp-raz/Adam-Roncevic.pdf (3.9.2007).
2. Adam, F., Rončević, B. 2004b. Razvojni potencial socialnega kapitala: Slovenija v
evropskem kontekstu. Družboslovne razprave, XX, 46/47, str. 219-237. URL:
http://www.druzboslovnerazprave.org/clanek/pdf/2004/46-47/11/ (3.9.2007).
3. AJPES – temeljne naloge. URL: http://www.ajpes.si/dokumenti/dokument.asp?id=858
(20.2.2008).
4. Albrechts, L. 1991. Changing Roles and Positions of Planners. Urban Studies, 28, 1,
str. 123-137.
5. Albrechts, L. 2001. From Traditional Land Use Planning to Strategic Spatial Planning:
The Case of Flanders. V: Albrechts, L., Alden, J., da Rosa Pires, A. (ur.): The
Changing Institutional Landscape of Planning. Aldershot, Ashgate, str. 83-108.
6. Alden, J., Albrechts, L., da Rosa Pires, A. 2001. In Search of New Approaches for
Planning. V: Albrechts, L., Alden, J., da Rosa Pires, A. (ur.): The Changing
Institutional Landscape of Planning. Aldershot, Ashgate, str. 1-7.
7. Alexander, E. R. 2005. Institutional transformation and planning: from
institutionalization theory to institutional design. Planning Theory, 4, 3, str. 209-223.
8. Alipour, H., Kilic, H. 2005. An institutional appraisal of tourism development and
planning: The case of the Turkish Republic of North Cyprus (TRNC). Tourism
Management, 26, str. 79-94. ScienceDirect. URL: http://www.science-direct.com/
(citirano 20.7.2006).
9. Allmendinger, P. 2002. Planning theory. Houndmills, Palgrave, 239 str.
10. Amin, A. 2004. An institutionalist perspective on regional economic development. V:
Barnes, T. J., Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. (ur.): Reading Economic Geography.
Malden, Blackwell Publishing, str. 48-58.
11. Amin, A., Thrift, N. 2001a. Living in the Global. V: Amin, A., Thrift, N. (ur.):
Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe. Oxford, Oxford
University Press, str. 1-22.
12. Amin, A., Thrift, N. 2001b. Holding Down the Global. V: Amin, A., Thrift, N. (ur.):
Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe. Oxford, Oxford
University Press, str. 257-260.

264

13. Amin, A., Thrift, N. 2004. Introduction. V: Amin, A., Thrift, N. (ur.): The Blackwell
Cultural Economy Reader. Malden, Blackwell Publishing, str. x-xxx.
14. Application and effects of the ESDP in the Member States. ESPON project 2.3.1. Final
Report. URL:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/366/file_2183/draft_fr2.3.1-full-v2.pdf#search=%22%22informal%20spatial%20planning%22%22
(22.8.2006).
15. Armstrong, H., Taylor, J. 2000. Regional Economics and Policy. Oxford, Blackwell
Publishers, 437 str.
16. Audretsch, D. B. 2004. Agglomeration and the Location of Innovative Activity. V:
Cheshire, P. C., Duranton, G. (ur.): Recent Developments in Urban and Regional
Economics. The International Library in Critical Writings in Economics 182.
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd., str. 345-356.
17. Babič, V., Balažic, M., Batagelj, V., Boroša, A., Deranja, D., Hojs, M., Jerič, M.,
Jeseničnik, K., Lindav, U., Markič, M., Paskolo, Š., Prauhart, T., Rakovec, U., Trček,
A., Veider, M. 2006. Položaj občine Domžale in njenih naselij v Ljubljanski urbani
regiji glede na dejavnosti. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 40
str.
18. Balducci, A. 2001. New Tasks and New Forms for Comprehensive Planning in Italy.
V: Albrechts, L., Alden, J., da Rosa Pires, A. (ur.): The Changing Institutional
Landscape of Planning. Aldershot, Ashgate, str. 158-180.
19. Bale, J. 1976. The Location of Manufacturing Industry. An Introductory Approach.
Edinburgh, Oliver & Boyd, 223 str.
20. Barnes, T. J. 1999. Industrial geography, institutional economics and Innis. V: Barnes,
T. J., Gertler, M. S. (ur.): The New Industrial Geography. Regions, Regulations and
Institutions. London, New York, Routledge, str. 1-20.
21. Barnes, T. J. 2001a. On Theory, History, and Anoraks. Antipode, 33, 2, str. 162-167.
22. Barnes, T. J. 2001b. Retheorizing Economic Geography: From the Quantitative
Revolution to the “Cultural Turn”. Annals of the Association of American
Geographers, 91, 3, str. 546-565.
23. Barnes, T. J., Gertler, M. S. 1999. Preface. V: Barnes, T. J., Gertler, M. S. (ur.): The
New Industrial Geography. Regions, Regulation and Institutions. London, New York,
Routledge, str. xv-xx.
24. Barnes, T. J., Sheppard, E. Introduction: The Art of Economic Geography. URL:
http://www.blackwellpublishing.com/geogcomps/pdf/001gep.pdf#search=%22%2Binst
itutionalism%2Bgeography%22 (22.8.2006).
25. Barnes, T. J., Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. 2004. Paradigms Lost. V: Barnes, T. J.,
Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. (ur.): Reading Economic Geography. Malden,
Blackwell Publishing, str. 13-18.
265

26. Benko, G., Dunford, M. 1991. Structural change and the spatial organisation of the
productive system: an introduction. V: Benko, G., M. Dunford, M. (ur.): Industrial
change and regional development: the transformation of new industrial spaces. London,
New York, Belhaven Press, str. 3-23.
27. Boschma, R. A., Frenken, K. 2005. Why is Economic Geography not an Evolutionary
Science? Towards an Evolutionary Economic Geography. Papers in Evolutionary
Economic Geography, 05.01, 26. str. URL:
http://econ.geog.uu.nl/peeg/peeg0501.pdf#search=%22%2Binstitutionalism%2Bgeogra
phy%22 (22.8.2006).
28. Borich, G. C. Community Planning: doctoral proposal. URL:
http://www.genevieveclare.com/researchproposal.pdf (22.8.2006).
29. Brakman, S., Garretsen, H. 2005. Location and competition: an introduction. V:
Brakman, S., Garretsen, H. (ur.): Location and Competition. London, New York,
Routledge, str. ix-xxiii.
30. Brakman, S., Garretsen, H., van Marrewijk, C. 2001. An Introduction to Geographical
Economics. Trade, Location and Growth. Cambridge, Cambridge University Press, 350
str.
31. Bramhall, D. F. 1969. An Introduction to Spatial General Equilibrium. V: Karaska, G.
J., Bramhall, D. F. (ur.): Locational Analysis for Manufacturing. A Selection of
Readings. Cambridge, The M.I.T. Press, str. 467-476.
32. Breg, M., Kladnik, D., Smrekar, A. 2007. Dumping sites in the Ljubljansko polje water
protection area, the primary source of Ljubljana's drinking water (Odlagališča
odpadkov na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, glavnem viru oskrbe
Ljubljane s pitno vodo). Acta Geographica Slovenica, 47, 1, str. 73-103.
33. Briassoulis, H. 1997. How the Others Plan: Exploring the Shape and Forms of Informal
Planning. Journal of Planning Education and Research, 17, 2, str. 105-117.
34. Carthago-1. Televizija AS Murska Sobota. Odranci, 20. marec 2007. URL:
http://www.tv-as.net/novica.php?mesec=03&leto=2007&id_novice=1213 (27.2.2008).
35. Carthago-2. www.sobotainfo.com. 6 julij 2006. URL:
http://sobotainfo.com/index.php&mode=article&aid=735 (27.2.2008).
36. Case studies. URL: http://writing.colostate.edu/guides/research/casestudy/com2a1.cfm
(26.1.2008).
37. Case Study. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study (26.1.2008).
38. Case Study: Introduction and Definition. URL:
http://writing.colostate.edu/guides/research/casestudy/pop2a.cfm (26.1.2008).

266

39. Cerkvenik, M. 1977. Planiranje in načrtovanje industrije kot elementa prostorskega
sistema družbenopolitične skupnosti: magistrska naloga. Ljubljana, Fakulteta za
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 171 str.
40. Chapman, K., Walker, D. F. 1991. Industrial Location. Principles and Policies. Oxford,
Blackwell, 322 str.
41. Cheshire, P. C., Duranton, G. 2004. Introduction. V: Cheshire, P. C., Duranton, G.
(ur.): Recent Developments in Urban and Regional Economics. The International
Library in Critical Writings in Economics 182. Cheltenham, Edward Elgar Publishing
Ltd., str. xi-xxvi.
42. Choi, J-S. 2005. Potential and Limitation of New Industrial Policy in Korea: Fostering
Innovative Clusters. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.): New Economic Spaces:
New Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 206-219.
43. Chorley, R. J., Haggett, P. 1967. Models, Paradigms and the New Geography. V:
Chorley, R. J., Haggett, P. (ur.): Models in Geography. London, Methuen & Co Ltd,
str. 19-41.
44. Civilna iniciativa. URL:
http://www.pravniki.info/viewtopic.php?p=1154&sid=e1d3aaa50d06b6eff12c6ca5165
d04ab (29.10.2007).
45. Claval, P. 1991. New industrial spaces: realities, theories and doctrines. V: Benko, G.,
M. Dunford, M. (ur.): Industrial change and regional development: the transformation
of new industrial spaces. London, New York, Belhaven Press, str. 275-285.
46. Coe, N. M., Kelly, P. F., Yeung, H. W. C. 2007. Economic Geography. A
Contemporary Introduction. Malden, Blackwell Publishing, 426 str.
47. CONSPACE Perspecitve. URL: http://www.conspace.info/html/project_results.html
(31.10.2007).
48. Cumbers, A., MacKinnon, D., McMaster, R. 2003. Institutions, power and space.
Assesing the limit to institutionalism in economic geography. European Urban and
Regional Studies, 10, 4, str. 325-342.
49. Ćulahović, B. 2003. Globalizacija, regionalni i lokalni ekonomski i industrijski razvoj.
V: Nurković, R. (ur.): Regionalno razvojna problematika Bosne i Heregovine i
susjednih zemalja u procesu približavanja Evropskoj uniji. Zbornik radova. Tuzla,
Univerzitet u Tuzli, Prirodno matematički fakultet, Odsjek za geografiju, str. 33-48.
50. Černe, A. 1996. Spatial development of Slovenia in the context of a European spatial
development perspective. V: Slovenia: A Gateway to Central Europe. Ljubljana, The
Association of the Geographical Societies of Slovenia, str. 17-24.
51. Černe, A. 1997. Regional development in the context of spatial planning in Slovenia.
Materialien, 21, str. 99-127.

267

52. Černe, A. 1999. Questions of regional development in Slovenia. Dela 14 (Razvojne
možnosti Slovenije, Bodočnost mest). Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, str. 137-150.
53. Černe, A. 2001. The System of Spatial Planning in Slovenia and Town-Hinterland
Relationships. Arbeitsmaterial, 282, str. 65-74.
54. Černe, A. 2005a. CONSPACE. Dela 23 (Geografski pogledi na regionalni razvoj).
Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, str. 280.
55. Černe, A. 2005b. The Comparative Analysis of Economic, Regional and Spatial
Policies and Strategies of Slovenia. Geografski radovi, 1, str. 24-42.
56. Černe, A. 2007. Razvoj sistema prostorskega in regionalnega planiranja. Gradiva za
predavanja, 25 str.
57. Černe, A., Vrišer, I. 1985. Predvidena območja za lokacijo industrije v občini Novo
mesto. Ljubljana, Znanstveni institut Filozofske fakultete, 59 str.
58. Černe, A., Gabrijelčič, P., Kušar, S. 2004. Metodologija priprave poročila o stanju na
področju urejanja prostora na državni ravni: končno poročilo. Ljubljana, Oddelek za
geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 147 str.
59. Černe, A., Gulič, P., Kušar, S. 2006. Harmonization of tools, data and procedures and
monitoring of spatial development: Final report. Ljubljana, Ministry of Environment
and Spatial Planning, 79 str. CD-ROM.
60. Dale, B. 2002. An institutionalist approach to local restructuring. The case of four
Norwegian mining towns. European Urban and Regional Studies, 9, 1, str. 5-20.
61. Deveto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2004, 2005 in 2006). 2007.
Ljubljana, Ministrstvo za finance, 159 str.
62. Dicken, P. 2004. Global – local tensions: Firms and states in the global spaceeconomy. V: Barnes, T. J., Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. (ur.): Reading Economic
Geography. Malden, Blackwell Publishing, str. 137-150.
63. Dimitrovska Andrews, K. 1998. Oblikovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi
(re)urbanizacije. Urbani izziv, 9, 2, str. 3-15.
64. Dolenjska avtocesta: Grožnja z zaporo. Novo mesto, 14 februar 2004. URL:
http://24ur.com/novice/slovenija/dolenjska-avtocesta-groznja-z-zaporo.html
(17.7.2008).
65. Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Republike Slovenije. 2000. Ljubljana,
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje. CD-ROM.
66. Državne pomoči. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/drzavne_pomoci/ (29.12.2007).

268

67. Državni razvojni program Republike Slovenije: povzetek predloga. 2002. Ljubljana,
Ministrstvo RS za gospodarstvo, 51 str.
68. Due, J. F. 1969. Studies of State-Local Tax Influences on Location of Industry. V:
Karaska, G. J., Bramhall, D. F. (ur.): Locational Analysis for Manufacturing. A
Selection of Readings. Cambridge, The M.I.T. Press, str. 167-177.
69. Dunford, M. 1991. Industrial trajectories and social relations in areas of new industrial
growth. V: Benko, G., M. Dunford, M. (ur.): Industrial change and regional
development: the transformation of new industrial spaces. London, New York,
Belhaven Press, str. 51-82.
70. Eicher, T. S., Garcia-Penalosa, C. 2006. Preface. V: Eicher, T. S., Garcia-Penalosa, C.
(ur.): Instituitons, Development and Economic Growth. Cambridge, The MIT Press,
str. ix-xiv.
71. Ekskluzivnost mobilnosti! Carthago Proizvodnja avtodomov d.o.o. (letak)
72. Evropske prostorsko razvojne perspektive. 2000. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in
prostor, 83 str. URL:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodni_dokumenti/
(28.09.2007).
73. Fatur, D. 1980a. Izbira lokacij industrijskih obratov. Geographica Slovenica, 10, str.
225-229.
74. Fatur, D. 1980b. Lokacija v investicijski izgradnji proizvodnih objektov s predlogom
metodologije za pripravo in izvajanje lokacijskih postopkov: magistrska naloga.
Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 225 str.
75. Ferdin, S. 2002. Vrednotenje lokacijskih dejavnikov na primeru industrijske cone
Trata: diplomsko delo. Škofja Loka, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 111
str.
76. Flyvbjerg, B. 2006. Five Misunderstanding About Case-Study Research. Qualitative
Inquiry, 12, 2, str. 219-245. URL:
http://flyvbjerg.plan.aau.dk/Publications2006/0604FIVEMISPUBL2006.pdf
(26.1.2008).
77. Forester, J. 1993. Critical Theory, Public Policy and Planning Practice. Toward a
Critical Pragmatism. New York, State University of New York Press, 214 str.
78. Fridl, J., Ilc, M., Kušar, S. 2007. Uvajanje vsebin vrednot prostora in prostorskega
načrtovanja v učni proces. Geografija v šoli, 16, 3, str. 12-20.
79. Friedmann, J. 1987. Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action.
Princeton, Princeton University Press, 501 str.
80. Fromhold-Eisebith, M. 2005. Concepts of Regional Collaboration as Points of Entry
into Regional Institutional Analyses. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.): New
Economic Spaces: New Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 165-176.
269

81. Fujita, M., Krugman, P. 2004. The new economic geography: Past, present and the
future. Papers in Regional Science, 83. EBSCOhost. URL: http://search.epnet.com/
(17.7.2006).
82. Gabrijelčič, G. 2002. Institucije, institucionalne spremembe in vključevanje v
Evropsko unijo: diplomsko delo. Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 40 str. URL:
http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/gabrijelcic377.pdf (3.9.2007).
83. Galbraith, J. K. 1970. Nova industrijska država. Ljubljana, Državna založba Slovenije,
382 str.
84. Gantar, P. 1993. Sociološka kritika teorij planiranja. Znanstvena knjižnica. Ljubljana,
Fakulteta za družbene vede, 297 str.
85. Garrison, W. L. 1959. Spatial Structure of the Economy I. Annals of the Association of
American Geographers, 49, 2, str. 232-239.
86. Gatrell, J. D., Reid, N. 2005. Placing Economic Development Narratives into Emerging
Economic Spaces: Project Jeep, 1996-1997. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.):
New Economic Spaces: New Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 108-118.
87. Geels, F. W. 2006. Multi-level perspective in system innovation: relevance for
industrial transformation. V: Olsthoorn, X., Wieczorek A. J. (ur.): Understanding
Industrial Transformation. Views from Different Disciplines. Environment and Policy,
44. Dordrecht, Springer, str. 163-186.
88. Geneau de Lamarliere, I. 1991. The determinants of the location of the semiconductor
industry. V: Benko, G., M. Dunford, M. (ur.): Industrial change and regional
development: the transformation of new industrial spaces. London, New York,
Belhaven Press, str. 171-189.
89. Gertler, M. S. 1999. The production of industrial processes. Regions, nation states and
the foundations of regulation. V: Barnes, T. J., Gertler, M. S. (ur.): The New Industrial
Geography. Regions, Regulation and Institutions. London, New York, Routledge, str.
225-237.
90. Gertler, M. S. 2003. A Cultural Economic Geography of Production. V: Anderson, K.,
Domosh, M., Pile, S. Thrift, N. (ur.): Handbook of Cultural Geography. London, Sage
Publications, str. 131-146.
91. Gertler, M. S. 2004. Manufacturing Culture. The Institutional Geography of Industrial
Practice. Oxford, Oxford University Press, 201 str.
92. Giraud, P.-N. 2006. Neenakost v svetu. Ekonomija sodobnega sveta. Ljubljana,
Založba /*cf, 299 str.
93. Greenhut, M. L. 1956. Plant Location in Theory and in Practice. The Economics of
Space. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 338 str.

270

94. Grgič, M. 2002. Industrijska politika in finančni sistem: magistrsko delo. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 86 str. URL: http://www.cek.ef.unilj.si/magister/grgic92.pdf (17.1.2008).
95. Haggett, P. 1966. Locational Analysis in Human Geography. London, Edward Arnold,
339 str.
96. Hall, P. 2002. Urban and Regional Planning. London, New York, Routledge, 237 str.
97. Hamilton, F. E. I. 1967. Models in Industrial Location. V: Chorley, R. J., Haggett, P.
(ur.): Models in Geography. London, Methuen & Co Ltd, str. 361-424.
98. Hanink, D. M. 1997. Principles and Applications of Economic Geography. Economy,
Policy, Environment. New York, John Wiley & Sons, 495 str.
99. Harrington, J. W., Le Heron R. 2005. Describing, Studying and Creating New
Economic Spaces. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.): New Economic Spaces:
New Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 1-5.
100. Harrington, J. W., Warf, B. 1995. Industrial Location. Principles, Practice, and
Policy. London, New York, Routledge, 236 str.
101. Harrington, J. W., Barnes, T. J., Glasmeier, A. K., Hanink, D. M., Rigby, D. L.
1999. Economic Geography: Reconceiving »The Economic« and »The Region«. Ec
Geog chapter for GIA 2nd edition, 28 April 99 submission, 54 str. URL:
http://72.14.221.104/search?q=cache:IFXo_v-cRjEJ:geog.uconn.edu/aagecon/econ_reg.pdf+%2Binstitutionalism%2Bgeography&hl=sl&gl=si&ct=clnk&cd=34
(22.8.2006).
102. Hayter, R. 1997. The Dynamics of Industrial Location. The Factory, the Firm and
the Production System. Chichester, John Willey & Sons, 484 str.
103. Hayter, R. 2004. Economic geography as dissenting institutionalism: The
embeddedness, evolution and differentiation of regions. Geografiska Annaler B
(Human Geography), 86, 2, str. 95-115.
104. Hayter, R. 2005. Regions as Institutions, Inter-regional Firms and New Economic
Spaces. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.): New Economic Spaces: New
Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 192-205.
105. Healey, P. 2006. Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies.
Houndmills, Palgrave MacMillan, 366 str.
106. Helmke, G., Levitsky, S. 2004. Informal Institutions and Comparative Politics: A
Research Agenda. Perspectives on Politics, 2, 4, str. 725-740. URL:
http://www.people.fas.harvard.edu/~levitsky/researchpapers/informal-institutions.pdf
(22.8.2006).
107. Hodgson, G. M. 1994. The Return of Institutional Economics. V: Smelser, N. J.,
Swedberg, R. (ur.): The Handbook of Economic Sociology. New York, Princeton
University Press, str. 58-76.
271

108. Hudson, R. 2005. Economic Geographies. Circuits, Flows and Spaces. London,
Sage Publications, 242 str.
109. International encyclopedia of economic sociology. London, New York, Routledge,
773 str.
110. Isard, W. 1956. Location and Space-Economy. A General Theory Relating to
Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure. Cambridge,
The M.I.T. Press, 350 str.
111. Iz Prekmurja avtodomi nemškega Carthaga. Ljubljanske novice. Ljubljana, 25.
december 2007. URL:
http://www.mtaj.si/default.asp?podrocje=4&menu=4&novca=72747 (27.2.2008).
112. Izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti do Osnovne šole Pirniče (DI 10/1 po
dolgoročnem planu Občine Medvode). Civilna pobuda krajanov Zgornje Pirniče.
Zgornje Pirniče, 8.4.2005, 3 str.
113. Jaklič, M. 2000. Internacionalizacija podjetja Kolektor, d.o.o. Internacionalizacija
slovenskega podjetja. Ljubljana, Finance, str. 167-195.
114. Jaklič, M. 2002. Prevzemi – na Slovenskem in na tujem. Med strateško trmo in
dninarstvom. Delo: Sobotna priloga, 7.9.2002. URL:
http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Sobotna+priloga (23.9.2008)
115. JAPTI – Področje za promocijo tujih neposrednih investicij. URL:
http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?nodeid=227&rootnodeid=9 (18.1.2008).
116. Johnston, R. J., Sideway, J. D. 2004. Geography & Geographers. Anglo-American
Human Geography since 1945. Arnold, London, 527 str.
117. Kalton, G., Vehovar, V. 2001. Vzorčenje v anketah. Ljubljana, Fakulteta za
družbene vede, 189 str.
118. Karaska, G. J., Bramhall, D. F. 1969. The Book in Perspective. V: Karaska, G. J.,
Bramhall, D. F. (ur.): Locational Analysis for Manufacturing. A Selection of
Readings. Cambridge, The M.I.T. Press, str. 3-12.
119. Kavaš, D., Strmšnik, I., Pečar, J. 2000: Reforma slovenske regionalne politike:
oblikovanje slovenske regionalne strukturne politike. Geographica Slovenica. 33, II,
str. 83-132.
120. Kavčič, P. 2006. Podporno okolje za razvoj podjetništva: diplomska naloga. Koper,
Fakulteta za management Koper, 61 str. URL: http://www.ediplome.fmkp.si/Kavcic_Patricija_20070912.pdf (18.1.2008).
121. Keeble, D. E. 1967. Models in Economic Development. V: Chorley, R. J., Haggett,
P. (ur.): Models in Geography. London, Methuen & Co Ltd, str. 243-302.

272

122. Kinnear, P. R., Gray, D. D. 2004. SPSS 12 Made Simple. Hove, New York,
Psychology Press, 451 str.
123. Klemenčič, M. M. 2005. Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih
območij Slovenije. Dela 24 (Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in
prakso). Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 185-193.
124. Kos, D. 1987. Spreminjanje razmerja med delovnim in bivalnim okoljem:
magistrska naloga. Ljubljana, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo,
209 str.
125. Kos, D. 1988. Neformalna dejavnost in prostorski razvoj. V: Svetlik, I. (ur.):
Neformalno delo. Ljubljana, Delavska enotnost, str. 33-82.
126. Kos., D. 1992. A case study of conflicting housing pluralism in Yugoslavia.
Informal (self-help) activities in the formal housing system. V: Turner, B., Hegedüs, J.,
Tosics, I. (ur.): The reform of housing in Eastern Europe and the Soviet union. London,
New York, Routledge, str. 308-317.
127. Kos, D. 1993a. Prihodnost neformalnih dejavnosti v postsocializmu. Teorija in
praksa, 30, 1-2, str. 100-109.
128. Kos, D. 1993b. Racionalnost neformalnih prostorov. Znanstvena knjižnica.
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 264 str.
129.

Kos, D. 1997. Analiza prostorskih politik. IB revija, 31, 5-6, str. 3-13.

130. Kos, D. 2003. Postmoderno prostorsko planiranje? Teorija in praksa, 40, 4, str. 647657.
131. Krka odprla tovarno v Šentjerneju. Krka. Šentjernej, 17. oktober 2003. URL:
http://www.krka.si/si/mediji/sporocila/2003/?v=sporocilo47 (27.2.2008).
132. Krugman, P. 2004. Increasing Returns and Economic Geography. V: Cheshire, P.
C., Duranton, G. (ur.): Recent Developments in Urban and Regional Economics. The
International Library in Critical Writings in Economics 182. Cheltenham, Edward
Elgar Publishing Ltd., str. 405-421.
133. Kukar, S. 1995: Regional challanges of a small open economy: The case of
Slovenia. Local and Regional Development During the 1990s Transition in Eastern
Europe. Aldershot, Avebury, str. 119-136.
134. Kušar, S. 2002. Prisotnost geografov in pomen geografije v inštitucijah
regionalnega planiranja. Dela 18 (Geografija in njene aplikativne možnosti). Ljubljana,
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 477-490.
135. Kušar, S. 2003. Problemska regija kot element za zasnovo regionalnega razvojnega
programa: magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 141
str.

273

136. Kušar, S. 2004a. Cities of Slovenia Tomorrow According to Regional Development
Plans. Dela 21 (Cities in Transition). Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, str. 145-155.
137. Kušar, S. 2004b. Razlike in podobnosti v regionalnem razvoju Idrijskega in
Zasavja. Geografski vestnik, 76, 1, str. 9-21.
138. Kušar, S. 2005. Manj razvita območja kot element politike skladnejšega
regionalnega razvoja v Sloveniji: pretekle izkušnje in prihodnji izzivi. Dela 24
(Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso). Ljubljana,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 113-124.
139. Kušar, S. 2006a. CONSPACE region – A Counter Balance to Spatial Polarization
in the European Union. Europa XXI 14 (Core and Peripherial Regions in Central and
Eastern Europe). Warszawa, Polish Academy of Sciences, Stanislaw Leszczycki
Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Geographical Society, str. 219231.
140. Kušar, S. 2006b. Recent Regional Development and Planning in Slovenia.
Problems of Geography, 1-2, str. 127-135.
141. Kušar, S. 2006c. The problem region as an instrument of regional policy:
geographical perspectives. Forum IFL 5 (South Eastern European countries on their
way to Europe – geographical aspects). Leibnitz, Leibnitz-Institut für Länderkunde, str.
111-124.
142. Kušar, S. 2007. Regional development agencies: new institutional factor
influencing the dynamics of regional development in Slovenia (article presented on the
2nd Global Conference on Economic Geography, Beijing, 2007). Draft version. Ni
objavljeno.
143. Le Heron, R. 2005. Academic Economic Geography and Sites of Economic
Geography Practice: Examples and Reflections from New Zealand. V: Le Heron, R.,
Harrington, J. W. (ur.): New Economic Spaces: New Economic Geographies. Ashgate,
Aldershot, str. 220-232.
144. Lenarčič, B. 2002. Fizično vs. virtualno mesto: diplomsko delo. Ljubljana,
Fakulteta za družbene vede, 59 str. URL: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lenarcic-Blaz.PDF
(3.9.2007).
145. Lever, W. F. 1985. Theory and Methodology in Industrial Geography. V: Pacione,
M. (ur.): Progress in Industrial Geography. London, Croom Helm, str. 10-39.
146. Locational triangle. Geography Dictionary. URL:
http://www.answers.com/topic/locational-triangle (5.11.2008).
147. Lorber, L. 1999. The Economic Transition of Slovenia in the Process of
Globalization. Geografski zbornik, 39, str. 133-166.
148. Lorber, L. 2003. Vpliv mariborske industrije na regionalni razvoj. V: Nurković, R.
(ur.): Regionalno razvojna problematika Bosne i Heregovine i susjednih zemalja u
274

procesu približavanja Evropskoj uniji. Zbornik radova. Tuzla, Univerzitet u Tuzli,
Prirodno matematički fakultet, Odsjek za geografiju, str. 21-32.
149. Lovet, A. A. 1997. Analysing categorical data. V: Flowerdew, R., Martin, D. (ur.):
Methods in Human Geography: A guide for students doing research project. Harlow,
Longman, str. 172-182.
150. MacLeod, G. 2001. Beyond soft institutionalism: accumulation, regulation, and
their geographical fixes. Environment and Planning A, 33, str. 1145-1167.
151. Maier, J., Beck, R. 2000. Allgemeine Industriegeographie. Gotha, Klett-Perthes,
295 str.
152. Maier, K. 2001. Citizen Participation in Planning: Climbing the Ladder? European
Planning Studies, 9, 6, str. 707-719.
153. Malezieux, J. 1991. Economic change and the development of new zones for
economic activities in the Paris agglomeration in the 1980s. V: Benko, G., M. Dunford,
M. (ur.): Industrial change and regional development: the transformation of new
industrial spaces. London in New York, Belhaven Press, str. 226-236.
154.

Marinović-Uzelac, A. 2001. Prostorno planiranje. Zagreb, Dom & svijet, 548 str.

155. Martin, R. 2005. Institutional Approaches in Economic Geography. V: Sheppard,
E., Barnes, T. J. (ur.): A Companion to Economic Geography. Malden, Blackwell
Publishing, str. 77-94.
156. Massey, D. 1974. Towards a critique of industrial location theory. Centre for
environmental studies Research Papers, 27. str.
157. McCann, P. 2002. Introduction. V: McCann, P. (ur.): Industrial Location
Economics. Cheltenham, Edward Elgar, str. xiii-xvii.
158. McLafferty, S. L. 2003. Conducting Questionnaire Survey. V: Clifford, N. J.,
Valentine, G. (ur.): Key Methods in Geography. London, Sage Publication, str. 87-100.
159. Mesec, S. 2007. Sodelovanje Slovenije v programih evropskega tritorialnega
sodelovanja Interreg IIIC. V: Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj.
Ljubljana, Založba ZRC. (Regionalni razvoj, 1, str. 319-323)
160. Miller, E. W. 1970. A Geography of Industrial Location. Dubuque, WM. C. Brown
Company Publishers, 129 str.
161. Mingione, E. 1991. Fragmented Societies. A Sociology of Economic Life beyond
the Market Paradigm. Oxford, Basil Blackwell, 512 str.
162. Mitlin, D. 2001. The Formal and Informal Worlds of State and Civil Society: What
Do They Offer to the Urban Poor? International Planning Studies, 6, 4, str. 377-392.
163. Montello, D. R., Sutton, P. C. 2006. An Introduction to Scientific Research
Methods in Geography. Thousand Oaks, Sage Publications, 303 str.
275

164. Moriarty, B. M. 1980. Industrial Location and Community Development. Chapel
Hill, The University of North Carolina Press, 381 str.
165. Murn, A. 2002. Industrijska politika in državne pomoči v Evropski uniji in v
Sloveniji. Delovni zvezki Urada za makroekonomske analize in razvoj, XI, 2, 69 str.
166. Murn, A. 2005. Značilnosti finančnih ukrepov industrijske politike v Sloveniji.
Delovni zvezki Urada za makroekonomske analize in razvoj, XIV, 2, 65 str.
167. Nared, J. 2003. Legislation in the field of regional policy in Slovenia and the
analysis of its spatial impact. Acta Geographica Slovenica, 43, 1, str. 85-110.
168. Nared, J. 2004. Prostorski učinki zakona o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji. IB revija, 38, 1-2, str. 4-16
169. Nared, J. 2005. Geografski vidiki mreženja podjetij v Sloveniji. Geografski vestnik,
77, 2, str. 45-57
170. Nared, J. 2006a. Mrežna zasnova lokalnega gospodarstva: primer Savinjsko Šaleške
regije. V: Šalej, M. (ur.): Šaleška in Zgornja Savinjska dolina. 19. zborovanje
slovenskih geografov. Zbornik. Velenje, ERICo Velenje, Zveza geografskih društev
Slovenije, str. 244-251
171. Nared, J. 2006b. Vpliv regionalne politike na razvoj prostorskih struktur v
Sloveniji: teorije, modeli in aplikacija: doktorska disertacija. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 342 str.
172. Nared, J. 2007. Prostorski vplivi slovenske regionalne politike. Ljubljana, Založba
ZRC, 202 str.
173. Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu
spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa. Uradni list RS, št.
52/00, 111/00, 46/01.
174. Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj. Uradni list RS, št. 44/01.
175. Neary, J. P. 2004. Of Hype and Hyperbolas: Introducing the New Economic
Geography. V: Cheshire, P. C., Duranton, G. (ur.): Recent Developments in Urban and
Regional Economics. The International Library in Critical Writings in Economics 182.
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd., str. 422-447.
176. Nemški Carthago bi selil proizvodnjo v Odrance. Delo.si. 28.december 2005. URL:
http://www.delo.si/article.print.php?ID=108744 (27.2.2008).
177. Nickel, S., Puerto, J. 2005. Location Theory. A Unified Approach. Berlin, Springer,
437 str.
178. Nir, D. 1990: Region as a socio-environmental system. An Introduction to a
systematic regional geography. The GeoJournal Library, Volume 16, 182 str.
276

179. North, D. C. 1990. Institutions, institutional change and economic performance.
Cambridge, Cambridge University Press, 152 str. Slovenski prevod: North, D. C. 1998.
Inštitucije, inštitucionalne spremembe in gospodarska uspešnost. Ljubljana, Krtina, 156
str.
180. O' Neill, P. 1997. Bringing the qualitative state into economic geography. V: Lee,
R., Wills, J. (ur.): Geographies of Economics. London, Arnold, str. 290-301.
181. Ocenja stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije. 2002. Ljubljana,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 55 str.
182. Odranske avtodome bo izdelovalo 150 ljudi. Dobro jutro na spletu. Ljubljana, 30.
marec 2007. URL: http://www.dobrojutro.net/index.php?stran=novice&tip=3&id=7716
(27.2.2008).
183. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Fourth Edition. Oxford,
Oxford University Press, 1579 str.
184. Paasi, A. 1986. The institutionalization of regions: a theoretical framework for
understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity.
Fennia, 164, 1, str. 105-146.
185. Pacheco, R, Dowlatabadi, H. 2005. Environmental Regulation and Economic
Spaces: The Mexican Leather and Footwear Industrial Districts. V: Le Heron, R.,
Harrington, J. W. (ur.): New Economic Spaces: New Economic Geographies. Ashgate,
Aldershot, str. 154-164.
186. Parfitt, J. 1997. Questionnaire design and sampling. V: Flowerdew, R., Martin, D.
(ur.): Methods in Human Geography: A guide for students doing research project.
Harlow, Longman, str. 76-109.
187. Park, S. O. 2005. Network, Embeddedness and Cluster Processes of New Economic
Spaces in Korea. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.): New Economic Spaces: New
Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 6-14.
188. Peck, J., Barnes, T. J., Sheppard, E., Tickell, A. 2004.Bringing in the Social. V:
Barnes, T. J., Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. (ur.): Reading Economic Geography.
Malden, Blackwell Publishing, str. 251-256.
189.

Pečar, J. 1999. Regional Strategy of Slovenia. Arbeitsmaterial, 253, str. 247-258

190. Peet, R., Thrift, N. 1989. Political economy and human geography. V: Peet, R.,
Thrift, N. (ur.): New models in geography. The political-economy perspective. London,
Routledge, str. 3-29.
191. Peklenik, J. 1998. Proizvodni sistemi z mrežno informacijsko strukturo (PSMS).
Nova paradigma v proizvodnji. Proizvodne tehnologije in sistemi: zbornik konference.
Ljubljana, Inštitut Jožef Štefan, str. 63-69.

277

192. Pellenbarg, P. H., van Wissen, L. J. G., van Dijk, J. 2002. Firm migration. V:
McCann, P. (ur.): Industrial Location Economics. Cheltenham, Edward Elgar, str. 110148.
193. Petrovčič, U. 2003. Neposredne tuje investicije v Sloveniji in njihov vpliv na
konkurenčnost slovenskega gospodarstva: diplomsko delo. Ljubljana, Ekonomska
fakulteta, 49 str.
194. Pičman, P. 2000. Pomen lobiranja v svetovnem merilu nezadržno narašča.
Evrobilten, 15. URL: http://evropa.gov.si/publikacije/evrobilten/evrobilten-15-07/
(17.7.2008).
195. Pike, A., Rodriguez-Poze, A., Tomaney, J. 2006. Local and Regional Development.
London, New York, Routledge, 310 str.
196. Piry, I. 1999. Regional Development Policy in Republic of Slovenia.
Arbeitsmaterial, 253, str. 269-277.
197. Piry, I. 2003a. European Spatial Perspectives (EPRP) – A New Initiative for a
Balanced Regional Development of Slovenia? IB revija, 37, 2-3, str. 31-37.
198. Piry, I. 2003b. Strategija regionalnega razvoja v Sloveniji. Dela 19 (Priložnosti in
možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi). Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 25-37.
199. Pokrajine v Sloveniji. 1999. Ljubljana, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo,
126 str.
200. Politika urejanja prostora Republike Slovenije. 2002. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 14 str.
201. Poročilo o razvoju. 2002. Ljubljana, Urad za makroekonomske analize in razvoj,
189 str.
202. Poročilo o razvoju 2006. 2006. Ljubljana, Urad za makroekonomske analize in
razvoj, 66 str. URL: http://www.umar.gov.si/projekti/pr/2006/pr2006.pdf (16.1.2008).
203. Poročilo o razvoju 2007. 2007. Ljubljana, Urad za makroekonomske analize in
razvoj, 226 str. URL: http://www.umar.gov.si/projekti/pr/2007/POR_2007.pdf
(18.1.2008).
204. Poročilo o regionalnem razvoju 2004. Ljubljana, Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 193 str.
205. Poročilo za sintezno študijo: Oblikovanje kompleksnega modela skladnejšega
regionalnega razvoja SR Slovenije in manj razvitih območij. Raziskovalni projekt:
Skladnejši regionalni razvoj Slovenije in manj razvitih območij. 1987. Ljubljana,
Urbanistični inštitut SR Slovenije, str. 1-19.

278

206. Potočnik, J., Senjur, M., Štiblar, F. 1995a. Približevanje Evropi – rast,
konkurenčnost in integriranje (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije). Ljubljana,
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 143 str.
207. Potočnik, J., Senjur, M., Štiblar, F. 1995b. Razvojne odločitve – ob pripravi
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. V: Utemeljitev, vrednote in cilji (Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije). Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj, str. 5-24.
208. Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih
spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam.
Uradni list RS, št. 108/02, 59/03.
209. Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v
Republiki Sloveniji. Uradni list RS, št. 58/01, 37/04.
210. Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 2003. Ljubljana,
Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, 121 str.
211. Priprava strokovnih podlag za Strategijo regionalnega razvoja Slovenije. 2000.
Ljubljana, Inštitut za ekonomska raziskovanja, 302 str.
212. Prostorski planski inštrumenti – k učinkovitejšim rešitvam. I. srečanje. 2002.
Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 139 str.
213.

Prostorski red Slovenije. Uradni list RS, št. 122/04.

214. R.A.V.E. Space - Raising Awareness of Values of Space through the Process of
Education. URL: http://www.rave-space.org/RaveSpace/HomePage.aspx (26.10.2007).
215. Ravbar, M. 2000. Vloga prostorskega planiranja v gospodarskem in regionalnem
razvoju. Geographica Slovenica, 33, 2, str. 175-215.
216. Ravbar, M. 2005. Regionalni management – izziv in preizkusni kamen za politiko
regionalnega planiranja. Dela 24 (Regionalno planiranje in regionalni razvoj med
teorijo in prakso). Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 61-75.
217.

Ravbar, M., Bole, D. 2007. Geografski vidiki ustvarjalnosti. Georitem, 6, 98 str.

218. Ravbar, M., Bole, D., Nared, J. 2005. A Creative Milieu and the Role of Geography
in Studying the Competitiveness of Cities: The Case of Ljubljana. Acta Geographica
Slovenica, 45, 2, str. 7-34.
219. Razvojno planiranje na ravni Republike Slovenije. 1992. Ljubljana, Zavod
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 59 str.
220. Regionalni razvojni program Gorenjske 2002-2006. 2002. Kranj, Regionalna
razvojna agencija Gorenjske, 129 str.
221. Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013. 2006. Kranj, Regionalna
razvojna agencija Gorenjske, 112 str.
279

222. Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007-2013. Strateški in izvedbeni del
programa. 2006. Koper, Regionalni razvojni center Koper, 118 str.
223. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006.
2002. Ljubljana, RRA LUR, 148 str.
224. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013.
2006. Ljubljana, RRA LUR, 103 str.
225. Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije. 2003. Pivka, RRA
Notranjsko-kraške regije, 151 str.
226. Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013. 2006. Pivka,
RRA Notranjsko-kraške regije, 115 str.
227. Regionalni razvojni program Pomurja 2000+. 2002. Murska Sobota, Regionalna
razvojna agencija Mura, 180 str.
228. Regionalni razvojni program Pomurske regije 2007-2013. 2007. Murska Sobota,
Regionalna razvojna agencija Mura, 152 str.
229. Regionalni razvojni program razvojne regije Jugovzhodna Slovenija 2007-2013.
2006. Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, 303 str.
230. Regionalni razvojni program regije Posavje 2001-2006. 2002. Krško, Regijski
pospeševalni center Posavja, 133 str.
231. Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013. 2007. Krško, Regionalna
razvojna agencija Posavje, 169 str.
232. Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013. 2006. Celje, RRA Celje,
294 str.
233. Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 20072013. 2006. Kobarid, Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija, 175 str.
234. Regionalni razvojni program statistične regije Goriška 2002-2006. 2002. Idrija,
Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija, 201 str.
235. Regionalni razvojni program statistične regije Podravje. Predlog izvedbenega dela
RRP za Podravje. 2003. Maribor, Mariborska razvojna agencija, 84 str.
236. Regionalni razvojni program statistične regije Podravje. Predlog strateškega dela
RRP za Podravje. 2003. Maribor, Mariborska razvojna agencija, 135 str.
237. Regionalni razvojni program za Južno Primorsko 2002-2006. 2002. Koper,
Regionalni razvojni center Koper, 104 str.
238. Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013. 2006.
Dravograd, RRA Koroška, 160 str.
280

239. Regionalni razvojni program za Koroško regijo. 2001. Ravne na Koroškem, A.L.P.
Peca, 164 str.
240. Regionalni razvojni program za območje Jugovzhodne Slovenije (do leta 2006).
2002. Novo mesto, Podjetniški center Novo mesto.
241. Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo 2007-2013. 2007.
Maribor, Mariborska razvojna agencija, 206 str.
242. Regionalni razvojni program za Savinjsko statistično regijo. 2002. Celje, RRA
Celje.
243. Regionalni razvojni program za Zasavje. 2002. Zagorje ob Savi, Regionalni center
za razvoj, 229 str.
244. Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007-2013. 2007. Zagorje
ob Savi, Regionalni center za razvoj, 213 str.
245. Review of Landuse Planning in England. URL: http://www.hmtreasury.gov.uk/media/1FD/6D/barker2_2006_salfordcitycouncil_26kb.pdf
(22.8.2006).
246.

Richardson, H. W. 1978. Regional and Urban Economics. London, Pitman, 416 str.

247. Rodriguez-Pose, A. 1998. The Dynamics of Regional Growth in Europe. Social and
Political Factors. Oxford, Clarendon Press, 256 str.
248. Rojec, M. 2000. Neposredne tuje investicije v Slovenijo. Trendi, razvoj in politika
v obdobju 1997-1999. Delovni zvezki Urada za makroekonomske analize in razvoj, IX,
1, 55 str.
249. Saxenien, A. 1994. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley
and Route 128. Cambridge, Harvard University Press, 168 str.
250. Sayer, A. 2004. Industry and space: A sympathetic critique. V: Barnes, T. J.,
Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. (ur.): Reading Economic Geography. Malden,
Blackwell Publishing, str. 29-47.
251. Schlunze, R. D. 2007. Spurring the Kansai Economy. Embedding foreign
corporations. Ritsumeikan International Affairs, 5, str. 17-42.
252. Schlunze, R. D., Plattner, M. 2007. Evaluating International Managers’ Practice
and Locational Preferences in the Global City – an Analytical Framework. The
Ritsumeikan Business Review, 46, 1, str. 63-89.
253. Scott, A. J. 1998. Regions and the World Economy. The Coming Shape of Global
Production, Competition, and Political Order. Oxford, Oxford University Press, 177 str.

281

254. Scott, A. J., Storper, M. 1992. Industrialization and regional development. V:
Storper, M., Scott A. J. (ur.): Pathways to industrialization and regional development.
London, New York, Routledge, str. 3-17.
255. Sheppard, E., Barnes, T. J., Peck, J., Tickell, A. 2004. Introduction: Reading
Economic Geography. V: Barnes, T. J., Tickell, A., Peck, J., Sheppard, E. (ur.):
Reading Economic Geography. Malden, Blackwell Publishing, str. 1-9.
256. Slavec, A. 1995. Značilnosti, vzroki in posledice deindustrializacije v Mariboru.
Dela 11 (Geografska problematika slovenskega alpskega sveta in slovenskih mest).
Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 169180.
257. Smith, D. M. 1971. Industrial Location. An Economic Geographical Analysis. New
York, John Wiley & Sons, 553 str.
258. Sociologija. Gradivo za srednje šole. 1994. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije
za šolstvo in šport, 399 str.
259. Söderbaum, P. 1992. Neoclassical and institutional approaches to development and
the environment. Ecological Economics, 5, str. 127-144.
260.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1998. Ljubljana, DZS, 1714 str.

261. Steiner, M. 2002. Clusters and networks: institutional settings and strategic
perspectives. V: McCann, P. (ur.): Industrial Location Economics. Cheltenham,
Edward Elgar, str. 207-221.
262. Storper, M. 1997. The Regional World. Teritorrial Development in a Global
Economy. New York, London, The Guilford Press, 338 str.
263. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006 (Slovenija v novem
desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU). 2001. Ljubljana, Urad za
makroekonomske analize in razvoj, 138 str.
264. Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Ljubljana, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, 75 str.
265. Strategija regionalnega razvoja Slovenije. 2001. Ljubljana, Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, 37 str.
266. SWOT analiza. Regionalno planiranje – geografija, e-učilnica. URL: http://eucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=237 (30.12.2007).
267. Szelenyi, I. 1987. The Prospects and Limits of the East European New Class
Project: An Auto-Critical Reflection on The Intellectuals on the Road to Class Power.
Politics and Society, 15, 2, str. 103-142.
268. Šušteršič, J. 2003. Tranzicija kot politično gospodarski cikel (post mortem analiza).
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 270 str.

282

269. Temeljni kamen za tovarno avtodomov. Dobro jutro na spletu. Murska Sobota, 23.
december 2007. URL:
http://www.dobrojutro.net/index.php?stran=novice&tip=26&id=10960 (27.2.2008).
270. Tewdwr-Jones, M. 2001. Complexity and Interdependency in a Kaleidoscopic
Spatial Planning Landscape for Europe. V: Albrechts, L., Alden, J., da Rosa Pires, A.
(ur.): The Changing Institutional Landscape of Planning. Aldershot, Ashgate, str. 8-35.
271. Tretje poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 1998, 1999 in 2000). 2001.
Ljubljana, Ministrstvo za finance, 22 str. URL:
http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/porocilo2000.pdf (19.1.2008).
272. Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj. Uradni list RS, št. 59/00, 60/01, 110/04.
273.

Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot. Uradni list RS, št. 28/00.

274.

Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot. Uradni list RS, št. 9/07.

275. Vresk, M. 1997. Uvod u geografiju. Razvoj, struktura, metodologija. Školska
knjiga, Zagreb, 304 str.
276. Vrišer, I. 1973. Industrializacija Slovenije. Metodološka zasnova industrijske
geografije. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 134 str.
277. Vrišer, I. 1977. Industrializacija Slovenije. Ljubljana, Inštitut za geografijo
Univerze v Ljubljani, 139 str.
278. Vrišer, I. 1978a. O lociranju industrije na regionalni ravni: separat. Sedlarjevo
srečanje, 18. in 19. maj 1978. Ljubljana, Urbanistično društvo Slovenije, 15 str.
279.

Vrišer, I. 1978b. Regionalno planiranje. Ljubljana, Mladinska knjiga, 356 str.

280. Vrišer, I. 1980. Industrializacija Jugoslavije. Geographica Slovenica, 10, str. 209223.
281. Vrišer, I. 1997. Metodologija ekonomske geografije. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 125 str.
282. Vrišer, I. 2000. Industrijska geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 178 str.
283. Vrišer, I. 2001. Nekateri novejši ekonomskogeografski pojmi. Geografski vestnik,
73, 1, str. 49-59.
284. Walker, D. F. 1980. Introduction. V: Walker, D. F. (ur.): Planning Industrial
Development. Chichester, John Wiley & Sons, str. 1-14.
285.

Watts, H. D. 1987. Industrial geography. New York, John Wiley & Sons, 260 str.

286.

Webber, M. J. 1984. Industrial Location. London, Sage Publications, 94 str.
283

287. Wheeler, S. M. 2004. Planning for Sustainability. Creating livable, equitable and
ecological communities. Routledge, London and New York, 280 str.
288. Will, R. A. 1969. Federal Influences on Industrial Location: How Extensive? V:
Karaska, G. J., Bramhall, D. F. (ur.): Locational Analysis for Manufacturing. A
Selection of Readings. Cambridge, The M.I.T. Press, str. 210-220.
289. Wolf, G. 1980. Industrial location decisions in the Federal Republic of Germany.
Geographica Slovenica, 10, str. 231-236.
290. Wong, S. Y. 2005. State Governance, Regulatory Processes and Entrepreneurship:
Singapore's Concentrating Banking Sector. V: Le Heron, R., Harrington, J. W. (ur.):
New Economic Spaces: New Economic Geographies. Ashgate, Aldershot, str. 73-82.
291.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uradni list RS, št. 42/06.

292.

Zakon o lokalni samoupravi. Uradni list RS, št. 72/93.

293. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1). Uradno prečiščeno besedilo. Uradni list
RS, št. 100/05.
294. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP). Uradni list
RS, št. 48/90.
295.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Uradni list RS, št. 33/07.

296. Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji. Uradni list RS, št. 48/90.
297. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR). Uradni list RS, št.
60/99.
298. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1). Uradni list RS, št.
93/05.
299. Zakonom o urejanju prostora (ZUreP). Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni
list RS, št. 71/93.
300.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). Uradni list RS, št. 11/02.

301. Zupan, S. 2002. Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja – primer
Gorenjske. Dela 18 (Geografija in njene aplikativne možnosti). Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, str. 533-548.
302. Žakelj, L. 2004. Razvoj malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in Evropski
uniji. Delovni zvezki Urada za makroekonomske analize in razvoj, XIII, 6, 55 str.

284

12.2. Ustni viri
1. Ivan Barba – Občina Ilirska Bistrica (po telefonu, 9.6.2008);
2. Bratož David – Razvoja agencija Rod (Ajdovščina, 13.5.2008);
3. Čater Urška – Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. (Celje, 21.5.2008);
4. mag. Filipič Bogo – BSC Poslovno podporni center Kranj (Kranj, 31.3.2008);
5. Garantini Tomo – Regionalni center za razvoj d.o.o. (Zagorje ob Savi, 23.4.2008);
6. Feri Gönc – Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. (Murska Sobota, 9.4.2008);
7. dr. Godina Viljemka – Ekonomski institut Maribor (po telefonu, 12.5.2008);
8. Jakše Milan – Občina Šentjernej (Šentjernej, 28.5.2008);
9. Kočevar Boris – Občina Piran (Portorž – seminar »Vrednote prostora in trajnostni
prostorski razvoj«, 12.5.2007);
10. Kotnik Matej – Občina Lukovica (Lukovica, 1.4.2008);
11. prof. dr. Lavrač Ivo – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (Ljubljana,
16.10.2007);
12. Madjar Lilijana – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (Ljubljana,
14.5.2008);
13. Markoja Ivan – Občina Odranci (Odranci, 9.4.2008);
14. Marsel Teo – Hofer (Prevoje, 21.5.2008);
15. Maučec Marjan –Državni svet Republike Slovenije (Ljubljana, 6.5.2008);
16. Maučec Uroš – www.sobotainfo.com (Maribor, 9.4.2008);
17. Mezek Slavko – Regionalni razvojni center Koper - RRA Južna Primorska (Koper,
16.5.2008);
18. Miklavčič Peter – Krka, d.d., Novo mesto (Novo mesto, 22.5.2008);
19. Nadoh Ljubo – Venex, Nadoh Vesna s.p. (Ilirska Bistrica, 20.5.2008);
20. Nemarnik Giuliano – Regionalni razvojni center Koper - RRA Južna Primorska
(Koper, 16.5.2008);
21. Ostrelič Robert – Regionalna razvojna agencija Posavje (Ljubljana, 16.4.2008);
22. dr. Overman Henry – London School of Economics and Political Science, Department
of Geography & Environment (London, 12.9.2006);
23. mag. Požar Boštjan – Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
(Pivka, 20.5.2008);
24. Resinovič Maša – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (Ljubljana,
14.5.2008);
285

25. Sonjak Karmen – Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. (Dravograd,
24.4.2008);
26. Suhadolc Tatjana – Občina Lukovica (Šentvid pri Lukovici, 10.4.2008);
27. mag. Šolar Helena – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (po
telefonu, 3.9.2007);
28. prof. dr. Šušteršič Janez – Fakulteta za menedžment Univerze na Primorskem (Koper,
17.10.2007);
29. Vizjak Igor – Razvojni center Novo mesto (Novo mesto, 3.6.2008);
30. Žnidaršič Mojca – Dolenjski list Novo mesto d.o.o. (po telefonu, 6.6.2008);
31. Žvokelj Ferjančič Suzana – Razvoja agencija Rod (Ajdovščina, 13.5.2008)

286

13. SUMMARY
THE ROLE OF SPATIAL PLANNING IN LOCATING PRODUCTION
ACTIVITIES IN SLOVENIA
Location theories and location factors are important themes in economic geography and in
planning. Investigations of spatial patterns of manufacturing were usually oriented mainly
toward analysing classical macro-location factors, like raw materials, energy, traffic,
labour, market and capital, but an institutional point of view was often neglected.
On the basis of using the institutional approach within economic geography as a theoretical
framework and mainly relying on qualitative methods (interviews, questionnaires and their
analysis) together with case studies, the doctoral thesis tries to show that classical location
factors are unable to describe differences in locations of manufacturing properly. The key
starting point of this doctoral dissertation is the thesis that location of production activities
is strongly conditioned by the active role of national and regional planning (institutions)
and institutions on the local level but still inside the framework of the formal system of
planning. Informal activities and institutions inside and outside the planning system can
play an important role on the final decision of the investor, too.
The doctoral thesis has been tested by analysing different written sources (scientific books
and articles, national strategic documents, regional development programs), the survey
conducted in selected production enterprises founded after 1990 in Slovenia and through
in-depth interviews performed in four case studies.
The main findings of the doctoral thesis can be found in the following paragraphs.
The role of national strategic documents
The role of national strategic documents in locating production activities in Slovenia after
1990 is twofold. Firstly, strategies of (economic) development have been anticipating the
creation of new production areas that would have been used as the locations of
contemporary production activities (construction of industrial zones, technological parks
and entrepreneurship incubators). Secondly, national development strategies have also had
indirect influence on the formation of new locations for production activities through
education policies, assurance of macro-economic stability, formation of appropriate
normative rules, stimulation of research and technological development, public services,
provision of infrastructure, promotion of networking and clustering and through financial
instruments. The state of the art in the economy and social characteristics of the population
show that guidelines, measures and mechanisms had not been implemented as planned
(implementation deficit).
The role of industrial policy
Industrial policy is a conglomerate of many policies. Analyses that were prepared to
monitor the efficiency of industrial policy of the 1990s indicate that it was mainly used to
overcome transitional difficulties of manufacturing under socialism. Industrial policy
instruments had a more or less negative effect on the development of small and medium
enterprises and in attracting foreign investors. The positive shift in industrial policy was
noted in the middle of the first decade of the 21st century when substantial financial
instruments were used for the promotion of research and development activities, for the
development of small and medium enterprises and for regional financial schemes.
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Therefore, we believe that industrial policy had an important influence on the location of
industrial activities.
The role of regional planning
Regional planning of the 1990s was defined by stimulation of the demographically
endangered areas and, after 1999, by stimulation of balanced regional development. The
system of regional policy had important direct and indirect roles in the formation of new
industrial locations. The direct role is seen in the provision and modernization of roads and
for the construction of basic communal infrastructure; as a result, the location factors in
less developed areas were improved. The indirect role of regional planning is stimulation
of small and medium enterprises in demographically endangered areas. The new system of
regional policy defined through the Balanced Regional Development Act (1999) and the
Strategy of Regional Development in Slovenia (2000) was successful in providing
infrastructure, development of human capital, construction of industrial zones,
entrepreneurship incubators and development of regional technological centres. Regional
development agencies which are responsible for the promotion of regional development on
the regional level were relatively successful in providing infrastructure necessary for the
development of small and medium enterprises. Regional planning, therefore, played an
important role in locating production activities as well.
The role of spatial planning
From the macro-location point of view, spatial planning tries to achieve polycentric spatial
development. From the micro-location view, spatial planning defines the framework which
affects the urbanism of industrial areas. The system of spatial planning emphasizes the
roles of different production zones (industrial zones, technological parks, entrepreneurship
incubators) and improvement of degraded areas. Within the system the special role of
spatial planning is reserved for municipalities with detailed land use planning.
Theoretical statements about the role of spatial planning in determining the locations of
production activities in Slovenia were supplemented with the results of a questionnaire
given to sampled production enterprises founded after 1990. Key factors that influenced
the selection of their locations are infrastructure, personal factors, fiscal and monetary
national policy and taxation, instruments used for promotion and growth of small and
medium enterprises, activities for the promotion of indigenous investments and, finally,
informal institutions (norms, values and habits) in the studied areas. The role of spatial
planning and selected instruments of industrial policy needs to be pointed out because they
are key factors that influenced the locations of enterprises included in the survey. The role
of regional policy has not been seen as an important location factor. Unfortunately, these
results are valid for only 43 enterprises (3.4% of sampled units) that answered the
questionnaire. Results therefore can not be generalized for the entire population of
production enterprises in Slovenia founded after 1990.
Case studies presented in the dissertation also verify the initial hypothesis that institutional
factors need to be studied too when analysing location factors. Enterprises from three case
studies (Carthago, Odranci – direct indigenous investment; Krka, Šentjernej – branch plant
of a Slovene multinational firm; Venex, Ilirska Bistrica – micro-enterprise) decided on
their present locations because of the favourable combination of classical location factors
(favourable traffic position, skilled and cheap labour force, availability of a building site)
and “soft” location factors (personal reasons, the role of municipality, especially the mayor
and national industrial policy). Key location factors that influenced the locations of all
three enterprises were building site and personal factors. Classical location factors of
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traffic accessibility and labour force were of great importance, too. However, the role of
the municipality (the mayor), informal institutions and informal planning must also be
pointed out.
Special attention in the dissertation was given to informal influences, presenting all
informal activities which can be identified in space and in the spatial planning procedure.
The primary cause for addressing the informal activities/influences is to recognise the
interests of individual stakeholders that are not included in the formal (spatial) planning
procedures. Informal influences on spatial planning can be legal (lobbying, informal public
debate, collaborative planning) or illegal (threats, corruption, clientelism). Results of case
studies show that lobbying was needed to successfully set the location of production
activities. Lobbying was used to accelerate planning procedures and for the realization of
interests of different social groups. Enterprises included in the survey also noticed different
forms of informal planning, but they did not have an important influence on their location
decisions. It can be therefore summarized that understanding the process of determining
location can not be thorough if studying only formal institutional (planning) arrangements.
The key finding of this doctoral dissertation can be summarized in the following
statement: In order to properly understand production activities location patterns, special
attention needs to be placed on the role of planning as a formal institutional factor together
with informal institutional factors and informal influences on formal planning procedures.
The role of planning is:
• to set formal institutions that define intervention in space and in the framework of
the economy;
• to utilise available instruments that can directly influence the decision of the
investor to choose a location on the selected area (financial instruments);
• to carefully employ planning instruments to influence the existence and quality of
other location factors (building lots, infrastructure, traffic accessibility);
• to analyse spatial planning documents to define micro-location.
Planning is also the meeting point of different interests which by using a set of formal and
informal activities (legal and illegal) work toward achieving their legitimate goals.
Informal influences on the formal planning process are therefore used not only by
opponents, but also by investors. Investors use informal activities to overcome obstacles in
formal planning procedures and also to protect their legitimate interests. When analysing
the location pattern of production activities, special attention also needs to be placed on the
role of mayors because mayors can help investors by using their reputations, influence and
political power.
Other important theoretical findings in the dissertation:
• development of theory in economic geography is influenced by social and
economic development;
• when analysing location factors, classical and “soft” location factors need to be
investigated, including institutional factors;
• economic geography witnesses methodological institutional turnover (institutions
are a starting point for analysing economic space) and in part ontological turnover
(institutions support a functioning economy);
• institutions can be studied through the analysis of planning;
• the in-depth interview is more appropriate method for the analysis of institutional
elements than an extensive survey;
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•
•
•

mayors in Slovenia have important positions at local and regional levels;
differences in the operation of planning organizations and institutions between
statistical regions (NUTS 3) in Slovenia could not be confirmed;
economic geography in Slovenia is witness to an unexplained institutional turn, as
institutions and organizations are equally included in surveys when analysing
location factors; however, this turn was not a completed affair because notable
discrepancies arise between applied theoretical approaches, concepts and empirical
research.

Other important findings in the dissertation:
• the roles of location factors and location theories are changing with social and
economic development;
• technological development changed the role of classical location factors, but they
are still the key prerequisite element in establishing the location of production
activities;
• analysis of location factors can not successfully explain the differences in location
patterns of production activities and the achieved economic/regional development
without understanding locally and regionally specific soft location factors, which
also include formal and informal institutional factors;
• institutional factors are place-specific, therefore they are a key competitive
advantage for each region or local community;
• the most important location factors that influenced determining the locations of
production enterprises founded in Slovenia after 1990 are infrastructure, building
plot, labour force, personal factors, tradition, norms, values and habits, image of the
local community, national financial aid and spatial planning, especially at the local
level;
• the state is the highest authority in its area and therefore defines the role of lower
spatial levels;
• planning influences the location of production activities indirectly (image of the
state and regions) and directly (spatial planning documents);
• the regional level is a less important institutional factor in locating production
activities in Slovenia;
• development of production zones deviates from the common goal of polycentric
development in both a normative (promotion of demographically endangered areas,
power of small municipalities) and a practical (small peripheral communities are
more attractive for locating production activities than regional centres) sense;
• location of production activities is strongly connected with long-term and mediumterm spatial plans from the 1980s;
• the location-permission system has a negative influence on economic and spatial
development;
• the location-permission system allows, enables and needs informal influences;
• spatial planning is also the arena where different interests (political, economic,
personal) meet;
• the municipality (the level of local self-governance – NUTS 5) is a key institutional
factor that enables the successful location of production enterprises;
• spatial planning is the most important instrument used by municipalities (NUTS 5)
to promote economic and spatial development;
• smaller municipalities are more flexible than big ones;
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•
•
•

formal planning is accompanied by informal activities/influences; informal
institutional praxis is therefore a very important factor that needs to be considered
in understanding the location pattern of production activities;
informal influences on planning procedure are results of inflexibility or a
complicated spatial planning system; the formal planning system in Slovenia
suffers a legitimacy crisis;
institutional factors are often key factors that influence the location of production
activities.
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