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POVZETEK
Občina Tolmin je nastala leta 1994 v procesu reformiranja lokalne samouprave na
slovenskem, ko se je prejšnja občina Tolmin razdelila na tri manjše občine: občina
Bovec, občina Kobarid in občina Tolmin. Po površini še vedno spada med največje
občine, v njej pa prebiva nekaj manj kot 12.000 občanov. Demografsko stanje v
občini je zaskrbljujoče, saj se prebivalstvo v občini stara še hitreje, kot je to značilno
za slovensko povprečje. Poleg tega pa je v občini prisoten še pojav bega moţganov,
s čimer občina izgublja največ – mlad izobraţen kader. Sicer razne institucije vlagajo
velike napore za rešitev teh problemov in gospodarski razvoj, vendar bo uspeh viden
šele na dolgi rok. Največ se z razvojem občine ukvarja Posoški razvojni center. Sicer
je občina Tolmin v preteklih letih poslovala pozitivno. Kljub spremembam zakona o
financiranju občin v letu 2007, še vedno nima dovolj lastnih finančnih sredstev in
prejema finančno izravnavo iz drţavnega proračuna. Finančno izravnavo prejema
kljub spremembam polovica vseh občin v Sloveniji. Občina se v zadnjih letih tudi ni
zadolţevala, čeprav je v slovenskem prostoru trend zadolţevanja občin vedno večji. V
gospodarskem pogledu je občina razpeta med industrijo in turizmom. Opazni so
premiki v gospodarstvu, kjer občina zagotavlja razvojno infrastrukturo. Prevladuje
drobno gospodarstvo, večjih druţb je izredno malo. Še veliko pa bo potrebno storiti
na področju turizma, kjer se kaţe največji potencial razvoja v Posočju.
Ključne besede: lokalna samouprava, lokalna skupnost, občani, proračun občine,
razvoj.
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SUMMARY
The municipality of Tolmin was formed in 1994 in the process of the Reform of local
self-government in Slovenia, when the previous municipality of Tolmin divided into
three smaller communities: Bovec, Kobarid and Tolmin. Considering its size, the
municipality of Tolmin is still one of the largest, but its population does not reach
12,000 citizens. The demographic condition within the municipality is worrying since
the population is aging even faster than it is typical of the Slovene average. The
municipality is, furthermore, facing another big problem, causing the region even
greater damage, i.e. losing its young, educated staff. Different institutions, however,
make great effort to solve both, the problem of brain drain and the economic
development, but the success will only be seen in the long run. The organization
working hardest on the development of the municipality is called Posoški
Development Center. In the past few years, the municipality of Tolmin has, however,
operated positively. But despite the amendments of the Law on Financing of
Municipalities in 2007, its financial resources are still not adequate and the region
must, therefore, receive financial compensation from the state budget. The latter is
given to half of the Slovenian municipalities, despite the amendments. Furthermore,
the municipality has had no debt lately, even though the trend of borrowing in
Slovenia is getting increasingly common. Economically, the municipality is divided
between industry and tourism, with an evident progress made in economy, since the
municipality ensures the development infrastructure. Prevalent in the community is
the retail economy, with only a few larger companies. Much remains to be done in
the area of tourism, where the region of Posočje seems to have the greatest
potential for its development.
Key words: local self-government, local community, citizens, the municipality budget,
development.
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1 UVOD
1.1

NAMEN IN CILJ RAZISKAVE

Tema mojega diplomskega dela je razvoj in poslovanje občine Tolmin. Za obravnavo
te teme sem se odločil kot občan, ki je v fazi zaključitve študija in ki se vsaj deloma
zaveda dejanskega stanja v občini, vendar pa bi rad problematiko občine podrobneje
spoznal. Z raziskavo tega področja sem se hotel bolje seznaniti s problematiko in
moţnimi rešitvami, ki bi občino Tolmin, in s tem njene prebivalce, pribliţali
slovenskemu povprečju. Zanimiva bo tudi primerjava občine Tolmin z ostalimi
občinami v regiji, z njenim povprečjem in povprečjem na drţavnem nivoju.
Podrobneje bom analiziral gospodarstvo v občini in demografsko stanje, za katerega
vem, da je v upadu. Ker del Triglavskega narodnega parka sega tudi v občino Tolmin
in je narava dokaj neokrnjena, me zanima tudi, kako občina skrbi za okolje, da bi
tako tudi ostalo. Osredotočil se bom tudi na poslovanje občine in proračun
podrobneje analiziral. Del te analize bo vključeval tudi primerjavo s slovenskim
povprečjem.
Nekateri podatki v diplomskem delo se nanašajo na Zgornje Posočje (v nadaljevanju
bom uporabljal zgolj izraz Posočje), ki ga sestavljajo tri posoške občine, in sicer
občina Bovec, občina Kobarid in občina Tolmin. Menim, da imajo omenjene občine
veliko skupnega, zato se mi taka primerjava oz. analiza zdi smiselna. Da se podatki
nanašajo na Posočje, bo jasno razvidno iz besedila.
1.2

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

Diplomsko delo je razdeljeno na devet poglavij: uvod, lokalna samouprava in lokalne
skupnosti, ustanovitev občine, občina Tolmin, demografske in gospodarske razmere v
občini, poslovanje občine, skrb za okolje, razvojna strategija in zaključek.
Začel bom s kratko razlago pojma lokalna samouprava in lokalna skupnost. Predstavil
razvoj lokalne samouprave v Sloveniji, ki se začne v Srednjem veku, vse do danes,
kjer lahko naštejemo kar 210 občin. Poglavje pa bom zaključil z aktivnostmi na
področju regionalizacije Slovenije.
Nadaljeval bom s pogoji, ki so potrebni, da se na nekem teritoriju ustanovi občina. V
tem poglavju bom dalje pisal o nalogah občine, ki jih mora opravljati kot temeljna
lokalna skupnost, o organih občine in pridobivanju finančnih sredstev za svoje
delovanje.
V četrto poglavje bom okvirno zajel občino Tolmin. Natančneje jo bom analiziral v
petem poglavju. V tem poglavju bom ozemlje občine predstavil od prvih poselitev do
danes. Nadaljeval bom z nastankom občine Tolmin in z njeno organiziranostjo.
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V petem poglavju gre, kot sem ţe v prejšnjem odstavku najavil, za statistično
obdelavo podatkov, ki se nanašajo na prebivalstvo, gospodarstvo in kmetijstvo.
Gospodarstvo bom razdelil na več podpoglavij.
Poslovanje občine je naslednje poglavje v katerega bom zajel proračun občine Tolmin
za leto 2008. Prihodke občine bom primerjal s slovenskim povprečjem, primerjal bom
tudi prihodke med leti 2006 in 2008. Podobno bom analiziral tudi odhodkovno stran
občinskega proračuna. Proračun je sestavljen iz treh delov, in sicer iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb in računa financiranja.
V sedmem poglavju se bom osredotočil na okolje. Kdo skrbi za komunalno
dejavnost, odvoz odpadkov, kako je urejeno ločeno zbiranje frakcij.
V osmem poglavju pa pišem o razvojnih moţnostih občine. Predstavil bom gonilno
silo razvoja v občini – Posoški razvojni center, njegove dejavnosti in program Soča
2013. Na kratko se bom dotaknil prometne infrastrukture, problemov in rešitev, ki so
v planu, razvoja turizma itd.
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2.1

LOKALNA SAMOUPRAVA IN LOKALNE SKUPNOSTI
LOKALNA SAMOUPRAVA

Pojem lokalne samouprave lahko definiramo na več načinov. Navajam tistega, ki
najbolj ustreza pojmovanju lokalne samouprave pri nas. »Lokalna samouprava je
način upravljanja javnih zadev, pri katerem neposredno ali posredno (preko izvoljenih
predstavnikov) sodelujejo prebivalci določene teritorialne skupnosti, ki je oţja od
drţave. Opredelimo jo lahko tudi kot pravico lokalnih skupnosti (oz. prebivalcev
lokalnih skupnosti), da samostojno, brez vmešavanja drţavnih oblasti, urejajo
določen del javnih zadev« (Virant, 2002, str. 161).
O lokalni samoupravi lahko govorimo le, če drţava lokalnim skupnostim prizna pravni
obstoj, jim podeli pravico odločanja o določenih vprašanjih, v katera se sama ne
vmešava, in jim tudi zagotovi sredstva, ki so potrebna za urejanje teh zadev. Lokalne
skupnosti, ki jim drţava prizna lokalno samoupravo, so javnopravne skupnosti, ki
imajo na svojem območju določen obseg oblasti. Lokalne skupnosti imajo toliko
oblasti (pravic), kolikor jim jih podeli drţava. »Nastanek lokalne samouprave na tleh
evropske celine je bil posledica političnega procesa, imenovanega decentralizacija,
kar pomeni prenos funkcije odločanja na niţje nivoje upravnega sistema - v primeru
prenosa na lokalne skupnosti govorimo o teritorialni decentralizaciji« (Virant, 2002,
str. 161).
Razmerje med drţavo in lokalno skupnostjo, ki ima pravico do samouprave, je torej
urejeno tako, da drţava lokalni skupnosti prizna pravico urejanja določenega dela
javnih zadev in se iz njene sfere umakne v čim večji moţni meri, ne pa v celoti, saj
ohrani nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja lokalne skupnosti. »Temeljna lokalna
skupnost – ponavadi poimenovana »občina« – je skupnost, kjer nastajajo skupne
potrebe na najniţji, elementarni ravni, kjer se med ljudmi splete mreţa medsebojnih
odnosov in kjer obstaja zavest o pripadnosti tej najoţji teritorialni skupnosti« (Virant,
2002, str. 164).
»Temeljni element sistema lokalne samouprave je torej občina, ki je temeljna lokalna
samoupravna skupnost, ki se ustanovi v mestih in drugih naseljih. V občini naj bi
ljudje demokratično odločali o svojih neposrednih interesih na področju, kot so
komunala, varstvo okolja, socialno varstvo in skrbstvo, urejanje in gospodarjenje s
prostorom. Občina naj bi se ukvarjala najprej in predvsem z lokalnimi problemi«
(Vlaj, 1998, str. 20).
2.2

RAZVOJ SLOVENSKE LOKALNE SAMOUPRAVE

Lokalna samouprava se je v različnih delih evropskega kontinenta razvijala v različne
smeri in nastala sta dva temeljna koncepta. Prvi je kontinentalni, ki temelji na načelu
decentralizacije, drugi pa je britanski, ki šteje lokalno samoupravo za izvirno
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institucijo. Čeprav članice Evropske unije sprejemajo ista pravila, načela in norme,
lahko kljub zmanjševanju razlik še vedno prepoznamo tri glavne modele lokalne
samouprave v evropskem prostoru, ki so: francoski, nemški in britanski.
Na ozemlju današnje Slovenije pa se je lokalna samouprava razvijala takole:
 Prvič lahko o lokalni samoupravi govorimo v povezavi s srednjeveškimi mesti.
Ta so se najprej razvila v slovenskih obmorskih mestih, ki so pridobila
določeno stopnjo avtonomije in neodvisnosti od deţelnega kneza ali
zemljiškega gospoda.
 Od začetka 17. stol. do sredine 18. stol. je na ozemlju današnje Slovenije
vladal politični absolutizem. V obdobju pravnega absolutizma, ko sta AvstroOgrski vladala Marija Terezija in pozneje Joţef II., se je drţava navznoter
krepila z oblikovanjem drţavnega uradniškega aparata, da bi vladarja lahko
omejila samovoljo plemstva. Sredi 18. stol., ko je bil vladarjev poloţaj močno
okrepljen, je ta začel ustanavljati svoje urade tudi na niţjih stopnjah.
 V času Ilirskih provinc je Napoleon leta 1810 ustanovil komune ali merije.
 Marčna revolucija l. 1848 in občinski zakon, izdan 17. marca 1849, sta prinesla
samostojen poloţaj občin, ki so bile zasnovane kot samostojna, samoupravna
prvostopenjska oblast. Osnovna oblika občine, kot jo poznamo danes, je bila
imenovana krajevna občina.
 Decembrski patent iz leta 1851 je razveljavil marčno ustavo in uvedel strogi
centralizem, kar je pomenilo popolno omejitev samostojnosti krajevnih občin.
 5. marca 1862 je začel veljati zakon za ureditev občin, po katerem so bili
oblikovani občinski volilni redi za posamezne deţele (Koroška, Štajerska,
Kranjska, Goriška, Istra), ki so bili sprejeti do junija 1863. Najpomembnejšo
vlogo v občini je imel občinski zastop, ki je bil sestavljen iz občinskega odbora
(štel je od 8 do 30 članov in volil ţupana) in občinskega predstojništva.
 Oblikovanje občin v drţavi SHS je zaznamovala najvišja stopnja
samoupravnosti v Sloveniji. L. 1918 nastane Kraljevina SHS, kar za oblikovanje
in delovanje občin ne prinese bistvenih sprememb.
 Vidovdanska ustava, sprejeta 28. junija 1921, je postavila nova načela za
ureditev lokalne samouprave. Predvidevala je vzpostavitev lokalne
samouprave na treh ravneh, v občini, okraju in oblasti. Lokalna samouprava
na okrajni ravni ni bila nikoli izpeljana, drugi dve pa sta precej uspešno
delovali.
 Oblasti so pomenile najvišjo raven lokalne samouprave v Kraljevini SHS.
Delovale so do leta 1929, ko so jih zamenjale banovine.
 L. 1921 je bilo na slovenskem ozemlju 1.227 občin. 1.073 jih je spadalo pod
Kraljevino Jugoslavijo, 154 pa pod Kraljevino Italijo. V Dravski banovini je
število občin ostalo skoraj nespremenjeno, bilo jih je 1.072.
 Leta 1933 je bila komasacija občin, katere posledica je bila zdruţitev občin na
samo 362.
 Obdobje po drugi svetovni vojni je zaznamovalo ţivahno delovanje na
področju lokalne samouprave. Leta 1952 je bil sprejet zakon o razdelitvi
Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine. Med mesta so spadali

4










Ljubljana, Maribor in Celje, okrajev je bilo 19, občin pa (skupaj z mestnimi in s
tistimi v trţaški coni B) 386.
Leta 1955 je bil v Jugoslaviji vzpostavljen komunalni sistem, s katerim občine
dobijo poloţaj komun, v katerih naj bi se vzpostavljali novi socialistični
druţbeni odnosi. Z uveljavitvijo komun je bila izbrisana razlika med mestnimi
in običajnimi občinami. Do leta 1963 so se pristojnosti občin zaradi nenehne
decentralizacije vseskozi povečevale, njihovo število in število okrajev pa se je
neprestano zmanjševalo. L. 1964 so bili na slovenskem ozemlju le še štirje
okraji: Ljubljana, Maribor, Celje in Koper, ki so bili sestavljeni iz skupno 62
občin.
Od leta 1965 do leta 1994 je bilo v Sloveniji od 60 do 65 občin. Povprečna
slovenska občina je imela več kot 30.000 prebivalcev in je obsegala več kot
300 kvadratnih kilometrov.
21. decembra 1993 je bil sprejet zakon o lokalni samoupravi, ki je opredeljeval
reformo lokalne samouprave v samostojni Sloveniji. Oktobra 1994 je bilo z
Zakonom o ustanovitvi občin ustanovljenih 11 mestnih in 136 običajnih občin.
Leta 1998 je bilo ustanovljenih še 45 občin, med katerimi pa niso vse ustrezale
predpisanim merilom za ustanovitev. Leta 2002 je Slovenija dobila še eno
novo občino. Skupaj jih je bilo 193.
Leta 2005 sprejete spremembe zakona o lokalni samoupravi dopuščajo, da se
lahko izjemoma ustanovijo tudi občine z manj kot 5000 prebivalci zaradi
geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali geografskih razlogov
(13. a člen ZLS).
Tako je v letu 2006 po predhodno opravljenem posvetovalnem referendumu
nastalo še 17 novih občin. Sedaj je Slovenija razdeljena na skupno 210 občin.

Od 210 občin v Sloveniji je kar 110 takšnih, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev. V
letu 2008 pa je finančno izravnavo iz drţavnega proračuna prejemala kar dobra
polovica vseh občin (Ministrstvo za finance).
2.3

POKRAJINE

Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega
pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine se
ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedeţ in ime. Zakon
sprejme drţavni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku
za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Drţava z zakonom
prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, mora pa
jim zato zagotoviti potrebna sredstva.
Drţavni zbor RS je junija 2006 sprejel Ustavni zakon o spremembah Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 68/06), s katerim so bili spremenjeni 140. in
143. člen Ustave RS, ki se po vsebini nanašajo na lokalno oz. pokrajinsko
samoupravo.
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Sprememba ustave je prvi zelo pomemben korak v procesu vzpostavitve pokrajin v
Sloveniji. Predvsem spremenjeni 143. člen Ustave bo omogočil, da bodo v Sloveniji
lahko ustanovljene pokrajine in da se bo lahko izvedla decentralizacija oblastnih
funkcij in prenos upravljanja pomembnega dela javnih zadev z drţavne na
pokrajinsko raven, na kateri laţje in bolje zaznajo potrebe v svojem okolju in na njih
hitreje odgovorijo.
Regionalizacija Slovenije je lahko podlaga za hitrejši in bolj uravnoteţen razvoj
Slovenije. Samoupravne lokalne skupnosti na vmesni ravni med drţavo in občinami
so potrebne tudi zaradi primerljivosti Slovenije z drţavami Evropske unije. Potreba za
ustanovitev pokrajin se kaţe tudi zaradi čezmejnega sodelovanja regionalnih
skupnosti. Regionalna samouprava je eden temeljev demokratičnih drţav, bistveni
sestavni del drţave in primerna raven oblasti za učinkovito uresničevanje načela
subsidiarnosti1.
Cilji uvedbe pokrajin, predvsem decentralizacija v skladu z načelom subsidiarnosti, so
povezani s prehodom oziroma prenosom nalog in pristojnosti, ki so jih do sedaj
opravljala ministrstva in upravne enote, zato zaradi uvedbe pokrajin ne sme priti do
povečevanja obsega javnega financiranja. V skladu z načelom koneksitete je treba
zagotoviti, da s prenosom nalog in pristojnosti preidejo na pokrajino tudi sredstva za
financiranje teh nalog ter da se obseg sredstev ne spremeni. Sistem javnih financ
Republike Slovenije bo zaradi decentralizacije drţavnih nalog preoblikovan tako, da
bo za enake naloge namenjena enaka višina sredstev kot do sedaj in ustanovitev
pokrajin ne bo povzročila dodanih finančnih bremen za drţavni proračun. Sistem
financiranja pokrajin bo izhajal iz koncepta razvojnih pokrajin, ki temeljijo na lastnih
razvojnih potencialih ter podpore skladnejšemu regionalnemu razvoju. Model
financiranja bo v največji meri upošteval načelo fiskalne decentralizacije, ki naj
zagotavlja kar največje narodnogospodarske koristi. (Vlada RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko)

1

Načelo subsidiarnosti je nasprotno načelo koncentracije zadev na drţavni ravni in zahteva, da (niţje)
lokalne skupnosti opravljajo vse zadeve, ki so jih sposobne opravljati. »Subsidiarnost ni samo omejitev
za posege višjih oblasti v zadeve osebe ali skupnosti, ki lahko delujeta sami, temveč je tudi dolţnost te
oblasti, da deluje v razmerju do te osebe ali skupnosti na način, ki jima omogoča samoizpolnjevanje«
(Vlaj 2004, str. 25).
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3
3.1

USTANOVITEV OBČINE
NORMATIVNE DOLOČBE

Ustava RS vsebuje določila, ki se nanašajo na ureditev lokalne samouprave ţe v
splošnih določbah, kjer je v 9. členu določeno, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna
samouprava, še posebej pa v posebnem poglavju z naslovom »Samouprava«, kjer se
na lokalno samoupravo nanaša 7 členov, in sicer:
 138. člen določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v
občinah in drugih lokalnih skupnostih.
 Po določbah 139. člena je občina samoupravna lokalna skupnost, katere območje
obsega naselje ali več naselij, ki so povezane s skupnimi potrebami in interesi
prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi
območje občine.
 140. člen opredeljuje delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. V
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in
ki zadevajo samo prebivalce občine. Po predhodnem soglasju občine ali širše
samoupravne lokalne skupnosti lahko drţava z zakonom prenese na občino ali
širšo lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če za
to zagotovi tudi sredstva. V zadevah, ki jih je drţava prenesla na organe lokalne
skupnosti, opravljajo drţavni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo
njihovega dela.
 141. člen obravnava mestno občino, ki pravi, da lahko mesto dobi po postopku in
ob pogojih, ki jih določa zakon, status mestne občine. Mestna občina opravlja kot
svoje tudi z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na
razvoj mesta.
 142. člen določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog,
drţava v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.
 Po določbah 143. člena, ki obravnava pokrajine, so širše samoupravne lokalne
skupnosti, ki se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje,
sedeţ in ime. Zakon sprejme drţavni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih
poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje
občin. Pokrajina opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene
zadeve regionalnega pomena. Lahko pa nanje drţava z zakonom prenese
opravljanje nalog iz drţavne pristojnosti, če jim za to zagotovi potrebna sredstva.
 Po 144. členu drţavni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih
skupnosti.
K temu bi dodal še, da je v 4. in 7. alinei prvega odstavka 160. člena ustave
določeno, da Ustavno sodišče Republike Slovenije odloča o skladnosti predpisov
lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni ter o sporih glede pristojnosti med drţavo in
lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi.
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Po Zakonu o lokalni samoupravi
 so temeljne samoupravne lokalne skupnosti občine. Slednje v okviru ustave in
zakonov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so
nanje prenesene z zakoni.
 so samoupravne lokalne skupnosti osebe javnega prava s pravico posedovati,
pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoţenja in se financirajo iz lastnih
virov. Občine, ki tega niso sposobne, zagotovi potrebna sredstva drţava.
 so osebe, ki imajo na območju samoupravne lokalne skupnosti stalno prebivališče
člani (občani) samoupravne lokalne skupnosti. Občani v samoupravnih lokalnih
skupnostih odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz
članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne
volilne pravice, pa tudi neposredno na svojih zborih, referendumih in preko
ljudske iniciative.
Zakon o lokalni samoupravi v 13. členu določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se
lahko občina na določenem območju ustanovi. Tako določa, da mora biti občina
sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge
naloge v skladu z zakonom. Šteje se, da je občina sposobna na svojem območju
zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 popolna osnovna šola;
 primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja);
 komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, oskrba z električno energijo);
 poštne storitve;
 knjiţnica (splošna ali šolska);
 prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti.
Poleg teh pogojev pa Zakon o lokalni samoupravi v 13.a členu določa pogoj o številu
prebivalcev: občina ima najmanj 5000 prebivalcev, vendar jih sme imeti izjemoma
tudi manj kot 5000, če to narekujejo geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski
ali gospodarski razlogi.
Pravna ureditev ustanavljanja občin in spreminjanja njihovih območij pa je taka, da
Zakon o lokalni samoupravi določa pogoje, poseben zakon, Zakon o postopku za
ustanovitev občin ter določitvi njihovih območij pa postopek za ustanovitev občin in
spremembo njihovih območij.
Teritorialne spremembe lahko privedejo do: zdruţitve občin, razdelitve občine na dve
ali več novih občin, izločitve dela občine v samostojno občino ali izločitve dela občine
in priključitve le-tega drugi občini.
Postopek je sestavljen iz treh faz: predhodnega postopka z referendumom,
zakonodajnega postopka in postopka konstituiranja novih občin.
Občino podrobno urejajo še:
 Statut občine.
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Zakon o javnih usluţbencih (Uradni list RS, št. 56/2002).
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002).
Zakon o financiranju občin, (ZFO-1). Ur. l. RS, št. 123/2006.
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/2003).
Zakon o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99).
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave.
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija in delovno
področje ter urejajo ostale zadeve v zvezi z delovanjem Občinske uprave.
Poslovnik občinskega sveta.
Poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta in se smiselno
uporablja tudi pri delu odborov, komisij in drugih delovnih teles.
Ostali področni zakoni, ki urejajo oţja področja (Stanovanjski zakon, Zakon o
upravnih taksah, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča).

3.2

NALOGE OBČINE

Ustavna ureditev v Republiki Sloveniji izhaja iz popolne ločitve občine in drţave.
Občine opravljajo samo lokalne zadeve. Ostra ločnica med drţavno oblastjo in lokalno
samoupravo je postavljena, ker občini brez njenega soglasja ni mogoče dodeliti prav
nobenih drţavnih nalog. Občine v Sloveniji v tem trenutku opravljajo samo svoje
izvirne naloge, ki so posebej navedene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi.
V evropskem modelu lokalne samouprave obstaja ločnica med dvema vrstama
pristojnosti oziroma nalog občine – izvirnimi in prenesenimi. Izvirne so tiste, o katerih
občinski organi sprejemajo samostojne politične odločitve, prenesene pa tiste, ki jih
opravljajo v imenu drţave oziroma namesto drţavne uprave. Izvirne pristojnosti
občine so na najbolj splošen način določene v ustavah. Ustave določajo, da občine
samostojno urejajo zadeve, ki se preteţno nanašajo na lokalno skupnost, torej javne
zadeve lokalnega pomena.
Po 21.a členu pa občina opravlja tudi statistično, evidenčno in analitično funkcijo za
svoje potrebe ter za te potrebe na podlagi pisne zahteve pridobiva statistične in
evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih
podatkov.
3.3

ORGANI OBČINE

V naši ureditvi lokalne samouprave sta poglavitna organa občine občinski svet in
ţupan, poleg njiju pa v občini deluje še nadzorni odbor. Občinski svet je, kot določa
29. člen Zakona o lokalni samoupravi, najvišji organ odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolţnosti občine.
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Ţupan je izvršilni organ občine. Izvoljen je na neposrednih volitvah in ni odgovoren
občinskemu svetu za svoje delo. Nadzorni odbor pa je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini. Njegove člane imenuje občinski svet. Več o organih občine pišem v
naslednjem poglavju.
3.4

FINANCIRANJE

Občina potrebuje materialna sredstva za izvajanje svojih pravic in dolţnosti. Vsi
prihodki in izdatki občine se izkazujejo v občinskem proračunu, ki ga sprejme
občinski svet na predlog ţupana. »Občina ima v lasti premoţenje - nepremičnine in
premičnine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoţenjem gospodariti kot
dober gospodar« (ZLS, 51. člen). Najpomembnejši del premoţenja so infrastrukturni
objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih sluţb (gospodarskih in
negospodarskih), ter javne površine - poleg tega pa še upravni prostori, lastniški
deleţi v podjetjih, denarna sredstva na računu itd.
Ustava določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti financirati opravljanja svojih nalog, drţava
v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. Zakon o
lokalni samoupravi določa, da se lokalne zadeve javnega pomena financirajo iz
lastnih virov občine, drţavnih sredstev in iz zadolţitev.
Primerna poraba predstavlja tisti obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Temelji na izračunu primerne porabe na
prebivalca, ki se določi kot povprečni znesek sredstev na prebivalca v RS. Le-to določi
Drţavni zbor RS ob sprejetju drţavnega proračuna za vsako proračunsko leto,
kasneje pa se korigira z razmerjem površine, dolţine lokalnih cest, številom
prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev, starejših od 65 let, glede na
populacijo posamezne občine in izračunanim povprečjem v drţavi.
Skladno z določbami Zakona o financiranju občin se občini, ki z lastnimi prihodki ne
more zagotoviti svoje primerne porabe, zagotovijo sredstva iz drţavnega proračuna
za finančno izravnavo. Posamezni občini, ki izpolnjuje predhodno navedene pogoje,
se izračunajo pripadajoča sredstva finančne izravnave kot razlika med izračunano
primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki.
Zadolţevanje kot enega virov financiranja občin opredeljuje Zakon o financiranju
občin v petem poglavju. Občine se lahko zadolţujejo na dva načina: z izdajo
vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
Finančna avtonomija predstavlja pomembno komponento lokalne samouprave, saj le
svobodno razpolaganje s finančnimi viri omogoča njeno udejanjanje v praksi. »V
Sloveniji je prejemalo finančno izravnavo nad 90 % občin, kar pomeni, da so lokalne
skupnosti zelo odvisne od drţave in da večina lokalnih skupnosti nima dovolj
ustreznih lastnih virov za izvajanje z zakonom opredeljenih nalog« (Milunovič, 2001,
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str. 180). V izračunih primerne porabe za leto 2005 je npr. samo 20 občin, ki imajo
lastne prihodke večje od primerne porabe; torej samo 10,36 % slovenskih občin ne
dobiva finančne izravnave. Po sprejetju novega Zakona o financiranju občin (Zakon o
financiranju občin (ZFO-1) Ur. l. RS, št. 123/2006), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2007,
so občine dobile večjo finančno avtonomijo. Kljub spremembam pa je leta 2008
finančno izravnavo dobila več kot polovica občin, tj. 106 občin.
Kot Stane Vlaj povzema po različnih avtorjih, je samoupraven tisti, ki lahko o svojih
zadevah odloča sam. Vlaj še ugotavlja, da je najbolj samoupravna institucija drţava,
kar ji zagotavlja njena suverenost. Za vse ostale skupnosti v neki drţavi pa je stopnja
samouprave, neodvisnosti oziroma pristojnosti definiran prav z nivoja drţave (1998,
str. 14). S tega vidika bi lahko rekli, da so vse skupnosti v drţavi, tudi lokalne
skupnosti, le omejeno samoupravne.
»Skupni dolg slovenskih občin in javnega sektorja na ravni občin je konec leta 2008
znašal 453 milijonov evrov. V letu 2008 izstopa povečanje skupne zadolţitve občin za
104 milijone evrov oziroma za kar 54 % v primerjavi z letom prej. Skoraj polovico
tega dolga je prispevala Mestna občina Ljubljana (MOL), ki je svoj dolg povečala za
48 mio evrov ali za 124 %. Po stanju na dan 31. decembra 2008 zaradi zadolţitve
občine največ dolguje občan Gornjih Petrovcev, in sicer skoraj 1.432 evrov ali 6,5krat več, kot dolguje v povprečju zaradi dolga občine prebivalec Slovenije (222
evrov)« (Revizijsko poročilo, str. 27). Na dan 30. 6. 2009 občina Tolmin ni zadolţena.
So pa zadolţene pravne osebe javnega prava v občini, vendar je dolg minimalen, tj.
36.167 EUR oz. 3 EUR na prebivalca.
Dolg občin na prebivalca je bil leta 2007 v primerjavi z letom 2006 višji za 24 %, leta
2008 pa je bil višji kar za 62 %. Računsko sodišče opaţa trend zmernega naraščanja
deleţa občinskega dolga v javnem dolgu drţave, ki pa je bil kljub temu v letu 2007 še
zanemarljiv, znašal je 2,6 %.
Slika 1: Zadolţenost občin v RS na občana (stanje na dan 31. 12.)
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Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes glede spreminjanja zakonodaje na
področju zadolţevanja pravi, da je splošen trend niţanje restriktivnosti ureditve, tako
da je moţno višje zadolţevanje občin, predvsem pa pravnih oseb javnega sektorja na
ravni občine. Konec leta 2008 po podatkih finančnega ministrstva ni bilo zadolţenih
44 občin, toda v 12 primerih so poročale o zadolţenosti drugih pravnih oseb javnega
sektorja občine, kar pomeni, da je le 32 občin ali 15 % nezadolţenih. Pri tem
računsko sodišče dodaja, da v podatkih manjkajo tudi blagovni krediti in zadolţitve v
letu 2009, kar pomeni, da je končna številka verjetno niţja.
Zadolţevanje lahko potisne občine v poloţaj, ko ne morejo več izvajati svojega
osnovnega poslanstva. Občine po svoji funkciji niso profitne organizacije, ampak so
namenjene ljudem. Zato je pomemben upravni nadzor, da se lahko pravočasno
ukrepa, ko se kazalci zadolţenosti začnejo gibati nevarno navzgor.
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4
4.1

OBČINA TOLMIN
PREDSTAVITEV

Občina Tolmin leţi v SZ Sloveniji na področju gornje Soške doline. Njeno središče
predstavlja Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu,
doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape.
Občina meji na zahodu na sosednjo republiko Italijo in občine Kobarid na severu,
Bohinj, Ţelezniki, Cerkno in Idrija na vzhodu, Nova Gorica in Kanal na jugu.
Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, dolino spodnje Idrijce, Baško grapo,
dolino Tolminke s tolminsko-bohinjskimi gorami, tolminsko kotlino, tolminski del
predalpskega hribovja ter severno obrobje Banjške planote in Trnovskega gozda.
Sicer pa spada občina Tolmin v Goriško statistično regijo.
V občino se lahko pride iz več smeri. Z vzhoda nas pripelje cesta po dolini Idrijce, t. i.
ketlika, ki se priključi cestni povezavi z juga po soški dolini med Novo Gorico in
Bovcem. Druga moţnost iz te strani je iz poljanske doline prek prevala Kladje v
Cerkno, ki se nato priključi keltiki. Tretja moţnost pa vodi iz Škofje Loke prek
Ţeleznikov čez Petrovo Brdo v Podbrdo in naprej po Baški grapi, v kateri je komaj
prostora za reko, cesto in ţeleznico. Slednja predstavlja zanimivo alternativo prihoda
in potovanja v teh krajih. T. i. Bohinjska proga je bila dokončno zgrajena leta 1906 in
je pred kratkim praznovala stoto obletnico. Inţenirji in delavci so morali premagati
številne naravne ovire – od gorskih pregrad do deročih rek in ozkih dolin – ter
zgraditi na desetine predorov in mostov. Med njimi še posebej izstopata znameniti
solkanski most z velikim kamnitim lokom in 6336 metrov dolg bohinjski predor, ki se
pod bohinjsko-tolminskimi gorami prebije v Baško grapo. S severa vodi cesta čez
prelaz Vršič in Predel v Bovško kotlino in naprej v Kobarid in Tolmin. Čez mejni
prehod Robič pripelje cesta po dolini Nadiţe iz Italije. Vse cestne povezave so ozke in
»kljukaste«, še najboljša pa vodi iz Nove Gorice.
Gostota poselitve v občini je z 31 prebivalci/km2 daleč pod slovenskim povprečjem,
kar je glede na hribovitost in obmejno lego pokrajine tudi razumljivo. Območje je bilo
poseljeno ţe v prazgodovini, o čemer pričajo izkopanine na območju Mosta na Soči in
Tolmina. Po Soški dolini in dolini Bače, je ţe v času svetolucijske halštatske kulture
(800-300 let pr. n. št.) vodila pot, ki je povezovala Posočje z Gorenjsko. To pot so
izrabili tudi Rimljani in kasneje Langobardi. Od 10. stoletja dalje, so območje poselili
slovenski naseljenci, v 13. st. pa so pod Črno prst in dolino Bače naselili Tirolce iz
Pusterske doline. Od 12. do 14. st. je potekalo tudi naseljevanje Idrijske doline. V 16.
in 17. st. pa je bil (na krčevine) v hribovju zadnji val naseljevanja.
V občini je bilo po popisu leta 2002 71 naselij. Glede na čas naselitve, poreklo
naseljencev in naravne danosti so v regiji nastali različni tipi naselij. V predalpskem
hribovju in na planotah prevladujejo razloţena naselja, gručaste vasi in zaselki.
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Gručaste vasi najdemo ob vznoţju prisojnih pobočij hribovja, ki se vzpenja nad
dolinami Soče, Idrijce in Bače. Ţal se naselitev v hribovju ne ohranja.
Raba tal je bila prilagojena skromnemu kmetijstvu, zlasti ţivinoreji, za katero je več
naravnih pogojev kot za poljedelstvo. Planinska paša je zlasti v tolminskem delu
občine omogočila pridelovanje izvrstnega planinskega sira, po katerem je to območje
znano. Edino moţnost dodatnega zasluţka so nudili gozdovi, ki pa so bili večinoma
izkrčeni in v tuji lasti, tako da je kmet imel od njih le malo. Posledica opuščanja
kmetijstva je postopno zaraščanje travniških, pašniških in njivskih površin z gozdom.
Šibko kmetijsko gospodarstvo je prispevalo k temu, da je število prebivalcev v občini
v zadnjem stoletju neprestano upadalo, čeprav se je tudi tu začela industrializacija.
Vsi industrijski obrati so bili zgrajeni v obdobju po drugi svetovni vojni. Prevladuje
elektro in lesna industrija, gradbeništvo in razne obrti. V zadnjih desetletjih pa se
vlaga velike napore v razvoj turizma.
4.2

ZGODOVINSKI ORIS

Najstarejše podatke o poselitvi oţje Tolminske zaenkrat predstavljajo naključno
odkrite najdbe drobnih kamnitih orodij in odbitkov z dveh visokogorskih postojank,
planine Pretovč pod Mrzlim vrhom in planine Kuhinje pod Krnom. Te dokazujejo
obstoj mezolitskega (8000–5000 let pred n. št.) lovca visoko nad dolino reke Soče.
Navkljub tem najdbam je arheološka podoba Tolminske vse do bronaste dobe (ok.
1700–900 let pred n. št.) še vedno dokaj nejasna. Najstarejši sledovi stalnejše
poselitve segajo v sredino in drugo polovico 2. tisočletja pred n. št. V ta čas sodijo
tudi ostaline bronastodobne stavbe z Mosta na Soči.
Tolminski zgodovinski spomin pomni tudi srednjeveške kmečke upore, predvsem
veliki kmečki punt leta 1713. Razvaline gradu na Kozlovem robu in muzejska zbirka v
Coroninijevi graščini so pomnik tistih časov.
Čeprav ima Tolmin kot kraj dolgo tradicijo, pa je dobil status trga šele leta 1820. V
šestdesetih letih 19. stoletja se je razmahnilo slovensko narodno politično gibanje, ki
se je odraţalo v ustanavljanju čitalnic ter organiziranju mnoţičnih političnih in
kulturnih zborovanj na prostem, imenovanih Tabori. Čitalnica v Tolminu (1862) je bila
prva na Goriškem, druga na Primorskem in peta na slovenskem ozemlju. Čitalnice in
ustanavljanja različnih društev so močno vplivale na ţivljenje Tolmincev.
Leta 1906 je skozi skoraj 7 km dolg predor v Podbrdu in po Baški grapi do Mosta na
Soči prispel prvi vlak. Prav ta ţeleznica je, ko se je razplamtel boj na soški fronti, na
Tolminsko pripeljala številno vojaštvo takratne A-O monarhije.
Prva svetovna vojna pa je prekinila bogato druţabno in društveno ţivljenje. Začrtana
je bila nova meja, ki je prebivalce Posočja pustila na drugem bregu.
Narodnoosvobodilno gibanje je imelo na Primorskem mnoţično podporo. Prelomni
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dogodek je za Slovensko primorje pomenila kapitulacija Italije 8. septembra 1943.
Vojne, ki je terjala številne tragične usode posameznikov, druţin in vasi je bilo 1945.
leta konec. Boj za pravične meje se je nadaljeval, ko je bila določena razmejitvena
črta znotraj Julijske krajine (cona A, z Zavezniško vojaško upravo, in cona B, z
Jugoslovansko vojaško upravo). Reka Soča je postala mejnik. Razdelitev je veljala do
priključitve Posočja matični domovini, septembra 1947. Še vedno je bila prisotna
napetost ob meji, ki so jo umirili šele Osimski sporazumi leta 1975.
Prva povojna leta označuje hitra industrializacija, ki je pospešila odseljevanje ljudi iz
hribovskih vasi, z ljudmi pa se je večkrat poigrala tudi narava (povodnji 1925, obilne
sneţne padavine leta 1952, neurje 1960, potresi 1976, 1998 in 2002).
4.3

NASTANEK

Kot sem ţe navedel v enem od prejšnjih poglavij, je bila leta 1994 na ozemlju
Republike Slovenije z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z dne
31. 12. 1993) vpeljana lokalna samouprava. S tem je bil končan proces reforme
komunalnega sistema. Ob koncu leta je bilo namesto dotedanjih razmeroma velikih
občin – komun – ustanovljenih 147 manjših občin. Območja občin je določil Zakon o
ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 z dne 4. 10.
1994). Prejšnja občina Tolmin (sedanja upravna enota) se je razdelila na tri nove
občine, in sicer: občino Bovec, občino Kobarid in občino Tolmin. Danes je to območje
treh občin upravna enota Tolmin. V treh desetletjih je prejšnja občina Tolmin postala
preokorna za reševanje številnih problemov občanov in nastanek treh novih občin je
bil samo logična posledica tega dejstva.
4.4
4.4.1

ORGANIZIRANOST
Občinski svet

Občinski svet Občine Tolmin sestavlja 22 članov. Njegove pristojnosti so opredeljene
v 17. členu Statuta občine Tolmin, njegovo delo pa ureja Poslovnik občinskega sveta
občine Tolmin. V okviru Občinskega sveta so ustanovljeni naslednji odbori in
komisije:
 Občinska volilna komisija
 Odbor za gospodarstvo
 Odbor za okolje in prostor
 Odbor za druţbene dejavnosti
 Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet
 Odbor za kmetijstvo, turizem in pospeševanje poseljenosti podeţelja
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 Komisija za peticije
 Komisija za priznanja in nagrade
 Komisija za statutarno pravna vprašanja
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Pristojnosti Občinskega sveta so opredeljene v 17. členu Statuta občine Tolmin:
 Sprejema statut
 Sprejema poslovnik
 Sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna
 Sprejema prostorske in druge razvojne plane občine
 Sprejema odloke in druge občinske akte
 Odloča o razpisu referenduma
 Odloča o lokalnih davkih in pristojbinah
 Odloča o odtujitvi in zamenjavi nepremičnin
 Odloča o najemu občinskega posojila
 Sprejema koncesijske akte
 Odloča o sodelovanju
4.4.2

Ţupan

Ţupan predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter skrbi za druge
stvari, ki so opredeljene v 43. členu Statuta občine Tolmin. Podţupan pomaga
ţupanu pri njegovem delu in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Ţupan lahko
pooblasti podţupana za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
4.4.3

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje
pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem
občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov,
organizacij porabnikov proračunskih sredstev, pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi, občinskim javnim premoţenjem ter ocenjevanje učinkovitosti in
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolţan varovati
osebne podatke ter drţavne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov. Nadzorni odbor sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko
je njegovo poročilo dokončno. Nadzorni odbor preverjanja opravi v okviru rednega
nadzora. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in
predlogi, ki ga je v skladu s sprejetim programom in s statutom naloţenimi nalogami
dolţan podati občinskemu svetu najmanj enkrat letno. Občinski svet, ţupan ter
organi porabnikov proračunskih sredstev so dolţni obravnavati poročilo nadzornega
odbora in upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
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Občinski svet ali ţupan lahko od nadzornega odbora zahtevata, da o določeni zadevi
izdela mnenje oziroma da opravi nadzor pri porabniku proračunskih sredstev.
4.4.4

Občinska uprava

Upravne in strokovne naloge v občini Tolmin opravlja Občinska uprava Občine
Tolmin. Predstojnik občinske uprave je ţupan, delo pa neposredno vodi direktor
občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje ţupan. Za posamezne naloge v zvezi z
vodenjem organov občinske uprave pooblasti direktor občinske uprave predstojnike
teh organov, ki jih imenuje in razrešuje ţupan. Občina lahko skupaj z drugo občino
ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajajo
občinski svet in ţupan. Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise drţave, kadar
občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz drţavne
pristojnosti. Občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti . Za opravljanje
takega nadzora se v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
4.4.5

Oţji deli občine

V občini Tolmin je ustanovljenih 23 krajevnih skupnosti. Njihova teritorialna
razmejitev je navedena v 83. členu, naloge pa v 84. členu Statuta občine Tolmin.
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini. Svet
predstavljajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Svet daje mnenje občinskemu
svetu, odborom, nadzornemu odboru in ţupanu o vseh zadevah iz njihove
pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se
nanašajo na občinski proračun, na razvoj in prostorsko ureditev občine.
V občini Tolmin so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
 Hudajuţna – Obloke
 Grahovo ob Bači
 Podbrdo
 Pečine
 Lom
 Ljubinj
 Rut – Grant
 Volče
 Kamno – Selce
 Dolje
 Volarje
 Slap ob Idrijci
 Zatolmin
 Ponikve
 Šentviška gora
 Idrija pri Bači
 Strţišče
 Kneţa
 Most na Soči
 Poljubinj
 Dolenja Trebuša
 Tolmin
 Gorenja Trebuša
Vir: Statut občine Tolmin
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5
5.1

DEMOGRAFSKE IN GOSPODARSKE RAZMERE V OBČINI
PREBIVALSTVO

Temeljni element vsake skupnosti so nedvomno ljudje. Brez njih zagotovo ne bi
obstajala nobena skupnost, pa naj gre za drţavo, občino, krajevno skupnost ali tudi
precej širšo mednarodno organizacijo kot je Evropska unija. Vsak posameznik se
lahko samo stara, kadar pa govorimo o prebivalstvu, je nekoliko drugače. To se
namreč lahko tudi pomlajuje. Vendar je v razvitem svetu trend ravno obraten. V
drţavah razvitega sveta govorimo o staranju prebivalstva, kar je pozitiven proces, saj
se zvišuje ţivljenjska doba na račun kvalitetnejšega ţivljenja in znanosti s področja
medicine. Temu obdobju pravimo demografski prehod, ki označuje obdobje
zniţevanje smrtnosti in rodnosti od visoke na nizko raven. V zadnjih letih pa gre, kot
pravi Malačič, za trend pretiranega staranja prebivalstva. To pa je ţe negativen
proces. Vse kaţe, da so večje motnje v reprodukciji prebivalstva razvitega sveta
neizogibne (po Malačiču, 2003, str. 186, 193, 233).
Rast prebivalstva opredelimo kot vsako količinsko spremembo njegovega števila.
Lahko gre za pozitivno ali negativno rast prebivalstva. V odprtem prebivalstvu je rast
prebivalstva sestavljena iz naravne in migracijske rasti. Naravno rast definiramo kot
razliko med rodnostjo in smrtnostjo, migracijska rast pa je opredeljena kot razlika
med priselitvami in odselitvami, zato je enaka neto selitvam. Staranje prebivalstva pa
definiramo kot povečevanje deleţa starega prebivalstva nad neko starostno mejo
(običajno nad 65. letom starosti) v celotnem prebivalstvu. Vzroki za staranje
prebivalstva so zniţevanje smrtnosti in rodnosti, slednji pa velja za osnovni vzrok.
Občina Tolmin s 382 km2 površine spada med večje občine v slovenskem prostoru.
Vendar je zaradi hribovitega terena in obmejne lege redko poseljena. Po podatkih
statističnega urada iz leta 2008 v občini ţivi 11.854 občanov. Na kvadratni kilometer
torej v povprečju ţivi 31 prebivalcev. V nadaljevanju podrobneje prikazujem
demografsko stanje v občini.
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Tabela 1: Starostna struktura prebivalstva po velikih starostnih skupinah

1995
1998
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

0-14

15-64

65+

17,4
15,8
14,4
13,9
13,6
13,1
12,7
12,5
12,8

65,2
66,6
67,9
68,1
68,2
68,6
68,6
68,5
67,1

17,3
17,6
17,8
18,0
18,2
18,3
18,7
19,0
20,1

Indeks
staranja
99,4
111,2
123,6
129,9
133,9
139,7
147,4
151,9
157,0

Vir: Banka statističnih podatkov–BSP ONLINE
Leta 1995 je bil v občini Tolmin deleţ mladih (mlajši od 15 let) še zadnjič večji od
deleţa starejših (starejši od 65 let). V vseh naslednjih letih se je trend deleţa obrnil v
prid starejših. Deleţ mladih se je od leta 1995, ko je znašal 17,4 % prebivalcev
občine Tolmin, zmanjšal na kar 12,8 % v letu 2008 in je pod slovenskim povprečjem,
ki je v tem letu znašal 14 %. Nasprotno lahko zapišemo pri deleţu starejših, saj se je
le-ta stalno povečeval, sicer počasneje, vendar je zrasel od 17,3 % v letu 1995 do
20,1 % v letu 2008. Deleţ starejših na drţavnem nivoju pa znaša 16,4 % v istem
letu. Posledica vsega tega je rast indeksa staranja prebivalstva 2. Le-ta se je v zadnjih
desetih letih drastično povečal na 157 indeksnih točk in krepko presega slovensko
povprečje, ki znaša 117,6 indeksne točke v letu 2008. Iz podatkov lahko razberemo,
da je v občini vedno več starejših občanov, deleţ mladih pa upada še hitreje, kot je
to značilno za slovensko povprečje. Povprečna starost je v občini leta 2007 zanašala
42,5, v Sloveniji pa 41,1 let.

2 Indeks staranja prebivalstva je razmerje med starim (nad 65 let) in mladim (do 14 let)
prebivalstvom.
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Slika 2: Starostna struktura prebivalstva po velikih starostnih skupinah
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Vir: Banka statističnih podatkov–BSP ONLINE
Slika 3: Primerjava rasti oz. upadanja dveh velikih starostnih skupin v
občini Tolmin
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Vir: Banka statističnih podatkov-BSP ONLINE
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Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 1995 v občini Tolmin 12.293
prebivalcev. Število je vsa naslednja leta padalo in je leta 2002 ob popisu v občini
ţivelo 12.133 občanov, konec leta 2008 pa le še 11.854 občanov. Vidimo, da število
prebivalcev občine stalno pada. Povprečna letna stopnja rasti sicer ni velika, v
zadnjih 7 letih je znašala -0,38 % , vendar v tako majhni skupnosti vsakdo šteje. V
prvi vrsti je to posledica negativne naravne rasti, saj je število ţivorojenih v vseh letih
manjše od števila umrlih. Po podatkih Statističnega urada RS je tako na primer leta
2002 umrlo 158 ljudi, rodilo pa se je le 91 ljudi, leta 2008 pa je umrlo 163 ljudi,
rodilo pa se jih je le 108. Naravno prirast po letih v občini prikazuje slika 4.
Slika 4: Naravno gibanje prebivalstva v občini Tolmin 2002–2008
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Vir: Banka statističnih podatkov–BSP ONLINE
Iz slike lahko tudi razberemo, da število ţivorojenih iz leta v leto pada, podoben
trend pa zaznamo tudi pri umrljivosti, saj tudi ta rahlo upada. Nekoliko izstopata leti
2007 in 2008, kjer zaznamo povečano število rojenih, vendar tudi večje število
umrlih. Mlade druţine se vse teţje odločijo za večje število otrok in prelagajo rojstvo
na poznejša leta, starost umrlih pa vse bolj raste. Vse to gre v korist vedno večji
starosti prebivalstva.
V občini Tolmin pa se negativni naravni rasti pridruţuje še selitvena rast, ki je prav
tako negativna z izjemo v letih 2003, 2005 in 2007, kar pa celotne slike ne spremeni.
Čeprav se vsako leto povečuje število priseljenih, je selitvena rast negativna, saj se s
številom priseljenih premočrtno povečuje tudi število odseljenih. Pojava iz leta 2008,
kjer se je število priseljenih in odseljenih povečalo za skoraj trikrat, ţal ne znam
interpretirati.
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Slika 5: Selitveno gibanje prebivalstva v občini Tolmin 2002–2008
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Vir: Banka statističnih podatkov–BSP ONLINE
Poglavje o prebivalstvu lahko zaključim z dejstvom, da občina Tolmin spada med
demografsko zelo ogroţena območja in so potrebna ukrepanja.
5.2

GOSPODARSTVO

Dobro razvito gospodarstvo na nekem območju je prav gotovo temelj blaginje
prebivalstva. Znotraj drţave, bodisi dobro ali slabo gospodarsko razvite, lahko prihaja
do velikih razlik med samimi regijami. Prav tako pa lahko prihaja tudi v sami regiji do
velikih odstopanj med občinami v njen. V tem delu bom poskušal prikazati neskladno
razvitost občine Tolmin v primerjavi z Goriško statistično regijo, v katero spada, in
slovenskim povprečjem.
5.2.1

Plače

Kot radi večkrat poudarjamo, so povprečne neto plače zaposlenih v Posočju ţal
precej niţje od regijskega in slovenskega povprečja. Za primerjavo ponujam še
vrednost povprečne neto plače zaposlenega v goriški statistični regiji in slovensko
povprečno plačo. V vseh primerih govorimo o neto plačah. Povprečna januarska
plača zaposlenih v Goriški statistični regiji je bila od leta 2004 do leta 2008 vseskozi
na nivoju povprečne slovenske plače, leta 2007 je bila celo za odstotno točko višja.
Do večje negativne spremembe v regiji na področju plač je prišlo v zadnjem letu, tj.
v letu 2009, kjer so januarske plače padle za 3,3 odstotne točke pod slovensko
povprečje.
V občini Tolmin, ki prav tako spada v Goriško statistično regijo, pa je povprečna plača
zaposlenega precej niţja od regijskega oziroma slovenskega povprečja. Tako je bila
npr. v letu 2004 povprečna plača zaposlenega v občini Tolmin dobrih 12 % manjša
od povprečne slovenske plače. V naslednjih dveh letih se je razmerje nekoliko
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popravilo, vendar le za 2,4 odstotne točke, tako da je bila v letu 2006 povprečna
plača v občini Tolmin še vedno 10 % niţja od povprečne slovenske plače. Po letu
2006 pa ponovno zaznamo upad povprečne plače v občini Tolmin. V letu 2008 je bila
plača za kar 13,2 odstotni točk, januarja letos (2009) pa 12,6 odstotni točk pod
slovenskim povprečjem.
V obdobju od leta 2004 do 2009 je bila Goriška statistična regija glede na povprečno
neto mesečno plačo stalno med najvišje rangiranimi med vsemi regijami v Sloveniji.
Le v januarju 2009 je padla nekoliko niţje - na četrto mesto. Povprečna januarska
neto plača v občini Tolmin pa se je v tem obdobju gibala okoli 115. mesta v rangu
vseh občin. Najboljše rangirana je bila v letu 2006, ko je zasedla 92. mesto od
takratnih 193 občin, najslabše rangirana pa je bila v letu 2008, saj je padla na 143.
mesto od 210 občin. Vsekakor so potrebni ukrepi za skladnejši regionalni razvoj, in
tudi skladnejši razvoj v samih regijah, kjer, kot smo videli, tudi prihaja do večjih
razlik v razvoju.
Tabela 2: Povprečna januarska plača po letih v občini Tolmin

leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009

občina Tolmin
Goriška stat. regija
slovensko povprečje
Neto
Indeks
Indeks
Indeks
plača
(SLO=100) Neto plača (SLO=100) Neto plača (SLO=100)
683,0
87,9
770,3
99,1
777,0
100
715,9
88,7
806,9
100,0
806,7
100
745,5
90,3
829,3
100,4
825,6
100
758,7
89,5
856,3
101,0
847,5
100
763,5
86,8
876,3
99,6
880,0
100
801,6
87,4
886,6
96,7
917,2
100

Slika 6: Grafični prikaz tabele 2
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Vir: Stat.si
Rang regij in rang vseh občin v povprečnih plačah je prikazan v prilogi 1 in 2.
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5.2.2

Aktivno prebivalstvo

Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo in registrirano
brezposelne osebe. Med delovno aktivno prebivalstvo štejemo samozaposlene in
zaposlene pri pravnih ali fizičnih osebah. Registrirano brezposelne osebe so osebe,
stare vsaj 15 let, ki izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje za delo, so prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje, so pripravljene sprejeti zaposlitev in jo tudi same aktivno
iščejo. Poleg tega niso v delovnem razmerju, niso upokojene, niso dijaki, študenti,
vajenci ali udeleţenci izobraţevanja odraslih, mlajši od 26 let, in niso na prestajanju
zaporne kazni daljše od šest mesecev. Prav tako niso samozaposlene osebe, lastniki
ali solastniki gospodarskih druţb ali lastniki, zakupniki, najemniki ali drugi uporabniki
kmetijskega zemljišča z dobičkom iz dejavnosti oz. s katastrskim dohodkom, ki je v
preteklem letu presegal zakonsko določeno višino. (Vir: E-uprava – ISPO –
Informacijski servis podatkov)
Število registrirano brezposelnih oseb oziroma stopnja registrirane brezposelnosti sta
med letoma 2002 in 2006 v občini Tolmin precej nihala. Gre za osebe prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) in ustrezajo vsem merilom brezposelnosti, ki jih
določa ZRSZ. Stopnja brezposelnosti je decembra leta 2002 znašala 9,1 %, decembra
leta 2006 pa 8,2 %. Največ brezposelnih je brez strokovne izobrazbe, vendar se je
deleţ teh oseb od leta 2002 do leta 2006 zmanjšal za skoraj 10 %. Prav tako je za
dobrih 5 % manjši deleţ tistih s III. oziroma IV. stopnjo izobrazbe. Se je pa na ta
račun na drugi strani za slabih 10 % med registrirano brezposelnimi povečal deleţ
oseb s končano srednjo šolo in za dobrih 6 % deleţ tistih z najmanj VII. stopnjo
izobrazbe. Medtem ko se deleţ brezposelnih s VI. stopnjo izobrazbe ni veliko
spreminjal.
Slika 7: Gibanje deleţa brezposelnih po izobrazbi v občini Tolmin
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Vir: Epicenter3, letnik IX, št. 1, 2008
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Glasilo Posoškega razvojnega centra
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VII.+

Statistični podatki kaţejo, da se je v splošnem v Zgornjem Posočju od leta 2002 do
leta 2005 deleţ zaposlenih v občini bivanja zmanjševal. Na ta račun je naraščalo
število dnevnih migrantov, ki se vsak dan vozijo na delo v drugi dve posoški in druge
slovenske občine, nekateri pa tudi v tujino (Epicenter, letnik IX, št, 1, 2008). Zaradi
svetovne gospodarske krize, ki je povzročila masovno odpuščanje preseţkov delovne
sile, je deleţ brezposelnih v občini Tolmin sredi leta (julij) 2009 znašal 11,8 %.
Nadalje prikazujem stanje delovno aktivnega prebivalstva v občini Tolmin, Goriški
regiji in v Sloveniji. Iz analize, ki zajema podatke meseca decembra leta 2008, lahko
razberemo, da občina Tolmin izstopa predvsem z deleţem samozaposlenih oseb, ki v
občini predstavljajo 14,7 % vseh zaposlenih, v Sloveniji le 10,2 %. Podrobnejša
razčlenitev samozaposlenih oseb pa nam razkrije tudi, da je deleţ samostojnih
podjetnikov posameznikov v občini 8,4 %, kar je več kot v Goriški regiji in Sloveniji.
Pričakovano je prav tako večji deleţ kmetov in znaša 5,7 %. Zato pa je na drugi
strani deleţ zaposlenih v podjetjih, druţbah in organizacijah manjši za 7 % od
slovenskega povprečja.
Tabela 3: Primerjava delovno aktivnega prebivalstva občine Tolmin z
Goriško regijo in slovenskim povprečjem, december 2008
Delovno aktivno prebivalstvo
skupaj
Zaposlene osebe

Samozaposlene
osebe

Tolmin
število delež
3.801
85,3

Goriška
število delež
44.351
88,7

Slovenija
število delež
790.231 89,8

v podjetjih, družbah in
organizacijah

3.324

74,6

40.348

80,7

718.060

81,6

pri samozaposlenih
osebah

477

10,7

4.003

8,0

72.171

8,2

skupaj

653

14,7

5.671

11,3

90.021

10,2

samostojni podjetniki
posamezniki

375

8,4

3.468

6,9

49.676

5,6

osebe, ki opravljajo
poklicno dejavnost

24

0,5

355

0,7

7.160

0,8

254
4.454

5,7
100

1.848
50.022

3,7
100

33.185
880.252

3,8
100

kmetje
SKUPAJ

Vir: Banka statističnih podatkov-BSP ONLINE
5.2.3

Poslovni subjekti

To podpoglavje se tesno povezuje s prejšnjim, saj prikazuje povezanost
pravnoorganizacijskih oblik z zaposlenostjo delovno aktivnega prebivalstva. Kar sem
ugotovil ţe v prejšnjem podpoglavju, potrjujem tudi v tem, saj je deleţ samostojnih
podjetnikov 75 % od vseh pravnoorganizacijskih oblik, na ravni Slovenije le 56 %.
Druga opaznejša razlika pa je v deleţu druţb z omejeno odgovornostjo, ki predstavlja
v občini Tolmin slabih 20 %, medtem ko je v Sloveniji deleţ teh druţb dobrih 37 %.

25

Tabela 4: Število in deleţ poslovnih subjektov po pravnoorganizacijskih
oblikah na dan 31. 12. 2005
Pravno organizacijska oblika

Tolmin
število
560

Samostojni podjetnik (s. p.)
Družba z omejeno odgovornostjo
(d. o. o.)
146
Družba z neomejeno odgovornostjo
(d. n. o.)
26
Delniška družba (d. d.)
6
Komanditna družba (k. d.)
2
Zadruga (z. o. o., z. b. o)
2
SKUPAJ
742
Vir: AJPES

Slovenija

delež
75,47

število
62.674

delež
56,52

19,68

41.998

37,87

3,50
0,81
0,27
0,27
100

3.248
1.191
1.279
497
110.887

2,93
1,07
1,15
0,45
100

Slika 8: Grafični prikaz dveh najpogostejših pravnoorganizacijskih oblik
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Vir: AJPES
Na tem mestu bi opozoril še na eno kompleksnejšo povezanost. Gre za povezavo
med
delovno
aktivnim
prebivalstvom,
brezposelnostjo,
strukturo
pravnoorganizacijskih oblik in odseljevanjem mladih izobraţencev iz občine. V
podpoglavju o aktivnem prebivalstvu sem ugotovil, da narašča deleţ brezposelnih s
V. in VII. stopnjo izobrazbe. Kadre s tovrstno stopnjo izobrazbe iz druţboslovne smeri
pa zaposlujejo predvsem velika podjetja kot so d. o. o. in d. d. z več sto oz. več tisoč
zaposlenimi. Takih podjetij pa je v Posočju izredno malo. Prevladujejo samostojni
podjetniki, ki zaposlujejo manjše število ljudi z niţjo stopnjo izobrazbe in predvsem
tehnične stroke. Iz tega razloga študenti iz Posočja po končanem študiju ostanejo v
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kraju študija, kjer bistveno laţje dobijo prvo zaposlitev, postanejo finančno
samostojni in zaţivijo svoje ţivljenje.
Nekako se zdi, da je rešitev Posočja v visoko tehnoloških podjetjih, ki bi zaposlovala
izobraţen kader, imela veliko dodano vrednost in ne obremenjevala okolja. Veliki
industrijski obrati bi preveč onesnaţevali in skazili podobo Tolminskega, ki je razpeto
med industrijo in turizmom, pa tudi visoko kvalificiranih občanov ne bi rešilo njihove
brezposelnosti. Pred kratkim je dober korak za Tolminsko naredila Hidria, ki je v
poslovni coni Poljubinj odprla inštitut za avtomobilsko industrijo ter odpira popolnoma
nove strani industrije v celotnem Posočju in je dokaz, da je mogoče visoko
tehnološke razvojne centre postavljati tudi izven glavnih drţavnih komunikacijskih
osi. V omenjenem inštitutu je delo našlo okoli 50 razvojnih inţenirjev. Na drugi strani
pa so velike razvojne moţnosti v turizmu. Več o tem pa v nadaljevanju.
5.2.4

Turizem

Posočje, katere del je tudi občina Tolmin, vsako leto privablja več turistov, tako
domačih kot tudi tujih. Menim, da je turizem najhitreje razvijajoča se panoga v
občini, ki razpolaga z neštetimi naravnimi danostmi, kulturno-zgodovinsko dediščino
in predvsem čisto neokrnjeno pokrajino. Zato bom ta del namenil turizmu.
Soča je od nekdaj vzbujala zanimanja, od nekdaj je slovenski simbol hrepenenja po
lepoti in svobodi. In dolina Soče je polna skrivnosti. Večkrat jih je teţko odkriti, kajti
svojega bogastva ne razkazuje prav radodarno. Slapovi, globoke tesni, soteske in
kanjoni, kamnite čipke kraškega sveta, visokogorja nad Sočo in mehkoba zelenih
planot nad Idrijco, prečudoviti razgledi, ki segajo tja do morja, do triglavskega
pogorja in očakov na italijanski strani … komur uspe prodreti v te skrivnosti, se od
njih ne more več ločiti in se k njim venomer vrača.
Poleg naravnih znamenitosti pa je dolina reke Soče bogata tudi s kulturno dediščino.
Največ spomenikov je na tem območju pustila nesmiselna prva svetovna vojna.
Območje soške fronte, kjer je ugasnilo na tisoče ţivljenj, je prepleteno z ostanki
vojaških utrdb, vojaškimi pokopališči in s spomeniki padlim sotrpinom. Radovedni
obiskovalec si bo le steţka ogledal vse, kar je za seboj pustila ta vojna. Najlaţe bo
dobil celostno sliko, če se bo sprehodil po Poti miru, ki je speljana po celotni frontni
črti. Seveda se bo moral v teh krajih zadrţati vsaj nekaj dni.
Razvoj turizma v občini bom podkrepil s podatki o prihodu turistov in številu nočitev
ter prikazal deleţ turistov po nacionalnosti. Podatke sem pridobil na Lokalni turistični
organizaciji (v nadaljevanju LTO) Sotočje. Organizacijo je ustanovila občina Tolmin
skupaj z občino Kobarid, zato tudi deluje na območju obeh občin. Podatki, ki jih v
nadaljevanju navajam, pa se nanašajo samo na občino Tolmin.
Iz evidence je razvidno, da se prihod domačih kot tudi tujih turistov povečuje iz leta
v leto. Največji porast turistov je zaznati v letu 2003, saj se je število domačih
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turistov povečalo za kar 40 %, tujih pa za 33 %. Leta 2005 in 2006 pa je zaznati
manjšo rast tako domačih kot tudi tujih turistov. Vzrok temu gre pripisati potresu, ki
je prizadejal Posočje v juliju 2004. Vzpodbuden je podatek, da se je v opazovanem
obdobju od leta 2000 do 2007 število turistov podvojilo, prihod tujih turistov pa se je
povečal celo za 125 %.
Tabela 5: Prihod turistov po letih
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Število
4045
3694
4728
6620
6745
6409
6824
7537

Domači
Delež %
49,9
46
58
59
51
47
47
45

Indeks
91
128
140
102
95
106
110

Število
4059
4329
3490
4643
6587
7299
7597
9136

Tuji
Delež %
50,1
53
42
41
49
53
53
55

Indeks
107
81
133
142
111
104
120

Skupaj
Število
Indeks
8104
8023
99
8218
102
11263
137
13332
118
13708
103
14421
105
16673
116

Vir: LTO Sotočje
Podoben trend kot pri prihodu turistov, lahko ugotovimo tudi pri nočitvah le teh. Kar
malce presenetljiv je podatek, da se je število domačih nočitev v letu 2002 povečalo
za 51 %, naslednje leto pa kar za 63 %. Na drugi strani pa se je število tujih nočitev
leta 2002 zmanjšalo za 14 %. Se je pa v letu 2004 povečalo število tujih nočitev za
60 %. Tudi število nočitev se je do leta 2007 več kot podvojilo. Skupno število
nočitev se je tako povečalo za kar 2,4 krat. Več pa v spodnji tabeli.
Tabela 6: Nočitve turistov po letih
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

število
9866
7729
11705
19047
17222
18544
18077
22580

Domači
delež %
49,1
41,3
55,2
63,9
50,1
47
46
47

indeks
78
151
163
90
108
98
125

število
10235
10996
9489
10748
17166
21003
21304
25475

Tuji
delež %
50,9
58,7
44,8
36,1
49,9
53
54
53

indeks
107
86
113
160
122
101
120

Skupaj
število
indeks
20101
18725
93
21194
113
29795
141
34388
115
39547
115
39381
100
48055
122

Vir: LTO Sotočje
Po narodnosti so nam bili v vseh teh letih najbolj zvesti Italijani, Nemci, Avstrijci, pa
tudi Francozi in Nizozemci. Z vsakim letom bolj pa so nad našo pokrajino navdušeni
»Otočani«. Leta 2000 so bili na 16. mestu po številu prihodov, leta 2004 pa so se
uvrstili ţe na 3. mesto in tako prehiteli celo naše sosede Avstrijce. Največ gostov smo
izgubili iz sosednje Hrvaške, saj so v sedmih letih nazadovali s četrtega na dvanajsto
mesto. Prihod turistov po narodnosti v letu 2000 in 2007 prikazujeta sliki 9 in 10.
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Slika 9: Prihod tujih turistov po narodnosti v letu 2000
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Slika 10: Prihod tujih turistov po narodnosti v letu 2007
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5.3

KMETIJSTVO

Na območju, ki ga pokriva Kmetijska svetovalna sluţba Tolmin, to je UE Tolmin, so tri
občine: Tolmin, Kobarid in Bovec. S površino 939 km2 je to največje območje v
Republiki Sloveniji in šteje pribliţno 21.000 prebivalcev. Na celotnem območju je
glavna kmetijska panoga ţivinoreja, in sicer na območju občine Bovec prevladuje reja
mlečne drobnice. Na območju občine Kobarid je prisotna tako govedoreja kot tudi
reja mesne drobnice. Na območju občine Tolmin pa je prevladujoča še vedno
govedoreja, povečuje pa se število rejcev drobnice na račun manjših kmetij, ki
opuščajo rejo govedi in se odločajo za »manj zahtevno« rejo drobnice. Poljedelska
pridelava je zastopana v manjši meri kot dopolnilo ţivinoreji in za samooskrbo kmetij.
V manjšem obsegu je prisotno intenzivno sadjarstvo. V okviru projekta PHARE je bilo
leta 1997 posajeno cca 10 ha nasadov jablan, trenutno pa je intenzivnih sadovnjakov
za 12 ha. Število vseh kmetij na tem območju je cca 1100. Celotno območje spada v
območje z omejenimi dejavniki, del v gorsko-višinsko območje, del pa v hribovsko.
Značilnost tega območja so planine, kjer se poleti pase ţivina.
Značilnost ţivinoreje v Posočju je tako imenovana transhumanca oziroma pogon
ţivine na pomlad iz hlevov na pašnike, kasneje na gorske pašnike in končno v planine
ter z jesenjo obratna pot domov. V Posočju je ţivih 47 pašnikov in planin. Planin, kjer
kmetje pridelujejo mleko, znani tolminski oziroma bovški sir pa je 17. Petnajst je
govejih planin, dve pa sta ovčji. Na Kmetijsko svetovalni sluţbi Tolmin z veseljem
ugotavljajo, da se staleţ ţivine na planinah, posebno pri drobnici, povečuje. Iz leta v
leto se več ţivine pase na teh skupnih pašnikih in planinah. Delno pa to velja tudi za
govejo ţivino, predvsem mlado.
Kljub temu, da se nekatere planine in pašniki zaraščajo, pa je politika ukrepov
ustrezna in spodbuja kmetovalce k paši v planinah, kar ima učinke tudi na druga
področja ţivljenja. Predvsem so planine enkratna slika turistične ponudbe. Kar se tiče
samih subvencij, pa sta dve podpori. En del subvencij pripada vsem, ki v hribovitih,
gorskih območjih obdelujejo te površine. Drugi so sredstva KOP programa, kjer za
planinsko pašo s pastirjem dobijo planšarji dodatna sredstva. Poleg subvencij pa je
za pozitivno finančno sliko paš v planinah veliko odvisno od tega, kakšne moţnosti
imajo kmetje za prodajo sira in skute. Predvsem tiste planine, ki so blizu ceste, ki
vodijo v gore, so v veliki prednosti, saj vso letno proizvodnjo praktično prodajo ţe na
policah.
Pomembnejši podatki o kmetijstvu:
 1.057 kmetij (798 kmetij redi govedo, 350 kmetij redi drobnico);
 5.670 glav govedi (7,1 glav govedi/kmetijo), 2.349 krav (41 %);
 cca 200 kmetij oddaja mleko v mlekarno Planika Kobarid, cca 6 mio litrov
trţno pridelanega mleka;
 14 sadjarjev obdeluje 12 ha intenzivnih sadovnjakov;
 40 kmetov sirarjev;
 7 kmetij se ukvarja s turizmom na kmetiji;
 62 je ekoloških kmetij.
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Ocena posoškega kmetijstva po SWOT metodi
PREDNOSTI
 NARAVNA OHRANJENOST
OKOLJA
 DOVOLJ OBDELOVALNIH
POVRŠIN
 OBMEJNA LEGA
 NEKATERI UVELJAVLJENI
TRADICIONALNI IZDELKI
 VOLJA DO DELA NA KMETIJAH
 TRADICIJA V SODELOVANJU
MED KMETI

SLABOSTI
 SLABA POSESTNA STRUKTURA
 SLABA STAROSTNA STRUKTURA
 MARGINALNA LEGA GLEDE NA
SLOVENIJO
 MAJHNA RAZNOLIKOST
PRIDELKOV IN IZDELKOV
 NEORGANIZIRAN NASTOP NA
TRGU
 ŠIBKO SODELOVANJE LOKALNIH
SKUPNOSTI

PRILOŢNOSTI
NEVARNOSTI
 POVEZAVA S TURIZMOM
 RAZDROBLJENA PROIZVODNJA
 POSTATI OBMOČJE, KI JE V
 PREMAJHNA POMOČ DRŢAVE
CELOTI VKLJUČENO V
BIOLOŠKO KMETOVANJE
 VELIKO TRŢIŠČE SOSEDNJE
ITALIJE
Vir: Kmetijsko svetovalna sluţba Tolmin
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6
6.1

POSLOVANJE OBČINE
PRORAČUN OBČINE

»Proračun kot instrument drţavnega financiranja je potreben zlasti zato, da vnese
red v finančno gospodarstvo drţave v najširšem smislu, tudi v lokalnih skupnostih.
Proračun kot plansko–bilančni instrument namreč zajema znaten del narodnega
dohodka v obliki prejemkov, ki jih nato troši za javne potrebe, tako da se doseţe
njihovo optimalno zadovoljevanje« (Pernek, 1999, str. 339).
»Proračun navadno opredelimo kot osnovni finančni instrument, s katerim drţava ali
lokalna skupnost predvideva prejemke in razporeja izdatke za prihodnje proračunsko
obdobje, danes praviloma proračunsko leto, za zadovoljevanje javnih potreb«
(Pernek, 1999, str. 340). Proračun je po tretjem členu Zakona o javnih financah akt
občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren ţupan, ki lahko za izvrševanje proračuna
pooblasti določene osebe (ZFO, 9. člen). Sredstva proračuna pa se smejo uporabljati
le za namene, ki so določeni s proračunom. Tako se smejo v imenu občine
prevzemati le obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene. Navedena sredstva se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z
zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev (ZFO, 6. člen).
Bistvene značilnosti proračuna so (Pernek, 1999, str. 340):
 proračun je praviloma zakonodajni akt;
 proračun kot zakonodajni akt sprejme predstavniški organ drţave, skladno z njim
ali tudi samostojno in neodvisno od njega, ustrezno določeni druţbeni ureditvi
tudi predstavniški organ neke oţje lokalne skupnosti znotraj drţave;
 v proračunu se po določenem sistemu prikaţejo razpoloţljiva denarna sredstva
(dohodki) na eni strani in denarni izdatki na drugi strani;
 v proračunu predvideni dohodki in izdatki morajo biti v ravnovesju;
 proračun se praviloma sprejema za krajše razdobje, tj. za razdobje enega leta;
 proračun se sprejema za določeno razdobje vnaprej;
 proračunu sledi po preteku določenega razdobja zaključni račun.
Po 148. členu Ustave RS morajo biti vsi prihodki in izdatki drţave in lokalnih
skupnosti za financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih.
Ker bi samo o proračunu lahko napisal celo diplomsko delo, se v podrobnosti ne bom
spuščal. Tako to delo ne bo zajemalo tem kot so ocena lastnih prihodkov občine,
izračun primerne porabe in ocena javnofinančnih odhodkov občine. Več pozornosti
bom usmeril na to, koliko sredstev občina dejansko dobi, in to, v kakšnem deleţu po
vrsti prihodkov, ter kako ta finančna sredstva porabi.
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Na splošno bom opredelil samo izračun primerne porabe. Zakon o financiranju občin
v 20.a členu opredeljuje posebno formulo, na podlagi katere se izračuna primerna
poraba posamezne občine. Znesek primerne porabe za posamezno občino se določi
tako, da se primerna poraba na prebivalca korigira z razmerjem površine, dolţine
lokalnih cest, številom prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev,
starejših od 65 let, glede na populacijo posamezne občine in povprečjem v drţavi.
Primerna poraba predstavlja tisti obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Če upoštevamo prvi odstavek 24. člena Zakona
o financiranju občin, se občinam, ki z lastnimi prihodki ne morejo zagotoviti svoje
primerne porabe, izračunane na podlagi obrazca, zagotovijo potrebna manjkajoča
sredstva v obliki finančne izravnave iz drţavnega proračuna. Sredstva finančne
izravnave, ki pripadajo posamezni občini, predstavljajo razliko med izračunanim
obsegom primerne porabe in ocenjenimi lastnimi prihodki. Znesek primerne porabe
na prebivalca določi Drţavni zbor RS ob sprejemu drţavnega proračuna.
6.2

POSLOVANJE OBČINE TOLMIN V LETU 2008

Celotno poslovanje občine Tolmin v letu 2008 prikazujem v primerjavi s planiranim in
realiziranim poslovanjem. Med letom je moţno prerazporejanje sredstev sprejetega
plana proračuna, s katerimi se proračun prilagodi novim okoliščinam, ki jih pri
načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti. Na podlagi 38. člena Zakona o
javnih financah je bilo v 5. členu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2008 s
strani občinskega sveta ţupanu podeljeno pooblastilo za prerazporejanje
proračunskih sredstev. Rebalans proračuna za leto 2008 je občinski svet sprejel na
19. seji občinskega sveta 2. decembra 2008.
Prihodki v letu 2008 so znašali 12.307.092 EUR in predstavljajo 96,7 % načrtovanih.
Davčni prihodki so bili skoraj v celoti realizirani, odstopanje je le 0,2 %. Poglavitni del
teh prihodkov predstavlja dohodnina, ki je izračunljiva, zato tudi ni velikih odstopanj.
Pri nedavčnih prihodkih je prišlo do največjih odstopanj. Doseţenih je bilo le 87 %
planiranih prihodkov, v absolutnem znesku to pomeni 1.185.966 EUR. Največji deleţ
pa predstavljajo prihodki od premoţenja. Kapitalski prihodki prav tako niso dosegli
zastavljenega cilja in so bili manjši za 3,9 %. Manjši prihodek od prodaje stavbnih
zemljišč pa je glavni razlog. Prejete donacije so bile v celoti realizirane, vendar
predstavljajo le zanemarljivih 3.000 EUR. V občinski proračun je priteklo tudi 6 %
manj transfernih prihodkov od načrtovanih in so znašali 2.986.517 EUR.
Načrtovani odhodki proračuna v letu 2008 znašajo 13.902.485 EUR in so za 4,9
odstotka višji od realiziranih. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2.022.151 EUR
in so dosegli 95,6 % načrtovanih. Med tekočimi odhodki je največje odstopanje
realizacije od plana pri sredstvih izločenih v rezerve, saj dosegajo le 83,9 %
planiranih ter pri izdatkih za blago in storitve, ki predstavljajo 95,8 % planiranih.
Tekoči transferi so bili skoraj v celoti realizirani, tj. 99,3 % načrtovanih. Le pri
subvencijah je občina izpolnila 80% plan vendar gre za relativno majhna sredstva,
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saj je razlika le dobrih 13 tisoč EUR. Planirani investicijski odhodki v višini 4.326.272
EUR so bili realizirani v višini 4.009.906 EUR, kar predstavlja 92,7 % plana. Ta razlika
je nastala predvsem zaradi manjših odhodkov v investicijsko vzdrţevanje in obnove,
saj so namenili kar 205.296 EUR manj sredstev, kot so načrtovali. Investicijski
transferi ravno tako niso dosegli plana. Porabili so 92,2 % načrtovanih sredstev.
Kapitalski transferi javnim podjetjem in druţbam v lasti drţave in občine, ki so dosegli
89,3 % realizacijo in 242.961 EUR razlike v sredstvih, pa predstavljajo največji
odklon od planiranih investicijskih transferov.
Strnjeno lahko o proračunu za leto 2008 zapišem naslednje. Občina Tolmin je imela v
letu 2008 12.307.092 EUR prihodkov, odhodkov pa nekoliko več, in sicer 13.216.544
EUR. Ker je odhodkov več kot prihodkov, lahko zabeleţimo preseţek odhodkov v
višini 909.452 EUR.
Račun finančnih terjatev in naloţb je pozitiven. Občina je prejela 9.334 EUR iz vračil
danih posojil in prodaje kapitalskih deleţev. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deleţev pa so znašali le 3.554 EUR.
Račun financiranja je bil v letu 2008 v ravnovesju, saj se je občina zadolţila za
400.000 EUR, prav toliko dolga pa je to leto tudi odplačala.
Tako znaša zmanjšanje sredstev na računih za 903.672 EUR. Iz leta 2007 so se
prenesla sredstva v višini 1.073.067 EUR. Tako znaša stanje na računih 31. 12. 2008
5.586 EUR in se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje. Celotno poslovanje
občine Tolmin v letu 2008 lahko označim kot pozitivno.
6.3

PRIHODKI OBČINE

Prihodki občine so v bilanci prihodkov in odhodkov v skladu z uredbo o ekonomski
klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov razvrščeni v davčne prihodke,
nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.
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Tabela 7: Struktura prihodkov občine Tolmin
20064

Leto

Vrsta
prihodka
Davčni
prihodki
Nedavčni
prihodki
Kapitalski
prihodki
Prejete
donacije
Transferni
prihodki
Skupaj

v EUR

2007

Struktura

v EUR

2008

Struktura

v EUR

Struktura

4.511.244

50,1

7.500.039

61,3

7.660.028

62,2

1.030.459

11,4

1.472.720

12,0

1.185.966

9,6

235.502

2,6

625.534

5,1

471.308

3,8

0

0,0

55.206

0,5

3.273

0,0

3.225.226

35,8

2.576.208

21,1

2.986.517

24,3

9.002.431
100 12.229.707
100 12.307.093
Vir: ZR proračuna občine Tolmin za leto 2006, 2007, 2008
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Prihodki občine se iz leta v leto povečujejo. Še zlasti je opazen skok v letu 2007, saj
znaša indeks vseh prihodkov 2007/2006 136 indeksnih točk. Prihodki v letu 2008 pa
so se v primerjavi s prejšnjim letom le malenkostno povečali. Polovico vseh prihodkov
v letu 2006 predstavljajo davčni prihodki, v letu 2007 in 2008 pa se je struktura
prihodkov nekoliko spremenila. To je odraz sprememb v davčni zakonodaji. S 1. 1.
2007 je namreč začel veljati nov Zakon o financiranju občin (ZFO-1). Gre predvsem
za spremembo v izračunu prihodkov občine iz glavarine (dohodnina – odstopljeni vir
občinam). Pri oceni dohodnine se je do leta 2007 upoštevalo veljavno delitveno
razmerje dohodnine, po kateri je občinam pripadala dohodnina v višini 35 %. Med
davčnimi prihodki proračuna je ţe v preteklih letih največji deleţ predstavljala prav
dohodnina, deleţ le-te pa se je z novim sistemom financiranja občin še povečal.
Deleţ davčnih prihodkov v letu 2007 je tako znašal 61,3 oziroma 62,2 % v letu 2008.
Indeks davčnih prihodkov 2007/2006 je znašal 166 indeksnih točk.
Nedavčni prihodki se skozi leta niso dosti spreminjali. V povprečju so predstavljali 11
% vseh prihodkov občine. Same razlike med leti pa ne predstavljajo bistvene teţe
med vsemi prihodki. Med nedavčne prihodke uvrščamo udeleţbo na dobičku in
dohodke od premoţenja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od prodaje
blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Največji deleţ med nedavčnimi prihodki
v letu 2008 predstavljajo prihodki od premoţenja, tj. 84 %.
Kapitalski prihodki občine so odvisni od prodaje osnovnih sredstev in od prodaje
zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Najmanj kapitalskih prihodkov je
imela občina leta 2006, največ pa leta 2007 in so predstavljali 5,1 % prihodkov
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Denarna sredstva izpred leta 2007 so preračunana v EUR po centralnem paritetnem tečaju.
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občine. 94 % kapitalskih prihodkov je občina Tolmin leta 2008 pridobila s prodajo
stavbnih zemljišč.
Leta 2006 občina Tolmin ni prejela nikakršnih donacij. V letu 2007 pa je bil na konto
7300 (prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb) zapisan znesek 56.180
EUR. Gre za sredstva donacij pravnih oseb, ki jih je občina prejela kot pomoč ob
poplavah 2007. Največji deleţ sredstev je občina Tolmin prejela od ostalih občin
Severne Primorske (Goriške statistične regije), in sicer na pobudo in v višini, kot jo je
sprejel Svet regije Severne Primorske. Naslednje leto je ta znesek znašal le 3.273
EUR, ki ga je donirala občina Kobarid, nanaša pa se na posledice neurja iz leta 2007.
Zgoraj sem omenjal spremembo Zakona o financiranju občin, ki je vplival na večji
deleţ davčnih prihodkov in s tem večjo finančno avtonomijo občin. Davčni in
transferni prihodki občine so neposredno povezani. Transferni prihodki so leta 2006
predstavljali skoraj 36 % vseh prihodkov. V letu 2007 in 2008 pa je deleţ teh
prihodkov znašal le 21 oz. 24 % vseh prihodkov občine Tolmin. To razliko gre
pripisati finančni izravnavi, ki predstavlja razliko med primerno porabo občine in
skupnimi prihodki občine. Občina Tolmin je tudi v letu 2008 sodila v skupino občin,
ki s prihodkom iz glavarine ni uspela v celoti financirati priznane primerne porabe,
zato je manjkajočo razliko v višini 408.019 EUR prejela v obliki finančne izravnave iz
drţavnega proračuna. 75 % transfernih prihodkov leta 2008 predstavlja finančna
izravnava za investicije. Največ sredstev v letu 2008 je občina prejela za neposredne
regionalne spodbude (876.156 EUR), za sofinanciranje investicij (432.817 EUR), za
razvojna sredstva PC Poljubinj (315.231 EUR) in za popotresno sanacijo (299.086
EUR). Občina Tolmin je bila nosilec izgradnje zbirnega centra komunalnih odpadkov
Volče, soinvestitorici pa tudi občini Bovec in Kobarid. Iz tega naslova je od občin
Bovec in Kobarid prejela 294.977 EUR.
6.4

PRIMERJAVA STRUKTURE PRIHODKOV OBČINE TOLMIN IN
SLOVENIJE

O primerjavi med prihodki občine Tolmin in vseh slovenskih občin v letu 2008 lahko
zapišem naslednje. V davčnih prihodkih ni velike razlike. Le-ti predstavljajo v občini
Tolmin 62,2 %, povprečje med vsemi občinami pa znaša 64,6 % vseh prihodkov. Pri
nedavčnih prihodkih ţe lahko zabeleţimo 6,8% razliko. Občina Tolmin je nedavčne
prihodke realizirala v 9,6% deleţu, povprečna slovenska občina pa v 16,4% deleţu.
Od prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa
so odvisni kapitalski prihodki. Tudi teh ima občina Tolmin manj. Njihov deleţ meri 3,8
%, medtem ko je povprečna slovenska občina v letu 2008 zabeleţila 5,6 % tovrstnih
prihodkov. V praksi občine ne prejemajo prav veliko donacij. Največkrat jih prejmejo
zaradi preteklih izrednih dogodkov kot so poplave, neurja, potresi in druge naravne
katastrofe. Na tak način neprizadete občine pomagajo tistim, ki so pomoči potrebne.
Vendar gre tukaj bolj za simbolno pomoč, saj zneski, ki jih občine prejmejo na ta
način, predstavljajo le minimalni deleţ prihodkov v proračunskem obdobju. Transferni
prihodki predstavljajo kar četrtinski deleţ med prihodki. To je tudi edina skupina
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prihodkov, ki v deleţu vseh prihodkov presega slovensko povprečje, kar je tudi edino
logično. Med transferne prihodke uvrščamo finančno izravnavo do zneska primerne
porabe, ki jo občine prejmejo iz drţavnega proračuna. V letu 2008 je povprečna
slovenska občina zabeleţila 13% deleţ, občina Tolmin pa kar 24% deleţ teh
sredstev.
Slika 11: Struktura prihodkov občine Tolmin in vseh slovenskih občin 2008
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Vir: ZR proračuna občine Tolmin 2008 in MF – bilance proračunov občin
6.5

ODHODKI OBČINE

Po petem členu Zakona o financiranju občin je določeno, da so v bilanci prihodkov in
odhodkov prikazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih
zneskih po posameznih namenih.
Odhodki občine zahtevajo temeljitejšo razčlenitev in proučitev kot prihodki, saj
proračunski denar odteka v več smereh. V splošnem delu proračuna so odhodki
prikazani po ekonomski klasifikaciji, ki nam pokaţe, kaj se plačuje iz proračunskih
sredstev, posebni del pa je sestavljen po funkcionalni klasifikaciji, iz česar je
razvidno, za katera področja se porabljajo proračunska sredstva.
V skladu z ekonomsko klasifikacijo so v bilanci prihodkov in odhodkov odhodki
razvrščeni v štiri osnovne skupine: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski
odhodki in investicijski transferi.
Med planirane tekoče odhodke so vključeni stroški dela, izdatki za blago in storitve,
plačila domačih obresti in rezerve (tekoča rezerva, proračunska rezervacija).
Realizacija tekočih transferov obsega subvencije (v kmetijstvo, avtovlak, KA-TV,
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Alpski val, TV Primorka, Avrigo …), transfere posameznikom in gospodinjstvom,
transfere v neprofitne organizacije in ustanove (humanitarne organizacije, društva,
politične stranke …) ter druge domače transfere (tekoči transferi v KS, v sklade
socialnega zavarovanja in javne zavode ter druge izvajalce javnih sluţb). Investicijski
odhodki so bili načrtovani za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, stroške investicijskega vzdrţevanja in obnov, nakup
zemljišč ter izdelave študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.
Investicijski transferi pa so bili planirani za izplačilo investicijskih transferov fizičnim in
pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (neprofitnim organizacijam in
javnemu podjetju Komunala Tolmin za izvedbo investicij in investicijskega
vzdrţevanja na komunalnem področju) ter investicijskih transferov proračunskim
uporabnikom (javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina).
6.6

PRIMERJAVA STRUKTURE ODHODKOV OBČINE TOLMIN IN
SLOVENIJE

Proračunska sredstva občine porabijo za različne namene. Seveda so občine omejene
z vrstami predpisov. Sredstva proračuna se smejo porabiti le za namene, ki so
določeni s proračunom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani
pogoji. V nadaljevanju primerjam strukturo odhodkov občine Tolmin in povprečne
slovenske občine v letu 2008.
Občina Tolmin je za tekoče odhodke namenila 15,3 % vseh sredstev. Povprečna
slovenska občina je za ta namen porabila nekoliko več, in sicer 21,7 %. Največji
deleţ med tekočimi odhodki imajo izdatki za blago in storitve. V občini Tolmin je ta
deleţ 69,4 %, kar je 3,6 % več kot znaša povprečje vseh občin. Za plače in druge
izdatke zaposlenim pa je občina Tolmin porabila 2,7 % manj kot je slovensko
povprečje, ki znaša 22,9 % tekočih odhodkov. Nekoliko več sredstev kot povprečna
slovenska občina (5,6 %) je občina Tolmin izločila v rezerve (7 %). Drugih večjih
razlik med tekočimi odhodki ni bilo.
Deleţ tekočih transferov v občini Tolmin se pokriva s slovenskim povprečjem.
Ugotavljam pa odstopanja znotraj te skupine odhodkov. Tako je npr. občina Tolmin
za subvencije namenila 1,2 % tekočih transferov, povprečna slovenska občina pa 3,3
odstotke. Transferi posameznikom in gospodinjstvom v občini Tolmin so predstavljali
37,5 %, v vseh slovenskih občinah pa 42,6 %. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam so zavzemali 5,9 %, v vseh slovenskih občinah kar 10,1 %. Drugi tekoči
transferi v občini so predstavljali 55,3% deleţ tekočih transferov, v vseh slovenskih
občinah pa kar 11,2 % manj. Sredstva v tem podkontu so bila namenjena predvsem
za tekoče transfere drugim občinam (22,8 %) in tekoče transfere javnim zavodom
(66,2 %).
Za investicijske odhodke je bilo namenjenih 30,3 % vseh odhodkov v občini Tolmin, v
vseh slovenskih občinah pa 36,4 %. Sredstva v tej skupini so bila namenjena
predvsem za investicijsko vzdrţevanje in obnove (65 %), za novogradnje,
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rekonstrukcije in adaptacije (18 %), za nakup zemljišč in naravnih bogastev (8 %),
za študije izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije (7 %).
V investicijske transfere so v občini Tolmin namenili 21,9 %, kar je 13 % več kot v
vseh slovenskih občinah. Sredstva v tej skupini so bila namenjena predvsem za
kapitalske transfere javnim podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave in občine (70
%), za investicijske transfere javnim zavodom (24 %) ter za investicijske transfere
neprofitnim organizacijam in ustanovam (5 %).
Slika 12: Struktura odhodkov občine Tolmin in vseh slovenskih občin 2008
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Vir: ZR proračuna občine Tolmin 2008 in MF – Bilance proračunov občin
6.7

PRIMERJAVA ODHODKOV MED LETI 2006–2008

Tekoči odhodki so se v letu 2007 povečali, v naslednjem letu pa so rahlo upadli. V
primerjavi z letom 2006 so se v letu 2007 povečali za 3 %, leta 2009 pa za 1,4 %.
Vendar se je deleţ le-teh v strukturi vseh odhodkov v opazovanem obdobju manjšal.
Leta 2006 so tekoči odhodki predstavljal 21 %, 2007 18 % in leta 2008 le še dobrih
15 % vseh odhodkov. Tekoči odhodki predstavljajo nekakšne fiksne stroške, ki jih
ima občina vsako leto in so nujno potrebni za njeno delovanje (plače zaposlenih,
pisarniški material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije,
tekoče vzdrţevanje objektov in prostorov v katerih občina deluje itd.). Pomembno je,
da občina za svoje delovanje porabi čim manj sredstev, saj tako ostane več sredstev
za namen, zaradi katerega je občina ustanovljena. Podoben trend v opazovanem

39

obdobju zaznamo tudi pri tekočih transferih, saj so se odhodki (absolutno) na tem
kontu povečevali, in sicer v letu 2007 le minimalno, t. j. za 0,3 %, leta 2008 pa za
13,5 % v primerjavi z letom 2006. Deleţ tekočih transferov v strukturi vseh
odhodkov pa se je zmanjševal, in sicer iz 39,8 % v letu 2006 na 33,1 % leta 2007 in
32,4 % v letu 2008. Ker je občina določena sredstva privarčevala pri tekočih
odhodkih in tekočih transferih, je ta sredstva lahko namenila za investicije. Deleţ
investicijskih odhodkov je leta 2006 predstavljal 19,7 %, leta 2007 se je povečal za 8
% (27,7 %), leta 2008 pa je znašal ţe 30,3 %. Še večje razlike pa se pojavijo v
zneskih, saj so bili investicijski odhodki leta 2007 skoraj 70 % večji, leta 2008 pa kar
115 % večji kot leta 2006. Tudi investicijski transferi so se povečevali. V strukturi
odhodkov sicer le za dober odstotek v vsakem letu, v znesku pa spet zaznamo večje
razlike. Tako so investicijski transferi leta 2007 predstavljali 131 %, leta 2008 pa 157
% investicijskih transferov iz leta 2006. Skupni odhodki so leta 2007 predstavljali
120,5 %, leta 2008 pa kar 139,3 % vseh odhodkov iz leta 2006. Tabela z izračuni je
v prilogi 3.
Slika 13: Primerjava strukture odhodkov občine Tolmin med leti 2006–
2008
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7

SKRB ZA OKOLJE

Z vstopom Slovenije v EU se je zakonodaja na področju ravnanja z odpadki
prilagodila evropski zakonodaji. Sprejete so bile uredbe in pravilniki, ki določajo, kako
mora biti urejena sluţba ravnanja z odpadki in operativni programi za ureditev
razmer.
Predpisi s področja ravnanja z odpadki se tudi na ravni EU stalno spreminjajo in
dopolnjujejo. S predpisi se enotijo ključni pojmi, kot so opredelitve odpadkov,
predelave in odstranjevanja. Ostrijo se ukrepi, ki jih je treba sprejeti za
preprečevanje nastajanja odpadkov. Uvaja se pristop, ki upošteva celoten ţivljenjski
krog proizvodov in materialov in ne samo faze odpadkov, ter zmanjšuje vpliv
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na okolje. Poleg tega je treba zaradi
ohranjanja naravnih virov spodbujati predelavo odpadkov in uporabo predelanih
materialov.
Cilj EU je, da se poskuša zmanjšati nastajanje odpadkov in uporablja odpadke kot
snovni in energetski vir. K ukrepom za zagotavljanje ločevanja pri viru, zbiranja in
recikliranja prednostnih tokov odpadkov, poziva zlasti šesti okoljski akcijski program
Skupnosti. V skladu s tem ciljem in kot sredstvo za poenostavitev ali izboljšanje
moţnosti za predelavo, je treba odpadke, preden se jih predela, zbirati ločeno, če je
to tehnično, okoljsko in gospodarsko izvedljivo. To skupaj zagotavlja najboljši izid za
okolje.
Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki obsegajo sklop
ukrepov za učinkovito ravnanje z odpadki, s končnim ciljem čim manjšega deleţa
odlaganja in zmanjšanja nevarnostnega potenciala odloţenih odpadkov. Vsi napori so
usmerjeni v zajem ločeno zbranih frakcij na izvoru. Praksa je pokazala, da ločen
zajem odpadkov na izvoru prinese najbolj čiste, in zato najbolj uporabne frakcije
odpadkov.
V RS ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, kljub dokaj jasni zakonodaji, s
katero so predpisane minimalne zahteve za ravnanje s temi odpadki, še vedno ni
učinkovito in je daleč pod pričakovanji. Zajem ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov na izvoru se je razvijal po raznih območjih v RS v različnem obsegu, tudi v
odvisnosti od aktivnosti in prizadevanj obveznih občinskih javnih sluţb ravnanja z
odpadki.
Načrtovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki, zlasti s preostanki po
sortiranju ločeno zbranih frakcij in z ostanki iz postopkov recikliranja in predelave ter
obdelave pred odlaganjem, je potekalo in še poteka dokaj neusklajeno s
srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji na področju ravnanja z odpadki. Cilj je čim
manjša poraba prostora za odlaganje odpadkov in odlaganje le tistih odpadkov, ki jih
ni mogoče reciklirati, predelati ali odstraniti na drug način. Vendar morajo odločitve,
kam in na kakšen način usmeriti razvoj, sprejeti pristojne lokalne skupnosti, ki pa so
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pod znatnim vplivom različnih interesov. Nemalokrat se v lokalnih skupnostih izrablja
razvojna neusklajenost pri ravnanju z odpadki na drţavnem nivoju. Hkrati so majhne
lokalne skupnosti pogosto programsko neusklajene in nezmoţne, da bi sistem
ravnanja z odpadki dorekle, organizirale in uredile ustrezno financiranje. (Povzeto po:
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja odloţenih
biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013)
7.1

KOMUNALNA DEJAVNOST V OBČINI TOLMIN

Komunalno dejavnost v občini Tolmin opravlja javno podjetje Komunala Tolmin.
Organizirano je kot delniška druţba in opravlja komunalno dejavnost tudi v ostalih
dveh občinah v Posočju, občini Kobarid in občini Bovec. Začetki opravljanja
komunalnih dejavnosti v podjetniški obliki segajo v leto 1952, ko je Okrajni LO
Tolmin ustanovil Zavod za komunalne usluge Tolmin. V nadaljnjih letih so se
komunalne dejavnosti opravljale v različnih organizacijskih oblikah, z dodajanjem in
opuščanjem dejavnosti, deset let v okviru gradbenega podjetja. Kot čisto komunalno
podjetje posluje od leta 1986, in v tem času se dejavnosti niso spreminjale, dosegel
se je velik napredek na širitvi obsega dejavnosti in kvalitete.
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
 distribucija vode
 odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov
 pokopališka in pogrebna dejavnost
 čiščenje in vzdrţevanje javnih in zelenih površin
 upravljanje in vzdrţevanje komunalnih objektov in naprav
 vodenje celotne investicijske dejavnosti za infrastrukturne objekte.
Podjetje zbira in odvaţa komunalne odpadke v celotnem prostoru in pokriva 95 %
prebivalcev, ostalih 5 % pa predstavljajo več kilometrov oddaljene samostojne
domačije, ki morajo odpadke odvaţati v dolino sami in se jim tudi ne zaračunava
odvoza. V večjih naseljih je urejeno tudi ločeno zbiranje sekundarnih surovin. Dva do
trikrat letno se v vseh naseljih zbira kosovne in nevarne odpadke. Z izgradnjo
zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov na obstoječi deponiji komunalnih
odpadkov v Volčah, se je zaprla prejšnja deponija Štrklepce v Tolminu.
Komunala Tolmin je v preteklih letih na področju ločenega zbiranja in odvoza
odpadkov v skladu z finančnimi moţnostmi izvajala zahteve zakonodaje, zlasti
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluţbe
ravnanja s komunalnimi odpadki. Odredba opredeljuje sistem zajema ločeno zbranih
frakcij, vključno z nevarnimi frakcijami komunalnih odpadkov, in določa minimalne
standarde glede pokritosti prostora z zbiralnicami in zbirnimi centri. Izvajalci javne
sluţbe morajo ločeno zbrano embalaţo oddati druţbam za embalaţo, pri čemer pa ni
določena kakovost (čistost) ločeno zbranih frakcij.
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Pri ločenem zbiranju odpadkov Komunala Tolmin v celoti izpolnjuje zahteve na
področju zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov, le-ti se najmanj dvakrat letno
zbirajo iz vseh naselij.
7.2

ZBIRNI CENTER VOLČE

Ob obstoječem odlagališču komunalnih odpadkov Volče je v novembru 2008 pričel
delovati prvi urejen zbirni center v Posočju. V letu 2009 naj bi se začelo z urejanjem
zbirnih centrov tudi v Bovcu in Kobaridu. Ta dva centra bosta manjša in se bodo v
njih zbirali le ločeno zbrani odpadki, ki jih dobo tja pripeljali povzročitelji odpadkov iz
teh občin.
Začasna zbirna centra na odlagališčih gradbenega materiala v Štrklepcah Tolmin in
Lisičji Vodenci Bovec sta prenehali delovati. Na teh dveh odlagališčih se od začetka
leta 2009 odlaga samo še izkopan material, zemlja in kamenje. Gradbene odpadke
(opeko, ploščice in keramiko, mešanice betona, opek, ploščic in keramike, les, steklo,
plastiko …) bodo poleg izkopanega materiala prevzemala podjetja in samostojni
podjetniki, ki bodo pridobili dovoljenje za zbiranje in odlaganje gradbenih odpadkov.
Zaenkrat je dovoljenje pridobil samo avtoprevoznik iz Ţage, ki je v oktobru 2008 na
območju dnevnega kopa Srpenica (nasproti TKK Srpenica) odprl center za prevoz,
zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov.
Zbirni center Volče je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov, ki so primerni za
nadaljnjo predelavo. Odpadki se sortirajo, in ko doseţejo zadostno količino, se
oddajo pooblaščenemu prevzemniku. V zbirnem centru so na razpolago različni
zabojniki in posode za prepuščanje različnih odpadkov. Tu se bodo zbirali:
 papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalaţo iz papirja
in lepenke,
 steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalaţo iz stekla,
 odpadki iz plastike, vključno z odpadno embalaţo iz plastike in sestavljenih
materialov,
 odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalaţo iz kovin,
 les, vključno z odpadno embalaţo iz lesa,
 oblačila, tekstil,
 kosovni odpadki: pohištvo, bela tehnika,
 izrabljene avtomobilske gume,
 zeleni odrez: ostanki ţivih mej, sadnega in okrasnega drevja,
 nevarni odpadki v posebnem kontejnerju za nevarne odpadke: embalaţa
onesnaţena z nevarnimi snovmi, prazne tlačne posode (spraji), topila, kisline,
baze, fotokemikalije, pesticidi in biocidi, flourescentne cevi in drugi odpadki, ki
vsebujejo ţivo srebro, jedilna olja in maščobe, mazalna olja in maščobe,
barve, črnila, lepila in smole, detergenti in čistila, zdravila, baterije, svinčeni
akumulatorji, računalniška oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki).
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Za občane je prevzem brezplačen, gospodarski subjekti in druge pravne osebe pa so
dolţni prevzem odpadkov plačati po veljavnem ceniku.
7.3

LOČENO ZBIRANJA ODPADKOV

Na področju ločenega zbiranja stekla, papirja in embalaţe (ekološki otoki) pa
Komunala Tolmin v celoti ne izpolnjuje zahtev zakonodaje, saj so dolţni organizirati
ekološke otoke na vseh območjih, kjer gostota poselitve presega 3 preb./ha. Ločeno
zbiranje ni organizirano na območju Baške grape, Šentviške gore, Tolminskem in
Kanalskem Lomu in še v nekaj manjših naseljih. Potrebno je urediti ločeno zbiranje
odpadkov prav iz vseh naselij. Ob ekoloških otokih je potrebno postaviti tudi
kontejnerje za biološke odpadke, kamor bodo občani lahko odlagali organske
odpadke iz gospodinjstev. Organizacija ločenega zbiranja predstavlja za podjetje
veliko finančno obremenitev. Stroški postavitve ekološkega otoka (brez ureditve
podlage) znašajo 3.300 €, stroški za 240 litrski zabojnik za organske odpadke pa 50
€. Samo na območju občine Tolmin bi za pokritje celotnega območja z ločenim
zbiranjem potrebovali 173.100 €, poleg tega pa še 130.000 € do 150.000 € za nakup
ustreznega vozila. Usluge odvoza ločeno zbranih frakcij sedaj opravlja Komunala
Nova Gorica, kar pa je le kratkoročna rešitev.
Potrebna bo ostrejša kontrola izvajanja predpisov s področja ravnanja z odpadki.
Sluţba za odvoz komunalnih odpadkov na Komunali Tolmin, je ţe dobila nalogo
natančnejše kontrole vsebine odloţenih odpadkov. Kršitelje zahtev pravilnika bodo v
prvi fazi opozarjali, kasneje pa prijavljali inšpekcijski sluţbi oziroma odpadkov ne
bodo odvaţali. Posebno pozornost bodo posvečali zelenemu odrezu in odpadkom iz
vrtov ter vsem frakcijam, katere zbirajo ločeno (papir, steklo, embalaţa). Prav tako
bo posebna pozornost posvečena pravnim osebam s področja gradbeništva ter
gostinstva in turizma, saj prav tu ugotavljajo največji nered. Neurejene so predvsem
razmere na področju oddajanja sob in odvoza odpadkov iz kampov, prav tako še
vedno predstavljajo problem kuhinjski odpadki iz lokalov.
Tabela 8: Količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov oddanih v
nadaljnjo predelavo (v tonah)
Steklo
Papir in karton
Tekstil
Plastika
Ţimnice, kavči …
Kovine
Les
Nevarni odpadki
SK UP AJ :

2 00 1

2 00 2

2 00 3

2 00 4

2 00 5

2 00 6

37

22

36

3 6, 8 8

4 7, 8 4

3 8, 9 7

2 23

5 28 , 4

4 10

4 48 , 8 7

3 74 , 3 6

4 49 , 5 9

0

12

24

1 4, 2 1

2 7, 4 3

2 3, 4 5

45

42

83

1 93 , 6 9

1 82 , 9 9

6 8, 7 1

85

4 42

68

1 14 , 3 2

8 3, 5 0

2 44 , 7 4

1 85

1 94

2 56

2 19 , 3 8

2 37 , 4 2

9 3, 9 6

31

0

0

1 8, 6 2

5 61 , 0 2

1 80

3 , 98

1 8, 2 6

2, 1 9

1 1, 4 3

9, 6 5

8, 1 9

6 09 , 9 8

1 25 8 , 6 6

8 79 , 1 9

1 05 7 , 4

1 52 4 , 2 1

1 10 7 , 6 1

Vir: Komunala Tolmin
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Iz tabele so razvidni problemi, ki jih imajo pri zbiranju ločenih frakcij. Količina zbranih
kovin je zaradi porasta cen v letu 2006 drastično padla, saj zbiralci odpadnega ţeleza
»preberejo« vse zabojnike razmeščene po terenu. Škoda ne nastaja samo zaradi
manjšega prihodka od prodaje zbranih kovin. Bele tehnike zaradi določb Uredbe o
ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo ne smejo oddajati naprej v
predelavo, v kolikor ta oprema ni popolna (ne smejo manjkati elektromotorji in
kompresorji). To jim bo z dosledno uveljavitvijo uredbe povzročilo dodatne stroške,
saj bodo morali za predelavo vsakega kosa bele tehnike, ki ne bo v skladu z uredbo,
dodatno plačati. Količine oddane plastike so v letu 2006 močno padle, ker tega leta
na trgu ni bilo prevzemnika za določene frakcije plastike (avtomobilski odbijači,
plastični sodi, PVC rolete, smuči, kabli …), tako da so te frakcije odlagali na
odlagališče v Volčah.
Slika14: Količine odpadkov zbranih z javnim odvozom po letih v občini
Tolmin
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Iz slike 14 je razvidno, da se količine zbranih odpadkov zbranih z javnim odvozom iz
leta v leto povečujejo. V letu 2002 je bilo v občini Tolmin zbranih 3714 ton odpadkov.
Vsa naslednja leta so se količine zbranih odpadkov povečevale. Leta 2007 so tako z
javnim odvozom zbrali 5218 ton odpadkov, kar pomeni 40,5 % več kot leta 2002. V
letu 2008 pa je količina zbranih odpadkov padla in znašala 4643 ton, kar pomeni, da
je bila za 11 % niţja od prejšnjega leta.
Komunala Tolmin pokrije vse stroške nastale z zbiranjem, odvaţanjem in
deponiranjem odpadkov z obračunavanjem storitev občanom. Pri distribuciji vode
pokrije 15 % deleţ stroškov drţava (npr. zagotavljanje gasilske vode), pri odpadni
vodi (kanalščina) pa drţava krije 50 % deleţ stroškov (padavinska voda z utrjenih
površin, ki bremeni kanalizacijsko omreţje).
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8

RAZVOJNA STRATEGIJA

V zadnjem poglavju bom predstavil razvoj v občini Tolmin. V prvem delu bom pisal o
instituciji, ki ima velik pomen za sam razvoj občine. Nadalje bom pregledal, kako je
potekal dosedanji razvoj, za tem pa še razvojne načrte v prihodnjih letih in druge
razvojne moţnosti v občini.
8.1

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER - PRC

Posoški razvojni center je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Posoškega razvojnega centra leta 1999. Njegovo poslanstvo se navezuje na
spodbujanje razvoja v treh posoških občinah: Bovec, Kobarid in Tolmin, in sicer na
področjih podjetništva, razvoja človeških virov in razvoja podeţelja. Poleg tega pa
Posoški razvojni center povezuje razvojne projekte posameznih občin in si prizadeva
za sprejem specifičnih razvojnih spodbud za Zgornje Posočje na drţavnem nivoju,
pripravlja in izvaja prioritetne projekte v regionalnih in drţavnih razvojnih planih ter
kandidira za evropske in domače razvojne pomoči. Skupaj s še tremi razvojnimi
agencijami se je leta 2000 povezal v Severnoprimorsko mreţno regionalno razvojno
agencijo. Od leta 2006 deluje kot nosilna razvojna agencija.
Področja delovanja Posoškega razvojnega centra so:
 razvoj človeških virov,
 razvoj podjetništva (Lokalni podjetniški center),
 razvoj podeţelja,
 regionalni razvoj.
8.1.1

Človeški viri

Na področju razvoja človeških virov Posoški razvojni center koordinira različne
aktivnosti in izvaja projekte, povezane s socialnim in gospodarskim razvojem
Zgornjega Posočja. Predvsem so te aktivnosti usmerjene v postopno zaustavljanje
negativnih trendov, ki jim je to območje priča zadnjih nekaj deset let. Gre za
depopulacijo območja, za odhajanje mladih, kar posledično vodi k pomanjkanju
ustreznih kadrov, k staranju prebivalstva ipd.
Med aktivnostmi velja posebej izpostaviti:
 razvojni program SOČA 2013,
 izobraţevanje odraslih,
 center vseţivljenjskega učenja,
 sklad dela Posočje,
 koordinatorstvo področja človeških virov v RRP.
Skladno z razpisi posameznih ministrstev, in tudi v sodelovanju s tujimi partnerji, pa
Posoški razvojni center izvaja tudi različne projekte s področja razvoja človeških
virov.
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8.1.2

Podjetništvo

Ena izmed temeljnih nalog Posoškega razvojnega centra je pospeševanje
podjetništva na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Kot Lokalni podjetniški
center (LPC) skrbi za:
 pospeševanje razvoja podjetništva v okviru Razvojnega programa Soča 2013,
 vzpostavljanje poslovnih con,
 program vavčerskega svetovanja,
 E-VEM vstopna točka,
 izvajanje projekta Vse na enem mestu (VEM),
 NENA (vzpostavitev vsealpske mreţe malih in srednje velikih podjetij in podpora
podjetij, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj),
 spodbujanje poklicnega uveljavljanja ţensk,
 razvoj lokalnih gozdov,
 informiranje podjetnikov (baza LPC),
 pomoč podjetjem pri pripravi in prijavi na razpise za finančne ter druge
vzpodbude,
 vzpostavljanje in razvijanje območnih in projektnih razvojnih partnerstev,
 mednarodni projekt PRIMe,
 izvajanje promocijske aktivnosti.
8.1.3

Razvoj podeţelja





Usposabljanje in izobraţevanje podeţelskega prebivalstva.
Spodbujanje podjetnosti na podeţelju in trţne usmerjenosti kmetij.
Informiranje in svetovanje o javnih razpisih ter zakonskih in programskih
dokumentih v povezavi z razvojem podeţelja.
 Sodelovanje z občinami, strokovnimi in razvojnimi institucijami ter nevladnimi
organizacijami in posamezniki pri pripravi in izvedbi različnih razvojno usmerjenih
aktivnosti in projektov.
 Spodbujanje okolju prijaznih metod gospodarjenja s prostorom in varovanja
narave.
 Priprava in izvajanje projektov iz Lokalne razvojne strategije za hribovski del
Severne Primorske ter sodelovanje v projektih na celotnem območju lokalne
akcijske skupine LAS za razvoj.
8.1.4

Razvoj Severne Primorske (Goriške statistične regije)

V Severnoprimorsko mreţno regionalno razvojno agencijo (MRRA) so vključene štiri
razvojne agencije:
 Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA d.o.o. Idrija ),
 Posoški razvojni center Kobarid (PRC Kobarid),
 Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (RRA severne
Primorske d.o.o. Nova Gorica) ter
 Razvojna agencija ROD Ajdovščina (ROD Ajdovščina).
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Vsaka agencija koordinira regijske naloge za določena vsebinska področja izvajanja
Regionalnega razvojnega programa:
 PRC Kobarid – človeški viri
 RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica – gospodarstvo in turizem
 ROD Ajdovščina – podeţelje
 ICRA d.o.o. Idrija – okolje, prostor in infrastruktura
ROD v letih 2008 in 2009 opravlja naloge vodilne oz. regionalne razvojne agencije v
regiji.
Strateški cilji Severne Primorske (Goriške statistične regije) v programskem
obdobju 2007-2013 so:
 dvig inovativnosti v gospodarstvu,
 nadaljnji dvig/širitev znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, predvsem zaposlenih,
 dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in inovativnosti v
gospodarstvu in ţivljenju regije,
 razvoj odličnosti in konkurenčnosti v turizmu,
 ohranjanje poseljenosti podeţelja,
 optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj,
 izboljšanje infrastrukturne opremljenosti regije.
8.2

PROGRAM SPODBUJANJA RAZVOJA V POSOČJU 2007-2013

Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007-2013 (v nadaljevanju Soča 2013)
zajema območje Posočja, kjer leţijo občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Po potresu leta
1998 sta bila v okviru drţavne razvojne pomoči na podlagi Zakona o popotresni
obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju izvedena dva razpisa Sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeţelja, ki sta
bila namenjena sofinanciranju investicij v Posočju na področju kmetijstva, malega
gospodarstva in turizma, in sicer leta 1999 ter leta 2000. V letih 2002–2006 se je
izvajal Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (SOČA 2006), ki je bil
namenjen sofinanciranju izgradnje gospodarske infrastrukture, spodbujanju
podjetniških investiciji in razvoju človeških virov.
Program Soča 2013, ki pomeni nadaljevanje in nadgradnjo drţavne pomoči iz
preteklih let, temelji na naslednjih pravnih aktih:
 Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (uradno
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, štev. 26/05),
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, štev.
93/05),
 Uredba o dodeljevanju regionalnih drţavnih pomoči (Uradni list RS štev. 72/06),
 Shema drţavnih pomoči Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve –
programi usposabljanja.
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Posočje je del Severne Primorske (Goriške statistične oz. razvojne regije), vendar se
zaradi svojih geografskih, gospodarskih in druţbenih značilnosti zelo razlikuje od
regije kot celote.
Ključni elementi, ki opredeljujejo specifično problematiko Posočja v sklopu Severne
Primorske (Goriške statistične oz. razvojne regije), so v še vedno negativnem
demografskem razvoju, posebej odhajanju mladih izobraţencev, neugodni geografski
legi ter posebnih problemih gospodarskega in druţbenega razvoja, ki so posledica
naravnih nesreč. Gre za probleme, ki jih je izvajanje Programa spodbujanja razvoja v
Posočju 2002–2006 (SOČA 2006) omililo, ni pa jih – zaradi demografskega zloma, ki
se je zgodil v preteklosti, in zaradi relativno kratkega obdobja izvajanja – moglo
zaustaviti. Posočje je v zadnjih desetletjih prizadelo več naravnih nesreč: potresi v
letih 1976, 1998 in 2004 ter plaz izpod Mangarta leta 2000.
Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so po podatkih za leto 2004 na podlagi izračunane
ocene indeksa razvojne ogroţenosti (UMAR, 2006) še vedno uvrščene na sam rep
lestvice razvitosti skupaj dvanajstih občin v regiji (občina Tolmin – 8. mesto; občina
Kobarid – 11. mesto; občina Bovec – 12. mesto)5.
Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007-2013 je razdeljen po ukrepih, in sicer:
 Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture
 Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja
novih delovnih mest
 Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov, razvoj človeškega potenciala v Posočju
8.2.1

Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture

Stanje – problemi
 Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (SOČA 2006) je prispeval k
izboljšanju razmer na področju komunalno opremljenih lokacij ter ureditvi
poslovnih prostorov za majhna in srednja podjetja, vendar dostopna zemljišča ne
bodo zadostovala potrebam naslednjega obdobja;
 zaradi opustitve dejavnosti različnih podjetij so v Posočju na voljo znatne
poslovne površine, ki jih bo potrebno prilagoditi za izvajanje novih dejavnosti;
 velik del Posočja nima moţnosti širokopasovne internetne povezave; kapaciteto je
potrebno povečati tudi v centrih;
 obstoječa turistična infrastruktura je zastarela.
Namen
 Pridobivanje dodatnih zemljišč v obrtno-poslovnih conah in na tej osnovi
komunalno opremljanje zemljišč (obnova stare komunalne infrastrukture in
gradnja nove);
 izgradnja poslovnih prostorov, ki se jih bo oddajalo v najem;
 nakup in preureditev obstoječih poslovnih prostorov;
5

Novejši podatki o stopnji razvojne ogroţenosti se nahajajo v poglavju 8.3.
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obnova in razvoj turistične infrastrukture;
nakup, ureditev ali obnova prostorov za delo skupnih razvojnih institucij;
pridobivanje novih zemljišč za gospodarsko rabo s prenosom neposredne drţavne
lastnine v last in posest oziroma upravljanje lokalnih skupnosti;
 posodobitev ali vzpostavitev širokopasovnih internetnih povezav.
8.2.2

Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva
in odpiranja novih delovnih mest

Stanje – problemi
Podjetništvo v Posočju je kljub spodbudam iz Programa spodbujanja razvoja v
Posočju 2002–2006 (SOČA 2006) še vedno slabše razvito kot na Severnem
Primorskem (v Goriški statistični regiji) in Sloveniji in potrebuje posebne spodbude za
svoj razvoj. Analize kaţejo, da imamo majhno število majhnih in srednjih podjetij, še
posebej pa je malo takih, ki temeljijo na lastnem znanju. V primerjavi s širšo regijo in
Slovenijo imamo niţjo dodano vrednost na zaposlenega ter majhno število
zahtevnejših delovnih mest, posledica česar je odliv mladega in izobraţenega kadra
drugam. Slabo je razvita tudi sama podjetniška miselnost. Podjetniki začetniki teţko
najdejo ustrezne prostore za svoje delovanje pod ugodnimi pogoji. Še naprej bo
potrebno razvijati ponudbo ustreznih svetovalnih storitev, ki lahko bistveno
pripomorejo k hitrejši rasti podjetja. V posameznih lokalnih skupnostih so na voljo
prazni poslovni objekti, v katerih se je pred leti odvijala proizvodna dejavnost, v
prihodnosti pa jih bo mogoče izkoristiti v poslovne namene.
Namen
Namen ukrepa je:
 pospeševanje podjetništva in spodbujanje ustanavljanja novih mikro, majhnih in
srednjih podjetij ter zagotavljanje ugodnih finančnih virov rastočim in zrelim
podjetjem,
 pridobivanje novih delovnih mest,
 doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega in izboljšanje konkurenčnosti
posoškega gospodarstva,
 izboljšanje turistične ponudbe v Posočju,
 spodbuda investicijskim dejavnostim podjetij,
 spodbujanje in uveljavljanje podjetniške miselnosti in razvoj podjetniških
podpornih storitev,
 podpora in izvajanje projektov na področju razvoja podjetništva na podeţelju.
Cilji ukrepa so:
 dvigniti neto dodano vrednost posoškega gospodarstva,
 povečati število delujočih gospodarskih subjektov v Posočju,
 podjetjem omogočiti koriščenje sredstev za razvojne investicije in povečati deleţ
podjetij z zahtevnejšim proizvodnim programom,
 povečati učinkovitost podjetniškega podpornega okolja,
 povečati število turističnih postelj ter dvigniti kvaliteto turistične ponudbe.
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8.2.3

Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov: razvoj človeškega
potenciala v Posočju

Stanje – problemi
 Še vedno neugodne demografske značilnosti (padanje števila prebivalstva, nizka
rodnost, slabšanje starostne strukture in padanje deleţa mladih), saj se učinki
ukrepov, kakršni se izvajajo v sklopu Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2002–2006 (SOČA 2006) na področju razvoja človeških virov lahko pokaţejo le
dolgoročno;
 majhen selitveni prirast (značilen v zadnjih petih letih za občini Bovec in Kobarid,
za občino Tolmin pa še vedno negativen);
 v Posočju še vedno ni dovolj delovnih mest za mlade diplomante, posebej ne za
tiste, ki so dokončali druţboslovni oziroma humanistični študij, zato se v Posočje
vrača premajhen deleţ mladih izobraţencev; študentje, vključeni v štipendijsko
shemo, pa so v veliki meri še v izobraţevalnem programu;
 glede na razvojne moţnosti in usmeritve v Posočju primanjkuje tudi kadrov niţje
izobrazbene ravni (npr. s področja turizma);
 še vedno niţja izobrazbena struktura prebivalstva in zaposlenih glede na razvojne
zahteve;
 strukturno neskladje na trgu dela se le postopno odpravlja; le usmerjanje in
odločanje mladih za šolanje za poklice, ki jih Posočje potrebuje, in tudi štipendije
za te poklice, bo pripomoglo k postopnemu odpravljanju omenjenega neskladja;
 padanje stopnje izkoriščenosti človeških potencialov je v zadnjih letih
zaustavljeno; opaziti je rahel letni porast števila delovno aktivnega (=
zaposlenega) prebivalstva; formalna stopnja zaposlenosti (ki pokaţe deleţ
zaposlenih v celotnem delovno sposobnem prebivalstvu) je v dveh občinah (Bovec
in Tolmin) nad slovenskim povprečjem in le rahlo pod regijskim.
Namen:
 dvig izobrazbene ravni prebivalstva,
 povečanje deleţa zaposlovanja diplomantov iz Posočja v Posočju,
 zaposlovanje perspektivnih mladih kadrov iz drugih delov Slovenije in tujine v
Posočju,
 povečanje deleţa delovno aktivnega prebivalstva,
 zmanjšanje strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem delovne sile,
 uvajanje alternativnih oblik zaposlitev.
Cilji ukrepa so:
 postopno povečevati deleţ prebivalstva z najmanj visokošolsko ravnijo izobrazbe
(tako da bo povečan deleţ viden ob popisih prebivalstva);
 postopno povečevati deleţ zaposlovanja diplomantov z najmanj visokošolsko
ravnijo izobrazbe iz Posočja in tudi od drugod v Posočju;
 postopno usmerjati večji deleţ mladih v šolanje za deficitarne poklice in s tem
prispevati k zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela;
 spodbuditi vključevanje delovno aktivnega prebivalstva v vseţivljenjsko učenje.
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8.2.4

Analiza deficitarnih poklicev6 v Posočju

Program spodbujanja razvoja v Posočju za obdobje 2007-2013, ki v bistvu pomeni
nadaljevanje programa iz obdobja 2002-2006, vključuje tudi Ukrep III (Usposabljanje
in razvoj kadrov), znotraj katerega se bodo izvajali trije instrumenti, in sicer:
 štipendiranje kadrov,
 spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja,
 spodbujanje izobraţevanja in usposabljanja delovno aktivnega prebivalstva.
PRC je septembra 2006 pripravil analizo deficitarnih poklicev v namen izvajanja
javnih razpisov za prvi in drugi instrument Ukrepa III. Zaradi gospodarskih
sprememb konec leta 2008 in v začetku leta 2009 je PRC ponovno preveril namere in
potrebe delodajalcev v Posočju po štipendiranju kadrov in zaposlovanju. Tako so v
začetku oktobra 2008 na naslove več kot 210 delodajalcev poslali vprašalnike o
predvidenem zaposlovanju in štipendiranju v prihodnjih dveh letih. Odgovori so
potrdili dosedanje opredelitve deficitarnih poklicev iz leta 2006, nekaj pa je tudi
novosti.
V nadaljevanju navajam potrebe delodajalcev po kadrih, ki jih ni mogoče zagotoviti s
prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti smeri in stopnji izobrazbe.
a)







kadri z visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo s področja:
strojništva,
elektrotehnike,
gradbeništva,
kemije oz. kemijske tehnologije,
računalništva in informatike,
ekonomije.

b) kadri z višješolsko izobrazbo s področja:
 računalništva in informatike,
 elektrotehnike (mehatronika).
c) kadri s srednješolsko izobrazbo
c1) s poklicno šolo (IV. stopnja) s področja:
 oblikovanja kovin – orodjarstva,
 avtokleparstva,
 gozdarstva,
 mehatronike,
 elektrikarstva – elektronike,
6

Po definiciji Zavoda RS za zaposlovanje so deficitarni tisti poklici po programih niţjega in srednjega
poklicnega izobraţevanja, pri katerih polovice ali več prijavljenih potreb po delavcih ni mogoče
zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti smeri in stopnji izobrazbe. Deficitarni so poklici
po programih srednjega, višjega in visokega izobraţevanja, pri katerih 80 % ali več prijavljenih potreb
po delavcih, ni mogoče zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti smeri in stopnji
izobrazbe.
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gostinstva (kuharski pomočnik, natakar).

C2) s srednjo strokovno šolo (V. stopnja) s področja:
 strojništva,
 mehatronike,
 elektrotehnike – elektronike.
PRC opravlja izvrstno nalogo v smislu pridobivanja kadrov, ki jih Posočje potrebuje. V
sodelovanju s podjetji iz Posočja štipendira srednješolce, kot tudi študente, ki jih ta
podjetja potrebujejo oz. mislijo, da jih bodo potrebovala v bliţji prihodnosti. Na ta
način spodbuja le-te, da se laţje odločijo za te poklice. Večinoma gre za poklice
tehnične smeri, veliko manj za druţboslovne smeri.
Menim, da bi morala podoben način dodeljevanja republiških štipendij vpeljati tudi
drţava. Splošno je znano, da se kadri z druţboslovno smerjo nimajo kje zaposliti, na
drugi strani pa primanjkuje kadra tehnične smeri. Nikakor ne mislim, da bi morala
drţava izvzeti kriterij socialnosti iz pogojev za dodelitev republiške štipendije.
Vsekakor pa bi morala vpeljati nov kriterij, ki bi pritegnil in dal prednost tistim, ki bi
se odločili za deficitarne poklice.
8.3

STOPNJA RAZVOJNE OGROŢENOSTI

Na podlagi petega odstavka 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) je februarja 2006 Vlada RS izdala Sklep o
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (U.
l. RS, št. 23/2006). Ta sklep podrobneje določa kazalce in metode za izračun indeksa
razvojne ogroţenosti7 in za programsko obdobje Drţavnega razvojnega programa
2007–2013 razvršča razvojne regije po stopnji njihove razvitosti. Goriška regija je na
petem od dvanajstih bolj razvitih regij, kar sovpada tudi z drugimi kazalci razvitosti.
Aprila 2008 pa je Vlada RS na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 101/07 – Odl. US) sprejala Sklep o
določitvi stopnje razvitosti občin za leto 2008. Ta sklep določa stopnjo razvitosti
posameznih občin na podlagi indeksa razvojne ogroţenosti občine za leto 2008. Sledi
zanimiva ugotovitev. Občina Tolmin je na tem seznamu uvrščena na rep prve tretjine
najrazvitejših občin (69. mesto). Zanimivo je tudi to, da so nekatere bolj razvite
občine opredeljene kot bolj ogroţene. Tako je npr. občina Ajdovščina uvrščena na
74. mesto, občina Kranjska Gora na 79. mesto, občina Miren-Kostanjevica na 158.
mesto itd. Za primerjavo lahko ponudim podatek o januarski neto plači leta 2008,
kjer so bile omenjene občine rangirane takole: občina Tolmin – 146. mesto, občina
Ajdovščina – 65. mesto, občina Kranjska Gora – 30. mesto, občina Miren7

Izraz »indeks razvojne ogroţenosti«, uporabljen v tem sklepu, pomeni relativni kazalec razvitosti
razvojne regije, ki se izračuna na podlagi uteţitve kazalcev razvitosti, ogroţenosti in razvojnih
moţnosti.
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Kostanjevica – 78. mesto. Seveda je to le en kazalnik razvitosti občine, indeks
razvojne ogroţenosti pa upošteva 11 kazalnikov (prikazani so v prilogi 4).
Kljub temu lahko upravičeno dvomimo v pravičnost izračuna indeksa. Tako misli tudi
mag. Matjaţ Čepin, nekdanji ţupan občine Škofja Loka 1982-1986: »Seveda ima
vsaka medalja dve plati. Eden od namenov uporabe rezultata navedene študije je, da
bodo občine, ki so visoko na lestvici, prejele relativno manj sredstev od republike za
financiranje investicij, ki se sofinancirajo iz drţavnega proračuna. Kar se tiče indeksa
razvojne ogroţenosti, po katerem je občina Škofja Loka na šestem mestu v Sloveniji,
pred mnogimi "paradnimi" občinami npr. Koper, Izola, Piran, Bled, Kranj, Radovljica
itd., je to zelo spodbuden podatek, čeprav vzbuja določene pomisleke. Bolj kot
indeks ogroţenosti bi bil za prikaz razvitosti občine pomemben indeks kakovosti
ţivljenja, ki upošteva sedanje stanje in nekatere podatke drugače ponderira ali
upošteva tudi druge. Zaključil bi s tem, da je izračun Indeksa razvojne ogroţenosti
strokovno korekten, ne morem pa se znebiti občutka, da se v končni posledici
uporablja za prerazdeljevanje proračunskih sredstev, saj je bil namen navedene
študije sprejem vladnega odloka, po katerem se bodo določena proračunska sredstva
usmerila k bolj razvojno ogroţenim. Seveda se da uporabiti tudi drugačna
metodologija, z drugačnimi uteţmi, ki bi bila tudi strokovno korektna, odvisno od
namena študije« (Indeks z več obrazi, Gorenjski glas, 9. junij 2008). Občine Bovec,
Kobarid in Tolmin so po podatkih za leto 2008 na podlagi izračunane ocene indeksa
razvojne ogroţenosti uvrščene na lestvici razvitosti skupaj trinajstih občin v regiji
takole: občina Tolmin – 6. mesto; občina Kobarid – 9. mesto; občina Bovec – 13.
mesto. Menim, da tudi tukaj lahko dvomimo o skladnosti izračunanega indeksa z
dejanskim stanjem.
8.4

PROMETNA INFRASTRUKTURA

V Posočju so obnove cest praviloma zelo zahtevne in drage, saj vse ceste spadajo v
kategorijo gorskih cest, zato se stanje na tem področju izredno počasi izboljšuje.
Kljub vsemu pa se stvari premikajo.
Izrednega pomena za policentrični razvoj je predlog drţavne cestne povezave, tako
imenovana četrta razvojna os Škofja Loka–Hotavlje–predor pod Kladjem–Cerkno–
Ţelin, ter modernizacija enako pomembnega kraka Logatec–Idrija–Ţelin, proti
Tolminu do Bovca in cestna povezava sever–jug (soški koridor), ki imajo nizko
prometno propustnost in nezadostno varnost (majhne vozne hitrosti, črne točke,
nezavarovani odseki). Kakovost in razčlenjenost prometnice je razvojna ovira
Idrijsko-Cerkljanskega in Zgornjega Posočja. Skozi posamezna naselja potekajo
neustrezno urejene regionalne ceste (predvsem soška cesta) in ogroţajo varnost
prebivalcev.
Po dolgih letih prizadevanj bomo na Tolminskem dočakali gradnjo galerije »Pod
Ključem« (odsek ceste med Tolminom in Mostom na Soči), kjer cesto nevarno ogroţa
padajoče kamenje. Odsek ceste Pod Ključem med akumulacijskim jezerom in skalno
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breţino z geološkimi plastmi, ki so naravna znamenitost, so doslej varovali z
mreţami, ki so se s kamenjem hitro polnile, in zato prav veliko tudi niso zalegle.
Galerija bo locirana tako, da bo cesta potekala na pribliţno isti lokaciji kot poteka
trenutno. Na desni strani galerije je predvidena kolesarska steza, ki bo del bodoče
kolesarske steze, ki bo potekala od izvira do izliva Soče. Skupni investicijski stroški so
ocenjeni na 2,58 milijonov EUR. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo
sofinanciranih maksimalno 1,64 milijona EUR upravičenih stroškov. Ostala sredstva
bo zagotovila Direkcija RS za ceste.
Druga pomembna investicija v prometno infrastrukturo pa je tolminska obvoznica.
Druţba za drţavne ceste je predstavnikom občine v septembru 2009 predstavila
moţne različice trase. Ker drţava za ta projekt predvideva evropska sredstva, s
katerimi bi po besedah ţupana Breţana lahko plačali okoli 85 %, ţelijo čim prej začeti
z naslednjo fazo, saj mora biti obvoznica zgrajena do leta 2015. V enem mesecu naj
bi tako občina organizirala javno razpravo, na podlagi katere se bodo odločili za
varianto obvoznice, ki naj bi bila najustreznejša. Treba je poudariti, da sicer vse
variante območje Na Cvetju ohranjajo kot potencial za stanovanjsko naselje, ki je
tudi predvideno po obstoječem prostorskem načrtu.
Nujne so boljše prometne povezave, saj prav ohromljenost na tem področju lahko
negativno vpliva na posoški razvoj v prihodnosti. Zato so te povezave ena prvih
občinskih prioritet in pogoj k boljši razvitosti občine.
8.5

DRUGE RAZVOJNE MOŢNOSTI

Turizem je v občini Tolmin novejša dejavnost. Sicer je v občini prisoten ţe vrsto let,
vendar se njegovega pomena in priloţnosti zavedamo le kratek čas. Področje turizma
se v občini razvija, kar dokazujejo tudi število prihodov in nočitev tako domačih kot
tudi tujih turistov. V preteklosti je bila občina usmerjena bolj v industrijo, saj je bilo v
povojnem času odprtih veliko industrijskih obratov tudi v bolj oddaljenih krajih.
Vendar so te obrate z leti enega za drugim zapirali, saj umetnega vzdrţevanja le-teh
ni mogoče zagotoviti dalj časa. Tako se je centralizacija zgodila tudi v sami občini
Tolmin. Danes je občina Tolmin razpeta med turizmom in industrijo, vendar se zdi,
da vsaj podjetja iz dediščine povojne industrije vse teţje shajajo v tem okolju. V
industriji je priloţnost predvsem v visoko tehnoloških podjetjih, ki imajo večjo dodano
vrednost in zaposlujejo visoko izobraţen kader. Nekako se zdi, da je prav to rešilna
bilka za občino, saj bi se prav s tem popravilo tudi demografsko stanje v občini in
zaustavilo beg moţganov. Ţal se tudi visoko tehnološka podjetja raje ustanavljajo v
mestnih središčih.
Občina Tolmin razpolaga z izjemno pokrajino, del katere sega tudi v Triglavski
narodni park. Reka Soča nudi izjemno veliko adrenalinskih uţitkov in privablja vedno
več obiskovalcev. V velikem porastu je tudi jadralno padalstvo, saj spada vzletišče na
Kobali med najboljše v Evropi. Vidimo, da Tolmin premore veliko naravnih danosti in
prav nič ne zaostaja za znanimi turističnimi centri, menim, da jih celo presega.
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Vendar to ni dovolj. Vse bolj pomembna je umetna ponudba. In prav tu kraj zaostaja
za prej omenjenimi znanimi turističnimi destinacijami. Tukaj bi pohvalil različna
društva, ki delujejo pod okriljem Fundacije poti miru v Posočju, ki so uredila Pot miru
(Soška fronta) in jo povezala od Loga pod Mangartom do Tolmina. Menim, da v
občini primanjkuje hotelov z boljšo ponudbo, kamp, pokriti bazeni, fitnes in welnes
center itd. Nekaj let nazaj se je rodil projekt Terme Tolmin, vendar je zaradi
pomanjkanja širšega interesa, neodločnosti občine in vlagateljev nekako zamrl. Prav
z izvedbo projekta Terme Tolmin, bi kraj lahko postal resna turistična destinacija.
Posočje je sicer tudi prvo območje v Sloveniji, ki je prejelo znak evropske destinacije
odličnosti, vendar bo brez promocije to priznanje hitro utonilo v pozabo. LTO bi
morala z bolj agresivno promocijo nastopiti na zahtevnem turističnem trgu.
Tudi razvoj kmetijstva vidim v povezavi s turizmom. Menim, da je ekološko
kmetijstvo tisto, ki se najbolj prilega v to okolje in je v povezavi s turizmom najbolj
zanimivo. Visokogorske planine bi bilo potrebno med seboj povezati s t. i. sirarsko
potjo, kjer bi obiskovalci teh planin lahko kupili planinski sir. Ta praksa je nekako ţe
utečena, ampak le v planinah, ki so bolje dostopne. Nekaj takih tematskih poti je na
tolminskem ţe uveljavljenih (Pot miru, Kosmačeva učna pot, Učna pot na grad).
Menim, da bi se tudi turistične kmetije, kjer bi ponujali na kmetiji pridelano hrano in
tipične lokalne jedi, dobro prijele. Tovrstno ponudbo v bliţnji okolici Tolmina ponuja
samo ena kmetija. Nadaljnji razvoj turizma na tolminskem je v veliki meri odvisen od
občine, LTO in drugih agencij. Tudi od prebivalcev samih, da najdejo trţno nišo v
svojem okolju.
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9

ZAKLJUČEK

Lokalna samouprava je v Sloveniji zagotovljena le na prvi ravni. Druga raven lokalne
samouprave pa je v procesu nastajanja, vendar pa se uvedba pokrajin na
slovenskem prostoru vleče ţe preveč časa. In vse kaţe, da do uvedbe pokrajin še
nekaj let ne bo prišlo. Občina Tolmin se je po spremembi komunalnega sistema
razdelila na tri občine. Kljub temu je ozemeljsko še vedno ena večjih občin, ki pa je le
redko poseljena, ne spada pa med tiste občine, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev.
V komunalnem sistemu smo poznali velike občine, ki so bile preokorne za učinkovito
reševanje lokalnih zadev, sedaj pa poznamo trend prevelikega drobljenja občin v
slovenskem prostoru. V sedanjem sistemu imamo preveliko število občin, ki same
prav tako niso sposobne reševati lokalnih zadev. V 15 letih se je trend števila občin
obrnil iz ene skrajnosti v drugo. Več kot polovica vseh slovenskih občin ima manj kot
5.000 prebivalcev in prav toliko občin, kljub spremembam zakonodaje glede
financiranja občin, prejema finančno izravnavo. Prav zaradi tega je še toliko bolj
pomembno vpeljati drugo raven lokalne samouprave, ki bo vmesni člen med drţavo
in občinami. S tem bo tudi bolje uveljavljeno načelo decentralizacije.
Občina Tolmin s 382 km2 površine spada med večje občine v slovenskem prostoru.
Vendar je zaradi hribovitega terena in obmejne lege redko poseljena. Po podatkih
statističnega urada iz leta 2008 v občini ţivi 11.854 občanov. Na kvadratni kilometer
torej v povprečju ţivi 31 prebivalcev. Vemo, da je demografsko stanje v Sloveniji
primerljivo z ostalimi razvitimi drţavami, se pravi, da se prebivalstvena struktura
slabša – beri stara. V občini Tolmin pa je staranje prebivalstva še hitrejše kot je to
značilno za slovensko povprečje. Leta 1995 je bilo število mladih še zadnjič večje od
števila starih. Tako znaša deleţ mladih v letu 2008 12,8 %, deleţ starih pa kar 20,1
%. Indeks staranja v občini je iz leta v leto večji, leta 2008 pa se je ustavil pri številki
157. Poleg negativne naravne rasti občino pesti še negativna selitvena prirast. Tu gre
predvsem za selitve visoko izobraţenega kadra, se pravi najdragocenejšega elementa
vsake občine. Najpogosteje študentje po končanem študiju ostanejo v univerzitetnem
središču, kjer si poiščejo delo veliko laţje kot v domači nerazviti občini. Trenutno
situacijo poskuša izboljšati PRC. V sodelovanju s posoškimi podjetji podeljuje
štipendije za deficitarne poklice v občini.
Tudi gospodarstvo v občini je slabo razvito. Glavni vzroki za to so obmejna lega,
odmaknjenost od večjih mest in slabe prometne povezave. V občini prevladuje
drobno gospodarstvo. Veliko je samostojnih podjetnikov posameznikov in mikro
podjetij, ki ne zaposlujejo večjega števila ljudi. Malo je majhnih in srednjih podjetij,
še posebej pa je malo takih, ki temeljijo na lastnem znanju. V primerjavi s širšo
regijo in Slovenijo imamo v občini niţjo dodano vrednost ter majhno število
zahtevnejših delovnih mest, posledica česar je ţe omenjen odliv mladega
izobraţenega kadra drugam. Tudi povprečna plača v občini je od 10-13 % niţja kot
povprečna slovenska plača. Deleţ brezposelnih se je povečeval predvsem pri ljudeh s
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V. in VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko se je deleţ brezposelnih do IV. stopnje
izobrazbe zmanjšal.
Sistem financiranja občin, kot je predpisan v Ustavi Republike Slovenije, občinam ne
zagotavlja finančne neodvisnosti, le-ta pa predstavlja pomembno komponento
neodvisnosti lokalne skupnosti od drţavne oblasti. Uresničevanje načela
samostojnosti in samofinanciranja predvideva tudi Evropska listina lokalne
samouprave (MELLS), katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. Tudi občina
Tolmin spada med tiste občine, ki prejemajo finančno izravnavo iz drţavnega
proračuna. Sicer je v Sloveniji trend zadolţevanja občin v porastu, vendar občina
Tolmin spada med peščico tistih, ki niso zadolţene. Kljub vedno večjemu
zadolţevanju pa dolg slovenskih občin ne predstavlja pomembnega deleţa v javnem
dolgu Slovenije.
Ravnanje z odpadki je v občini dobro urejeno. Na novo je bil zgrajen center za ločeno
zbiranje odpadkov. Tudi po vaseh Komunalno podjetje Tolmin omogoča ločevanje
odpadkov. Količine ločeno zbranih odpadkov se z leti povečujejo. Sam pa menim, da
se še vedno preveč odpadkov meče v isti koš. Ljudje se teţko otresejo slabih navad.
Dobro bi bilo, če bi občina predpisala zaboje za ločeno zbiranje odpadkov. Taka
praksa je uveljavljena ţe nekaj let v nekaterih alpskih dolinah v sosednjih drţavah.
Tam ima namreč vsako gospodinjstvo za hišo zabojnike za ločeno zbiranje odpadov,
ki jih kontrolira lokalna inšpekcija. Menim, da je to edina dolgoročna rešitev dobrega
gospodarjenja z odpadki.
Na vseh področjih se kaţe nesorazmernost v razvitosti občine znotraj regije. Goriška
regija je v slovenskem prostoru dobro razvita, medtem ko je občina Tolmin v goriški
regiji na samem repu skupaj z ostalimi posoškimi občinami. Na področju razvoja
občine je gonilna sila PRC. V Posočje prinaša nove razvoje ideje, znanje in priloţnosti.
Postati ţeli vodilna regijska razvojna institucija in institucija za izobraţevanje odraslih,
ki bo sposobna oblikovati in izvajati večje lokalne in regionalne projekte na področjih
gospodarstva, človeških virov, podeţelja ter okolja in prostora. PRC poudarja tudi
trajnostni razvoj, ki ga razumemo kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje
generacije, ne da bi se zmanjšala moţnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje
potrebe.
Menim, da bo morala drţava priskočiti na pomoč in pomagati s svojimi ukrepi, saj
sama občina ni sposobna zagotoviti hitrejšega razvoja in se s tem pribliţati
slovenskemu povprečju. Drţava mora vzeti na znanje, da slabo razviti obmejni kraji
negativno vplivajo na celotno gospodarstvo. Konec koncev so tudi ti kraji del neke
skupne drţave. Še vedno so ljudje tisti, zaradi katerih obstaja drţava in lokalne
skupnosti. Oboje naj bi v prvi vrsti sluţilo zadovoljevanju potreb ljudi, zato bi morale
imeti tako lokalne skupnosti kot drţava več posluha za ljudi in njihove potrebe.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Rang povprečnih plač za mesec 01/2008 po regijah
GEOGRAFSKE ENOTE
SLOVENIJA
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
JUGOVZHODNA SLOVENIJA REGIJA
GORIŠKA REGIJA
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
GORENJSKA REGIJA
ZASAVSKA REGIJA
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
PODRAVSKA REGIJA
SAVINJSKA REGIJA
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
KOROŠKA REGIJA
POMURSKA REGIJA

NETO PLAČA*
864,43
949,63
886,65
860,80
857,69
855,09
815,94
811,57
808,39
789,44
780,29
769,89
741,35

Vir: SURS
(*Plače so izraţene v EUR)
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Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRILOGA 2: Rang povprečne plače za mesec 01/2008 po občinah
GEOGRAFSKE ENOTE
SLOVENIJA
OBČINA CERKLJE NA
GORENJSKEM
OBČINA NOVO MESTO
OBČINA DOL PRI
LJUBLJANI
OBČINA LJUBLJANA
OBČINA SVETI TOMAŽ
OBČINA SVETA ANA
OBČINA DOBJE
OBČINA NOVA GORICA
OBČINA ŠOŠTANJ
OBČINA LUKOVICA
OBČINA KANAL
OBČINA TRBOVLJE
OBČINA GROSUPLJE
OBČINA SREDIŠČE OB
DRAVI
OBČINA ŽETALE
OBČINA
KOPER/CAPODISTRIA
OBČINA BLED
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA
OBČINA DIVAČA
OBČINA KRŠKO
OBČINA LAŠKO
OBČINA CERKVENJAK
OBČINA KRANJ
OBČINA DESTRNIK
OBČINA NAKLO
OBČINA SVETI JURIJ
V SLOV. GORICAH
OBČINA ŠKOCJAN
OBČINA MORAVČE
OBČINA ŠALOVCI
OBČINA KRANJSKA
GORA
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA PESNICA
OBČINA BRDA
OBČINA ŠTORE
OBČINA STARŠE
OBČINA IG
OBČINA CELJE

NETO
PLAČA*
864,43

Rang

1.410,69
1.048,33

1
2

1.007,29
990,04
970,31
956,01
952,10
937,87
929,70
920,99
906,27
904,96
902,24

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

899,51
895,62

14
15

895,50
889,64

16
17

889,42
886,93
886,37
884,64
882,13
880,04
878,08
868,10

18
19
20
21
22
23
24
25

866,02
865,00
861,03
857,35

26
27
28
29

856,26

30

855,36
852,63
848,63
848,62
847,50
847,13
846,27

31
32
33
34
35
36
37

OBČINA TRZIN
OBČINA ŠENTRUPERT
OBČINA JURŠINCI
OBČINA POSTOJNA
OBČINA DOLENJSKE
TOPLICE
OBČINA MARIBOR
OBČINA ŠENČUR
OBČINA CIRKULANE
OBČINA HOČE SLIVNICA
OBČINA SEŽANA
OBČINA IDRIJA
OBČINA CANKOVA
OBČINA KRIŽEVCI
OBČINA KOMENDA
OBČINA IVANČNA
GORICA
OBČINA PUCONCI
OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA
OBČINA MEDVODE
OBČINA JESENICE
OBČINA DOMŽALE
OBČINA KOMEN
OBČINA RIBNICA NA
POHORJU
OBČINA BLOKE
OBČINA RADENCI
OBČINA ODRANCI
OBČINA TREBNJE
OBČINA RUŠE
OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINA PIRAN/PIRANO
OBČINA SVETA
TROJICA V SLOV.
GORICAH
OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE
OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBČINA SVETI ANDRAŽ
V SLOV. GORICAH
OBČINA VELIKA
POLANA
OBČINA HORJUL
OBČINA LOŠKA DOLINA
OBČINA HAJDINA
OBČINA PODLEHNIK
OBČINA LOŠKI POTOK
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841,60
841,51
841,16
838,67

38
39
40
41

835,60
835,43
834,91
834,29

42
43
44
45

833,04
832,37
832,32
832,13
829,64
829,36

46
47
48
49
50
51

825,45
824,77

52
53

824,22
823,62
823,18
823,02
822,86

54
55
56
57
58

821,61
821,11
819,80
819,26
819,22
818,79
818,57
817,60

59
60
61
62
63
64
65
66

817,39

67

814,24
813,46

68
69

812,06

70

810,72
809,89
808,05
806,84
805,73
804,55

71
72
73
74
75
76

OBČINA GORENJA VAS
- POLJANE
OBČINA MIREN KOSTANJEVICA
OBČINA VERŽEJ
OBČINA TABOR
OBČINA SELNICA OB
DRAVI
OBČINA RAVNE NA
KOROŠKEM
OBČINA APAČE
OBČINA TRNOVSKA VAS
OBČINA BENEDIKT
OBČINA ŠENTILJ
OBČINA BISTRICA OB
SOTLI
OBČINA MOZIRJE
OBČINA MIRNA PEČ
OBČINA ŽELEZNIKI
OBČINA ZREČE
OBČINA VIDEM
OBČINA ŽIRI
OBČINA BREŽICE
OBČINA ŽIROVNICA
OBČINA KOBARID
OBČINA KUNGOTA
OBČINA BOROVNICA
OBČINA LOGATEC
OBČINA VOJNIK
OBČINA VRANSKO
OBČINA MISLINJA
OBČINA VIPAVA
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA PTUJ
OBČINA CERKNO
OBČINA ŽALEC
OBČINA JEZERSKO
OBČINA HRPELJE KOZINA
OBČINA DOBRNA
OBČINA MEŽICA
OBČINA KOBILJE
OBČINA RADEČE
OBČINA IZOLA/ISOLA
OBČINA DORNAVA
OBČINA MARKOVCI
OBČINA MUTA
OBČINA ROGAŠOVCI
OBČINA KOZJE
OBČINA SLOVENJ

GRADEC
804,31

77

804,23
803,48
803,18

78
79
80

802,95

81

802,44
800,09
797,89
797,75
796,51

82
83
84
85
86

793,14
791,91
789,82
789,65
789,49
788,62
788,54
787,42
787,16
786,79
785,74
785,64
784,81
784,46
784,33
783,84
783,60
783,59
782,56
781,58
779,57
779,23

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

777,39
777,20
776,66
776,40
775,70
775,37
775,20
774,09
773,67
773,22
773,21
772,17

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINA RAČE - FRAM
OBČINA SOLČAVA
OBČINA DRAVOGRAD
OBČINA GORJE
OBČINA SODRAŽICA
OBČINA RENČE VOGRSKO
OBČINA DOBROVA POLHOV GRADEC
OBČINA
LENDAVA/LENDVA
OBČINA MENGEŠ
OBČINA HODOŠ/HODOS
OBČINA ČRNOMELJ
OBČINA KAMNIK
OBČINA BOVEC
OBČINA VITANJE
OBČINA VELENJE
OBČINA GORNJA
RADGONA
OBČINA DOBREPOLJE
OBČINA
DOBROVNIK/DOBRONAK
OBČINA SVETI JURIJ
OBČINA ZAGORJE OB
SAVI
OBČINA LJUTOMER
OBČINA BREZOVICA
OBČINA MOKRONOG TREBELNO
OBČINA KOSTEL
OBČINA TOLMIN
OBČINA BRASLOVČE
OBČINA SEVNICA
OBČINA HRASTNIK
OBČINA ŠENTJUR
OBČINA PIVKA
OBČINA MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
OBČINA ILIRSKA
BISTRICA
OBČINA BOHINJ
OBČINA RIBNICA
OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINA ZAVRČ
OBČINA PREDDVOR
OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH
OBČINA ŠKOFLJICA
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771,28
770,69
769,68
769,16
769,00
768,71

121
122
123
124
125
126

768,70

127

768,21

128

768,21
767,82
767,56
766,36
766,17
765,81
765,32
762,62

129
130
131
132
133
134
135
136

761,17
758,98

137
138

758,23
756,94

139
140

756,93
755,54
755,12

141
142
143

752,41
750,53
750,46
750,32
750,10
749,42
749,06
748,97

144
145
146
147
148
149
150
151

747,74

152

747,01
742,49
741,16
741,03
740,88
740,51

153
154
155
156
157
158

740,16
740,15

159
160

OBČINA PODČETRTEK
OBČINA MORAVSKE
TOPLICE
OBČINA LOVRENC NA
POHORJU
OBČINA SLOVENSKE
KONJICE
OBČINA TIŠINA
OBČINA LJUBNO
OBČINA ŠMARTNO OB
PAKI
OBČINA VRHNIKA
OBČINA KIDRIČEVO
OBČINA TRŽIČ
OBČINA VUZENICA
OBČINA VELIKE LAŠČE
OBČINA KOČEVJE
OBČINA VODICE
OBČINA MURSKA
SOBOTA
OBČINA LITIJA
OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINA PREVALJE
OBČINA DUPLEK
OBČINA STRAŽA
OBČINA CERKNICA
OBČINA GRAD
OBČINA GORIŠNICA
OBČINA LENART
OBČINA ŠMARTNO PRI
LITIJI
OBČINA OPLOTNICA

738,59

161

738,41

162

738,37

163

738,02
737,30
731,95

164
165
166

731,09
731,06
730,85
728,85
728,15
727,77
727,58
725,60

167
168
169
170
171
172
173
174

723,64
723,07
722,09
722,06
721,94
720,09
718,91
718,89
717,39
710,19

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

708,14
708,03

185
186

OBČINA BELTINCI
OBČINA GORNJI GRAD
OBČINA PODVELKA
OBČINA PREBOLD
OBČINA SEMIČ
OBČINA METLIKA
OBČINA LOG DRAGOMER
OBČINA POLJČANE
OBČINA RADLJE OB
DRAVI
OBČINA KUZMA
OBČINA ROGATEC
OBČINA ORMOŽ
OBČINA NAZARJE
OBČINA ROGAŠKA
SLATINA
OBČINA ČRENŠOVCI
OBČINA POLZELA
OBČINA LUČE
OBČINA TURNIŠČE
OBČINA MAJŠPERK
OBČINA KOSTANJEVICA
NA KRKI
OBČINA OSILNICA
OBČINA MAKOLE
OBČINA REČICA OB
SAVINJI
OBČINA GORNJI
PETROVCI

Vir: SURS

(*Plače so izraţene v EUR)

64

704,83
704,81
704,19
702,97
694,48
692,79

187
188
189
190
191
192

690,42
685,21

193
194

681,58
672,67
671,06
669,20
668,63

195
196
197
198
199

667,60
661,74
634,57
631,12
630,20
612,01

200
201
202
203
204
205

606,17
585,71
585,49

206
207
208

575,26

209

549,60

210

2006

PRILOGA 3: Primerjava odhodkov občine Tolmin 2006–2008

2007

Tekoči
transferi

1.993.282

Investicijski
odhodki

Investicijski
transferi

3.775.447

1.868.659

1.847.927

21,0

39,8

19,7

19,5

2.052.711

3.787.270

3.167.937

2.425.325

Struktura

18,0

33,1

27,7

21,2

Indeks 07/06

103,0

100,3

169,5

131,2

2.022.151

4.286.558

4.009.906

2.897.930

Struktura

15,3

32,4

30,3

21,9

Indeks 08/06

101,4

113,5

214,6

156,8

EUR
Struktura
EUR

EUR
2008

Tekoči
odhodki

Skupaj
9.485.316
100,0
11.433.244
100,0
120,5
13.216.544
100,0
139,3

Vir: ZR proračuna občine Tolmin za leto 2006, 2007, 2008
Denarna sredstva izpred leta 2007 so preračunana v EUR po centralnem paritetnem
tečaju (1 EUR=239,64 SIT).
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PRILOGA 4: Izsek Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013
3. člen
(kazalci in metode za izračun indeksa razvojne ogroţenosti)
(1) Kazalci razvitosti so: bruto domači proizvod na prebivalca, bruto dodana vrednost
na zaposlenega, bruto osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na
število aktivnega prebivalstva.
(2) Kazalci ogroţenosti so: indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane
brezposelnosti in stopnja zaposlenosti.
(3) Kazalci razvojnih moţnosti so: povprečno število let šolanja, opremljenost s
komunalno infrastrukturo, deleţ območij Natura 2000 in kazalec poseljenosti.
(4) Kazalci iz prejšnjih odstavkov imajo enake uteţi. Indeks razvojne ogroţenosti se
izračuna kot navadna aritmetična sredina iz standardiziranih vrednosti teh kazalcev
na osnovi zadnjih razpoloţljivih podatkov.
4. člen
(razvrstitev razvojnih regij)
Glede na indeks razvojne ogroţenosti se za programsko obdobje Drţavnega
razvojnega programa 2007–2013 razvojne regije, ki so v skladu s 6. členom Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) določene kot
teritorialne enote NUTS 3, opredeljene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1888/2005 z dne 26. oktobra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1059/2003 o
oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa
Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madţarske, Malte, Slovenije in Slovaške k
Evropski uniji (UL L, št. 309, 25. 11. 2005, str. 1), takole razvrščajo po stopnji svoje
razvitosti:
1. pomurska (159,5),
2. notranjsko-kraška (127,0),
3. podravska (116,8),
4. spodnjeposavska (116,8),
5. zasavska (113,9),
6. koroška (103,9),
7. jugovzhodna Slovenija (101,7),
8. goriška (93,8),
9. savinjska (92,3),
10. gorenjska (83,1),
11. obalno-kraška (82,4) in
12. osrednjeslovenska (8,7).
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Diplomsko delo Razvoj in poslovanje občine Tolmin je avtorsko delo Marka Grudna,
stanujočega v Volčah 73, 5220 Tolmin. Fakulteti za upravo dovolim objavo
diplomskega dela na njenih spletnih straneh.
Lektor: Tjaša Komac, absolventka slovenskega jezika in knjiţevnosti
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