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POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 
V SR SLOVENIJI 

Andrej B r i š k i * 

Splošne ugotovitve 

Ena temeljnih značilnosti preteklega razvoja SR Slovenije je skromno 
odmerjen aktivni gospodarski prostor, v katerem je prišlo do intenzivnejšega 
gospodarskega in socialnega razvoja. Predvsem se je v daljšem obdobju go-
spodarsko okrepilo t.i. centralno slovensko razvojno ogrodje ob glavnih želez-
niških in cestnih smereh (Jesenice—Ljubljana—Zagreb in Maribor—Celje— 
Ljubljana—morska obala). 

V obdobju po drugi svetovni vojni je bilo značilno hitro razvijanje neka-
terih novih centrov, kot so npr. Nova Gorica, Koper, Velenje ali Novo mesto, 
kar je vplivalo na nekatere pomembnejše r e g i o n a l n e p r e m i k e v p o -
s e l i t v i i n g o s p o d a r s k i a k t i v n o s t i , hkrati pa omogočilo tudi hit-
rejši razvoj nekaterih do tedaj gospodarsko pasivnih območij. Tako je inten-
zivnejši razvoj zajel širša območja, vendar je kljub temu prišlo do nadaljnjega 
občutnega razvojnega zaostajanja na nekaterih obrobnih predelih SR Slove-
nije, kar je razvidno iz naslednje primerjave razvoja posameznih območij:1 

* Zavod SRS za družbeno plani ranje , pomočnik d i rek tor ja , Gregorčičeva 25, 
61000 Ljub l jana , YU 

1 Pri posameznih območjih so upoštevane naslednje občine: 
Podravsko: Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica; 
Pomursko: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer; 
Koroško: Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem; 
Savinjsko: Mozirje, Velenje, Žalec, Celje, Slovenske Konjice, Laško, Šmarje 

pri Jelšah, Šentjur pri Celju; 
Spodnjeposavsko: Brežice, Krško, Sevnica; 
Dolenjsko: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje; 
Goriško: Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Idrija; 
Obalno-kraško: Koper, Izola, Piran, Sežana; 
Kraško: Ilirska Bistrica, Postojna, Cerknica; 
Gorenjsko: Radovljica, Jesenice, Kranj, Tržič, Škof j a Loka; 
Zasavsko: Trbovlje, Zagorje, Hrastnik; 
Osrednj eslovensko : Kamnik, Domžale, Lj .-Bežigrad, Lj .-Center, Lj.-Moste-Polje, 

Lj.-šiška, Lj.-Vič-Rudnik, Litija, Grosuplje, Kočevje, Vrhnika, Logatec, 
Ribnica. 
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Delež območja v druž- Delež nivoja zaposlenih 
benem proizvodu v % v družbenem sektorju 

OBMOČJE (SR Slovenija = 100) v primerjavi s številom 
prebivalstva v % 

1960 1970 1975 1960 1970 1975 

Pomursko 3,4 3,3 3,7 3,5 3,7 4,0 
Podravsko 18,2 14,6 14,9 17,0 16,1 15,6 
Koroško 4,3 2,6 3,4 3,7 3,2 33 
Savinjsko 11,2 11,0 12,0 11,9 11,8 12,5 
Spodnjeposavsko 2,7 2,7 2,8 2,4 2,4 2,6 
Dolenjsko 3,1 4,1 4,4 3,4 4,3 4,7 
Goriško 4,8 6,4 6,0 5,3 5,7 6,0 
Obalnokraško 4,3 6,5 5,6 5,3 5,5 5,3 
Kraško 2,2 2,9 2,3 2,6 2,6 2,4 
Gorenjsko 13,8 10,2 10,8 11,5 11,2 10,8 
Zasavsko 3,2 2,6 2,6 3,5 3,2 2,9 
Osrednjeslovensko 28,8 33,1 31,6 29,9 30,3 29,9 
SR Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Najhitreje se je razvijalo obalnokraško, goriško in dolenjsko območje. 
Hitrejši razvoj je bil dosežen tudi v savinjskem območju, k čemur je še zlasti 
prispeval hiter razvoj Velenja. Gospodarski razvoj je bil intenzivnejši kot v 
republiškem poprečju tudi v osrednjeslovenskem območju, zlasti zaradi 
razvoja Ljubljane. Iznad republiškega poprečja se je razvijalo tudi pomur-
spo, spodnjeposavsko in kraško območje. Nasprotno pa so nekatera gospo-
darsko močneje razvita območja kljub povojni gospodarski rasti relativno 
zmanjševala svoj delež v družbenem proizvodu in številu zaposlenih v SR Slo-
veniji (podravsko, koroško in zasavsko območje). 

Kljub doseženim premikom so r a z l i k e v s t o p n j i g o s p o d a r s k e 
r a z v i t o s t i med posameznimi območji še vedno velike, kot kaže naslednja 
primerjava družbenega proizvoda na prebivalca in delež zaposlenih v druž-
benem sektorju v skupnem številu prebivalstva: 

Delež zaposlenih v druž-
Družbeni proizvod na benem sektorju v skup-
prebivalca — indeks nem številu prebivalstva 

OBMOČJE nivoja (SRS = 100,0) — indeks nivoja 
(SRS = 100,0) 

1960 1970 1975 1960 1970 1975 

Pomursko 41,1 44,1 50,8 42,5 49,2 55,2 
Podravsko 101,2 81,9 84,9 95,1 90,5 89,0 
Koroško 107,8 67,4 89,8 92,9 83,8 88,2 
Savinjsko 87,1 86,3 93,4 92,1 92,7 97,6 
Spodnjeposavsko 59,9 65,5 72,3 54,9 57,5 65,7 
Dolenjsko 57,0 78,1 83,6 62,4 81,0 89,8 
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Delež zaposlenih v druž-
Družbeni proizvod na benem sektorju v skup-

OBMOČJE prebivalca — indeks nem številu prebivalstva 
nivoja (SRS = 100,0) — indeks nivoja 

(SRS = 100,0) 
1960 1970 1975 1960 1970 1975 

Goriško 70,0 99,1 94,7 77,1 87,9 94,6 
Obalno-kraško 90,2 137,6 117,5 112,8 117,8 112,1 
Kraško 71,4 101,7 86,5 85,0 92,1 88,2 
Gorenjsko 165,9 114,7 119,5 138,7 126,0 119,0 
Zasavsko 118,0 99,8 103,0 127,8 122,5 115,3 
Osrednjeslovensko 136,0 142,8 130,7 140,9 130,5 123,6 
SR Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zaradi odpravljanja velikih razlik v stopnji gospodarske razvitosti in po-
stopnega izenačevanja pogojev za življenje in delo prebivalstva je SR Slo-
venija ob upoštevanju policentričnega dolgoročnega razvoja pristopila v letu 
1971 k sistemskemu usmer janju skladnejšega regionalnega razvoja. Težilo 
se je predvsem k hitrejšemu razvoju manj razvitih območij. Izkušnje so 
namreč pokazale, da je probleme nerazvitosti mogoče uspešneje reševati le 
z razvejano in pospešeno dejavnostjo na vseh področjih družbenega dela. 

Pri odpravljanju razlik v stopnji razvitosti je na j racionalneje pospeševati 
razvoj manj razvitih območij na osnovi kompleksne regionalne politike. Pri 
tem je pomembna povezanost med posameznimi razvojnimi žarišči, aktiviranje 
razvoja znotraj posameznih območij (ki na j bo v skladu z interesi razvoja 
celotne SR Slovenije) in zmanjševanje velikih razlik v pogojih življenja in 
dela prebivalstva v okviru posameznih območij in med njimi. 

Sistem pospeševanja in doseženi rezultati razvoja manj razvitih območij 
v obdobju 1971—1975 

V začetku leta 1971 je bil sprejet zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 4/71). Na podlagi meril, 
opredeljenih v tem zakonu, so bile za manj razvita območja v SR Sloveniji 
za obdobje 1971—1975 opredeljene naslednje občine: Črnomelj, Gornja Rad-
gona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri 
Celju, Šmarje pri Jelšah in Trebnje. Merila, ki jih je določil zakon, so bila na-
rodni dohodek na prebivalca v letu 1968, delež kmečkega prebivalstva v letu 
1970 in delež zaposlenih v skupnem prebivalstvu v letu 1970. 11 manj razvitih 
občin je imelo naslednjo stopnjo razvitosti: 
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Narodni dohodek % kmečkega 
na prebivalca prebivalstva 

v 1.1968 v 1.1970 
(din) 

% zaposlenega 
prebivalstva v 
družbenem in 

zaseb. sektorju 
v 1.1970 

Črnomelj 
Gornja Radgona 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Ptu j 
Šentjur pri Celju 
Šmar je pri Jelšah 
Trebnje 
SR Slovenija 

4.989 
4.342 
2.565 
4.481 
4.357 
4.251 
2.646 
5.549 
3.150 
3.706 
4.059 
9.226 

44,5 
48,3 
62.3 
61,5 
52,5 
643 
62.5 
42.4 
49.6 
52,9 
47,9 
22.7 

21,8 
19.1 
63 

13,4 
17.7 
15.8 
10,8 
18,1 
9,9 

14,0 
12.2 
323 

Površina manj r a z v i t i h o b m o č i j v SR Sloveniji je znašala 3.832 km2 

ali 18,9 % površine SR Slovenije. Na n je j je živelo 313.416 prebivalcev oziroma 
183 % vsega prebivalstva SR Slovenije. Značilna je bila visoka udeležba 
kmečkega prebivalstva, sa j je na teh območjih živelo od kmetijstva kar 53,6 % 
(168.025) vseh prebivalcev (v SRS 15,9%). To je pomenilo, da je kar 43% 
vseh kmečkih prebivalcev SR Slovenije prebivalo na manj razvitih območjih, 
čeprav so razpolagali le s 30,8% vse obdelovalne površine v republiki. To je 
kazalo na precejšnjo agrarno prenaseljenost. 

V strukturi družbenega proizvoda je bilo relativno močno zastopano 
kmetijstvo, medtem ko je bila udeležba sekundarnih in terciarnih dejavnosti 
nižja kot v poprečju SR Slovenije. Začetki industrializacije so bili omejeni 
le na nekatere manjše centre, medtem ko je bila stopnja urbaniziranosti še 
zelo nizka. Značilno je bilo stalno odseljevanje prebivalstva, postopno pa se 
je krepila tudi dnevna migracija proti sosednjim močnejšim središčem. 

Manj razvita območja v SR Sloveniji so bila teritorialno skoraj v celoti 
povezana in so bila predvsem v severovzhodni Sloveniji, le občini Črnomelj 
in Trebnje sta bili v jugovzhodni Sloveniji. Gospodarsko so gravitirala k 
različnim razvojnim centrom. Zato so bile možnosti njihovega hitrejšega 
razvoja predvsem v pospešeni integraciji v širši gospodarski prostor SR Slo-
venije v skladu s konceptom policentričnega razvoja. 

Z zakonom o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji je 
bil uveljavljen t a k s i s t e m p o s p e š e v a n j a r a z v o j a , ki je pred-
stavljal predvsem lastne napore samoupravnih nosilcev razvoja na manj raz-
vitih območjih v povezavi s samoupravnimi nosilci razvaja na drugih ob-
močjih. Razen tega na j bi v čim večji meri izkoristili lastne gospodarske vire 
in druge razvojne faktorje. Osnovne smeri pospeševalnih ukrepov na ravni 
republike so bile le dopolnilne: 
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— spodbujanje gospodarskih vlaganj in sodelovanja med organizacijami zdru-
ženega dela, 

— razvijanje prometne infrastrukture in vodnega gospodarstva ter 
— izenačevanje pogojev za vzgojo, izobraževanje, kulturo ter socialno in 

zdravstveno varstvo. 
Napori na področju gospodarskega razvoja so bili v mnogočem vezani 

na samoupravne odločitve organizacij združenega dela. Banke so dajale kre-
dite ob ugodnejših kreditnih pogojih. Republika pa je spodbujala gospodarska 
vlaganja z beneficiranjem obrestne mere bančnih kreditov in to iz sredstev 
republiškega proračuna. Poleg tega je republika še zagotavljala sredstva za 
sofinanciranje razvojnih programov in projektov. 

Hitrejši razvoj na področju infrastrukture ter družbenih dejavnosti je 
bil z zakonom le okvirno opredeljen. Konkretnejše naloge na tem področju 
so uveljavljale v svojih programih interesne in druge skupnosti oziroma po-
sebni republiški skladi, pri čemer so upoštevali poleg enajstih man j razvitih 
območij tudi geografsko območje Brkinov in Kozjanskega. 

V obdobju 1971—1975 so bili na man j razvitih območjih doseženi zado-
voljivi rezultati. G o s p o d a r s k a r a s t , merjena s stopnjo rasti družbe-
nega proizvoda, je bila v tem obdobju na manj razvitih območjih v povprečju 
nekoliko višja kot v SR Sloveniji. Zlasti pa so bili doseženi ugodni rezultati 
glede stopnje rasti zaposlovanja, kar je razvidno iz naslednjega pregleda: 

poprečna letna poprečna letna 
stopnja rasti stopnja rasti 
družbenega zaposlenosti 
proizvoda (v %) 

(nominalno v %) 

Črnomelj 26,9 7,3 
Gornja Radgona 39,7 6,4 
Lenart 27,4 9,0 
Lendava 30,9 5,6 
Ljutomer 28,3 4,4 
Murska Sobota 26,5 6,5 
Ptuj 26,0 4,5 
Ormož 25,0 6,5 
Šentjur pri Celju 29,7 8,4 
Šmarje pri Jelšah 28,5 5,7 
Trebnje 31,2 9,6 
SR Slovenija 27,0 4,4 

V letu 1971 se je še nadaljevala tendenca počasnejše rasti družbenega 
proizvoda na man j razvitih območjih, na kar je deloma vplivala še nezadostna 
organizacijska pripravljenost v zvezi z izvajanjem zakona. Poleg tega pa vla-
ganja v tem letu še niso mogla dati takojšnjih rezultatov. Že v letu 1972 pa je 
prišlo do preokreta. Zanimanje gospodarstva za investicije na man j razvitih 
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območjih je postopno naraščalo. To je razvidno tudi iz deleža manj razvitih 
območij v realiziranih investicijah v SR Sloveniji, ki se je od leta do leta 
povečeval. V letu 1971 je znašal 6,7 %>, v letu 1975 pa že 10,1 %. Na povečan 
interes gospodarstva za vlaganja na man j razvitih območjih so v precejšnji 
meri vplivali stimulativni ukrepi republike, zlasti še beneficiranje obrestne 
mere za odobrene bančne kredite. 

Banke v SR Sloveniji so odobravale ugodnejše kreditne pogoje in večjo 
kreditno udeležbo za investicije na manj razvitih območjih. Pri tem so upo-
rabljale svoje običajne kriterije in so bila zato vlaganja na manj razvitih 
območjih ekonomsko utemeljena in poslovno uspešna. Sodelovanje organizacij 
združenega dela iz razvitejših območij pri razvijanju in poslovni krepitvi 
materialne osnove združenega dela je bilo sprva skromno, zlasti če upošteva-
mo zaposlitvene in druge razvojne možnosti manj razvitih območij. Manj 
razvite občine so z lokacijsko politiko, komunalnim opremljanjem zemljišč 
in v nekaterih primerih z njihovim brezplačnim odstopom pritegnile precej 
investitorjev. 

Kljub pomembnim rezultatom, ki so bili doseženi na področju zaposlo-
vanja, pa je treba omeniti še vedno precejšnjo dejansko, pa tudi potencialno 
nezaposlenost. Ta se posredno izraža v razmeroma velikem številu delavcev, 
ki so na začasnem delu v tujini, kot tudi v precejšnji agrarni prenaseljenosti, 
na kar opozarjajo podatki o gibanju prebivalstva v obdobju 1971—1975. Od-
seljevanje se je glede na predhodno obdobje zmanjšalo, toda kljub temu je 
bilo še vedno prisotno. Število prebivalstva na manj razvitih območjih se je 
v obdobju 1971—1975 povečalo le za 0,6%, medtem ko se je v celotni SR 
Sloveniji povečalo za 4,2 %. 

Pomembni rezultati so bili doseženi na p o d r o č j u g o s p o d a r s k e 
i n f r a s t r u k t u r e in d r u ž b e n i h d e j a v n o s t i , čeprav so bila zaosta-
janja na tem področju v primerjavi s povprečjem Slovenije tudi v letu 1975 
še vedno precejšnja. Tako se je npr. delež moderniziranih regionalnih cest na 
manj razvitih območjih povečal od 45,7% v letu 1971 na 55,8% v letu 1975 
(v SRS od 58,7 % na 65,7 %). Delež predšolskih otrok v varstvenih ustanovah se 
je povečal od 6,2 % v letu 1970 na 10,7 % v letu 1975 (v SRS od 11,3 % na 20,0 %) 
itd. 

Med s l a b o s t m i , ki so spremljale dotedanji razvoj manj razvitih 
območij, je treba omeniti premajhno koordinacijo naporov posameznih no-
silcev razvoja. Pojavljale so se določene neskladnosti v zvezi z urejanjem 
prostora z infrastrukturnimi objekti. Zlasti je bil pereč problem prepočasne-
ga razvoja lokalne infrastrukture, kar je veljalo tako za lokalno cestno omrež-
je, oskrbo z vodo, kot tudi za oskrbo z električno energijo. Kljub velikim na-
porom gospodarstva in prebivalstva, ki se je kazalo v visokih stopnjah samo-
prispevkov v večini manj razvitih območij, zaradi velikega zaostajanja ni bilo 
mogoče zadovoljiti potreb v tako kratkem času. Na nekaterih manj razvitih 
območjih je bil značilen tudi velik razkorak med razmeroma hitrim gospodar-
skim razvojem in zaostajanjem družbenih dejavnosti, kar je prav tako po-
vzročalo številne probleme. 
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Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij v obdobju 1976—1980 
in doseženi rezultati v letih 1976 in 1977 

Pri pripravah družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 je 
bilo ugotovljeno, da so razlike v stopnji razvitosti posameznih območij še 
vedno tolikšne, da bo m o r a l b i t i h i t r e j š i r a z v o j m a n j r a z -
v i t i h o b m o č i j v SR Sloveniji še dalje p o m e m b n o p o d r o č j e 
r a z v o j n e p o l i t i k e . 

Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976—1980 uvršča skladnejši re-
gionalni razvoj med temeljne cilje, katerih uresničitev na j bi delovnim ljudem 
in občanom na vseh območjih postopoma omogočila enakopravnejše pogoje 
življenja in dela, pri čemer bi postopno aktivirali potencialne razvojne mož-
nosti na posameznih območjih ob upoštevanju skupnih razvojnih interesov 
SR Slovenije. Na ta način na j bi bila v obdobju 1976—1980 dosežena na manj 
razvitih območjih hitrejša rast družbenega proizvoda in števila delovnih 
mest kot v povprečju SR Slovenije. Nova delovna mesta na j bi odpirali pred-
vsem na območjih, kjer so še večje možnosti zaposlovanja. Na območjih, 
k jer je že dosežena visoka stopnja zaposlitve prebivalstva in se hkrati za-
ostrujejo ekološki problemi ter progresivno rastejo družbeni stroški pri od-
piranju novih delovnih mest, na j bi bila vlaganja usmerjena predvsem v mo-
dernizacijo in višjo tehnično opremljenost dela. Družbeni plan tudi upošteva, 
da so v SR Sloveniji še vedno zelo neenakomerno izkoriščeni prirodni pogoji 
in viri. 

Leta 1975 je bil sprejet »Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji« (Uradni list SRS, št. 29/75). Upošteval je nekatere 
probleme in izkušnje, ki so se pokazali v zvezi z izvajanjem prejšnjega zako-
na, zlasti glede teritorialnega opredeljevanja man j razvitih območij. Terjal 
je tudi večjo usklajenost razvojnih naporov pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij na samoupravnih osnovah. 

Zakon je določil, da se med m a n j r a z v i t a o b m o č j a š t e j e j o 
o b č i n e , ki izpolnjujejo določene kriterije, in druga geografska območja s 
podobnimi značilnostmi manjše razvitosti, ki pa jih v nekaterih primerih 
meje občin umetno prekinjajo. Za manj razvita območja se štejejo tiste ob-
čine, ki izpolnjujejo na jman j po en kriterij iz na jmanj treh od naslednjih 
štirih skupin kriterijev: 
1. Gospodarska razvitost: 

— da družbeni proizvod na prebivalca ne presega 50 odstotkov povprečja 
SR Slovenije; 

— da delež zaposlenih ne presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije. 
2. Prebivalstvo: 

— da je delež kmečkega prebivalstva v skupnem številu prebivalstva 50 od-
stotkov višji kot v povprečju SR Slovenije; 

— da se je v obdobju 1961—1975 število prebivalstva zmanjšalo. 
3. Družbeni standard: 

— da delež predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih zavodih ne presega 50 
odstotkov povprečja SR Slovenije; 

— da delež slušateljev višjih in visokih šol v skupnem prebivalstvu ne 
presega 50 odstotkov povprečja SR Slovenije. 
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4. Infrastruktura: 
— da delež gospodinjstev z vodovodom v stanovanju ne presega 50 odstot-

kov povprečja SR Slovenije; 
— da delež magistralnih in regionalnih cest s sodobnim cestiščem ne pre-

sega dveh tretjin povprečja SR Slovenije. 
Na podlagi navedenih kriterijev je bilo z odlokom Izvršnega sveta Skup-

ščine SR Slovenije opredeljenih za man j razvito območje 9 občin: Črnomelj, 
Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri Jelšah in Trebnje. Tem pa se je pridružila še občina Tolmin kot obmejna 
občina, ker zakon v takih primerih predvideva manj zahtevne kriterije. 

Poleg kriterijev za manj razvite občine zakon določa tudi kriterije za 
m a n j r a z v i t e k r a j e v n e s k u p n o s t i s pogojem, da sestavljajo geo-
grafsko zaokroženo območje, ki po številu prebivalstva in po površini presega 
povprečno velikost občin v SR Sloveniji oziroma so geografsko povezane z 
manj razvitimi občinami. Te krajevne skupnosti morajo izpolnjevati nasled-
nje kriterije: 
— da se je v obdobju 1961—1971 število prebivalstva zmanjšalo; 
— da je delež kmečkega prebivalstva na jmanj 50% večji od povprečja SR 

Slovenije; 
— da so sestavni del občine, ki izpolnjuje na jmanj en kriterij iz na jmanj treh 

skupin od tistih štirih skupin kriterijev, ki so določeni za opredeljevanje 
manj razvitih občin, vendar ne z na jman j 50% zaostajanjem, temveč le 

25 % zaostajanjem za povprečjem SR Slovenije.* 
Na tej podlagi določa odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kot 

manj razvito območje tudi nekatere krajevne skupnosti v 15 nadaljnjih obči-
nah in sicer: Gornja Radgona, Ptuj, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, 
Krško, Brežice, Kočevje, Mozirje, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana, Dravo-
grad, Radlje ob Dravi in Maribor. 

V primerjavi s teritorialnim obsegom manj razvitih območij v obdobju 
1971—1975 se je teritorij manj razvitih območij v obdobju 1976—1980 nekoliko 
spremenil. Od 11 občin, ki so bile opredeljene kot manj razvite v predhodnem 
srednjeročnem obdobju, nista bili več mednje uvrščeni občini Gornja Rad-
gona in Ptuj, na novo pa je bila vključena občina Tolmin. Pač pa je bil terito-
rialni obseg razširjen z drugimi geografskimi območji kot so npr. Brkini, 
Kobansko, Kozjansko, Haloze in Slovenske gorice), ki deloma segajo tudi 
v občini Gornja Radgona in Ptuj . Celoten obseg manj razvitega območja 
se je na osnovi kriterijev, ki veljajo za obdobje 1976—1980, povečal na 30% 
površine SR Slovenije in je zajel 20,7 % prebivalcev SR Slovenije (358.000 pre-
bivalcev po popisu leta 1971). 

Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 
in družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976—1980 določata kot o s n o v o 
nadaljnjega p o s p e š e v a n j a r a z v o j a m a n j r a z v i t i h o b m o č i j 
razvijanje samoupravnih oblik pospeševanja razvoja ob doslednem izvajanju 
načel ustave in kasnejše njihove konkretizacije v zakonu o združenem delu. 
Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij temelji predvsem na sa-

* Za m a n j razvi ta območja se š te je jo tudi posamezne k r a j evne skupnosti , ki se na -
h a j a j o pretežno v deset k i lometrskem pasu ob državni mej i in so sestavni del občine, 
ki izpoln ju je navedene kr i ter i je . 
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moupravnih odločitvah v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih, občinah in republiki. Zato 
zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja določa, da samo-
upravni nosilci družbenega razvoja v SR Sloveniji z družbenimi dogovori 
opredeljujejo konkretne programe, naloge in ukrepe, potrebne za skladnejši 
regionalni razvoj in za hitrejši razvoj man j razvitih območij. Pospeševanje 
razvoja na področju gospodarstva temelji na neposrednem interesnem pove-
zovanju in združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz raz-
vitejših in manj razvitih območij na podlagi skupno oblikovanih razvojnih 
programov. 

Z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz-
voja v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 (Uradni list SRS, št. 24/76) so Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ter izvršni sveti občin in drugih družbenopolitič-
nih skupnosti v SR Sloveniji, družbenopolitične organizacije, samoupravne 
interesne skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, banke, 
Gospodarska zbornica Slovenije ter druge samoupravne skupnosti konkretno 
opredelile svoje n a l o g e z a o b d o b j e 1976—1980, ki j ih bodo izvajale 
na manj razvitih območjih v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
svojih planov, kot tudi s samimi srednjeročnimi plani. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva so v skladu 
s svojim delovnim področjem opredelile konkretne naloge pri modernizaciji 
cestnega omrežja, izboljšanju preskrbe s pitno in tehnološko vodo ter ureja-
n ju voda in melioracij, oskrbi z elektroenergijo in s PTT storitvami. Samo-
upravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti so se obvezale, 
da s solidarnostnim združevanjem sredstev izboljšajo pogoje za izobraževanje, 
otroško varstvo, zdravstvo, kulturo, telesno kulturo ter socialno skrbstvo. 
Zaradi hitrejšega usmerjanja gospodarskih naložb na manj razvita območja 
in to na podlagi ekonomskih kriterijev so se banke in Gospodarska zbornica 
Slovenije zavezale, da bodo z organizacijami združenega dela sodelovale pri 
iniciranju projektov in samoupravnega združevanja sredstev v skladu z raz-
vojnimi možnostmi teh območij in kriteriji družbenega plana. Poleg tega so 
se banke zavezale, da bodo dovoljevale kredite za investicije na teh območ-
jih pod ugodnejšimi pogoji (nižja obrestna mera, manjša zahtevana lastna 
udeležba investitorja itd.). 

SR Slovenija priznava investitorjem in novo ustanovljenim temeljnim 
organizacijam združenega dela na manj razvitih območjih davčne olajšave. 
Poleg tega republika sofinancira izdelavo kompleksnih razvojnih programov 
oziroma inicialnih razvojnih načrtov iz sredstev republiškega proračuna. 

Vse občine in druge družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji so se v 
družbenem dogovoru zavezale, da bodo pospeševale ekonomski, socialni in 
prostorski razvoj v manj razvitih krajevnih skupnostih na svojem območju. 
Sodelovale bodo tudi v okviru medobčinskega povezovanja. Na ta način na j 
bi bila v politiko pospeševanja razvoja zajeta poleg manj razvitih območij, 
ki so opredeljena po kriterijih republiškega zakona, tudi druga ožja manj 
razvita območja, katerih razvoj na j bi usmerjali na podlagi družbenih dogovo-
rov in samoupravnih sporazumov v merilu občine, oziroma medobčinskega 
sodelovanja. 
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Z družbenim dogovorom so bili poleg nalog in ukrepov, ki veljajo za vsa 
manj razvita območja, opredeljeni tudi nekateri dodatni ukrepi in naloge 
posebej za manj razvita obmejna območja, kot npr.: modernizacija lokalnega 
cestnega omrežja, zagotavljanje delovanja osnovnih šol ne glede na število 
šoloobveznih otrok itd. 

Pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij so bili doseženi v prvih 
dveh letih izvajanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 
določeni uspehi. Zmanjšale so se razlike v primerjavi s povprečjem SR Slo-
venije, čeprav se rezultati med posameznimi manj razvitimi območji oziroma 
občinami razlikujejo. Hkrati pa je treba tudi ugotoviti, da so se nekatere 
usmeritve in naloge, ki so opredeljene v družbenem dogovoru o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji le delno uresničile. 

V desetih manj razvitih občinah je v letu 1976 stopnja nominalne r a s t i 
d r u ž b e n e g a p r o i z v o d a celotnega gospodarstva znašala 19% ali za 
27% več od republiškega povprečja, v letu 1977 pa 26% ali za 12% hitreje 
kot v SR Sloveniji (ocenjeni podatki). Tudi v občinah z man j razvitimi kra-
jevnimi skupnostmi je bila rast družbenega proizvoda v povprečju višja kot 
v SR Sloveniji v obeh omenjenih letih. 

N o v a d e l o v n a m e s t a so se na manj razvitih območjih odpirala 
hitreje kot v povprečju SR Slovenije. V desetih manj razvitih občinah je zna-
šala v letu 1976 rast zaposlenosti 3,9%, kar je 44% hitreje od republiškega 
povprečja, vendar je kljub temu zaostajala za predpostavkami družbenega 
plana za ta območja (okoli 6 % povprečno letno). V letu 1977 se je v teh obči-
nah število zaposlenih povečalo za 6,4 % ali 64 % hitreje kot v povprečju SR 
Slovenije. To je omogočilo povečanje deleža zaposlenih v skupnem številu 
prebivalstva, ki je dosegel 54 % republiškega povprečja. 

Naraščanje družbenega proizvoda in zaposlenosti je razvidno iz naslednje 
primerjave: 

Družbeni proizvod (nominalno) Zaposleni 
— stopnja rasti v % — stopnja rasti v % 

1976— 1977—* 1977--* 1976— 1977— 1977-
1975 1976 1975 1975 1976 1975 

(predhodni rezultati) 
Črnomelj 25 29 26,5 1,7 3,3 2,5 
Lenart 20 37 23,5 0,5 7,3 3,9 
Lendava — 1 39 10,0 3,9 9Л 6,6 
Ljutomer 15 35 20,5 4,1 9Л 6,7 
Murska Sobota 22 23 24,5 3,6 6,7 5,2 
Ormož 27 25 35,5 3,0 3,7 3,4 
Šentjur pri Celju 10 39 39,0 8,9 9,3 9,1 
Šmarje pri Jelšah 25 20 25,0 1,7 5,2 3,5 
Tolmin 20 18 22,0 3,3 5,2 4,3 
Trebnje 33 20 33,0 11,7 6,5 9Д 
Manj razvite občine skupaj 19 26 24,0 3,9 6,4 5,2 
Občine z man j razvitimi krajevnimi skupnostmi 
(brez občine Maribor) 19 21 24,5 3,8 4,1 4,0 
SR Slovenija 15 21 20,5 2,7 3,9 3,3 

* ocenjeni podatki 
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Čeprav je bilo gibanje družbenega proizvoda in zaposlenosti v letih 1976 
in 1977 razmeroma ugodno, pa so še vedno problemi z zaposlovanjem. Manj 
razvita območja imajo namreč znatno večjo stopnjo nezaposlenosti kot je 
poprečje v SR Sloveniji. Stopnja nezaposlenosti se je sicer znižala od 5,3 % 
v letu 1976 na 4,8% v letu 1977, vendar je še vedno bistveno večja kot v re-
publiškem povprečju (1,8% oziroma 1,6%). Temu je treba dodati tudi vra-
čanje delavcev, ki so na začasnem delu v tujini. Teh delavcev je največ prav 
iz man j razvitih območij. Pri odpiranju novih delovnih mest bo v prihodnje 
potreben večji poudarek tudi izboljšanju kvalifikacijske strukture zaposlenih, 
saj je razvoj teh območij v veliki meri odvisen od ustreznih strokovnih kadrov. 

Na dosežene rezultate v družbenem proizvodu in zaposlenosti so deloma 
vplivale naložbe v zadnjih letih prejšnjega srednjeročnega obdobja. Zanima-
nje gospodarstva za vlaganja na manj razvitih območjih se je nadaljevalo 
tudi v sedanjem obdobju. V letu 1976 je sicer delež desetih manj razvitih 
občin v realiziranih investicijah v SR Sloveniji nazadoval v primerjavi z 
letom 1975 (od 7,7 % na 6,7 %). Podobno je nazadoval tudi v občinah z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi. To so povzročila splošna gospodarska gi-
banja in prehod na nov sistem spodbujanja gospodarskih vlaganj na manj 
razvitih območjih. Stanje pa se izboljšuje, kar kažejo podatki bank o do-
voljenih kreditih za vlaganja v osnovna sredstva in t ra jna obratna sredstva. 
V letu 1976 je namreč na celotno manj razvito območje odpadlo 10 % bančnih 
kreditov, v letu 1977 pa že 23 % (brez kreditov za tovarno sladkorja v Ormožu 
pa 13 %). 

Poudariti pa je treba, da le manjši del investicij temelji na samouprav-
nem združevanju dela in sredstev. Vlaganja so odvisna predvsem od lastne 
reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti organizacij združenega dela 
na teh območjih ter od možnosti na jemanja bančnih kreditov. Pri tem pa je 
treba upoštevati, da je za man j razvita območja značilna razmeroma skromna 
materialna osnova gospodarstva in njegova precejšnja obremenjenost s kre-
diti. Zato bo nujno povečati napore, da bi dosegli širše samoupravno zdru-
ževanje dela in sredstev, kar bi prispevalo k večjim vlaganjem na teh območ-
jih. Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 v letu 1978 zato nalaga Gospodarski zbornici in bankam, da skupaj 
z organizacijami združenega dela organizirano sodelujejo pri iniciranju pro-
jektov in samoupravnem združevanju sredstev za naložbe na manj razvitih 
območjih. 

N a l o g e , ki so jih z družbenim dogovorom sprejele samoupravne inte-
resne skupnosti na področju gospodarstva, se u r e s n i č u j e j o z r a z l i č -
n o i n t e n z i v n o s t j o . Tako je bilo na področju cestnega gospodarstva 
v letih 1976 in 1977 moderniziranih 125 km regionalnih cest in več lokalnih 
cestnih odsekov na obmejnih manj razvitih območjih, kar je več, kot je bilo 
predvideno s srednjeročnim planom za ti dve leti. Nasprotno pa zaostaja izva-
janje nalog, ki so jih sprejele samoupravne interesne skupnosti v zvezi z grad-
njo prenosnega in distribucijskega elektro-omrežja, oskrbe s tehnološko in 
pitno vodo, ure janja voda in melioracij in gradnje ptt objektov. Med vzroki 
so počasnejši dotok sredstev, podražitve, lokacijski problemi, težave pri uvozu 
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opreme, počasno usklajevanje med investitorji, pa tudi še ne povsem zaklju-
čen proces samoupravnega organiziranja na nekaterih področjih. 

V d r u ž b e n i h d e j a v n o s t i h so bili doseženi najpomembnejši re-
zultati pri razvoju izobraževanja na manj razvitih območjih. Na osnovi soli-
darnostnega združevanja sredstev je bil zagotovljen enoten minimalni stan-
dard vseh učencev osnovnih šol, poleg tega pa je bilo zgrajenih več osnovnih 
šol in drugih izobraževalnih objektov (šolski center v Tolminu, končana prva 
etapa izgradnje centra poklicnih šol v Murski Soboti, začela je gradnja dijaš-
kih domov v Murski Soboti in Tolminu). Ugodni rezultati so bili doseženi 
tudi v razvoju otroškega varstva ( v letu 1977 je bilo v vzgojnovarstvene za-
vode vključenih na manj razvitih območjih že 18 % predšolskih otrok, a v SR 
Sloveniji nad 26%). Na podlagi združevanja sredstev solidarnosti so bili dose-
ženi precejšnji rezultati tudi v zdravstvenem varstvu, v kulturi ter drugih 
družbenih dejavnostih. Kljub temu pa je zaostajanje v razvoju družbenih 
dejavnosti za povprečjem SR Slovenije še vedno precejšnje. 
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THE PROMOTION OF THE MORE CONCERTED REGIONAL 
DEVELOPMENT IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA 

Andrej B r i š k i 

(Summary) 

In the past development of the SR of Slovenia most economic growth 
occurred in the called »development corridor« along the main railways and 
roads. After world War II a more polycentric development became more 
and more evident. The rapid growth of some development centres (Nova 
Gorica, Velenje, Novo mesto and Koper) had a considerable influence on the 
regional shifts in the settlement network and in the distribution of economic 
activities. Still, in the course of development some areas, notably in peripheral 
parts of the Slovenia, continued to lag behind. 

Because of these trends a start was made in the medium-term period 
1971—1975 in the systematic fastering of the development of the less developed 
areas of the SR of Slovenia. According to criteria laid down in the respective 
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Law, eleven (out of sixty) communes in the republic were declared officially 
as less developed areas, with 18,9 % of the entire surface of the republic and 
18,2 % of its population. The measures applied included mainly improvements 
of the infrastructure and the lessening of the inequities in the field of social 
services whereas the economic development was primarily encouraged by 
the bank rates on credits for the investments in the economy in less developed 
areas. All these measures had an influence on a slightly higher rate of growth 
of the social product in less developed areas compared with the average for 
the SR Slovenia while a faster growth of employment has, to a certain degree, 
checked the depopulation of these areas. 

By a new law on the promotion of the more concerted regional develop-
ment in the 1976—1980 planning period the territory of the less developed 
areas has partly changed. Now ten entire communes are included as well as 
some geographical areas with similar characteristics of lesser development. 
The total area declared as less developed has been extended to 30% of the 
surface of the Slovenia containing 20,7 % of the population of the republic. 
The promotion of the development is based on the self-management decisions 
of the organisations of associated labour and of the self-management interest 
communities in the sphere of the economy (infrastructure) and of social servi-
ces. The role of the republican administration is limited mainly to tax re-
ductions, by which the organisations of associated labour are encouraged to 
invest in the economy of these areas. Banks, considering also the economic cri-
teria for proposed investments, issue credits with more favourable terms. 
Financial means for a quicker modernisation of road-network, for better 
provisions with electric energy, for water supply and for other infrastructure 
are supplied through the self-management interest communities in the field 
of economic infrastructure. The self-management interest communities in the 
field of education, health, culture and other social services viz. activities pro-
vide financial means for various prospects f rom their solidarity funds and 
thus contribute to more rapid development of these activities in the less de-
veloped areas. Good results were obtained on this basis in the year 1976 and 
1977 and are reflected in the growth of the social product and, in particular, 
in the rapid growth of jobs although there are still great differences in the 
level of development of the less developed areas in comparision with the 
average for the entire SR of Slovenia. 
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