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MODELI FINANCIRANJA JAVNIH ZADEV 



KLJUČNI POMISLEKI ZA 

USTANOVITEV REGIJ 

1.Ljudje vidijo regije kot dodatno 

birokratizacijo in dražitev delovanja ŽE 

TAKO PREDRAGE  države 

 

2.Zaradi določitve sedeža regije, 

proces razumejo kot ponovno 

centralizacijo tokrat na nivoju regije  



I. IDEJA POLICENTRIZMA  IN REGIONALIZMA  : 

Regije je  treba razumeti kot ključno fazo  poglabljanja neposredne demokracije v državi z   

uvajanjem modernih bolj neposrednih oblik upravljanja in financiranja javnih zadev  ( po 

Švicarskem zgledu); Regija tako ob predpostavkah ničelne dodatne birokratizacije pa ne pomeni 

samo večje demokratizacije in vzpodbude upravljanja od spodaj, temveč morajo predvsem izhajati iz 

podmene za zmanjševanje finančnih obremenitev gospodarstva, večji učinkovitosti porabe in boljših 

rezultatih za življenje ljudi. 

Policentrizem -regionalizem ni le  ustanovitev regij-pokrajin, temveč je  postopna  celovita  

spremembo sistema   upravljana države, ki temelji na štirih stebrih : (4 D- jih): 

KAKO VIDIMO REGIJE 



Med  »zamislimi o regionalizmu » so velike 

razlike , zato ne BI SMELI podpirati 

regionalizma  za vsako ceno. 

      Zato se v ZZP zavzemamo za tak koncept regionalizma, ki 

        praktično pomeni da: 

 

•Pristojnosti regij ne bodo pomenile odvzema pristojnosti sedanjih občin ampak 

       delegiranje republiških pristojnosti in FINANČNIH VIROV na regionalni nivo, 

       predvsem mora regija dobiti močne gospodarske funkcije preko katerih lahko vpliva na 

       večanje zaposlitvenih možnosti (razvoj delovnih mest) in s tem na socio-demografsko 

       stanje in blaginjo območja. 

•Se ne bo s tem samo prenesla sedanja centralizacija iz Ljubljane na nova regionalna 

        središča, temveč bo institucionalno zagotovljen uravnotežen in policentrični razvoj tudi 

        znotraj regije skozi policentrični naselbinski model 

 



REGIJE NADALJEVANJE 

 • Bo zagotovljena in ob ustanovitvi regije dogovorjena 
delitev regionalnih funkcij, tako da bodo le te locirane tudi v 
občinskih središčih, oz. po obstoječi klasifikaciji « središčih 
regionalnega pomena( Idrija, Ajdovščina, Tolmin in tudi 
občinskega pomena npr. Bovec, Cerkno, Kobarid, Vipava 
na našem območju). 

 • Regija ne sme pomeniti novega birokratskega aparata, 
ampak bodo del nalog regij oz. pokrajin izvajale posamezne 
občinske uprave in sedanji župani, kar pomeni da je treba 
zasnovati regije kot "regionalni parlament", ki lahko tudi 
zaseda  vsakokrat v drugi občini. 

 • Da se bo sedež regije selil skupaj z mandatom 
pokrajinskega glavarja pri tem pa ne bo v ničemer okrnjena 
vloga drugih središč v območju-regiji. 

 



KONČNI CILJ 

 Ker bi ljudje soodločali o porabi javnega denarja na 

nižjih nivojih, torej tam kjer je bil tudi ustvarjen, bo 

denar racionalneje porabljen, obenem bo smotrneje 

naložen v investicije, ki prinašajo večje javne korist.  

 

 Posledično bi se lahko znižali davki a bo zaradi bolj 

bogatega prebivalstva in narodnega dohodka 

absolutni znesek za javno porabo višji, kar pomeni v 

resnici več denarja in s tem boljše zdravstvo, 

izobraževanje, pokojnine, socialno varnost in oskrbo. 


