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1. Uvod
Kohezijska politika je ena od najpomembnejših prednostnih nalog Evropske unije. Cilj te 
politike, katere finančni okvir znaša eno tretjino proračuna EU in ki bolj kot katera koli druga 
politika temelji na načelu solidarnosti, je zmanjševanje gospodarskih, socialnih in ozemeljskih 
razlik med državami članicami in njihovimi 268 regijami.
Kljub temu so te razlike še vedno pomembne. Upoštevati je treba, da je v eni od štirih regij 
BDP na prebivalca nižji od 75 % povprečja Evropske unije in da se tudi znotraj regij 
pojavljajo znatna neravnotežja.

Več evropskih analiz, rezultati programa ESPON 2006, kohezijska poročila in strateške 
pobude opozarjajo na dejstvo, da je socialna izključenost prostorsko osredotočena na najbolj 
nerazvita območja. 
Cilj poročila je opozoriti na sistem prostorskih povezav med ločevanjem in ranljivimi 
skupinami ter poudariti pomen opredelitve teh procesov in njihovega obravnavanja na podlagi 
ozemeljskega pristopa. Vprašanje ranljivih skupnosti in skupin je torej treba obravnavati v 
smislu ozemeljske kohezije.
Cilj dokumenta je poudariti, da je treba opredeliti in priznati glavne težave za obvladovanje 
ozemeljske izključenosti, ki izhaja iz mikro-ozemeljskega razvoja. Vendar je na evropski 
ravni v dosedanjih ozemeljskih analizah in sedanjem evropskem statističnem sistemu na voljo 
zelo malo informacij. 

Prehod od revščine k izključenosti
Ranljive skupine se srečujejo z večrazsežnostnimi težavami, zaradi katerih se revščina še 
povečuje ter povzroča izključenost in vse večje ločevanje. Izključenost teh skupin, ki trpijo 
zaradi dolgotrajne brezposelnosti, pogosto povzroča neaktivnost, ki še zmanjša njihove 
možnosti obvladovanja socialnih in gospodarskih težav. 

Izključenost je močno odvisna od prostora
Izključenost iz procesa gospodarskega in socialnega razvoja je večinoma prostorsko pogojena 
in je povezana z ozemeljsko izključenostjo, zato je dostop ranljivih skupin do zaposlitve in 
storitev omejen. 

Življenjske možnosti socialnih skupin so odvisne od njihove umestitve v prostoru, tj. od 
zadevnih regij ali mikroregij, in na splošno od njihovega življenjskega okolja. Vpliv prostora 
na tveganje izključenosti je torej zelo velik.

Pojav na mikroregionalni ravni
Pomembno je poudariti, da se ta socialno in gospodarsko ogrožena območja pojavljajo zlasti 
na obrobnih območjih znotraj regij ali v zaostajajočih mikroregijah ter jih v večini primerov 
ni mogoče obravnavati na ravni NUTS 2.
Zato se lahko pojav prostorsko ranljivih družb preučuje na ravneh LAU 1 in LAU 2 v skladu s 
terminologijo EU.

Ločevanje tudi na podeželskih območjih
Procesi ločevanja so veliko bolj vidni v mestih kot na okoliških območjih, ki so manj 
naseljena. Razmere na podeželskih območjih, kjer se pojavlja ločevanje, so dejansko celo 
slabše.
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Na mestnih območjih so procesi ločevanja povezani s procesom nastajanja predmestij, kar 
povzroča propadanje tradicionalnih mestnih središč. Medtem so socialne napetosti razen v 
mestnih getih veliko bolj osredotočene na zaostajajoča podeželska območja. Podeželsko 
prebivalstvo trpi zaradi zelo neugodnega položaja v novih državah članicah, kjer je 
gospodarska tranzicija še okrepila razlike znotraj regij.

Težava je prikrita: manjkajoči instrumenti
Pojav obravnavane ozemeljske izključenosti ni ustrezno vključen v evropsko statistiko ter 
politične cilje in instrumente. 

Teh družbenih skupin, ki trpijo tudi zaradi ozemeljske izključenosti, ni mogoče vključiti v 
prostorsko analizo, načrtovanje ukrepov in oblikovanje politike. 

Ti procesi potekajo na ravni manjših ozemeljskih enot, zato jih s sedanjimi načini spremljanja 
na ravni NUTS 2, kot je zbiranje podatkov s strani Eurostata ali sistematična analiza na 
podlagi programa ESPON, na evropski ravni ni mogoče ugotoviti. Splošno uporabljeni in 
ustrezni ozemeljski kazalniki niso na voljo.

Kot je razvidno iz analize, predstavljene v tem poročilu, na podlagi sedanjega statističnega 
sistema ni mogoče sestaviti analize razlik znotraj regij NUTS 2, ki bi bile primerljive po vsej 
EU. Kazalniki, ki merijo razlike med statističnimi teritorialnimi enotami, ne kažejo dejanskih 
razlik znotraj regij. Ozemeljske značilnosti, ki povzročajo lokalno, regionalno in socialno 
prikrajšanost, zlasti ločevanje, na evropski ravni še niso enakomerno prisotne. 

Socialno in geografsko obrobna območja znotraj regij
V zvezi z ozemeljskimi razlikami evropska kohezijska politika, ki se osredotoča na regije na 
ravni NUTS 2, zanemarja več težav, ki se pojavljajo znotraj regij. Razlike znotraj regij so 
pogosto pomembnejše kot razlike med regijami. 
Izjemni socialni in gospodarski kazalniki velikih in srednje velikih mest, ki so regionalna 
gospodarska gonilna sila, pogosto preusmerijo pozornost stran od težav na sosednjih 
območjih ali v ločenih mestnih okrožjih. Med dinamičnimi mestnimi območji in območji, ki 
so izključena iz procesov socialnega in gospodarskega razvoja, dejansko nastaja velik 
razkorak. 

Za obvladovanje težave na ozemeljski ravni je nujen celovit pristop
Na podlagi zgornje analize horizontalni pristopi ne zadostujejo za reševanje težav ranljivih 
skupin. Za obvladovanje položaja teh ranljivih skupin je nujen ozemeljski pristop, ki bi 
obravnaval zapletenost težav in geografski položaj zadevnih območij. Dejansko je potreben 
pristop na mikroregionalni podlagi, ki je usmerjen k razlikam znotraj regij in 
najobčutljivejšim območjem.

V nasprotnem primeru se lahko proces polarizacije še okrepi, zlasti če bodo gospodarski in 
socialni ukrepi osredotočeni na dinamična središča, položaj izključenih območij pa se lahko 
dodatno poslabša. Pri obvladovanju te težave je treba veliko pozornosti nameniti 
prostorskemu načrtovanju in celostnemu prostorskemu razvoju. 

2. Ozemeljska izključenost znotraj regij

Odsotnost enakih možnosti in koncentracija socialnih konfliktov, zlasti v zvezi z ločevanjem, 
ki povzroča koncentracijo ranljivih skupin, se lahko pojavita v različnih okoliščinah. Gre za 
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dobro znano težavo mest, ki pa se glede na izkušnje novih držav članic pojavlja zlasti na 
ozemeljski podlagi.

Na najbolj nerazvitih območjih obstaja nevarnost ozemeljske izključenosti
Med ranljivo skupino in večinsko družbo obstajajo prostorske in socialne razlike. Vzroki za 
izključenost izhajajo zlasti iz geografskega položaja izključene skupine. Geografski položaj 
lahko povzroči resno prikrajšanost v zvezi z naslednjimi dejavniki:

 Značilnosti geografskega položaja:
o dostopnost delovnih mest,
o oddaljenost od mestnih središč,
o slaba ali sorazmerno draga prometna infrastruktura,
o nizek dohodek.

 Notranje značilnosti območja:
o pomanjkanje uspešno delujočega podjetništva,
o nizka stopnja zaposlenosti,
o nizka stopnja izobrazbe,
o človeški viri (v smislu zdravja, izobrazbe, blaginje)
o stanje grajenega okolja,
o napetosti med različnimi socialnimi skupinami, rasizem in ločevanje,
o pomanjkanje javnih storitev in njihova kakovost.

Ozemeljska izključenost na splošno ni običajna težava nerazvitih območij in se ne pojavlja le 
na podeželskih območjih, ampak je zlasti značilna za obrobna območja in mikroregije, ki jih 
ogroža resna kriza. Ozemeljska izključenost je značilna za naslednje osnovne vrste območij, 
ki izhajajo iz pogosto medsebojno povezanih ozemeljskih značilnosti:

 obrobno območje,
 območje, na katerem živijo zlasti izključene socialne skupine, revne osebe in 

manjšine,
 območje, na katerem prihaja do konfliktov zaradi gospodarske strukturne 

preobrazbe.

Večje ozemeljske enote zakrivajo težave izključenih ozemelj
Eden od vzrokov za odsotnost prepoznavnosti nerazvitih in zaostajajočih območij je 
ozemeljsko združevanje. Če statistika prikazuje podatke za večje ozemeljske enote, razlike 
znotraj ozemeljskih enot niso več vidne. Osnovna merska enota, ki je na voljo na podlagi 
kohezijske politike EU (NUTS 2), omogoča primerljivost socialnih in gospodarskih 
dejavnikov teh ozemeljskih enot v različnih državah. Za razdelitev sredstev iz kohezijske 
politike med regije in države je treba še naprej uporabljati ta pristop. 

Vendar z vidika razlage ozemeljske kohezije poteka več prostorskih procesov, ki jih socialno-
ekonomski kazalniki, opredeljeni na ravni NUTS 2, ne dokazujejo, zato ostajajo zakriti. 

Ozemeljska koncentracija ranljivih skupin na obrobnih območjih regij
Poleg potreb mest in njihovih širših okoliških podeželskih območij je glavni razlog za resne 
razvojne vrzeli znotraj regij, zlasti na vzhodu Srednje Evrope, pomanjkanje infrastrukture. 

Zaradi lokalne ozemeljske organizacije trga dela in pomanjkanja prometnih ali informacijskih 
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povezav prebivalci na podeželju zaradi manjše mobilnosti nimajo dostopa do ugodnosti, ki jih 
ponujajo razvitejša mesta. Zato vpliv privlačnosti mest ne prinaša pozitivnih rezultatov, zaradi 
revščine in neustrezne dostopnosti infrastrukture pa se vse manj priznava potencial 
podeželskih območij.

V novih državah članicah, kjer so pritiski zaradi priseljevanja v mesta manjši, se socialno 
ločevanje in odsotnost enakih možnosti pojavlja zlasti na teh podeželskih območjih. Gre za 
izziv, ki je vsaj podobno zahteven.

Ozemeljska izključenost presega socialne težave
Medtem ko revščino dejansko povzroča nezadosten prihodek, na ozemeljsko izključenost 
vpliva več dejavnikov, ker ljudje, ki živijo v ločenih naseljih in območjih posledično izgubijo 
tudi veliko drugih možnosti: možnosti učenja ter dostop do infrastrukture in storitev. 
Etnične razlike – koncentracija priseljencev v mestnih getih in večje ločevanje romskega 
prebivalstva v novih državah članicah – povzročajo še večje težave za zaostajajoča območja, 
ker je njihovo vključevanje še bolj zapleteno.

Končno, verjetno je, da najbolj ranljive skupine ne bodo izključene le iz pozitivnega širjenja 
socialno-ekonomskega razvoja, ampak tudi iz procesov odločanja.

Omejeno zbiranje in obdelava ozemeljskih podatkov v evropski raziskavi
Evropska statistika ne prikazuje ustrezno socialnih težav. Za zagotovitev primerljivih 
ozemeljskih enot je treba izbrati različne ozemeljske ravni in podatke iz različnih držav, tako 
da bodo razlike glede velikosti ozemeljskih enot čim manjše. 

Poleg težav ozemeljskega združevanja so na voljo le omejeni socialni kazalniki v teritorialni 
členitvi, zato se evropske prostorske raziskave manj osredotočajo na socialne težave. Na voljo 
je nekaj študij primerov, ki dokazujejo pojav ločevanja in ozemeljske izključenosti, vendar še 
ni bila sestavljena nobena vseevropska analiza, ki bi bila bolj verodostojna. Kazalniki, ki jih je 
mogoče uporabljati ozemeljsko, so:

 stopnja aktivnosti,
 stopnja zaposlenosti,
 stopnja dolgotrajne brezposelnosti,
 tveganje revščine,
 pričakovana življenjska doba,
 delež oseb z največ osnovnošolsko izobrazbo.

Načini obvladovanja tveganja revščine in socialne izključenosti se med državami razlikujejo. 
Sistemi držav članic se ne razlikujejo le glede razpoložljivih sredstev, ampak tudi glede 
mehanizmov dodeljevanja. Razen nacionalnih razlik je treba za dejansko reševanje težav 
zaostajajočih in ločenih ozemelj priznati, da so težave revščine in socialne izključenosti 
ozemeljska vprašanja, ki jih je treba obravnavati na podlagi prostorskega pristopa in z dovolj 
sredstvi, ki so dejansko namenjena najbolj prikrajšanim območjem.
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