PRILOGA 3: KAZALNIKI OCENE IZVAJANJA V OBDOBJU 2007-2013
Gospodarstvo
Tabela 1: Ukrep 1 - Povezovanja, mreženje in zagotavljanje podpornih potreb gospodarstva
Kazalnik rezultata
Število na novoustanovljenih
grozdov v regiji,
Število na novo opremljenih in
zapolnjenih con,
Število investicij v podjetja iz
sklada tveganja.
Število novih finančnih skladov
za spodbujanje podjetništva

Izhodiščna vrednost
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

Ciljna vrednost 2013

Dejanska vrednost 2013

7

0

16

12

50

0

1

1

Tabela 2: Ukrep 2 - Vlaganje v raziskave in razvoj ter pripadajočo infrastrukturo
Kazalniki rezultatov ukrepa
Vzpostavljen znanstveno
tehnološki park
Število podjetij vključenih v
znanstveni tehnološki park
Število na novo ustvarjenih
kvalitetnih delovnih mest v
znanstvenem tehnološkem
parku
Število vzpostavljenih
tehnoloških centrov
Število vzpostavljenih
medpodjetniških
izobraževalnih centrov
Število novih tehnološki naložb
v podjetja
Število novih izvedenih
čezmejnih projektov

Izhodiščna vrednost, vir, leto
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

Ciljna vrednost 2013

Dejanska vrednost 2013

1

0

10

0

0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

60

0

0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

3

0

1, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

3

2

200

Ni bilo uvedeno spremljanje
podatka

10

12

0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006
0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

Tabela 3: Ukrep 3 - Ustrezno znanje v gospodarstvu na vseh ravneh za spodbujanje malega in srednjega podjetništva
Kazalniki rezultatov ukrepa
Število vzpostavljenih in
delujočih inkubatorjev
povezanih v mrežo
Število podjetij vključenih v
inkubator
Število dijakov in
osnovnošolcev vključenih v
podjetniške krožke
Število podeljenih štipendij iz
Štipendijske sheme za
Dolenjsko

Izhodiščna vrednost, vir, leto

Ciljna vrednost 2013

0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

3 (mrežni inkubator)

0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

40

47

0, Izvedbeni načrti
RRP, 2006

200

200

80, štipendijska shema, 2006

290

302

Dejanska vrednost 2013
2 inkubatorja (vendar nista
povezana v mrežni
inkubator)

Človeški viri in blaginja
Tabela 4: Pregled doseganja kazalnikov - splošno
Kazalniki rezultatov ukrepa
Delež BDP regije, ki se
namenja za raziskave in
razvoj

Izhodiščna vrednost, vir, leto

Ciljna vrednost
2013

2% BDP (Statistični urad RS)

3% BDP

Delež starejših od 15 let z več
kot srednjo šolo

9,9% (Statistični urad RS,
popis 2002)

19,41% slovensko
povprečje v letu
2013 (SURS)

Delež starejših od 15 let s
končano osnovno šolo ali

39% (Statistični urad RS,
popis 2002)

27,31% slovensko

1

Realizirana vrednost 2013, vir
5,2% DBP (Vir: Statistični urad RS,
Kazalniki za raziskovalno-razvojno
dejavnost po statističnih regijah,
Slovenija, letno)
16,74 % (Vir: Statistični urad RS,
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po
izobrazbi, petletnih starostnih
skupinah in spolu, statistične regije,
letno)
31,28% ((Vir: Statistični urad RS,
Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po

povprečje v letu
2013

manj

Razlika med občino z najnižjo
in najvišjo bruto osnovo za
dohodnino

44.1 odstotnih točk, Umar,
2003

40 odstotnih točk

izobrazbi, petletnih starostnih
skupinah in spolu, statistične regije,
letno)
54,4 odstotnih točk
(http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov
.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izr
a%C4%8Duni/Dolo%C4%8Ditev_koef
icientov_razvitosti_ob%C4%8Din/Za_l
eti_2013_in_2014/Koeficientrazvitosti
obcin2013-2014.pdf)

Tabela 5: Pregled doseganja kazalnikov - Ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva in
priprava izobraževalnih institucij na nove zahteve gospodarstva
Kazalniki rezultatov ukrepa
Število na novo akreditiranih
visokošolskih ustanov
Število na novo akreditiranih
visokošolskih izobraževalnih
programov

Delež žensk med registrirano
brezposelnimi

Delež brezposelnih s I-II
stopnjo izobrazbe

Delež dolgotrajno
brezposelnih

Izhodiščna vrednost, vir, leto

Ciljna vrednost
2013

Realizirana vrednost 2013

0 (Svet RS za visoko šolstvo)

5

7

0 (Svet RS za visoko šolstvo)

10

17

49,9%

OS NM – 46,38%, (Letno poročilo
2013, ZRSZ OS NM, december
2013)
UD Ribnica – 46,85% (Letno
poročilo 2013, ZRSZ OS NM,
december 2013)
UD Kočevje – 40,90% (Letno
poročilo 2013, ZRSZ OS NM,
december 2013)

35%

OS NM – 44,00%, (Letno poročilo
2013, ZRSZ OS NM, december
2013)
UD Ribnica – 29,88% (Letno
poročilo 2013, ZRSZ OS NM,
december 2013)
UD Kočevje – 47,03% (Letno
poročilo 2013, ZRSZ OS NM,
december 2013)

35%

OS NM – 56,34%, (Letno poročilo
2013, ZRSZ OS NM, december
2013)
UD Ribnica – 46,01% (Letno
poročilo 2013, ZRSZ OS NM,
december 2013)
UD Kočevje – 60,11% (Letno
poročilo 2013, ZRSZ OS NM,
december 2013)

OS NM – 55,9% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS NM 12/2005
UD Ribnica – 49,9% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS LJ 12/2005
UD Kočevje – 59,5% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS LJ 12/2005
OS NM – 54,3% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS NM 12/2005
UD Ribnica – 37,2% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS LJ 12/2005
UD Kočevje – 48,4% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS LJ 12/2005
OS NM – 48,7% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS NM 12/2005
UD Ribnica – 44,1% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS LJ 12/2005
UD Kočevje – 45,1% (december
2005), Mesečne informacije
ZRSZ OS LJ 12/2005

Tabela 6: Pregled doseganja kazalnikov - Spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse
generacije
Kazalniki rezultatov ukrepa
Prebivalstvo, ki se je v
zadnjih 12 mesecih udeležilo
programov za usposabljanje
ali izpopolnjevanje
Število novo izdanih knjig v
regiji

Izhodiščna vrednost, vir,
leto

Ciljna vrednost 2013

Realizirana vrednost 2013, vir

32.806 (Statistični urad
RS, Popis prebivalstva
2002)

50.000

68.692 (Statistični urad RS,
Nadaljnje izobraževanje Slovenija
2012-13 - podrobni podatki)

0

100

160 (Vir: Slovenska bibliografija,
NUK)

2

Kazalniki rezultatov ukrepa
Število institucij s področja
vseživljenjskega učenja in
osebnega razvoja, katerim
so se v programskem
obdobju 2007-2013 izboljšali
prostorski pogoji
Število registriranih društev
za izvajanje kulturnih
dejavnosti

Število prireditev, ki jih
izvajajo registrirana društva
za izvajanje kulturnih
dejavnosti

Izhodiščna vrednost, vir,
leto

Ciljna vrednost 2013

Realizirana vrednost 2013, vir

0

10

Točen podatek ni znan. Na
podlagi dostopnih informacij
ocenjujemo, da je bil kazalnik
dosežen.

193 (JSKD, 2005)

200

1025 (JSKD, 2003)

1200

295 (Vir: MNZ, Vpogled v
podatke centralnega registra
društev)
Podatek o številu prireditev, ki jih
izvajajo društva, ni znan. Po
podatkih SURS je bilo v regiji v
letih 2007 – 2013 2.849 prireditev
v organizaciji kulturnih domov
(Vir: Statistični urad RS, število
prireditev, razstav in obiskovalcev
kulturnih domov po občinah,
Slovenija, letno).

Tabela 7: Pregled doseganja kazalnikov - Izboljševanje kakovosti življenja za vse generacije in družbene skupine
Kazalniki rezultatov ukrepa
Število novih ležišč v
domovih starejših občanov
Število domov za starejše
občane, ki bodo pridobili
standard kakovosti ISO
9001/2000
Število institucij s področja
družbene blaginje, katerim
so se v programskem
obdobju 2007-2013
izboljšali prostorski pogoji

Izhodiščna vrednost, vir,
leto

Ciljna vrednost 2013

Realizirana vrednost 2013, vir

920 (obstoječe število
ležišč)

povečanje za 300

1291 - povečanje za 371 ležišč
(Vir: Poslovna poročila DSO v JV
regiji)

1, Domovi starejših
občanov, 2006

3

2 (Vir: Poslovna poročila DSO v
JV regiji)

0

10

Podatek ni znan.

0

3

4 (nacionalno poročilo 2014 o
stanju na pdoročju prepovedanih
drog v RS, NJIZ, Lj. 2014)

Število enot za rehabilitacijo
in reintegracijo odvisnikov

Tabela 8: Pregled realiziranih projektov
Ukrep

Projekti*

Ukrep 1:
Ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno
potrebam regionalnega gospodarstva in
priprava izobraževalnih institucij na
nove zahteve gospodarstva

Priprava novih visokošolskih programov,
Razširitev srednješolskih programov glede na potrebe regije,
Priprava in začetek izgradnje univerzitetnega kampusa v Novem mestu,
Preselitev šole za gostinstvo in turizem na novo lokacijo pod Trško goro in
izgradnja celovite šolske infrastrukture za center biotehnike in turizma,
Izobraževanje za potrebe razvoja turizma

Ukrep 2:
Spodbujanje kulture vseživljenjskega
učenja in osebnega razvoja za vse
generacije

Izboljšanje prostorskih pogojev za institucije, ki delujejo na področju
vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja v regiji,
Center vseživljenjskega učenja,
Motivacija Romov za izobraževanje in zaposlovanje,
Projektno učenje za mlade,
Usposabljanje za življenjsko uspešnost,
Gledališče Novo mesto,
Izobraževanje za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
Vzpostavitev regionalne mreže multimedijskih centrov,
Vzpostavitev regionalne mreže mladinskih kulturnih, informativnih in
izobraževalnih centrov,
Spodbujanje založništva in bralne kulture

3

Dograditev mreže domov za starejše občane, varovanih stanovanj in druge
oblike socialnega varstva starejših oseb,
Izboljšanje prostorskih pogojev za institucije, ki delujejo na področju
družbene blaginje,
Zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarnem in sekundarnem nivoju,
Družinski krizni center Dolenjske,
Preventivni program in program za rehabilitacijo odvisnikov ter njihovo
vključevanje v aktivno življenje,
Integracija Romov v zgodnjem obdobju,
Dvig prehranjevalne kulture romske populacije,
Gibanje in zdrava prehrana – pot do zdravja,
Organizacija in trženje socialnih programov,
Vzpostavitev učno strokovnega in rekreacijskega sprostitvenega parka
Dolenjske z vključitvijo infrastrukture Kmetijske šole Grm,
Preventivni programi za otroke in mlade.
*Projekti, označeni s krepko pisavo, so bili realizirani.
Ukrep 3:
Izboljšanje kakovosti življenja za vse
generacije in družbene skupine

Okolje, prostor in infrastruktura
Tabela 9: Ukrep 1 - Izboljšanje dostopnosti in komunikacij v regiji in v širšem prostoru
Kazalniki rezultatov ukrepa
Dolžina novozgrajenih in posodobljenih
državnih in občinskih cest
Dolžina posodobljenega železniškega
omrežja
Dolžina novozgrajenih kolesarskih, peš
in drugih (turističnih) poti

Izhodiščna vrednost,
vir, leto
0 km, MP DRSC in
občine 2006
0 km, Agencija za
železniški promet, 2006

Ciljna
vrednost 2013

Realizirana vrednost 2013,
vir

150 km

164 km (vir: DRSC, občine)

50 km

ni podatka

0 km, občine, 2006

300 km

35 km

Izhodiščna vrednost,
vir, leto

Ciljna vrednost
2013

Neustrezno stanje na 11
lokacijah, MOP ARSO,
2006

Ustrezno stanje
na vseh doslej
neustreznih
lokacijah

Realizirana vrednost 2013,
vir
Dobra oziroma odlična (vir:
ARSO
http://www.arso.gov.si/vode/ko
palne%20vode/KV%202013_s
plet.pdf)

Tabela 10: Ukrep 2 - Izboljšanje komunalne opremljenosti
Kazalniki rezultatov ukrepa
stanje onesnaženosti kopalnih voda
Krke (Brod, Loka, Mačkovec, Otočec,
Draga, Dobrava), Kolpe (Krasinec,
Podzemelj) Lahinje (Primostek) in
Mirne, ter Temenice (Trebnje)
dolžina saniranega in novozgrajenega
vodovodnega omrežja
dolžina saniranega in novozgrajenega
kanalizacijskega omrežja,
razmerje med porabljeno pitno vodo in
očiščeno odpadno vodo

0,00 km, občine in
komunalna podjetja,
2006
0,00 km, občine in
komunalna podjetja,
2006
1,00, komunalna
podjetja, 2006

400 km

401 km

600 km

136 km

0,80

0,48

Izhodiščna vrednost,
vir, leto

Ciljna vrednost
2013

Realizirana vrednost 2013,
vir

0, občine, 2006

10

0*

0, občine, 2006

12

0*

16, Ministrstvo za
kulturo, 2006

16

16

10, KGZS, 2006

150

170**

Tabela 11: Ukrep 3 - Hierarhija naselij in policentrični razvoj regije
Kazalniki rezultatov ukrepa
število novih javnih funkcij nacionalnega
pomena v Novem mestu
število novih javnih funkcij nacionalnega
pomena v drugih regijskih središčih
(Kočevje, Črnomelj, Metlika, Trebnje)
število območij prepoznavnosti prostora
(dediščinske kulturne krajine in območja
kompleksnega varstva)
število obratov za koriščenje obnovljive
vire energije (merilo je gospodinjstvo
oz. enota gospodarstva)

4

