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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
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– Bruto domači proizvod

CEMAT

– Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional
Planning/Evropska konferenca ministrov odgovornih za regionalno planiranje

CLLD

– Community Led Local Development

CNVOS

– Center za informacije, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

CORDIS

– Community Research and Development Information Service

CTN

– Celostne teritorialne naloţbe

EK

– Evropska komisija

EKP

– Evropska kohezijska politika

EKSRP

– Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja

EPRP

– Evropske prostorske razvojne perspektive

ESI

– Evropski strukturni in investicijski skladi

ESPON

– European spatial planning observation network

ESPR

– Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

ESRR

– Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS

– Evropski socialni sklad

ETS

– Evropsko teritorialno sodelovanje

EU

– Evropska unija

EUR

– Evro

GD

– Gradbeno dovoljenje

GJI

– Gospodarska javna infrastruktura

GURS

– Geodetska uprava Republike Slovenije

IKT

– Informacijsko-komunikacijska tehnologija

IPA

– Instrument za predpristopno pomoč/Instrument for Pre-Accession Assistance

KP

– Kohezijska politika

KS

– Kohezijski sklad

LAS

– Lokalne akcijske skupine

MF

– Ministrstvo za finance

MOP

– Ministrstvo za okolje in prostor

MSP

– Mala in srednja podjetja

NUTS

– The Nomenclature of Territorial Units for Statistics

NVO

– Nepridobitne ali nevladne organizacije

OU

– Organ za upravljanje

PRP

– Program razvoja podeţelja
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RS

– Republika Slovenija

SKP

– Skupna kmetijska politika

SVRK

– Sluţba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko
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1

UVOD

Spremljanje in vrednotenje regionalne politike sta danes ključ do uspeha smotrnega razvoja in urejanja
prostora. Evropska Unija (v nadaljevanju EU) ne zagotavlja enotne zakonodaje na področju urejanja
prostora, zato je razvoj prostora odvisen od ekonomskih, druţbenih in gospodarskih dejavnikov
posamezne drţave članice. Še posebej pomembna sta spremljanje in vrednotenje regionalne politike,
ki predstavljata ključ do smotrnega razvoja in urejanja prostora.
Skupna regionalna politika EU [5] se usmerja v cilje, ki temeljijo na zmanjševanju razlik na
gospodarskem, socialnem in teritorialnem področju. Sredstva usmerja v razvoj območij in sektorjev
manj razvitih drţav in regij. Na ta način EU postavlja okvir za skladen regionalni razvoj in s tem tudi
za bolj učinkovit in trajnostno naravnan prostorski razvoj, ki ga podpira tudi z različnimi finančnimi
instrumenti. Od posamezne drţave članice EU pa je odvisno, kako dobro pozna stanje na svojem
območju, kakšen pravni okvir ima, kako izvaja regionalno politiko in kakšna notranja pravila postavlja
za črpanje razpoloţljivih finančnih instrumentov. V zvezi s tem se pogosto izpostavlja, da Slovenija ne
črpa vseh finančnih sredstev EU, ki bi jih lahko [48]. Včasih se zdi, da vlada miselnost, da EU s tem le
nadzoruje delovanje drţave, jo usmerja in razvija po svojih ţeljah [49]. Pri tem je še posebej
pomembno, da so notranja pravila črpanja finančnih instrumentov naravnana uporabnikom dovolj
razumljivo, s čim bolj razumljivim postopkom, ki ne terja posebnega pravnega ali drugega znanja ter z
učinkovito kontrolo na mestu samem in ne le preko potrjevanja obrazcev.

1.1

Namen in cilji diplomske naloge

Obravnavana problematika je zelo aktualna, na svojem pomenu pa še pridobi ob izteku vsakega
programskega in finančnega obdobja EU. Hkrati je to tudi obdobje, v katerem se pripravljajo okviri za
novo finančno obdobje EU in zato tudi obdobje, v katerem so priloţnosti za oblikovanje ustreznih
prioritet, izboljšav v procesu vodenja in upravljanja finančnih instrumentov EU ter njihovega
učinkovitega črpanja. Namen diplomske naloge je zato izdelati pregled delovanja regionalne in
kohezijske politike EU in evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja,
načrtovanja in urejanja prostora (v nadaljevanju prostorskega razvoja), ki so namenjeni tako pravnim
kot fizičnim osebam. V nalogi smo si zastavili naslednje cilje:
-

predstaviti in proučiti delovanje evropske regionalne in kohezijske politike,

-

predstaviti shemo EU finančnih skladov, ki na podlagi regionalne in kohezijske politike
podpirajo ukrepe za uravnoteţen in trajnostni prostorski razvoj,

-

predstaviti posamezne finančne instrumente znotraj EU skladov za uravnoteţen in trajnostni
prostorski razvoj, tako da bodo predstavljeni njegovi:

2
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o

namen in cilj,

o

upravičenost črpanja glede na uporabnike,

o

moţnosti črpanja z vidika postopkov in prijave na razpis,

o

predstaviti primer slovenske prakse,

o

ugotoviti, kako pristojni organi in institucije v Sloveniji spodbujajo prijavitelje k
črpanju razpisanih finančnih sredstev,

-

na podlagi izdelane analize ugotoviti, kje je v Sloveniji še prostor za izboljšave in kakšni so
moţni ukrepi za izboljšave.

1.2

Metoda dela in struktura naloge

Naloga temelji predvsem na pregledu ustreznih dokumentov, člankov in drugih virov EU, ki s svojim
cilji, programi in instrumenti (tudi finančnimi) nudijo podporo prostorskemu razvoju in urejanju
prostora. Pri pregledu smo najprej izhajali iz regionalne, kohezijske in kmetijske politike, saj vse tri
poleg ostalega podpirajo tudi prostorski razvoj (slika 1). Zaradi obseţnosti gradiva in kompleksnosti
strukturiranega delovanja EU in njenih politik, smo se v nadaljevanju osredotočili le na regionalno
politiko, ki s svojimi instrumenti in programi uravnoteţenega regionalnega razvoja v največjem
obsegu podpira tudi prostorski razvoj (kljub temu, da kmetijska politika seveda močno podpira tudi
razvoj podeţelja, ki je vsekakor del prostorskega razvoja). Pri tem smo upoštevali tudi vse finančne
instrumente EU, ki izvajanje regionalne politike neposredno podpirajo.
Za podkrepitev ugotovitev, ki smo jih pridobili iz pisnih in spletnih virov, smo dodatno opravili
polstrukturirane intervjuje [42] z zaposlenimi na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, s
predstavnico Fine EU točke, ga. Mariano Jančar in z ga. Nives Fortunat Šircelj. Vsem smo zastavili
vprašanja s področja ukrepov za izboljšanje črpanja finančnih sredstev EU in projektov ter s kakšnimi
pastmi oz. problemi se srečujejo uporabniki in Evropska komisija (v nadaljevanju EK) pri postopku
črpanja teh sredstev.

Slika 1: Finančni instrumenti in programi regionalne, kohezijske in kmetijske politike, ki na ravni EU podpirajo
prostorski razvoj (lasten prikaz)
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Vse zbrane informacije in podatke smo sistematično uredili in prikazali v smiselnem vrstnem redu, ki
mu sledi tudi struktura naloge. V uvodu so tako naprej opredeljeni problem, namen in cilji naloge. V
začetku drugega poglavja sledi predstavitev regionalne politike EU z njenimi instrumenti in programi,
ki podpirajo cilje prostorskega razvoja. Za tem je izdelan pregled programov, finančnih skladov in
instrumentov, ki so namenjeni podpori prostorskega razvoja in vključuje tako raziskovalne kot
izvedbene projekte na različnih prostorskih ravneh. V nadaljevanju drugega poglavja smo se posvetili
analizi finančnih instrumentov na podlagi raziskanih virov in opravljenih polstrukturiranih intervjujev
z vidika njihovega namena in ciljev, uporabnikov ter moţnosti njihovega črpanja.
V tretjem poglavju je prikazana še analiza izvajanja finančnih instrumentov EU v Sloveniji ter
slovenski primer prakse črpanja evropskih finančnih sredstev za »Program projektov eProstor« [55]. V
sklepu poglavja smo izpostavili glavne prednosti in slabosti z vidika postopkov in prijave na razpisana
finančna sredstva.
V zaključku naloge so predstavljene moţnosti za izboljšave črpanja EU finančnih instrumentov in
predlogi ukrepov za spodbujanje slovenskih prijaviteljev, ki so bili izpostavljeni v okviru
polstukturiranih intervjujev. Navezali smo se tudi na novo programsko obdobje, ki je v pripravi in bo v
veljavo stopilo leta 2021 za naslednje sedemletno obdobje do 2027
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SPODBUJANJE PROSTORSKEGA RAZVOJA Z INSTRUMENTI
IN PROGRAMI EU

EU prostorski razvoj najbolj usmerja s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (v
nadaljevanju ESRR) in Kohezijskega sklada (v nadaljevanju KS), ki delujeta znotraj Evropskih
strukturnih in investicijskih skladov (v nadaljevanju ESI). Glavni cilj reforme Evropskih strukturnih in
investicijskih skladov za obdobje 2014 – 2020 je dodatno prispevati k izpolnitvi ciljev kohezijske
politike v okviru strategije Evropa 2020 [19]. Ta zajema tri področja oziroma cilje, ki vključujejo
socialno in ekonomsko področje, ki si jih je EU zastavila do leta 2020. Glavne usmeritve strategije
Evropa 2020 so: (1) pametna rast, tj. gospodarski razvoj na podlagi znanja in inovacij, (2) trajnostna
rast, tj. pobuda za bolj konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ki temelji na gospodarni uporabi virov in
(3) vključujoča rast, tj. utrditi gospodarstvo tako, da se bo stopnja zaposlenosti povečala in okrepila
socialno teritorialno kohezijo. Izvajanje strategije Evropa 2020 podpirajo številne politike, vendar
imajo na področju prostorskega razvoja največji vpliv regionalna, kohezijska in kmetijska politika
(slika 1). Predvsem kohezijska politika je v obdobju 2014 – 2020 temeljila na dveh ciljih, ki sta glavna
motorja izpolnjevanja in uresničevanja ciljev strategije Evropa 2020 s pomočjo obvladovanja
podnebnih sprememb in energetske odvisnosti. Hkrati pa ta dva cilja močno podpirata tudi prostosti
razvoj:
1.

»naloţbe v rast in delovna mesta« - cilj je namenjen napredku manj razvitim regijam, regijam v
prehodu in bolj razvitim regijam (z usklajenim delovanjem ga podpirajo vsi trije skladi
kohezijske politike);

2.

»evropsko teritorialno sodelovanje« (podpira ga Evropski sklad za regionalni razvoj).

Med pomembnejša dokumenta, ki usmerjata prostorski razvoj v drţavah članicah EU sodita tudi
Evropske prostorske razvojne perspektive (v nadaljevanju EPRP) [2] in Vodilna načela za trajnostni
prostorski razvoj evropske celine (CEMAT) [3]. Nanju se opiramo tudi v nadaljevanju, saj igrata
pomembno vlogo predvsem pri vzpostavljanju kriterijev za črpanje finančnih sredstev regionalne
politike EU.

Regionalna politika EU
Sistem urejanja prostora je odvisen od druţbenega in ekonomskega razvoja (slika 2) posamezne
drţave članice in predstavlja njihov lasten način urejanja in upravljanja z nacionalnim prostorom. Ne
glede na to, pa EU preko posameznih direktiv in konvencij deluje usklajeno na več področij
prostorskega razvoja, saj je pomen sodelovanja na tem področju vedno večji. Na podlagi tega sta
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regionalna politika [5] in Zelena knjiga o teritorialni koheziji v EU [63], orodje za uravnoteţenje med
vsemi dejavniki razvoja v EU.
Ključno poslanstvo regionalne politike je izboljšati ţivljenjske in delovne pogoje na šibkejših, manj
razvitih delih in regijah, kar pa predstavlja velik zalogaj za EU [2]. Izboljšanje je potrebno za takšne
ukrepe, katerih izvajanje bo zagotavljalo doseganje zastavljenih ciljev uravnoteţenega in trajnostnega
razvoja ter varstva okolja. Najti je treba pravo ravnovesje, kako uskladiti delovanje vseh področij, da
ne pride do stagnacije ali
pretirane

modernizacije

razvoja katerega od področij
[2]., katere ne bi mogli
usklajevati z moţnostmi ni
sredstvi

za

učinkovit

trajnostni prostorski razvoj.
Glavni

in

regionalne

Slika 2: Osnovne težnje razvoja skupne Evrope se odražajo v trikotniku, ki
zmanjšanje
povezuje tri glavne cilje EU (lasten prikaz, povzeto po [3])

(evropskimi)

ključni

cilj

politike

je

razlik
regijami

med
na

vseh področjih, tako gospodarskem, socialnem kot tudi teritorialnem (prostorskem). Cilj EU je v
prihodnje še bolj zmanjšati te razlike na področju zaposlovanja, raziskav in razvoja, podnebnih
sprememb in energije, izobraţevanja ter revščine in socialne izključenosti [50]. Če bi razlike ostajale
ali se večale, bi nastala situacija močno ogrozila nekatere od temeljev EU, za katere se zavzema. Za
vsako finančno-programsko sedemletno obdobje je namenjenih kar nekaj milijard EUR (za obdobje
2014 – 2020 je bilo na voljo 351,8 milijard EUR, za obdobje 2021 – 2027 bo EU namenila 373
milijarde EUR), ki bodo dodeljeni evropskim regijam [6]. S temi sredstvi se bo med drugim zagotovila
podpora za [50]:
-

mala in srednje velika podjetja, da bi le-ta dosegla konkurenčnejši poloţaj na trgu;

-

kakovost in razvoj na področju raziskav, inovacij in tehnoloških sprememb;

-

ozaveščanje o čistem okolju in skrb za njega;

-

digitalizacija naj bo dostopna na čim več področjih;

-

proizvodnja naj se razvija in modernizira v nove izdelke;

-

ureditev porabe energije tako, da bo ta prijazna okolju, ob tem pa se z raznimi ukrepi
prilagajamo podnebnim spremembam in jih v čim večji meri izkoriščamo;

-

pridobivanje znanj na vseh področjih izobraţevanja;

-

boljšo in modernejšo infrastrukturo do oddaljenih regij in mest.
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Regionalna politika pa je v prvi vrsti namenjena regijam s slabšimi pogoji za druţbeni in gospodarski
razvoj ter regijam, ki gospodarsko običajno dosegajo slabše rezultate v primerjavi z drugimi regijami v
drţavah članicah, njihov gospodarski potencial pa ni v celoti izkoriščen ter ranljivim skupinam v
druţbi, območjem ali sektorjem s posebnimi pomanjkljivostmi (v ali izven regij s slabšimi pogoji) ter
lokalni in regionalni ravni za mednarodno in medsebojno sodelovanje [1]. Glavni cilji in nameni so
zagotoviti učinkovitost regionalne politike. Ta naj bi se izkazala kot [1]:
-

izboljšanje konkurenčnosti regij;

-

porast in izboljšanje zaposlenosti;

-

uravnoteţen razvoj v urbanih in podeţelskih območjih in območjih, ki so odvisni od ribolova;

-

povezava regionalne politike z drugimi politikami EU;

-

izboljšanje sodelovanja regionalnih in lokalnih oblasti;

-

posojila Evropske investicijske banke za uresničevanje regionalnih razvojnih programov
(izgradnja prometne in energetske infrastrukture, zaščita okolja, omogočiti podjetjem večjo
dinamiko prilagajanja, izboljšati kakovost ţivljenja, razširiti znanje in inovacije).

Instrumenti regionalne politike vsebujejo tudi finančno podporo za implementacijo prostorskih
ciljev[1] (slika 3).

Slika 3: Načini financiranja oz. finančni instrumenti na področju prostorskega razvoja (lasten prikaz, povzeto po
[4])

Instrument za predpristopno pomoč (v nadaljevanju IPA) je namenjen drţavam članicam, ki se
pripravljajo na vstop v EU. Njegova glavna naloga je, da z dodeljevanjem finančnih sredstev izvaja
enako nalogo, kot skladi namenjeni članicam EU. Tako poizkuša nadomestiti različne programe in
finančne instrumente Skupnosti, ki so namenjeni ţe priključenim članicam [12].
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Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) svoja sredstva vlaga v področja izboljšave delovnih
mest, zaposlitvenih moţnosti in izobraţevanja v celotni EU. Ta sklad je namenjen ljudem in izboljšavi
njihovega poloţaja, ter preprečevanju revščine [9].
Solidarnostni sklad EU pa sredstva vlaga v prizadeta območja EU, ki potrebujejo pomoč po naravnih
nesrečah [13].
V okviru regionalne politike EU, na podlagi razpoloţljivih (izpogajanih z Evropsko komisijo)
finančnih sredstev drţave na nacionalni ravni oblikujejo regionalne razvojne programe in dogovore za
razvoj regij [1], s katerimi določijo prioritete za izvedbo projektov in izvajanja naloţb. EU namreč na
podlagi dogovorjenih prioritet dodeljuje finančne spodbude za njihovo izvedbo na regionalni pa tudi
lokalni ravni. Regionalna politika EU je tako orientirana predvsem naloţbeno in vključuje vsa mesta
in regije ter vsebuje načela, ki temeljijo na spodbudi in ustvarjanju delovnih mest, konkurenčnosti,
gospodarske rasti, boljši kakovosti ţivljenja ter trajnostnega razvoja. Zahvaljujoč takšni politiki, je
dostopna celotnemu prebivalstvu. Regionalna politika je evropska spodbuda za solidarni odnos do
regij in drţav, ki sodijo med slabše razvite, saj sredstva usmerja v tiste sektorje, kjer lahko z danimi
sredstvi doseţejo največ v razvoju in spremembah (npr. trajnostna mobilnost).
V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali ESRR in KS, pri čemer smo se orientirali le na programe,
ki so povezani s prostorskim razvojem.

Kohezijska politika EU
Kohezijska politika je namenjena zmanjševanju razlik med evropskimi regijami. Prizadeva si, da bi se
manj razvite drţave čim bolj pribliţale in dohitele razvite drţave [53].
Kohezijska politika zajema področja za razvoj in ustvarjanje delovnih mest, poslovne konkurenčnosti,
gospodarske
Skupni proračun EU za odbodbje 2014 - 2020
(skupaj 1082 milijarde €)

rasti,

trajnostnega

razvoja in izboljšanja kakovosti
ţivljenja drţavljanov, v katere so
vključena vsa mesta in regije
Evropske unije [34]. Le-ta, z

32,5 %

Sredstva za
kohezijsko politiko

namenom

zmanjševanja

razlik

znotraj Evropske unije, razpolaga s
67,5 %

Druge politike EU:
kmetijstvo, raziskave,
zunanje zadeve itd.

kohezijskimi

in

strukturnimi

skladi, do katerih so upravičene
vse regije. Skladi se delijo na

Slika 4: Delitev skupnega proračuna EU za programsko obdobje
različne programe [6].
2014 – 2020 med kohezijsko politiko in drugimi politikami EU [19]
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Kohezijska politika je v programskem obdobju 2014 – 2020 usmerjena k doseganje ciljev strategije
Evropa 2020. Le-ta ni več deljena po regijah, ampak so za vse regije naloţbe enakovredne, glede na
regijo se razlikujejo le ravni finančnih prispevkov oz. sredstev. Drţave članice morajo letno poročati o
napredku, analizi in drugih stvareh, ki so kasneje predmet vrednotenja napredka in uspešnosti pri
doseganju strategije Evropa 2020 [19]. Zanimivo pa je, da je dvakrat toliko, kot je namenjeno
sredstvom kohezijske politike, namenjeno drugim politikam EU, to so kmetijstvo, raziskave, zunanje
zadeve itd.
Delovanje kohezijske politike temelji na štirih glavnih načeli:
1.

Načelo dodatnosti je prvo od načel Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. To načelo
drţavi narekuje, da zaradi pridobljenih finančnih sredstev iz omenjenih skladov, ne sme
zmanjšati nacionalnih finančnih sredstev za regije, ki uţivajo finančno pomoč kohezijske
politike. To pomeni, da morajo biti sredstva omenjenih skladov zagotovljena poleg nacionalnih
izdatkov. Višino izdatkov, ki jih bo prejemala drţava članica, se določi na začetku
programskega obdobja v sporazumu o partnerstvu. Komisija med samim programskim
obdobjem in po koncu preveri, ali so bili izdatki pravilno porabljeni.

2.

Načelo koncentracije sestavljajo trije vidiki: koncentracija sredstev, kjer je večji del sredstev
namenjen najrevnejšim regijam (okoli 70% za obdobje 2014 – 2020) [7], koncentracija truda,
kjer se sredstva usmerja v ključne, glavne zadane naloge za razvoj in porast raziskav in inovacij,
informacijske in komunikacijske tehnologije, ter koncentracija porabe, kjer se v začetku
programskega obdobja določijo letni izdatki za posamezni program in jih je potrebno porabiti
do konca naslednjega leta.

3.

Načelo partnerstva je eno najpomembnejših načel dandanašnje kohezijske politike. Programi so
zasnovani na podlagi medsebojnega sodelovanja organov evropske, regionalne in lokalne ravni,
kot tudi med socialnimi in civilno-druţbenimi organizacijami. To pomeni, da drţave članice
sodelujejo na vseh ravneh načrtovanja programov, od zasnove, upravljanja, izvajanja do
spremljanja in vrednotenja. To načelo zagotavlja uresničitev lokalnih in regionalnih potreb, ter
medsebojno izmenjavo podatkov, izkušenj in študij.

4.

Načelo programiranja pa pomeni, da kohezijska politika (v nadaljevanju KP) ne izdaja finančnih
sredstev za namen posameznih projektov, ampak za večletne drţavne načrte, ki temeljijo na
ciljih EU. S tem ţelijo doseči razvoj njihovih prednostnih nalog ter izboljšati kakovost ţivljenja.
Financiranje programov pa poteka na podlagi ESI [7].

Posebnost evropskega proračuna je, da se le-ta ne sprejema na letni ravni ampak se sprejme za
določeno večletno programsko obdobje. Znotraj programskega obdobja (trenutno med letoma 2014 in
2020; načrtovano prihodnje programsko obdobje 2021 – 2027), pa se vsako leto izdela še letni
proračun, ki ga v sodelovanju oblikujejo EK, Evropski parlament in Svet EU. EU deluje na tak način
od leta 1988 in si ţe od takrat zastavlja cilje in ukrepe, ki jih v programskem obdobju poskuša doseči
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[39]. Pobuda za ustanovitev večletnih finančnih okvirjev je bila zaostritev odnosov med nekaterimi
institucijami, kjer je prihajalo do vse večjih razlik med razpoloţljivim sredstvi in potrebami [40].
Večletni finančni okvir se je s podpisom Lizbonske pogodbe [64] preoblikoval v pravni akt. To
pomeni, da je za oblikovanje programskega obdobja potrebna ustrezna pravna podlaga. Za programsko
obdobje 2014 – 2020 pravno podlago predstavljajo naslednji dokumenti, in sicer [40]:
-

»člen 312 Pogodbe o delovanju EU«,

-

»Uredba Sveta št. 1311/2013 z dnem 2. 12. 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje
2014 – 2020«,

-

»Uredba Sveta št. 2017/1123 z dnem 20. 6. 2017 o spremembi Uredbe št. 1311/2013 o
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 – 2020« in

-

»Medinstitucionalni sporazum z dnem 2. 12. 2013 med Evropskim parlamentom, Evropskim
svetom in EK o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem
finančnem poslovanju«.

Kot omenjeno, EU oblikuje cilje in ukrepe, sredstva pa razdeli glede na posamezna področja. Največji
deleţ sredstev se namenja razvoju kmetijstva in podeţelja ter kohezijskemu skladu.
Preglednica 1: Pregled finančnih sredstev po skladih lasten prikaz, povzeto po [6, 65])
EU SKLADI

DELEŢ SREDSTEV [EUR]

Kohezijski sklad

3,312 milijarde EUR

EKSRP

837,8 milijonov EUR

ESPR

24,8 milijonov EUR

Za pridobitev finančnih sredstev je potrebno dobro razumevanje postopka, saj kar 76 % vseh
dodeljenih sredstev na nacionalni ravni dodeli drţava članica sama [39]. Tako drţave same odločajo o
izboru projektov po strogih in enotnih pravilih. Potrebno je vedeti, da kohezijska in regionalna politika
delujeta po sistemu, da v primeru neuspešnosti črpanja finančnih sredstev, le-teh ni mogoče
preusmeriti v drug projekt ali na drugo področje [39].
Drţavam članicam so v okviru kohezijske in regionalne politike namenjena obseţna finančna sredstva.
EU z moţnostjo črpanja teh sredstev drţavam ponuja lepe priloţnosti za razvoj in zmanjševanje razlik
med drţavami in regijami. V prvi vrsti si EU prizadeva za iskanje rešitev, ki pa bo tudi v prihodnosti
laţje ob sodelovanju vseh drţav članic, s čimer se strinja tudi Wostner [39]. Drţava članica mora ta
sredstva uporabiti smotrno in učinkovito ter v skladu z zastavljenimi cilji. V nasprotnem primeru
lahko EU v skrajnem primeru pritok finančnih sredstev celo omeji in zmanjša.
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Kohezijska politika EU deluje po principu deljenega upravljanja. To v splošnem pomeni, da drţava
članica odgovarja za vzpostavitev ustreznega sistema upravljanja in nadzora nad izvajanjem politike in
njenih zahtev, EK pa izvaja nadzor nad učinkovitostjo izvajanja ter skladnostjo s pravili, sprejetimi
dokumenti in zastavljenimi cilji. Drţava članica, tako tudi Slovenija, v tem koraku sama opredeli,
kateri organi bodo izvajali upravljanje in nadzor, katere so njihove splošne in konkretne naloge ter
pristojnosti. V Sloveniji delimo organe upravljanja in nadzora ter organe izvajanja [19].
Slovenija prav tako razpolaga z obseţnimi sredstvi (natančneje 4,174 milijarde EUR v obdobju 2014 –
2020) [65], zato morajo biti sredstva dodeljena pregledno ter vsem morajo biti omogočene enake
moţnosti dostopa do virov finančnih sredstev. Za pravilno, učinkovito in zakonito porabo sredstev je
potrebno vzpostaviti stalen nadzor nad projekti in njihovimi fazami izvajanja [39].

2.1

Delovanje finančnih instrumentov EU

Regionalna in kohezijska politika sta si z vidika delovanja precej podobni. To velja tudi za
upravljanje, saj finančni instrumenti delujejo na enak način. V ta namen predstavljamo delovanje
finančnih instrumentov EU (slika 5), ki veljajo, kot ţe omenjeno, tako za regionalno, kot tudi za
kohezijsko politiko. Organi upravljanja in nadzora so organi, ki nosijo največjo odgovornost, da se
kohezijska in regionalna politika izvajata pravilno, učinkovito in v skladu z zastavljenimi smernicami.

Slika 5: Shema delovanja finančnih instrumentov EU (lasten prikaz, povzeto po [33])
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Organ za upravljanje (v nadaljevanju OU) sluţi kot komunikacija med drţavo članico EU in EK, in v
Sloveniji poteka preko Sluţbe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK).
Le-ta nadzoruje upravljanje evropskih skladov. Glavno poslanstvo je uresničevanje zadanih ciljev, ki
so predstavljeni v sklopu 11 tematskih ciljev – delijo se po področjih in prednostnih naloţbah. Organ
za upravljanje nosi ključno nalogo pri upravljanju in izvajanju evropske kohezijske politike in s tem
tudi njenega operativnega programa. Organ upravljanja izdaja tudi navodila za izvajanje teh
programov, z namenom, da se programi izvajajo čim učinkoviteje in enotno. Navodila temeljijo na
Uredbi Evropske kohezijske politike [67] in številnih uredbah EU (npr Uredba o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 [68], Uredba o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 [69] itd.). Med temeljne naloge OU sodi tudi izvajanje ukrepov informiranja ter
upravljanja z informacijskim sistemom za upravljanje kohezijske in regionalne politike, obveščanje in
seznanjanje javnosti ter vrednotenje izvajanja posameznih ukrepov.
Vlogo organa za potrjevanje izvaja Ministrstvo za finance (v nadaljevanje MF). Glavna naloga organa
za potrjevanje je potrjevanje, da so izdatki, za katere so zahteve za povračilo s strani EK, res
porabljeni in uporabljeni, kot to predpisuje Evropska kohezijska politika (v nadaljevanju EKP).
Naloge revizijskega organa opravlja Urad RS za nadzor proračuna kot organ v sestavi MF. Glavna
naloga le-tega je revizija oz. dodatni pregled, da so bila sredstva, ki so bila zahtevana za plačilo od
EK, porabljena smotrno in po pravilih EKP [33].
Organ nadzora pa predstavlja vseh 28 evropskih komisarjev, ki so odgovorni, da se finančna sredstva
pravilno porabljajo. Navadno pa drţave prejemnice izdatkov s temi sredstvi same upravljajo, zato je za
nadzor in revizijo nad njimi zadolţena vlada drţave članice. Upravljanje sredstev poteka preko 5
velikih skladov (prikazuje tudi slika 1), preko katerih je mogoče dosegati cilje strategije Evropa 2020
[36, 38]:
-

»Evropski sklad za regionalni razvoj: regionalni in urbani razvoj«;

-

»Evropski socialni sklad: socialna vključenost in dobro upravljanje«;

-

»Kohezijski sklad: ekonomska konvergenca slabše razvitih regij«;

-

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja«;

-

»Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo«.

Vlogo posredniških organov opravljajo ministrstva. Le-tem so bile v skladu z nacionalno zakonodajo
dodeljene naloge OU in sicer, skrb za pripravo in izvajanje, izbor ustreznih operacij (javni razpisi,
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projekti in programi, ki morajo biti neposredno potrjeni). Njihova naloga je tudi dodeljevanje
skrbništva ter revizija smotrne porabe dodeljenih in porabljenih sredstev.
Vlogo izvajalskih organov pa izvajajo javni skladi, zavodi in agencije, ki delujejo po enakem principu
oz. izvajajo enake naloge kot ministrstva, oz. za njih izvajajo številne naloge, ukrepe, programe… To
so organi, katerim so bile dodeljene naloge, ki jih izvaja posredniški organ, zato velikokrat le-ta
prevzame nalogo posredniškega. Pri prenosu nalog je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo
glede prenosa. Naloga izvajalskega organa je enaka nalogi posredniškega organa, le da tu preverjanje
pravilnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev izvajajo izvajalski programi ali pristojna ministrstva.
Upravičenci sredstev so lahko pravno-formalni subjekti (podjetja, društva, javni organi, občine ipd.).
Le-te so zadolţeni za smotrno, pravilno in učinkovito porabo dodeljenih evropskih sredstev, za namen
razvoja na določenem področju in za ravnanje s temi sredstvi tudi odgovarjajo. Upravičenci ne spadajo
v oţji pomen sistema EKP [32]. Financiranje je namenjeno drţavljanom, organizacijam, podjetjem,
lokalnim in regionalnim organom ter vladam. Morebitne upravičence delimo v šest večjih, glavnih
skupin. Za vsako skupino obstajajo merila za upravičenost oz. za pridobitev sredstev, podrobnejša
merila pa so navedena v posameznem razpisu ali pa merila postavi organ upravljanja posameznega
programa [37, 60]:
-

Mala in srednja podjetja (MSP) lahko kandidirajo za dodelitev nepovratnih sredstev, posojil, v
določenih situacijah pa tudi jamstev. Nepovratna sredstva predstavljajo podporo drţavam, kjer
lahko sredstva pridobijo preko programov, ki so jih oblikovale. Lahko pridobijo nepovratna
sredstva ali pa za razna sredstva kandidirajo preko javnih naročil.

-

Nepridobitne ali nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO) so upravičene do finančnih sredstev
v okviru različnih programov, če njihove dejavnosti neposredno podpirajo politike EU.
Financiranje NVO upravlja EK ali drugi organi EU.

-

Mladi so upravičeni do financiranja s strani EU v okviru različnih programov, kot so Erasmus+ in
Evropski socialni sklad. Te so ciljno usmerjeni na mladino (13-31 let), mladinske organizacije in
druga področja, ki izvajajo dejavnosti na področju mladih. Z dodelitvijo sredstev si EU prizadeva,
da bi mlade bolj usmerili v prostovoljna dela, da bi razumeli delovanje drţave ter da bi razbili
kulturni tabu vidik.

-

Raziskave in inovacije so zelo pomembne za razvoj in strategijo EU za delovna mesta, rast in
naloţbe. Ravno zaradi tega, je velika podpora namenjena prav raziskovalcem v drţavah po Evropi
in izven nje. Raziskovalci lahko koristijo številne moţnosti finančne podpore s strani EU, zlasti
preko programa Obzorje 2020, ki je glavni program EU, namenjen inovacijam in raziskavam.

-

Kmetom so na voljo finančna sredstva predvsem iz programa Skupne kmetijske politike (v
nadaljevanju SKP). Kmetje lahko pridobijo neposredna plačila le preko nekaterih programov
znotraj Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Pogoj za prejemanje izdatkov in njegovo
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višino lahko izpolnjujejo tudi kmetje, ki imajo zadostno površino posesti in ki se zaveţejo h
gospodarnemu rokovanju z zemljiščem. To pomeni, da v čim večji meri zmanjšajo izpuste, ki bi
ogrozili kakovost tal, da z zemljo delajo premišljeno, da ohranjajo raznovrstnost... Da bi povečali
ozaveščenost o navedenih pogojih, EU nekaj sredstev namenja tudi tovrstnim izobraţevanjem, ki
so namenjeni kmetom. EU si prizadeva, da bi vpeljali takšno tehnologijo, ki bi kmetom
omogočila dobro izkoriščanje in ravnanje z zemljišči, poleg tega, pa si ţeli, da bi s tem omogočili
večji razvoj podeţelja in naravnih virov. Posebej pa se sredstva namenjajo mladim kmetom, saj
jim s tem EU olajša začetek kmetovanja. To je v interesu obeh, saj EU s tem razvija podeţelje,
kmet pa ima začetni kapital na katerem gradi in razvija kmetijsko dejavnost. Vsaka članica
posamezno določi pogoje za pridobitev teh sredstev glede na svoje ozemlje.
-

Javni organi lahko izkoristijo moţnosti za financiranje, od naloţb institucij za razvoj
institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti od projektov lokalne infrastrukture. Preko javnih
organov EU krepi in razvija kohezijsko in regionalno politiko, ki v svojem delovanju zdruţuje
socialni, ekonomski in teritorialno-kohezijski vidik, ki omogoča izpolnjevanje pogojev za
financiranje.

Do finančnih sredstev EU so upravičeni tudi tisti drugi upravičenci, ki niso del nekaterih organizacij
(npr. Center za informacije, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, v nadaljevanju CNVOS) oz.
zgoraj navedenih skupin. Moţnosti financiranja so mogoča na področju pristopa k Evropski uniji in v
času gospodarske krize. Na voljo pa so tudi na področju azila, migracij, vključevanja, varnostnih
raziskav, meja in politike boja proti drogam, boja proti kriminalu, pranju denarja in financiranju
terorizma [36, 37].
Posebna vrsta finančnih instrumentov pa so javna naročila, ki niso del financiranja. Evropska komisija
jih uporablja za pridobivanje blaga, nakup storitev in del za interno uporabo. Uporabljajo jih za
organizacijo konferenc, za zagotavljanje tehnične pomoči, izvajanje študij itd. Javna naročila torej
različnim institucijam EU zagotavljajo pridobivanje storitev, blaga in dela, ne pa finančnih sredstev.
Preko pravil in načel se zagotavlja enakopraven dostop do finančnih sredstev EU za vse, ki se prijavijo
na razpis [36, 38]. Na podlagi teh pa se preverja tudi, ali upravičenci pravilno porabijo dobljena
sredstva [37].
Za upravljanje finančnih sredstev EU veljajo stroga pravila. Zaradi teh pravil imajo institucije zelo
natančen in strog pregled ter nadzor nad dejansko uporabo in porabo pridobljenih finančnih sredstev in
denarja. Ta sredstva upravlja EU v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi organi v treh oblikah
[37, 38]:
-

Neposredno upravljanje izvaja EK z dodeljevanjem

nepovratnih sredstev, ki so namenjena

posameznim projektom, ki s svojim programom na katerikoli pozitiven način vplivajo na politiko
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EU. Sredstva so dodeljena na podlagi javnih razpisov, en del financira EU, preostali del pa se
črpa iz nekega drugega vira (npr. drţavni proračun).
-

Posredno upravljanje, kjer se programi financiranja izvajajo neposredno, kadar gre za tretje
drţave, mednarodne organizacije, razvojne agencije in druge organe. Moţnosti financiranja na
podlagi posrednega upravljanja objavijo navedeni organi upravljanja.

-

Deljeno upravljanje pa deluje na podlagi sporazumov o deljenem upravljanju, kjer EK dopušča,
da se upravljanje nekaterih programov prenese na drţave članice EU. Posamezna drţava pripravi
sporazum, kako bo program izvajala in kako bodo sredstva uporabljena v obdobju financiranja.
Ta navadno zajema večletni okvir, trenutno je to 2014 – 2020. Drţave članice EU dodelijo ta
upravljanja organom, kot npr. ministrstvom ali pa preostalim javnim organom. Naloga le-teh je
organizacija in objava razpisov, kateri so namenjeni zbiranju predlogov. V praksi se pribliţno
80% sredstev EU upravlja deljeno.

V nadaljevanju sledi opis skladov in finančnih instrumentov, vezanih na prostorski razvoj.

2.2

Evropski sklad za regionalni razvoj in evropsko teritorialno povezovanje

Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) [8] deluje po principu črpanja finančne
pomoči za določeno časovno obdobje. Deluje v okviru strukturnih skladov, črpanje pa se izvaja, kot
deljena odgovornost med EK in drţavo članico. Poleg deluje tudi Evropsko teritorialno sodelovanje, ki
je usmerjeno prav v povezovanje in sodelovanje z drugimi drţavami članicami (preglednica 2).
Preglednica 2: Okvir delovanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega
sodelovanja (lasten prikaz)

Finančni instrument

Namen in cilj

Upravičenci črpanja

Postopek prijave
na razpis

- enakopravnost med regijami
- finančna pomoč za razvoj regij
- ESRR

z slabimi ali omejenimi pogoji
- zagotavljanje trajnostnega
razvoja

- mala in srednja podjetja
- NVO
- mladi
- kmetje
- javni organi
- raziskovalci

- javni razpisi
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- spodbujanje gospodarskega in
socialnega razvoja na obmejnih
območjih
- reševanje skupnih izzivov na
- Interreg V

področju okolja, javnega
zdravja, varnosti in zaščite
- vzpostavitev boljših pogojev za
mobilnost ljudi, blaga in
kapitala

- javni organi in javne
institucije
- mala in srednja podjetja
- NVO

- javni razpisi

- univerze in druge
raziskovalne institucije
- inkubatorji
- tehnološki parki
- javni organi in javne

- doseganje medsebojne
regionalne in lokalne pomoči
- Interreg Evropa

ter razvoj boljše kohezijske
politike v povezavi s
tematskimi cilji

institucije
- mala in srednja podjetja
- NVO

- javni razpisi

- univerze in druge
raziskovalne institucije
- inkubatorji
- tehnološki parki
- javni organi in javne
institucije

- izboljšati institucionalno
- Interact III

zmogljivost in javno upravo, v
skladu s tremi tematskimi cilji

- mala in srednja podjetja
- NVO

- javni razpisi

- univerze in druge
raziskovalne institucije
- inkubatorji
- tehnološki parki
- javni organi in javne

- spodbuja trajnostni in celovit
urbani razvoj
- Urbact III

- povezovanje mest in razširitev
- soočanje z druţbeno
problematiko in spremembami

institucije
- mala in srednja podjetja
- NVO
- univerze in druge
raziskovalne institucije
- inkubatorji
- tehnološki parki

- javni razpisi
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- javni organi in javne
- Preučevanje dejavnikov, ki
najbolj vplivajo na prostor
- ESPON 2020

(prebivalstvo, poselitev,
gospodarstvo, naravni viri,
dostopnost)

institucije
- mala in srednja podjetja
- NVO

- javni razpisi

- univerze in druge
raziskovalne institucije
- inkubatorji
- tehnološki parki

2.2.1 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR)
ESRR si najbolj prizadeva za doseganje čim večje enakopravnosti med regijami in drţavami. V večji
meri sofinancira regije, kjer so pogoji za razvoj najslabši ali pa so zelo omejeni. Med te regije spadajo
nekatera mestna in podeţelska območja, industrijske regije, območje z naravnimi in geografskimi
ovirami (gorata območja, otočja...), redko poseljena območja in mejne regije. ESRR spodbuja razvoj
delovnih mest tudi v teh regijah in območjih ter s tem zagotavljanje trajnostnega razvoja. S tem se
bosta krepila inovativnost in konkurenčnost, drţava pa se bo razvijala policentrično in ne
monocentrično [8].
Evropska komisija je na podlagi ESRR oblikovala 11 tematskih ciljev, s pomočjo katerih lahko drţave
članice izvajajo, uresničujejo in financirajo ukrepe, ki jih je zadala EKP, za doseganje ciljev strategije
Evropa 2020. Vpliv na oblikovanje omenjenih ciljev imajo tudi posamezne drţave članice, pri tem pa
se drţave nagovarja, naj sodelujejo in se usklajujejo tudi z drugimi instrumenti EU, ki delujejo na
evropski, nacionalni in regionalni ravni. Drţave članice so dolţne oblikovati in nato tudi izvesti
strateške programe, ki vključujejo pet osnovnih skladov ESI, to pa jim omogoča sodelovanje in
kombiniranje tudi z drugimi instrumenti EU. Teh 11 tematskih ciljev so za EU ustvarjena največja
dodana vrednost, drţavam članicam pa so lahko merilo uspešnosti pri izvajanju kohezijske in
regionalne politike ter izhodišče za usklajevanje v raznih sporazumih in programih z drugimi drţavami
članicami [27].
Enajst tematskih ciljev, ki jih podpira ESRR[27, 35]:
1.

»Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij«

2.

»Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje njihove
uporabe in kakovosti«

3.

»Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter
sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) «

4.

»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«
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5.

»Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja
tveganj«

6.

»Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«

7.

»Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omreţnih infrastrukturah «

8.

»Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile«

9.

»Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini«

10.

»Vlaganje v spretnosti, izobraţevanje ter vseţivljenjsko učenje«

11.

»Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava«

Tematski cilji, ki so neposredno vezani na prostorski razvoj, so predstavljeni v preglednicah (3 do 10).
Vsak od tematskih ciljev narekuje kam se usmerjajo finančna sredstva, katere so prednostne naloge za
doseganje zastavljenega tematskega cilja. Posamezni cilj določa tudi upravičence za dodelitev sredstev
in izdatke namenjene doseganju le-teh. S pomočjo teh ciljev EU zelo sistematično nadzoruje in
usmerja drţave članice pri doseganju ţelenega rezultata.
Preglednica 3: Četrti tematski cilj za obdobje 2014 – 2020: Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v
vseh sektorjih [28]
Temelji na trajnostni rabi, proizvodnji energije in pametnem omreţju
Prednostne naloţbe
Upravičenci
podjetja, drţavna uprava, javni sektor, občine, izvajalci
1. Energetska učinkovitost, uporaba obnovljivih virov
pogodbenega zagotavljanja prihrankov, nevladne
energije v javni infrastrukturi
organizacije, zadruge
2. Spodbuda distribucijski energiji, ki izvira iz
podjetja, javni sektor, občine, zavodi, zadruge
obnovljivih virov
operaterji distribucijskih sistemov energije,
lastniki/upravljavci proizvodnih enot razpršenih virov
3. Uporaba in razvoj distribucijske energije, delujoče
ter hranilnikov energije, lastniki električnih vozil,
pri nizkih in srednjih napetostih
lastniki/upravljavci parkirišč, IKT, podjetja, občine,
lokalna energetska podjetja
občine, prevozniki, vzgojno-izobraţevalne ustanove,
4. Spodbuda nizkoogljičnega strategiji na vseh
raziskovalne ustanove, nevladne organizacije,
področjih
institucije regionalnega razvoja, podjetja
Preglednica 4: Predvidena sredstva za uresničevanje četrtega tematskega cilja v Sloveniji [28]

Sredstva [EUR]

Sredstva ESSR

ESSR

44.032.200,00

KS

260.607,800,00

Skupaj vsa sredstva

304.640,000,00

ESRR - Vzhodna Slovenija

26.099,288,00

ESRR - Zahodna Slovenija

17.932,910,00
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Preglednica 5: Peti tematski cilj za obdobje 2014 – 2020: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter
preprečevanja in obvladovanja tveganja [29]
Temelji na prilagajanju podnebnim spremembam
Prednostne naloţbe
Upravičenci
1. Prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s
pristopi, ki temeljijo na ekosistemu

Ministrstvo za okolje in prostor in drugi pripravljavci
ocen tveganj za nesreče, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Agencija RS za okolje, občine, institucije
regionalnega razvoja

Preglednica 6: Predvidena sredstva za uresničevanje petega tematskega cilja v Sloveniji [29]
ESSR

30.000,000

KS

60.021,932

Skupaj vsa sredstva

90.021,932

ESRR - Vzhodna Slovenija

30.000,000

ESRR - Zahodna Slovenija

0

Sredstva [EUR]

Sredstva ESSR

Preglednica 7: Šesti tematski cilj za obdobje 2014 – 2020:Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje
učinkovite uporabe virov [30]
Temelji na izboljšanju stanja okolja in biotske raznovrstnosti
Prednostne naloţbe
Upravičenci
občine, izvajalci gospodarskih javnih sluţb urejanja
1. Izboljšava vodnega sektorja
voda, javni zavodi s področja okolja in upravljanja
voda, ministrstva, MSP
upravljavci zavarovanih območij in območij Nature
2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura
2000, javni zavodi, občine, podjetja, nevladne
2000)
organizacije, ministrstva, institucije regionalnega
razvoja
3. Izboljšava urbanega okolja

občine, Agencija RS za okolje

Preglednica 8: Predvidena sredstva za uresničevanje šestega tematskega cilja v Sloveniji [30]

Sredstva [EUR]

Sredstva ESSR

ESSR

155.417,821

KS

280.787,847

Skupaj vsa sredstva

436.205,308

ESRR - Vzhodna Slovenija

106.417,824

ESRR - Zahodna Slovenija

48.999,997

Preglednica 9: Sedmi tematski cilj za obdobje 2014 – 2020: Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih
grl v ključnih omrežnih infrastrukturah [31]
Temelji na izgradnji infrastrukture in ukrepih za razvoj trajnostne mobilnosti
Prednostne naloţbe
Upravičenci
1. Razvoj celostnega, visokokakovostnega in
direkcija RS za infrastrukturo
interoperabilnega sistema
2. Razvoj regionalne mobilnosti
direkcija RS za infrastrukturi, DARS
3. Podpora multimodalnemu enotnemu evropskemu
Ministrstvo za infrastrukturo, DARS
prometnemu področju
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Preglednica 10: Predvidena sredstva za uresničevanje sedmega tematskega cilja v Sloveniji [31]

Sredstva [EUR]

Sredstva ESSR

ESSR

108.435,292

KS

223.092,280

Skupaj vsa sredstva

331.527,572

ESRR - Vzhodna Slovenija

108.435,292

ESRR - Zahodna Slovenija

0

2.2.2 Evropsko teritorialno sodelovanje
Med pomembnejšimi instrumenti regionalne politike je tudi Evropsko teritorialno sodelovanje (v
nadaljevanju ETS), ki temelji na uresničevanju ciljev Evrope 2020 [50] in Teritorialne agende 2020
[63]. ETS predstavlja podlago za doseganje ukrepov in izmenjavo politik, izkušenj in znanj na ravni
drţavnega, regionalnega in lokalnega sodelovanja med drţavami članicami. Ključni pomen takega
sodelovanja in povezovanja je skupno doseganje ciljev na teritorialni ravni z upoštevanjem
medsektorskega odnosa, saj velikokrat izzivi in problematika, s katerimi se soočajo drţave članice
dotične regije, presegajo drţavne meje in problematiko [19].
Evropsko teritorialno sodelovanje se deli na:
a)

čezmejno sodelovanje, ki zajema regije, deljene glede na NUTS 3 raven (delitev na statistične
regije). Gre za sodelovanje sosednjih drţav, preko kopenskih ali morskih meja vsaj dveh ali več
drţav članic, kjer je njihov glavni namen razrešitev skupne problematike;

b)

transnacionalno sodelovanje, ki zajema sodelovanje na večjem in širšem območju in vključuje
več drţav. Gre za delitev območja glede na NUTS 2 raven, kjer se lahko vključene drţave
povezujejo z drugimi drţavami, regijami ali pa med posameznimi manjšimi območji. S to vrsto
sodelovanja bi lahko spodbudili hitrejši razvoj teritorialnosti, kar zajema povezovanje na
medregionalni ravni in pa tudi obvladovanje morskih bazenov;

c)

medregionalno sodelovanje, ki je najširši pojem povezovanja, in sicer kar med vsemi drţavami
članicami EU (vključeni sta tudi Švica in Norveška). O medregionalnem sodelovanju govorimo
tudi znotraj programa ESPON 2020, ki poleg omenjenih drţav vključuje še Islandijo in
Lihtenštajn, saj si EU prizadeva za krepitev in povečanje uspešnosti kohezijske politike [20].

Znotraj ETS pa delujejo naslednji programi sodelovanja:
-

Interreg V je čezmejno sodelovanje, ki podpira sodelovanje med partnerji na regijski ravni NUTS
3, ki mora potekati med vsaj dvema drţavama
članicama, bodisi po kopenski ali morski meji. Glavna
področja omenjenega programa so »spodbujanje
Slika 6: Interreg Slovenija – Hrvaška [43]

gospodarskega in socialnega razvoja na obmejnih
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območjih, reševanje skupnih izzivov na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite ter
vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost ljudi, blaga in kapitala« [21]. Kot ţe omenjeno,
zastavljeni cilji spodbujajo k medregionalnemu sodelovanju, izmenjavi izkušenj, znanj in študij
ter k boljšemu razvoju regij, zaradi skupnega sodelovanja. Interreg je danes sestavni del ETS [21,
60].
-

Interreg Evropa je program, ki deluje na območju celotne EU (vključeni sta tudi Švica in
Norveška).

S

programom

ţeli

EU

doseči

medsebojno regionalno in lokalno pomoč ter
razvoj boljše kohezijske politike v povezavi s
Slika 7: Interreg Evropa [44]

tematskimi cilji; to so inovacije, mala in srednje
velika podjetja, nizkoogljično gospodarstvo in

varstvo okolja. Enotna politika in okolje, ki jo je ustvarila EU, je razlog, da si drţave članice med
seboj lahko pomagajo, izmenjujejo izkušnje, rešitve, študije, dobre prakse, kar pa vodi k močnejši
in stabilnejši regionalni politiki v Evropi. Program se osredotoča na štiri glavna prednostna
področja, in sicer »raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost malih in srednje
velikih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo ter okolje in učinkovita raba virov« [22]. Program je,
zaradi svojega edinstvenega vpliva, na podlagi katerega drugi operativni programi izkoriščajo
financiranje v okviru zadanih tematskih ciljev, zelo specifičen [22].
-

Interact III je program, ki spodbuja izmenjave med programi teritorialnega sodelovanja med
drţavami EU, tudi med Švico in Norveško, zato je
glavni cilj tega programa okrepitev učinkovitosti
Slika 8: Interact III [45]

kohezijske in regionalne politike s preprostim

spodbujanjem izmenjave izkušenj v zvezi z ugotavljanjem, prenosom in širitvijo primerov dobrih
praks. Namen programa je tudi izboljšati institucionalno zmogljivost in javno upravo, v skladu s
tremi tematskimi cilji. To so »izboljšanje spodobnosti upravljanja in nadzora programov ETS,
izboljšanje zmogljivosti ETS pri zajemanju in sporočanju rezultatov tekom izvajanja programa ter
izboljšanje sposobnosti upravljanja sodelovanja za izvajanje inovativnih pristopov« [23].
-

Urbact III je program ETS, ki spodbuja trajnostni in celoviti urbani razvoj. Je instrument EKP,
glavni finančni podpornik je ESRR ter drţave
članice, med katere štejemo tudi Švico in
Norveško. Program je namenjen povezovanju
Slika 9: Urbact III [46]

mest in soočanju z druţbeno problematiko ter
spremembami.

Zavzema

se

predvsem

za

okrepitev in razširitev omreţij med mesti, učenje iz drugih primerov dobrih in slabih praks, s
pomočjo strokovnjakov pa v sklopu programa dosegajo boljši razvoj inovativnih in trajnostnih
praktičnih rešitev, ki vsebuje gospodarske, druţbene in okoljske razseţnosti, poleg tega pa
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upošteva tudi glas javnosti. V Urbact-u III sodelujeta dve slovenski mesti, Idrija
(CityCentreDoctor) in Maribor (2nd Chance in Creative Spirits) [24].
-

ESPON 2020, ki je zasnovan s smernicami in vpeljavami strategije Evropa 2020, je program, ki
preučuje kako različni dejavniki, tako druţbeni in socialni,
kot tudi ekonomski, vplivajo na prostor in razvojno
regionalno politiko ter da je razumevanje delovanja teh
dejavnikov ključnega pomena, če ţelimo zagotoviti
kakovosten razvoj prostora v prihodnje na podlagi
različnih ukrepov. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na razvoj
Slika 10: ESPON 2020 [47]

so prebivalstvo, poselitev, dostopnost, gospodarstvo in
naravni viri [25].

Trajnostni urbani razvoj na lokalni, regionalni ali drţavni ravni lahko v okviru Celostnih teritorialnih
naloţb (v nadaljevanju CTN) podkrepimo le z ukrepi, ki bodo zagotavljali izkoriščanje notranjih
potencialov urbanih območij, tako, da ohranjajo in zagotavljajo gospodarsko rast, v skladu z
ohranjanjem politike varstva okolja in razvojem človeških virov. Z dobrim sodelovanjem med
urbanimi središči in njihovo medsebojno povezovanje ter povezovanje z okolico, zagotavlja širitev
znanj in dobrih primerov praks, kar je le dodana vrednost k okrepitvi partnerstva na področju
trajnostnega urbanega razvoja. Celoviti pristop, kako načrtovati, izvajati in rokovati z trajnostnim
urbanim razvojem, so ključne smernice mest naslednje:
-

mesta in mestna območja naj bodo bolj atraktivna;

-

degradirana območja, slabše razvite soseske ali njeni deli, naj ponovno zaţivijo in naj se v njih
ohrani kakovostni ţivljenjski standard;

-

gospodarska, stanovanjska in oskrbna krepitev mest;

-

zagotovljeni naj bodo pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti;

-

okoljska in bivalna kakovost naj ostane enaka ali višja;

-

vključevanje prebivalstva pri odločanju glede pomembnih vprašanj o njihovem urbanem
območju.

Sredstva za izvrševanje zgoraj omenjenih projektov ali programov je mogoče pridobite preko organov,
ki upravljajo regionalni program. To je v primeru ESRR največkrat Ministrstvo za okolje in prostor (v
nadaljevanju MOP), ki objavi razpise za programe, kamor se nato prijavitelji prijavijo. Organ, ki je
razpis objavil, bo kasneje projekt tudi ocenil ter podal odločitev, ali se prijavitelju odobrijo finančna
sredstva. Zgoraj opisani organi upravljanja veljajo tudi za delovanje ESRR, saj je način upravljanja
enak.
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Kohezijski sklad (KS)

Njegov glavni namen je (preglednica 10), da drţavam članicam pomaga pri razvoju in stabilizaciji
gospodarstva, okoljske in prometne infrastrukture, tako da sofinancira 85 % deleţ nekega večjega
projekta, ki je bil glede na pogoje sprejet na razpisu in ustreza zahtevanim omejitvam. Sredstva na
podlagi tega sklada lahko pridobijo najmanj razvite drţave, med njimi tudi Slovenija. Sredstva KS se
lahko porabijo v primerih:
-

okoljskih projektov, kjer gre za izvajanje okoljevarstvene politike po smernicah okoljske
politike in aktivacijskega programa. Lahko pa jih uporabimo tudi za namene bolj smotrnega
rokovanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pri oskrbi s pitno vodo,
na področju varnosti ter učinkovitejše uporabe in obnove energije;

-

prometne infrastrukture, kjer se gradi ali razvija infrastruktura na podlagi razvoja vseevropskih
smernic prometnega omreţja [10].

Preglednica 11: Okvir delovanja kohezijskega sklada (lasten prikaz)

Namen in cilj

-

Pomoč pri razvoju in krepitvi
gospodarstva, okoljske in
prometne infrastrukture …

-

Zmanjševanje razlik v razvitosti
med regijami

Upravičenci črpanja

Postopek prijave na razpis

-

mala in srednja podjetja

-

NVO

-

mladi

prednostnih nalogah drţave

-

kmetje

članice)

-

javni organi

-

raziskovalci

-

javni razpisi ali vabila (v

Pritok finančnih sredstev iz KS lahko zaustavi Evropski svet, če le-ta ugotovi, da s pomočjo
dodeljenih sredstev drţava prejemnica ni odpravila ali sprejemala primernih ukrepov za odpravo
določenega stanja v drţavi ali pa ima pretiran finančni primanjkljaj [11].
KS se namenja drţavam članicam, katere imajo bruto nacionalni dohodek manjši od 90 % povprečja
EU. Deluje po enakih pravilih načrtovanja, upravljanja in nadzorovanja kot ESRR. Za vsako
programsko obdobje se določi, katere drţave članice so upravičene do sredstev KS. Teh je, za
programsko finančno obdobje 2014 – 2020, petnajst, tudi Slovenija. Ker KS deluje po enakih pravilih
upravljanja kot ESRR, so organi upravljanja, kot tudi njihov način delovanja, enaki [62].
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Sklepne ugotovitve

Za spodbujanje prostorskega razvoja je namenjenih veliko sredstev in ustreznih skladov, preko katerih
se lahko pridobijo finančna sredstva za različne vrste projektov in naloţb. Ključna razlika med
regionalno in kohezijsko politiko je, da kohezijska financira večje in obseţnejše projekte, za katere
razpiše razpise. Regionalna politika pa je usmerjena v manjše, a zato nič manj pomembne projekte, ki
so usmerjeni v prostorski razvoj, za katere razpiše javne razpise. Regionalna politika je za sam razvoj
prostora bolj pomembna kot kohezijska, čeprav v splošnem kohezijska politika predstavlja širši
koncept delovanja na področju prostorskega razvoja, saj v svoje delovanje vključuje teritorialno
sodelovanje. Organi upravljanja so pri obeh politikah enaki, saj je način izvajanja in upravljanja le-teh
enak. Cilji in ukrepi, za katere si danes prizadeva EU so prednostne naloge obeh politik, razlikuje se le
obseg izvajanja.
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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3 PREGLED IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE V SLOVENIJI
Stopnja razvitosti je med posameznimi regijami v Sloveniji je še vedno različna [6], to tudi s pomočjo
kohezijske politike drţava spodbuja solidarnost in zmanjševanje teh razlik na področju gospodarstva
ter socialnih in teritorialnih neskladij.
Za obdobje kohezijske politike med 2014 in 2020, je bilo namenjenih 351,8 milijard EUR. Slovenija v
tem obdobju razpolaga s 3,312 milijard EUR [6]:
-

»159,8 milijona za Instrumente za povezovanje Evrope (področje prometa)«;

-

»64 milijonov evrov za program Evropskega teritorialnega sodelovanja«;

-

»ostala sredstva pa so v večini usmerjena v štiri glavne cilje za doseganje gospodarske rasti in
povečanje novih delovnih mest«.

Slovenija je glede na evropsko delitev NUTS 2 razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo
(slika 11). Ker je Vzhodna kohezijska regija manj razvita, ji je v programskem obdobju 2014 – 2020
dodeljeno več evropskih sredstev, in sicer 1,305 milijarde EUR, zahodni pa 849 milijonov EUR [26].
Ta sredstva, se črpajo iz ESRR in ESS. Za namen gradnje infrastrukture, prometne ali okoljske, poleg
tega pa skrb za trajnostno porabo energije, je namenjeno 914 milijonov EUR [26].
Sredstva pridobljena iz kateregakoli od evropskih skladov, potrebno porabiti za namen razvoja
prostora, vlaganja v investicije, ki bodo podpora hitrejšemu razvoju drţav in regij ali pa bodo le-te
pripomogle k povečanju delovnih mest, razvoju podjetnikov ali podjetij. Z vlaganjem v ta področja, si
bo tako Slovenija kot tudi katerakoli druga drţava zagotovila moţnosti in pogoje, da ustvari stabilno
okolje, ki bo delovalo na dolgi rok. S tem bi si drţava lahko zagotovila moţnost za razvoj novih in
kakovostnejših delovnih mest ter ohranjanje ţe obstoječih, kjer bi se spremenila le struktura
gospodarstva. To bo mogoče le ob upoštevanju druţbenih dejavnikov, ki močno vplivajo na razvoj
omenjenih področij, saj je potrebno upoštevati, kako se spreminja demografsko stanje, kakšni so
posegi in pritiski na okolje, kako se, zaradi človeškega dejavnika, spreminja klima in kako vse te
spremembe vplivajo na prostor. Sredstva, ki se vlagajo v razvoj, so usmerjena v določene kombinacije
ukrepov ter učinkovitosti. Plan za obdobje 2014 – 2020 je bil, da se teh sredstev ne deli več, temveč se
vlaga v posamezne projekte, kateri pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev, ukrepov in rezultatov,
kar se je tudi realiziralo. S tem so pridobili manj sredstev, vendar so drţave članice ta sredstva
usmerile v iskanje novih projektov na najrazličnejših področjih in s tem črpanje virov v največji meri
[26].
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Kot ţe omenjeno je Zahodna kohezijska regija razvitejša, zaradi česar se je obseg dodeljenih sredstev
Sloveniji precej zmanjšal. V takem primeru je potrebno biti pozoren, da se sredstva res namenjajo
najpomembnejšim in najbolj pomoči potrebnim območjem [19].

Slika 11: Delitev Slovenije na kohezijske regije, NUTS (2), statistične regije, NUTS (3) in občine [66]

Slovenija se z namenom kakovostnega delovanja in doseganja zastavljenih ukrepov vključuje v
programe ETS, in sicer je trenutno vključena v naslednje [21]:
a)

Čezmejni programi

Slovenija bo s sodelovanjem v programu ETS 2014 2020 lahko razpolagala s 8,95 milijarde EUR
sredstev iz ESRR. To predstavlja 2,75 % vseh evropskih finančnih sredstev, ki so namenjeni za EKP v
omenjenem obdobju. Za čezmejne programe pa bo namenjenih 6,6 milijarde EUR. Slovenija sodeluje
v štirih čezmejnih programih, in sicer z vsemi sosednjimi drţavami [21]:
-

»Interreg V-A Slovenija-Avstrija«;

-

»Interreg V-A Slovenija-Hrvaška«;

-

»Interreg V-A Slovenija-Italija«;

-

»Interreg V-A Slovenija-Madţarska«.

b)

Transnacionalni programi
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Za pet transnacionalnih programov je v ERRS, za obdobje 2014 – 2020, na voljo 872 milijonov EUR
[20]. Ta sredstva se delijo na podlagi javnih razpisov za projektne predloge, ki so sestavljene iz
predstavnikov vseh drţav, in so vključene v določen program. Namen izbora pravih projektnih nalog
je, da se čim bolj pribliţajo izdelanim smernicam, ki so jih pripravile sosednje drţave. Slovenija je
vpeta v spodaj navedene programe [21]:
-

»Interreg – območje Alp«;

-

»Interreg – Srednja Evropa«;

-

»Interreg – Mediteran«;

-

»Interreg – Jadransko-jonski program«;

-

»Interreg – Podonavje«.

c)

Medregionalni programi

Glavni namen teh programov je krepitev ETS in kohezijske politike ter njene učinkovitosti in
izmenjava izkušenj, študij, zbiranja podatkov in drugih ukrepov med drţavami članicami. Vsi organi
upravljanja, skupni sekretariat in ostale skupne sestave programov so locirane izven Slovenije. Za te
programe je v programskem obdobju 2014 – 2020 na voljo 514 milijonov EUR [20]. Slovenija
sodeluje v štirih medregionalnih programih (gre za sodelovanje med vsemi drţavami članicami EU
vključno z Norveško, Švico, Islandijo in Lihtenštajnom) [21]:
-

»Interreg Evropa«;

-

»Interact III«;

-

»Urbact III«;

-

»ESPON 2020«.

Ko razumemo delovanje finančnih instrumentov EU, kohezijske in regionalne politike, se lahko
usmerimo v projekt, za katerega ţelimo, da se sofinancira z sredstvi EU. Opisan postopek je splošen in
podoben za vse vrste projektov. Razlikuje se le v specifikacijah, ki so navedene v u, za katerega
pripravljamo prijavo projekta.
Čeprav smo se v nalogi preteţno usmerili v instrumente regionalne in kohezijske politike, je vendarle
treba omeniti tudi kmetijsko politiko EU, ki pomembno vpliva na razvoj slovenskega podeţelja. Na
lokalni ravni je zato Slovenija skupaj z EK osnovala dokument Program razvoja podeţelja Republike
Slovenije za obdobje 2014 – 2020, v nadaljevanju skrajšano PRP 2014 – 2020 [14]. Na podlagi tega so
se oblikovale Lokalne akcijske skupine (v Sloveniji jih je 37; v nadaljevanju LAS). Dokument je
podlaga za pridobitev finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (v
nadaljevanju EKSRP), ta pa je neposredno vezan na uresničevanju glavnih smernic strategije Evropa
2020. Za ta finančni program velja enaka delitev drţave, kot v ostalih programih, in sicer na vzhodno
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in zahodno regijo. Za PRP 2014 – 2020 je na voljo nekaj več kot 1,1 milijarde EUR. EKSRP je
Sloveniji namenil 838 milijonov EUR, preostanek pa financira drţava iz drţavnega proračuna [14].
V omenjenem obdobju se program usmerja v tri temeljna področja, s pomočjo katerih bo Slovenija
zagotovila večjo biodiverziteto, boljše stanje voda in tal, bolj konkurenčen kmetijski sektor, socialno
vključenost ter spodbujala lokalni razvoj podeţelja. Izboljšave na teh območjih bodo v boljši luči
predstavile celoten razvoj drţave na področju kmetijstva, ţivilstva, naravnih danosti, ipd. oziroma
dogajanja v celotnem podeţelskem in nacionalnem prostoru [15].
Kot pri večini programov, se tudi pri LAS-u spremlja napredek. To zajema poročanje o izvrševanju in
napredovanju ukrepov, ki jih drţave izvajajo, glavni namen spremljanja programov pa je prikaz in
zaznavanje napredka ter doseţkov, uspešnosti in učinkovitosti na danem področju, usmerjanje drţav
članic v pravo smer ter izmenjava izkušenj in znanj za kakovosten razvoj podeţelja [16]. LAS je del
razvojnega programa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) in je nadgradnja programa
LEADER, ki se v Sloveniji izvaja od 2007 na kar 95% območja drţave [17]. CLLD se uresničuje
preko delovanja LAS, in sicer temelji na politiki »od spodaj navzgor«. To pomeni, da lokalno
prebivalstvo vzpostavi lokalno partnerstvo, ki razvije razvojno strategijo za boljši druţbeni, okoljski in
gospodarski razvoj podeţelja. Lokalna partnerstva so tako upravičena do dolgoročnega financiranja,
kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da finančna sredstva porabi za katerekoli ukrepe na podeţelju,
ki so v skladu s pravili EU. Ta način sofinanciranja podeţelja se je izkazal kot zelo uspešen in
pozitivno sprejet [17, 18].

3.1

Moţnost črpanja z vidika postopkov in prijave na razpis

Za pridobitev sredstev za ţeleni projekt, je potrebno poiskati vsebinsko primeren razpis, kamor ob
upoštevanju posebnih smernic. EK z nepovratnimi sredstvi financira projekte in organizacije, ki
prispevajo k uresničevanju programa ali politike EU. Ko je projekt prijavljen, se poteguje za sredstva z
ostalimi prijavljenimi projekti in/ali programi. V večini primerov projektov in /ali programov gre za
sodelovanje z organizacijami iz različnih drţav EU (zgoraj navedene moţnosti sodelovanja) ali s
pridruţenimi članicami. Pri iskanju partnerjev si upravičenci pomagajo s številnimi sluţbami ali
agencijami [37].
Javni razpisi, preko katerih se financirajo programi so razdeljeni po področjih [38]. Znotraj
posameznih področij pa delujejo programi financiranja [38]. Do samih sredstev lahko dostopamo
preko področnih programov [36, 38].
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Po uspešno izbranem programu financiranja se je potrebno lotiti iskanja partnerja. Partner je lahko
katerokoli podjetje, raziskovalna ali nevladna organizacija, ki ima dovolj finančnih sredstev oziroma je
dovolj finančno podprta za izvedbo izbranega projekta in njegovih navedenih nalog. Za izkazano
kompetentnost je potrebno predloţiti dokazili o operativni in finančni sposobnosti partnerja za izvedbo
projekta in njegovih nalog [37, 38].
Partnerja lahko poiščemo sami, lahko pa se obrnemo na storitve, ki nam pomagajo pri iskanju
organizacij, katere bi ţelele sodelovati in uresničevati naš projekt. Storitve za iskanje partnerjev pa
nam omogočajo tudi javno ponudbo o sodelovanju, kjer lahko tudi na tak način pridobimo partnerja
(CORDIS Partner Service, Idealist Partner Search, Podatkovna zbirka Enterprise Europe Network o
moţnostih sodelovanja) [37, 38].
Projekt mora biti idejno zasnovan ter opredeljen glede na področje in program. Nato se lahko
upravičenci prijavijo na razpis. Prijava projektov se med področji, programi, skladi, … lahko razlikuje
glede tehnične narave projekta, razpoloţljivosti finančnih sredstev, pričakovanih predlogov itd.
Poznamo enostopenjski ali dvostopenjski postopek. Prvi od naštetih zahteva oddajo popolne vloge
prijave projekta, medtem, ko pri drugem zahtevajo povzetek našega predloga in na podlagi povzetkov
izberejo kandidate za oţji izbor. Če se predlog uvrsti v oţji krog, moramo na drugi stopnji oddati
popolno vlogo. Ko najdemo primeren razpis, moramo biti izjemno pozorni na merila, navodila,
pogoje, zahteve in postopek prijave, ki so navedeni v razpisu na katerega prijavljamo naš projekt. V
razpisu so navedeni tudi pogoji upravičenosti, ki nam nakazujejo ali izpolnjujemo pogoje za pridobitev
finančnih sredstev.
Pred prijavo oziroma oddajo moramo svojo organizacijo registrirati pri EK. Ali se moramo registrirati
in kje to storimo, je zapisano v razpisu, skupaj z navodili za registracijo.
Večina finančnih podpor je namenjena skupinam, nekaj pa tudi posameznikom. Če se le-ta ţeli
prijaviti za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, lahko za sredstva zaprosi pri Evropskem
raziskovalnem svetu ali v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie.
Priprava predloga za prijavni postopek je dolgoročni proces. Vsi dokumenti in predloge, ki jih je
potrebno vloţiti ob prijavi, bodo navedeni v razpisu. Da bo predlog primeren za obravnavo mora biti
oddan pravočasno (pred rokom, preko elektronskega sistema za oddajo predlogov), mora biti popoln
(priloţeni pravi, zahtevani obrazci, dokazila) in jedrnat [36, 37, 38].
Preden se odobri zahtevek za financiranje oz. dodelitev sredstev, se vsak predlog oceni in preuči. V
razpisu so navedena merila upravičenosti in dopustnosti, katera mora predlog oz. osnutek projekta
vsebovati, da lahko kandidira za nepovratna sredstva [38]. Ko je projekt sprejet za prejemanje
nepovratnih sredstev, je potrebno projekt dobro nadzorovati. Nadzorovati ga je potrebno do njegovega
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zaključka, med samim potekom projekta pa je treba redno poročati stanje in dogajanje na projektu.
Lahko si pomagamo s predlogi in roki za oddajo, ki jih pripravlja EK, le-teh pa se moramo strogo
drţati [37, 38]. Vidiki, na katere moramo biti še posebej pozorni [38]:
-

poročanje (redna tehnična in finančna poročila)

-

rezultate (občasno se zahteva predloţitev rezultatov – informacije, programska oprema, posebna
poročila, tehnični diagrami, ipd. ki so bili predhodno dogovorjeni v sporazumu o dodelitvi
sredstev).

Komisija izbrane projekte redno spremlja, tako med samim izvajanjem kot tudi po zaključku, saj s tem
zagotavlja, da so pogoji za dodelitev finančnih sredstev zares upravičeni in skladni. Te kontrole,
revizije in pregledi so lahko [38]:
-

preverjanje pravilnega izvajanja projekta v skladu s pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev, ter
tudi oceno, da so rezultati in poročila skladni z opisom in delovnim načrtom;

-

revizija bančnih računov prejemnika in preverjanje nastalih upravičenih stroškov.

Če bi se pogoji sporazuma spremenili, je potrebno popraviti tudi Sporazum o dodelitvi nepovratnih
sredstev. O samem projektu je potrebno voditi evidenco, ter hraniti vsa dokazila o pravilnem izvajanju
projekta. V to je všteta tudi evidenca stroškov in z njimi povezanih bančnih računov [38].

3.2

Obstoječi ukrepi za spodbujanje črpanja finančnih sredstev EU v Sloveniji

Največji pobudnik črpanja finančnih sredstev EU v Sloveniji je Predstavništvo Evropske komisije, ki
vsak delovnik slovenskim medijem in naročnikom njihovih novic, pošlje izbor dnevnih odločitev in
drugih relevantnih novic iz Evropske komisije. Na te novice se lahko naroči vsakdo. Glede na
obseţnost in relevantnost, EK občasno objavi napoved večjega razpisa na ravni EU, iz katerega od
mednarodnih programov, npr. Obzorje 2020 ali program za povezovanje Evrope – Connecting Europe
Facility, Erasmus+, ... Politika dnevnih objav se koordinira, saj je količina informacij preobseţna, da
bi dnevno zajeli vse. Pregled novic iz EK in sporočila za medije lahko najdemo na spletni strani:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/sl. Po potrebi na slovenskem predstavništvu
poskrbijo tudi za prevod novic, namenjenim slovenskim medijem in njihovim naročnikom [42].
EK vsak petek objavi napovednik njihovih dogodkov in dogodkov lokalnih informacijskih točk
Europe Direct v Sloveniji, kot tudi drugih informacijskih mreţ EU. Predstavništvo skrbi, da so dnevno
objavljene novice, napovedi in druge objave na uradnih profilih različnih socialnih omreţij, kot so
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Twitter, Facebook in Instagram, kjer pa velik poudarek namenjajo oblikovanju objav glede na ciljno
publiko na vsakem od kanalov [42].
Drţavljanom je na voljo njihov informacijski center Doţivi Evropo, kjer lahko dobimo odgovor na
različna vprašanja v povezavi z EU. Predstavništvo ga upravlja skupaj s pisarno Evropskega
parlamenta v Sloveniji [42].
Kadar Evropska komisija objavi večji mednarodni razpis, ga javno objavi ter ga ciljno pošlje krovnim
organizacijam, ki bi bile primeren kandidat za izvedbo omenjenega programa (primer: wifi4EU,
instrument za izgradnjo internetne infrastrukture na javnih površinah v lokalnih skupnostih, so ciljno
obseţno komunicirali z lokalnimi skupnostmi preko Skupnosti in zdruţenja občin, katerih članice so
slovenske občine) [42]. Včasih pa se zgodi, da razpisa za določeno področje ni, saj so potrebe po
izgradnji npr. neke prometne infrastrukture prednostna naloţba v tistem trenutku. Če se drţava odloči,
da je potrebno zgraditi avtocesto na določenem odseku, EK ne bo izdala razpisa, ampak bo sprejela
prijavo ali oblikovala vabilo ter ga naslovila na določenega, vnaprej dogovorjenega in primernega
investitorja [61].
Poleg EK, razpise in javna povabila objavljajo tudi drugi slovenski pristojni organi, prijavitelji pa se
nanje prijavljajo. Po besedah strokovnjakinje na področju delovanja in črpanja EU finančnih sredstev,
univ. dipl. psih. Nives Fortunat Šircelj, je sredstev premalo, zato ni bojazni da bi le-ta ostajala.
Obstajajo tudi informatorji, ki nas obveščajo o razpisih, kot npr. CNVOS, Spirit, Uradni list,
posamezna ministrstva, … [16].

3.3

Primer slovenske prakse

Za primer slovenske prakse si bomo podrobneje ogledali projekt z naslovom »Program projektov
eProstor«, katerega nosilec je Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) [55]
(slika 12).
Glavni cilj omenjenega projekta je doseči večjo in boljšo preglednost portala, večjo učinkovitost pri
urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. S tem bodo vzpostavili enotni
informacijski sistem prostorskih podatkov za Slovenijo, ki bo ustrezal direktivi INSPIRE [55, 56].
Omenjeni projekt je bil zasnovan s strani GURS-a in Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na
MOP, za programsko finančno obdobje 2014 – 2020. Na podlagi programa bosta omenjena organa
preuredila in nadgradila portal e-Prostor [70], ki bo omogočil laţjo dostopnost in preglednost ter
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pospešil potrebne procese pri prostorskem načrtovanju, gradnji objektov, idr. To bo mogoče le ob
vzpostavitvi enotne podatkovne baze, ki bo omogočala povezljivost in enostavno dostopnost. Podatki,
pridobljeni do sedaj, pa se bodo v okviru tega projekta obnovili [55, 56]. Vzpostavitev takega sistema
je mogoča zaradi dobrega sodelovanja Ministrstva za okolje in prostor ter Geodetske uprave RS [59].

Slika 12: Prikaz vstopne strani portala e-Prostor [70]

Preureditev prinaša tudi novosti, in sicer elektronsko poslovanje pri pridobivanju gradbenega
dovoljenja (v nadaljevanju GD) (eGraditev), pri pripravi, sprejemanju in uveljavljanju drţavnih,
regionalnih in lokalnih prostorskih aktov (ePlan) in pri evidentiranju nepremičnin. Za omenjene
postopke bodo na voljo tudi arhivirani podatki, boljši grafični podatki zemljiškega katastra,
evidentirana pa bodo tudi pozidana stavbna zemljišča, kjer bo vzpostavljen nov sistem podatkov [55,
59].
S projektom si GURS in MOP prizadevata za boljšo in brezpapirno poslovanje, povečanje
konkurenčnosti in izboljšavo poslovnega okolja.
Program je sestavljen iz petih ločenih projektov [57]:
1.

»Skupna infrastruktura za prostorske informacije«

2.

»Prostorski informativni sistem«

3.

»Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«

4.

»Zajem in izboljšava podatkov«

5.

»Podpora vodenju projektov in informiranje«

GURS in MOP sta zasnovala omenjen projekt na podlagi prednostne osi 2, kjer je kot specifični cilj
definirano »zagotavljanje večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in

34

Kovačič, K. 2019. Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

upravljanju nepremičnin« [57]. Prijava je potekala preko Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike 2014 – 2020, sredstva pa bodo dodeljena iz ESRR [55].
GURS, v vlogi upravičenca, projekt izvaja v partnerstvu z MOP (Direktorat za prostor, graditev in
stanovanja). Skupaj sta pripravila osnutek in program prijavila na razpis. Na podlagi oddane vloge, je
SVRK odločila, da za izvedbo projekta dodeli finančna sredstva, črpana iz EU sklada. Odločitev je
bila izdana leta 2016, zato je časovni okvir projekta razpet med letoma 2016 in 2021, vendar vseeno
spada v okvir finančne perspektive 2014 – 2020 [57].

Za namen projekta je bilo namenjenih

22,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Od tega 17,9 milijonov evrov znaša EU prispevek iz ESRR,
preostanek pa bo sofinancirala Republika Slovenija [58]. Za namen promocije, laţje predstavitve in
seznanjenosti je na voljo predstavitvena brošura z naslovom »Program projekta eProstor« [57, 58].

3.4

Sklepne ugotovitve

Na podlagi zbranih podatkov na vprašanja, vezana na oblikovano anketo 'Poznavanje in dojemanje
regionalne politike EU s strani drţavljanov',
so raziskave in analize pokazale [41], da je
dobrih 65 % prebivalcev Slovenije zelo dobro
obveščenih o izvajanju regionalne politike.
Ljudje o projektih in regionalni politiki
največkrat izvejo iz nacionalne televizije,
internetnih strani ali preko reklamnih panojev
ter lokalnih ali regionalnih časopisov. Zadnji
navadno objavljajo o projektih, ki se izvajajo
znotraj posamezne občine. Še vedno pa ostaja
dobrih 30 % ljudi, ki o tem niso informirani
[41]. Podatek je zagotovo spodbuda za EK, ki
je odgovorna za promoviranje teh politik, da
bi dosegla večjo prepoznavnost evropskih
projektov.

V

splošnem

pa

prebivalstvo

Slika 13: Graf predstavlja odgovore v povezavi z
vprašanjem o pozitivnem učinku regionalnih naložb EU projekte dobro sprejema in jih vidi kot
[41]

pozitiven učinek za razvoj regij in mest v

drţavi (slika 13). Večina pozna vsaj enega od skladov, ESRR ali KS, vendar le posredno, saj
neposrednih izkušenj s temi skadi nimajo. Ozaveščenost Slovencev glede trenutne problematike je
visoka, saj bi večina analiziranih in vprašanih, finančna sredstva usmerila v regije z visoko
brezposelnostjo ter v odročno podeţelska ali gorska območja. V splošnem pa se drţavljani strinjajo, da
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je najbolj pomemben razvoj na področju šolstva, zdravstva in socialne infrastrukture in pa danes ena
od bolj perečih tem - razvoj okolja ter razvoj in ozaveščenost z obnovljivo in čisto energijo [41].
Za trajni uspeh in delovanje kohezijske politike je ključno merjenje njenih rezultatov in uspešnosti. Na
podlagi predhodnega finančnega obdobja, se je bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) na
prebivalca v najmanj razvitih regijah povečal za dobrih 2,5 %, razvilo se je pribliţno 600.000 novih
delovnih mest, velik del tudi znotraj malih in srednjih podjetij, prometno omreţje je bogatejše za
25.000 km cestnih in 1.800 km ţelezniških povezav [60]. S pomočjo finančnih sredstev KP se je
razvilo ogromno malih in srednjih podjetij. KP je bila s sredstvi v pomoč pri nastanku novih,
zagonskih podjetij, pri 60.000 raziskovalnih projektih, slabih 2 milijona prebivalcev pa ima po zaslugi
kohezijske politike danes dostop do širokopasovne povezave [60].
Pri črpanju evropskih sredstev se dogajajo številne pomanjkljivosti in nepravilnosti v vseh drţavah, ki
se posluţujejo teh sredstev. Drţava je odgovorna in zadolţena za skrb nad ukrepi, da se le-ti izvajajo
pravilno. Pri tem mora biti pozorna na goljufije in nepravilnosti, ki lahko nastopijo. Velikokrat se
zgodi, da so podatki o projektih, poteku le-teh itd. nepravilni in nepopolni. Ţe manjše nepravilnosti v
podatkih lahko močno oteţijo delo in izvedbo pridobivanja in nadzorovanja EU sredstev [54]. Danes
so informacijski sistemi za nadzor nad črpanjem EU finančnih sredstev in baze podatkov zastavljeni
tako, da se stalno posodabljajo, nadgrajujejo in izboljšujejo, saj ţelijo s tem preprečiti goljufije in
pomanjkljivosti. Poleg tega pa je pomoč upravičencem vedno na voljo preko telefonske številke ali
elektronskega naslova [61].
Vsak nov finančni program pomeni priloţnost za pridobitev nepovratnih sredstev. Čeprav se sliši zelo
privlačno, je pri pridobivanju in črpanju teh sredstev potrebno biti pazljiv [52].
Potrebno je vedeti, da denar, ki ga namenja EU za sofinanciranje projektov, ni podarjen denar temveč
je pridobljen iz davkoplačevalskih sredstev. O ustreznosti in smotrni dodelitvi teh sredstev odločajo na
ministrstvih, odgovornih uradih znotraj drţave članice in v Bruslju. Zastavljen projekt, ki bo izveden s
pridobljenimi sredstvi, mora biti projekt dobro premišljen in načrtovan, tako logistično kot tudi
finančno, da bo izvedba projekta tekla nam v korist in ne v breme [52].
Pazljivost ni odveč niti pri izbiri in ustreznosti projekta. Vsak projekt je treba upravljati in
nadzorovati. Če naš projekt »ne stoji na trdnih tleh« in po koncu financiranja ne bo zaţivel, bo naša
cena še višja, saj vloţenih sredstev ne bomo dobili povrnjenih. Načrtovati je potrebno ekonomsko
upravičljiv projekt, ki bo upravičen do delitve pričakovanih sredstev [52]. Če projekt ne zaţivi in ni
izveden v skladu s predpisi in zahtevami, je namreč potrebno dodeljena finančna sredstva v celoti
vrniti. Poseben primer je, če je mogoče dokazati, da zaradi določenih okoliščin projekta ni bilo

36

Kovačič, K. 2019. Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin.

mogoče deloma ali v celoti izpeljati v skladu za zastavljenim načrtom, se vrednost vrnjenih sredstev
navadno zmanjša na 10 % celotnega zneska pridobljenih sredstev [61].
Sliši se preprosto – oblikovati je treba projekt, kandidirati na razpisu, pridobiti finančna sredstva in
projekt izvesti. Največ časa je potrebno vloţili v usklajevanje našega projekta z evropskimi
smernicami, da bo projekt ustrezal merilom in pravilom za izbor in pripravo ustrezne projektne
dokumentacije. Na odobritev projekta bomo v Sloveniji čakali med 60 in 90 dni, kasneje v Bruslju pa
še dodatnih 6 mesecev. Toda uspešnost še ni zagotovljena, saj je odobrenih projektov v Bruslju le med
10 in 15 %. Rek, čas je denar, še kako velja za inovacije, katerih uspeh je odvisen od tega trenutka in
aktualnosti, zato se le-tem kandidatom priporoča, da financiranje s pomočjo EU sredstev dobro
preučijo in v teh primerih najdejo drugačne načine pridobitve virov financiranja [52].
Za vsako finančno obdobje se opravlja revizija. Sodišče, ki je izvajalo revizijo je ugotovilo, da je bil
zakonodajni okvir za programska obdobja 2007 – 2013 in 2014 – 2020 sprejet le šest mesecev v
prvem in dva tedna pred pričetkom programskega obdobja, v drugem primeru. Kot ţe omenjeno, čas
ni na strani upravičencev, kar je privedlo do tega, da so bila sredstva za večino projektov dodeljena
komaj leto dni po začetku programskega obdobja. To je tudi eden izmed ključnih razlogov, ki za sabo
pusti velik vpliv pri razporeditvi in porabi EU finančnih sredstev [53].
V preteklosti se je dogajalo, da so podjetja sredstva povsem izčrpala za izvedbo projekta, kar pomeni,
da ni ostalo nič neporabljenih sredstev. Enako problematiko, kot je ţe zgoraj navedena, je izpostavila
tudi Fortunat Šircelj [16], ki je menja, da razmišljanje in prepričanje, da konec projekta pomeni konec
financiranja, ni pravo in ni v redu. S tem razlogom so financerji danes bolj pazljivi in previdni ter si
prizadevajo, da projekti ţivijo še naprej. Je pa to seveda odvisno od financerja do financerja, kako
imajo urejeno spremljanje rezultatov in delovanje projektov tudi po zaključku financiranja [16].
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4 PREGLED PREDLOGOV MOŢNIH IZBOLJŠAV ZA ČRPANJE
FINANČNIH SREDSTEV EU NA PODROČJU PROSTORSKEGA
RAZVOJA

V tem poglavju bomo osvetlili še kako EU skrbi za promoviranje finančnih sredstev. V Sloveniji le-to
poteka preko Predstavništva EK v Sloveniji, ki je zadolţena za promoviranje in obveščanje o
dogajanju v EU. Predstavništvo z različnimi ukrepi ljudem predstavlja delovanje EU in jim ţeli
pribliţati njihovo miselnost. Kako se s tem spoprijema, katere ukrepe uporablja in kje so še moţnosti
za dodatne izboljšave smo raziskali kar na Predstavništvu EK v Sloveniji in na SVRK.

Z namenom promocije in boljšega izvajanja naloţbenega načrta za Evropo InvestEU [71] v Sloveniji,
so v zadnjih dveh letih izvedli veliko delavnic in izobraţevanj za občine o javno-zasebnih partnerstvih
kot načinu za pripravo in izvedbo infrastrukturnih projektov, same delavnice pa so prilagodili
potrebam posamezne občine. Za številne programe financiranja obstajajo informacijske mreţe, ki
informirajo ciljne publike o posameznih programih financiranja, organizirajo delavnice, predstavitve,
delo ena na ena kot tudi informacijske kampanje. Iskalce informacij se zato usmeri neposredno k njim
po kakovostne nasvete. V okviru MOP delujeta dve taki informacijski mreţi, in sicer Europa Direct ter
info točka programa LIFE. Pomembno je, da so različne mreţe, ki delujejo na različnih področjih, med
seboj povezane in med seboj tudi sodelujejo, saj tako iskalci informacij dobijo kakovostnejši odgovor
in primerno pomoč [42].
Za pripravo strokovnih dogodkov ali drugih tematskih izobraţevanj na temo programov in finančnih
instrumentov, je zadolţena EK. Le-ta izvaja tudi strokovne obiske in predavanja za ciljne javnosti pri
EK v Bruslju. Tesno sodelujejo tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, katerim v Bruslju omogočijo
poglobljeno predstavitev in izmenjavo znanj na temo kohezijske politike, razvoja podeţelja in drugih
področij, ki zanimajo občine [42].
Vredno je izpostaviti, da EK na vseh posameznih dogodkih v vedno večji meri spodbuja udeleţence,
da podajo povratne informacije o oceni dogodka, posredovanih informacijah, promociji itd. Odziv, ki
ga prejme, upošteva pri pripravi nadaljnjih vsebin, kar bo lahko spodbudilo še večje zanimanje za
prihajajoče dogodke ter kakovostno predajanje informacij udeleţencem. Potrebno je kritiko spoštovati,
tako dobro kot slabo, saj so laiki tisti, od katerih bomo prejeli najbolj iskren in relevanten odziv.
Potrebo je upoštevati, da smo si ljudje med seboj različni in da je program potrebno pripraviti tako, da
bo razumljiv čim večji ciljni mnoţici [42].
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Po besedah Nives Fortunat Šircelj [16] finančnih instrumentov ni potrebno še dodatno promovirati, ker
je sredstev, ki so na voljo, vedno premalo. Financerji se vse bolj zavedajo, da podjetja ne bodo
izboljševala svojega finančnega poloţaja samo s pridobivanjem EU sredstev, kot je to morda
predstavljeno. Podjetja, še posebej pa nevladne organizacije in njihove predstavnike, bi bilo potrebno
najprej naučiti osnov poslovanja, kje iskati trţne priloţnosti ter kako, kje in kaj prodajati. Zato je
razmišljanje, da bi drţavi pomagali pri informiranju, kje so sredstva, napačno. Sredstva, pridobljena na
razpisih, so samo dodatna finančna spodbuda za hitrejši zagon in hitrejšo rast. Bolje bi bilo, če bi bili
na voljo razpisi, ki bi omogočali pridobivanje takih znanj (to pomeni obiskovanje seminarjev, tečajev,
delavnic, ipd.,) in bi dali večji poudarek informiranju le-teh [16].
Fina EU točka [72]velja za enega izmed informativnih organov, kamor se lahko prijavitelji obrnejo po
pomoč ali z vprašanji, vezanimi na kohezijsko politiko, EU sredstva, črpanje le-teh… Dosegljivi so
preko telefona, elektronske pošte in preko spletne strani. Kot organ pa si prizadevajo za promocijo
finančnih sredstev, saj novice objavljajo v raznih TV oddajah in na radijski postaji VAL 202, kjer
informirajo o aktualnih razpisih in projektih. V okviru spletne strani https://www.eu-skladi.si/ je na
voljo spletni kotiček, kjer so mesečno objavljene pomembne e-novice. Predstavniki Fine EU točke se
redno predstavljajo tudi na Informativi [73], na raznih sejah in sejmih, na medgeneracijskih dogodkih,
na dogodkih, kjer se priključujejo ministrstvom, kjer delijo promocijski material in so strankam na
voljo za pogovor. Promocijo pa izvajajo še z objavami različnih videov z različnimi tematikami, z
objavo blogov o posameznih projektih, z organiziranjem natečajev (npr. EU projekt-moj projekt). [61].
Če povzamemo, je za promoviranje finančnih virov, različnih programov, izjemno dobro poskrbljeno.
Tisti, ki se bo s tem namenom odpravil poiskati informacije, bo do teh dostopal brez teţav in bo o njih
dobro informiran. Morda bi lahko EU dala več na promoviranje v obliki oglasov na čisto vsakdanjih
medijih, kot so telefoni, televizija, reklamni oglasi ali ekrani na avtobusih, ipd. kjer bi ljudi le
ozaveščali, da taki programi v Sloveniji obstajajo. Po drugi strani pa je delovanje Evropske komisije
povsem logično. Finančni instrumenti se namenjajo izvajalcem, ki bodo z znanjem in s pomočjo
sredstev znali program realizirati – zakaj potemtakem bi povsem laično prebivalstvo obremenjevali s
tem in ponujali vire, ki jih na koncu ni dovolj za vse? Morda zato, da se ljudje zavemo in izpostavimo
dobre prakse, koliko lahko sami pripomoremo k boljši Evropi in drţavi, k boljšemu razvoju prostora
ali pa je to spodbuda za kakšnega posameznika, da se bo projekta lotil v prihodnje.
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5 ZAKLJUČEK

Evropska unija zastavlja smernice urejanja prostora, katere kasneje drţava članica prilagodi glede na
razmere v drţavi in stanje v lastnem prostoru. Zastavljene smernice drţave članice kot EK dosegajo z
regionalno in kohezijsko politiko. Glavni namen obeh obravnavanih politik EU je sodelovanje in
povezovanje regij in drţav za namen urejanja in posegov v prostor, ter razvijanje manj razvitih,
ogroţenih predelov in regij. Drţave v okviru teh dveh politik in znotraj delujočih skladov (za nas sta
pomembna ESRR in KS), poizkušajo zmanjšati razlike med zaostalimi območji in najrazvitejšimi
drţavami. EU je skupnost in deluje kot celota, zato na področju prostora ne smemo dopustiti, da
prihaja do takih razlik, zato se vse članice drţave EU zavzemajo za uresničevanje zastavljenih 11.
tematskih ciljev in ukrepov ter dodati svoj del k skupnemu okolju.
S tem namenom so na ravni EU o ustanovljeni skladi, iz katerih drţave članice lahko pod določenimi
pogoji črpajo finančna sredstva za spodbujanje skladnega regionalnega in s tem tudi prostorskega
razvoja. Denarna sredstva se za drţave dodelijo znotraj programskega obdobja, trenutno je to 2014 –
2020. Ta sredstva predstavljajo razvojno priloţnost tudi za Slovenijo, potruditi pa se bo morala, da
bodo ta sredstva učinkovito in pravilno porabljena in da bo s pomočjo le-teh dosegla zastavljene cilje.
EU razpisuje projekte, na katere se drţave članice prijavljajo in za njihovo izvedbo pridobijo finančna
sredstva. Projekt mora biti v skladu z zahtevami in ukrepi, ki jih je EU zastavila za določeno
programsko obdobje. Finančna sredstva je nato potrebno porabiti vsebinsko ni časovno skladu s
prijavljenim projektom ter finančno vzdrţno . S pomočjo teh sredstev lahko drţave obnovijo npr.
prometno infrastrukturo, zgradijo krajinske in urbane parke, zaščitijo naravno dediščino, zagotovijo
kanalizacijo itd. Podobno delujejo tudi lokalne akcijske skupine (LAS), ki z ustanavljanjem lokalnih
partnerstev lahko pridobijo sredstva ter jih porabijo za katerikoli ukrep na podeţelju, ki je v skladu z
EU. Poleg LAS se drţave članice lahko vključujejo tudi v program Evropskega teritorialnega
sodelovanja. Ta temelji na sodelovanju med sosednjimi drţavami, med drţavami na določenem
območju ali med vsemi drţavami članicami. Osebno se mi zdi tak način sodelovanja in povezovanja
ključnega pomena za enotni razvoj Evrope ter drţave same, saj nam omogoča spoznavanje sistema
npr. sosednje drţave, kjer lahko vidimo prostor za izboljšave v našem lastnem sistemu.
Kako pravilno črpati vire in kako preprečiti nepravilnosti, je eden izmed problemov, s katerim se
srečuje EU pri vseh vrstah sofinanciranja projektov in /ali programov. Vzpostavljanje pravih in
naprednih informacijskih sistemov bo preprečilo oz. sproti odpravljalo neţelene napake in
nepravilnosti. Največja šola je tista, kjer se bomo učili eden od drugega, zato je izmenjava informacij,
študij, mnenj, izkušenj in nasvetov lahko ključnega pomena, za delovanje v prihodnje. Lahko bi rekli,
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da je vse to danes utečena praksa drţav članic, vendar je EU deleţna tako pozitivnih kot negativnih in
dvomljivih kritik..
Zastavili smo si tudi vprašanje s področja promoviranja finančnih instrumentov, kako je prebivalstvo
seznanjeno z njimi. EU je dobro zasnovala in razvila mreţo finančnih instrumentov, katere promovira
preko Predstavništev Evropske komisije na način, da doseţe ţeleno ciljno publiko, to je financerje
posameznih projektov, in s tem začela povsem novo politiko urejanja prostora, socialnega razvoja,
gospodarskega in ekonomskega napredka. Ključno je, da institucije sodelujejo in si pomagajo ter tako
vsi skupaj skrbimo »eden za drugega«, saj ţivimo v istem prostoru, ki ga ţelimo ohraniti in razviti v
pravo smer.
Z letom 2020 se bo izteklo trenutno finančno obdobje 2014 – 2020. To pomeni, da je EK ţe
predstavila predlog finančnega okvirja za obdobje 2021 – 2027 [40]. Na področju prostorskega razvoja
bodo EU še vedno izziv predstavljali demografske spremembe, prehod na nizkoogljično druţbo (kar je
eden izmed glavnih ciljev Slovenije), prilagajanje podnebnim spremembam, upravljanje gospodarstva,
vloga mest in povezovanje le-teh na različnih ravneh. EU je ustvarila vizijo prostorskega razvoja, ki
ţeli zagotoviti raznolikost, kakovost, več-funkcionalnost, povezanost, varnost in privlačnost samega
prostora, kar za nas pomeni kakovostnejši ţivljenjski prostor. Za doseganje omenjene vizije je bilo
oblikovanih pet strateških ciljev. Drţave članice bodo s pomočjo prostorskih in drugih javnih politik
poizkušale doseči zastavljene cilje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Prednostna naloga bodo
smernice, ki so pomembne za razvoj posamezne drţave članice. Slovenija je oblikovala tri prednostna
področja (poselitev, zelena infrastruktura in GJI), ki bodo ob sočasnem izvajanju, prilagajanju in
dopolnjevanju pripomogla k hitrejšemu in kakovostnejšemu razvoju. V okviru kohezijske politike
bodo v naslednjem obdobju delovali štirje skladi, in sicer ESRR, ESS, KS in ESPR. Glavna cilja EU
bosta ostala enaka, kot sta v trenutnem programskem obdobju (»naloţbe v delovna mesta in rast« in
»evropsko teritorialno sodelovanje«) [51].
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