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POVZETEK
Evropska kohezijska politika dodeljuje pomoč v okviru strukturnih skladov, Kohezijskega
sklada in iz različnih pobud. V programskem obdobju 2007−2013 sta v okviru kohezijske
politike kot strukturna sklada delovala Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni
sklad in Kohezijski sklad. Evropska unija svojim članicam za njihovo enakomerno razvitost
namenja finančna sredstva, ki jih posamezna država prek programov in javnih razpisov
razdeli na posamezna področja, ki so najbolj potrebna pomoči. Eden takšnih razpisov je
Produkt P4, s katerim je Republika Slovenija, posredno Slovenski podjetniški sklad,
razpisovala nepovratna sredstva za namene investicij v tehnološko opremo.
V prvem delu magistrskega dela je predstavljena kohezijska politika ter učinkovitost
Slovenije in držav članic pri črpanju evropskih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da spada
Slovenija med uspešnejše države s kar 95 % izčrpanimi sredstvi. V nadaljevanju sem se
osredotočila na razpis, ki je namenjen spodbujanju podjetništva. V sklopu javnih razpisov,
ki jih je objavljal Slovenski podjetniški sklad, je bilo v preteklosti največje povpraševanje po
razpisu Produkt P4. Ugotovila sem, da so bila slovenska podjetja učinkovita pri črpanju
sredstev iz navedenega javnega razpisa, vendar sredstev v celoti niso izčrpala. Raziskala
sem, ali ima učinkovito črpanje subvencije za nakup nove tehnološke opreme tudi pozitivne
učinke na prejemnike subvencije. Osredotočila sem se na izbrano podjetje, ki je bilo pri
navedenem razpisu uspešno. Raziskala sem vpliv subvencije na finančne kazalnike in
inovativnost v podjetju. Nepovratna sredstva so dosegla svoj namen pri podjetju Tehnos,
d. o. o., in imajo pozitivne učinke na organizacijo. Ti učinki se močno izražajo v finančnih
in nefinančnih kazalnikih ter tudi pri inovativnosti v podjetju.
Ključne besede: kohezijska politika, evropska sredstva, nepovratna sredstva, Produkt P4,
tehnološka oprema, inovativnost, Slovenski podjetniški sklad
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SUMMARY
THE IMPACT OF EU FUNDS ON THE PERFORMANCE OF SELECTED COMPANY
The European Cohesion Policy grants aid under Structural and Cohesion Funds and from
various initiatives. In the programming period 2007-2013, the European Regional
Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund worked under the European
Cohesion Policy as Structural Funds. The European Union provides financial resources to its
members for their steady development. With the help of public tenders and programs, each
country distributes the resources to the individual fields that need them the most. One of
such tenders is Produkt P4 which enables the Republic of Slovenia, indirectly the Slovenian
Enterprise Fund, to issue grants for the purpose of investment in technological equipment.
The first part of the master's thesis presents the Cohesion Policy and the effectiveness of
Slovenia and the Member States in absorbing EU funds. Slovenia turned out to be one of
the most successful countries with 95% of funds exhausted. Later I focus on tender aimed
at promoting entrepreneurship. In the context of public tenders, published by the Slovenian
Enterprise Fund, there was the greatest demand for tender Produkt P4 in the past. I found
out that Slovenian companies were effective in absorbing funds from the tender mentioned
above, however did not fully exhaust it. I researched whether the efficient drawing of
subsidies for the purchase of new technological equipment has a positive impact on the
recipients. I focused on the selected company which was successful with the mentioned
tender. I researched the impact of subsidies on financial indicators and innovation in the
company. Grants achieved the aim in the company Tehnos Ltd. and have had a positive
impact on the organization, which is strongly reflected in financial and non-financial
indicators, as well as in the innovation of the company.
Keywords: cohesion policy, European funds, grants, Produkt P4, technological equipment,
innovation, Slovenian Enterprise Fund
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1 UVOD
Cilj Evropske unije je, da celotna Evropa postane enakomerno razvita, zato si prizadeva
zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti držav članic in njihovih regij. Tistim, ki
zaostajajo za povprečno razvitostjo držav članic, namenja finančno pomoč, da bodo lahko
enakomerno sodelovale pri izvajanju skupne politike. Z državami in regijami, ki bi bile
približno enako razvite, bi Evropska unija lahko dosegla dolgoročen cilj – postati bolj
konkurenčno in dinamično gospodarstvo v svetu.
Slovenija je bila pred vstopom v Evropsko unijo upravičena do črpanja finančnih sredstev iz
treh različnih predpristopnih programov (Phare, Sapard, ISPA – program izvajanja
strukturne politike v predpristopnem obdobju. V slednjih programih so lahko podjetja
prejela nepovratna sredstva za namene investicij v tehnloško opremo. Glavni dokument
Slovenije za črpanje evropskih kohezijskih je bil v tistem času Enotni programski dokument
2004–2006. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (EU) si je tudi Slovenija kot polnopravna
članica zagotovila pravico do črpanja finančnih sredstev iz strukturnih skladov. Gre za
instrumente, s katerimi se sredstva namenjajo za regionalni razvoj, socialno in zaposlitveno
politiko ter za spodbude podeželju in ribištvu. Strukturni skladi financirajo večletne
programe, ki predstavljajo razvojno strategijo regije oziroma območja. Po vključitvi
Slovenije v Evropsko unijo so podjetja pridobila še več možnosti za črpanje finančnih
sredstev, in sicer za namene investicij.
Učinkovitost črpanja evropskih sredstev se od države do države razlikuje. V programskem
obdobju 2007–2013 je bilo v Sloveniji iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega
socialnega sklada ter Kohezijskega sklada dodeljeno skupno 4,2 milijard EUR evropskih
sredstev iz naslova cilja Konvergenca, katere je bilo potrebno porabiti do konca leta 2015.
Večino evropskih sredstev se usmerja v dejavnosti, ki bodo pospešile družbeno ekonomski
razvoj in prispevale k zmanjšanju razlik med regijami. Izvajajo se projekti na področju
teritorialnega sodelovanja, spodbujanju trajnostnega razvoja, visoke stopnje zaposljivosti
ter razvoja zaostalih evropskih regij, podeželja in mestnih okolij.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je javna finančna institucija Republike
Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud
podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojnoširitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji. Namen delovanja SPS
je izboljšanje dostopa virov malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP). SPS
objavlja različne javne razpise. S strani podjetij je bilo v zadnjem času največje
povpraševanje po razpisu imenovanim Produkt P4 – Sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme. Zanimalo me je, ali je bila Slovenija na splošno učinkovita pri črpanju evropskih
sredstev ali je bila učinkovita tudi pri izbranem razpisu za nakup nove tehnološke opreme
ter kakšen vpliv ima pridobljena subvencija na izbrano podjetje, ki je predmet raziskave.
V programu in cilju javnega razpisa P4 je bil namen spodbuditi podjetja v investicijska
vlaganja za proizvodno/izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali
1

procesov, kar se potem odraža v večji konkurenčnosti podjetij, merjeno z večjo rastjo in
produktivnostjo ter konkurenčnejšim nastopom na trgu ter večji dodani vrednosti na
zaposlenega. Razpisa za nepovratna sredstva za investicijo v tehnološko opremo sedaj ni
več. Podjetja so morala za dodelitev nepovratnih sredstev SPS navesti podatke, ki so jih
sama navedla neposredno v prijavni vlogi na javni razpis. Pomembnejši sestavni del je bil
tudi poslovni načrt, ki je izkazoval upravičenost sofinanciranja investicije. Naloga SPS je
bila, da je moral upravičiti izbor podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva, saj se na državni
ravni spremlja doseganje učinkov dodeljenih nepovratnih sredstev. Upravičence so
upravičevali s točkovanjem posamezne prispele vloge. Točkovnik je bil sestavni del razpisne
dokumentacije, ki je vseboval določena merila, ki jih je bilo potrebno izpolnjevati.
Ministrstvo za finance (MF) je na državni ravni spremljalo doseganje učinkov s finančnimi
kazalniki. Pri določanju kazalnikov so se morali upoštevati verodostojni podatki in možnosti
njihove obdelave v informacije, pomembne za prikaz stanja izvedbe programov, ki so bili
opredeljeni kot državna pomoč. Za potrebe poročanja je bilo potrebno kazalnike meriti,
analizirati in ocenjevati. Merila javnega razpisa P4 za doseganje učinkov podjetja so bili
štirje finančni kazalniki:
-

število zaposlenih (ohranjanje števila delovnih mest),
čisti prihodki od prodaje,
čisti poslovni izid obračunskega obdobja,
dodana vrednost na zaposlenega.

Preko te skupine sem preverjala vpliv kazalnikov na podjetje. V raziskavi sem kot izhodišče
uporabila stanje konec leta 2008 (leto pred začetkom prijave na javni razpis), naslednje
primerjalno leto v raziskavi je leto 2012, kjer je že bilo mogoče videti učinke investicije. Za
tem sem učinke finančnih kazalnikov spremljala do konca leta 2015 (leto po zaključku
operacije).
Pri točkovanju posamezne vloge ima pomembno vlogo tudi inovativnost podjetja. Inovacija
je močno povezana z gospodarsko učinkovitostjo, saj ravno tu prihaja do največjih in
najpomembnejših novosti. Inovacija omogoča oblikovanje dodane vrednosti na proizvod in
zaposlenega ter zagotavlja večje vrednosti podjetja samega. Inovacije imajo zelo
pomembno vlogo pri razvoju ter povečujejo dodano vrednost podjetja. V tem primeru bi
naj imelo inovativnejše podjetje večjo dodano vrednost, ki bi na ta način vplivala na
doseganje učinkov P4.
Glavni cilj raziskave je določiti učinek nepovratnih sredstev iz naslova Sofinanciranje nakupa
nove tehnološke opreme. Rezultati raziskave v podjetju Tehnos, d. o. o., so mi podali
finančne in posredne učinke.
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Cilji raziskave so:
-

-

-

-

ugotoviti, ali Slovenija zaostaja ali je pred ostalimi državami članicami EU po črpanju
EU sredstev v programskem obdobju 2007–2013 ter s tem potrditi ali ovreči hipotezo
1 (H1),
ugotoviti, ali so bila slovenska podjetja učinkovita pri črpanju subvencije P4 – za
nakup nove tehnološke opreme v programskem obdobju 2007–2013 ter s tem
potrditi ali ovreči hipotezo 2 (H2),
ugotoviti vpliv nepovratnih sredstev subvencije za nakup nove tehnološke opreme
na finančne kazalnike v podjetju Tehnos, d. o. o., ter s tem potrditi ali ovreči hipotezo
3 (H3),
ugotoviti vpliv subvencije P4 na inovativnost v podjetju Tehnos, d. o. o., ter s tem
potrditi ali ovreči hipotezo 4 (H4).

Temeljna teza je, da je bila Slovenija po črpanju evropskih sredstev v programskem obdobju
2007–2013 učinkovita, prav tako imajo učinkovito črpana sredstva iz javnega razpisa P4
pozitiven vpliv na podjetje Tehnos, d. o. o., ki je pridobilo subvencijo za nakup nove
tehnološke opreme, kjer so skupni pozitivni finančni učinki nepovratnih sredstev pozitivno
povezani tudi z inovativnostjo v organizaciji. Zastavljeno tezo sem preverjala skozi štiri
postavljene hipoteze.
V magistrskem delu sem na podlagi obstoječe literature in lastnega raziskovanja postavila
in preverjala slednje hipoteze.
H1: Slovenija spada v primerjavi z ostalimi državami članicami EU med učinkovitejšo državo
po črpanju evropskih sredstev v programskem obdobju 2007–2013.
H2: Slovenska podjetja so v celoti izčrpala sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje
nakupa nove tehnološke opreme v programskem obdobju 2007–2013.
H3: Evropska sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme
pozitivno vplivajo na rast in razvoj izbranega podjetja merjeno s finančnimi kazalniki.
H4: Doseganje učinkov evropskih sredstev iz javnega razpisa za nakup nove tehnološke
opreme je pozitivno povezano z inovativnostjo v izbranem podjetju.
Za izdelavo magistrskega dela sem za teoretični del uporabila metodo deskripcije. Proučila
sem literaturo na področju razvoja in kohezijske politike, politike podjetništva ter
inovativnosti. S pomočjo domačih in tujih virov sem pridobila podatke o učinkovitosti črpanja
EU sredstev Slovenije in ostalih držav članic EU. Učinkovitost črpanih sredstev iz javnega
razpisa P4 v programskem obdobju 2007–2013 sem raziskovala s pomočjo baz podatkov
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter SPS. Sledilo je pridobivanje
finančnih podatkov in podatkov o inovativnosti v podjetju Tehnos, d. o. o., ki sem jih
pridobila s pomočjo internih podatkov podjetja.
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Magistrsko delo je razdeljeno na devet poglavij. Uvodu sledi drugo poglavje, kjer je opisan
razvoj EU ter razvoj in načela delovanja kohezijske politike. V nadaljevanju drugega
poglavja so opisani posamezni instrumenti kohezijske politike. V tretjem poglavju je
predstavljena učinkovitost črpanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013.
Sledi predstavitev učinkovitosti črpanja Slovenije po posameznih operativnih programih ter
učinkovitost črpanja držav članic v programskem obdobju 2007–2013. V četrtem poglavju
sem se osredotočila na javne razpise, namenjene spodbujanju podjetništva v RS, na namen
razpisov ter opisa SPS in na institucije, ki objavljajo razpise za podjetja. V petem poglavju
je predstavljen eden najzanimivejših razpisov SPS, ki je v nadaljevanju predmet raziskave
mojega magistrskega dela. Predmet javnega razpisa je bil Produkt P4 – Sofinanciranje
nakupa nove tehnološke opreme. V tem poglavju so navedena tudi merila za izbor
upravičencev do subvencije, višina sredstev za navedni razpis, upravičeni stroški investicije,
težave, s katerimi se podjetniki pri navedenem razpisu lahko srečujejo, ter do kakšnih
problemov lahko prihaja. Ob prijavi na javni razpis je moralo podjetje podati cilje, ki jih
bodo v določenem časovnem obdobju dosegli. Ti cilji so bili opredeljeni v poslovnem načrtu
in prijavnem obrazcu vloge na javni razpis. V tem poglavju so opisane tudi težave glede
nedoseganja zastavljenih ciljev, tehnični, organizacijski in gospodarski problemi. V
nadaljevanju petega poglavja sledi predstavitev učinkovitosti črpanja EU za nakup nove
tehnološke opreme v programskem obdobju 2007–2013. Učinkovitost črpanja evropskih
sredstev za sofinanciranje nakup nove tehnološke opreme sem analizirala po posameznih
inštrumentih, ki so bili v navedenem programskem obdobju razpisani. Nato sem predstavila
dejansko število odobrenih operacij in število podpisanih pogodb v tistem obdobju. Zbrala
sem tudi podatke o realiziranih operacijah po posameznih inštrumentih ter povprečno višino
izplačane subvencije za vsak posamezni inštrument, nato sem za vsak inštrument podatke
združila v tabelo, kjer je razvidna višina razpisanih in odobrenih sredstev, višina podpisanih
pogodb ter realizirana sredstva. V šestem poglavju sem raziskovala vpliv EU sredstev za
nakup nove tehnološke opreme na uspešnost podjetja Tehnos, d. o. o. V tem poglavju je
opisana tehnološka oprema, za katero je navedeno podjetje prejelo subvencijo iz javnega
razpisa Produkt P4 v programskem obdobju 2007–2013. Predstavljena je ideja za naveden
projekt, opis in lokacija investicije ter vrednost investicije. V sklopu tega poglavja sem
raziskala vpliv subvencije na finančne kazalnike v podjetju ter vpliv subvencije na
inovativnost podjetja Tehnos, d. o. o. Sedmo poglavje zajema predstavitev rezultatov
raziskave ter preveritev postavljenih hipotez. V osmem poglavju je predstavljen prispevek
dela k stroki. Na koncu sledi še zaključek, v katerem so predstavljene strnjene ugotovitve
prej predstavljenih poglavij.
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2 KOHEZIJSKA POLITIKA
2.1 RAZVOJ EVROPSKE UNIJE
V obdobju po drugi svetovni vojni se je začelo gospodarsko in politično povezovanje Evrope.
Glavni cilj povezovanja je bila obnova porušene Evrope in zagotovitev trajnega miru ter
blaginje med evropskimi državami, še posebej med največjima kontinentalnima državama
Nemčijo in Francijo, kasneje v razmerah hladne vojne pa predvsem želje po združeni Evropi
(Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 3; Urad vlade Republike Slovenije za informiranje, 2003, str.
4). 9. maja 1950 je francoski minister za zunanje zadeve, Robert Schuman, predstavil
deklaracijo, v kateri je predlagal oblikovanje skupnega trga na področju proizvodnje jekla v
Evropi pod skupno Visoko oblast (Urad vlade RS za informiranje, 2003, str. 3). Schuman je
dejal, da se svetovni mir ne more zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj, sorazmernih z
nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Prispevek, ki ga lahko organizira in živeča Evropa doprinese
civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Z združevanjem osnovne
proizvodnje in ustanovitvijo nove visoke oblasti, katere odločitev bodo povezale Francijo,
Nemčijo in druge države članice, bo ta predlog pripeljal do uresničitve prvega dejanskega
temelja Evropske federacije, ki je nujen za ohranjanje miru (Schumanova deklaracija,
1950).
Govor Roberta Schumana o ustanovitvi skupnega trga za proizvodnjo premoga in jekla ni
prepričal le francoskih in nemških voditeljev, temveč tudi voditelje iz Italije, Belgije,
Luksemburga in Nizozemske. Vse te države so se odločile, da bodo združile svoje industrije
premoga in jekla ter tako 18. aprila 1951 v Parizu podpisale Pariško pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti za premog in jeklo. S tem se je začel kompleksen proces gospodarskega
združenja, ki je temeljil na prosti medsebojni trgovini in skupni carinski politiki (Mrak, Mrak
in Rant, 2004, str. 3; RS, Arhivsko spletno mesto 2014).
Na podlagi uspeha Pariške pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,
se je šest držav odločilo za razširitev skupnega trga na še druge gospodarske panoge. 25.
marca 1957 je prišlo do podpisa Rimskih pogodb o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti (v nadaljevanju EGS) in Evropske skupnosti za jedrsko energijo. Pogodbi sta v
veljavo stopili 1. januarja 1958. Cilj EGS je bil ustvariti gospodarsko skupnosti, ki temelji na
prostem pretoku blaga, storitev, ljudi in kapitala (Urad Vlade RS za informiranje, 2003, str.
4; RS, Arhivsko spletno mesto, 2014).
EGS je 30. julija 1962 uvedla skupno kmetijsko politiko, ki je državam omogočala skupni
nadzor nad živilsko proizvodnjo (Republika Slovenija, Arhivsko spletno mesto, 2014).
Pogodba o združitvi, s katero so vse tri skupnosti dobile enotno Komisijo, Svet in Parlament,
je bila podpisana leta 1965. S tem pa je postalo tudi preglednejše njihovo delovanje. Člane
Evropskega parlamenta so prvotno izbirali nacionalni parlamenti, leta 1979 pa so bile
organizirane prve splošne neposredne volitve v Evropski parlament, ki so državljanom držav
članic omogočale, da volijo kandidata po svoji lastni izbiri. Od leta 1979 potekajo volitve
vsakih pet let (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 3).
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Z odstranitvijo še zadnjih carinskih ovir in količinskih omejitev ter uvedbo enotne carinske
stopnje pri trgovanju s tretjimi državami je bila leta 1968 vzpostavljena carinska unija kot
prva stopnja k izgradnji skupnega trga. Učinek vsega tega povezovanja je bil velik, saj je
trgovanje zaradi zmanjševanja in postopnega ukinjanja ovir hitro naraslo. Vse te prednosti
sodelovanja in povezovanja v politične ter gospodarske integracije pa so kmalu začele
zanimati tudi druge države. Prva širitev, s šestih na devet članic, se je zgodila leta 1973, ko
so k Skupnosti pristopile Velika Britanija, Irska, Danska, Norvežani pa so se na referendumu
odločili proti ratifikaciji pristopne pogodbe. S to širitvijo so bile uvedene nove socialne in
okoljske politike, leta 1975 pa je bil ustanovljen Evropski sklad za regionalni razvoj.
Skupnosti so v 80. letih pristopile še tri države, leta 1981 je deseta članica postala Grčija,
leta 1986 pa sta se k Skupnosti priključili še Španija in Portugalska. Razširitev je okrepila
prisotnosti Skupnosti v južni Evropi in močno povečala potrebo po razširitvi programov
pomoči za regionalni razvoj (Fontaine, 2007, str. 10).
Leta 1968 so bile carine odpravljene, kljub temu trgovina ni potekala prosto preko meja
Evropske skupnosti, predvsem zaradi razlik v predpisih med državami članicami. Da bi
države članice odstranile ovire, povečale harmonizacijo in s tem povečale konkurenčnost,
so leta 1986 podpisale Enotni evropski akt, ki je v veljavo stopil 1. julija 1987. Enotni
evropski akt je pomenil prvo temeljno prenovo Rimske pogodbe. Razširil je formalne
pristojnosti Skupnosti in prilagodil njeno institucionalno sestavo, njihov končni cilj pa je bil
ustanovitev popolnega prostega trga, to je prostora brez meja, v katerem je zagotovljeno
prosto gubanje blaga, oseb, storitev in kapitala (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 4).
S podpisom Maastrichtske pogodbe oz. Pogodbe o Evropski uniji 7. februarja 1992, ki je
stopila v veljavo 1. novembra 1993, se je Skupnost z vpeljavo novih oblik sodelovanja
predvsem na področju obrambe in pravosodja, preimenovala v Evropsko unijo. S podpisom
pogodbe so dotedanjemu, predvsem gospodarskemu sodelovanju med državami članicami,
dodali tudi politično dimenzijo. Pogodba je uvedla tudi državljanstvo Evropske unije, ki ne
nadomešča nacionalnega državljanstva, temveč ga dopolnjuje. Državljan katere koli članice
tako lahko postane tudi državljan EU (Urad RS za informiranje, 2003, str. 5).
Maastrichtska pogodba je postavila tudi temelj za uvedbo Evropske monetarne unije (v
nadaljevanju EMU) ter nove evropske skupne valute. Do končne uvedbe EMU je prišlo leta
1999 z uvedbo evra kot knjižnega denarja. Bankovci in kovanci so v dvanajstih članicah
evro območja prišli v obtok leta 2002. Evro je danes poleg ameriškega dolarja ena
najmočnejših denarnih valut na svetu, tako za plačila kot za rezerve.
Maastrichtsko pogodbo je nadgradila Amsterdamska pogodba, ki je bila podpisana oktobra
1997, v veljavo je stopila 1. maja 1999. Amsterdamska pogodba poudarja spoštovanje
človekovih pravic in demokratičnih načel v državah članicah, svobodno gibanje, boj proti
brezposelnosti, uvaja nove cilje na področju pravosodja in notranjih zadev, boj proti
organiziranemu kriminalu in ustanavlja funkcijo visokega predstavnika za skupno zunanjo
in varnostno politiko. K Amsterdamski pogodbi je bil v evropski pravni red vključen tudi
Schengenski sporazum o odpravi nadzora na notranjih mejah (Urad Vlade RS za
informiranje, 2003, str. 6).
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Februarja 2001 je bila podpisana Pogodba iz Nice, ki je stopila v veljavo 1. februarja 2003.
Dokument prinaša predvsem institucionalne spremembe, nujne za delovanje EU s
sedemnajstimi državami članicami, hkrati pa poudarja, da so sprejemu 27. države potrebne
nove rešitve (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 4). Po padcu železne zavese so si za članstvo
v EU začele intenzivno prizadevati še države nekdanjega zahodnega bloka. EU je začutila
priložnost, da pomaga pri procesu stabilizacije evropske celine in z državami pristopnicami
deli prednosti, ki jih je prineslo evropsko združenje. Največjo širitev je EU doživela 1. maja
2004, ko se je petnajsterici hkrati pridružilo kar deset držav. 1. januarja 2007 pa se je Unija
z vstopom Romunije in Bolgarije povečala še za dve članici (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str.
4). Hrvaška je postala 28. država članica EU 1. julija 2013 (Evropski parlament).

2.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ KOHEZIJSKE POLITIKE EU
Začetki kohezijske politike segajo v leto 1957, ko je šest ustanovnih držav članic podpisalo
Rimsko pogodbo, ki je že v uvodu poudarjala krepitev gospodarske skupnosti kot sredstvo
usklajenega razvoja z zmanjševanjem razlik med regijami in zmanjševanjem zaostalosti
manj razvitih regij (SVLR, 2009, str. 8–9). Že v tistem času so se države članice Evropske
gospodarske skupnosti zavedale, kako pomemben je enakomeren regionalni razvoj. S
povezovanjem držav je kohezijska politika vedno bolj pridobivala na pomenu in postala
ključen element socialne in gospodarske kohezije (Mulec, 2008, str. 17).
Pogodba o EGS je bila podlaga za ustanovitev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju
ESS) ter Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (v nadaljevanju
EKUJS) leta 1958. ESS in EKUJS sta prva začela uresničevati različne ukrepe kohezijske
politike, katerih cilj je bilo zmanjšanje razlik v razvitosti in življenjskemu standardu v
posameznih državah članicah EGS. O enotni evropski kohezijski politiki ni moč govoriti vse
od prve širitve. Prvi resnejši premiki na področju kohezije so se začeli, ko so se leta 1973 k
EGS pridružile Danska, Irska in Velika Britanija. Do povečanja regionalnih razlik je prišlo z
vstopom teh treh držav. Na zahtevo novih članic je bilo kohezijski politiki posvečeno več
pozornosti. Kohezijska politika se je poleg kmetijskega območja začela posvečati tudi
drugim manj razvitim območjem znotraj EGS (npr. industrijskem območjem s staro
industrijo). Leta 1975 je bil ustanovljen Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju
ESRR). Njegova naloga je bila prerazdelitev dela proračunskih prispevkov držav članic v
najrevnejše regije Skupnosti (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 30).
Sklad v prvih letih ni imel le nezadostnega proračuna, ampak tudi pomanjkljivosti. Državam
članicam je dodeljeval kvote, ki jih je bilo treba spoštovati pri razporejanju sredstev sklada
in ki so se spremenile v finančni instrument na uslugo regionalnih politik držav članic
namesto regionalne politike Skupnosti (Novaković, 2003, str. 12). Glede na kvoto so bile
članice neodvisno od ustreznosti regionalnih programov ali projektov upravičene do
sredstev, ki so se uporabila za sofinanciranje svoje regionalne politike, pri čemer so članice
same določale, katera problemska področja bodo upravičena do pomoči (Krajnc, 2001, str.
7). Države članice so dobile dodaten denar, ki so ga razporejale za različne projekte
regionalnega pomena, medtem ko Evropska komisija (v nadaljevanju EK) ni imela pravega
vpliva na oblikovanje regionalne politike (Novaković, 2003, str. 12).
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Leta 1979 se je zgodila prva sprememba sistema kvot, saj je bil uveden nekvotni del v
okviru ESRR, ki mu je bilo namenjenih pet odstotkov sredstev sklada (Jovanović, 1997, str.
301). ESRR je sredstva delil na osnovi večletnih programov in ni financiral zgolj posameznih
projektov. Hkrati se je ta sredstva smelo posredovati tudi v regije, ki jih države niso
obravnavale kot problemsko območje (McDonald in Dearden, 1994, str. 167).
Do spremembe kvotnega sistema je prišlo v letu 1984, ko je bil kvotni sistem zamenjan s
sistemom rangov (Krajnc, 2001, str. 7). V okviru nove usmeritve je EK prek ESRR
zagotavljala minimalen in maksimalen delež sredstev, ki ga lahko dobi posamezna država
članica oz. projekt (Tsoukalis, 1993, str. 238). Na razvoj enotne evropske komisije je imela
velik vpliv Enotna evropska listina, ki je stopila v veljavo 1987 (Vršaj, 2002, str. 115). Listina
je z novimi členi dodatno okrepila vlogo strukturnih skladov pri doseganju kohezijskega cilja,
da bi se spodbujal usklajen razvoj celotne Skupnosti in zmanjšale razlike med posameznimi
članicami oz. regijami (Mulec, 2008, str. 19). Za uresničitev ciljev kohezijske politike,
določenih v Enotni evropski listini, je EK leta 1988 povečala delež sredstev, namenjenih za
delo strukturnih skladov v obdobju 1989–1933 (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 31).
Leta 1988 je sprejetje 1. Delorsovega paketa napovedalo obsežno reformo strukturnih
skladov, kmetijske politike in financiranja Skupnosti. Reforma je predstavljala začetno točko
za novo regionalno politiko Skupnosti, ki je še posebej temeljila na usklajevanju njenih
finančnih inštrumentov in na usklajevanju politik držav članic in Skupnosti z namenom, da
se pomaga regijam, ki potrebujejo dodatni spodbujevalni sunek (Moussis, 1999; Novakovič,
2003). Od tega obdobja dalje lahko govorimo o dejanskem začetku enotne evropske
kohezijske politike.
Pogodba o EU iz Maastricha leta 1992 je krepitev ekonomske in socialne kohezije postavila
kot enega svojih temeljnih ciljev ob bok ekonomski in monetarni uniji ter skupnemu trgu. V
skladu z določili te pogodbe so bili oblikovani ukrepi, ki bi krepili ekonomsko in socialno
kohezijo ter prispevali k zmanjšanju razlik v stopnjah razvoja posameznih regij. Željo po
poglabljanju integracije je pospremila bojazen revnejših držav članic o neenakomerni
porazdelitvi stroškov in koristi poglabljanja integracije.
Pod pritiskom revnejših držav članic je bil leta 1993 ustanovljen Kohezijski sklad, katerega
namen je bil podpirati projekte s področja okolja in prometa v najrevnejših državah članicah
EU (Mrak, Mrak in Rant, 2004; Farič, 1999). Poleg že obstoječih strukturnih skladov je bil
leta 1993 oblikovan tudi posebni sklad za ribištvo, imenovan Finančni inštrument za
usmerjanje ribištva (v nadaljevanju FIUR), ki naj bi pomagal pri prilagajanju strukturnim
spremembam na področju ribištva (Mrak, Mrak in Rant, 2004).
Leta 1997 je EK objavila dokument Agenda 2000, s katerim je postavila okvir za nadaljnji
razvoj EU in njenih politik. V tem dokumentu je bila poleg predlogov za reformo skupne
kmetijske politike in novega finančnega okvira predvidena tudi reforma kohezijske politike.
Do natančnejše opredelitve sredstev za kohezijsko politiko med letoma 2000–2006 je prišlo
na srečanju Evropskega sveta, marca 1999 v Berlinu (Inforegio, 2008, str. 18).
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V finančnem obdobju 2000–2006 so bila sredstva kohezijske politike usmerjena v tri
prioritetne cilje, od katerih sta bila prva dva cilja regionalna, tretji pa je bil horizontalen in
je veljal za celotno območje EU. Februarja 2004 je EK objavila dokument o prihodnosti
razširjene EU, skupaj s predlogom proračuna za novo finančno perspektivo za obdobje
2007–2013. Sprva je bilo predvideno, da naj bi države članice dosegle politično soglasje o
višini in strukturi izdatkov do junija 2005, vendar so se pogajanja zaradi precejšnjih
razhajanj med članicami nekoliko zavlekla. Po trajajočih pogajanjih je Evropski svet (v
nadaljevanju ES) decembra 2005 sprejel evropski proračun v višini 864 milijard evrov (Urad
Vlade RS za komuniciranje, 2014a).
Delovanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada določa uredba Sveta ES št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006. V finančni perspektivi 2007–2013 je bilo glede na prejšnje finančno
obdobje nekaj ključnih sprememb, ki naj bi pripomogle k poenostavljenemu črpanju
sredstev in k preglednejšemu delovanju skladov: sredstva se je črpalo iz 3 skladov, v
nasprotju s predhodnim obdobjem, kjer jih je bilo 6. Pravila za črpanje sredstev v novi
perspektivi veljajo tudi za Kohezijski sklad. Iz strukturnih skladov sta izvzeta Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo. En operativni program je
en sklad; posamezni operativni program se lahko financira le iz enega sklada (posamezni
sklad lahko financira vsebine drugega sklada le do največ 10 % posamezne prioritete).
Izjema je financiranje iz ESRR in Kohezijskega sklada, ki lahko skupaj financirata programe,
povezane z okoljem in infrastrukturo (Eurocom.si, 2016).
V obdobju 2007–2013 so ESRR, ESS in Kohezijski sklad prispevali k trem ciljem.
Cilj 1: Konvergenca
Temeljno načelo konvergence je spodbujanje rasti v manj razvitih regijah z izboljšanjem
pogojev za rast in zaposlovanje s pomočjo povečevanja in izboljšanja kakovosti naložb v
fizični in človeški kapital, razvoja inovacij in družbe znanja, prilagodljivosti na gospodarske
in socialne spremembe, varovanja in izboljšanja okolja ter upravne učinkovitosti. Ta cilj
predstavlja prednostno nalogo Skladov.
Cilj 1 vključuje regije na ravni NUTS-2, ki zaostajajo za razvojem ostalih regij in se srečujejo
z različnimi problemi glede razvitosti, zaposlovanja in pomanjkanja infrastrukture. Takšne
regije imajo BDP na prebivalca v obdobju zadnjih treh let 75 % povprečja EU. Na teh regijah
živi 22 odstotkov vsega prebivalstva EU. Cilj 1 zajema 70 % vseh strukturnih sredstev.
Države srednje in vzhodne Evrope bodo dodeljene temu cilju strukturne politike (Petzolt,
Skorubski, Wisser, 2000, str. 50). Viri financiranja so: ESRR, ESS, KS. Slovenija spada v cilj
1.
Cilj 2: Regionalna konkurenčnosti in zaposlovanje
Zunaj konvergenčnih regij razvojni programi pomagajo krepiti konkurenčnost in privlačnost
regije ter zaposlenost s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, vključno s
spremembami povezanimi s sprostitvijo trgovine, s pomočjo inovacij in spodbujanja družbe
znanja, podjetništva, varovanja in izboljšanja okolja, izboljšanja dostopnosti,
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prilagodljivostjo delavcev in podjetij ter razvojem skupnih trgov dela. Cilj 2 vključuje regije
na ravni NUTS-3, ki imajo gospodarske in socialne težave zaradi prestrukturiranja. Gre za
regije, ki so v industrijskem in storitvenem zatonu, podeželska območja, mestna območja
ter ribiška območja. Te regije predstavljajo 18 odstotkov celotnega prebivalstva EU.
(Petzolt, Skorubski, Wisser, 2000, str. 50). Istočasna pomoč iz cilja 1 in cilja 2 ni mogoča
Cilj 3: Evropsko teritorialno sodelovanje
Cilj je usmerjen v krepitev:
-

čezmejnega sodelovanja s skupnimi lokalnimi in regionalnimi pobudami,
transnacionalnega sodelovanja z namenom povezanega ozemeljskega razvoja,
medregijskega sodelovanja.

2.3 NAČELA DELOVANJA KOHEZIJSKE POLITIKE
Kohezijska politika temelji na šestih osnovnih načelih (koncentraciji, dodatnosti,
programiranju, partnerstvu, učinkovitosti in subsidiarnosti), ki so pogoj za pridobitev
evropskih sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Načela so natančneje
predstavljena.
-

-

-

-

-

-

Načelo koncentracije – sredstva se namenjajo predvsem zoperstavljenim in
odročnim regijam, to so regije ali države, v katerih se odvijajo velike strukturne
spremembe. Le-te so teh sredstev najbolj potrebne.
Načelo dodatnosti – EU s svojimi sredstvi dopolnjuje sredstva, ki jih države članice
zagotovijo iz svojih lastnih virov. S tem se državam ne omogoči zmanjšanje javnih
izdatkov, pač pa pripomore k premagovanju omejitev lastne finančne sposobnosti.
Načelo programiranja – pri reševanju strukturnih ravnovesij se uporabljajo razvojni
programi, namenjeni spodbujanju gospodarskega razvoja regij. Na podlagi le-teh se
državam dodeljujejo sredstva iz strukturnih skladov.
Razvojne programe države predstavijo Komisiji, te pa na podlagi le-teh določijo,
koliko sredstev in za katere namene jih bo država porabila.
Načelo partnerstva – pomeni sodelovanje vseh oblasti in organov, ki jih država
članica določi skupaj z Evropsko Komisijo, lokalnimi in nevladnimi partnerji. Ti
morajo sodelovati pri procesu oblikovanja in izvajanja procesov.
Načelo učinkovitosti – je eden glavnih ciljev, katerega skušajo doseči s
spodbujanjem programov, kateri so najuspešnejši tako finančno kot pri izvršitvi. S
tem namenom so v novem finančnem obdobju pričeli z izplačevanjem sredstev po
učinku, za katere je bila oblikovana posebna rezerva.
Načelo subsidiarnosti – pomeni, da so pristojnosti vodenja skladov razdeljene v
lokalne, nacionalne in evropske oblasti (Mrak, Mrak in Rant, 2004, str. 61–63).

2.4 INŠTRUMENTI KOHEZIJSKE POLITIKE
Evropska unija daje velik pomen enakovrednemu položaju regij v Evropi. Z združitvijo držav
z različnimi interesi so se pridružile tudi manj razvite države.
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Kadar primerjamo razvojne razlike med regijami, se v Evropi uporablja standardni kazalnik
bruto domači proizvod na prebivalca, izražen pa je v standardih kupne moči. »V kvalifikaciji
območij, znanih kot NUTS, deset najbolj razvitih regij EU za petkrat presega BDP na
prebivalca najmanj razvitih regij.« (Worstner, 2005, str. 29). Za izvajanje kohezijske politike
se koristijo sredstva iz treh skladov, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Evropskega socialnega sklada, ki sodita v okvir strukturnih skladov, ter Kohezijskega sklada
(Mulec, 2008, str. 59). Evropske regije iz različnih vzrokov zaostajajo v razvoju, zato so
ravno strukturni skladi tisti, ki podpirajo razvoj evropskih regij, ki zaostajajo v razvoju.
Njihov cilj je zmanjšati razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj držav
in regij EU (Čebular, 2005, str. 106).
2.4.1 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
Evropski socialni sklad je med strukturnimi skladi najstarejši. Ustanovljen je bil leta 1958 z
namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti s pospeševanjem poslovanja, povečanja
prostorske in delavne mobilnosti. Njegova naloga je bila nastanek skupnega trga z
izboljšanjem zaposlovanja delavcev. Danes je njegova naloga spodbujanje iskanja
zaposlitve brezposlenim in vključevanje odrinjenih družbenih skupin na trg zaposlovanja. S
svojimi nalogami in cilji želi sklad ustvariti nova delovna mesta, izboljšati možnosti
zaposlovanja posameznika ter ohranjati konkurenčnost gospodarstva v Evropi (Mrak, Mrak
in Rant, 2004, str. 39).
ESS je tisti instrument, ki skrbi za dvig brezposlenosti in stopnje revščine v državah članicah.
Sklad vlaga predvsem v človeški kapital, zaposlovanje in državljanom zagotavlja boljše in
bolj poštene možnosti zaposlitve. Posebno pozornost daje predvsem tistim, ki iščejo
zaposlitev in jo mogoče težje dobijo, zato sklad s tem pomaga pri zaposlovanju velikemu
številu Evropejcev. Evropska unija se je zavezala, da bo ustvarila nova in boljša delovna
mesta in socialno vključujočo družbo. Vse to so cilji strategije Evropa 2020 za ustvarjanje
pametne, vključujoče ter trajnostne rasti EU. Za Evropo pa so ti izzivi v sedanji krizi še veliko
težji in zahtevnejši, saj ima pomembno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev ter
zmanjšanju posledic gospodarske krize, predvsem dviga brezposelnosti. Evropa določa tudi,
kako naj ESS porablja svoje vire. Pojavlja se več prednostnih nalog, kot so povečanje
prilagodljivosti delavcev z novimi znanji in podjetji z novimi načini dela. Druge naloge pa so
usmerjene predvsem na izboljšanje dostopa do zaposlitve. Programi so namenjeni mladim
pri iskanju prve zaposlitve ali starejšim, ki delo težje dobijo. S poklicnim usposabljanjem
prebivalci pridobijo nova znanja in so usposobljeni za novo delavno mesto, kar jim je v
pomoč pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti. Teh priložnosti je kar velik del projektov
ESS. Sklad daje prednost tudi ljudjem iz ranljivih skupin. To je tudi znak pomembne vloge,
ki jo ima zaposlovanje pri pomoči ljudem za boljše vključevanje v družbo ter vsakdanje
življenje. V času krize so prebivalci težje obdržali zaposlitev ali ob izgubi našli novo. Potrebno
je omeniti, da ESS ni t. i. agencija za zaposlovanje, ampak financira več deset tisoč lokalnih,
regionalnih in nacionalnih projektov povezanih z zaposlovanjem po vsej EU – od majhnih
projektov, ki jih vodijo sosedska dobrodelna društva, da bi pomagala najti ustrezno delo
invalidom, do nacionalnih projektov, ki spodbujajo poklicno usposabljanje celotnega
prebivalstva. Po naravi se projekti ESS se zelo razlikujejo po velikosti in ciljih ter se
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osredotočajo na zelo različne ciljne skupine. Kot sem omenila, pa obstajajo projekti,
usmerjeni v izobraževalne sisteme, učitelje in šolarje; mlade in starejše iskalce zaposlitve;
pa tudi v potencialne podjetnike iz vseh okolij. ESS se osredotoča na ljudi (European Social
Found, 2016).
V Sloveniji je pomoč s strani ESS usmerjena predvsem na tiste državljane, ki jo najbolj
potrebujejo. »Ukrepi za zaposlovanje in socialno vključenost pomagajo ogroženim
Slovencem in tistim, ki se soočajo z ovirami pri delu, da bi pridobili enake spretnosti, znanje,
kvalifikacije in možnosti za delo kot drugi. Po Evropi in v Sloveniji ESS podpira trg delovne
sile, pomaga ljudem najti boljše službe in zagotavlja bolj pravičen življenjski standard ter
več zaposlitvenih možnosti za vse državljane EU. To uresničuje z vlaganjem v evropski
človeški kapital – njegove delavce, mlade ljudi, prikrajšane skupine in iskalce zaposlitve.
Več kot tisoč projektov ESS se odvija v evropskih velemestih, mestih, podeželskih
skupnostih in soseskah. Ti projekti odpirajo vrata k boljšim spretnostim, znanju, delu,
kvalifikacijam in bolj vključujoči družbi za vse Evropejce. Slovenija uporablja sklad ESS kot
investicijo v spretnosti, znanje in priložnosti. Močan poudarek je na ustvarjanju okolja, ki
podpira mlade in starejše ljudi, manj usposobljene ter dolgotrajno brezposelne, in
zagotavlja možnost izobraževanja na področju poklicnih spretnosti, da se poveča njihova
možnost zaposlitve.« (European Social Found, 2016). Vsaka posamezna država članica se
odloča, kako po porabila sredstav ESS, vendar je potrebno vedeti, da mora dati prednosti
strokovnosti in uresničevanju načela enake možnosti.
2.4.2 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Evropski sklad za regionalni razvoj je bil ustanovljen leta 1975 kot odziv na neenakosti
življenjskega standarda med posameznimi regijami znotraj Evropske gospodarske
skupnosti. Ker so se razlike med regijami tako gospodarske kot socialne samo povečevale,
so se države lotile reševanja preko sistemov regionalne pomoči, ki pa so se kmalu izkazali
kot neučinkoviti in nezadostni. Zaradi nastalih problemov se je v njihovo reševanje vmešala
Evropska komisija, ki je prevzela vlogo pri samem reševanju nastalih nesorazmerij. V
začetnih letih delovanja ESRR so prišle do izraza njegove številne pomanjkljivosti. Najbolj
problematičen je bil sistem razdeljevanja sredstev, ki je deloval na osnovi kvot dodeljenih
državam članicam, zaradi česa se je ESRR spremenil v finančni instrument, ki je bil na voljo
regionalnim politikam posameznih držav namesto regionalni politiki Evropske gospodarske
skupnosti. Zaradi teh nastalih problemov je bilo izvedenih več reform ESRR, ki naj bi bile v
pomoč Komisiji, da bi podredila sredstva doseganju novih ciljev in ne ciljev posameznih
držav članic. ESRR je namenjen dvigu produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva in
usmerja naložbe v proizvodnjo, infrastrukturo, lokalne razvojne projekte in razvoj malega
gospodarstva, v manj razvitih regijah. Ta sklad dobi daleč največ sredstev, skoraj polovico
vsega denarja, namenjenega strukturnim skladom (Mulec, 2008, str. 29).
Najpomembnejšo vlogo pri finančnih instrumentih kohezijske politike ima ESRR, saj je
njegov namen odpravljanje neenakosti v regijah EU. Svoje cilje izpolnjuje s podporo razvoja
in strukturnega prilagajanja razvojno zaoostalih regij in preobrazbe nazadujočih
industrijskih regij (Evropski parlament, ESRR, 2016).
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»ESRR, ESS in KS so doživeli že več sprememb pravil, ki urejajo njihovo delovanje, v
obdobju 2014–2020 pa imajo dva glavna cilja, in sicer vlaganje v rast in delovna mesta,
namenjeno krepitvi trga dela in regionalnih gospodarstev ter evropsko teritorialno
sodelovanje, namenjeno krepitvi čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega
sodelovanja v Uniji. Sredstva za prvi cilj bodo dodeljena regijam treh različnih kategorij:
bolj razvite regije, katerih BDP na prebivalca presega 90 % povprečja Unije, regije v
tranziciji, katerih BDP na prebivalca se giblje med 75 % in 90 % povprečja Unije, manj
razvite regije, katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 % povprečja Unije. ESRR podpira
tudi trajnosten razvoj mest. Najmanj 5 % sredstev ESRR za posamezno državo članico je
treba nameniti celovitim ukrepom za trajnostni razvoj mest za reševanje gospodarskih,
okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov na mestnih območjih. Podrobnosti
za dodelitev in uporabo sredstev iz ESRR so določene v partnerskih sporazumih, ki so
strateški dokumenti, nastali s sodelovanjem države članice regionalnih in socialnih
partnerjev. Ker ESRR prispeva k strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in
vključujočo rast, mora večjo pozornost nameniti prednostnim nalogam iz strategije. Glavne
prednostne naloge so: raziskave in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije,
mala in srednja podjetja, spodbujanje nizkoogljičnega gospodarstva. Stopnja
osredotočenosti na te prednostne naloge se bo razlikovala glede na kategorijo regije, ki
prejema pomoč. Bolj razvite regije morajo najmanj 80 % svojih sredstev iz ESRR nameniti
najmanj dvema prednostnima nalogama in najmanj 20 % nizkoogljičnemu gospodarstvu,
regije v tranziciji morajo najmanj 60 % svojih sredstev iz ESRR nameniti najmanj dvema
prednostnima nalogama in najmanj 15 % nizkoogljičnemu gospodarstvu, manj razvite
regije pa morajo najmanj 50 % svojih sredstev iz ESRR nameniti najmanj dvema
prednostnima nalogama in najmanj 12 % nizkoogljičnemu gospodarstvu. Evropska unija bo
v obdobju 2014–2020 kohezijski politiki dodelila več kot 325 milijard EUR, od tega 256
milijard EUR dvema strukturnima skladoma, in sicer ESRR in ESS. O deležu tega proračuna,
namenjenega ESRR, se bo odločalo na ravni držav članic. Stopnja sofinanciranja, ki se
zahteva za projekte, financirane iz ESRR, je prilagojena razvitosti zadevnih regij. ESRR lahko
v manj razvitih regijah (in najbolj oddaljenih regijah) financira do 85 % stroškov projekta.
V regijah v tranziciji lahko financiranje pokriva do 60 % stroškov projekta, v bolj razvitih
regijah pa do 50 %. Na podlagi novih pravil, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba, ima
Evropski parlament pri pripravi nove zakonodaje, ki zadeva strukturne sklade, enak položaj
kot Komisija in Svet. Uredba o ESRR za obdobje 2014–2020 je bila sprejeta po rednem
zakonodajnem postopku, v katerem ima parlament neomejeno pravico do predlaganja
sprememb. Parlament je v pogajanjih o kohezijski politiki Evropske unije za obdobje 2014–
2020 uspel povečati stopnjo fleksibilnosti pri uporabi pravil o tematski osredotočenosti in
prednostnih nalogah pri naložbah. Poleg tega je okrepil podporo, ki je bila v okviru ESRR
zagotovljena mestom in celostnim mestnim politikam.« (Evropski parlament, ESRR, 2016).
2.4.3 EVROPSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) je bil ustanovljen leta 1962 z
namenom financiranja skupne kmetijske politike. Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 je v obdobju 2007–2013 prišlo do spremembe na področju kmetijske politike.
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Kljub temu bodo kmetijska območja, ki se bodo prestrukturirala, še vedno v celoti
financirana iz strukturnih skladov, koordiniral pa jih bo Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja (ESKRP). Načrtovane reforme za v bodoče ne bodo pomenile sprememb
kohezijske politike na področju kmetijstva in razvoja podeželja, kar se kaže iz neučinkovitih
investicij na ravni skupnosti v preteklih obdobjih. Neučinkovitost se kaže zaradi
nasprotujočih ciljev usmerjevalnega in jamstvenega dela EKUJS do sedaj. Večinski del
evropske kmetijske politike podpira bogatejše in uspešnejše kmetije, ESKRP v sedanjem
obdobju pa podpira področja v manj razvitih regijah, kar povzroča dodatna neravnovesja in
neenakomeren regionalni razvoj. Cilj financiranja je bil zagotoviti trajnostni razvoj
podeželja, s financiranjem pa se je želelo doseči izboljšanje struktur na kmetijskih
gospodarstvih, vključno s strukturami za pridelavo, izboljšanje kakovosti pridelkov,
trajnostni razvoj gozdov, izboljšanje delavnih in življenjskih razmer, ohranjanje naravnih
vrednot in trajnostnega kmetijstva ob upoštevanju okoljskih in drugih zahtev (Uredba ES
1257/1999; Mulec, 2008).
2.4.4 FINANČNI INŠTRUMENT ZA USMERJANJE RIBIŠTVA
Namenjen je pomoči prilagajanju strukturnim spremembam na področju ribištva in je bil
oblikovan leta 1993. ESR je v finančnem obdobju 2007–2013 z Uredbo Sveta (ES), št.
1198/2006 nadomestil Finančni inštrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Ribiška območja,
ki se prestrukturirajo, se še vedno v celoti financirajo iz strukturnih skladov, koordinira pa
jih ESRR. Neučinkovitost kohezijske politike na področju ribištva je podobna kot na področju
kmetijstva: ukrepi FIUR, ki so bili do sedaj usmerjeni v prilagoditev, posodobitev in
modernizacijo ribiškega sektorja, so bili v nasprotju z nekaterimi cilji enakomernega razvoja
in večjega varstva okolja, ki naj jih bi strukturni skladi prvotno podpirali. Cilj izvajanja
strukturne politike EU na področju ribištva so povečanje konkurenčnosti podjetij, izboljšanje
ponudbe in razvoja ribiških proizvodov ter oživitev nedelujočih območij (Mulec, 2008, str.
45).
2.4.5 KOHEZIJSKI SKLAD
Kohezijski sklad pomaga državam članicam pri financiranju projektov na področju prometne
in okoljske infrastrukture. Do KS so upravičene manj razvite države, katerih BDP na
prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja EU. KS je bil ustanovljen leta 1993 z
Maastrichtsko pogodbo, namenjen je pomoči najmanj razvitim državam članicam – Grčiji,
Portugalski, Irski in Španiji. Glavni cilj je zagotoviti pomoč pri doseganju socialne in
ekonomske kohezije. Sklad zagotavlja sredstva za ključne infrastrukturne in okoljske
projekte, ki so odločilni za priključitev vseh držav članic v ekonomski in monetarni Uniji
(Feekes, Healy in Boot, 2001, str. 14).
Pomoč se za razliko od strukturnih skladov dodeljuje od projekta do projekta, v dogovoru
med Evropsko kohezijo in državo članico. Pri kohezijskem skladu se uporabljajo enaka
pravila glede upravljanja, nadzorovanja in načrtovanja kot za ESS in ESRR. Vsa pravila so
natančno določena v uredbi o splošnih določbah.
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V obdobju 2014–2020 se bo iz Kohezijskega sklada dodelilo 63,4 milijard EUR za dejavnosti
iz naslednjih kategorij: vseevropska prometna omrežja in prednostni projekti evropskega
interesa, kot jih določa EU. Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičene naslednje
države: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta,
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Namen KS je podpreti infrastrukturne
projekt ter projekte povezane s prometom in energetiko, uporabo ob obnovljive energije,
razvoja železniškega prometa, krepitve javnega prevoza itd. (European Commission,
Regional policy, 2016).
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3 UČINKOVITOST
ČRPANJA
SREDSTEV
KOHEZIJSKE
POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013
Sredstva EU so dodeljena državam članicam, ki so potem pri upravljanju z njimi samostojne,
seveda pa se morajo držati s pravili zastavljenih okvirjev. Kako in koliko sredstev se porabi,
je stalno pod nadzorom tako nacionalnih kot tudi evropskih revizijskih institucij. Skladno s
sprejetimi spremembami morajo vse institucije, vključene v sistem izvajanja, spremljanja in
kontrole projektov, sofinanciranih s strani EU omogočiti delovanje revizorjev nadzornih in
tehničnih misij organov EU in Slovenije ter ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil
misij in o tem redno obveščati pristojne institucije (Iskra, 2009, str. 264).
Pri ugotavljanju učinkovitosti črpanja sredstev strukturnih skladov se uporabljajo različni
kazalniki. Med najbolj pogosto uporabljenimi so: delež dodeljenih sredstev v celotni
vrednosti namenjenih sredstev (osnova so sredstva opredeljena v EPD, h katerim
prištevamo tako nacionalne, privatne kot EU prispevke), delež podpisanih pogodb v celotni
vrednosti namenjenih sredstev, delež izplačil iz proračuna RS (osnova so nacionalna, lokalna
in EU sredstva), delež posredovanih zahtevkov (izplačila) za povračilo na evropski plačilni
organ (osnova so sredstva EU). Države s pomočjo teh kazalnikov ugotavljajo možne ravni
zatikanja pri črpanju sredstev, kar jim omogoča hiter odziv, v kolikor pride do zapletov oz.
zamud pri črpanju (Vek, 2007).

3.1 UČINKOVITOST ČRPANJA SREDSTEV KOHEZIJSKE POLITIKE ZA
SLOVENIJO
Sposobnost črpanja kohezijskih sredstev oz. absorpcijska sposobnost pomeni, v kolikšni
meri so države članice sposobne učinkovito porabiti dodeljena finančna sredstva iz
strukturnih skladov in kohezijskega sklada v določenem finančnem obdobju. Dogovor o tem,
da je neka država članica upravičena do določenega obsega sredstev, še ne pomeni, da bo
dejansko ta sredstva tudi pridobila. Pomembna je razlika med odobrenimi in dejansko
pridobljenimi sredstvi. Čim manjša je razlika, tem večja je absorpcijska sposobnost države
članice (Finance.si).
Absorpcijska sposobnost se razdeli na štiri osnovne skupine:
-

realna absorpcijska sposobnost,
programsko-projektna absorpcijska sposobnost,
administrativna absorpcijska sposobnost.
finančna absorpcijska sposobnost (Mrak in Wostner, 2005, str. 8–10).

Realna absorpcijska sposobnost ima dva vidika. Prvi se nanaša na realne potrebe države,
ki so opredeljene s postavljeni cilji, merili za javno intervencijo ter sprejetimi mednarodnimi
obveznostmi. Drugi vidik pomeni razpoložljivost produkcijskih faktorjev za identifikacijo,
organizacijo in izvedbo projektov ter programov. Za realizacijo zgornjih potreb torej niso
potrebna le finančna sredstva, ampak morajo biti na voljo tudi kadri, ustrezen institucionalni
okvir ter prostorski pogoji (Zupan, 2008).
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Sofinanciranje projektov je treba zagotoviti iz dveh vidikov: najprej od prejemnika sredstev,
k evropskim sredstvom pa mora svoje dodati tudi javni sektor, praviloma državni proračun.
Težava je pravzaprav dvojna. Poleg zagotavljanja lastnih sredstev se prejemniki srečujejo
še z likvidnostno težavo za tisti del stroškov, ki jih pozneje povrne z evropskim in javnim
sofinanciranjem. Glede finančne absorpcijske sposobnosti prejemnikov je potrebno
poudariti, da ni mogoče dati enotnega sklepa. Medtem ko večjim in nekaterim srednjem
podjetjem zagotavljanje likvidnostnih sredstev večinoma pomeni pomembnejše omejitve,
pa je to lahko resna težava za nekatera srednja, predvsem pa mala podjetja in obrtnike
(Zupan, 2008).
Pri programsko-projektni absorpcijski sposobnosti mora za črpanje državna znati rešiti več
vprašanj. Določiti mora naloge po posameznih področjih, kar se mora ustrezno izražati v
strateških in v izvedbenih programih na nacionalni ravni in ravni EU. Država mora biti
sposobna pripraviti ustrezne in pregledne izvedbene instrumente, in to v vseh njihovih
podrobnostih. Zagotoviti mora, pri sebi in drugih subjektih, da se za izbrane projekte
pravočasno pripravi ustrezna projekta dokumentacija (Zupan, 2008).
Administrativna absorpcijska sposobnost je zdaj vsekakor glavna slabost za črpanje
kohezijskih sredstev, pri tem pa je treba ločiti med pripravljenostjo prijaviteljev ter državne
administracije. Prijavitelji so se do sedaj kar dobro izkazali, in to ne glede na razmeroma
neprijazen obseg birokracije, s katero so se ali se še bodo srečevali. Glavna težava je, kot
rečeno, povezana z administrativno usposobljenostjo državne uprave. Treba je pospešeno
nadaljevati že sprejete vladne sklepe, pri tem pa se je potrebno zavedati, da pomembnejše
reorganizacije sistema uvajanja kratkoročno ne morejo prinesti večjih izboljšav. Treba je
torej graditi na zdajšnjih kadrih, jih po potrebi okrepiti, predvsem pa je treba vzpostaviti
kulturo sodelovanja tako med institucijami kot posamezniki. To pomeni na mesto izmikanja
pred sprejemanjem odločitev zaradi strahu pred napakami zagotoviti operativno reševanje
težav, če je potrebo z dvigom telefona, rednimi operativnimi sestanki in podobno (Mrak in
Wostner, 2005, str. 17).
V programskem obdobju 2007–2013 je bilo v Sloveniji iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Evropskega socialnega sklada ter Kohezijskega sklada dodeljeno skupno 4,2 milijard
EUR evropskih sredstev iz naslova cilja konvergenca, ki jih je bilo potrebno porabiti do konca
leta 2015. Večino evropskih sredstev se je usmerjalo v dejavnosti, ki so pospešile družbenoekonomski razvoj in prispevale k zmanjšanju razlik med regijami. Izvajali so se projekti na
področju teritorialnega sodelovanja, spodbujanju trajnostnega razvoja, visoke stopnje
zaposljivosti ter razvoja zaostalih evropskih regij, podeželja in mestnih okolij. Vendar je za
bolj učinkovito črpanje iz kohezijske politike potrebno podvojiti število izvajanja projektov
(Kohezijska politika in Slovenija, 2014).
Pospešitev izvajanja projektov programskega obdobja 2007–2013 ter zaključitev
programskega obdobja 2007–2013 brez »izgubljenih« sredstev evropske kohezijske politike
temelji na: doslednemu izvajanju akcijskega načrta, spremljanju projektov, s poudarkom
na spremljanju kritičnih projektov; tekoča priprava zahtevkov za povračilo; priprava
sprememb operativnega programa (OP) 2007–2013 in izboljšanje administrativne
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sposobnosti za črpanje EU sredstev. Slovenija je v finančnem obdobju 2007–2013 na osnovi
sredstev iz Kohezijskega sklada EU med drugimi dosegla naslednje rezultate: ustvarila je
33.700 novih delovnih mest, zagotovila je podporo 585 raziskovalnim projektom, dostop do
širokopasovnega medmrežja je zagotovila 65.000 ljudem, zgradila je 56 km železniških
tirov, omogočila dostop do pitne vode 80.000 ljudem ter omogočila dostop do čistilnih
naprav odpadne vode 39.000 ljudem.

3.2 OPERATIVNI PROGRAMI
Na podlagi sprejetega in z EU usklajenega Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja
2007–2013 (NSRO), ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše
konvergence, je Slovenija pripravila tri operativne programe, ki predstavljajo programsko
podlago za črpanje sredstev (EU Skladi.si, 2016).
Tabela 1: Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih
programih in skupaj, obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015
Operativni Pravice
program
porabe
OP
OP
OP
Vsi

RR
RČV
ROPI
OP-ji

% glede
Izplačila iz na
Certificirani
proračuna*
pravice
ZzP
porabe

% glede
na
pravice
porabe 2

1.783.285.419 1.895.336.329 106,28 % 1.752.752.301 98,29
755.699.370
761.305.299
100,74 % 753.703.695
95,77
1.562.063.847 1.655.885.515 106,01 % 1.506.478.782 96,44
4.101.048.636 4.312.527.143 105,16 % 3.928.934.777 97,12
Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (2015)

%
%
%
%

Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih v programskem
obdobju 2007–2013 prikazujejo, da so bila do 31. 12. 2015 dodeljena sredstva v višini
4.451.203.194 EUR oziroma 108,54 % razpoložljivih sredstev. Dodeljena sredstva so bila
potrjena na podlagi dveh instrumentov, in sicer v sklopu javnih razpisov/javnih povabil ali
preko neposredno potrjenih operacij. V sklopu javnih razpisov/javnih povabil je projekte
potrdilo pristojno ministrstvo za navedeno področje. Kadar gre za pri neposredni potrditvi
operacij, pa manjše projekte na predlog posredniškega telesa odobri organ upravljanja,
večje (nad 50 mio EUR) pa Evropska komisija z odločbo. Upravičencem, ki so prejeli
sredstva v določenem programskem obdobju, so se sredstva dodelila s pogodbo o
sofinanciranju. V finančnem obdobju 2007−2013 je bilo do 31. 12. 2015 podpisanih za
4.383.649.533 EUR pogodb, to predstavlja 106,89 % razpoložljivih sredstev. Ko prejemnik
podpiše pogodbo, lahko prične z izvajanjem aktivnosti projektov. Ko so aktivnosti izvedene,
se mu nastali stroški povrnejo iz državnega proračuna. Do konca leta 2015 so znašala
izplačila iz proračuna 4.312.527.143 EUR (EU del), kar predstavlja 105,16 % vseh
razpoložljivih sredstev. Certificirani izdatki do konca 31. 12. 2015 znašali 3.982.777 EUR
(EU del), kar predstavlja 97,12 % razpoložljivih sredstev. Povračila iz EU proračuna niso
nikoli enaka izplačilom iz proračuna RS, ampak so dosti nižja (Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, 2015, str.12).
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3.2.1 OPERATIVNI
PROGRAM
POTENCIALOV (OP RR)

KREPITVE

REGIONALNIH

RAZVOJNIH

Iz operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov je bilo do 31. 12. 2015
iz državnega proračuna RS skupno izplačanih 106 % razpoložljivih sredstev, iz tega lahko
potrdimo, da je bilo izplačanih že dovolj sredstev za dosego 100 % črpanja. Najvišja
realizacija je na 2. razvojni prioriteti (Gospodarsko razvojna infrastruktura), kjer za 14 %
presega pravice porabe, najnižja pa na področju 3. razvojne prioritete (Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov), in sicer 98 % glede na pravice porabe. Vsaka država
članica EU ima ob priložitvi končnega poročila o izvajanju operativnih programov možnost
za 10 % fleksibilnosti prenosa sredstev med posameznimi razvojnimi prioritetami, kar daje
organu upravljanja dodatno možnost za doseganje 100 % črpanja EU sredstev. Podatki
kažejo, da je bilo v okviru OP RR s subvencijami sofinanciranih kar 2600 projektov, prav
tako podatki kažejo, da so bili načrtovani kazalniki operativnega programa večinoma
preseženi. Iz OP RR so zagotovili sredstva za 14.866 širokopasovnih priključkov, kar je 149
% glede na načrtovano. Iz navedenega programa so bila podrta tudi različna podjetja, ki
so ustvarila veliko število patentov in inovacij, se v okviru projektov tudi uspešno povezovala
ter tako med sabo vzpostavila osnovo za sodelovanje. Pozitivni učinki so vidni tudi na
področju turizma, saj se je s pomočjo sofinanciranja projektov povečalo število nočitev
turistov. Iz razpoložljivih podatkov je razbrati, da so vsi projekti OP RR ustvarili nova delovna
mesta, prav tako v času gospodarske krize zaradi sofinanciranja sredstev s strani EU. Da pa
imajo finančni instrumenti zares velike učinke, pove podatek, da je bilo na osnovi teh dveh
instrumentov samo v okviru izdajanja garancij odobrenih in izplačanih za skoraj 500
milijonov EUR posojil s strani bank. Vse skupaj je pripomoglo tudi k rasti in konkurenčnosti
podjetij, ki so prejela sredstva. Pri instrumentih je pomembno tudi to, da ta sredstva niso
bila samo porabljena, ampak se vračajo v sklade in bodo na ta način ponovno uporabljena
za isti namen, kar le še potrdi učinkovitost instrumentov (Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, 2015, str. 15).
3.2.2 OPERATIVNI
PROGRAM
RAZVOJA
INFRASTRUKTURE (OP ROPI)

OKOLJSKE

IN

PROMETNE

Za programsko obdobje 2007−2013 podatki kažejo, da je bilo letu 2015 v okviru
operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture realiziranih 548.968.033
EUR EU dela izplačil iz proračuna RS. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da je to največ
v celotnem programskem obdobju, saj je bilo izplačanih 1.655.885.515 EUR EU dela, kar
predstavlja več, kot je bilo pravic porabe OP ROPI. Realizacija izplačil EU sredstev OP ROPI
iz proračuna države Slovenije po 7 letih je bilo do konca leta 2013 komaj 617.786.254 EUR
oziroma 39,5 % pravic porabe. Nato pa je bil leta 2014 že viden napredek, saj je bilo
izplačanih 460 mio EUR EU dela, v letu 2015 še nadaljnjih 578 mio EUR EU dela; skupaj v
zadnjih 24 mesecih kar 1038 mio EUR oziroma 66,5 % pravic porabe operativnega
programa. Sedaj je moč tudi potrditi, da je bila ocena organa upravljanja (OU) , ki jo je dal
konec leta 2013 in začetek leta 2014, pravilna. Ocenil je, da iz OP ROPI ni več mogoče
potrjevati dodatnih projektov. Tudi dodatno potrjevanje ne bi imelo osnove v povračilu z
naslova evropskih sredstev in bi neposredno predstavljalo deficit proračuna RS. Do 31. 12.
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2015 je bilo certificiranih 96 % vseh izdatkov. Certificiranje izdatkov pa je bilo možno še do
konca junija 2016. Realizacija pravice porabe OP ROPI izkazuje, da je najvišja realizacija
glede na pravice porabe na razvojni prioriteti Varstvo okolja – področje voda, in sicer 117
%. Na vseh razvojnih prioritetah je realizacija višja od 90 % pravic porabe. Vsaka država
članica ima možnost ob oddaji Končnega poročila še 10 % fleksibilnosti prenosa sredstev
med posameznimi razvojnimi prioritetami, s čimer bo tudi doseženo 100 % črpanje EU
sredstev na tem operativnem programu (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, 2015 str. 17–18).
3.2.3 OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV (OP RČV)
Iz operativnega programa za razvoj človeških virov je bilo do 31. 12. 2015 izplačanih 761
mio EUR, kar predstavlja 101 % pravic porabe OP RČV. Cilj je bil porabiti vsa sredstva EU
v okviru OP RČV. Zaradi tega cilja so bile dodeljene dodatne pravice porabe sredstev, ki
presegajo obstoječa razpoložljiva sredstva. V okviru programa OP RČV je bila velika večina
potrjenih projektov na programu vseživljenskega učenja in razvoja človeških virov ter
spodbujanje zaposlovanja ter vključevanja ranljivih ciljnih skupin. Na 1. razvojni prioriteti
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti je bila nizka stopnja koriščenja sredstev, zato
se je nekoliko uravnovesila z dodatnim projektom na 5. razvojni prioriteti Institucionalna in
administrativna usposobljenost. Meseca novembra 2015 se je s spremembami operacij MJU
povečala njihova vrednost, in sicer za skupno 1,29 mio EUR. Poleg tega so potrdili še nov
projekt usmeritve 4.1, in sicer Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v
vzgoji in izobraževanju (MIZŠ) v skupni vrednosti 0,5 mio EUR. OU je skupaj z vključenimi
akterji v začetku meseca decembra na osnovi pregleda zaključenih projektov in projektov v
izvajanju ugotovil, da sredstva na posameznih razvojnih prioritetah ne bodo izčrpana v
celoti. Glede na višino realizacije in stanje pri izvajanju posamezne razvojne prioritete je OU
predlagal prerazporeditev sredstev iz 1. razvoje prioritete Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti na 4. razvojno prioriteto Enake možnosti in socialna vključenosti. S to
spremembo se je preneslo 10.000.000 EUR na 4. razvojno prioriteto Enake možnosti in
socialna vključenost, ki se po novem dodeli v obliki povratnih sredstev. Tako je MGRT na 4.
prioriteti pripravilo novo operacijo v okviru programa PIFI, ki ga izvaja SPS. Še v mesecu
decembru je bila na OU izdana odločba o potrditvi operacije, zato so na MGRT pripravili
zahtevek za izplačilo v skupni višini 12 mio EUR (EU + SLO del). Z vsemi temi ukrepi so
dosegli 101 % višino izplačil iz proračuna in 96 % višino certificiranih zahtevkov za povračilo
(ZzP). Ob tem velja poudariti, da bo nekaj ZzP še do konca marca 2016. V program ISARR
je bilo v okiru operativnega prorgama OP RČV vnesenih okvirno 2800 operacij. Do 31. 12.
2015 je bilo finančno zaključenih dobrih 1000 operacij v skupni vrednosti približno 310 mio
EUR. Nekatere operacije so ukinili, pri nakaterih pa so naredili vesebinske popravke. V
finančnem obdobju 2007–2013 je bilo v okviru OP RČV sofinanciranih veliko uspešnih
projektov, ki so vplivali na celotno Slovenijo in njeno delovanje. Takšni odmevni projekti so
npr.: e-pravosodje (npr. zemljiška knjiga), e-zdravje (informatizacija javnega zdravstva npr.
e-recepti) in e-uprava (zbirka upravnih dokumentov na medmrežju).
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Pod vodstvom MDDSZ so se na ZRSZ izvajali različni projekti za zaposlovanje – zaposlovanje
težje zaposljivih Zaposli.me, spodbujanje samozaposlovanja, institucionalno usposabljanje
na delovnem mestu ipd. Projekti so se izvajali v vseh Slovenskih regijah in doprinesli k
razvoju določenega obomočja. Izvajalo pa se je tudi sofinanciranje izobraževalnih
programov Projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in
računalniške ravni pismenosti, predvsem na ljudskih univerzah. Spodbujal se je razvoj
nevladnih organizacij in civilnega dialoga v vseh regijah, krepilo se je razvojne oddelke v
podjetjih, orodjarstvo se je vzpostavilo kot nosilec tehnološkega razvoja Notranjsko-kraške
regije v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanje
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013, razvijalo se je socialno
podjetništvo (npr. nove prakse na področju turizma in turistične ponudbe za invalidne osebe
ter osebe s posebnimi potrebami, okoljsko naravnani projekti, katerih cilj je bil zmanjšanje
količin odloženih odpadkov in varovanje naravnih virov) (Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, 2015, str. 21–22).
»V letu 2015, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, je bilo:
-

podpisanih pogodb za 117 milijonov EUR (EU del),
iz proračuna izplačanih 916,16 milijonov EUR (EU del),
certificiranih zahtevkov za povračilo 869,23 milijonov EUR (EU del).« (Služba Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2015, str. 21–23).

Iz priloge 1 je razvidno, da je bilo do konca decembra 2015 na spremljanih postavkah
napredek v črpanju pri podpisanih pogodbah, izplačanih sredstvih iz proračuna in
certificiranih ZzP. To je odraz dobrega rezultata koncu leta 2015, ki kaže, da je bila Slovenija
učinkovita pri izvajanju na vseh 3 operativnih programih evropske kohezijske politike.

3.3 UČINKOVITOST ČRPANJA SREDSTEV KOHEZIJSKE POLITIKE ZA
DRŽAVE ČLANICE
Sposobnost črpanja je neke vrste stopnja, od katere je posamezna država članica sposobna
učinkovito porabiti denar, dodeljen iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Ta
sposobnost je potrebna, da bi z viri, ki so na razpolago v skladih EU, v čim večji meri
prispevali k socialni in ekonomski koheziji. Absorpcijska sposobnost države prikazuje
dejanska izplačila, ki kažejo resnično sposobnost porabe sredstev za EU projekte in
programe. Država članica je tista, ki poskuša uresničiti obseg dejanskih izplačil.
Želja vsake članice je, da bi na ravni, ki je večja ali pa vsaj izenačena z obsegom načrtovanih
proračunskih sredstev, izpolnila potrebni pogoj za to, da bo država uspela v celoti refundirati
tisti del svojih izdatkov, ki so izvirali iz naslova akontacije za porabo sredstev proračuna EU.
Države članice so imele ob pričetku finančnega programskega obdobja težave s črpanjem
EU sredstev. Srečevale so se s težavami glede dokončanja postopka. Z novim sistemom, ki
zadeva tako upravljanje kot nadzor in izhaja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.
julija 2006 o splošnih določbah o ESRR, ESS in KS, je prišlo do zamud pri izplačilih.
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Vzporedno izvajanje dveh programskih obdobij 2000–2006 in 2007–2013 je predstavljalo
veliko breme, zaradi katerega je prišlo do zamud na začetku sedanjega programskega
obdobja. Podobno kot pri prehodu v obdobje 2007–2013 se Slovenija s podobnimi problemi
srečuje v programskem obdobju 2014–2020 (Šubelj, 2016).
Graf 1 prikazuje podatke o črpanju po posamezni državi članici za kohezijsko politiko v
programskem obdobju 2007–2013 (do datuma 31. 12. 2015). Iz grafa je razvidna
učinkovitost črpanja sredstev vseh držav članic. Iz prikaza je moč razbrati, da je bilo prvih
20 članic uspešnih pri črpanju, saj je pri njih višina črpanja nad 90 odstotkov.
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Grafikon 1: Podatki o učinkovitosti črpanja sredstev kohezijske politike v
programskem obdobju 2007–2013 po posamezni državi članici za leto 2015

Države

Vir: Lasten graf, Evropska komisija, Kohezijska politika (2016)
Iz grafa 1 je razvidno, da je evropska kohezijska sredstva najbolj učinkovito črpala Grčija v
višini 99,5 %. Na drugem mestu so Slovenija, Danska, Portugalska, Finska, Poljska, Latvija,
Estonija, Litva in Luksemburg v višini 95 % izčrpanih sredstev. Sledijo Švedska v višini 94,7
%, Avstrija z 94,3 %, Belgija z 93,6 %, Ciper z 93,5 %, Nemčija z 93,2 %, Francija z 92,8
%, Irska z 92 %, Nizozemska z 91,3 %, Združeno kraljestvo z 90,3 %, EU28 90 %, Bolgarija
z 89,4 %, Madžarska z 89,4 %, Češka z 88,4 %, Slovaška z 88,2 %, Španija z 84,4 %,
Malta z 83,1 %, Italija z 80,4 % ter Romunija z 72,6 % izčrpanimi sredstvi. Na zadnjem
mestu je Hrvaška s 65,2 % izčrpanimi sredstvi. Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da je
Slovenija v programskem obdobju 2007–2013 izčrpala 95 % sredstev. Proces, kako črpati
evropska sredstva, še z daleč ni preprost. Naloge so zapletene, zato je potrebno veliko
znanja z različnih področij – od ekonomskega, tehničnega, pravnega, do poznavanja
evropskih institucij. V prihodnje bo potrebno vložiti veliko napora za poenostavljanje
birokratskih postopkov in tako doseči čim boljši izkoristek črpanja dodeljenih sredstev
skupaj z ostalimi poenostavitvami (Tkalec, 2011,).
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Na ta način bo mogoče doseči še bolj učinkovito črpanje sredstev. Kljub težavam, s katerimi
se upravičenci srečujejo pri črpanju EU sredstev, spada Slovenija med uspešnejše države
EU po črpanju evropskih sredstev, saj si drugo mesto deli skupaj z Dansko, Portugalsko,
Finsko, Poljsko, Latvijo, Estonijo, Litvo in Luksemburgom. Slovenija želi še povečati
učinkovitost črpanja EU sredstev. Da bi ta cilj dosegla, mora še v večji meri poenostaviti
izvajanje črpanja sredstev EU in odpraviti nepravilnosti, ki jih je v tem programskem
obdobju ugotovila.
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4 NEPOVRATNA SREDSTVA NAMENJENA SLOVENSKIM
PODJETJEM V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007–2013
»Evropska komisija namenja neposredne finančne prispevke v obliki nepovratnih sredstev
projektom ali organizacijam, ki podpirajo evropske interese ali sodelujejo pri izvajanju
programov in politik EU.« (Evropska komisija, 2010; Bernini in Pellegrini, 2011).
»Evropska komisija je 18. junija 2007 v Sloveniji, kot trinajsti izmed 27 držav članic, potrdila
NSRO, ki vključuje prednostne naloge, okvirno letno dodelitev sredstev in seznam
operativnih programov. Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev
Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo
človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej
med regijami. Navedena usmeritev po eni strani opredeljuje blaginjo kot globalni cilj, po
drugi strani pa daje poseben poudarek spodbujanju gospodarske rasti in ustvarjanju novih
delovnih mest, s ključnima ciljema Lizbonske strategije ter skladnemu regionalnemu
razvoju.« (Žampa in Bojnec, 2013, str. 23).
Slovenija je želela v programskem obdobju 2017−2013 spodbujati podjetništvo, napredek
v tehnološkem razvoju in inovacijah. Poudarek je bil predvsem na doseganju ciljev, kot so
izboljšati kakovst izobraževanja, usposabljanja ter raziskav, izboljšati fleksibilnost delovne
site ter zagotoviti gotovost zaposlitve s poudarkom na ustvarjanju novih delovnih mest. Cilj
je bil tudi spodbujati uravnotežen regionalni razvoj ter zagotavljanje možnosti za
gospodarsko rast (EU skladi, 2012).
Evropski sklad za regionalni razvoj predstavlja finančni instrument evropske kohezijske
politike za obdobje 2007–2013. Evropski sklad za regionalni razvoj skupaj z Evropskim
socialnim skladom sodi v okvir strukturnih skladov. Nepovratna sredstva namenjana za
Produkt P4 so del izvajanja kohezijske politike Evropskega sklada za regionalni razvoj z
namenom posepeševanja razvoja podjetništva in inovativnosti v državi.

4.1 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
Črpanje evropskih sredsev je določeno na podlagi določenih programov. V Sloveniji je bilo
prvo programsko obdobje od leta 2004 do 2006. Takrat je bil podlaga za črpanje sredstev
Enotni programski dokument 2004–2006. To je bil poglavitni dokument za izvajanje
strukturne politike, v okviru katerega je bilo na voljo 334,5 mio EUR sredstev, od katerih je
bilo načrtovanih 239 mio EUR sofinanciranih s strani EU, 95,5 mio EUR iz domačega
(nacionalnega) proračuna. Za programsko obdobje 2007−2013 je morala Slovenija v skladu
z normativnimi podlagami EU pripraviti programske dokumente na dveh ravneh. Na prvi
ravni se je pripravil NSRO, ki opredeljuje generalno strategijo Slovenije za doseganje
hitrejše konvergence, na drugi ravni so se na osnovi NSRO pripravili operativni programi
(OP) (Žampa in Bojnec, 2013, str. 25).
OP v okviru evropske kohezijske politike so bili: operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov, operativni program razvoja človeških virov ter operativni program
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razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Operativni programi v okviru evropskega
teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč so bili operativni program
čezmejnega sodelovanja Slovenija–Avstrija 2007–2013, operativni program čezmejnega
sodelovanja Italija–Slovenija 2007–2013, operativni program čezmejnega sodelovanja
Slovenija–Madžarska 2007–2013, operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija–
Hrvaška 2007–2013, operativni program čezmejnega sodelovanja Jadranska pobuda 2007–
2013. Operativni programi transnacionalnega sodelovanja so bili transnacionalni program
Območje Alp, transnacionalni program Srednja Evropa, transnacionalni program
Jugovzhodna Evropa, transnacionalni program Mediteran. Operativni programi
medregionalnega sodelovanja so bili medregionalni program INTERREG IVC, medregionalni
program INTERACT II, medregionalni program ESPON, medregionalni program URBACT.
Podlaga za črpanje nepovratnih sredstev iz javnega razpisa P4, ki je predmet raziskave
mojega magistrskega dela, je OP KRRP v programskem obdobju 2007–2013. Glavni cilj
navedenega programa je inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in
konkurenčnim ter inovativnim gospodarstvom. Program je usmerjen predvsem k povečanju
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v smislu doseganja ciljev Lizbonske pogodbe, v
spodbujanju podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja. Eden izmed glavnih ciljev
OP KRRP je ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje inovativnosti in s tem uspešnosti
podjetij, z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov ter razvojem turizma. Razvoj
turizma pa lahko odpira nova delovna mesta v manj razvitih omočjih (Žampa in Bojnec,
2013, str. 26).
Upravičenci sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj so: podjetja (mikro, mala in
srednje velika ter skupine podjetij), gospodarske družbe, zasebniki in investitorji. Do
sredstev so upravičeni tudi država, občine, koncesionarji, subjekti spodbujanja razvoja,
visokošolske, raziskovalne in izobraževalne institucije, medpodjetniškimi izobraževalni
centri. Upravičenci so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, zasebni zavodi, javne
gospodarske službe, druge javne službe, društva, neprofitne in nevladne organizacije,
mladinski centri ter zasebni uporabniki. Upravičenci in ciljne skupine pri izvajanju ESRR v
okviru OP KRRP so natančno določeni za posamezno razvojno prioriteto in prednostne
usmeritve kot njene vsebinske dele (OP KRRP, 2008, str. 17).
Za države, ki se dinamično razvijajo v smeri družbe znanja, so značilne intenzivne naložbe
v raziskave in razvoj, tesna povezanost med javnim raziskovalnim in izobraževalnim
sektorjem in gospodarstvom, visoka stopnja inovativnosti, visoko usposobljena delovna sila
ter ustrezna informacijska infrastruktura s podpornimi institucijami (OP KRRP, 2008, str.
19). Nova zasebna ustanovljena podjetja po letu 1990 v večini ostajajo v skupini mikro
podjetij. Rast v podjetjih je zelo počasna, saj je dinamičnih podjetij komaj 5 odstotkov. Prav
tako je malih podjetij z novimi tehnologijami zelo malo in se premalo povezujejo za večji
regionalni razvojni učinek. V Sloveniji so za MSP značilni visok delež tradicionalnih dejavnosti
v strukturi, pomemben zaostanek v produktivnosti, nizka stopnja vlaganja v znanje in
tehnološki razvoj ter nizka stopnja internacionalizacije (Žampa in Bojnec, 2013, str. 27).
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Vse to je tudi največji razlog priprave in črpanje nepovratnih sredstev P4 in s tem
prepočasno spreminjanje ter zaostalost slovenskih malih in srednje velikih podjetij.
Inventivnost, inovativnost ter tehnološki razvoj s poudarkom na uveljavljanju sodobnih
tehnologij sodijo med ključne dejavnike konkurenčnosti sodobnega gospodarstva in razvoja
na znanju temelječe družbe. Za njihovo učinkovitost so poleg samega ustvarjanja novega
znanja pomembni tudi prenos znanja, njegova uporaba in trženje, kar pomeni inovacijsko
sposobnost. Brez uporabne vrednosti in realizacije na trgu ni dovolj le intervencijska
sposobnost.
»Države, za katere velja, da temeljijo na znanju in inovativnosti, intenzivno vlagajo v
raziskave in razvoj, imajo vzpostavljeno tesno povezavo med javnim raziskovalnim in
izobraževanim sektorjem ter gospodarstvom, imajo velik delež inovativnih podjetij in visoko
usposobljeno delovno silo (OP KRRP, 2008, str. 57). Vlada lahko izda ukrepe, s katerimi
podrobno uredi obveznosti državnih organov in prejemnikov proračunskih sredstev v
postopkih načrtovanja in porabe sredstev skupnih evropskih politik (Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS).Višina denarnih sredstev, ki jih zagotavlja EU, nameni, za
katere lahko RS črpa sredstva, ter način in roki za njihovo porabo so določeni z odločbami
komisije o finančnem prispevku Republiki Sloveniji iz Schengenskega vira za posamezno
leto (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS). V začetku programa je prikazana
analiza stanja (konkurenčnost slovenskega gospodarstva, znanje za razvoj, spodbujanje
podjetništva, informacijska družba, zdravstvena infrastruktura, turizem, okolje, energija in
promet, regionalni razvoj ter mesta in druga naselja), nato sledi strategija za razvoj s svojimi
razvojnimi prioritetami. Opisi so sestavljeni tako široko, da ne moremo zaslediti natančne
vizije in ciljev slovenskega podjetništva. Navedeni so številni mehanizmi in ukrepi za
povečanje konkurenčnosti in inovativnosti. Dokumenti in navedbe v njih so preširoko
nastavljeni in na podlagi teh dokumentov so pripravljeni razpisi, kot je bil razpis P4.«
(Žampa in Bojnec, 2013, str. 27–28).

4.2 PODPORA PODJETNIŠTVU
V programskem obdobju 2007−2013 je bil Evropski sklad za regionalni razvoj namenjen
predvsem krepitvi ekonomske in socialne kohezije, kjer je bil poudarek na odpravljanju
razlik in neenakosti v regijah, saj je s tem prispeval k zmanjšanju razlik med razvitostmi
regij. To so bile predvsem regije z omejenimi možnostmi, nazadujoče industrijske regije,
gorska območja, redko poseljena območja itd. ESRR daje poudarek predvsem na krepitvi
konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter
zagotavljanju trajnostnega razvoja. (Žampa in Bojnec, 2013, str. 28).
ESRR usmerja veliko pozornost v podporo trajnostnemu, celostnemu regionalnemu in
lokalnemu gospodarskemu razvoju in zaposlovanju. Znotraj cilja »konvergenca« je največja
usmerjenost v raziskave in tehnološki razvoj, podjetništvo ter inovativnost, za krepitev
zmogljivosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter njihovega vključevanja v
evropski raziskovalni prostor, za infrastrukture. Hkrati namenja pomoč za raziskave in
trajnostni razvoj (zlasti MSP) ter prenosu tehnologije, izboljšuje povezave med MSP,
institucijami višješolskega izobraževanja, raziskovalnimi institucijami ter raziskovalnimi in
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tehnološkimi centri. Pomoč namenja za razvoj poslovnih omrežij, za javno-zasebna
partnerstva in grozdj ter daje podporo za zagotavljanje poslovnih in tehnoloških storitev
skupinam MSP z instrumenti finančnega inženiringa. Pri razpisih, ki jih objavljajo različne
institucije, so podjetja pri prejemanju subvencij pri določenih razpisih omejena tudi z višino
sredstev. V primeru, da velja to pravilo, je v javnem javnem razpisu navedeno, da se
sredstva delijo po pravilu »de minimis«. To pravilo pomeni, da lahko podjetje v treh letih
prejme maksimalno 200.000 EUR iz razpisov, ki se izvajajo po pravilu »de minimis« (Uredba
o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de
minimis«, 2004a). Višina skupnega zneska »de minimis« pomoči dodeljene podjetju ne sme
presegati zneska določenega po pravilu »de minimis« v obdobju treh let od zadnjega
prejema subvencije. Najvišja vrednost velja ne glede na obliko pomoči ali zasledovani cilj.
V programskem obdobju 2000–2006 je bilo treba natančno opredeliti pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati instrumenti finančnega inženiringa, da se lahko financirajo v okviru OP, pri
čemer se razume, da za prispevke instrumentov finančnega inženiringa iz OP in drugih
javnih virov ter naložbe, opravljene z instrumenti finančnega inženiringa v posameznih
podjetjih, veljajo pravila o državni pomoči, vključno s smernicami Skupnosti o državnih
pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (Žampa
in Bojnec, 2013, str. 30).
Program za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007−2013 so
upoštevali tudi drugih razvitih držav EU. Pomanjkanje finančnih virov opredeljujejo 4
osnovne stebre programa:
»Spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja,
znanje za gospodarstvo,
razvoj in inovacije v gospodarstvu,
spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri«.
(Ministrstvo za gospodarstvo, 2006, str. 3)
Ukrepi prvega poglavja so usmerjeni v spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega
okolja. Drugi steber programa daje poudarek na krepitvi notranjih sposobnosti podjetij,
predvsem na področju razvoja, tehnologije. Tretji steber je usmerjen v razvoj in inovacije v
gospodarstvu s poudarkom na vlaganja v raziskave in razvoj. Četrti steber se osredotoča
na spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri (Žampa in
Bojnec, 2013, str. 31).
Številni ukrepi navajajo kaj je potrebno narediti, da izboljšamo konkurenčnost slovenskega
podjetništva. Večji del nepovratnih sredstev v Sloveniji razpisuje SPS. »Sklad razvija in
izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu s programom ukrepov na naslednjih
področjih, in sicer zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in
zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških
projektov v fazi nastajanja in zagona podjetja, zagotavljanje ugodnejših virov financiranja
za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za
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najete kredite, spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh
fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij
za investitorje.« (Ustanovitveni akt Javnega sklada RS za podjetništvo, 2008, 6. člen v:
Žampa in Bojnec, 2013, str. 31).
»V skladu z Zakonom o podpornem okolju podjetništvu (2007, 16. člen) SPS izvaja ukrepe
v obliki storitev, neposrednih finančnih spodbud sklada in posrednih finančnih spodbud
preko poslovnih bank, skladov tveganega kapitala in drugih finančnih institucij, subjektov
inovativnega okolja ter drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava. V gospodarskem
sektorju so še vedno zaznavni strukturni problemi, ki so povezani z doseženo ravnijo
razvitosti slovenskega gospodarstva ter s kakovostjo razpoložljivih proizvodnih dejavnikov
in zato niso rešljivi kratkoročno. Inventivnost, inovativnost ter tehnološki razvoj s
poudarkom na uveljavljanju sodobnih tehnologij sodijo med ključne dejavnike
konkurenčnosti sodobnega gospodarstva in razvoja na znanju temelječe družbe. Za njihovo
učinkovitost so poleg samega ustvarjanja novega znanja pomembni tudi prenos znanja,
njihova uporaba in trženje, kar pomeni inovacijsko sposobnost. Ni dovolj le investicijska
sposobnost brez uporabne vrednosti in realizacije na trgu. Države, za katere velja, da
temeljijo na znanju in inovativnosti, intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj, imajo
vzpostavljeno tesno povezavo med javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem ter
gospodarstvom, imajo velik delež inovativnih podjetij in visoko usposobljeno delovno silo«.
(OP KRRP, 2010, str. 72 v: Žampa in Bojnec, 2013, str. 31–31).
Podjetništvo igra pomembno vlogo pri uvedbi novih delovnih mest, prihodka in inovacij v
državi ter predstavlija pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in socialni koheziji.
Nepovratna sredstva predstavljajo podporno okolje za podjetja, saj jim dajejo možnost za
povečanje konkurenčnosti in inovativnosti znotraj EU ter s tem izboljšujejo poslovanje
podjetij.

4.3 NAMEN JAVNIH RAZPISOV
Slovenska podjetja imajo možnosti pridobitve različnih subvencij iz javnih razpisov, ki jih
razpisujejo različne institucije. Spodaj je naštetih nekaj razpisov razpisov Ministrstva za
gospodarstvo s svojimi pod institucijami:
-

»Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.
Sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate
razvojno-raziskovalnih aktivnosti.
Subvencije za zagon inovativnih podjetij.
Regionalni razvojni programi (razpisi, namenjeni občinam).
Začetne investicije podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v Pomurski regiji.
Oskrba z električno energijo z uporabo domačih virov.
Vavčerji (inovacijski, procesni).
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
Turistična infrastruktura.
Promocija turizma.
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-

Usposabljanje zaposlenih v podjetju.
Tuje neposredne investicije v Sloveniji.
Izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje prezaposlitev in
samozaposlovanja v letih 2009 in 2010.
Razvojni centri slovenskega gospodarstva.
Sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v
gospodarstvu za obdobje od 2011 do 2013 – UREE1.
Strateško raziskovalno-razvojni projekti.
P1A – Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere.
P4 – Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme.« (Podjetniški portal, 2013 in
Žampa, Bojnec, 2013, str. 33).

Navedla sem nekaj razpisov v obdobju 2007–2013. Podjetja so se lahko v izbranem
programskem obdobju prijavila na različne razpise in iz njih pridobila sredstva. Možnosti za
sofinanciranje je veliko, zato je potrebna tudi dobra informiranost podjetij o možnostih
sofinanciranja njihovih investicij iz nacionalnih virov. EU sredstva, ki se lahko črpajo direktno
iz EU, se podjetja poslužujejo dosti manj. V Sloveniji se ministrstva sama odločijo, kam bodo
plasirala nepovratna sredstva. Dostikrat se pojavi problem pri nacionalnem deležu, ki ga
mora država Slovenija prispevati k vsem razpisanim EU sredstvom. V primeru, da država ne
more zagotoviti tega deleža, ne more razpisati razpisa (Žampa in Bojnec, 2013, str. 35).

4.4

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

»Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija, ustanovljena z namenom
izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različno razvojno-poslovne projekte mikro,
malih in srednje velikih podjetij vključno s finančni sredstvi za zagon podjetij za mikro
financiranje v Republiki Sloveniji.« (Slovenski podjetniški sklad, 2009).
Ustanovljen je bil leta 1992, ko je Vlada RS na osnovi Zakona o razvoju malega
gospodarstva z dne 23. 1. 1992 sprejela Statut Sklada Republike Slovenije za Razvoj malega
gospodarstva. V letu 2000 se je z Zakonom o javnih skladih SPS preoblikoval v javni finančni
sklad, leta 2004 pa z Zakonom o podpornem okolju podjetništvu in sprejemom
Ustanovitvenega akta v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Zakon o podpornem
okolju za podjetništvo določa vsebino in možnosti izvajanja različnih oblik finančnih
instrumentov ter določa postopke pri izvajanju aktivnosti SPS (Slovenski podjetniški sklad,
2009a).
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Slika 1: Namen delovanja SPS

Vir: Predstavitev sklada, Slovenski podjetniški sklad (2016)
Sklad deluje kot posrednik med bankami ter malimi in srednjimi podjetji in je institucija, ki
objavlja razpise namenjene podjetjem. Kljub majhnim razpoložljivim sredstvom je SPS
primer uspešne pomoči države MSP, saj deluje kot banka, vendar s svojimi finančnimi
instrumenti ne konkurira bankam, saj deluje na področju, ki je zaradi prevelikega tveganja
za banke nezanimivo. Hkrati pa s svojimi finančnimi instrumenti spodbuja banke k
investicijskim vlaganjem v obstoječa MSP in podjetja, ki šele začenjajo poslovati (Žakelj,
2006, str. 28 v: Bračič, 2010, str. 277).
Sklad ponuja primerne finančne rešitve za razvojno-poslovne projekte v podjetniškem
sektorju v Slovenji preko finančnega inženiringa, ki v največji meri temelji na finančnih
instrumentih s povratnimi sredstvi (krediti, garancije za zavarovanje kreditov, subvencije,
obrestne mere, tvegan kapital) in omogoča kombiniranje finančnih virov različnih finančnih
institucij (Slovenski podjetniški sklad, 2009a v: Bračič, str. 277).
»Bančna posojila so še vedno najpomembnejši zunanji vir financiranja podjetij, pri čemer
so MSP v primerjavi z velikimi podjetji v težjem položaju zaradi še vedno visokih obrestnih
mer, zavarovanja posojil ter dolgotrajnih in zahtevnih postopkih njihove odobritve. Takšne
ovire naraščajo z majhnostjo podjetja, zato je eden od ciljev SPS izenačevanja finančnih
pogojev poslovanja z bankami med MSP na eni in velikimi podjetji na drugi strani.« (Žakelj,
2006, str. 28 v: Bračič, 2010, str. 277).
»Sklad tako izvaja finančni inženiring preko treh finančnih linij ter znotraj njih ponuja
ustrezne finančne instrumente: kreditno-garancijska linija za mala in srednje velika
podjetja, subvencijska linija za mala in srednje velika podjetja, linija za lastniško financiranje
za mala in srednje velika podjetja. V okviru omenjenih linij SPS tesno sodeluje z ostalimi
domačimi in mednarodnimi institucijami, kot so: poslovne banke, SID banka, Evropski
investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.« (Bračič, 2010. str. 277).
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V osnovi SPS razpisuje oz. je razpisoval različne Javne razpise. Razdeljeni so oz. so bili v
posamezne spodaj naštete produkte.
-

»P1: Garancije sklada za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero.
P2: Subvencija za zagon podjetij.
P3: Pod garancije za regionalne garancijske sheme.
P4: Subvencija tehnološke opreme.
P5: Subvencija za turistične projekte.
LF: Naložbe tveganega kapitala.« (Žampa in Bojnec, 2013, str. 35).

Subvencija za nakup nove tehnološke opreme, P4, je predmet mojega magistrskega dela.
V nadaljevanju bom finančne linije predstavila. Iz slike 2 pa so razvidne finančne linije SPS
v odbobju 2009−2013.
1. »Finančna linija: Garancijsko-kreditna linija za MSP predstavlja državno pomoč SPS.
V okviru te finančne linije se preko javnih razpisov ponudijo podjetniškemu sektorju
v obliki:
- ugodnih garancij za zavarovanje bančnih kreditov za zavarovanje investicije MSP,
vključujoč obratna sredstva, in ugodnih obrestnih mer ter bančnih kreditov –
nacionalni nivo direktno preko SPS ter
- ugodnih garancij za zavarovanje bančnih kreditov za razvojne investicije MSP,
vključujoč obratna sredstva, in ugodnih obrestnih mer ter bančnih kreditov –
regionalni nivo posredno preko regionalnih razvojnih agencij.
2. Finančna linija: Direktno sofinanciranje projektov MSP – v okviru te linije se
zagotavlja učinkovito in uspešno koriščenje evropskih strukturnih sredstev iz ESRR
za tehnološke in turistične investicije v MSP ter učinkovito in uspešno koriščenje
proračunskih sredstev za zagonske investicije in s tem posredno oblikovanje bazena
podjetij, primernih za financiranje s tveganim kapitalom.
3. Finančna linija: Lastniško financiranje MSP preko hčerinskih družb sklada. Sklad
poleg dolžniške finančne linije in finančne linije sofinanciranja projektov (subvencije)
razvija nov instrument na področju finančne inženiringa, ki spada v lastniško
financiranje. To linijo predstavlja tvegan kapital, ki se je plasiral preko produkta LF.
Slika prikazuje plasiranje posameznih produktov glede na stopnjo razvija MSP.«
(Slovenski podjetniški sklad, 2008, str. 13–14).
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Slika 2: Finančne linije SPS 2009–2013

Vir: Slovenski podjetniški sklad, Letno poročilo (2008)
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Slika 3: Razvojne faze organizacije s finančnimi linijami

Vir: Slovenski podjetniški sklad, Letno poročilo (2008)
Produkte, ki jih plasira SPS, je potrebno plasirati in zanje voditi posebne evidence. SPS je
razdeljen na tri sektorje: sektor državnih pomoči, sektor za finance in službo za splošne
zadeve. S takšno organizacijsko strukturo se lahko pravilno plasira nepovratna sredstva po
posameznih produktih. Organizacijska struktura SPS je razvidna na sliki 4.
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Slika 4: Organizacijska struktura SPS ter razporeditev delovnih procesov po
organizacijskih enotah SPS

DIREKTOR
1. proces: upravljanje
Slika
5: Organizacijska• struktura
SPS ter razporeditev delovnih procesov po
organizacijskih enotah SPS

SEKTOR DRŽAVNE
POMOČI – SDP

• 2. proces: odobravanje državnih pomoči

SEKTROR ZA
FINANCE – SF

• 3. proces: upravljanje s finančnim premoženjem Sklada
za spremljanje kapitalskih naložb, računovodstvo,
notranje kontrole
• 4. proces: upravljanje s tveganji

SLUŽBA ZA
SPLOŠNE ZADEVE
IN RAZVOJ – SSR

• 5. proces: razvoj in uvajanje novih produktov in
ukrepov
• 6. proces: mednarodno sodelovanje
• 7. proces: informacijska podpora
• 8. proces: kadrovski management
• 9. proces: upravljanje s stvarnim premoženjem
• 10. proces: statusno-pravne zadeve
• 11. proces: statistično-analitično spremljanje državnih
pomoči
• 12. proces: organizacija dela
• 13. proces: zunanje kominiciranje

Vir: Lasten organigram, Žampa in Bojnec (2013)
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Vse razpise, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad, so v skladu z Uredbo o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju
2007–2013. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
-

-

-

-

-

»Podrobnejša opredelitev pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
opis oz. vrsto upravičenih stroškov, specifikacijo dokazil za izkazovanje stroškov n
metodo za njihov izračun v skladu z navodili organa upravljanja oz. s sklicevanjem
za navodila organa upravljanja,
navedba potrebnih dokumentov ali dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti kot
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev; posredniško telo ali agent
si pridobi podatke iz javnih evidenc,
navedba meril in točk, ki jih posamezno merilo prispeva v skupno vsoto točk,
potrebnih za izbor upravičencev (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu
od bolj k manj pomembnemu),
navedba postopka za izbor upravičencev z navedbo upravnih aktov, izdanih v tem
postopku,
zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti za upravičence skladno z 9.
členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja,
zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji, zahteve glede dostopnosti
dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu opravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom,
zahteve glede spremljanja prihodkov operacije,
navedba morebitnega dopolnilnega financiranja,
omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES,
posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posamezne operacije,
obrazec za vlogo,
obrazec predračuna in podatke o predvidenih virih financiranja,
vzorec pogodbe o sofinanciranju.« (Uredba o izvajanju postopkov pri uporabi
sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007–2013, 12.
člen).

Z razpisno dokumentacijo je moral biti prijavitelj na javni razpis seznanjen z vsemi postopki,
ki jih moral uprabiti v primeru uspešne prijave. V razpisni dokumentaciji so morali biti točno
opredeljeni cilji, ki jih je moral prijavitelj izpolnjevati. Glede na to, da je bilo v preteklosti
veliko povpraševanje po javnem razpisu Produkt P4 – Sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme in je na ta razpis v preteklosti svoje vloge za sofinanciranje investicij
oddalo največ slovenskih podjetij, sem se v raziskavi osredotočila na naveden razpis.
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5 JAVNI RAZPIS PRODUKT P4
V tem poglavju je opisan eden najzanimivejših razpisov Slovenskega podjetniškega sklada,
ki je tudi predmet raziskave mojega magistrskega dela. Predmet javnega razpisa Produkta
P4 je bilo sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo
za podjetje. Gre za investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana z
ustanavljanjem novega podjetja, s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti
podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu
proizvodnje obstoječega podjetja. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih
investicij, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij, merjeno z večjo rastjo in
produktivnostjo, konkurenčnejšem nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na
zaposlenega (Slovenski podjetniški sklad, 2009).

5.1 PRIJAVA IN POTEK PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS
Prijava in potek prijave na javni razpis je zlasti za manjša podjetja prezapletena, prav tako
so postopki predragi. V interesu upravičencev bi bilo, da bi se vloge za prijavo na javni
razpis poenostavile, kar bi pripomoglo tudi k hitrejšemu pregledu vlog na strani organov.
Dobro bi bilo napisati enostavna novodila, poenostaviti postopke, sprejemati hitrejše
odločitve, povečati prilagodljivost med izvajanjem, s tem pa bi se pospešilo tudi povračilo
stroškov (Hunya, 2011, str. 141). Sama prijava na razpis zahteva približno od 40 do 80
delovnih dni, kar si malo podjetje težko privošči, zlasti še, ker je možnosti za uspeh zelo
malo. Zaradi tega se večino malih podjetij na razpise za denar iz evropskih strukturnih
skladov niti ne prijavi (Zalaznik, 2006, str. 19).
Za sodelovanje na javnem razpisu je moral vlagatelj predložiti vlogo pisno po pošti ali
neposredno na sedež SPS, ki je bil nosilec razpisa, v predpisanem roku iz javnega razpisa.
SPS je vsakemu posameznemu podjetju sofinanciral največ eno operacijo oz. investicijski
projekt za novo tehnološko opremo. Operacija je potrjen projekt, ki ga izvaja upravičenec.
Operacija mora biti v poslovnem načrtu vlagatelja, ki zajema predstavitev podjetja ter
poslovanje do zdaj in vnaprej. Predstaviti je potrebno tudi učinke, ki bodo omogočali
merjenje rezultatov glede na zastavljene cilje. V okviru celotne operacije je potrebno
opredeliti upravičene stroške investicije, ki so predmet sofinanciranja. Podjetje je moralo
aktivnosti dovolj podrobno prikazati, da je bila iz njih jasno razvidna vrsta stroška, na osnovi
katere je možno določiti upravičenost državne pomoči (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna
dokumentacija, 2009).
Podjetje je moralo natančno predstaviti terminski načrt izvajanja operacije in zaprto
finančno konstrukcijo, ki je omogočalo kvalitetno in realno izvedbo operacije. Pri izvajanju
javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009–2011
so pri obsegu nepovratnih sredstev poleg 15 % slovenske udeležbe, bila prisotna tudi
namenska sredstva EU-ESRR v višini 85 %. V posledici tega je moral upravičenec dosledno
izpolnjevati zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju
projekta. Pri tem je šlo za dosledno upoštevanje Uredbe komisije (ES) št. 1828/200.
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Zelo pomembna stopnja je priprava prijave na objavljen razpis za pridobitev subvencije.
Prijava na razpis je najpomembnejši dokument, ki ga podjetje posreduje organizaciji, ki
financira projekt. Vsebina in videz prijave sta zunanji odraz podjetja/organizacije in
sposobnosti za opravljanje projekta. V prijavi je potrebno zapisati vsebino projekta, njegove
cilje, pričakovane rezultate in sposobnosti/pogojev za opravljanje projekta, potrebno pa je
opisati tudi izvedbo ter finančno strukturo projekta. Paziti je treba na predvidene dejavnosti
in roke za njihovo izvedbo. Aktivnosti prinašajo tudi stroške, izvesti pa jih je potrebno tako,
kot so predvidene v prijavi. Pri postopku prijave na razpis mora podjetje posebej spoštovati
navodila. Navodila za pripravo prijave so priložena vsaki razpisni dokumentaciji. Razdeljena
so na dva dela, na splošne in posebne pogoje. V splošnih pogojih so opisane zahteve glede
organizacije, ki prijavlja projekt, v posebnih pogojih pa postopki za pripravo prijave.
Pomembno je tudi, da navodila organizacija natančno prebere in jih tudi spoštuje. V
primeru, da pride do odstopanja od zahtev, lahko pomeni zavrnitev vloge za podjetje.
Pomembno pravilo pa je tudi, da je prijavo potrebno pričeti pripravljati takoj po objavi
razpisa. Projekt je potrebno vsebinsko pripravljati že prej, saj priprava projekta zahteva
veliko več časa, kot ga je na voljo po objavi razpisa. V razpisni dokumentaciji je namreč
veliko zahtev in dokumentov, ki jih je potrebno izpolniti in priložiti ob prijavi. Priprava,
usklajevanje in podpisovanje raznih listin ter iskanje dokazil je časovno zahtevna naloga,
pred oddajo prijave pa si je dobro pustiti še nekaj dni časa, da se še vse skupaj enkrat
preveri, po potrebi pripravi in dopolni. Pomemben je tudi vsebinski del prijave, v katerem
opišemo svoj projekt (Kašuba, 2007, str. 40-41).
Včasih katero od vsebinskih tem ne poznamo dobro, zato je dobro, da poiščemo kakšno
zunanjo službo, ki bi nam bila v pomoč pri pripravi dokumentacije. Večkrat se namreč zgodi,
da v prijavah organizacije pišejo vsebine, ki jih ne poznajo, kar pomeni, da so te slabše
pripravljene (Wostner in drugi, 2005, str. 255–256).
5.1.1 PRIJAVNA DOKUMENTACIJA NA RAZPIS
V skladu z zahtevami razpisa je moralo podjetje do predpisanega roka oddati »Vlogo za
subvencijo P4« s spodnjo vsebino.
Prijavni list za subvencijo vsebuje slednje postavke.
-

-

-

»Poslovni načrt s prilogami (poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto
2007 in 2008 ter bodoče poslovanje najmanj do leta 2012. Poslovnemu načrtu mora
podjetje priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2008 oddani na
Ajpes, potrjeni s strani odgovornih oseb vlagatelja in potrdilo o oddaji letnega
poročila s strani Ajpesa).
Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila, ki ne sme biti starejši od 30
dni, glede na datum oddaje vloge, sem spadajo podatki o plačilni sposobnosti
podjetja in podatki o boniteti poslovanja).
Izjavo vlagatelja o številu zaposlenih (izjava vlagatelja o številu zaposlenih na dan
31. 12. 2008, podpisana iz strani odgovorne osebe vlagatelja, zraven se priloži še
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-

potrdilo o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2012 iz Zavoda za zdravstveno
zavarovanje RS).
Seznam stroškov operacije (investicije) s priloženimi predračuni, ponudbami in
obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V seznamu morajo biti zaporedno
vpisani oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe z bruto (z DDV) in neto vrednostmi
(brez DDV) in kumulativnim seštevkom.« (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna
dokumentacija, 2009).

Vloga je morala biti popolna in ustrezno pregledana s strani komisije za dodelitev sredstev.
Formalno so bile popolne vse tiste vloge, ki so vsebovale vse zahtevane dokumente v
razpisni dokumentaciji. Pravno formalno ustrezne vloge pa so bile tiste, ki so izpolnjevale
vse zahtevane pravne ter osnovne pogoje, ki so bili razvidni v razpisu. Ko je bil
administrativni pregled vloge opravljen, je sledil še strokovni pregled s točkovanjem ter
ocenjevanjem po zastavljenih merilih, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije in
razpisa. Po administrativnem in strokovnem pregledu je sklad v obravnavo vzel vse ustrezne
in popolne vloge ter o njih s sklepom odločil najkasneje v roku 60 dni od roka za predložitev
vlog. Služba državnih pomoči je s pomočjo SPS najkasneje v roku 15 dni od odločitve
Uprave sklada posredovala vlagateljem za dodelitev subvencije sklep o odobritvi ali
neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme in hkrati upravičence pozvali k
podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije. V primeru, da se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema poziva, nanj ni odzval in ni podpisal pogodbe, se je štelo, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev. V pogodbi o sofinanciranju so bili natančno določeni podatki
o operaciji ter pogodbena vrednost, obdobje upravičenih izdatkov in roki izvedbe, način
izplačila, plačilni roki ter druge obveznosti upravičenca. Obveznost upravičenca je bila, da
bil dolžan tri leta poročati o stopnji doseganja zastavljenih ciljev. Poročanje je potekalo letno
(do 30. 4. na stanje 31. 12. preteklega leta, zadnje poročilo je bilo potrebno oddati do 30.
4. 2014 na stanje 31. 12. 2013). Na podlagi poslovnih izkazov in poročil, ki jih je upravičenc
predložil, je SPS opravil analizo učinkov za poslovno leto 2012. Če je SPS ugotovil kakšna
odstopanja med napovedjo v vlogi in realizacijo, je to vplivalo na oceno vloge, tako da bi
se ocena znižala pod prag števila točk potrebnih za odobritev vloge, zato je SPS pozval
upravičenca, da je obrazložil, zakaj je do tega prišlo. V primeru, da upravičenec tega ne bi
opravil, bi lahko SPS odstopil od pogodbe ter zahteval vrnitev realne vrednosti dodeljenih
nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila. Nedoseganje ciljev predstavlja odprte obveznosti upravičenca do SPS oz. Ministrstva
za gospodarstvo, zaradi česar se lahko izključi upravičenca iz kandidiranja na prihodnjih
razpisih SPS oz. Ministrstva za gospodarstvo za obdobje pet let. Sredstva za sofinanciranje
operacije prispevata Republika Slovenija v 15 % deležu in Evropski sklad za regionalni razvoj
s 85 % deležem. Predmet javnega razpisa, na katerega se je podjetje prijavilo, je
Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna
dokumentacija, 2009).
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5.1.2 POGOJI ZA DODELITEV NEPOSREDNE SUBVENCIJE
Subvencija se je odobrila za upravičene stroške investicije, ki so nastale do datuma oddaje
vloge na javni razpis, in sicer do 30. 3. 2011. Dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so
npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, ara, izdaja avansnih
računov, izdaja računov, so se morali izvršiti od datuma oddaje vloge na javni razpis. V
primeru, da podjetje tega ne bi spoštovalo, ne bi bila celotna operacija upravičena do
denarne pomoči. Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega
sklepa o odobritvi sofinanciranja je nosilo podjetje, ki se je prijavljajo na javni razpis
(Razpisna dokumentacija Slovenskega podjetniškega sklada, 2009).
Višina sofinanciranja je bila različna glede na velikost podjetja.
»Za mikro in mala podjetja velja:
-

spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR, za vrednost upravičenih
stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,
višina sofinanciranja je 50 % (30 % osnova + 20 % za mikro in mala podjetja)
upravičenih stroškov za sofinanciranje,
minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 50.000
EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR,
podjetje mora zagotavljati vsaj 50 % lastnih virov, ki ne vključujejo državne
pomoči.« (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2008, str. 8).

»Za srednje velika podjetja velja:
-

spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR, za vrednost upravičenih
stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,
višina sofinanciranja je 40 % (30 % osnova + 10 % za srednje velika podjetja)
upravičenih stroškov za sofinanciranje,
minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 40.000
EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR,
podjetje mora zagotavljati vsaj 60 % lastnih virov, ki ne vključujejo državne
pomoči.« (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2008, str. 8).

»Za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta pa velja:
-

spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR, za vrednost upravičenih
stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,
višina sofinanciranja je 30 % upravičenih stroškov za sofinanciranje,
minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 30.000
EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 95.000 EUR,
podjetje mora zagotavljati vsaj 70 % lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
višina upravičenih stroškov je lahko znaša do 50.000.000 EUR.« (Slovenski
podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2008, str. 8).
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Nekatera podjetja, ki so se prijavljala na javni razpis, so v tem obdobju izpeljala postopek
statusnega preoblikovanja. V primeru, da je do tega prišlo, je podjetje moralo o tem takoj
obvestiti SPS in predložiti zahtevano dokumentacijo. V vsakem primeru je moralo podjetje,
ki se je statusno preoblikovalo, pred izdajo sklepa o sofinanciranju poleg dokaza o
univerzalnem pravnem nasledstvu izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa, ki je bil
objavljen. Upravičenec subvencije za upravičene stroške potrjene operacije ni smel pridobiti
nikakršnih drugih javnih sredstev. V nasprotnem primeru, da je prišlo do ugotovitve
dvojnega financiranja potrjene operacije iz javnih virov, je SPS prekinil izplačevanje sredstev
ali je odstopil od pogodbe ter zahteval vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Takšnemu
podjetju se je lahko onemogočilo sodelovanje na javnih razpisih SPS oz. Ministrstva za
gospodarstvo za obdobje 5 let (Slovenski podjetniški sklad, Letno poročilo, 2009).
Operacija je morala izpolnjevati spodnje pogoje.
-

-

-

-

»Predmet investicije je bilo dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ni smela biti več kot 25 % povezana s podjetjem – upravičencem; lastniški
delež ali glasovalne pravice so morale biti manjše od 25 %.
Iz predložene finančne konstrukcije je moralo biti razvidno, da so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevanje pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov.
Operacija (investicija) je morala biti zaključena najkasneje do oddaje zahtevka za
sofinanciranje, predmet investicije je moral biti vključen v aktivo podjetja in se
obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira.
Realizirana je morala biti na območju RS.« (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna
dokumentacija, 2009, str. 8).

Prejemnik subvencije se je zavezal, da bo dokumentacijo za sofinanciranje operacije v
podjetju vodil ločeno, tudi po aktivaciji operacije, in da bo za potrebe projekta v poslovnih
knjigah nabavo osnovnega sredstva evidentiral v register osnovnih sredstev. SPS je
posameznemu slovenskemu podjetju na podlagi javnega razpisa sofinanciral največ eno
operacijo (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2009, str. 9).
5.1.3 MERILA ZA IZBOR UPRAVIČENCEV
Vse popolne vloge, ki so izpolnjevale pogoje za kandidiranje in so bile skladne z namenom
javnega razpisa, je komisija za dodelitev sredstev ocenila na osnovi naslednjih meril, ki so
prikazani v tabeli 2.
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Tabela 2: Merila za izbor upravičencev
Maksimalno
točk

Zap. št.

Naziv merila

1

Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z
novimi
ali
temeljito
izboljšanimi
proizvodi/storitvami

25

2

Dodana vrednost na zaposlenega (povprečje let
2008 in 2012)

20

3

Inovativnost v povezavi z operacijo

15

4

Vpliv operacije na konkurenčnost podjetja

10

5

Neposredna
Slovenije

10

6

Tržna naravnanost v povezavi z operacijo

10

7

Število zaposlenih v podjetju

5

8

Vpliv operacije na okolje

5

prodaja

izven

trga

Republike

število

SKUPAJ
100
Vir: Lastna tabela, Razpisna dokumentacija SPS za sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme v obdobju 2009–2011, (2008)
Pri prvem merilu Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi
proizvodi/storitvami je moralo podjetje skozi vlogo opisati nov tehnološki proces ter
predložiti dokazila, ki izkazujejo nove rešitve v obliki tehnološke dokumentacije. Predložena
dokumentacija je morala biti v neposredni povezavi z operacijo, ki je predmet
sofinanciranja. Podjetje je prejelo oceno 15 točk, če so pričeli z uvajanjem
posamezne/posameznih novih tehnoloških enot, ki dopolnjujejo tehnološki proces do te
mere, da omogočajo uvedbo novih tehnoloških rešitev, pri tem pa ne gre zgolj za povečanje
zmogljivosti (priložiti so morali dokazila in načrt postavitve opreme). Vlagatelj je za operacijo
prejel 25 točk v primeru uvajanja novih tehnoloških linij, povezanih postrojenj ali sistemov,
ki s tem predstavljajo tehnološke in informacijske rešitve v povezavi s tehnološkim
procesom (predložiti so morali dokazila in načrt postavitve opreme). Pri drugem merilu
Dodana vrednost na zaposlenega gre za povprečje let zadnjega obračunskega obdobja z
letom po zaključku operacije. Dodana vrednost je pozitivna razlika med kosmatim donosom
iz poslovanja in med stroški blaga, materiala in storitev ter med drugimi poslovnimi odhodki.
Pri tem se kazalnik dodane vrednosti podjetja na zaposlenega izračuna na podlagi
obračunskih ur v predhodnem poslovnem letu in letom ali dve po zaključku operacije,
skladno z AOP oznako po zaključnem računu za gospodarske družbe (126-128-148)/188 in
za samostojne podjetnike (050+054-055+056+057-060-073)/089.
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Glede na podatke za leto po zaključku operacije se upoštevajo izračunani načrtovani podatki
iz poslovnega načrta podjetja. Tretje merilo Inovativnost v povezavi z operacijo opredeljuje,
da se je za nov proizvod obravnaval proizvod (ali storitev), ki do tedaj še ni bil v programu
podjetja in ne predstavlja le temeljite izboljšave proizvoda (ali storitve). Temeljito izboljšan
proizvod/storitev predstavlja nadgradnjo obstoječega proizvoda/storitve, dvig njegove
kvalitete, večjo spremembo funkcionalnosti ipd. Podjetje je moralo skozi vlogo opisati nov
proizvod/storitev oz. temeljito izboljšavo že obstoječega proizvoda/storitve ter predložiti
dokazila, ki izkazujejo nosilca razvoja novega oz. temeljito izboljšanega proizvoda/storitve
(tehnična dokumentacija, npr. tehnični opisi, načrti, risbe, patenti). Predložena
dokumentacija je morala biti v neposredni povezavi z operacijo. Podjetje je za operacijo
prejelo oceno 5 točk v primeru uvajanja tehnoloških rešitev, ki omogočajo uvedbo temeljite
izboljšave obstoječega proizvoda/storitve in ni rezultat lastnega razvoja (potrebno je bilo
predložiti dokazila). Podjetje je za operacijo prejelo 8 točk v primeru uvajanja tehnoloških
rešitev, ki omogočajo uvedbo novega proizvoda/storitve, ki ni rezultat lastnega razvoja
(potrebno je bilo predložiti dokazila). Oceno 12 točk je prejelo podjetje za operacijo, če je
uvajalo tehnološke rešitve, ki omogočajo uvedbo temeljite izboljšave obstoječega
proizvoda/storitve, ki je rezultat lastnega razvoja (potrebno je bilo predložiti dokazila). Za
operacijo pa je prejelo oceno 15 točk, če je uvajalo tehnološke rešitve, ki omogočajo uvedbo
novega proizvoda/storitve, ki je rezultat lastnega razvoja (potrebno je bilo predložiti
dokazila). Za merilo Vpliv subvencije na konkurenčnost podjetja je komisija upoštevala
odstotek povečanja dodane vrednosti podjetja na zaposlenega na podlagi obračunskih ur v
letu po zaključku operacije glede na zadnje obračunsko obdobje. Načrtovano povečanje nad
150 % je bilo glede na gospodarsko stanje težko pričakovati, prav tako pa doseganje tako
velikega povečanja predstavlja večje tveganje, da ustrezne točke ne bodo dosežene in bi v
takšnem primeru SPS moral zahtevati vračilo sredstev/subvencije, zato se je točkovalo z
dvema točkama. Pri neposredni prodaji izven trga RS (povprečje let zadnjega obračunskega
obdobja z letom po zaključku operacije) so se za zadnje obračunsko obdobje upoštevali
podatki iz izkaza poslovnega izida za zadnje obračunsko obdobje, za leto po zaključku
operacije pa iz predloženega poslovnega načrta. Podjetje je moralo v poslovnem načrtu
opredeliti prihodke po vrsti produkta in glavnih kupcih ter utemeljiti delež prihodkov
ustvarjenih na trgih izven RS. Pri preverjanju so se upoštevali čisti prihodki od prodaje
ustvarjeni na tujih trgih (na trgu EU in trgu izven EU), prikazani v izkazu poslovnega izida.
Upošteval se je neposredni izvoz podjetja; posredni izvoz pa se ni upošteval pri točkovanju
tega merila in pri preverjanju izpolnjevanju le-tega. Delež izvoza se je za posamezno leto
izračunal iz evidentiranih čistih prihodkov od prodaje, ustvarjenih na tujih trgih (na trgu EU
in trgu izven EU), v razmerju do celotnih čistih prihodkov od prodaje. V primeru, da podjetje
za leto zadnje obračunsko obdobje nima izdelanih bilanc, se za delež izvoda upošteva
vrednost 0 %. Za merilo Tržna naravnanost v povezavi z operacijo je podjetje pridobilo 5
točk, če je v povezavi z uvajanjem novega oz. temeljito izboljšanega proizvoda/storitve
izdelal strategijo trženja, ki jo je predstavil v sklopu poslovnega načrta ali kot samostojno
prilogo poslovnega načrta. V primeru, da je podjetje v povezavi z uvajanjem novega oz.
temeljito izboljšanega proizvoda/storitve izdelal strategijo trženja in prav tako priložil še
pogodbe iz skupine treh največjih kupcev, je lahko pridobil 10 točk. Za to je moral v
poslovnem načrtu predstaviti tri največje kupce v letu 2008 in predložiti vsaj eno aktivno
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pogodbo za leto 2009 iz skupine treh največjih kupcev. Komisija je pri 7 merilu (Število
zaposlenih v podjetju) ocenjevala število zaposlenih na podlagi obračunskih ur. Neto
povečanje števila zaposlenih je absolutna razlika med številom zaposlenih na podlagi
obračunskih ur v letu po zaključku operacije (razvidno iz poslovnega načrta) in številom
zaposlenih na podlagi obračunskih ur zadnjega obračunskega obdobja. V primeru, da je
vlagatelj izkazoval ohranitev števila zaposlenih na podlagi obračunskih ur oz. njegovo
povečanje za manj kot 1, je prejela vloga 3 točke. Če se je povečalo število zaposlenih na
podlagi obračunskih ur najmanj za 1, je vloga prejela 5 točk. V poslovnem načrtu je moral
upravičenec utemeljiti dodatne zaposlitve, prikazati izobrazbeno strukturo novo zaposlenih,
njihov opis delovnega mesta in mesečno dinamiko zaposlovanja svojega podjetja. Za namen
razpisa se je presojalo merilo Vpliv investicije na okolje, ki upošteva obvezne pogoje za
izvedbo posamezne operacije, in sicer: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših
tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin
odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju
prijaznejših načinov prevoza), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na
okolje oz. strokovnih ocen za posege, kjer bi to bilo potrebno). K vlogi je bilo potrebno
pripeti dokazila, iz katerih so bile zgornje podstavke jasno razvidne. Vlagatelj je moral v
prijavnem listu in poslovnem načrtu podati podroben realni opis operacije po posameznih
merilih in predstaviti ter utemeljiti realne učinke, ki bodo omogočali oceno vloge in merjenje
zastavljenih ciljev. V nasprotnem primeru je komisija operaciji pri posameznem merilu
dodelila 0 točk. SPS je pa podlagi poročil in poslovnih izkazov upravičenca po zaključku
operacije izvedel analizo učinkov. Če je prišlo do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge
tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij (doseženo število točk še
zadnje odobrene vloge), je lahko SPS odstopil od pogodbe ter zahteval vrnitev realne
vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vrnitve vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se lahko
tudi onemogoči sodelovanje na javnih razpisih SPS za obdobje 5 let (Žampa in Bojnec, 2013,
str. 41–44).
»Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so bila določena v skladu z Zakonom o
podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/2007). Prag števila točk, nad katerimi
je bilo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki
je pridobila manj kot 60 točk, ni mogla pridobiti sofinanciranja. Prav tako v nobenem
primeru vloga vlagatelja, ki je pri merilih pod zaporedno številko 1 »Uvajanje sodobne
tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami«, pod številko
3 »Inovativnost v povezavi z operacijo« ali 7 »Število zaposlenih v podjetju« pridobilo 0
točk, ni moglo pridobiti sofinanciranja. Komisija za dodelitev sredstev je pripravila predlog
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga podala Upravi SPS
za sprejetje odločitve oz. sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme.
Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme je prejelo
podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi pod točko 4.1.2 ter upravičenimi
stroški začetne investicije tega razpisa. V primeru da se je po končanem ocenjevanju
izkazalo, da je skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag
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števila točk, presegla razpoložljiva sredstva, so bila sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev so v takšnem primeru imele operacije z
višjim številom točk. V primeru da je prišlo do enakega števila točk, so imele prednost
operacije, ki so pridobile več točk pri merilu Dodana vrednost na zaposlenega (povprečje
let 2008 in 2012), nato za merilo Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali
temeljito izboljšanimi proizvodi, sledilo je merilo Inovativnost v povezavi z operacijo, zatem
Vpliv operacije na konkurenčnost podjetja, Neposredna prodaja izven trga Republike
Slovenije (povprečje let 2008 in 2012), Tržna naravnanost v povezavi z operacijo in v
dodatnem primeru še merilo Število zaposlenih v podjetju. V kolikor kateri izmed
upravičencev, ki je prejel pozitivni sklep, pogodbe ni podpisal, so se posledično sprostila
razpoložljiva sredstva, ki so se lahko naknadno z novim sklepom dodelila podjetjem, po
vrstnem redu glede na število doseženih točk, pri čemer so imela prednost pri dodelitvi
sredstev operacije z višjim številom točk, čeprav so morda predhodno že prejela negativni
sklep. V vsakem primeru pa je moralo podprto podjetje dosegati osnovni prag števila točk,
tj. 60 točk ali več in določeno število točk pri merilih 1, 3 in 7. Sredstva na razpisu bi lahko
ostala tudi nerazporejena, v kolikor ne bi zadoščalo za pokrivanje celotnega planiranja
sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja.« (Razpisana dokumentacija, Slovenski podjetniški sklad, 2007, str. 9–
10).
Iz točkovnika je razvidno, da je SPS želel od podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva,
predvsem finančne učinke ter inovativnost. Razvidno je, da bil poudarek na drugem merilu,
merjenju dodane vrednosti na zaposlenega. Tudi merilo konkurenčnosti podjetij predstavlja
dodano vrednost na zaposlenega. Osnovni pogoj za raziskavo, ali nepovratna sredstva
vplivajo na uspešnost poslovanja ter inovativnost, je pregled vsebine razpisne
dokumentacije P4, ki je predmet raziskave mojega dela. Namen razpisa in merila za
doseganje ciljev so usmerjena k inovativnosti ter dodani vrednosti na zaposlenega. Cilj
razpisa oz. subvencije je bil doseči višjo vrednost finančnih kazalnikov, povišanje stopnje
inovativnosti in povišanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih.

5.2 PROBLEMI PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Pri prijavi na javni razpis je moralo podjetje podati zastavljene cilje, ki jih bodo v določenem
roku dosegli. Podjetje je cilje opredelilo v poslovnem načrtu in prijavne obrazcu. Cilji so
imeli pomembno vlogo za podjetja, saj so vplivali na točke pri ocenjevanju vloge po vnaprej
zastavljenih merilih za ocenjevanje. V primeru, da podjetja niso dosegla ciljev in so s
točkami padla pod nivo odobrene vloge, se ja lahko zgodilo, da os morali vsa nepovratna
sredstva z zamudnimi obrestmi vračati.
5.2.1 TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI PROBLEMI
Izmed osmih meril javnega razpisa P4 je bilo tudi povečati tehnološko opremljenost v
podjetju, in sicer nakup nove tehnološke opreme v podjetju. Zaradi točkovnika, ki
opredeljuje merila pri P4, je prihajalo tudi do potencialnih problemov, ki jih opisujeta Žampa
in Bojnec (2013, str. 93–94).
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-

-

-

»Tehnološka oprema ne izpolnjuje pričakovanih rezultatov. Pri tem je bilo mišljeno,
da oprema ni tako kakovostna, kot so pričakovali, in jim posledično ne daje
pričakovanih »out putov«, težje je ravnati z njo, kot so pričakovali.
Notranji organizacijski problemi – visoka tehnološka oprema zahteva ob sebi kader
z izkušnjami. V kolikor v podjetju tega kadra ni, lahko pride do razporejanj znotraj
podjetja, dodatnega zaposlovanja, kar pa povzroči zmedo v podjetju med
zaposlenimi, pojavljajo se organizacijski problemi.
Preoptimistično nastavljeni cilji ob prijavi na razpis – podjetja so lahko pričakovala
nove kupce z novo tehnološko opremo, dodatno zaposlovanje, povečanje dodane
vrednosti niso dosegli, kar je posledično pomenilo, da je podjetje ob prijavi na razpis
precenilo svoje sposobnosti.« (Žampa in Bojnec, 2013, str. 93–94).

5.2.2 FINANČNI PROBLEMI
Poleg vloge na razpis za pridobitev subvencije za nakup nove tehnološke opreme so morala
podjetja kot prilogo predložiti tudi poslovni načrt, v katerem so navajala, v kakšni meri se
bo povišala prodaja obstoječih produktov ter kakšen vpliv bo imela operacija na prodajo iz
naslova novega produkta. Podjetje je moralo prikazati zaprto finančno konstrukcijo, ki so jo
oblikovali na podlagi delovnega načrta projekta. Med podjetji, ki so se prijavljala na javni
razpis, so poleg virov načrtovali tudi financiranje investicije s pomočjo bančnih posojil. V
tem primeru je podjetje lahko, kot neobvezno prilogo, priložilo izjavo banke o seznanjensoti
z investicijo in načrtovanimi krediti. Podjetja so zapirala investicijo z dvema vrstama posojil,
in sicer s kratkoročnim posojilom za premostitev časa z naslova prihodkov DDV-ja in
nepovratnih sredstev, ter z dolgoročnom posojilom, v kolikor podjetje ni imelo na razpolago
dovolj lastnih sredstev (Žampa in Bojnec, 2013, str. 94).
Žampa in Bojnec (2013, str. 94) opažata, da je v nekaterih podjetjih zaradi posledice
gospodarske krize, likvidnostnih problemih v podjetjih in stanja v bančnem sektorju
prihajalo tudi do finančnih posledic, ki so opisani spodaj.
-

-

-

»Nezmožnost pridobitve garancij za izvedbo posla. Podjetja so izpeljala investicijo in
si pridobila kupce, katerim bi prodala nove produkte. Kupci so zahtevali garancije,
podjetja pa si teh garancij niso mogla pridobiti, saj banke niso ugodile njihovim
prošnjam za izdajo garancije.
Nezmožnosti pridobitve kreditnih sredstev (slaba prilagodljivost bank). Za
kratkoročna posojila ni bilo težav sprejeti posojilo s strani bank. Večji problemi so
nastajali pri vlogah za dolgoročne kredite. Banke so sicer nekaterim podjetjem ob
sami prijavi na razpis podale izjavo o načrtovanih posojilih, vendar ko bi bilo
potrebno, da bi banke izvedle posojilo, so bila podjetja ali prešibka ali niso bila
sposobna predložiti zavarovanja za kredit ali pa vloge niso bile odobrene s strani
bonitetnih odborov bank. Posledično so podjetja težje izvedla investicijo in so morala
vložiti več lastnih sredstev, kar je vplivalo na uspešnost podjetij (manjši vložki v
raziskave in razvoj, manjše dodatno zaposlovanje itd.).
Neplačani izdani računi (ker je naročnik šel v stečaj, izbris itd.). Podjetja so sicer
lahko podala svoje izdelke, vendar za njih niso prejela plačil.
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Slabi odnosi (nerazumevanje za težave) državne institucije. Podjetja nenehno iščejo
možnosti za rast in razvoj. V letih od 2008 dalje so organizacije bolj kot ne iskala
možnosti za preživetje. Tukaj so morala sodelovati z različnimi državnimi
institucijami, ki bi jim lahko pomagale pri premostitvi težav.
Slaba plačilna disciplina kupcev ali plačevanje z zamudo. Podjetja so od svojih
dobaviteljev zahtevala vedno daljše plačilne roke. To so roki tudi od 120 do 160 dni.
V kolikor podjetje vnaprej ni pokazalo ali pričakovalo plačevanja s takšno zamudo,
je postalo nelikvidno, ni moglo več nabaviti materiala, plačevati plač, posledično so
se pojavili blokirani transakcijski računi, padle so bonitete podjetij itd. Finančni
problemi so problemi, ki so v večji meri posledica gospodarskih problemov.« (Žampa
in Bojnec, 2013, str. 94).

5.2.3 GOSPODARSKI PROBLEMI
V času gospodarske krize je prihajalo do gospodarskih problemov tudi v podjetjih. Od leta
2007 do 2012 so se srečevali z izgubo poslov na domačem trgu, vstopali so na nove trge,
kar pa je vplivalo tudi na težje doseganje ciljev, ki so si jih zastavili pri prijavi na javni razpis
za pridobitev subvencije. Potrebno je vedeti, da kriza vseh podjetij ni zaznamovala na enak
način.
»Makroekonomski pozitivni rezultati so se že pokazali v drugi polovici leta 2009. Do avgusta
2010 je od 42 držav, po meritvah Economist Intelligence Unit, le 9 držav še vedno imelo
negativne rezultate. V prvi polovici leta 2009 je imelo negativne rezultate 28 držav.
Povečanje likvidnosti in povišanje javnih izdatkov bi torej naj zmanjšalo negativne učinke
krize.« (Savona, Kirton in Oldani, 2011, str. 62 v: Žampa in Bojnec, 2013, str. 95).
»V raziskavi iz leta 2012 obravnavajo povezanost med tujim dolgom in gospodarsko rastjo.
Raziskava, ki so jo izvedli, je pokazala, da v kolikor je stopnja preoblikovanja zunanjega
dolga nizka, se ob povišanju deleža dolga na določeni stopnji zmanjša višina kapitala in se
zavira gospodarska rast. V takšnih okoliščinah kapital v sredstvih povzroči navidezno višjo
višino sredstev, kar pripelje do gospodarske krize. V nasprotnem primeru pa, ko je stopnja
preoblikovanja zunanjega dolga visoka, povišanje deleža dolga povzroči gospodarsko rast.
Razmerje med zunanjim dolgom in gospodarsko rastjo ni enotno, ampak je odvisno od
stopnje preoblikovanja dolgov. Če je preoblikovanje zunanjega dolga počasno, pomeni, da
zunanji dolg ni bil vključen v realno ekonomijo in s tem kapital ostaja na površini, torej ne
prodre globoko v gospodarstvo. S tem pride do zmede v ekonomski strukturi, kar lahko
povzroči finančno krizo.« (Changyong in drugi, 2012, str. 165–166 v: Žampa in Bojnec,
2013, str. 96).
Podjetja v času recesije navadno zmanjšujejo investicijska vlaganja ter vlaganja v razvoj.
Eden izmed ciljev podjetij je lahko prav večje vlaganje v razvoj in posodabljanje proizvodnje,
kamor sodi tudi vlaganje v avtomatizacijo in robotizacijo, saj lahko v tem kritičnem času
ujamejo najboljše. Če bi se to izkazalo kot pravilna odločitev, bo vidno šele dolgoročno – z
njihovo konkurenčnostjo. Podjetja bi se morala zavedati priložnosti, da lahko v kritičnem
času z razvojem ujamejo najuspešnejša podjetja. Po mnenju poznavalcev avtomatizacija
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podjetij prinaša pomembne konkurenčne prednosti, kot so boljša izkoriščenost opreme in
človeških virov, manjša poraba energije na enoto proizvoda, večja učinkovitost proizvodnje
ter višja kakovost izdelkov. To se lahko doseže samo s pametnim vlaganjem v
avtomatizacijo. Po eni strani so naložbe podjetij povezane s potrošnjo, ki se sedaj
zmanjšuje, po drugi strani pa so podjetja v teh kriznih razmerah prisiljena vedno
intenzivneje razmišljati o optimizaciji procesov in zniževanju stroškov, kar bo zelo
pomembno ob vnovični gospodarski rasti. Tako bodo podjetja lahko izvajala le pod
pogojem, da pridobijo želene finančne vire. Ravno zaradi slednjega si morajo zastaviti cilje,
strategijo ter vizijo (Gaspari, 2008, str. 22).
Kako se podjetja srečujejo s težavami, je oddvisno tudi od zastavljenih ciljev, strategije,
zaposlenih v podjetju ter drugih dejavnikov. Gospodarski problemi se kažejo tudi pri
pridobivanju novih kupcev in odpovedi pogodb s strani kupcev. Ob prijavi na razpis P4 so
podjetja navedla cilje, ki jih bodo dosegla po zaključku investicije. Glede na to, da so prijave
na razpis potekale od leta 2006 do 2009 in v letu 2013, v času, ko podjetja še niso
pričakovala gospodarske krize, so lahko na podlagi poslovanja prejšnjih let v vlogi na razpis
navedla cilje, ki so jih zaradi vpliva zunanjih dejavnikov, kot je gospodarska kriza, težko
dosegla. Vse to bi se posledično pokazalo v zmanjšanju finančnih učinkov oz. bi vplivalo na
uspešnost poslovanja podjetja (Žampa in Bojnec, 2013, str. 97).

5.3 RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA JAVNI RAZPIS
Javni razpis P4 je bil delno financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajal se
je v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
programsko obdobje 2007–2013. Njegove razvojne prioritete so bile: konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost ter prednostne usmeritve 1.2, spodbujanje podjetništva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2009, 2010, 2011 je po tem javnem razpisu
znašala 35.000.000 EUR, in sicer 29.750.000 EUR – namenska sredstva EU-ESRR – in
5.250.000 EUR – slovenska udeležba. Sredstva za javni razpis sta prispevala RS v 15 %
deležu in ESRR v 85 % deležu. V primeru, da je prišlo do presega vrednosti razpoložljivih
sredstev v proračunu RS za tisto leto, so se izplačila izvršila v naslednjem proračunskem
letu (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2009, str. 11).

5.4 UPRAVIČENI STROŠKI ZAČETNE INVESTICIJE
Pri razpisu Produkt P4 so bile do sofinanciranja upravičene samo začetne investicije,
nadomestne investicije pa ne. Upravičeni stroški so bili stroški materialnih in nematerialnih
investicij, ki so bile natančno opredeljene.
»Upravičeni stroški materialnih investicij (v višini minimalno 60.000 EUR) so bili stroški
nakupa:
-

novih strojev,
nove strojne opreme (vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme
v tehnološki proces (to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je
predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so stroški
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transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa
nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor
transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji, oprema kupljeni.
Stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni,
če so prikazani na ločenem računu, če transport in montažo izvede prodajalec, pri
katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme
niso upravičeni strošek, kadar montažo in transport ne izvede prodajalec, pri
katerem so bili stroji/oprema kupljeni, temveč zunanji sodelavec ali druga oseba).«
(Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2009, str. 11).
»Upravičeni strošek nematerialnih investicij je bil strošek nakupa nove programske opreme
do največ 40.000 EUR, ki predstavlja smiselno zaokroženo tehnološko celoto in je povezana
z novimi proizvodi/storitvami oz. temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano
vrednostjo ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na
tehnološkem področju. Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2008
(razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Rabljeni stroji, razstavni stroji, stroji namenjeni
testiranju, sejemskim in drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije«.
(Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2009, str. 11).
»Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
-

merilna oprema, manjši premični stroji in naprave, katerih vrednost posamezne
enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja,
poslovni informacijski sistemi,
osebni računalniki in prenosniki,
naložbe v zemljišča, zgradbe,
oprema poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniška oprema,
ostale nematerialne investicije,
cestno prevozna sredstva, stroški transportnih sredstev in transportne opreme,
stroški usposabljanja in izobraževanja,
DDV.« (Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2009, str. 11).

V primeru, da je SPS opazil, da so bili med upravičenimi stroški navedeni tudi neupravičeni
stroški, ki niso predstavljali zaključene tehnološke celote, je imel možnost, da je neustrezno
vlogo zavrnil oz. te stroške izročil in pozval vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izročitvi
neupravičenih stroškov iz sofinanciranja finančna konstrukcija naložbe zaprta. Pri
sofinanciranju upravičenih stroškov se je upoštevala shema državne pomoči »Program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«, regionalna
pomoč in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Nepovratna sredstva so se odobrila
za upravičene stroške investicije, in sicer od datuma oddaje vloge na javni razpis za
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme do oddaje zahtevka za sofinanciranje
(Slovenski podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija 2009, str. 11).
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Podjetje je moralo poslati zahtevek za sofinanciranje oddati najkasneje do 30. 3. 2011.
Zahtevku je bilo potrebno predložiti spodnja dokazila.
-

-

-

»Končno poročilo z izjavo o zaključeni operaciji oz. investicijskem projektu
(investicijski projekt je bil zaključen, ko je bil predmet sofinanciranja v celoti plačan
in dobavljen ter usposobljen za izvajanje funkcij, ki jim je namenjen).
Seznam računov za upravičene in neupravičene stroške investicije.
Dokazila o upravičenih in neupravičenih stroških, skladno z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 (vse izvode originalnih računov za celotno vrednost
investicije, ki so se glasili na upravičenca, potrdila – dokazila o plačilu računov z
razvidnim sklicem na račun). Sredstva so bila zagotovljena v okviru Proračuna RS za
leto 2009, 2010, 2011 na proračunskih postavkah:
6927 – Spodbujanje podjetništva – 07 – 13 – EU,
6965 – Spodbujanje podjetništva – 07 – 13 – slovenska udeležba.« (Slovenski
podjetniški sklad, Razpisna dokumentacija, 2009, str. 12).

5.5 UČINKOVITOST ČRPANJA EU SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V PROGRAMSKEM OBDOBJU
2007–2013
V programskem obdobju 2007–2013 so bili razpisani naslednji instrumenti:
-

Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke
opreme v letu 2007/2008,
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro,
mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 do največ 9 zaposlenimi,
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009,
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009–
2011,
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letih 2013–2014.

Učinkovitost črpanja evropskih sredstev za sofinanciranje nakup nove tehnološke opreme v
programskem obdobju 2007–2013 sem analizirala po posameznih instrumentih, ki so bili v
navedenem programskem obdobju razpisani. Po posameznih instrumentih sem predstavila
dejansko število odobrenih operacij in število podpisanih pogodb. Zbrala sem tudi podatke
o realiziranih operacijah po posameznih instrumentih ter povprečno višino izplačane
subvencije za vsak posamezni instrument. Za vsak posamezni instrument sem zbrane
podatke združila v tabelo, kjer je vidna višina razpisanih in odobrenih sredstev, višina
podpisanih pogodb in realizirana sredstva.
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5.5.1 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA TEHNOLOŠKE OPREME V
LETU 2007/2008
V javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke
opreme v letu 2007/2008, objava Url. št. 112/2007 je bilo dejansko število odobrenih
operacij 200. Prav toliko je bilo tudi podpisanih pogodb. Število realiziranih operacij pa je
bilo 188. Iz tabele 3 je razvidno število razpisanih, odobrenih sredstev, višina podpisanih
pogodb ter realizirana sredstva. Povprečna višina izplačane subvencije za naveden
instrument je bila 159.667,06 EUR.
Tabela 3: Plan in realizacija javnega razpisa za sofinanciranje nakupa
tehnološke opreme v letu 2007/2008

Razpisana
sredstva

Odobrena
sredstva

Višina
podpisanih
pogodb

Realizirana sredstva

32.505.948,00 €

32.502.755,00 €

32.502.755,00 €

30.017.406,95 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016)
5.5.2 JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2008 ZA
MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA Z NAJMANJ 1 DO NAJVEČ 9
ZAPOSLENIMI
V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro,
mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 do največ 9 zaposlenimi, objava Url. št. 23/2008
je bilo dejansko število odobrenih operacij 135. Prav toliko je bilo podpisanih pogodb. Število
realiziranih operacij pa je bilo 126. Iz tabele 4 je razvidno število razpisanih, odobrenih
sredstev, višina podpisanih pogodb ter realiziranih sredstev. Povprečna višina izplačane
subvencije za naveden instrument je bila 119.333,76 EUR.
Tabela 4: Plan in realizacija javnega razpisa za nakup nove tehnološke opreme
v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 do največ 9
zaposlenimi
Razpisana
sredstva

Odobrena
sredstva

Višina
podpisanih
pogodb

Realizirana
sredstva

16.576.136,00 €

16.494.006,00 €

16.494.006,00 €

15.036.054,27 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016)
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5.5.3 JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2009
V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009, objava
Url. št. 88/2008 je bilo dejansko število odobrenih operacij 223. Število podpisanih pogodb
je bilo 203. Število realiziranih operacij v tem obdobju pa je bilo 158. Iz tabele 5 je razvidno
število razpisanih, odobrenih sredstev, višina podpisanih pogodb ter realiziranih sredstev.
Povprečna višina izplačane subvencije za naveden instrument je bila 157.379,86 EUR.
Tabela 5: Plan in realizacija javnega razpisa za nakup nove tehnološke opreme
v letu 2009
Razpisana
sredstva

Odobrena
sredstva

Višina
podpisanih
pogodb

Realizirana
sredstva

34.871.695,00 €

34.833.163,00 €

31.929.914,00 €

24.866.017,11 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016)
5.5.4 JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V OBDOBJU 2009–
2011
V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009–2011,
objava Url. št. 19/2009 je bilo dejansko število odobrenih operacij 231. Podpisanih je bilo
prav tako toliko pogodb. Število realiziranih operacij v tem obdobju je bilo 189. Iz tabele 6
je razvidno število razpisanih, odobrenih sredstev, višina podpisanih pogodb ter realiziranih
sredstev. Povprečna višina izplačane subvencije za naveden instrument je bila 144.354,47
EUR.
Tabela 6: Plan in realizacija javnega razpisa za nakup nove tehnološke opreme
v obdobju 2009–2011

Razpisana sredstva

Odobrena
sredstva

Višina
podpisanih
pogodb

Realizirana
sredstva

35.000.000,00 €

34.353.123,00 €

34.353.123,00 €

27.282.994,93 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016)
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5.5.5 JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETIH 2013–
2014
V javnem razpisu za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013–2014 objava Url.
št. 52/2013 je bilo dejansko število odobrenih operacij 173. Prav toliko je bilo podpisanih
pogodb. Število realiziranih operacij v tem obdobju je bilo 163. Iz tabele 7 je razvidno število
razpisanih, odobrenih sredstev, višina podpisanih pogodb ter realizirana sredstva.
Tabela 7: Plan in realizacija javnega razpisa za nakup nove tehnološke opreme
v letih 2013–2014

Razpisana sredstva

Odobrena
sredstva

Višina
podpisanih
pogodb

Realizirana
sredstva

31.140.000,00 €

31.130.126,21 €

31.130.126,00 €

29.092.651,41 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016)
5.5.6 PLAN IN REALIZACIJA VSEH INSTUMENTOV SKUPAJ V PROGRAMSKEM
OBDOBJU 2007–2013
V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 je bilo dejansko število vseh odobrenih operacij 962. Od
tega je bilo podpisanih pogodb 942, realiziranih pa 824 operacij. Iz tabele 8 je razvidno
skupno število razpisanih, odobrenih sredstev, skupna višina podpisanih pogodb ter skupna
višina realiziranih sredstev.
Tabela 8: Plan in realizacija javnega razpisa za nakup nove tehnološke opreme
v celotnem programskem obdobju 2007–2013
Razpisana
sredstva

Odobrena
sredstva

Višina
podpisanih
pogodb

Realizirana
sredstva

150.093.779 €

149.313.173 €

146.409.924 €

126.295.125 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2016)
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6 VPLIV SUBVENCIJE NA USPEŠNOST PODJETJA TEHNOS, D.
O. O.
6.1 PREDSTAVITEV PODJETJA
Začetki podjetja Tehnos, d. o. o., segajo v leto 1982 s prvotno dejavnostjo orodjarstva in
majhno obrtno delavnico. Leta počasne, a stabilne rasti so zaradi razširitve in zunanjega
proizvodnega sodelovanja narekovala v letu 1989 ustanovitev proizvodnega podjetja. Za
potrebe evropskega tržišča so začeli izdelovati orodja in proizvode iz naravne gume in
plastike. S prevzemom podjetja v stečaju z dejavnostjo strojegradnje v letu 1994 je Tehnos,
d. o. o., razširil proizvodni program na navedeno področje. Leta 1999 so začeli z investicijo
novogradnje 2870 m² proizvodnih prostorov. V letu 2004 so končali z rekonstrukcijo starih
proizvodnih prostorov, tako da so v tem času razpolagali s skupno površino 6900 m². Leta
2008 so s širitvijo in rekonstrukcijo poslovnih prostorov le-te povečali na 9200 m². Do konca
leta 2015 je podjetje razpolagalo z 12.000 m² pokritimi proizvodnimi prostori. V letu 2016
se bo velikost poslovnih prostorov zaradi večjih naročil in potreb povečala na 29.000 m²
proizvodnih prostorov.
Dolgoročno začrtana razvojna strategija temelji na obvladovanju zahtevnejših tehnologij z
velikimi finančnimi vložki in na proizvodnji podsklopov za svetovni trg. Konkurenčnost vidijo
v razvojnem znanju, ki ga imajo, in kompleksnosti, ki jo izgrajujejo skozi vsa leta njihovega
obstoja. Danes obvladujejo proizvodno področje v štirih organizacijskih enotah, ločeno po
realizaciji, vodenju in stroških. Te organizacijske enote so: nekovine – izdelava proizvodov
iz plastičnih mas in gume, kovine – izdelava kovinskih podsklopov, strojev in naprav,
orodjarna – izdelava orodij in priprav za kovine, nekovine in trg, trženje – trgovanje s
kmetijsko opremo, široko potrošnjo in trgovinskim posredovanjem. V okviru organizacijskih
organizacijskih enot je notranji funkcionalni ustroj razdeljen na lastni program, kooperacijski
program in naročniški program.
Podjetje od ustanovitve do danes ni imelo nobenega gospodarskega ali sodnega spora.
Glavni kupci podjetja so na domačem trgu Gorenje Velenje, Adria Mobil, Danfoss
Compressor, BSH Nazarje, Siteco, Novem, Arex, Elrad itd. Podjetje ima na domačem trgu
vedno več individualnih kupcev. Veliko kupcev ima podjetje tudi v Veliki Britaniji, Nemčiji,
Italiji, Avstriji, na trgih bivše Jugoslavije. Večina domačih kupcev je pretežen izvoznik.
Posredno – preko teh kupcev (Gorenje, BSH, Adria Mobil …) imajo 80–90 % izvoza. Končnih
kupcev iz Slovenije je relativno malo. Podjetje bo prepoznaven proizvajalec na trgih Srednje
Evrope, specializiran za naročniško in lastno proizvodnjo, unikatov in malih serij, ki temeljijo
na dodatnem znanju. Podjetje vključuje najnovejše materiale in visoke tehnologije z
namenom ustvarjanja izvirnih izdelkov. Znanje črpajo iz lastnih virov in širšega okolja s
prepoznavanjem. Želijo zadovoljevati potrebe srednje evropske industrije po
kompleksnejših mehanskih sklopih, lokalnemu okolju zagotavljati varna in korektno plačana
delovna mesta. Lokalnega okolja ne želijo obremenjevati z ekološko sporno proizvodnjo,
kupcem pa zagotaviti ekološko nesporne izdelke. Podjetje je integrator v mreži znanja.
Temeljni cilji podjetja so utrjevanje pozicije podjetja, fizično povečanje obsega proizvodnje,
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krepitev deleža lastnih izdelkov v prodaji, izboljševanje tehnološkega »know-how« na
segmentu naročniške in kooperacijske prodaje, izboljšanje proizvodnje glede
okoljevarstvenih standardov, tesnejše povezovanje z regionalnim razvojem in akademsko
sfero (Tehnos, d. o. o., Poslovni načrt, 2009).

6.2 IDEJA ZA NAVEDEN PROJEKT IN OPIS INVESTICIJE
Podjetje je s projektom uvedlo novo družino proizvodov, ki so rezultat lastnega razvoja. V
to družino proizvodov sodi več izvedb konstrukcij sedežev za počitniška vozila. Investicija
predstavlja nabavo kompletne linije za vodno barvanje nosilcev sedežnih garnitur za
avtodom. Za podjetje to pomeni nov tehnološki obrat, saj mu bo z novo tehnologijo
omogočeno izboljšanje finalizacije nosilcev in konstrukcij in s tem proizvodnja novih
izdelkov. Investicija, za katero je podjetje pridobilo sredstva iz ESRR, je tehnološka oprema
za izdelavo konstrukcije za sedežne garniture v avtodomu Adrie Mobil.
Investicija obsega izgradnjo aktivacijsko-lakirne linije, ki jo oblikujejo predvsem naslednje
lastnosti: linija na osnovi vodnih barvil (topilo je voda, kar pomeni, da ni izpustov lahko
hlapljivih topil), aktivacijsko postrojenje bo temeljilo na uporabi nano kristalov, linija za
visok pretok izdelkov na dvotirnem Power&Free transportnem traku, v ekološkem smislu
uporaba informacije tehnologije, ki regulira cel proces, tako da dosegajo optimalne rezultate
in velika kapaciteta linije. Iskanje partnerjev je potekalo tako, da so na eni strani partnerji
kot kupci izdelkov podjetja Tehnos, d. o. o., na drugi strani pa se kot partnerji pojavijo
ponudniki opreme za dobavno nove tehnološke opreme.
V nadaljevanju so predstavljeni trije največji stalni kupci izdelkov podjetja Tehnos, d. o. o.
To so: Gorenje (okrasni robniki, uvodnice iz gume, dozirniki vode …), Adria Mobil
(najpomembnejši izdelki, ki jih je podjetje do sedaj dobavljajo za navedeno podjetje, so
stopnice za vhod, nosilci za pohištvo, pritrdilni elementi za vrata, nosilci plinske bombe,
veliko število drobnih kovinskih sklopov …) in AIM Engineering, ki je sistemski dobavitelj za
letalsko industrijo. Večino prometa ustvarijo z Airbusom. Konstrukcije za montažo letalskih
kril so v osnovi narejene znotraj podjetja AIM Engineering, podjetje Tehnos pa te sheme
tehnološko in konstrukcijsko obdela in jih pošlje v potrditev v Airbus. Podjetje Tehnos, d.
o. o., je pri iskanju ustreznih partnerjev komuniciralo z organizacijami – morebitnimi
potencialnimi kupci, s katerimi so se ob različnih priložnostih že srečevali ali pa so z njimi
sodelovali oz. so se imeli priložnost seznaniti z njihovimi rešitvami, strategijami, ki so
zanimive tudi za njihov projekt.
Pri iskanju partnerjev za naveden projekt so pomagala poznanstva na podlagi predhodnega
sodelovanja. Podjetje z nekaterimi partnerji, kot je Adria Mobil, sodeluje že več let. Z
proizvajalci avtodomov pa so na sejmu Caravan Salom Düsseldorf opravili konkretne
razgovore. Z namenom tržne raziskave glede razvoja sedišč in sedežev so sejem obiskali
septembra 2008. Analizirali so večje število potencialnih kupcev, dosedanje proizvajalce in
ostale sistemske dobavitelje karavan industrije.
Večkratna srečanja z različnimi podjetji so pripeljala do tega, da so že navdušili podjetje
Carthago in Adria Mobil, oba neposredna proizvajalca karavan vozil. S podjetjem Adria Mobil
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je podjetje sklenilo pogodbo o sodelovanju. Nekatera podjetja so zaradi recesije previdnejša
in trenutno ponujajo sodelovanje le na področju najcenejših in konstrukcijsko nedovršenih
izdelkov. To pa ni namen podjetja Tehnos, zato so v takšnih primerih še nekoliko počakali.
Mnogi ponudniki že v osnovi niso bili v stanju slediti velikim zahtevam podjetja Tehnos po
fleksibilnosti in avtomatizaciji.
Podjetje Tehnos, d. o. o., je začelo s 14 ponudniki, v januarju so se opredelili na 5
potencialnih možnih dobaviteljev in z njimi razčiščevali tehnološko zasnovo. Le-ta je precej
zahtevna, zato je podjetje njihove tehnične rešitve vedno primerjalo v fizičnih izvedbah oz.
v postavljenih delujočih aplikacijah. Posledično so prevozili približno 20.000 km, pregledali
nemške, grške, danske, italijanske in slovenske ponudnike. V končnem ožjem izboru
ponudnika slovensko/danske naveze in italijanskega je zmagal italijanski ponudnik. Njihova
zasedba je strokovno močna, saj so se sestajali z doktorji znanosti in ostalim zelo strokovnim
timom sodelavcev. Prav to znanje, ob sodobno podprti tehnologiji, je prevladalo za izbiro
glavnega dobavitelja opreme Italtecno. Na globalnem trgu je veliko ponudnikov, vendar po
oceni podjetja Tehnos prevladujejo nemško/danski in italijanski transportni sistemi. V
primeru izbire nemško/danskega sistema bi se morali odločiti za težjo izvedbo, kar pa poleg
večje cene povzroča tudi slabšo okretnost. Radiusi obračanja so večji in tako rekoč za njih
nespremenljivi, ker nimajo toliko prostora. Izbran je bil dobavitelj opreme Italtecno. Vse to
znanje, delovanja v praksi in prilagoditev zahtevam podjetja Tehnos, d. o. o., je terjalo
celovito odločitev za dobavitelja Italtecno in delno USI Italia (preko zastopnika TIM, d. o.
o.). Izbira je tudi na strani visoke tehnološke stopnje opreme ob velikem finančnem
prihranku zaradi recesije, saj so dobavitelji investicijske opreme prisiljeni močno spuščati
cene (Obrazložitev izbora opreme in ponudnika, Tehnos, d. o. o., 2009).

6.3 LOKACIJA IN TEMELJNI CILJI INVESTICIJE
Investicija je locirana na sedežu podjetja, in sicer Cesta ob železnici 1, 3310 Žalec. Poslovni
prostori so v lasti podjetja. Podjetje je v letu 2006, 2007, 2008 preuredilo poslovne prostore.
Preureditev ni bila strogo vezana na investicijo, saj je podjetje poslovne prostore širilo zaradi
širitve obsega poslovanja. Podjetje je v sklopu širitve poslovnih prostorov selilo skladiščne
kapacitete iz bolj kvalitetnih v manj kvalitetne prostore. Paralelno je potekal proces
optimizacije notranje logistike. Investicija bo močno olajšala razvoj segmenta
kooperacijskega programa, ki je najbolj donosen program znotraj podjetja. Cilji investicije
so tudi povečanje števila zaposlenih (Ne glede na recesijo bodo povečali število zaposlenih.)
in povečanje izobrazbenega nivoja v podjetju (Pospeševanje razvoja lastnega programa
odpira nova delovna mesta z visokimi strokovnimi znanji.).
Ti strokovnjaki bodo v prvi fazi pomagali razviti začetne izdelke, nadalje razvili nove izdelke
in vzpostavili proizvodnjo na segmentu izdelkov iz kategorije, kjer so razvojni dobavitelji, v
naslednji fazi pa bodo dvignili nivo proizvodnje tudi na vseh ostalih segmentih. Bistveni
element in cilj investicije je zmanjšanje izpustnih kemikalij v okolje in mikro okolje. Podjetje
se nahaja v relativno urbanem okolju Žalca. V kolikor bi izdelke proizvajali ročno (brez
linije, ki je predmet investicije), bi v okolje izpuščali velike količine topil (približno 5 ton
letno). Ta količina topil bi izhlapevala v mikro okolje, v delovno mesto posameznih delavcev,
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kar bi sicer bilo v mejah dovoljenih izpustov, ne pa tudi skladno z ekološko in kadrovsko
politiko podjetja. Projekt bo povečal tudi donosnost poslovanja podjetja.
Organizacija ima že od prvega dneva obstoja naslednjo strateško usmeritev: »Podjetje se
skladno s svojimi finančnimi in kadrovskimi možnostmi premika od bolj preprostih izdelkov
k bolj kompleksnim izdelkom«. Seveda navedeni premik ni namenjen sam sebi, temveč je
globlji smisel premika t. i. vzpenjanja po lestvici dodane vrednosti: bolj preprosti izdelki,
nižja dodana vrednost, bolj kompleksni izdelki. Ena od etap pri vzpenjanju po lestvici dodane
vrednosti je nakup stroja za elektroforezno potopno lakiranje – konkretno gre za tehnologijo
kataforeznega lakiranja (kot podvrstno elektroforezno lakiranje) (Poslovni načrt, Tehnos, d.
o. o, 2012).

6.4 IZVEDBA PROJEKTA
Tabela 9: Izvedba projekta po posameznih fazah projekta
FAZA PROJEKTA

AKTIVNOST ZNOTRAJ FAZE

PREDIZVEDBA

Iskanje partnerjev za dobavo opreme, izbor opreme,
pridobitev predračunov/ponudb, nakup opreme.

IZVEDBA DEL

Celotna oprema je bila pripeljana na sedež podjetja.
Priprava prostora za dobavo kompletne linije,
pripravljalno mesto, postavitev komplet linije.

NADZOR

Podjetje izvaja vse aktivnosti glede informiranja in
obveščanja javnosti, kakor narekuje 9. člen Uredbe
Sveta, finančno poročanje ...
Vir: Lastna tabela, interni podatki podjetja Tehnos, d. o. o. (2012)

6.5 FINANČNI VIDIK INVESTICIJE
6.5.1

VREDNOST INVESTICIJE

Investicija je bila odobrena s strani Slovenskega podjetniškega sklada s pogodbo o
sofinanciranju št. SOP09/00101, z dne 18. 7. 2009. Celotna investicija je bila skladno s
pogodbo o sofinanciranju št. SOP09/00101 naročena in pripeljana v podjetje. Iz tabele 10
so razvidni dobavitelji opreme, izbor opreme, vrednost investicije, odobrena vrednost,
razlika ter delež subvencije v %.
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Tabela 10: Vrednost investicije

Št.

1
2

3
4
5

Dobavitelj

Italtecno S.r.l.

Oprema

Vrednost Odobrena
Razlika
investicije vrednost

Power
and
240.000
Free conveyor

Pre treatment
Italtecno S.r.l. tunnel for nano
technology
Water
Italtecno S.r.l. treatment
plant
Modulo master
TIM, d. o. o.
2 AIR Blue
Italtecno S.r.l. Drying oven

Delež %
subvencije

249.000

0

40 %

65.000

65.000

0

40 %

87.000

87.000

0

40 %

113.000

85.500

27.500

40 %

43.500
43.500
0
557.500
530.000
27.500
Vir: Lastna tabela, interni podatki podjetja Tehnos, d. o. o. (2009)

Pripravljalno mesto je to investicijo podražilo za dobrih 27.500 EUR, in sicer iz načrtovanih
85.500 EUR na dejanskih 113.000 EUR. Potrebno je poudariti, da se s povečanjem dejanskih
stroškov investicija ni spremenila, saj so naročili in dobavili tisto opremo, ki je bila prvotno
tudi načrtovana ter odobrena s strani Slovenskega podjetniškega sklada s Pogodbo o
sofinanciranju. Podražitev je nastala zaradi dejstev, ko je podjetje moralo še do naročiti
pripravljalno mesto, ki prvotno ni bilo načrtovano.
Tabela 11: Osnova za zahtevano vsoto
Skupni upravičeni
stroški

Odobrena sredstva

Znesek v pogodbi

530.000 €

200.000 €

Upravičeni stroški

500.000 €

200.000 €

Vir: Lastna tabela, interni podatki podjetja Tehnos, d. o. o. (2009)
S projektom nakupa tehnološke opreme za izdelavo konstrukcije za sedežne garniture v
avtodomu Adrie Mobil (investicija obsega izgradnjo aktivacijsko-lakirne linije) v vrednosti
557.500 EUR je bila v letu 2009 ena izmed srednje velikih investicij v skupini odobrenih
projektov za nakup nove tehnološke opreme. Iz tabele 11 je razvidno, da je podjetje za
odobren projekt pridobilo subvencijo Sklada v skupni višini 200.000 EUR, kar je znašalo 40
% celotne (oz. 40 % od opravičenih stroškov 500.000 EUR) investicije, Evropski sklad za
regionalni razvoj pa je prispeval 85 % oz. 170.000 EUR odobrene subvencije.
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6.5.2

PREGLED VIROV FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJE

V tabeli 12 sem prikazala celotno vrednost investicije skupaj s pripravljalnim mestom, ki je
investicijo podražil za dobrih 27.500 EUR glede na celotno vrednost (ki je drugačna kot v
pogodbi in tudi od upravičenih stroškov) je prikazan tudi delež financiranja celotne
investicije.
Tabela 12: Pregled virov financiranja celotne investicije.
Viri financiranja investicije v EUR

Znesek v €

Delež v %

27.500

5%

A. LASTNI VIRI

27.500

5%

1. Pri bankah

330.000

59 %

2. Pri Evropskem skladu za regionalni razvoj
(Slovenski podjetniški sklad)

200.000

36 %

B. TUJI VIRI

530.000

95 %

C. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA (A+B)

557.500

100 %

1. Lastna denarna sredstva, ki jih zagotovi podjetje
samo
2. Dokapitalizacija

3. Posojilo lastnikov

Vir: Lastna tabela, interni podatki podjetja Tehnos, d. o. o

6.6 VPLIV SUBVENCIJE NA FINANČNE KAZALNIKE V PODJETJU
Da je država učinkovita pri črpanju evropskih sredstev, je ključnega pomena tudi to, da
imajo prejeta sredstva tudi pozitivne učinke na prejemnike subvencij. Ni pomembno zgolj
ugotavljanje učinkovitosti črpanja evropskih sredstev, temveč tudi, kaj je Slovenija s temi
sredstvi dosegla, zato sem se v nadaljevanju osredotočila na vpliv subvencije na izbrano
podjetje Tehnos, d. o. o. Pri poslovanju je eden glavnih ciljev delati učinkovito in uspešno.
Delati učinkovito, pomeni delati stvari prav, biti uspešen pa pomeni delati prave stvari (Turk,
1999, str. 620). Uspešnost podjetja se izraža z delovanjem podjetja navzven in se meri
predvsem z ugotavljanjem, kakšen dobiček dosežemo z učinki glede na vložek in morebitna
pridobljena sredstva v okviru pridobitev subvencij, ki lahko ugodno vplivajo na finančne
kazalnike v podjetju. Pri hipotezi 3 želim preveriti, ali je subvencija za pridobitev nove
tehnološke opreme P4 ugodno vplivala na finančne kazalnike v podjetju Tehnos, d. o. o.
Potrebno je bilo narediti finančno analizo v izbranem podjetju, ki je bilo uspešno pri prijavi
na razpis.
Finančne učinke sem merila s štirimi finančnimi kazalniki:
-

čisti prihodki,
čisti poslovni izid obračunskega obdobja,
povprečno število zaposlenih,
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dodana vrednost na zaposlenega.

-

V raziskavi sem kot izhodišče uporabila stanje konec leta 2008 (leto pred začetkom prijave
na javni razpis). Kot naslednje primerjalno leto je leto 2012, kjer je mogoče videti učinke
investicije, nato sem učinke finančnih kazalnikov spremljala do konca leta 2015, leto po
zaključku operacije. Podatki so pridobljeni iz bilance stanja, zaključnih računov za leta od
2008 do 2015.
Grafikon 2: Prikaz števila zaposlenih po posameznih letih v podjetju Tehnos, d.
o. o.
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Vir: Lasten graf, zaključni računi podjetja za leto 2008, 2012, 2013 in 2015, Tehnos, d. o.
o.
Število zaposlenih predstavlja vsoto povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur
v obračunskem obdobju. Iz grafa 2 je razvidno, da se je število zaposlenih glede na leto
2008, leto pred operacijo, vsako leto zviševalo. Podjetje je vlogo za odobritev subvencije
predložilo 23. 4. 2009, pogodba pa je bila podpisana 18. 7. 2009. Iz grafa 2 je razvidno, da
so bili pozitivni rezultati nakupa nove tehnološke opreme delno vidni že v letu 2011, večji
učinek je bil viden v letu 2012. Razvidno je, da se je število zaposlenih od leta 2008 (pred
začetkom investicije) do leta 2012 povečalo za 12 oseb, za kar je bila v tem času najbolj
zaslužna tudi nova tehnološka oprema, ki je predmet operacije.
Zaradi slednjega se je število zaposlenih iz leta v leto zviševalo. Od leta 2008 do leta konca
leta 2014 (zaključek operacije 31. 3. 2014) je podjetje Tehnos, d. o. o., na novo zaposlilo
15 novih delavcev. Opazovala sem, ali se je po zaključku operacije število zaposlenih še
vedno povečevalo. Iz grafa je razvidno, da je podjetje konec leta 2015 zaposlovalo že 94
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oseb, kar je v primerjavi z letom 2008 23 novo zaposlenih oseb. V letu 2016 še načrtujejo
povečanje števila zaposlenih.
V podjetju se je povišala tudi izobrazbena struktura, vendar se pojavljajo težave, saj
primanjkuje strokovno usposobljenih kadrov. Določenih »profilov« ni, nižji strokovni kader
in starejši delavci niso dovolj računalniško opismenjeni. Začetnik z univerzitetno izobrazbo
pričakuje takoj visoko plačo, samostojno delo mu je lahko zaupano šele v roku enega leta.
Kljub vsemu je podjetje načrte doseglo.

Čisti prihodki od prodaje v EUR

Grafikon 3: Čisti prihodki od prodaje po posameznih letih v podjetju Tehnos, d.
o. o.
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Vir: Lasten graf, zaključni računi podjetja za leto 2008, 2012, 2013 in 2015, Tehnos, d. o.
o.
Čisti prihodki od prodaje vsebujejo prodajne vrednosti prodanih proizvodov in materiala ter
opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Razčlenjujejo se na prihodke od prodaje
lastnih poslovnih učinkov ter prihodke od prodaje trgovskega blaga in materiala. Obračunani
davek na dodano vrednost in druge dajatve niso všteti v prihodke od prodaje. Za
prepoznavanje prihodkov od prodaje je pomembna ugotovitev prodajne vrednosti in prenos
vseh tveganj in pravic, ki izhajajo iz lastništva od prodajalca na kupca, ob tem pa ne sme
biti večje negotovosti v zvezi s plačilom in večje negotovosti glede možnosti vračila prodanih
količin. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da so se čisti prihodki od prodaje po letu 2008 v
podjetju Tehnos, d. o. o., zviševali. Iz grafa 3 je razvidno, da so bili čisti prihodki od prodaje
v letu 2008 6,7 mio EUR. Večji učinek subvencije na čiste prihodke od prodaje je že viden
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v letu 2012, ko je vrednost zrasla že na 8,4 mio EUR. Manjše odstopanje je vidno v letu
2013, ko so se čisti prihodki od prodaje iz leta 2012 v leto 2013 nekoliko znižali.
Razlog za manjše odstopanje je zaradi neplačevanja slovenskih kupcev ter prodor podjetja
na tuje trge. Iz leta 2013 v leto 2014 so čisti prihodki iz prodaje ponovno začeli rasti in
dosegli vrednost 9,1 mio EUR. V letu po zaključku investicije je vrednost narasla na 10,7
mio EUR.

Dodana vrednost na zaposlenega v EUR

Grafikon 4: Dodana vrednost na zaposlenega po posameznih letih v podjetju
Tehnos, d. o. o.
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Vir: Lasten graf, zaključni računi podjetja za leto 2008, 2012, 2013 in 2015, Tehnos, d. o.
o.
Dodana vrednost na zaposlenega je prvi hitri pokazatelj razvitosti in inovativnosti
določenega subjekta. Višja kot je dodana vrednost na zaposlenega, uspešnejše je podjetje.
Dodana vrednost na zaposlenega se izračuna iz izkaza poslovnega izida, in sicer dobičku iz
poslovanja prištejemo stroške dela in odpise vrednosti ter seštevek dobimo s povprečnim
številom zaposlenih na podlagi ur. Za posamezna leta, za katera sem raziskovala vpliv
investicije na uspešnost in razvoj podjetja, sem podatke pridobila iz zaključnih računov za
posamezno leto za leto 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015 v podjetju Tehnos.
Iz grafa 4 je razvidno, da se je dodana vrednost na zaposlenega v podjetju zviševala. V letu
pred investicijo je bila dodana vrednost na zaposlenega 38,3 tisoč EUR. V letu 2012, kjer
so učinki investicije že vidni in se je vrednost zvišala na skoraj 40 tisoč EUR, manjše
odstopanje je moč videti v letu 2013. Razlog za to so bili neplačniki in prodor podjetja na
tuje trge. Dodana vrednost je takrat na zaposlenega nekoliko padla, in sicer na 36,7 tisoč
EUR. Po letu 2013 je dodana vrednost iz leta v leto rasla in je bila v letu 2014 43,3 tisoč
EUR v letu 2015 pa že skoraj 48 tisoč EUR. Podjetje je vsa leta dosegalo visoke rezultate,
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iz grafa je tudi moč razbrati, da so se rezultati z nakupom nove tehnološke opreme še
bistveno zviševali.
Grafikon 5: Čisti poslovni izid za posamezna leta v podjetju Tehnos, d. o. o.

Čisti poslovni izid v EUR

1.200.000

1.078.000

1.000.000
781.000
800.000
563.000
600.000
400.000

452.000
227.000

200.000
0
2008

2012

2013

2014

2015

Leto

Vir: Lasten graf, zaključni računi podjetja za leto 2008, 2012, 2013 in 2015, Tehnos, d. o.
o.
Čisti poslovni izid poslovnega leta je razlika med vsemi prihodki ter vsemi odhodki,
zmanjšana za davek od dobička in za druge davke. Pozitivni rezultat je čisti dobiček
poslovnega leta, negativni pa čista izguba poslovnega leta. Iz grafa 5 je razvidno, da je
podjetje Tehnos, d. o. o., vsa leta poslovalo z dobičkom, čisti poslovni izid se je po nakupu
pove tehnološke opreme v podjetju zviševalo iz leta v leto. Manjša odstopanja je moč
zaznati tako kot pri čistih prihodkih od prodaje, dodani vrednosti na zaposlenega tudi pri
čistem poslovnem izidu, ki je posledično tudi v letu 2013 nekoliko slabši, vendar se odlično
vidijo pozitivni rezultati v nadaljnjih letih. Razvidno je, da je nova tehnološka oprema močno
vplivala tudi na čisti poslovni izid podjetja, ki je bil leto pred investicijo 227 tisoč EUR, leto
po investiciji pa je bila vrednost več kot 1 mio EUR.

6.7 INOVATIVNOST
Inovacija je pretvarjanje ideje oz. izuma v proizvod ali storitev, ki ustvarja dodatne
vrednosti, za katere bodo kupci plačali. V poslovnem svetu inovativnost pogosto nastane,
ko z idejami v podjetju želijo še bolj zadovoljiti potrebe kupcev«. (Bussines Dictionary). To
je pomembna pozitivna sprememba, to je rezultat in je nekaj, kar si prizadeva doseči na
projektu (Berkun, 2013).
Chason pojem inovacije opredeljuje kot ukrep, ki je potreben za ustvarjanje novih idej, ki
ustvarja pozitivne učinke ter spremembe in je korak naprej (Chason v: Zeltzin, 2016).
»Inovacija je uporaba znanosti in tehnologije v gospodarske namene.« (Pretnar, 1995, str.
7). Rowe opredeljuje inovacijo kot začetek nekaj novega za podjetje, ki zapolnjuje
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neizkoriščene potrebe kupcev. Pravi, da je idealno širiti inovacije na nov trg (Rowe v: Julius,
2016).
Schumpeter (1951) pojem inovacije opredeljuje kot prvo komercialno transakcijo kot
uspešnosti uvedbe novega produkta ali procesa. Zanj je inovacija vsaka nova koristna
novost. V kolikor podjetje zazna, da je nov ali izboljšan produkt, postopek ali način dela
koristen za doseganje ciljev podjetja, ga iz tega vidika lahko označimo kot inovacijo.
Websterjeva opredeljuje inovacijo kot izum, ki se nanaša na nov koncept, ki izvira iz
posameznikovih idej. Inovacija je na drugi strani trženje samega izuma (Webster v: Dance).
Kaj sploh je inovacija, lahko delni odgovor dobimo tudi v Zakonu o industrijski lastnini, ki
opredeljuje patent kot izum, ki zajema področje tehnike, je nov, na inventivni ravni in
industrijsko uporabljiv. Takšna opredelitev inovacije je najbolj določljiva, vendar ne zajema
nekaterih inovacij, ki so za podjetja prav tako gospodarsko koristne. Mulej (2000) inovacijo
označuje kot rezultat inoviranja, ki predstavlja zmožnost za boljšo realizacijo procesov v
podjetju, boljšo kakovost rezultatov le-teh in tudi nižje stroške poslovanja v poslovnoorganizacijskem sistemu na splošno.
Ilič (2002, str. 24–25) meni, da inovacije niso novi izdelki in storitve, temveč tudi tehnične
izboljšave, ki predstavljajo mehanizem za nižanje stroškov. Inovacije so lahko tudi
organizacijske. Garcia in Calantone (2002) poudarjata, da se razlike v tipologijah inovacij
pojavljajo predvsem zato, ker je vidik preučevanja različen. Pri opredelitvi inovacij je
potrebno upoštevati marketinški in tehnološki vidik inovacij.
Kos (1996) pravi, da inovacija ustvari dodano vrednost za potrošnike, kar podjetje usmerja
v inoviranje in izboljševanje tehnologije. Tehnologija je opredeljena kot kritični dejavnik pri
določanju povečevanja proizvodne storilnosti in ne cenovne konkurence. Poudarja
izpostavljen pomen tehnoloških inovacij, vendar podjetja lahko konkurenčno prednost
pridobivajo tudi z inovacijami, ki ne temeljijo na tehnologiji. Inovativno podjetje v smislu
obvladovanja sprememb opredeljuje tudi Drucker. Organizacije v družbi znanja pri svojem
delovanju spreminjajo znanje v dodano vrednost proizvodov in storitev preko izboljšav v
proizvodnji in stalnem inoviranju. Delovanje prilagajajo upravljanju sprememb in inoviranju
novih prouzvodov, v svojo lastno strukturo vpeljujejo management sprememb. Naravnane
so k sistematičnemu opuščanju uveljavljenih, običajnih proizvodov, storitev in procesov,
medosebnih odnosov in organizacijskih struktur, ustvarjanju novih ter izboljšanju obstoječih
(Drucker, 2007, str. 51).
6.7.1 INOVATIVNOSTI KOT KONKURENČNA PREDNOST
Inovacijska sposobnost je tista, ki omogoča podjetju hitro prilagajanje spremembam, ki se
dogajajo v mednarodnem prostoru. Ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega
položaja. Zato lahko le visoko inovativno podjetje na dolgi rok ohranja prednost pred
konkurenti ter tako zagotavlja konkurenčnost. Konkurenčnost je pogoj za ustvarjanje boljših
finančnih rezultatov podjetja. Konkurenca je dinamičen proces, kjer gre za pomen
konkurenčnega boja. »Konkurenco opredeljujemo kot tekmovanje, v katerem konkurenca
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prisili dva ponudnika, da prodajata ceneje, kot če bi bil ponudnik sam.« (Čater v: Žampa in
Bojnec, 2013, str. 58).
Glavne elemente konkurenčnosti bi lahko opisali kot inovativnost, znanje, prilagodljivost,
strpnost ter povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva v nedeljiv sklop. Novi,
boljši, bolj funkcionalni in vabljivi izdelki ali storitve na trgu pomenijo za podjetja zanesljiv
vir konkurenčne prednosti, saj vzbudijo zanimanje kupcev, povečajo trg in dajejo prednosti
tistim, ki nanj vstopijo prvi. Podjetje je lahko inovativno, tudi če ne načrtuje novega izuma
ali visokotehnološke inovacije. Inovativnosti namreč ne predstavljajo zgolj korenite
inovacije. Dovolj je že, da se malo izboljša produkt, način proizvodnje ali pa da se že poznan
produkt predstavi novemu trgu (Mladi podjetnik.si, 2016).
Če želi biti podjetje inovativno, mora ustvarjati nove ideje in inovirati. Podjetja za to porabijo
veliko časa in denarja, mala podjetja pa to izrabljajo kot sposobnost ponuditi visoko
kakovost v tržnih nišah, ker ponudijo konkurenčnejše od velikih, če inovirajo. Mala podjetja
lahko zelo hitro reagirajo na spremembe na trgu, slabost pa se pojavlja pri pomanjkanju
ključnih resursov za inoviranje (Vermeulen, Jeoren in Kenneth, 2003, str. 2). Globalizacija
gospodarstva in konkurenčni pritisk puščata štiri petine človeštva zunaj razvoja inovativne
družbe v vse težji gospodarski in socialni stiski. Gospodarske in socialne razmere so
povezane z inoviranjem, saj se ljudje, ki niso v stiski, večinoma ne trudijo, da bi svoj položaj
izboljšali. Najpogosteje so inovativni tisti, ki so jim tržni, državni in naravni pritiski pokazali
njihov problem in jim dovolili, da ga rešijo na netradicionalne načine (Mulej, 2001, str. 1–
2). Raziskave kažejo, da so inovativna podjetja, ki so sposobna uporabiti inovacije za
diferenciacijo svojih proizvodov ali storitev, v povprečju dvakrat bolj dobičkonosne od
ostalih podjetij (Tidd, Bessant, Pavitt, 2001, str. 9). Mulej pravi, da kdor ni inovativen, si je
za svoje gospodarske in družbene težave kriv sam (Mulej, 2006, str. 26).
6.7.2 SPODBUDE ZA INOVIRANJE
V organizaciji lahko vsak zaposlen prispeva k povišanju inovativnosti znotraj organizacije.
Spodbujanje inovativnosti je lahko različno od različnih tehnik za generiranje idej, pošiljanje
zaposlenih na izobraževanja, druženja z izumitelji ter različne zunanje dejavnosti. Da pa se
inovativnost razvija, pa je potreben nabor kritičnih norm (Pervaiz, 1998).
-

-

-

»Prisotnost nenehnih izzivov in potreba po akciji pomeni spoštovanje sprejetih
obveznosti, točnost, izogibanje birokratiziranju, poudarjanje rezultatov in nenehno
potrebo po tem, da so stvari opravljene.
Svoboda in sprejemanje tveganja je stopnja prostosti, ki jo imajo posamezniki glede
opredelitve in izvrševanja svojega dela. Vključuje nenehno izzivanje statusa »quo«,
željo po eksperimentiranju, svobodo poskušanja in grešenja ter iz tega izhajajočo
toleranco do napak.
Dinamizem in usmerjenost v prihodnost pomeni pozabiti preteklost in vse sile
usmeriti v priložnosti za izboljšanje prihodnosti.
Poudarek je na dolgoročnih rezultatih, tudi za ceno kratkoročnih uspehov, na
kakovosti, pozitivnemu odnosu do okolja in predvsem na opolnomočenju zaposlenih.
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-

-

-

-

-

-

Usmerjenost navzven je stopnja občutljivosti na potrebe in želje kupcev in širšega
okolja. Zahteva prilagajanje perspektivi kupca, razvijanje odnosov z dobavitelji,
partnerji in ostalimi deležniki.
Odprtost in zaupanje je stopnja čustvene varnosti, ki jo zaposleni občutijo v svojih
delovnih odnosih. Kjer je stopnja zaupanja visoka, se nove ideje z lahkoto pojavijo.
Za okolje z visoko stopnjo zaupanja je značilno odprto komuniciranje, dobro
poslušanje, sprejemanje kritike in spodbujanje lateralnega mišljenja.
Sproščenost v odpiranju diskusij ter sprejemanje in dopuščanje mnenj manjšine
zahteva, da oseba pričakuje in sprejema konflikt ter kritiko, ne da bi bila na to
preobčutljiva.
Med funkcijsko sodelovanje, za katerega je značilno timsko delo, pogoste zamenjave
delovnega mesta in obvladovanje interakcij med posameznimi oddelki oz. poslovnimi
funkcijami.
Oblikovanje mitov in zgodb, torej skrb, da na simbolični ravni na podlagi dosežkov
iz bližnje in daljne preteklosti ustvarjamo zgled za sedanjost in prihodnost.
Zavezanost vodstva, tj. jasnost najvišjega vodstva v izražanju svoje privrženosti
inoviranju in predvsem delovanje z lastnim zgledom in ne zgolj s praznim
prigovarjanjem.
Nagrade in priznanja, torej način proslavljanja in nagrajevanja uspehov (in
neuspehov). Sem sodi priznavanje vrednosti vsaki, tudi majhni ali očitno
nespremenljivi ideji, pozornost in podpora vodstva, skrbno obravnavanje vsake
ideje, uresničevanje sprejetih idej in proslavljanje dosežkov.« (Pervaiz, 1988, str. 8–
12 v: Fatur, 2005, str. 30).

Po mnenju Lipičnika (1998) spodbuda za inoviranje v sociološkem oz. socialno-psihološkem
smislu namreč pomeni motivacijo in stališča posameznika do inoviranja in inovativnosti, pri
čemer je motivacija splet različnih silnic, ki vplivajo na človekovo vedenje in ga vzdržujejo.
Motivacija pomeni tudi usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih
nezadovoljenih potreb (Lipovec, 1987, str. 109).
Različni avtorji inovativnost opredeljujejo kot materialne in nematerialne nagrade.
-

-

»Materialne nagrade (finančne nagrade v različnih zneskih, finančne nagrade
odvisne od ekonomskega učinka inovacije, delitev dobička ali prihrankov ustvarjenih
zaradi inovacije, nagrada za izum ustvarjen v delovnem razmerju, kot ga opredeljuje
Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja, lastniški delež v
podjetju), nefinančne nagrade (simbolične materialne nagrade, praktične materialne
nagrade, izobraževanja, potovanja, prostočasne aktivnosti),
nematerialne nagrade (pohvale v delovni skupini, javne pohvale in priznanja pred
celim podjetjem, podelitev naziva, objava na javnih mestih, sodelovanje na
strokovnih prireditvah, objava člankov avtorjev inovacij v strokovnih revijah,
napredovanje).« (Lipičnik 1998, Treven 1998, Zupan 2001).
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6.7.3 INOVACIJE IN GOSPODARSKO OKOLJE
Slovenija med najpomembnejše nacionalne razvojne cilje v obdobju 2006–2013 uvršča
globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti ter podjetništva (UMAR, 2005, str.
8). Pri inoviranju je zelo pomembna infrastruktura in organiziranost države (Pšeničny, 2000,
str. 29).
Na učinkovitost inovacijskega delovanja vpliva tudi vladna raziskovalna in tehnološka
politika. Politika vlade lahko vpliva na stopnjo in naravo podpore raziskovalni ter razvojni
dejavnosti, stopnjo povezanosti in obsega prenosa znanja v nacionalnem inovacijskem
sistemu in tako opredeli učinkovit okvir za inoviranje. Države s finančnimi mehanizmi bi naj
spodbujale poslovni sektor k večjim naložbam v rast in razvoj in izboljšale možnosti za
komercialno širjenje rezultatov raziskovalnega dela v javnem sektorju, namenile večjo
pozornost tudi malim podjetjem in jim omogočale povezovanje v interesne mreže, povečale
prožnost javnih naložb v rast in razvoj ter podpirale mednarodno sodelovanje v rast in
razvoj. (Bučar in Stare, 2003 v: Žampa in Bojnec, 2013, str. 62).
»Dinamično okolje poveča potrebo po tveganih naložbah in včasih tveganih odločitvah pri
načrtovanju razvoja novih izdelkov.« (Calantone, Garcia in Dröge, 2003, str. 100 v: Žampa
in Bojnec, 2013, str.62).
»Inovacije so za organizacije izjemnega pomena tudi zaradi naraščajočih stroškov in
tveganja pri uvajanju teh inovacij. Stopnja neuspešnosti novih izdelkov je od 40 do 75 %.«
(Stevens in Burley, 2004 v: Žampa in Bojnec, 2013, str. 62).
6.7.4 VPLIV SUBVENCIJE NA INOVATIVNOST V PODJETJU TEHNOS, D. O. O.
Inovacija je ključnega pomena za podjetja, ki želijo konkurirati in ostati na trgu. Med takšna
podjetja spada tudi podjetje Tehnos, d. o. o. Vendar včasih inovacija nekega novega izdelka
ni dovolj, saj mora imeti podjetje za proizvodnjo modernejšega, konkurenčnejšega izdelka
na trgu tudi ustrezno tehnološko opremo. Evropska sredstva so s subvencijami podjetjem
v pomoč pri investiranju v novo tehnološko opremo, s tem pa podjetja posledično postanejo
bolj konkurenčna na trgu. Namen hipoteze 3 je bil na podlagi obstoječih podatkov v podjetju
raziskati in ugotoviti vpliv pridobitve nove tehnološke opreme na inovativnost, uspešnost in
rast prodaje novo inoviranih izdelkov. Kot je bilo že omenjeno, Evropa za kandidiranje na
javnem razpisu Produkt P4 zahteva natančno določena merila. Med njimi je tudi naziv merila
Inovativnost v povezavi z operacijo. V primeru da podjetje, ki se je prijavljalo na razpis, ne
pridobi nobene točke v povezavi z navedenim merilom, ne more pridobiti sofinanciranja.
Investicija predstavlja nabavo kompletne linije za vodno barvanje nosilcev sedežnih garnitur
za avtodom. Za podjetje to pomeni nov tehnološki obrat. Investicija, za katero je podjetje
pridobilo sredstva iz ESRR, je tehnološka oprema za izdelavo konstrukcije za sedežne
garniture v avtodomu Adrie Mobil.
Kot dokazilo novega produkta in obstoječe inovativnosti je podjetje priložilo:
-

elaborat »Zasnova novih Gurtbock-sedišč in ogrodja pritrdišč varnostnih pasov«.
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-

meritve materialov, ki se bodo v vgradnji uporabljale,
meritve sedežnih konstrukcij na inštitutu TÜV,
meritve in preizkus, kjer je prišlo do deformacij,
nadaljevanje razvoja in ostalih sedišč (Pojasnilo k merilu 3, Inovativnost v povezavi
z operacijo, Tehnos, d. o. o., 2009).

Inovativnost je pomembna iz dveh razlogov:
-

inovativne izdelke je lažje in bolj donosno plasirati na trg,
inovativnost omogoča vzpostavitev stroškovno učinkovite proizvodnje, vendar ne na
račun ekologije, plač delavcev in zdravja delavcev. Podjetje Tehnos, d. o. o., izrazito
gradi na inovativnosti v proizvodnji (avtomatizacija proizvodnje, novi materiali in
nove tehnologije, kompleksnejši izdelki z višjo stopnjo vgrajenega znanja).
Inovativnost v podjetju se iz leta v leto izboljšuje (Poslovni načrt podjetja Tehnos,
d. o. o., 2009, str. 10).

Podjetje proizvaja širok asortiman izdelkov kmetijske mehanizacije, »hobby« in dom
opreme ter kovinskih sklopov. V podjetju je sodobno opremljena orodjarna ter proizvodnja
izdelkov iz polimerov oziroma predelava termoplastov – plastike, aditivov gume in naravne
gume. Podjetju je bilo z novo tehnološko opremo omogočeno izboljšanje finalizacije nosilcev
in konstrukcij ter s tem tudi proizvodnje novih izdelkov. K razpisu je podjetje kandidiralo z
8 novimi modeli kmetijske mehanizacije. V zadnjem katalogu za kmetijsko mehanizacijo ima
podjetje 41 modelov kmetijskih strojev. Po investiciji za nakup nove tehnološke opreme v
letu 2014 je podjetje v katalog vključilo nove modele. Nov katalog v letu 2014 že vključuje
49 modelov kmetijske mehanizacije.
Podjetje sicer proizvaja več vrst mulčerjev, ki se razlikujejo po namenu uporabe, načinu
priklopa ter dimenzijah. Vsako leto podjetje dopolni svoj asortiman kmetijske mehanizacije.
Pri utemeljitvi inovativnosti podjetje izpostavlja drugačen vidik le-te. V zadnjih letih se je na
zahodu gojila paradigma, ki pravi: »Evropa in Amerika bosta imeli razvoj in design, Kitajska
bo izdelke proizvajala«. Brez dvoma je danes dovolj dokazov, da je bila ta paradigma
zgrešena. S selitvijo proizvodnje se je na Kitajsko selilo tudi zanje iz področja razvoja in
oblikovanja. Danes se vsa resna gospodarstva trudijo, da bi proizvodnjo vrnila na domača
tla. Podjetje Tehnos, d. o. o., je bilo ves čas usmerjeno v odličnost v proizvodnji. Bila je
nekakšna »Kitajska« v Sloveniji, vendar z eno bistveno razliko: osredotočali so se na
zahtevne tehnologije. Podjetje je danes razvojni dobavitelj za veliko število domačih in tujih
multinacionalk. Proizvaja zahtevne mehanske sklope za Gorenje, Secop, BSH, Adria Mobil
ter multinacionalke BMW, Mercedes, Audi, Rover, Renault, Secop, AIM Engineering (Interni
viri podjetja Tehnos, d. o. o., Inovativnost, 2013).
Uvodoma sem zapisala, da je podjetje osredotočeno na odličnost v proizvodnji, iz tega
izhodišča pa izhajajo odlični izdelki. Podjetje stalno izboljšuje tehnologijo ter vpeljuje nove
tehnologije v proizvodni proces. Kot inovativnost v proizvodnji je pomembno izpostaviti dve
zelo pomembni inovaciji: izdelava rotorja z nizkimi vibracijami in v celoti robotsko podprt
proces izdelave ohišja mulčerjev. Po obiskih raznih sejmov v tujini in povpraševanju
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poslovnih partnerjev v tujini je podjetje konec leta 2013 prišlo do ideje za izdelavno novega
mulčerja za šparglje. Vse to pa jim je omogočala tudi nova tehnološka oprema, ki je predmet
operacije. Podjetje je za inovativni mulčer za šparglje prejelo v Gornji Radgoni šampionsko
nagrado za nov proizvod mulčer za šparglje MPS. Poleg nagrad v domačem okolju je
podjetje prejelo več nagrad v različnih evropskih državah ter leta 2015 nagrado za najboljšo
inovacijo v Angliji (mulčer za šparglje).
Močan raziskovalno-razvojni oddelek usposobljen za delo s sodobnimi CAE-sistemi,
metodami končnih elementov in situacijami, je jamstvo za kvalitetnejšo zasnovo. Zaradi
inovativnih in patentiranih rešitev se lažje prilagajajo potrebam dinamičnega globalnega
trga. Njihove proizvodne sposobnosti obsegajo načrtovanje in izvedbo celostnih proizvodnih
procesov. Sodoben in robotiziran strojni park z možnostjo izdelave v 3D- in 5D-tehnologijah,
robotskim varjenjem in površinsko zaščito (peskanje, devetconska kemična predobdelava,
kataforeza zaščita KTL in končno prašno lakiranje) daje njihovim strojem vrhunsko
kakovost. Podjetje Tehnos izrazito gradi na inovativnosti v proizvodnji (avtomatizacija
proizvodnje, novi materiali in nove tehnologije, kompleksnejši izdelki z višjo stopnjo
vgrajenega znanja). Nova lakirna linija je bila polno umeščena v proizvodni proces šele s
koncem julija 2010. Tako so bili prvi doseženi učinki na finančne in proizvodne kazalce znani
v letu 2011, ko je bilo možno primerjati dosežene učinke. Kot sem že omenila, je investicija
podjetju omogočila poleg izdelave inovacije konstrukcije za sedežne garniture v avtodomu
Adrie Mobil tudi razvoj in izdelavo drugih proizvodov, v največji meri na področju kmetijske
mehanizacije. V letu 2008 je podjetje začelo s proizvodnjo mulčerjev in tudi z njihovo
prodajo, pri čemer je lakirna linija dala velik pečat pri izdelavi najkakovostnejših mulčerjev
na trgu. Proizvodnja mulčerjev je sedaj postala vodilna dejavnost v proizvodnji podjetja
Tehnos, d. o. o. Brez investicije v tehnološko opremo, ki je predmet operacije, podjetje ne
bi dosegalo tako visokih finančnih učinkov, prav tako ne bi moglo inovirati novih izdelkov,
saj jim stara lakirnica tega ne bi dopuščala. Podjetje bi s tem izgubilo vodilne kupce oz.
dobavitelje tako na domačem kot tudi na tujem trgu.
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Grafikon 6: Število prodaje mulčerjev po posameznih letih v podjetju Tehnos, d.
o. o.
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Vir: Lasten graf, interni podatki podjetja Tehnos, d. o. o. (2016)
Iz grafa 6 je razvidno, da je prodaja mulčerjev iz leta v leto bolj rasla, saj je podjetje vsako
leto dopolnilo svoj asortiman. V letu 2013 se je prodaja povečala za 202 mulčerja v
primerjavi z letom 2012, prav tako se je prodaja iz leta 2013 v leto 2014 povečala za 367.
Tudi v letu 2015 se je prodaja v primerjavi s preteklim letom povečala. V letošnjem letu
2016 so vidni pozitivni rezultati prodaje, podjetje še načrtuje povečati prodajo v primerjavi
z ostalimi leti. V začetku leta 2016 je podjetje inoviralo nov mulčer, ki še ni v proizvodnem
procesu. S tem proizvodom bodo še bolj konkurenčnejši na trgu. Nakup nove tehnološke
opreme je poleg inovacije, ki je predmet operacije Produkt P4, podjetju prinesel količinsko
povečanje proizvodnje obstoječih izdelkov ter proizvodnjo novih inovativnih izdelkov, ki so
predmet lastnega razvoja v podjetju. Prav tako je nakup stroja pomenil spremembo,
modernizacijo postopka izdelave obstoječih kot tudi novih proizvodov.

6.8 VPLIV SUBVENCIJE NA NEFINANČNE UČINKE
Poleg finančnih kazalnikov oz. učinkov sem opazovala tudi, ali ima investicija v nakup nove
tehnološke opreme tudi nefinančne učinke.
-

-

Po nakupu nove tehnološke opreme, ki je predmet razpisa, se je v podjetju
zmanjšalo onesnaževanje.
Pri starem postopku preobdelave so nastajale velike količine mulja že v samem
preparatu, ki so ga lakirnice izpuščale v čistilno napravo v rednih tedenskih remontih.
Zaradi drugačne sestave kopeli (fosfati, cink, nikelj …) je bilo posledično potrebno
obdelovati te vode (koncentrate in ispirne vode) s koagulantom, kar je dodatno
povzročilo nastajanje mulja. Uporaba nano tehnologije predstavlja pomemben
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-

-

prispevek k varstvu okolja, saj zmanjšuje obremenitve čistilne naprave s fosfati,
težkimi kovinami in organskimi snovmi ter znižuje pretok ispirnih vod. Slednje pa se
sklada z vsako leto zahtevnejšimi pogoji o varovanju okolja. V primerjavi z izpiranjem
po železovem fosfatiranju so pretoki ispirnih vod po nano tehnologiji v predobdelavi
lakirnice nižji za 30 %.
Zmanjšala se je tudi obremenitev čistilne naprave, saj so dotoki ispirnih vod nižji po
nano tehnologiji, zato se je bistveno zmanjšana količina izpuščenih koncentratov.
Znižana je tudi poraba potrebnih kemikalij za čiščenje odpadnih vod, predvsem s
koagulantom.
Prihranila se je energija, večja je produktivnost, stroški so se zmanjšali. Po nakupu
nove tehnološke opreme so se zmanjšali izpusti kemikalij v okolje in mikro okolje,
saj bi drugače v okolje izpuščali velike količine topil (približno 5 ton letno). Izboljšali
so se delovni pogoji za zaposlene.

Prav tako je investicija imela naslednje vplive na okolje:
-

-

zmanjšanje porabe goriva pri izdelavi počitniških vozil. Eeden najpomembnejših
dejavnikov, ki vpliva na porabo goriva vozil, je njihova masa. Večja je masa, večja
je tudi poraba goriva. Industrija z vsakim novim razvojem ciklom zmanjša maso
vozila in s tem porabo pogonskega goriva,
zmanjšanje porabljenega materiala pri izdelavi počitniških vozil,
zmanjšanje poškodb pri nesrečah s počitniškimi vozili,
uporaba nano tehnologij pri izdelavi izdelkov – klasične metode priprave površine za
premaz/barvanje, ki temeljijo na topilih, so povsem izključene. Tehnologija priprave
površine, ki jo uporabljajo v podjetju, temelji na nano kristalih. Tehnologija obsega
več faz, ki temeljijo na industrijski vodi in demineralizirani (»demi«) vodi.

Ključni element priprave pa je obdelava z »ZetaCoat«, ki je nano tehnologija podjetja
SurTec. Primerljiv proizvod podjetja Henkel se trži pod imenom nanokeramika.
Lakirnica je skladna z zakonodajo, ki je sprejeta na osnovi Zakona o varstvu okolja:
-

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo ter
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za
proizvodnjo kovinskih izdelkov.

Adria Mobil se je na podjetje Tehnos obrnila z zahtevo po razvoju sedežne garniture, ki:
-

bi imela za 1/3 nižjo maso (težo) od garnitur, ki jih porablja uporablja sedaj in
ki bi ustrezala najnovejšim varnostnim standardom za avtomobilsko industrijo.

Z naročniki je podjetje podaljšalo sodelovanje za obdobje 5 let. V primeru da se podjetje za
investicijo ne bi odločilo, bi lahko to pomenilo izgubo največjih kupcev, kot so npr. Adria
Mobil. S slednjim podjetjem pa so dobili še dodatna naročila.
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ
V Uvodu sem si zastavila 4 hipoteze, ki sem jih skozi magistrsko delo potrdila ali ovrgla.
Hipoteza 1: Slovenija spada v primerjavi z ostalimi državami članicami EU med
uspešnejšo državo po črpanju evropskih sredstev v programskem obdobju
2007–2013.
Hipotezo 1 lahko potrdim.
Slovenija je v programskem obdobju 2007–2013 izkoristila 95 % sredstev. Proces, kako
črpati evropska sredstva, še zdaleč ni preprost. Naloge so zapletene, zato je potrebno veliko
znanja z različnih področij – od ekonomskega, tehničnega, pravnega, do poznavanja
evropskih institucij. V prihodnje bo potrebno vložiti veliko napora za poenostavljanje
birokratskih postopkov in tako doseči čim boljši izkoristek črpanja dodeljenih sredstev
skupaj z ostalimi poenostavitvami (Tkalec, 2011, str. 56). Na ta način bo mogoče doseči še
bolj učinkovito črpanje sredstev.
Evropska kohezijska sredstva je najbolj učinkovito črpala Grčija v višini 99,5 %. Sledijo ji
Slovenija, Danska, Portugalska, Finska, Poljska, Latvija, Estonija, Litva in Luksemburg v
višini 95 % izčrpanih sredstev. Švedska z 94,7 %, Avstrija z 94,3 %, Belgija z 93,6 %, Ciper
z 93,5 %, Nemčija z 93,2 %, Francija z 92,8 %, Irska z 92 %, Nizozemska z 91,3 %,
Združeno kraljestvo z 90,3 %, EU28 90 %, Bolgarija z 89,4 %, Madžarska z 89,4 %, Češka
z 88,4 %, Slovaška z 88,2 %, Španija z 84,4 %, Malta z 83,1 %, Italija z 80,4 % in Romunija
z 72,6 % izčrpanih sredstev. Na zadnjem mestu je Hrvaška s 65,2 % izčrpanimi sredstvi.
Kljub težavam, s katerimi se upravičenci srečujejo pri črpanju EU sredstev, lahko iz
navedenega potrdim hipotezo 1. Slovenija spada med uspešnejše države EU po črpanju
evropskih sredstev, saj si drugo mesto deli skupaj z Dansko, Portugalsko, Finsko, Poljsko,
Latvijo, Estonijo, Litvo in Luksemburgom. Vsekakor pa želi Slovenija še povečati učinkovitost
črpanja EU sredstev. Da bi bila Slovenija še bolj učinkovita, mora še v večji meri poenostaviti
izvajanje črpanja sredstev EU in odpraviti nepravilnosti, ki jih je v tem programskem
obdobju ugotovila.
Hipoteza 2: Slovenska podjetja so v celoti izčrpala sredstva iz javnega razpisa
za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v programskem obdobju
2007–2013.
Hipoteza 2 je ovržena.
Izhajala sem iz navedenega, da je bilo v programskem obdobju 95 % izčrpanih sredstev,
zato me je zanimalo, ali je Slovenija pri enem največjih in najbolj zanimivih razpisov Produkt
P4 izčrpala vsa sredstva. Razpisi v sklopu programa P4 so bili objavljeni v letih 2007, 2008,
2009 in 2013. V teh letih je bilo dejansko število vseh odobrenih operacij 962, od tega je
bilo podpisanih pogodb 942, realiziranih pa 824. V tem obdobju podjetja niso izčrpala vseh
sredstev iz navedenega razpisa P4, saj je bilo razpisanih sredstev 150.093.779 EUR,
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medtem ko je bilo realiziranih sredstev 126.295.125 EUR. Hipoteza 2 je ovržena, saj
slovenska podjetja niso izčrpala vseh sredstev, ki so bila na voljo. Kljub temu da Slovenija
ni izčrpala vseh sredstev, je bila uspešna, saj je realizirala samo 18 % manj sredstev od
razpisanih. Vzroki, zakaj sredstva niso bila v celoti izčrpana, so lahko različna. Sklepamo
lahko, da je težava v preobsežni birokraciji ali v premajhni strokovni usposobljenosti države,
da bi izčrpala vsa sredstva, ki so na voljo v proračunu EU.
Podjetje, ki je želelo pridobiti subvencijo, je moralo oddati vlogo, ki je bila
točkovana/ovrednotena po pravilih in merilih razpisne dokumentacije. Pot od prijave in do
realizacije ni lahka. Nekatera podjetja so sredstva prejela in pogodbe vseeno ni niso
podpisala. V prijavni vlogi so morala podjetja navesti tudi cilje, ki jih bodo z novo investicijo
realizirala. V primeru da podjetje teh ciljev ni realiziralo, je lahko SPS zahteval vračilo
dodeljenih nepovratnih sredstev. Sklepam lahko, da je tudi nedoseganje ciljev eden izmed
vzrokov za nižjo realizacijo od razpisanih sredstev. V zadnjem času pa se v proces
pridobivanja nepovratnih sredstev vključujejo banke. Na eni strani lahko banke preprečujejo
mnogo zlorab, na drugi strani pa lahko banke – zaradi bančnega krča, torej zaradi svojih
lastnih težav – podjetju onemogočijo ali naknadno izjalovijo sicer uspešen projekt.
Hipoteza 3: Evropska sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme pozitivno vplivajo na rast in razvoj izbranega podjetja
merjeno s finančnimi kazalniki.
Hipotezo 3 lahko potrdim.
Podjetje Tehnos, d. o. o., je vlogo za pridobitev subvencije za novo tehnološko opremo
predložilo 23. 4. 2009, zato sem za izhodiščno leto izbrala leto 2008, leto pred prijavo na
javni razpis P4. Za vsako obravnavano leto sem zbrala podatke in izračunala povišanje
finančnih kazalnikov podjetja. Ugotovila sem, da podjetje dosega pozitivne finančne učinke,
kljub temu da so bili čisti prihodki od prodaje, dodana vrednost na zaposlenega in čisti
dobiček v letu 2013 nekoliko nižji. Kljub manjšim odstopanjem v letu 2013 zaradi
neplačnikov na domačem trgu in vstopom podjetja na tuje trge, je podjetje vseeno doseglo
svoje cilje. Podjetje je v vseh letih po investiranju v novo tehnološko opremo povečevalo
število zaposlenih v podjetje, kar ima tudi pozitivni vpliv na Savinjsko regijo, saj zaposleni
prihajajo samo iz te regije in ni razloga po iskanju delavcev v drugih regijah, če lokalno
okolje ponuja ustrezen kader. Zaposleni s tem ne izgubijo toliko časa za vožnjo na delo, za
podjetje pa to predstavlja tudi manjši strošek prevoza na delo in bolj učinkovitega delavca.
V primeru da ustreznega kadra ne bi našli v lokalnem okolju, bi ga vsekakor iskali tudi
drugje. Podjetje ostaja po zaslugah direktorja in lastnika podjetja Tehnos, d. o. o., močno
povezano z lokalnim okoljem. Brez pomoči evropskih sredstev bi podjetje težje dosegalo
tako visoke finančne učinke, saj bi z investicijo morali počakati še kakšno leto, s tem pa bi
lahko izgubili večje kupce, ki imajo vedno večje zahteve na trgu, kar bi posledično pomenilo
manj zaposlenih, nižjo dodano vrednost zaposlenega, slabši čisti poslovni izid preteklega
leta. Poleg finančnih kazalnikov oz. učinkov sem opazovala tudi, ali ima investicija v nakup
nove tehnološke opreme tudi nefinančne učinke. Po nakupu nove tehnološke opreme, ki je
predmet razpisa, se je v podjetju zmanjšalo tudi onesnaževanje, zmanjšala se je tudi
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obremenitev čistilne naprave. Nižji so dotoki ispirnih vod po nano tehnologiji, bistveno se
je zmanjšala količina izpuščenih koncentratov. Zaradi tega je tudi znižana poraba potrebnih
kemikalij za čiščenje odpadnih vod, predvsem s koagulantom. Prihranila se je energija, večja
je produktivnost ter zmanjšanje stroškov. Po nakupu nove tehnološke opreme so se
zmanjšali izpusti kemikalij v okolje in mikro okolje, saj bi drugače v okolje izpuščali velike
količine topil (približno 5 ton letno). Izboljšali so se delovni pogoji za zaposlene. Z nakupom
nove tehnološke opreme se je olajšal razvoj segmenta kooperacijskega programa. Z
naročniki/kupci je podjetje podaljšalo sodelovanje za obdobje 5 let (za srednjeročno
obdobje), s tem so postali tudi bolj konkurenčni na trgu. V primeru da se podjetje za
investicijo ne bi odločilo, bi lahko to pomenilo izgubo največjih kupcev, kot so npr. Adria
Mobil.
H4: Doseganje učinkov evropskih sredstev iz javnega razpisa za nakup nove
tehnološke opreme je pozitivno povezano z inovativnostjo v izbranem podjetju.
Hipotezo 4 lahko potrdim.
Inovativnost je dejavnost, s katero ustvarimo nek nov proizvod ali storitev, ki prispeva k
rasti konkretnega podjetja in privede do razvoja celotne družbe. Inovacija je ključnega
pomena za podjetja, ki želijo konkurirati in ostati na trgu. Vendar včasih inovacija nekega
novega izdelka ni dovolj, saj mora imeti podjetje za proizvodnjo modernejšega,
konkurenčnejšega izdelka na trgu tudi ustrezno tehnološko opremo. Evropska sredstva so
s subvencijami podjetjem v pomoč pri investiranju v novo tehnološko opremo, hkrati pa
postanejo podjetja posledično bolj konkurenčna na trgu. Namen četrte hipoteze je bilo na
podlagi obstoječih podatkov v podjetju raziskati in ugotoviti vpliv pridobitve nove tehnološke
opreme na inovativnost, uspešnost in rast prodaje novo inoviranjih izdelkov. Evropa za
kandidiranje na javnem razpisu Produkt P4 zahteva natančno določena merila. Med njimi je
tudi naziv merila Inovativnost v povezavi z operacijo.
V primeru da podjetje, ki se je prijavljalo na razpis, ne pridobi nobene točke v povezavi z
navedenim merilom, ne more pridobiti sofinanciranja. Investicija predstavlja nabavo
kompletne linije za vodno barvanje nosilcev sedežnih garnitur za avtodom. Za podjetje je
to pomenilo nov tehnološki obrat. Investicija, za katero je podjetje pridobilo sredstva iz
ESRR, je tehnološka oprema za izdelavo konstrukcije za sedežne garniture v avtodomu
Adrie Mobil.
Doseganje učinkov evropskih sredstev iz javnega razpisa za nakup nove tehnološke opreme
je pozitivno povezano z inovativnostjo v izbranem podjetju. Podjetje je z investicijo v novo
tehnološko opremo uvedlo novo družino proizvodov, ki so rezultat lastnega razvoja. V to
družino proizvodov sodi več izvedb konstrukcij sedežev za počitniška vozila. Poleg opreme
za izdelavo konstrukcij za sedežne garniture je podjetje s pridobljeno tehnološko opremo
lahko začelo proizvajati tudi nove proizvode, ki so od leta 2009 tudi glavna dejavnost
podjetja Tehnos, d. o. o. Brez nove tehnološke opreme bi podjetje težje izdelovalo tako
kakovostne in na trgu konkurenčne mulčerje. Nova tehnološka oprema jim je omogočila
hitrejšo proizvodnjo mulčerjev, kar dokazuje dejstvo, da se je prodaja mulčerjev od leta
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2012 do 2015 povečala za več kot 100 %. Podjetje s sodobno tehnološko opremo in
inovativnostjo želi prodajo v letu 2016 še povečati. Inovativnost podjetja Tehnos, d. o. o.,
se kaže tudi v inovaciji novega mulčerja za šparglje, za katerega je podjetje v različnih
evropskih državah prejelo nagrade za inovacijo. Za naveden mulčer je podjetje leta 2015 v
Angliji prejelo nagrado za najboljšo inovacijo. Inovacija je zaščitena kar s tremi patenti, ki
se morajo letno tudi obnavljati.
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8 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Z magistrskim delom poskušam prikazati kohezijsko politiko ter dokazati ali ovreči tezo, da
je Slovenija pri črpanju EU sredstev učinkovita prav tako pa imajo učinkovito črpana
sredstva iz javnega razpisa Produkt P4 v programskem obdobju 2007–2013 pozitiven vpliv
na uspešnost podjetja Tehnos, d. o. o., ki je pridobilo subvencijo za nakup nove tehnološke
opreme, pri čemer so skupni pozitivni finančni učinki nepovratnih sredstev pozitivno
povezani tudi z inovativnostjo v podjetju. V začetnem delu sem predstavila kohezijsko
politiko, učinkovitost črpanja sredstev kohezijske politike za Slovenijo in države članice v
programskem obdobju 2007–2013. V nadaljevanju sem se osredotočila na politiko
podjetništva, in sicer na enega izmed največjih razpisov namenjenih spodbujanju
podjetništva v Sloveniji, kjer sem raziskala učinkovitost črpanja EU sredstev za nakup nove
tehnološke opreme v programskem obdobju 2007–2013 ter kakšen vpliv imajo učinkovito
izčrpana sredstva na uspešnost izbranega podjetja, ki je predmet raziskave. Razpisovalec
razpisa Produkt P4 je želel z nepovratnimi sredstvi doseči višjo vrednost finančnih
kazalnikov, povišanje stopnje inovativnosti in povišanje dodane vrednosti na zaposlenega v
podjetju, kar je povezano s temeljno tezo mojega dela.
Po preučitvi literature ter analizi zbranih podatkov sem ugotovila, da je Slovenija učinkovito
črpala sredstva EU in spada med uspešnejše države EU po črpanju evropskih sredstev,
vendar si učinkovitost želi še povečati. Da bi bila Slovenija še bolj učinkovita, mora še v
večji meri poenostaviti izvajanje črpanja sredstev in odpraviti nepravilnosti, ki jih je v tem
programskem obdobju 2007–2013 ugotovila. Pri črpanju sredstev za spodbujanje
podjetništva, Slovenija ni izčrpala vseh sredstev iz Javnega razpisa za nakup nove
tehnološke opreme (P4), vendar je bila kljub temu učinkovita, saj je realizirala samo 18 %
manj sredstev od razpisanih. Vzroki, zakaj sredstva niso bila v celoti izčrpana, so lahko
različni. Sklepamo lahko, da je težava v preobsežni birokraciji ali v premajhni strokovni
usposobljenosti države, da bi izčrpala vsa sredstva, ki so na voljo v proračunu EU.
EU sredstva za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme pri izbranem podjetju
Tehnos, d. o. o., ki je bil predmet raziskave, so z navedenem projektom še doprinesla k
uspešnosti podjetja. Ugotovljeno je bilo, da podjetje dosega pozitivne finančne učinke. V
vseh letih po investiranju v novo tehnološko opremo, ki je predmet javnega razpisa, se je
povečevalo število zaposlenih v podjetju. Poleg finančnih učinkov je podjetje z nakupom
nove tehnološke opreme, ki je predmet investicije, doseglo tudi nefinančne učinke.
Poleg izobraževalnega namena lahko rezultati raziskave kažejo nove ugotovitve in bodo
lahko kot pomoč pri nadaljnjem raziskovanju tistim, ki bodo opravljali podobne raziskave
na izbranem podjetju, ki je prav tako prejelo sredstva iz tega naslova in je bilo na razpisu
uspešno ali pa tudi neuspešno, to bo stroki odlična pomoč pri nadaljnjih primerjavah. Dobro
bi bilo raziskati še vpliv nepovratnih sredstev na finančno uspešnost podjetja, ki je prejelo
sredstva iz naslova P4 v isti regiji in opravlja podobno dejavnost kot podjetje, ki sem ga
vključila v raziskavo ter je prav tako v programskem obdobju 2007–2013 prejelo nepovratna
sredstva za nakup nove tehnološke opreme iz javnega razpisa Produkt P4. Dobro bi bilo bi
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bilo narediti tudi raziskavo v podobnem podjetju v tujini, ki je prejelo sredstva za nakup
nove tehnološke opreme, a žal za enak razpis primerjava ni možna zaradi različnih
kazalnikov v posamezni državi. V tem primeru bi bila možna primerjava, ki bi bila usmerjena
predvsem v splošen vpliv nepovratnih sredstev na podjetja. Pri primerjavi s tujimi državami
se pojavi problem, saj se lahko pri primerjavi osredotočimo le na regije, ki so upravičene
do sredstev iz naslova cilja konvergence, saj med drugimi regijami in Slovenijo primerjava
ni možna. Za celotno deželo velja enaka izvajalska struktura črpanja sredstev, ki je v
pristojnosti zgolj ene deželne vlade, kar je najbolj sorodno izvajalski strukturi v Sloveniji in
na tej ravni ne prihaja do dodatnih razlik. Smiselno pa bi bilo raziskati še vpliv nepovratnih
sredstev na finančne kazalnike ter inovativnost iz kakšnih drugih razpisov.
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9 ZAKLJUČEK
Z vstopom v EU si je Slovenija poleg številnih prednosti pridobila pravico do črpanja
kohezijskih sredstev, sredstev strukturnih skladov, Kohezijskega sklada in različnih pobud,
ki so namenjene enakomernejšemu in hitrejšemu razvoju manj razvitih regij EU. Evropsko
unijo sestavljajo različne regije, med katerimi obstajajo velike razlike, ki pa so se z zadnjo
širitvijo Unije še poglobile. Osrednji cilj kohezijske politike je zmanjšanje razlik v razvitosti
med različnimi regijami v Evropski uniji, saj imajo vse skupen cilj: čim hitrejši razvoj. Čeprav
so naložbe v okviru kohezijske politike osredotočene na revnejše regije, jim pomagajo pri
dohitevanju bolj razvitih ter pozitivno vplivajo na konkurenčnost vseh regij in na pogoje
življenja prebivalcev v njih.
Kohezijska politika temelji na načelih, sledi ciljem, za uresničevanje ciljev pa uporablja
instrumente, ki so določeni ob sprejetju proračuna za finančno obdobje. V finančnem
obdobju 2007–2013 je bila kohezijska politika še pomembnejši dejavnik skladnega razvoja
evropskih regij. Slovenija je v finančni perspektivi 2007–2013 za izvajaje kohezijske politike
preko operativnih programov (OP RR, OP RČV, OP ROPI) pridobila 4,1 milijarde evrov
evropskih sredstev. Za programsko obdobje 2007–2013 podatki po operativnih programih
kažejo, da so bila do 31. 12. 2015 dodeljena sredstva v višini 4,4 milijarde evrov oz. 108,54
% razpoložljivih sredstev. Do istega obdobja je bilo podpisanih pogodb v višini 4,4 milijarde
evrov kar predstavlja 106,89 % razpoložljivih sredstev. Izplačila iz proračuna so znašala 4,3
milijarde evrov, kar predstavlja 105,16 % razpoložljivih sredstev. Certificirani izdatki so bili
do konca decembra 2015 97,12 % razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka upravičenih
izdatkov, finančnih korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi
zahtevki za povračilo EU sredstev ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, povračila iz EU
proračuna niso nikoli enaka izplačilom iz proračuna RS, temveč so ustrezno nižja.
Učinkovitost črpanja kohezijskih sredstev v finančnem obdobju 2007–2013 pa se po
operativnih programih razlikuje. Učinkovitost črpanja se po posameznih operativnih
programih razlikuje zaradi dolžine in zahtevnosti posameznih projektov, gospodarske krize
ter krča v bančnemu sektorju.
Delež učinkovitosti črpanja evropskih sredstev se po državah članicah EU razlikuje. Slovenija
je v zadnjih letih izjemno povečala učinkovitost črpanja evropskih sredstev iz ESRR, ESS in
KS. Na podlagi zaključnih poročil je razvidno, da je bila Slovenija programskem obdobju
2007–2013 zelo učinkovita, saj je izkoristila sredstva v višini 95 %. Najbolj učinkovito je
črpala sredstva Grčija v višini 99,5 %. Na repu črpanja evropskih sredstev pa je Hrvaška v
višini 65,2 %. Vsaka posamezna država članica preko programov in javnih razpisov razdeli
sredstva na posamezna področja, ki so najbolj potrebna pomoči. Razpis Produkt P4 je eden
izmed razpisov, s katerim je Republika Slovenija razpisovala nepovratna sredstva za namene
investicij v tehnološko opremo.
Sam namen javnega razpisa P4 je bil spodbujanje začenih investicij ter spodbuditi podjetja
k večji konkurenčnosti, merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo, ter konkurenčnejšem
nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega.
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Raziskala sem učinkovitost črpanja sredstev slovenskih podjetij za naveden razpis. V
celotnem programskem obdobju 2007–2013 je bilo razpisanih sredstev v okviru javnega
razpisa Produkt P4 v višini 150.093.779 EUR, odobrenih sredstev je bilo 149.313.173 EUR,
realiziranih pa 126.295.125 EUR. Podatki kažejo, da so bila sredstva uspešno realizirana,
vendar podjetja niso realizirala vseh razpisanih sredstev.
Programi pridobivanja sredstev so zelo zahtevni z vidika pridobivanja informacij o razpisih,
vključevanja v projektne konzultacije, oblikovanja vsebinskih predlogov, priprave informacij
za projektno prijavo, kot tudi izvajanje in sprejemanje projektov. Preobsežna administracija
za pridobitev sredstev pogostokrat odvrača podjetja od teh programov Evropske unije, zato
v teh primerih država na nacionalnem nivoju poskuša pomagati z različnimi agencijami in
centri. Slovenija še želi povečati učinkovitost črpanja EU sredstev. Da bi imela Slovenija še
boljšo učinkovitost, mora še v večji meri poenostaviti izvajanje črpanja sredstev EU in
odpraviti nepravilnosti, ki jih je v tem programskem obdobju ugotovila. Kljub različnim
oviram so v Sloveniji podjetja uspešna pri pridobivanju sredstev, ki so razpisana znotraj
države.
Finančna sredstva, ki se razpišejo z namenom nepovratnih sredstev, se razporedijo med
podjetja. To je odvisno od tega, kam pristojna ministrstva razdelijo nepovratna sredstva,
kakšni so javni razpisi, ki jih objavljajo. V primeru, da bi bilo razpisov več, bi podjetja lahko
prejela še več sredstev. V večini primerov predstavlja problem nacionalni delež, ki ga mora
država Slovenija prispevati k vsem razpisanim EU sredstvom. Če država ne more zagotoviti
tega deleža, ne more razpisati razpisa.
Podjetja, ki želijo pridobiti evropska sredsteva, se morajo prijaviti na ustrezen javni razpis.
Če želijo biti na razpisu uspešna, je potrebna dobra poslovna ideja ter dobra priprava
projekta in dokumentacije. S pripravami dokumentacije je potrebno začeti že nekaj mesecev
prej, saj po izidu razpisa časa ni veliko.
Pomembno pa je tudi, ali imajo učinkovito izčrpana sredstva pozitiven vpliv na prejemnike
subvencij, kar se kaže tudi v uspešnosti poslovanja podjetja. Namen javnega razpisa za
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme je bil dvig višje vrednosti finančnih
kazalnikov, povišanje stopnje inovativnosti in povišanje dodane vrednosti na zaposlenega v
podjetju. V raziskavo sem vključila podjetje, ki se je v programskem obdobju 2007–2013
prijavilo na javni razpis Produkt P4, in sicer podjetje Tehnos, d. o. o.
Ugotovljeno je bilo, da podjetje vsa leta po prejetju subvencije za nakup nove tehnološke
opreme dosega pozitivne finančne učinke. Kljub temu da so bili čisti prihodki od prodaje,
dodana vrednost na zaposlenega in čisti dobiček v letu 2013 nekoliko nižji zaradi
neplačnikov na domačem trgu ter vstopom podjetja na tuje trge, je podjetje vseeno doseglo
zastavljene cilje. V vseh letih po investiranju v novo tehnološko opremo se je povečevalo
število zaposlenih v podjetju.
Podjetje bi brez pomoči evropskih sredstev težje dosegalo tako visoke finančne učinke, saj
bi z investicijo morali počakati še kakšno leto, s tem pa bi lahko izgubili večje kupce, ki
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imajo vedno večje zahteve na trgu, kar bi posledično pomenilo manj zaposlenih, nižjo
dodano vrednost zaposlenega, slabši čisti poslovni izid preteklega leta.
Podjetje Tehnos, d. o. o., je s pridobljeno novo tehnološko opremo doseglo pozitivne
finančne in nefinančne učinke. Ugotovljeno je bilo, da so finančni kazalniki povezani tudi z
inovativnostjo v podjetju. Evropa je za kandidiranje na javnem razpisu Produkt P4 zahtevala
natančno določena merila. Med njimi je bil tudi naziv merila Inovativnost v povezavi z
operacijo. V primeru da podjetje, ki se je prijavljalo na razpis, ni pridobilo nobene točke v
povezavi z navedenim merilom, ne bi moglo pridobiti sofinanciranja. V mojem primeru je
investicija predstavljala nabavo kompletne linije za vodno barvanje nosilcev sedežnih
garnitur za avtodom. Podjetje je z investicijo v novo tehnološko opremo uvedlo novo družino
proizvodov, ki so rezultat lastnega razvoja. V to družino proizvodov sodi več izvedb
konstrukcij sedežev za počitniška vozila. Investicija, za katero je podjetje pridobilo sredstva
iz ESRR, je tehnološka oprema za izdelavo konstrukcije za sedežne garniture v avtodomu
Adrie Mobil. Poleg opreme za izdelavo konstrukcij za sedežne garniture je podjetje s
pridobljeno tehnološko opremo lahko začelo proizvajati tudi nove proizvode ter s svojo
inovativnostjo vstopilo na nove trge, povečalo obseg proizvodnje obstoječih in novih
proizvodov. V letu 2015 je podjetje Tehnos prejelo v Angliji nagrado za najboljšo inovacijo,
in sicer za njihov izdelek mulčer za šparglje. Visoka donosnost kapitala in sredstev, popolna
nezadolženost in usmerjena naložbena politika potrjujejo dolgoročno razvojno usmerjenost
podjetja, ki s svojim znanjem izkušeno sodelujejo tudi v številnih evropskih programih.
Družba, katere ime je zapisano v sloganu »Tehnika, Estetika, Hitrost, Noviteta,
Odgovornost, Strokovnost«, vsakodnevno uveljavlja te smernice in želi na globalnem
evropskem trgu ostati drugačna in prepoznavna ob dokazani inovativnosti z zaščitenimi
patenti, rešitvami in blagovno znamko.
Poleg finančnih učinkov je podjetje z nakupom nove tehnološke opreme, ki je predmet
javnega razpisa Produkt P4, doseglo še nefinančne učinke. Ti učinki so prihranek energije,
večja produktivnost, zmanjšali so se stroški, zmanjšala se je obremenitev čistilne naprave
ter poraba materiala pri izdelavi počitniških vozil itd. Z nakupom nove tehnološke opreme
se je olajšal tudi razvoj segmenta kooperacijskega programa. Z naročniki/kupci je podjetje
podaljšalo sodelovanje za obdobje 5 let in so s tem še bolj konkurenčni na trgu.
Skozi magistrsko delo sem preverjala na začetku zastavljene hipoteze. Potrjene so bile tri
hipoteze od štirih. Druga hipoteza je bila ovržena, saj slovenska podjetja niso v celoti
izčrpala sredstev iz naslova javnega razpisa P4, vendar so bila kljub vsemu zelo učinkovita.
Iz navedenega lahko trdim, da so nepovratna sredstva iz javnega razpisa Produkt P4
dosegla svoj namen pri podjetju Tehnos, d. o. o., in imajo pozitivne učinke tako na
neposredne učinke – finančne kazalnike – kot tudi na posredne učinke pri inovativnosti
podjetja.
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PRILOGE
Priloga 1: Črpanje pri podpisanih pogodbah, izplačanih sredstvih iz proračuna in certificiranih ZzP

Vsi OP-ji (v mio EUR)
31.12.2014
31.01.2015
28.02.2015
31.03.2015
30.04.2015
31.05.2015
30.06.2015
30.07.2015
31.08.2015
30.09.2015
31.10.2015
30.11.2015
31.12.2015
% realizacije na pravice
porabe 31.12.2015

Pravice porabe
2007-2013
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05

Dodeljena
sredstva
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.447,97
4.447,97
4.394,92
4.392,59
4.392,59
4.417,64
4.417,64
4.417,64
4.417,97
4.418,42
4.454,77
4.454,77
4.451,20
109%

Izplačana
sredstva iz
proračuna**

Podpisane
pogodbe*
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.266,64
4.266,64
4.243,57
4.250,30
4.257,69
4.250,79
4.251,27
4.257,64
4.250,96
4.290,03
4.323,17
4.323,17
4.383,65
107%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.396,37
3.426,61
3.448,37
3.478,48
3.518,64
3.569,99
3.632,03
3.693,89
3.757,47
3.816,91
3.912,78
4.068,51
4.312,53
105%

Certificirani ZzP
na EK
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.113,70
3.113,70
3.183,21
3.183,21
3.224,06
3.271,33
3.316,97
3.393,09
3.400,61
3.466,44
3.506,50
3.581,30
3.982,93

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

97%

Vir: SVRK, MF (ISARR, Letna poročila, finančno poročilo MF), podatki se nanašajo na EU del *podpisane pogodbe o sofinanciranju **vrednosti
niso znižane za evidentirane vrednosti vračil, pobotov in sistemskih korekcij, ki so vodene v ISPA2007; upoštevana niso tudi neustrezno
evidentirana izplačila, kjer povračil EU sredstev ne bo (če so ministrstva podatek sporočila MF).
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Priloga 2: Merila za izbor upravičencev iz javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme

Vir: Razpisna dokumentacija (SPS, 2009)
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Priloga 3: Vzorec prijavnega lista za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme

90

91

92

93

94

Vir: Razpisna dokumentacija (SPS, 2009)
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Priloga 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju nakupa nove tehnološke opreme

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Vir: Razpisna dokumentacija (SPS, 2009)
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Priloga 6: Prodaja mulčerjev v posameznih državah po letih

Država

Skupaj
po
državah

2012

2013

2014

2015

AVSTRIJA

485

524

658

855

2522

NEMČIJA

72

110

223

302

707

ŠVICA

11

43

45

69

168

BOLGARIJA

4

5

6

17

32

ROMUNIJA

15

6

7

27

55

ČEŠKA

17

13

27

17

74

SLOVAŠKA

9

24

14

26

73

POLJSKA

13

68

92

66

239

MADŽARSKA

50

46

46

53

195

1

28

36

65

LITVA
LATVIJA

2

8

11

44

65

UKRAJINA

2

8

17

44

71

12

38

12

62

MOLDAVIJA
KANADA
JAPONSKA

0
7

7

14

NIZOZEMSKA
BELGIJA

6

FINSKA

4

45

49

4

12

32

54

1

7

3

11

FRANCIJA

3

ANGLIJA
BELORUSIJA

12

3

1

5

21

27

22

18

8

60

10

4

14

37

52

153

4

12

RUSIJA
HRVAŠKA

30

34

JUGOSLAVIJA

4

4

Skupaj po letih
739
941
1308
1737
Vir: Lastna tabela, interni podatki podjetja Tehnos, d.o.o.
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